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 گزارش »فرصت امروز« از نخستین روز
»ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا«

 ایران و اروپا
27 ماه پس از برجام

فرصـت امـروز: بیش از 27 ماه از اجرای برجام می گ��ذرد؛ توافقی که تالش کرده زنجیر را از پای روابط بانکی 
ای��ران ب��ا جهان به عنوان پیش نیاز توس��عه روابط تجاری و اقتص��ادی بردارد. با این همه، اینک��ه اجرای برجام چه 
دستاوردی برای توسعه روابط بانکی ایران به ویژه با اتحادیه اروپا داشته است، موضوع »ششمین همایش تجاری...

وزیر راه و شهرسازی در »ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا« پیشنهاد داد

 مذاکره مستقیم با اتحادیه اروپا
درباره مسائل بانکی و تجاری
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کارنامه اشتغال زایی دولت های نهم، دهم و یازدهم

فراز و فرود 12 ساله بازار کار

5 توصیه مهم برای انجام سخنرانی موفق
تا چه اندازه برای انتقادها در کسب وکار اهمیت قائل شویم

4 راه برای ارتقای سطح بازاریابی محتوایی
باور بازاریابی شما چیست؟ 

هنر خسته تبلیغات پر سر و صدا
چگونه جوهره برند شرکت خود را در 15 کلمه اظهار کنیم

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 بیل گیتس 12 میلیون دالر را
صرف توسعه واکسن آنفلوآنزا می کند 

آیا این مبلغ کافی است؟ 

2
فرصت امروز: هفته گذشـته بود که شـورای پول و اعتبار 

با ارزان سازی وام مسکن خانه اولی ها موافقت کرد 
و کاهش نرخ سود تسهیالت صندوق پس انداز...

ردگیری آثار وام ارزان روی بازار مسکن

 بازار مسکن
تحرک پیدا می کند؟ 

یادداشت

 روز ملی
حمل ونقل ایمن

و  گاه�����نامه ه����ا  در 
هفتم  ای��ران  س��النامه های 
اردیبهش��ت ماه ب��ه نام روز 
ایم��ن  حمل ونق��ل  مل��ی 
نامگ��ذاری ش��ده اس��ت که 
خود نش��ان ازاهمیت پویایی 
و حرکت درجهت حمل ونقل 
ایمن و حفظ و حراس��ت از 
انسانی  عظیم  س��رمایه های 
اقتص��ادی  و دس��تاوردهای 

کشورمان دارد. 
حمل ونق��ل به عنوان یکی 
س��تون های  اصلی تری��ن  از 
اقتصاد پویا در جوامع امروز 
م��ورد توج��ه برنام��ه ریزان 
ق��رار  کش��ورها  اقتص��ادی 
در صنع��ت  ایمن��ی  و  دارد 
آنچن��ان  از  حمل ونق��ل 
اهمیتی برخوردار اس��ت که 
بنا به تصمیم ش��ورای عالی 
موافقت  و  فرهنگ عموم��ی 
شورای انقالب فرهنگی همه 
س��اله در این روزحمل ونقل 
داشته می شود  گرامی  ایمن 
و از برگزی��دگان ممتاز این 
ب��ه عمل  قدردانی  صنع��ت 

می آید. 
ادامه در همین صفحه

پرویز قربانی 

کارشناس 

ادامه از همین صفحه
در جهان امروز نبض توسعه اقتصادی و پویایی 
افراد درزندگی ش��هری و روس��تایی در دستان 
ارزشمند فعاالن عرصه حمل ونقل عمومی ایمن 
اعم ازج��اده ای، ریلی، هوایی و دریایی می تپد و 
تمامی خدمتگزاران این عرصه به اهمیت فاکتور 
ایمنی در حفاظت و حراست از سالمتی نیروی 
عظیم انس��انی و س��رمایه های اقتصادی امانی، 
واقفن��د ام��ا از آنجا که به کالم مع��روف امالی 
نانوش��ته غلط ندارد البته که طی مسیر توسعه 
همواره با فراز و فرودهایی توام بوده اس��ت، ولی 
قطعا همکاری مداوم و مناس��بتی سازمان های 
متولی آموزش کشور با مسوالن اجرایی ذی ربط 
نقش عمده ای در فزونی فرازها و نقصان فرودها 
ایفا خواه��د کرد، چنانچ��ه اقدام زیب��ای اداره 
کل راهداری و حمل ونقل ج��اده ای در آموزش 

ترافیک به دانش آموزان مقطع ابتدایی به مانند 
کاشت درخت مثمری می ماند که میوه شیرین 
آن را آینده س��ازان فهی��م این م��رز و بوم کهن 

خواهند چید. 
به همین مناس��بت، ذکر برخ��ی از مهم ترین 
اه��داف انجم��ن بین المللی حمل ونق��ل هوایی 

)IATA(  خالی از فایده نیست: 
- توس��عه و ترغیب حمل ونق��ل هوایی ایمن، 

منظم و اقتصادی
- ایج��اد وس��یله و ام��کان هم��کاری میان 
شرکت های هواپیمایی دست اندرکار حمل ونقل 

هوایی
- همکاری با س��ازمان بین المللی هواپیمایی 

ICAO )کشوری )غیر نظامی
س��ازمانی که ش��رکت هم��ا در س��ال 1342 
یعن��ی تنها دو س��ال پس ازتأس��یس، عضویت 

آن را پذیرف��ت، ولی چنانچه مالحظه می ش��ود 
در همسویی با سیاس��ت های دولت آمریکا و به 
رغم اصول مدون و موکد خود متأس��فانه دارای 
اس��تقالل رأی در حوزه عمل خویش نیس��ت! 
زیرا بوئینگ اعالم کرده هواپیماهای جت مدرن 
777 خریداری ش��ده توسط شرکت هواپیمایی 
جمه��وری اس��المی ای��ران »هم��ا« را به دیگر 

متقاضیان تحویل خواهد داد! 
اما برخ��الف رویه ضد بش��ری یاتا و بوئینگ 
و  اتحادیه ه��ا  هم��ه  اساس��نامه  در  چنانچ��ه 
س��ازمان های متولی ایمنی حمل ونقل همگانی 
کش��ور به این م��وارد تأکید مکرر ش��ده تالش 
برای ارائه خدمات هرچه بیش��تر و بهتر مناسب 
و درخور مردم شریف ایران با قوت و جدیت تمام 
تا حصول تحقق کامل مختصات حمل ونقل ایمن 
و فقدان خسارات جانی و مالی وارده ادامه دارد. 

روز ملی حمل ونقل ایمن

وزیر اقتصاد معتقد است »گرچه در هفته های 
اخیر بازار ارز نوس��اناتی را از سر گذراند و دچار 
تالطم ش��د، ولی با ای��ن حال دول��ت اقدامات 
اصالح��ی را در پی��ش گرفت و اکن��ون روند رو 
ب��ه بهبود اس��ت، بنابرای��ن بهتر اس��ت فعاالن 
بخش خصوصی، کارآفرینان، اقتصاددانان و حتی 
هنرمندان و چهره های مورد اعتماد مردم کمک 
کنند که اعتماد عمومی تقویت ش��ود و به این 
ترتی��ب در مش��کالت موجود در اقتص��اد ایران 
نی��ز بزرگ نمایی ص��ورت نگیرد.« ب��ه گزارش 
»فرصت امروز«، مس��عود کرباسیان وزیر اقتصاد 
در یادداشتی اینس��تاگرامی نوشته است: »یک 
س��ؤال ذهن بسیاری از فعاالن اقتصادی و حتی 
مردم عادی را درگیر خودکرده است: »آیا اقتصاد 
ای��ران در بحرانی ترین روزه��ای خود قرارگرفته 
اس��ت؟ برای من که هر روز در جلسات بسیاری 
ش��رکت می کنم، فرص��ت گفت وگو ب��ا فعاالن 
بخش خصوصی و مدی��ران دولتی را دارم و دائم 
در جریان امور هستم، پاسخ به این سؤال کمی 
پیچیده شده است. چرا که می بینم باور عمومی 
ب��ا واقعیت عینی تطبیق مطلق ندارد. به معنای 
دقیق تر ذهن جامعه از واقعیت ها فراتر رفته است. 
طی یک س��ال گذش��ته اقتصاد ای��ران در 
کمتر موضوعی عقب گرد داش��ته اس��ت. نرخ 
رش��د اقتصادی مثب��ت، نرخ ت��ورم باثبات و 
کمتر از 1۰درصد، اش��تغال آفرینی، جلب نظر 

بیشتر سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد ایران، 
حرک��ت مؤثرتر در جهت دول��ت الکترونیک، 
ش��فافیت دخل  و خرج دولت و چندین اقدام 
ریز و درشت دیگر نشان دهنده مسیر اصالحی 
است و اصالح اگرچه به معنای قرار گرفتن در 
جایگاه مطلوب نیس��ت، ولی معنایش عقبگرد 

یا بحران هم نیست.«
او در بخش��ی دیگر از این یادداش��ت آورده 
اس��ت: »ریشه بخش��ی از نگرانی مردم در دو 
اتفاق نهفته اس��ت. اول اینک��ه برهم خوردن 
ثبات بازار ارز هرچند برای مدتی کوتاه، مردم 
را مضطرب کرد و دوم اینکه اخبار ناخوشایند 
که گاهی با اغراق و بزرگ نمایی همراه اس��ت، 
شهروندان را در فضایی توأم با دلهره قرار داده 
اس��ت. خروجی هر دو این ها، ب��روز رفتارهای 
مالی و اقتصادی ناخوش��ایند از س��وی بخشی 
از ش��هروندانی اس��ت که ب��رای حفظ ارزش 
دارایی های ش��ان یا حتی کسب سود، دست به 
اقداماتی پر ریس��ک می زنند. ما مردم را درک 
می کنیم ولی سعی هم می کنیم به آنها اطالع 
دهیم ک��ه نباید بیش  از اندازه نگران باش��ند. 
مردم بای��د این واقعیت را بپذیرند که بازار ارز 
دچار تالطم ش��د و با اقدام دولت هم مس��یر 
اصالحی را پیش گرفت. اما آیا دقیقا در نقطه 
مطلوب قرار داریم؟ خیر ولی روند رو به بهبود 

است. 

ب��ه نظر می رس��د ام��روز بحران ب��زرگ ما، 
عب��ور ذهن ها از واقعیت هاس��ت. این وضعیت 
حاصل نوع��ی بی اعتمادی عمومی در س��طح 
جامعه است که ذهن مردم را به جایی رسانده 
که وضعیت حاکم بر اقتصاد کش��ور را بس��یار 

وخیم تر ازآنچه واقعا هست، درک کنند.«
کرباس��یان در پایان نوشته است: »امیدوارم 
کارآفرین��ان،  بخش خصوص��ی،  فع��االن 
اقتصاددان��ان و حتی هنرمن��دان و چهره های 
مورد اعتماد مردم به این باور برسند که مسیر 
اقتصادی کشور به سمت بهبود می رود و نباید 
ش��هروندان را از آینده ناامید کرد. به خصوص 
اهل رس��انه و جامع��ه فرهنگ��ی می توانند با 
مطالع��ه و تحلیل واقع بینانه اوال خودش��ان به 
بینش��ی دقیق دست یابند و دوما این باورشان 
را ب��ه جامعه ه��م انتقال دهن��د. وزارت امور 
اقتصادی و دارایی رس��الت خ��ود می داند که 
در این مس��یر هم��راه مردم باش��د به همین 
جه��ت در وزارتخان��ه تالش خواهی��م کرد تا 
مجموعه های اطالع رس��ان، منص��ف، دقیق و 
کارب��ردی با زبانی قاب��ل  درک و روان را تهیه 
و در اختیار عموم م��ردم قرار دهیم که معیار 
دقیقی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کش��ور 
داش��ته باشند و کمتر ذهن ش��ان را به عوامل 

مخدوش کننده و فرا واقعیت ها بسپارند.«

دغدغه های این روزهای وزیر اقتصاد: 

مشکالت اقتصادی ایران را بزرگ نمایی نکنید! 



فرصت امروز: هفته گذش��ته 
بود که ش��ورای پ��ول و اعتبار با 
ارزان سازی وام مسکن خانه اولی ها 
موافقت کرد و کاهش نرخ س��ود 
تس��هیالت صن��دوق پس ان��داز 
مسکن  یکم در بافت های فرسوده 
و نامناس��ب ش��هری از 8 ب��ه 6 
درصد و برای سایر مناطق شهری 
از ۹.۵ ب��ه 8 درص��د را تصوی��ب 
ک��رد. حاال ب��ا کاهش س��ود این 
تس��هیالت از ۹.۵ ب��ه 8 درصد، 
اقساط پرداختی و سود تمام دوره 
آن برای استفاده س��پرده گذاران 
خانه اولی، به صرفه تر ش��ده است. 
در همین زمینه، تحلیلگران بازار 
مس��کن معتقدند کاهش س��ود 
تسهیالت زمانی مطلوب است که 
این تصمی��م هزینه های دولت را 
افزایش ندهد و فشاری را بر دولت 
تحمیل نکند. در سوی مقابل نیز 
برخی کارشناسان بر این باورند که 
مصوبه جدید شورای پول و اعتبار 
را باید به فال نیک گرفت و کاهش 
نرخ سود تسهیالت مسکن به طور 
تحرک  موج��ب  قط��ع می تواند 
بازار مس��کن ش��ود. با این همه، 
پرس��ش مه��م این اس��ت که در 
گرماگرم رونق بازار مسکن و رشد 
قیمت ها، سود تسهیالت صندوق 
پس انداز مس��کن یکم با تصمیم 
اخیر شورای پول و اعتبار کاهش 
یافته و توانسته هزینه متقاضیان 
دریاف��ت این تس��هیالت را از 6تا 
1۹میلیون توم��ان کاهش دهد، 
اما این مسئله چقدر می تواند بار 
س��نگین خانه اولی ها برای خرید 

مسکن مورد نیاز را سبک کند؟ 
اقسام وام مسکن 40 تا 160 

میلیونی با سود جدید
به گزارش خبرآنالین، صندوق 

پس انداز مسکن یکم طرحی بود 
ک��ه بعد از رایزنی ه��ای زیاد بین 
وزارت راه و شهرس��ازی، بان��ک 
مسکن و بانک مرکزی در نهایت 
در س��ال 13۹4 در بانک مسکن 
به مرحله اجرا درآمد. این وام ابتدا 
تا سقف 4۰ تا 8۰ میلیون تومان 
بود و ش��رایط آن به  گونه ای بود 
که متقاضی باید برای دریافت این 
تس��هیالت برای دوره یک ساله 
س��پرده گذاری کرده و در نهایت 
مبلغ مورد نظر را دریافت می کرد. 
دوره بازپرداخت این تس��هیالت 
حداکثر 12 سال و سود پرداختی 
در ابتدای ش��روع به کار صندوق 
حدود 14 درصد بود، اما در ادامه 
با تغییراتی در پرداخت تسهیالت 
صن��دوق پس انداز یکم، مبلغ وام 
برای زوجین ویژه  ش��د؛ به نحوی 
که بین 8۰ تا 16۰ میلیون تومان 
تغییر کرد.  بر این اس��اس مبلغ 
وام صندوق پس انداز مسکن یکم 
برای انفرادی در تهران 8۰ میلیون 
تومان، شهرهای باالی 2۰۰ هزار 
نفر جمعی��ت 6۰ میلیون و برای 
سایر مناطق تا 4۰ میلیون تومان 
است. برای زوجین نیز در تهران 
تا 16۰ میلیون تومان، شهرهای 
باالی 2۰۰ هزار نفر 12۰ میلیون 
و س��ایر مناط��ق ت��ا 8۰میلیون 
تومان اختصاص پیدا می کند. به 
این ترتیب متقاض��ی اگر به طور 
انفرادی اقدام کند، می تواند نصف 
مبلغ وام مورد نظ��ر را برای یک 
دوره س��پرده گذاری ک��رده و در 
سررس��ید یک س��اله مبلغ خود 
را دریافت کند. ب��ه عنوان مثال 
متقاض��ی وام 8۰میلیون��ی، 4۰ 
میلیون تومان سپرده می خواهد و 
بعد از یک سال 8۰ میلیون وام به 

میلیون سپرده گذاری  اضافه 4۰ 
شده را دریافت می کند. 

چرا وام 200 میلیون تومانی 
تصویب نشد؟ 

البت��ه وزارت راه در هفته های 
اخی��ر درخواس��ت افزای��ش وام 
مس��کن به 2۰۰ میلیون را داده 
بود، اما احتمال می رود ش��ورای 
پول و اعتبار با توجه به کس��ری 
منابع صندوق مسکن یکم با این 

خواسته موافقت نکرده است. 
مظاهریان چندی پیش از ارائه 
درخواست وزارت راه و شهرسازی 
به ش��ورای پ��ول و اعتب��ار برای 
بررسی بس��ته درخواس��تی این 
وزارتخان��ه در خص��وص اصالح 
وضعی��ت وام مس��کن از مح��ل 
صن��دوق پس انداز مس��کن یکم 
ش��امل دو فاکتور »افزایش رقم 
وام مس��کن زوجین خانه اولی از 
16۰ ب��ه 2۰۰ میلی��ون تومان« 
و همچنی��ن »کاهش نرخ س��ود 
تس��هیالت خرید مس��کن برای 
دارندگان این وام چه در بافت های 
فرس��وده و چ��ه س��ایر مناطق 

شهری« خبر داده بود. 
با این حال شورای پول و اعتبار 
با بخ��ش نخس��ت آن مخالفت 
کرد و تنها بخش دوم این بس��ته 
درخواس��تی ش��امل کاهش نرخ 

سود تسهیالت را پذیرفت. 
معاون مس��کن و س��اختمان 
وزارت راه و شهرسازی همچنین 
پس از اعالم مصوبه اخیر شورای 
پ��ول و اعتب��ار درب��اره جزییات 
مصوبه شورای پول و اعتبار گفت: 
باید صبر کرد تا در روزهای آینده 
جزییات بیشتری از مصوب شورا 
اعالم شود. به گفته مظاهریان، با 
این مصوبه، به قولی که داده شده 

بود، عمل شده است. 
در ای��ن میان به نظر می رس��د 
اس��تقبالی ک��ه  ب��ه  توج��ه  ب��ا 
س��پرده گذاران از صندوق مسکن 
یکم داشته اند، کس��ری منابع آن 
گریزناپذیر باشد. بنا بر اعالم بانک 
عامل بخش مسکن در آذرماه سال 
گذش��ته میزان افتتاح حساب در 
صندوق مسکن یکم چهار برابر ماه 
مش��ابه سال قبل از آن بوده است.  
مدیرعامل این بان��ک بارها اعالم 
کرده است میزان افتتاح حساب در 
صندوق مسکن یکم بسیار بیشتر 
از پیش بینی طراحان این صندوق 
بوده اس��ت، به گونه  ای که با توجه 
به تعداد حس��اب های افتتاح شده 
در این صندوق، ساالنه 2۰۰ هزار 
فقره برای بانک عامل بخش مسکن 
تعهد شده است حال آنکه ظرفیت 
این بانک کمتر از نصف تعهد ایجاد 
شده برای افتتاح کنندگان حساب 
است.  بر اساس اعالم کارشناسان 
اقتصاد مس��کن، در صورتی که با 
افزای��ش رقم وام مس��کن یکم از 
16۰ میلیون تومان )ویژه زوجین( 
ب��ه 2۰۰ میلیون توم��ان موافقت 
می ش��د، وضعیت کس��ری منابع 
صن��دوق مس��کن یکم به ش��کل 
جدی در سریع ترین زمان ممکن 
رخ می نم��ود؛ به خص��وص ک��ه با 
کاهش نرخ سود این تسهیالت، باز 
هم شاهد استقبال بیشتر مردم از 
این نوع تسهیالت مسکن خواهیم 

بود. 
توضیح آخوندی درباره وام 

200 میلیونی مسکن
ب��ا ای��ن وج��ود، وزی��ر راه و 
شهرسازی باز هم پس از مصوبه 
اخی��ر ش��ورای پول و اعتب��ار، از 
ارسال پیشنهاد افزایش سقف وام 

مسکن به 2۰۰ میلیون تومان به 
شورای پول و اعتبار خبر داد. 

عباس آخون��دی با اش��اره به 
آخرین وضعیت وام مس��کن در 
کشور در س��ال ۹7، عنوان کرد: 
پیش��نهاد وزارت راه و شهرسازی 
برای افزایش سقف وام مسکن به 
ش��ورای پول و اعتبار ارسال شده 
ک��ه باید روند خ��ود را طی کند.  
وی تصریح کرد: پیشنهاد وزارت 
راه و شهرس��ازی افزایش س��قف 
وام مسکن تا 2۰۰ میلیون تومان 
برای تهران اس��ت و در شهرهای 
دیگ��ر به نس��بت های پایین تری 
افزایش می یاب��د.  وی همچنین 
بیان ک��رد: حبابی که در بازار ارز 
رخ داده در ب��ازار مس��کن ایجاد 
نمی شود و دلیلی برای ایجاد این 

حباب در مسکن وجود ندارد. 
ردگیری اثر ارزان سازی وام 

مسکن
در ای��ن می��ان، کارشناس��ان 
معتقدند کاهش سود تسهیالت 
زمانی خوب است که این تصمیم 
هزینه های دولت را افزایش ندهد 
و فشاری را بر دولت تحمیل نکند. 
به گفت��ه محس��ن عدالت خواه، 
کارش��ناس بازار مسکن، با وجود 
کاهش س��ود تس��هیالت، هنوز 
هم ع��ده ای توان خرید مس��کن 
را ندارن��د و بس��یاری از اف��راد با 
اقس��اط باالی تسهیالت مشکل 
خواهند داش��ت.  این کارشناس 
بازار مسکن با بیان این که احتمال 
تأثیر کاهش سود تسهیالت روی 
قیمت مسکن وجود دارد، عنوان 
کرد: کاهش س��ود تسهیالت این 
خطر را ه��م دارد که می تواند بر 
تأثیرگذار  افزایش قیمت مسکن 

باشد. 

ردگیری آثار وام ارزان روی بازار مسکن

بازار مسکن تحرک پیدا می کند؟ 

و  شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر 
عضو ش��ورای پ��ول و اعتبار در 
یادداش��تی نوش��ت که انتساب 
بح��ران ارزی اخی��ر ب��ه عوامل 
سیاس��ی؛ آن ه��م ب��ر مبن��ای 
تئوری توطئ��ه، بر وزن و اعتبار 
دولت نمی افزای��د. باید در بیان 

مواضع دقت داشت.
به گ��زارش انتخ��اب، عباس 
آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی 
و عضو شورای پول و اعتبار طی 
یادداش��تی ب��ه بررس��ی بحران 
آخوندی  پرداخ��ت.  اخیر  ارزی 
در این یادداشت نوشت:  »ارائه 
یک تحلیل درست از تنگناها و 
درخواس��ت همراهی از نخبگان 
و م��ردم در عبور از س��ختی ها 

کارایی بیش��تری دارد و موجب 
امید بیشتری نیز می شود.«

»واقعی��ت  داد:   ادام��ه  او 
این اس��ت که اقتص��اد ایران با 
چالش های س��اختاری شدیدی 
دس��ت وپنجه ن��رم می کن��د. از 
ب��ه چالش هایی  جمله می توان 
چون بدهی های دولت، تنگنای 
بانک��ی و سیاس��ت های پولِی و 
ارزی غی��ر مؤثر و گاه اش��تباه، 
ترازنامه نات��راز برخی بانک ها و 
مالی، صندوق های  مؤسسه های 
مالی  سیاست های  بازنشستگی، 
س��ردرگم و بودج��ه انبس��اطی 
متمایل به سیاس��ت های رفاهی 
مخ��رب و غی��ر توس��عه ای ب��ا 
کس��ری پنهان سنگین در کنار 

نظام دیوانس��االری پُررقیب در 
حوزه قدرت، ناکارآمد و ضعیف 
از حیث ضمانت اجرایی اش��اره 

کرد.«
آخوندی افزود:  »این چالش ها 
ب��رای  بنیادی ت��ری  دلیل ه��ای 
ناپای��داری اقتص��ادی و بازارهای 
دارایی چون ارز هستند. احتمال 
تورم��ی،  انتظ��ارات  بازگش��ت 
نرخ های باالی سود اسمی به ویژه 
با افزایش��ی ک��ه در پایان س��ال 
گذش��ته پیدا کرد و منفی شدن 
حس��اب س��رمایه از پیامده��ای 
س��اختاری  چالش ه��ای  ای��ن 
هس��تند. بی گمان در این بس��تر 
اقتص��اد سیاس��ی، تهدیده��ا و 
بین الملل��ی،  محدودیت ه��ای 

خصومت های آش��کار و تهاجمی 
فساد  و شبکه های  ایاالت متحده 
داخلی نقش تشدیدکننده دارند 
که ام��کان چشم پوش��ی از آنها 

نیست.«
آخون��دی،  نوش��ته  ب��ه 
ح��ل  بنیادی��ن  »راه کاره��ای 
تنگن��ای ارزی را نبای��د تنه��ا 
در ایج��اد محدودی��ت در بازار 
باید  ارز جس��ت وجو کرد، بلکه 
را  آن  اقتص��ادی  ریش��ه های 
شناس��ایی و آنها درمان کرد. بر 
این اس��اس، گام ه��ای بعدی را 
می توان در س��ه دسته سیاست 

طبقه بندی نمود.«
و  راه  وزی��ر  پیش��نهاد  س��ه 
شهرس��ازی به این شرح است:  

»یکم آنک��ه دولت میزان بدهی 
خ��ود را انتش��ار و تعهد خود به 
بازپرداخت آنها را رس��ماً اعالم 
نماید. دوم، بخ��ش عمده ای از 
راه ح��ل تنگن��ای ارزی را باید 
در حل و فص��ل تنگنای بانکی 
ب��دون آن نمی ت��وان  جس��ت. 
ی��ک زاده از دو تنگن��ای همزاد 
را حل کرد. سوم، ایران نیازمند 
یک نظ��ام مالی س��خت گیرانه 
و منضب��ط اس��ت ت��ا بتوان��د 
دخل وخ��رج بودج��ه ای خود را 
تنظیم کند. سیاس��ت انبساطی 
و نظام رفاه بی ه��دف، ناکارآمد 
و غیر دقیق موجود فقط موجب 
بی اعتب��ار  افزای��ش  و  هزین��ه 

تقاضای ارزی است.« 

مشکالت ساختاری بازار ارز به روایت وزیر راه و شهرسازی

سه پیشنهاد آخوندی به دولت برای حل ریشه ای مسئله ارز

گزارش2

دریچه

آیا افول دوبی با برنامه های بلندپروازانه جدید 
جبران می شود؟ 

از بیابان تا مریخ
 »بیزین��س ویک« در گزارش��ی ب��ه اقتصاد دوبی 
پرداخته و معتقد است دوبی بخشی از جذابیت خود 
را در چشم نیروی کار بسیار متخصص خارجی و نیز 
س��رمایه گذاران بزرگ خارجی از دست داده و ثروت 

نفتی همسایگان هم باعث نجاتش نشده است. 
در این گزارش به نق��ل از »آینده نگر« می خوانیم: 
ش��هروندی در دوب��ی که فرضا در ده��ه 3۰ عمرش 
باش��د، به یاد می آورد که این ش��هر چطور پیشرفت 
ک��رد و روز ب��ه روز برج های جدیدی در آن س��اخته 
شدند. امروزه دوبی حتی به دنبال پروژه های فضایی 
مثل رس��یدن به مریخ، استفاده از تاکسی های بدون 
راننده و اس��تفاده از تکنولوژی های پرینت سه بعدی 
هم هس��ت. ام��ا چنی��ن پروژه های عظیم��ی عماًل 
برنامه ای برای جان بخش��ی مجدد ب��ه اقتصاد دوبی 
هس��تند. این مس��ئله، حقیقتی را در خ��ود دارد که 
برای حاکمان امارات اصاًل خوش��ایند نیس��ت: اینکه 
دوبی باید خودش را احیا کند یا ریس��ک از دس��ت  
رفتن س��رمایه گذاری ها در این شهر را به جان بخرد. 
واقعیت این اس��ت که همس��ایگان ثروتمندتر دوبی 
تالش ه��ای خود را برای  گ��ذار از اقتصاد صرفاً نفتی 
افزایش داده ان��د. به همین دلی��ل، برخی بانک های 
ب��زرگ بین المللی که در گذش��ته هم��واره دوبی را 
برای تأس��یس دفاتر خ��ود ترجی��ح می دادند، حاال 
به این همس��ایگان نیز توجه نش��ان می دهند. دوبی 
جذابیت گذش��ته خود را در چشم نیروی کار بسیار 
متخصص خارجی نیز تا حدی از دس��ت داده اس��ت 
و حاال گزینه های بیش��تری برای کار در اقتصادهای 
متن��وع حوزه خلیج فارس پی��ش روی آنها قرار دارد. 
این مسئله باید برای دوبی که 8۰ درصد از جمعیت 
سه میلیون نفری اش را خارجی ها تشکیل می دهند، 

اهمیت زیادی داشته باشد. 
درواقع دوبی از مرحله س��اختن بلندترین  برج ها و 
اج��رای بزرگ ترین پروژه ها گذر کرده اس��ت و حاال 
چاره ای ندارد جز آنکه هوشمندترین پروژه ها را آغاز 
کند تا دچار افول نش��ود. حاکمان دوبی می خواهند 
تحقیق و توس��عه و تکنولوژی را به بنیان های اقتصاد 
بدل کنند. هدف آنها این اس��ت که از آن هزینه های 
بسیار عظیم برای اجرای پروژه ها که در سال 2۰۰۹ 
داشت دوبی را به قعر چاه بدهی ها می کشاند، پرهیز 
کنند. کریس��پین ه��اوز، مدیر تنی��و اینتلیجنس - 
شرکت مشاوره در امور ریسک سیاسی در لندن- در 
این خصوص می گوید:  »راه  انداختن یک شبه چنین 
پروژه هایی بس��یار هزینه بر اس��ت و احتم��ال اینکه 
جواب س��ریعی از آنها گرفته شود نیز محدود خواهد 
بود. ماهیت راه اندازی چنین پروژه هایی خوب اس��ت 
اما ش��رایط محدودکننده بیرونی را نمی توان در نظر 
نگرفت.« مش��خص نیس��ت که این پروژه های بزرگ 
دوبی دقیقا چه هزینه ای دربر خواهند داش��ت. گفته 
می شود دولت امارات 2۵ میلیارد درهم )6.8 میلیارد 
دالر( برای اکسپوی جهانی سال 2۰2۰ کنار گذاشته 
است؛ جایی که قرار است دولت امارات دستاوردهای 
تکنولوژیک��ی خود را به نمای��ش بگذارد. یکی از آنها 
مجموعه ای از س��اختارهای بتونی مستطیلی متصل 
به هم اس��ت که قرار است اولین ساختمانی باشد که 
به عنوان محصول پرینت سه بعدی شناخته می شود. 
سیاس��ت گذاران در دوبی منتظر این هس��تند که در 
آن اکسپو شمار زیادی از برنامه نویسان و دانشمندان 
خارج��ی را جذب کنند و آینده   تکنولوژیکی را که از 

دوبی در ذهن دارند با حضور آنها بسازند. 
خیلی ه��ا معتقدن��د این آینده ب��رای دوبی محقق 
نخواه��د ش��د؛ اما دوب��ی در چن��د ده��ه اخیر هم 
صاحب نظ��ران بدبی��ن را غافلگیر ک��رده و در میان 
بیابان، شهری پیشرفته س��اخته است. البته واقعیت 
این اس��ت که دوبی نمی توان��د منکر محدودیت های 

جغرافیایی خود شود. 

اقتصادجهان

جهان در هفته ای که گذشت 
اقتصاد به روایت آمار

در هفته  گذش��ته، اعداد و ارق��ام مختلفی درباره اقتصاد، 
تجارت و کس��ب وکار در سرتاس��ر جهان از سوی رسانه ها، 
نهاده��ای اقتص��ادی ملی و بین الملل��ی و مراکز تحقیقاتی 
منتش��ر ش��د که نرخ رش��د اقتصادی آمریکا و فرانسه طی 
س��ه ماهه نخست س��ال 2۰18 و میزان س��ودآوری برخی 
غول های تجاری در این دوره، ازجمله مهم ترین آمارها بودند:

2.3درصد، سی ان ان: تولید ناخالص داخلی آمریکا 
در س��ه ماهه اول سال جاری میالدی 2.3درصد نسبت 
به دوره مشابه س��ال قبل رشد داشته است؛ رقمی که 
اگرچ��ه در قیاس با نرخ 2.۹ درصدی س��ه ماهه چهارم 
سال 2۰17 کاهش محسوسی نشان می دهد، اما فراتر 

از انتظار کارشناسان بوده است.
9.4 میلیـارد دالر، سـی ان ان: ش��رکت آلفاب��ت 
)س��هامدار عمده گوگل( در س��ه ماهه اول س��ال جاری 
میالدی ۹.4 میلیارد دالر سود کسب کرده است که این 
رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بیش از 74درصد 
افزایش نشان می دهد. این جهش خیره کننده در حالی 
اتفاق افتاده که در ماه های اخیر نگرانی هایی در خصوص 
نقض حریم خصوصی کاربران گوگل وجود داشته است.

35درصـد، رویتـرز: س��ود ش��رکت نرم اف��زاری 
مایکروس��افت در سه ماهه نخست سال جاری میالدی 
3۵درصد نس��بت به دوره مشابه سال گذشته افزایش 
نش��ان می دهد. افزایش قابل توجه فروش خدمات ابری 
و مجموع��ه آفی��س36۵ نقش مهم��ی در این جهش 

چشمگیر ایفا کرده است.
1.1میلیون خودرو، رویترز: ش��رکت خودروسازی 
آئودی وابس��ته به گ��روه خودروس��ازی فولکس واگن 
آلمان، بی��ش از 1.1میلی��ون دس��تگاه از خودروهای 
فروخته ش��ده خود در سراس��ر جهان را به دلیل نقص 

فنی در واترپمپ آنها فراخوان کرد.
134 میلیارد دالر، بلومبرگ: خبر رشد 43درصدی 
سود شرکت آمازون در سه ماهه اول سال 2۰18 با رشد 
بیش از 1۰درصدی ارزش س��هام این شرکت در بورس 
نیویورک طی دو روز کاری همراه شد تا ثروت شخصی 
جف بزوس، سهامدار عمده و مدیرعامل این شرکت که 
ثروتمندترین مرد جهان نیز به ش��مار می رود، به 134 

میلیارد دالر برسد.
 39درصد، بلومبرگ: در س��ه ماهه نخس��ت سال 
2۰18 مجموع ارزش سرمایه گذاری ۵۰۰ شرکت برتر 
بورس نیویورک، 3۹درصد نس��بت به دوره مشابه سال 
قبل افزایش یافته اس��ت که این میزان رشد، در هفت 

سال اخیر بی سابقه بوده است.
229.500 نفـر، بلومبرگ: متوس��ط تع��داد افراد 
متقاضی مستمری بیکاری در دوره چهارهفته ای منتهی 
به 2۰ آوری��ل 2۰18 )31 فروردین ۹6( به 22۹.۵۰۰ 
نفر رسید که کمترین میزان آن از سال 1۹6۹ تاکنون 
به شمار می رود. 318میلیارد دالر، بلومبرگ: چینی ها 
طی 1۰ س��ال اخیر دست کم 318 میلیارد دالر دارایی 

در کشورهای مختلف اروپایی خریداری کرده اند.
0.3درصد، فایننشال تایمز: نرخ رشدی اقتصادی 
فرانس��ه در سه ماهه نخست س��ال جاری میالدی تنها 
۰.3 درصد گزارش ش��ده است، این در حالی است که 
اقتصاد فرانس��ه در سه ماهه پایانی سال گذشته رشدی 

۰.6 درصدی را تجربه کرده بود.
485 میلیـارد دالر، بانک جهانی: مهاجران تبعه 
کشورهای درحال توس��عه، در سال 2۰17 معادل 466 
میلیارد دالر پول به کشورهای خود ارسال کرده اند که 
انتظار می رود در سال جاری میالدی این رقم با رشدی 

4.1 درصدی به 48۵ میلیارد دالر برسد.
4000 کیلومتـر، بانک جهانی: کش��ورهای غرب 
آفریقا 4۰۰۰ کیلومتر خط��وط انتقال برق در مناطق 
مرزی خود در دس��ت احداث دارند. این خطوط انتقال 
برق که انتظار می رود اوایل سال 2۰2۰ به بهره برداری 
برسند، تبادل برق بین کشورهای منطقه را آسان کرده 
و س��االنه بین ۵ تا 8 میلیارد دالر برای این کش��ورها 

صرفه اقتصادی دربر خواهد داشت.
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بررس��ی خروجی سیاس��ت های س��ه 
دول��ت نه��م، ده��م و یازده��م در حوزه 
 بازار کار نش��ان می دهد که به رغم ریزش
11۹ هزار نفر از جمعیت شاغل در دولت 
نه��م، 283 هزار نفر نیز از جمعیت بیکار 
کش��ور کاس��ته ش��د، اما در دولت دهم 
373 هزار ش��غل در سال های 88 تا ۹2 
در کش��ور ایجاد شد. ضمن اینکه در این 
م��دت 8 هزار نفر نیز ب��ه جمعیت بیکار 
کش��ور اضافه ش��د. در یک کالم، بررسی 
ش��اخص های بازار کار نشان می دهد در 
دولت نهم 11۹هزار نفر از جمعیت شاغل 
کاسته شد، در دولت دهم ساالنه ۹3هزار 
ش��غل و در دولت یازدهم نیز در هر سال 

31۰ هزار اشتغال ایجاد شد. 
به گ��زارش مهر، وضعیت اش��تغال زایی 
کش��ور در دولت یازده��م، روند مطلوبی را 
نسبت به دولت های نهم و دهم طی کرد و 
یک میلیون و 242 هزار شغل )ساالنه 31۰ 
هزار و ۵۰۰ شغل( در کشور ایجاد شد، اما 
در عین حال، روند جمعیت بیکار از س��ال 

۹2 تا ۹۵ نیز سیر صعودی داشت. 
البته یکی از معیارهای مهم در بررسی 
ش��اخص های ب��ازار کار، جمعی��ت فعال 
اقتصادی اس��ت ک��ه تحت عن��وان نرخ 
مش��ارکت اقتصادی از آن یاد می ش��ود. 
جمعیت فعال، مجموع جمعیت شاغل و 

بیکار در سن کار است. 
دول��ت نهم س��ال 84 س��کان هدایت 
کش��ور را برعه��ده گرفت؛ در این س��ال 
 جمعی��ت ش��اغل کش��ور 2۰میلی��ون و

61۹ ه��زار نف��ر و جمعی��ت بی��کار نیز 
2میلی��ون و 67۵ هزار نفر بود؛ در س��ال 
8۵ جمعیت شاغل کشور با افزایش 222 
هزار نفری به 2۰ میلیون و 842 هزار نفر 
و جمعیت بیکار کشور با کاهش 32 هزار 
نفری به 2 میلیون و 643 هزار نفر رسید. 
رون��د روب��ه رش��د جمعیت ش��اغل و 
کاهش جمعیت بیکار در س��ال 86 ادامه 
داش��ت، به طوری که تعداد ش��اغالن در 
این س��ال با رش��د 2۵1 ه��زار نفری به 
21میلی��ون و ۹2 هزار نفر افزایش یافت؛ 
در عی��ن حال جمعیت بیکار کش��ور نیز 
با نزول 1۵7 ه��زار نفری به 2 میلیون و 

486 هزار نفر رسید. 
اما در س��ال 87 به عنوان آخرین س��ال 
فعالیت دولت نهم، جمعیت ش��اغل کشور 
با ری��زش ۵۹2 هزار نفری مواجه ش��د؛ از 
طرفی جمعیت بیکار کش��ور ه��م در این 
سال با کاهش مواجه شد. کاهش همزمان 
جمعیت شاغل و بیکار به دلیل کاهش 687 
هزار نفری جمعیت فعال کشور در سال 87 
نسبت به 86 است. تعداد شاغالن در سال 
87 به 2۰ میلیون و ۵۰۰هزار نفر رس��ید. 
عالوه بر این جمعیت بیکار کش��ور هم در 
این سال، ۹4 هزار نفر کاهش داشت و به 2 

میلیون و 3۹2 هزار نفر رسید. 
برآین��د فعالیت چهارس��اله دولت نهم، 
ریزش 11۹هزار نفری جمعیت ش��اغل و 
همچنین کاهش 283 هزار نفری جمعیت 
بی��کار در کش��ور بود. در مجم��وع در این 
چهارسال به طور متوسط ساالنه 2۹ هزار و 
7۵۰نفر فرصت شغلی در کشور ایجاد شد. 
 اشتغال ساالنه 93 هزار نفر در دولت 

دهم
اما دولت دهم از خرداد 88 آغاز ش��د. 
در نخستین س��ال از فعالیت دولت دهم 
به جمعیت شاغل کش��ور ۵۰1 هزار نفر 
 افزوده ش��د و تعداد ش��اغالن کش��ور به
21 میلیون و یک هزار نفر افزایش یافت، 
ام��ا در مقابل در همان س��ال 448 هزار 
نفر به جمعیت بیکار کش��ور اضافه شد تا 
ای��ن میزان از جمعیت بی��کار، آمار قابل 

توجه رشد جمعیت شاغل را خنثی کند. 
به عبارتی در س��ال 88 فقط ۵3 هزار به 

جمعیت شاغل کشور اضافه شد! 
جمعیت 21 میلیونی ش��اغل در سال 
88، طی س��ال 8۹ به 2۰ میلیون و 6۵7 
هزار نفر رس��ید که از کاهش 344 هزار 
نفری تعداد ش��اغالن در سال 8۹ نسبت 

به سال 88 حکایت دارد. 
همزمان با کاهش جمعیت شاغل در سال 
8۹، به جمعیت بیکار کش��ور نیز در همان 
سال 378 هزار نفر افزوده شد. روند نزولی 
جمعیت شاغل در سال ۹۰ هم ادامه داشت 
 ت��ا اینکه تعداد افراد ش��اغل در این س��ال
147 هزار نفر کاهش یافت و به 2۰میلیون 
و ۵1۰ هزار نفر رسید. در مقابل پس از دو 
سال افزایش جمعیت بیکار طی سال های 
88 و 8۹، اما در سال ۹۰ از جمعیت بیکار 

کشور 34۰هزار نفر کاسته شد. 
در س��ال ۹1 با اشتغال 118 هزار نفر، 
جمعیت ش��اغل کش��ور به 2۰ میلیون و 
628 هزار نفر رس��ید؛ همچنین بررس��ی 
ش��اخص بی��کاری در این س��ال نش��ان 
می ده��د جمعیت بیکار کش��ور 3۰ هزار 

نفر کاهش پیدا کرده است. 
برآین��د عملکرد دولت ده��م در اتخاذ 
سیاس��ت های بازار کار حاکی از آن است 
ک��ه در طول چهار س��اله 88 تا ۹1 فقط 
373 هزار ش��غل در کش��ور ایجاد ش��د؛ 
به طوری ک��ه در طول این مدت س��االنه 
به طور متوسط فقط ۹3 هزار و 2۵۰ نفر 
به جمعیت شاغل کش��ور اضافه شد. در 
عی��ن حال در دولت ده��م، 8هزار نفر به 

جمعیت بیکار کشور اضافه شد. 
اشتغال ساالنه 310 هزار نفر در دولت 

یازدهم
دول��ت یازدهم نیز از مرداد ۹2 رس��ما 
آغاز به کار کرد. رئیس جمهور روحانی در 
حالی مس��ئولیت کشور را برعهده گرفت 
که معضل بیکاری در کشور به »بحران« 
تبدی��ل ش��د و »اش��تغال زایی« در صدر 
برنامه های اعالمی کاندیداهای انتخاباتی 

قرار داشت. 
کش��ور  ش��اغل  جمعیت  درحالی ک��ه 
 در س��ال پایان��ی دولت ده��م )13۹1(

2۰ میلیون و 628 ه��زار نفر بود، تعداد 
افراد ش��اغل در پایان س��ال ۹2 با رشد 
قاب��ل توج��ه 718 ه��زار نف��ری به 21 
میلی��ون و 346 هزار نفر افزایش یافت و 
در مقابل 36۰ هزار نفر از جمعیت بیکار 

کشور در سال ۹2 کاسته شد. 
در س��ال ۹3 ب��ه عنوان دومین س��ال 
مسئولیت دولت یازدهم، جمعیت شاغل 
کش��ور با کاهش 42 هزار نف��ری تقریبا 
یک روند ثابت را طی کرد؛ در عین حال 
جمعیت بیکار کش��ور در همان سال 26 
هزار نفر افزای��ش یافت و به 2 میلیون و 

۵14 هزار نفر رسید. 
اما در س��ال ۹4 ب��رای 668 هزار نفر 
اشتغال زایی شد تا جمعیت شاغل کشور 
 ب��ه اس��تناد آمار رس��می مرک��ز آمار به
21 میلی��ون و ۹72 ه��زار نف��ر برس��د. 
همچنین در س��ال ۹4 تعداد 21۵ هزار 
نفر به جمعیت بیکار کش��ور اضافه شد تا 
خالص اش��تغال ایجادش��ده در این سال 

4۵3 هزار نفر باشد. 
روند رو به رش��د دو ش��اخص اشتغال 
و بی��کاری در س��ال ۹۵ ادامه داش��ت و 
جمعی��ت هر دو گروه ش��اغل و بیکار در 
کش��ور طی این س��ال افزایش یافت. در 
سال ۹۵ با اضافه ش��دن 616 هزار نفر به 
جمعیت ش��اغل، تعداد ش��اغالن کشور 
به 22 میلیون و ۵88هزار نفر رس��ید. از 
سوی دیگر جمعیت بیکار کشور در سال 

۹۵ نس��بت به ۹4 به می��زان قابل توجه 
474 هزار نفر افزایش داشت. 

نتیجه عملکرد دولت یازدهم در بخش 
سیاس��ت گذاری ب��ازار کار، ایج��اد یک 
میلیون و 242هزار ش��غل طی سال های 
۹2 ت��ا ۹۵ بود که می توان گفت س��االنه 
به طور میانگین 31۰ هزار و ۵۰۰ ش��غل 
ایجاد شده اس��ت، اما از سال ۹2 نمودار 
بی��کاری روند صعودی ب��ه خود گرفت و 
در این م��دت بالغ بر 71۵ ه��زار نفر به 

جمعیت بیکار کشور اضافه شد. 
البته در س��ال ۹6 که نخس��تین سال 
دول��ت دوازده��م بود، ب��ا ایج��اد 7۹۰ 
 ه��زار ش��غل، جمعی��ت ش��اغل کش��ور

ب��ه 23 میلیون و 378 ه��زار و 613 نفر 
رس��ید. ضمن اینکه جمعیت بیکار کشور 
در این س��ال به 3 میلیون و 21۰ هزار و 

2۰6 نفر افزایش یافت. 
مقایس��ه جمعیت ش��اغل و بی��کار در 
س��ال های ۹۵ و ۹6 حاکی از آن اس��ت 
که در سال گذش��ته هم جمعیت شاغل 

کش��ور افزایش یافت و ه��م به جمعیت 
بیکار کش��ور افزوده ش��د. به این ترتیب 
که جمعیت شاغل کشور در سال گذشته 
7۹۰ ه��زار و ۵61 نفر افزایش پیدا کرد؛ 
از طرف دیگر در سال گذشته به جمعیت 
بیکار کشور نیز 6 هزار و 8۰8 نفر نسبت 

به سال ۹۵ اضافه شد. 
 ب��ه اس��تناد آمار مرک��ز آم��ار ایران، 
جمعی��ت بیکار کش��ور در ح��ال حاضر 
بال��غ ب��ر 3 میلی��ون و 21۰ ه��زار نف��ر 
اس��ت که س��هم زیادی از ای��ن جمعیت 
را فارغ التحصی��الن دانش��گاهی به خود 

اختصاص می دهند. 
دولت هرچند برای سال جاری اشتغال 
ی��ک میلیون و 33 هزار نفر را پیش بینی 
ک��رده، ام��ا به منظور پاس��خ ب��ه نیروی 
بیکار انباشته ش��ده از سال های گذشته و 
همچنین پاسخ به متقاضیان جدید الورود 
به ب��ازار کار، طی چند س��ال آینده باید 
س��االنه بی��ن ۹۰۰ هزار تا ی��ک میلیون 

فرصت شغلی ایجاد کند. 

کارنامه اشتغال زایی دولت های نهم، دهم و یازدهم

فراز و فرود ۱2 ساله بازار کار
ارتباطات

واکنش وزیر ارتباطات به مصوبه بانک مرکزی
مدل آزمایشی ارز دیجیتال ایرانی 

آماده شد
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات با بی��ان اینکه 
پیک��ره آینده جهان براس��اس فن��اوری »بالک چین« 
)زنجیره بلوکی( اس��ت، برگش��ت به عقب در برابر ارز 
دیجیتال را بی معنا دانس��ت و گفت: مدل آزمایشی ارز 
دیجیتال ایرانی آماده ش��د.  به گ��زارش ایرنا، فناوری 
زنجی��ره بلوک��ی )بالک چی��ن( Block Chain یک 
پایگاه داده توزیع ش��ده از اس��ناد و یا دفترکل عمومی 
از هم��ه تراکنش ها یا رویدادهای دیجیتال اس��ت که 
توسط اجزای تشکیل دهنده اش به شکل مشترک اجرا 
می شود؛ نفوذناپذیری آن در برابر هکرها از ویژگی های 
آن اس��ت که سبب ش��ده ارزهای دیجیتال بر پایه این 

فناوری شکل بگیرند و رشد کنند. 
در  امس��ال  اردیبهش��ت ماه  دوم  مرک��زی  بان��ک 
بخش��نامه ای تأکید کرد که به کارگیری ابزار بیت کوین 
)Bit Coin( و س��ایر ارزهای مج��ازی در همه مراکز 
پولی و مالی کشور ممنوع است.  این بخشنامه، واکنش 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را به همراه داشت، 
به ط��وری که محمدجواد آذری جهرمی به مصوبه اخیر 
بانک مرک��زی پیرامون ممنوعیت اس��تفاده از ارزهای 
دیجیتال اش��اره کرد و گفت: مصوب��ه بانک مرکزی به 
عنوان سیاس��تگذار اصلی پول و مالی کش��ور در مورد 
ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین که به بانک ها و 
صرافی ها اعالم و اس��تفاده از آنها را ممنوع کرده است، 
به معن��ای ممنوعیت و یا محدودی��ت به کارگیری ارز 
دیجیتال در توسعه داخلی نیست.  وی با یادآوری پروژه 
مشترک در این زمینه با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات، پژوهشگاه پولی و مالی بانک مرکزی 
و پست بانک ایران، خاطرنشان ساخت: هفته گذشته در 
جلسه مشترک برای بررسی میزان پیشرفت این پروژه، 

اعالم شد که مدل آزمایشی آماده است. 
وزی��ر ارتباط��ات ادام��ه داد: نتیجه تحقی��ق باید به 
پرس��ش هایی در بخش های مختلف تبدیل شود تا در 
حالت های گوناگون به نمونه رسیده و سپس پیاده سازی 

نمونه ها انجام شود. 
عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: نگرانی بانک مرکزی 
ناش��ی از خروج ارز و آسیب دیدن مردم و موضوع های 
این چنینی اس��ت که بر همین اساس تصمیم گرفتند 
خرید و فروش بیت کوین را ممنوع کنند، اما بیت کوین 
همه ارز دیجیتال نیس��ت و آین��ده چارچوب و پیکره 

اینترنت جهان مبتنی بر بالک چین خواهد بود. 

حملونقل

روس ها خود ایرباس و بویینگ سوار می شوند
سوخو در آسمان ایران

فرصت ام��روز: تفاهم نامه خرید 2۰ فروند هواپیمای 
س��وخو1۰۰ از سوی هر یک از ش��رکت های آسمان و 
ایران   ایرتور نش��ان می دهد که شرکت های هواپیمایی 
ایران ترجیح داده اند به جای مس��یر پر پیچ و خم خرید 
هواپیما از غرب، از ش��رق هواپیما بخرن��د. با این همه 
نکت��ه ای که کارشناس��ان فنی گوش��زد می کنند، آن 
اس��ت که آب وهوای ایران و غرب به سبب تنوع دما به 
یکدیگر نزدیک است و به همین دلیل موتورها عمدتا با 
قدرت باالتری ساخته می شوند، اما شرایط آب وهوایی 
روس��یه به سبب س��ردی هوا، نیازمند موتوری چندان 
قوی نیست؛ زیرا سردی دما برای موتور هواپیما بسیار 
مطلوب اس��ت و این نکته می تواند هم از نظر ایمنی و 
هم از بعد اقتصادی مهم باشد.  با این همه، پس از چند 
ماه گمانه  زنی و مذاکراتی که از س��وی مقام های ایرانی 
نه تأیید و نه رد می شد، سرانجام دو شرکت هواپیمایی 
ایرانی خرید 4۰ فروند سوخو 1۰۰ روسیه  را در دستور 
کار قرار دادند؛ هواپیماهایی که به نظر می رسد حتی در 
خود کشور روسیه نیز چندان حضور محسوسی ندارند. 
به گزارش ایس��نا، دو ایرالین ایران ایرتور و آس��مان 
در حاش��یه آخرین اجالس هوایی که در ترکیه برگزار 
می ش��ود، دو توافق نامه امضا کردند که حاصل آن ورود 

4۰ فروند سوخو 1۰۰ روسیه به ایران خواهد بود. 
این هواپیما یک��ی از جدیدترین جت های منطقه ای 
روسیه به حساب می آید که از سوی شرکت هواپیماساز 
شرکت س��وخو که اصلی ترین شهرت خود را در حوزه 
س��اخت هواپیماهای نظامی به دست آورده و می تواند 
پس از چند س��ال وقفه بار دیگر پای هواپیماهای این 

همسایه شمالی را به ایران باز کند. 
پیش از ای��ن هواپیمای توپولوف که از س��وی چند 
شرکت هواپیمایی ایرانی خریداری شده بود، با حوادث 
تلخ و سقوط های وحشتناک کار خود را پایان داد و پس 
از آن نیز هواپیمای آنتونوف نتوانست چاره ناوگان ایران 
باش��د و حتی تالش برای ایجاد خط تولید آن در ایران 
به پروژه ناموفق ایران 14۰ منجر شد که در آخرین آن 

به سقوط هواپیمای تهران- طبس ختم شد. 
هواپیمای جدید روسیه اما ادعای جداگانه ای دارد و 
از این رو برای آنان تبلیغات قابل توجهی صورت گرفته 
اس��ت. این هواپیما که تولیدش در سال 2۰۰7 نهایی 
ش��د و نخستین پروازش نیز در س��ال 2۰۰8 میالدی 
به ثبت رس��ید، از حدود هفت س��ال قبل برای برخی 
از ایرالین های منطقه به فروش گذاش��ته شده و طبق 
آخرین آمار ت��ا پایان مارس س��ال 2۰18، 1۵6 فروند 
از این هواپیما س��اخته و به ایرالین های متقاضی ارائه 
شده است. این هواپیمای دو موتوره که بسته به شرایط 
پروازی تا سقف 1۰8مسافر را جابه جا می کند، با وجود 
تالش های گس��ترده همچن��ان در ح��د ایرالین های 
همسایه روس��یه به فروش می رود و هنوز نتوانسته در 

سطح بین المللی جای پای خود را محکم کند. 
براس��اس آخری��ن آماره��ای ارائه ش��ده، از مجموع 
16ایرالین��ی که ای��ن هواپیم��ا را تحوی��ل گرفته اند، 
11ش��رکت هواپیمایی در روس��یه به ثبت رسیده اند و 
شرکت های خارجی خریداران نیز سفارش های باالیی 
نداشته اند. آمار سال های گذشته نیز نشان می دهد که 
از س��ال 2۰14 که روس��یه 27 فروند از این هواپیما را 
تحویل داد، در س��ال های قبل سفارش، افزایش نیافته 
و تا پایان س��ال 2۰17 سفارش س��االنه آن 2۵ فروند 
اعالم ش��ده اس��ت.  ایرالین های روس��ی خری��دار این 
هواپیما نیز جزو شرکت های مطرح به حساب نمی آیند، 
ولی همچنان بزرگ ترین ایرالین روس��یه، اصلی ترین 
سفارش دهنده این هواپیماست. هرچند این سفارشات 
در قی��اس با میزان کلی ن��اوگان این هواپیمایی نقش 
خاصی ندارد.  شرکت هواپیمایی ایرو فالت که به عنوان 
بزرگ ترین ش��رکت هواپیمایی روس��یه و حامل پرچم 
این کش��ور به ش��مار می رود، براس��اس آخرین آمارها 
232هواپیمای فعال دارد که از این رقم تنها 18درصد از 
ناوگان این شرکت به هواپیمای سوخو اختصاص یافته و 
این به معنای آن است که حتی مردم روسیه نیز ترجیح 

می دهند هواپیماهای خارجی سوار شوند. 
نگاهی ب��ه وضعیت ناوگان این ش��رکت هواپیمایی 
 و روس��ی نش��ان می دهد ایرباس 32۰ و 321 بیش از

1۰۰ فروند از ناوگان این ش��رکت را به خود اختصاص 
داده اند و به ایرباس 33۰ در دو مدل مختلف نیز نقش 
دیگری از این ناوگان است. این شرکت روسی در حال 
حاض��ر 38 فروند بویین��گ 737 و 16 فروند بویینگ 
777 در اختی��ار دارد ت��ا به این ترتی��ب 1۹۰ فروند از 
هواپیماه��ای بزرگ ترین ایرالین روس��یه از ایرباس و 
بویینگ تش��کیل شده باشد.  هرچند هواپیمای سوخو 
1۰۰ یک جت منطقه ای به حساب آمده که توان انجام 
پروازهای کوتاه مدت را دارد، اما با توجه به گس��تردگی 
مساحت جغرافیایی روس��یه و نیاز این کشور به انجام 
پروازهای داخلی گسترده، بررسی شرایط نشان می دهد 
همچن��ان انتخ��اب اصل��ی ایرالین ها و مردم روس��یه 
هواپیماهای س��اخت داخل این کشور نیست و از این 
رو ایرالین ه��ای ایرانی باید قدری در انتخاب های خود 
دقت عمل داشته باشند.  البته سنگ اندازی های آمریکا 
در مس��یر ورود 2۰۰فروند هواپیمای خریداری شده از 
س��وی ایران ایر نیز در چرخش ش��رکت های ایرانی به 
سمت هواپیماهای روس کم تأثیر نیست، اما باید دید آیا 
امکان خرید هواپیمای شرکت هایی مانند امبرائر برزیل 
یا بمباردیه کانادا نیز وجود نداشته یا این انتخاب تنها به 
دلیل راحت بودن خرید هواپیماهای روس صورت گرفته 
اس��ت؛ هواپیماهایی که ورودشان به ایران برای یکی از 

شرکت های ایرانی یک میلیارد دالر آب خورده است. 

یکشنبه
9 اردیبهشت 1397

شماره 1052



فرصت امـروز: بیش از 27 ماه از اجرای 
برج��ام می گ��ذرد؛ توافقی که ت��الش کرده 
زنجی��ر را از پای روابط بانکی ایران با جهان 
به عن��وان پیش نیاز توس��عه روابط تجاری و 
اقتص��ادی بردارد. با این هم��ه، اینکه اجرای 
برجام چه دس��تاوردی برای توس��عه روابط 
بانکی ایران به ویژه با اتحادیه اروپا داش��ته 
اس��ت، موضوع »ششمین همایش تجاری و 
بانکی ایران و اروپا« است. این درحالی است 
ک��ه چند روز تا 12مه  یا 22 اردیبهش��ت و 
تصمیم رئیس جمهور آمری��کا درباره برجام 
باقی مانده اس��ت و با اینکه بسیاری، روابط 
بانک��ی را حلق��ه مفقوده برجام ب��رای ایران 
می دانن��د، اما تالقی برگ��زاری این همایش 
چن��د روز پیش از تصمی��م ترامپ، بیش از 
پیش بر ای��ن حقیقت صح��ه می گذارد که 
به رغ��م همه انتقادها، برجام چقدر در روابط 
بانکی ایران با جهان و به ویژه اروپا، راهگش��ا 
و اثرگذار بوده اس��ت. این نکت��ه ای بود که 
س��خنرانان »شش��مین همای��ش تجاری و 
بانکی ایران و اروپا« نیز در سخنان خود در 
نخس��تین روز همایش به آن اشاره داشتند. 
این همایش معموال دو بار در س��ال؛ یک بار 
در فرانکف��ورت و یک ب��ار در ای��ران برگزار 
می شود. شش��مین دوره این همایش از روز 
گذشته در هتل اسپیناس پالس تهران برپا 
شده و امروز نیز به کار خود پایان می دهد. 
برنامه بانک مرکزی برای حل مسائل 

پولی و بانکی
رئی��س کل بانک مرک��زی در این همایش 
با اش��اره به ش��رایط س��خت روابط بانکی و 
تج��اری در دوره تحریم ه��ا گف��ت: ح��دود 
پنج س��ال قبل، دولت جدید در حالی اداره 
 ام��ور را برعه��ده گرفت که روابط سیاس��ی
� اقتصادی بین المللی و شاخص های اقتصاد 
ایران در س��طح مطلوبی قرار نداش��تند. در 
آن زمان روابط بانکی بین المللی کش��ور، به 
محدودترین سطح خود در تمامی سال های 
پ��س از انق��الب رس��یده ب��ود. درحالی که 
محدودی��ت ع��دم برقراری رابطه مس��تقیم 
ب��ا نظام مال��ی آمریکا به دلی��ل تحریم های 
مختلفی که از ابتدای انقالب وضع شده بود 
وجود داش��ت، اما تا پی��ش از آخرین دور از 
تحریم های مالی ای��ران، بانک های ایرانی با 
همکاری بانک های اروپایی امکان اس��تفاده 
از طیف متنوعی از خدمات را داش��تند. اما 
در پی وض��ع دور جدی��دی از تحریم ها که 
نظ��ام مالی ایران را ه��دف گرفته بود، کلیه 
بانک های ایران و حتی بانک مرکزی، توسط 
آمریکا تحریم شدند و به دلیل فرا ملی بودن 
این تحریم ها، بانک های غیرآمریکایی نیز در 
صورت ارائه مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه 
خدماتی به بانک های ایرانی، با مجازات های 

سنگینی روبه رو می شدند. 
به گفته ولی اهلل سیف، دولت تدبیر و امید 

در چنین ش��رایط خطیری مسئولیت اداره 
کشور را برعهده گرفت و نه تنها بهبود روابط 
بین المللی را در دس��تور کار ق��رار داد بلکه 
اهتم��ام ویژ ه ای را صرف برق��راری ثبات در 
اقتصاد کرد. وضعیت شاخص های اقتصادی 
ای��ران در چند س��ال اخیر گواه روش��نی بر 
دستیابی و تحقق اهداف بلند و انکارناپذیری 
بوده اس��ت. در نتیجه تالش بانک مرکزی و 
سایر دستگاه ها، رشد های اخیر و قابل توجه 
اقتص��اد ای��ران دالل��ت بر روند چش��مگیر، 

پیشرفت و بهبود اقتصادی دارد. 
او در پایان اطمین��ان خاطر داد که بانک 
مرک��زی و دول��ت ب��ا ش��ناخت صحیح از 
مش��کالت موجود در مسیر گسترش روابط 
تجاری، برنامه ای دقیق، گام  به گام، پیوسته 
و جام��ع را برای حل مس��ائل پولی و بانکی 
طراح��ی کرده  و ب��ا تعهد ب��اال آن را دنبال 
می کند، هرچند که اقتضائات اجرایی باعث 
می ش��ود  برای ب��ه ثمر نشس��تن همه این 
اصالحات ضروری، تالش و زمان بیش��تری 

صرف شود. 
س��یف در عین حال از دولت های اروپایی 
خواس��ت ک��ه متناس��ب با حج��م عملیات 
تج��اری میان ایران و اروپا، کانال های بانکی 
مطمئ��ن ایجاد کنن��د تا با اس��تفاده از این 
ظرفیت، فضای کافی برای بسط و گسترش 

روابط ایجاد شود. 
انجام بیش از 150 هزار تراکنش بانکی 

در سوئیفت
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این 
همایش گفت: با وجود مشکالتی که پس از 
اتصال مجدد ایران با نظام بین المللی داشته، 
موفقیت های ارزش��مندی کسب شده است، 
به ش��کلی که ش��رایط امروز قابل مقایسه با 

قبل از برجام نیست. 

به گفته علی دیواندری، هرچند انتظارات 
مس��ئوالن ایرانی از برجام برآورده نشده اما 
در همی��ن مدت، 83۵ رابط��ه کارگزاری با 
287 بان��ک خارجی ایجاد ش��ده و 38 هزار 
و 4۰۹ گش��ایش اعتبار اس��نادی )ال -سی( 

صورت گرفته است. 
دیوان��دری، انج��ام بی��ش از 1۵۰ ه��زار 
تراکن��ش بانکی با ارقام باال در س��وئیفت و 
انتقال افزون بر 87 میلیارد دالر منابع مالی 
ای��ران را از دیگر دس��تاوردهای برجام برای 

نظام بانکی ایران برشمرد. 
پیشنهاد تأسیس انجمن بانک های ایران 

و اروپا
رئیس انجمن بین المللی بانکداران نیز در 
این همایش گفت که بس��یاری از بانک های 
اروپایی هنوز جرائمی را که بابت تحریم ها به 
دادگاه های آمریکا پرداختند، از یاد نبرده اند. 
ن��ادر مالکی ادامه داد: البته دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا کار را مشکل تر کرده 
و می گوید توافق برجام بدترین توافق است. 
او در عی��ن ح��ال با بی��ان اینک��ه تصور 
نمی کند آمریکا از برجام خارج ش��ود، گفت: 
جامع��ه اروپا ب��ا دولت آمری��کا در خروج از 
 برج��ام همراه��ی نمی کند؛ هفته گذش��ته
7۰۰ عضو پارلم��ان اروپا تصمیم گرفتند از 
کنگ��ره آمریکا بخواهند تواف��ق را زنده نگه 
دارد.  وی پیش��نهاد کرد: انجمن بانک های 
ایران و اروپا را تأس��یس کنیم تا روش های 

جدید روابط دوسویه را پیگیری کند. 
بازارهای اقتصادی، ابزار سیاسی برای 

هجمه به کشورها
سفیر ایران در آلمان نیز در این همایش با 
یادآوری اینکه بازارهای اقتصادی در دنیا به 
ابزار سیاسی برای هجمه به کشورها تبدیل 
ش��ده، گفت: امروز اقتصاد سیاست زده شده 

اس��ت که نمونه آن را در تحریم روس��یه به 
عنوان یک عضو شورای امنیت شاهدیم. 

علی ماجدی گفت: س��هم آمریکا از تولید 
ناخالص داخلی جهان 2۵درصد است، اما به 
دلیل درهم تنیدگی اقتصاد بین الملل، بیش 
از این در سیاست ها و اقتصاد جهانی دخالت 
می کن��د. ام��روز 8۰درصد م��راودات مالی 
جهان با دالر انجام می ش��ود و س��هم یورو 
نزدیک به 14درصد است؛ از این رو آمریکا با 
اس��تفاده از قدرت پولی دالر اجازه نمی دهد 

بانک های اروپایی با ایران کار کنند. 
وی ادام��ه داد: بانک های ب��زرگ اروپایی 
از ترس از دس��ت دادن ب��ازار آمریکا حاضر 
ب��ه همکاری با ایران نیس��تند زیرا برخی از 
بانک ه��ای اروپای��ی از جمل��ه دویچه بانک 
آلمان بی��ش از 8۰درصد امور بانکی خود را 
با دالر انجام می دهد. این امر س��بب شده تا 
ایران، بانک هایی را که دالر، س��هم کمتری 
در س��بد مراودات ارزی آنها دارد متقاعد به 
هم��کاری کند.  او افزود: از رقم 87 میلیارد 
دالری که در دو س��ال گذش��ته پس از رفع 
تحریم ها مبادله ش��ده، ب��ار اصلی به دوش 
بان��ک ملی هامبورگ و نی��ز »ایی. آی. آچ« 
بوده است.  وی یکی از راهکارها برای رهایی 
از محدودیت های دالر را اس��تفاده از یورو و 
جایگزین��ی کامل آن در تج��ارت خارجی با 
اروپا دانست و گفت: اصل تحریم های آمریکا 
این اس��ت ک��ه ای��ران حتی ام��کان تبدیل 
ارزش براب��ری یورو به دالر و س��ایر ارزها را 
نداشته باشد.  ماجدی تأکید کرد: اروپا باید 
فکری به حال خود کند که چرا باید آمریکا 
س��هم باالیی در امور بانکی و مالی آن دارد؛ 
می توان گف��ت بر نظام پولی اروپا س��یطره 
یافته اس��ت.  س��فیر ایران در آلمان افزود: 
قرارداده��ای بس��یاری برای پوش��ش دادن 

موسسه »هرمس« وجود دارد، اما مشکل ما 
تأمین فاینانس )مالی( اس��ت که باید برای 

آن فکری کرد. 
وی گفت: اگر مش��کل بانکی حل نش��ود، 

برجام اجرایی نمی شود. 
س��فیر ای��ران در آلم��ان در عی��ن حال، 
ضرورت تطبیق با مقررات بانکی با دنیا و نیز 
عضوی��ت در گروه ویژه اق��دام مالی )اف  ای 
تی اف( را یادآور شد و گفت: نباید با مسائل 
اقتصادی نظیر مبارزه با پولش��ویی و تطبیق 
با مقررات بین المللی سیاسی برخورد کنیم. 

افزایش شمار بانک های آلمانی آماده 
همکاری با ایران

مدیر بخ��ش موسس��ه مالی »ک��ی. پی. 
 ام. ج��ی. ال« در آلمان نی��ز گفت: بیش از
یک هزار بانک در آلمان فعالند که بس��یاری 

از آنها آماده همکاری با ایران هستند. 
اولری��خ ف��ون زانتیر به طرف ه��ای ایرانی 
توصی��ه ک��رد س��راغ بانک هایی که ب��ا آنها 
هم��کاری می کنن��د، نرون��د زی��را ش��مار 
بانک هایی که تمایل همکاری با ایران دارند 

رو به افزایش است. 
او با بی��ان اینکه نرخ جرای��م دادگاه های 
آمری��کا برای بانک های اروپایی مهم اس��ت، 
گف��ت: ام��روز ش��عب بانک ه��ای ایرانی در 
آلم��ان حض��ور دارند و کار خ��ود را پس از 
لغو تحریم ها از س��ر گرفته اند؛ به طوری که 
بس��یاری از امور متوقف ش��ده در گذش��ته، 

اکنون در حال اجراست. 
ای��ن مقام بانک��ی آلمان��ی، در عین حال 
ضرورت به روز رسانی سیس��تم بانکی ایران، 
تطبیق با مقررات پولشویی و شفافیت مالی 
را متذکر شد و گفت: صرف نظر از اینکه در 
آینده چه بر سر برجام خواهد آمد، می توان 

روابط مالی ایران و اروپا را توسعه داد. 
وی از جمل��ه مش��کالت سیس��تم بانکی 
ایران را »پایین بودن نس��بت کفایت سرمایه 
و غفل��ت از مدل ه��ای نوین کس��ب و کار« 
بی��ان کرد و گفت: از برنامه بانک مرکزی در 

اصالح ترازنامه بانک ها استقبال می کنیم. 
ضرورت  داشتن برنامه های بانکی 

مختلف برای برجام
همچنین مدیر اجرایی ش��رکت دی. اف. 
دویچ��ه فورتین آلمان نی��ز در این همایش 
گفت: مهم نیس��ت آمریکا ب��رای برجام چه 
برنامه ای دارد، آنچ��ه اهمیت دارد اینکه ما 

سناریوهای مختلفی داشته باشیم. 
بهروز عبدالون��د درباره تجارت با یورو نیز 
گفت: جداشدن از دالر، ناگهانی رخ نمی دهد 
اما با مجموعه تحوالت به س��مت سیس��تم 
مالی جدید پی��ش می رویم.  عبدالوند ادامه 
داد: اتحادیه اروپا قصد دارد در س��ال 2۰1۹ 
وزی��ر اقتص��اد خارجی منصوب و س��ازوکار 
مس��تقلی همچون صندوق بین المللی پول 

ایجاد کند که راهگشا خواهد بود. 

گزارش »فرصت امروز« از نخستین روز »ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا«

ایران و اروپا، 27 ماه پس از برجام

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک 4

رئیس کل بیمه مرکزی: 
30درصد حوادث فاجعه انگیز کشور 

بیمه خارجی است
رئی��س کل بیم��ه مرکزی گف��ت 3۰درصد حوادث 
فاجعه آمیز کش��ور به شرکت های بیمه اتکایی خارجی 
واس��پاری ش��ده که امید اس��ت در آینده ریسک های 

بیشتری به شرکت های غیرایرانی سپرده شود. 
به گ��زارش ایرن��ا، عبدالناصر همتی روز ش��نبه در 
شش��مین همایش تجاری ایران و اروپا در تهران افزود: 
صنع��ت بیمه ای��ران ظرفیت باالیی ب��رای همکاری با 
طرف های اروپایی دارد و در دو سال گذشته مذاکراتی 

نیز با شرکت های معتبر اروپایی داشته ایم. 
وی ادامه داد: صنعت بیمه ایران در دو دهه گذش��ته 
رش��د خوبی داش��ته به گون��ه ای ک��ه 4.۵ برابر تولید 
ناخالص داخلی، صنعت بیمه رشد کرده است.  همتی 
به ظرفیت های صنعت بیمه در ایران اشاره کرد و گفت: 
در رشته های بیمه اجباری، ظرفیت صنعت بیمه کامل 
اس��ت، اما در حوزه بیمه اختیاری نزدیک به 2۰درصد 
از ظرفیت ها پر ش��ده اس��ت.  او با بیان اینکه کمتر از 
1۵درصد واحده��ای تجاری ایران بیمه آتش س��وزی 
دارند، ادامه داد: در حوزه بیمه عمر، کمتر از 2۰درصد 
و در بخش آتش س��وزی کمت��ر از 1۵درصد واحدهای 
تجاری ایران تحت پوشش بیمه قرار دارند.  رئیس کل 
بیمه مرکزی یادآور ش��د: مذاکره ه��ای خوبی در اروپا 
داشته ایم تا پس از برجام، بتوانیم از ظرفیت شرکت های 

آنها برای توسعه پوشش های بیمه استفاده کنیم. 
وی بیان اینکه درصد باالیی از کشتی ها و نفتکش های 
ایرانی تحت پوشش بین المللی قرار گرفته اند و مشکلی 
نداری��م، گف��ت: در دوران تحریم، دولت حس��اب ویژه 
اتکایی ش��کل گرفت؛ با اینکه پوشش اتکایی در ایران 
به زیر یک درصد رس��ید اما همه صنعت ایران را تحت 
پوشش اتکایی قرار داد و اکنون نیز آمادگی داریم دوباره 

با آن ساختار، پوشش را ادامه دهیم. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.2۰۰دالر آمریکا

6.821یورو اروپا

7.783پوند انگلیس

1.۵22درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

74۹.۰۰۰مثقال طال

172.۹18هر گرم طالی 18 عیار

1.74۰.۰۰۰سکه بهار آزادی

1.78۰.۰۰۰سکه طرح جدید

87۵.۰۰۰نیم سکه

۵4۰.۰۰۰ربع سکه

3۵۰.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

یکشنبه
9 اردیبهشت 1397

شماره 1052



5 بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

فرصـت امـروز: عب��اس آخوندی در 
»ششمین همایش تجاری و بانکی ایران 
و اروپا« پیشنهاد کرد که در حوزه مسائل 
بانکی و اقتصادی با اتحادیه اروپا مذاکره 

شود. 
به گفت��ه وزیر راه و شهرس��ازی، اروپا 
نقش تعیین کننده ای در پیش��برد دنیا به 
س��مت صلح یا حرکت به س��مت توسعه 
جن��گ و ناآرام��ی در دنی��ا دارد. دنیا در 
وضعی��ت فعل��ی در حال انتق��ال از یک 
وضعی��ت تک قطبی ب��ه تعادل��ی جدید 
اس��ت و کشمکش های بس��یار جدی در 
ح��ال انجام ب��وده و تحوالتی که در پس 
گفت وگوها در حال انجام است تحوالتی 

بسیار سخت تر و عمیق تر است. 
او با بیان اینکه بازیگ��ران جدیدی وارد 
بازی شده اند و ارتجاع و عقبگردی در نقش 
و موقعیت آمریکا در حال مش��اهده است، 
ادامه داد: زمان��ی آمریکا خود را نگهبان و 
پایگاه جهان آزاد و اقتص��اد بازار و رقابتی 
در جهان می دانس��ت اما بعد از فروپاش��ی 
ش��وروی، آمریکا از ای��ن موضوع به تدریج 
عقبگرد کرد و تعداد زیادی از اندیشمندان 
آمریکایی اب��راز نگرانی و پیش بینی کردند 
که این وضعیت تک قطبی آمریکا در جهان 
هم این کش��ور را از درون می پوساند و هم 

قابل تداوم نیست. 
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ه��ا، وزیر راه 
و شهرس��ازی تأکی��د ک��رد: ترام��پ به 
هی��چ وجه به دنبال اقتصاد آزاد نیس��ت 
و در ح��ال بازگش��ت آمریکا ب��ه دوران 
مرکانتلیسم اس��ت و نمی توان رفتار این 
ف��رد و تصمیم ه��ای جدید آمری��کا را با 

سیستم اقتصاد آزاد ارزیابی کرد. 
آخوندی خاطرنش��ان ک��رد: این رفتار، 
جه��ان و اروپا را ب��ا تهدید بزرگی مواجه 
می کند و مرکانتلیسم آثار وحشتناکی را 
در دنیا می تواند داش��ته باشد. وی افزود: 
همچنین اس��رائیل به عن��وان یک رژیم 
اش��غالگر هر چن��د هیچگاه مش��روعیت 
نداشته، در سال های اخیر در ضعیف ترین 
حد مقبولیت قرار گرفته که موجب شده 

دست به اقدامات پُرریسک تری بزند. 
وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد: در 
کنار این دو رون��د انحطاطی قدرت های 
نوظهوری مانند هند، چین و روس��یه در 
عرص��ه جهانی ظاهر ش��ده اند که اهداف 
مش��خصی دارند و در سیاست هایش��ان 

تردیدی ندارند. 
آخوندی ادام��ه داد: در این میان اروپا 
در وضعیت تردید به س��ر می برد، از یک 
ط��رف معامالت و حج��م تبادالتی که با 
آمریکا دارد موضوعی نیست که به راحتی 
از آن چشم پوش��ی کند و از س��وی دیگر 
برای اندیش��مندان کاماًل روشن است که 
آنچ��ه در آمریکا در حال پیگیری اس��ت 
صددرص��د ارتجاعی بوده و ب��ه پایداری 
امنیت و توسعه جهانی نخواهد انجامید. 

وی اظهار داش��ت: س��ؤالی که مطرح 
می ش��ود این اس��ت که اگر اروپا در برابر 
ای��ن رویه آمری��کا واکنش نش��ان ندهد 
می توان��د منافع خ��ود را حفظ کند و آیا 
اکن��ون زمان آن نرس��یده ک��ه بی پرواتر 

راجع به این موضوع بحث شود؟ 
وزی��ر راه و شهرس��ازی تصری��ح کرد: 
بازخوان��ی  ای��ران در ح��ال  همچنی��ن 

موقعیت خود در منطقه و جهان بوده که 
ممکن است اش��تباهی در این راه وجود 
داشته باش��د، اما می توانیم یک بازخوانی 
موفق داشته باش��یم چراکه ایران دارای 
پیشینه و تمدن بزرگی است و تاریخچه 
ما نش��ان می دهد که در طول سال ها به 

قراردادها تعهدات خود پایبند بوده ایم. 
وی اف��زود: همچنی��ن تم��دن ای��ران 
متش��کل از اقوام گوناگون است که بحث 
تس��اهل، تسامح و س��ازگاری آموزه های 
جدیدی برای ما نیس��ت، بلکه چند صد 
ساله و چند هزار س��اله است، در نتیجه 
با وجود همه تنش ها در منطقه، مس��ائل 
ایران و همس��ایگان حل ش��دنی است و 
ایران می تواند این مشکالت را حل کند. 
آخون��دی ادام��ه داد: م��ا در منطق��ه 
همواره به منافع و مسئولیت هایمان فکر 
کرده ای��م ، هیچ جنگی را آغ��از نکرده ایم 
و قبول داش��ته ایم که باید مسئولیت مان 
را در منطقه ایفا کنی��م، در نتیجه ایران 
قطعاً طرف قابل اعتم��ادی برای مذاکره 
اس��ت و قب��ول دارد ک��ه باید ب��ا قواعد 

بین المللی بازی کند. 
پیشنهادهای آخوندی به اروپا

وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: نظام 
بانکداری نی��ز قواع��د بین المللی دارد و 
ما ب��ه قواع��د بین المللی پایبن��د بوده و 
هم��کاری خواهیم کرد، درباره باقی مانده 
ی��ک  نی��ز در  بین الملل��ی  پیمان ه��ای 
گفت وگ��وی منطق��ی مش��کالت را حل 

خواهیم کرد. 
وی با ارائه دو پیش��نهاد اظهار داشت: 
بع��د از برج��ام در دو س��طح مذاک��رات 

داش��تیم؛ بخش��ی از مذاکرات را وزارت 
خارجه در بحث سیاس��ی و بخشی دیگر 
را در روابط اقتصادی پیگیری می کردیم 
و مش��کلی که وجود داشته این است که 
اروپا در مذاکرات اقتصادی از پش��تیبانی 

مذاکرات سیاسی بهره مند نمی شود. 
وی افزود: بخ��ش اقتصادی در مذاکرات 
همواره نگران رفتارهای خش��ن و همراه با 
تحری��م آمریکا در مذاک��رات بود و بخش 
سیاس��ی اروپا نمی توانست این اطمینان را 
به بخش اقتصادی خود بدهد که در مقابل 

این تهدیدها از آنها حمایت می کند. 
آخون��دی تأکید کرد: اروپ��ا باید به این 
نتیجه برسد که اگر بخش سیاسی از بخش 
اقتصادی حمایت نکند، منافع آنها نیز تداوم 
نخواهد یافت و شاید این بحث نیاز به دور 
جدید مذاکرات و فهم جدیدی از بازخوانی 

مذاکرات داشته باشد. 
وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: ما در 
بخش های سیاس��ی با اتحادیه اروپا و در 
امور اقتصادی با تک تک کشورها صحبت 
کرده ایم که پیش��نهاد دوم من این است 
که در حوزه مسائل بانکی و اقتصادی نیز 

با اتحادیه اروپا مذاکره کنیم. 
وی با بیان اینکه در حوزه وزارت راه و 
شهرس��ازی در این مدت مذاکرات خوبی 
با اروپایی ها، چینی ها، هندی ها، روس ها 
داش��تیم و قرارداده��ای خوب��ی را امضا 
کردیم، ادام��ه داد: در حوزه تخصصی به 
ویژه در بخش مسکن نیز عالقه مندیم از 
تخصص اروپایی ها استفاده کنیم و زمینه 
جذب فاینان��س در این بخش نیز فراهم 

است. 

وزیر راه و شهرسازی در »ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا« پیشنهاد داد

مذاکره مستقیم با اتحادیه اروپا درباره مسائل بانکی و تجاری
دریچه

چالش حضور شرکت های استارتاپی در بورس
استارتاپ های ایرانی به بورس می روند

دی ماه سال گذشته تفاهم نامه تأمین مالی جمعی 
برای کسب وکار های نوپا و استارتاپ  ها با حضور مسعود 
کرباسیان وزیر اقتصاد، محمدجواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات، دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس 
و معاونان وزیر کار منعقد شد. بر اساس این تفاهم نامه 
اس��تارتاپ  ها می توانن��د از طریق ب��ورس تأمین مالی 
کنند. حاال تعدادی از ش��رکت های اس��تارتاپی ایرانی 
آنقدر بزرگ ش��ده اند که می خواهند وارد بورس شوند 
و مسئوالن سازمان بورس اوراق بهادار به دنبال فراهم 
کردن شرایطی هستند که نام این شرکت ها هم روی 

تابلو بورس جایی پیدا کنند. 
به گزارش اتاق تهران، دولت یازدهم از سال گذشته 
بخش��ی از تمرکز خود در بخش اش��تغال و توس��عه 
اقتص��ادی کش��ور را در حوزه حمایت از اس��تارتاپ ها 
متمرکز کرد و حاال ورود برخی شرکت های استارتاپی 
بزرگ در کش��ور ب��ه تاالر مبادالت ب��ورس هم قدمی 
در همی��ن جهت اس��ت؛ اتفاقی که می تواند به رش��د 
س��رمایه گذاری عمومی در حوزه استارتاپ ها و شفاف 

شدن بازارهای مالی ایده در کشورمان منجر شود. 
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
اواخر فروردین ماه و در جریان برگزاری نمایشگاه بورس، 
بانک و بیمه اعالم کرد: »استارتاپ ها نسل جدیدی از 
کارآفرینان اقتصادی هستند که ضمن توسعه اقتصاد 
دانش بنیان به ارائه خدمات ارزان، شفاف و در دسترس 
می پردازن��د. امروزه ش��رکت های دانش بنی��ان با ابعاد 
حدود یک میلی��ارد دالری در بورس حضور دارند.« او 
همچنین با اشاره به حضور شرکت های بین المللی که 
روزگاری استارتاپ های کوچکی بودند و حاال سهام شان 
جزو ارزش��مندترین س��هم ها در بازارهای بین المللی 
است، گفت: »روزگاری شرکت های نفتی چون توتال و 
شل، شرکت های بانکی و خودروسازان جزو شرکت های 
مطرح جهان بودند، اما اکنون آمازون، فیس بوک و اپل 
باال آمده و جزو 1۰ شرکت اول دنیا هستند. خرداد ۹۵ 
چند نفر با در دس��ت داش��تن یک طرح استارتاپی به 
تاکسیرانی مراجعه کردند اما آنها با تحقیر بیرون آمدند. 
این در حالی است که اکنون ارزش یکی از شرکت های 

آنها یک میلیارد دالر است.«
از شهریور سال گذشته مدیران شرکت دیجی کاال 
با مس��ئوالن بورس کاال برای حضور این اس��تارتاپ 
در ب��ورس مذاکراتی را ش��روع کردن��د؛ نکته ای که 
ب��رادران محمدی مدیرعامالن ش��رکت دیجی کاال 
هم در نشس��ت خبری سال گذش��ته خود در جمع 
خبرن��گاران تأیی��د کردند؛ آنها با اش��اره ب��ه اینکه 
به زودی شرکت شان به جمع استارتاپ هایی با ارزش 
بی��ش از یک میلی��ارد دالر وارد خواهد ش��د، اعالم 
کردند قصد دارند در صورتی که شرایط فراهم شود، 

وارد بورس شوند. 
اما این تحوالت در شرایطی صورت می گیرد که سال 
گذش��ته شاپور محمدی رئیس سازمان بورس حتی از 
حضور استارتاپ های کوچک هم در فرابورس حمایت 
کرد. او گفت: »با باز شدن تابلو بازار شرکت های کوچک 
و متوسط در فرابورس شرکت هایی که به طور استارتاپ 
و های تک فعالیت می کنن��د، می توانند از مزایای این 
بازار به نحو مطلوب بهره مند شوند. همچنین ما معتقد 
هستیم که با قرار گرفتن صندوق های جسورانه تأمین 
مالی شرکت های دانش بنیان و شرکت های با تکنولوژی 

و فناوری باال امکان پذیر شود.« 

افت 511 پله ای شاخص بورس
زیان سهامداران ادامه دار شد

در حال��ی بورس تهران ش��اهد ادامه روند کاهش��ی قیمت 
س��هم ها است که هفته اول اردیبهشت نیز سهامداران با زیان 
مواجه ش��دند. همچنین حجم و ارزش معامالت رقم کمی را 
نش��ان می دهد.  به گزارش ایس��نا، هفته گذشته فعاالن بازار 
س��هام ش��اهد کاهش قیمت سهم ش��رکت ها بودند که یکی 
از دالی��ل این زی��ان موضوعات بنی��ادی در صورت های مالی 
ش��رکت ها مخصوصا بانک ه��ا و خودرویی ها بود ام��ا در این 
روزه��ا ابهام��ات در وضعیت کلی اقتصاد و نامش��خص بودن 
وضعی��ت بازار ارز بیش از ضررده بودن ش��رکت ها روی کاغذ، 
س��بب زیان سهامداران شده است.  اما در نخستین روز هفته، 
ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی ب��ورس اوراق بهادار تهران 
۵11 واحد افت کرد و به رقم ۹4 هزار و 284 رسید. شاخص 
کل ه��م وزن نیز با 124 واح��د کاهش تا رقم 16 هزار و 711 
واحدی پایین آمد. ش��اخص آزاد شناور 733 واحد افت کرد و 
ت��ا عدد 1۰۰ هزار و 1۰6 پایین آمد. همچنین ش��اخص بازار 
اول و ب��ازار دوم ه��ر یک به ترتی��ب 3۵4 و 113۵ واحد افت 
کردند.  فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران و پاالیش 
نفت اصفهان س��ه نمادی بودند که بیشترین تأثیر کاهنده را 
روی شاخص های بازار سرمایه داشتند. از طرف دیگر خدمات 
انفورماتیک، البراتوار داروسازی دکتر عبیدی و گسترش نفت 
و گاز پارس��یان سعی کردند نگذارند ش��اخص ها بیش از این 
افت کند.  در گروه فلزات اساسی نیز شاهد افت قیمت سهام 
بیش��تر س��هم ها بودیم، همچنین گروه خودرو نیز یکدس��ت 
قرمز شد. تعداد زیادی از سهم های این گروه بیش از 3درصد 
کاهش قیم��ت را تجربه کردند.  در گروه فلزات اساس��ی 46 
میلیون س��هم و در گروه خودرو 116 میلیون سهم دست به 
 دس��ت ش��د. ارزش معامالت در گروه فلزات اساسی بیش از

12 میلی��ارد تومان و در گروه خ��ودرو به نزدیک 11 میلیارد 
تومان رسید.  در گروه استخراج کانه های فلزی نیز به جز یک 
سهم مابقی افت قیمت را تجربه کردند و عمده سهم ها در گروه 
رایانه و فعالیت های وابس��ته به آن نیز با کاهش قیمت همراه 
بودند.  ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۹۰ میلیارد و 2۰۰ 
میلیون تومان رسید و حجم معامالت عدد 4۵۹ میلیون سهم 
و اوراق مالی را تجربه کردند.  آیفکس نیز با افت ش��ش واحد 
مواجه شد و تا رقم 1۰۵4 افت کرد. ارزش معامالت فرابورس 
ایران به رقم 122 میلیارد تومان رس��ید و حجم معامالت رقم 

182 میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. 

مدیرعامل بورس کاالی ایران: 
قراردادهای آتی زعفران به زودی 

راه اندازی می شود
بورس کاالی ایران درصدد است تا با راه اندازی قراردادهای 
آتی زعفران در جهت کشف روزانه و لحظه ای قیمت، مدیریت 
ریسک نوسانات قیمتی برای فعاالن بازار و پایان تجارت مبهم 
و سودمند برای کشورهای دیگر و در آخر تبدیل شدن ایران 
ب��ه مرجعیت قیمت��ی این محصول در دنیا ق��دم بردارد.  به 
گزارش کاال خبر، سهم ایران در تولید جهانی زعفران حدود 
۹۰درصد است اما کشورمان به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
زعفران دنیا، تعیین کننده اصلی قیمت این محصول نیست 
و متأسفانه برندهای معروف زعفران در کشورهای اروپایی و 
برخی کشورهای واسطه صادرات زعفران ایران به کشورهای 
مصرف کننده، قیمت زعفران را مشخص می کنند. همچنین 
مطابق برخی آمارها از گردش مالی حدود 8 میلیارد دالری 
زعفران و محصوالت آن در جهان، س��هم ایران کمتر از 3۰۰ 
میلیون دالر در سال اس��ت که با پیشتازی جهانی ایران در 

تولید زعفران تناسبی ندارد.

بورسکاال

یکشنبه
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رئیس اتحادیه پوشاک از ورود و توسعه 
کاالی وارداتی در صنعت پوش��اک انتقاد 
ک��رد و گفت در زمینه پوش��اک افزایش 
قیم��ت جای��ی ن��دارد و ام��کان احتکار 
نیس��ت، اما با تخلفات ب��ه صورت جدی 

برخورد می کنیم. 
به گ��زارش ایس��نا، در بازار پوش��اک 
ش��اهد افزایش قیم��ت و بعض��ا با عدم 
عرضه محصوالت مختلف یا نوعی احتکار 
مواجه هستیم و فروش��ندگان در برخی 
موارد اع��الم کرده اند که هیچ کس حاضر 
نیست در وضعیت مبهم ارزی جنسش را 
بفروشد و ضرر کند، اما ابوالقاسم شیرازی 
در این باره به ایسنا، گفت: نوسانات نرخ 
ارز در قیمت هیچ تأثیری نداش��ته است، 
چراکه تولیدات امروز و حتی تابس��تانی 
این صنعت به ماه های گذشته ربط دارد. 
البته برخی ه��م می خواهند برای آینده 
تولی��د کنند ک��ه در برخی م��وارد برای 

تأمین مواد اولیه نیاز به ارز وجود دارد. 
وی اف��زود: آنق��در پوش��اک در ب��ازار 
وجود دارد و از کاالهای وارداتی اش��غال 
شده اس��ت که دیگر فضای رقابتی اجازه 
نمی دهد افزایش قیمت داش��ته باش��یم. 
هم اکن��ون قیمت ه��ا پایین اس��ت و اگر 

گ��ردش کار افزای��ش پیدا کن��د خود به 
خود در کاهش قیمت نیز اثرگذار اس��ت. 
با توجه به اینکه امس��ال شعار حمایت از 
کاالی ایرانی مطرح ش��ده است، جهشی 
در تولی��د ص��ورت گرفته و بس��یاری از 
فروش��گاه ها نس��بت ب��ه عرض��ه کاالی 
ایران��ی رغبت پیدا کرده ان��د و مردم نیز 

رویکردشان به این سمت تقویت شد. 
رئیس اتحادیه پوش��اک ادامه داد: اگر 
تولی��دات داخلی ای��ران از نظ��ر قیمت 
تمام ش��ده دارای مزیت نس��بی نباش��د، 
نمی ت��وان به این هدف ب��ه صورت کامل 
دس��ت یاف��ت. راه��کار ای��ن اس��ت که 
هزینه ه��ای س��رباری مانن��د مالی��ات و 
ع��وارض، حق بیم��ه و . . . که در اختیار 
دول��ت اس��ت بای��د ب��رای تولیدکننده 
متفاوت باش��د؛ بنابرای��ن دولت برای آن 
باید تدبیری بیندیش��د تا در حوزه تولید 
و خدمات استفاده از کاالی ایرانی صرفه 
اقتصادی داشته باش��د و تولیدکنندگان 

بتوانند رقابت سالم داشته باشند. 
شیرازی گفت: در گذشته کاالی ایرانی 
در اش��غال کاالی غیرمج��از بزرگ بود و 
هم اکنون در اشغال کاالی وارداتی مجاز 
است و برندهای مختلف مجوز می گیرند 

و بدون س��قف و محدودیت توسعه پیدا 
می کنند، چراکه کار بسیار سخت تر شده 
و ادامه کار منوط به این اس��ت که دولت 

وارد کار شود. 
وی در پاس��خ به این س��وال که چرا در 
بازار پوش��اک ش��اهد احتکار و عدم عرضه 
هس��تیم؟ تأکید کرد: پوشاک به هیچ وجه 
قابل احتکار نیس��ت، چراکه جزو جنس و 
کاالی فصلی به شمار می رود و اگر در فصل 
خود فروش نرود به کاالی اس��توک تبدیل 
می شود، اما اگر کسی این کار را انجام بدهد 
تخلف اس��ت و در صورت پیگیری مردم با 

متخلفان برخورد می شود. 

او افزود: البته بازرس��ان اصناف، سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
تهران، س��ازمان تعزیرات حکومتی و دیگر 
دستگاه های نظارتی نیز متولی هستند که 

با متخلفان برخورد کنند. 
رئیس اتحادیه پوش��اک اظهار کرد: در 
صنعت پوش��اک ب��ه غی��ر از تأمین مواد 
اولیه با دالر س��روکار نداریم و چندان از 
نوسانات نرخ ارز متاثر نمی شویم، بنابراین 
فعال برنامه ای برای افزایش قیمت نداریم 
و شاید در آینده و در صورت فراهم بودن 
بستر در بازار برای آن برنامه ریزی کنیم. 

احتکار و گرانی پوشاک نداریم
خبر

تخصیص یارانه ارزی 400 تومانی به 
کاالهای اساسی از یکشنبه آغاز می شود

معاون توس��عه بازرگانی و صنایع کش��اورزی وزارت 
جهاد کش��اورزی اعالم کرد با توجه به تخصیص یارانه 
ارزی 4۰۰ تومانی به کاالهای اساس��ی از روز یکشنبه 
آینده و ترخی��ص نهاده های دامی از مب��ادی ورودی، 
قیمت این کاالها در بازار متعادل می ش��ود.  به گزارش 
ف��ارس به نق��ل از پای��گاه اطالع رس��انی وزارت جهاد 
کش��اورزی، علی اکبر مهرفرد در پ��ی تغییرات قیمت 
برخ��ی نهاده های دامی از جمله کنجاله س��ویا و ذرت 
در بازار با اتخاذ سیاس��ت ارزی جدید دولت با اش��اره 
 به سیاس��ت دول��ت در تک نرخی ک��ردن ارز با قیمت

42۰۰ تومان، اظهار داش��ت: به منظور پایداری تولید 
و حفظ آرامش ب��ازار در پی تصمیم اخیر، دولت مقرر 
ک��رد به بخش��ی از کاالهای اساس��ی که در گذش��ته 
 ارز مبادل��ه ای دریاف��ت می کردن��د، ب��ه ازای هر دالر

4۰۰ تومان یارانه پرداخت شود.  وی افزود: بر این اساس، 
واردکنندگان برای واردات کاالهای اساسی مشمول این 
تصمیم، به ازای هر دالر 38۰۰ تومان پرداخت می کنند 
و 4۰۰ تومان نیز از س��وی دولت پرداخت خواهد شد.  
 مهرف��رد با اش��اره به اینک��ه با اختص��اص یارانه ارزی

4۰۰ تومانی از س��وی دول��ت در واقع نرخ ارز کاالهای 
اساس��ی و در پی آن قیمت این کاالها تغییری نکرده 
است، خاطرنش��ان کرد: اجرای مقررات نحوه پرداخت 
یارانه ارزی 4۰۰ تومانی از طرف دولت به بانک مرکزی؛ 
از بانک مرکزی به بانک های عامل و از بانک های عامل 
به واردکنندگان مس��تلزم انجام یک سری تشریفات 
اداری اس��ت که کمی زمانبر و موجب شده مقداری 
کمب��ود کاال در بازار حس ش��ود.  معاون وزیر جهاد 
کش��اورزی با بیان اینکه هم اکنون در بنادر حدود 2 
میلیون تن نهاده های دامی در حال ترخیص و منتظر 
تخصی��ص مابه التفاوت نرخ ارز وج��ود دارد، تصریح 
ک��رد: نظر به اینک��ه اعمال مقررات جدی��د نیازمند 
انج��ام اصالحاتی در س��امانه های س��ازمان توس��عه 
تج��ارت، وزارت جهاد کش��اورزی، بان��ک مرکزی و 
گمرک جمهوری اسالمی ایران بوده و این اصالحات 
مراح��ل نهایی خود را طی می کند، براس��اس برنامه 
پیش بینی ش��ده این س��امانه ها از روز یکشنبه آینده 
خدمات خود را به منظور پرداخت یارانه 4۰۰تومانی 
به ازای هر دالر برای کاالهای اساسی مشمول، آغاز 
خواهند کرد.  وی به واردکنندگان کاالهای اساس��ی 
اطمینان داد که مابه التف��اوت 4۰۰ تومانی نرخ ارز 
توسط دولت پرداخت شود و نرخ ارز تغییری نخواهد 
ک��رد، بنابراین هیچ تغییر قیمتی در نهاده های دامی 

نباید صورت گیرد.  

صادرات

لزوم حمایت از کاالی ایرانی در 
مسیر صادراتی شدن

عضو هیأت رئیس��ه اتاق بازرگانی کرمانش��اه بر 
حمایت از کاالی ایرانی در مسیر صادراتی شدن و 

رفع مشکالت واحدهای تولیدی تأکید کرد. 
به گزارش صداوسیما، کیوان کاشفی با اشاره به 
نامگذاری امسال به عنوان سال »حمایت از کاالی 
ایرانی« گفت: حمایت از کاالی تولید داخل بخش 
مهم��ی از پ��ازل اقتصاد مقاومتی اس��ت و بخش 
زیادی از اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق خواهد 

کرد. 
وی مهم ترین موضوع درباره ش��عار امسال را 
شیوه صحیح حمایت از کاالی ایرانی دانست و 
افزود: برای حمای��ت از کاالی تولید داخل دو 
بخش اساس��ی داریم که بخ��ش اول و مهم تر 
آن رفع مس��ائل و مشکالت واحدهای تولیدی 

است. 
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران با اشاره به مشکالت 
متعدد واحدهای تولیدی از جمله تأمین نقدینگی، 
مسائل مالیاتی و تأمین  اجتماعی، تسهیالت بانکی 
و بوروکراس��ی اداری افزود: برداشتن موانع پیش 
روی واحده��ا و کاهش هزینه آنها نخس��تین گام 

برای حمایت از کاالی ایرانی است. 
این کارش��ناس مس��ائل اقتص��ادی دومین گام 
ب��رای حمای��ت از کاالی ایرانی را ص��ادرات آن و 
برجس��ته کردن تولیدات داخل کشور در بازارهای 
جهان��ی دانس��ت و گفت: در این ب��اره باید زمینه 
حضور تولیدات ایران را ب��ا پرداخت یارانه حضور 
در نمایشگاه ها و ش��یوه های نوین بازاریابی فراهم 
کرد که این برنامه ها در اولویت های امس��ال اتاق 

بازرگانی هم قرار دارد. 
وی ب��ا بیان اینکه باید واحدها به س��متی بروند 
ک��ه به جای ری��ال بتوانند دالر به دس��ت بیاورند، 
گفت: در داخل کش��ور هم واحدهایی که دس��تی 
در ص��ادرات دارند از واحده��ای موفق و تراز اول 
هس��تند و عم��ده واحدهایی که مش��کل دارند، 

چندان به حوزه صادرات وارد نشده اند.

80درصد نیاز مردم در داخل تولید می شود
رئی��س اتاق بازرگانی اس��تان کرمانش��اه بخش 
دیگر حمایت از کاالی ایرانی را که اکنون تبلیغات 
بیش��تری روی آن می ش��ود ایجاد فرهنگ خرید 

کاالی ایرانی در داخل کشور دانست. 
به گفته کاشفی، اکنون 7۵ تا 8۰درصد کاالهای 
اساس��ی موردنیاز مردم در داخل کشور با بهترین 

قیمت و کیفیت تولید می شود. 
وی ب��ا بیان اینک��ه نباید درب��اره کاالی ایرانی 
همیش��ه نگاه ه��ا متوجه محصول��ی مانند خودرو 
باشد، افزود: در بس��یاری از موارد وقتی  که بحث 
کاالی ایرانی مطرح می ش��ود، منتقدان خودرو را 
مثال می زنن��د، درحالی که ما در س��ایر زمینه ها، 

تولیدات بسیار خوبی داریم. 
عض��و هیأت رئیس��ه اتاق ایران، م��واد غذایی و 
مصالح ساختمانی را از جمله تولیداتی دانست که 
صفر تا 1۰۰ آن با بهترین کیفیت در داخل کشور 

تولید می شود. 
کاش��فی گفت: در حوزه پوش��اک نی��ز اگرچه 
هنوز به اس��تانداردهای بین المللی نرسیده ایم، اما 

کارهای بسیار خوبی انجام شده است. 
رئیس اتاق کرمانش��اه درباره اینک��ه چرا مردم 
گاه��ی مص��رف کااله��ای خارج��ی را انتخ��اب 
می کنن��د، افزود: مصرف کاالی خارجی برای همه 

اقالم فراگیری ندارد. 
ش��اید در مورد برخ��ی کاالها مانن��د خودرو و 
برخ��ی ان��واع لوازم خانگی، مردم س��راغ کاالهای 
خارج��ی بروند، اما در بس��یاری از م��وارد کاالی 

ایرانی را ترجیح می دهند. 
از س��وی دیگر باید توجه داش��ت در سال های 
اخیر در داخل کشور خیلی برای پرورش برندهای 
معتبر تالش نش��ده اس��ت، از این رو برای ایجاد 
فرهنگ مصرف کاالی داخلی همه از جمله مردم، 
مس��ئوالن و تشکل های اقتصادی بخش خصوصی، 

مسئولیت دارند و باید پای کار باشند. 

حمایت از کاالی ایرانی مانع واردات نشود
وی ادام��ه داد: البت��ه نباید حمای��ت از کاالی 
داخلی، واردات کاالهای خارجی را ناپس��ند کند، 
زیرا واردات نیز در همه دنیا یک رویه تجاری است 
و انجام می ش��ود و بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز 
تولید در کش��ور م��ا وارداتی اس��ت و نباید از آن 

غافل شویم. 
رئیس اتاق کرمانش��اه ایجاد توازن میان واردات 
و صادرات و مثبت ش��دن تراز تج��اری را ضروری 
خواند و گفت: در کش��ور ه��زاران کاالی وارداتی 
داریم که برای محدودکردن واردات برخی از آنها 
برای حمایت از کاالی ایرانی، باید کار کارشناسی 

دقیقی صورت گیرد. 
کاش��فی ابراز امیدواری کرد، شعار امسال زمینه 

بررسی این کاالها را فراهم کند. 
وی گف��ت: در ه��ر صورت نباید ب��رای حمایت 
از کاالی ایران��ی فق��ط ب��ه خرید داخل��ی اکتفا 
کنی��م، بلکه باید حمای��ت همه جانبه از واحدها و 
صادراتی ک��ردن تولیدات آنها را در برنامه داش��ته 

باشیم. 

یکشنبه
9 اردیبهشت 1397
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برج��ام در ش��رایطی ح��دود 
وارد  دیگ��ر  نی��م  و  م��اه  دو 
چهارس��الگی خود خواهد ش��د 
هنوز  ای��ران  که خودروس��ازی 
نتوانس��ته از تم��ام ظرفیت های 
این سند بین المللی در راستای 
همکاری و مشارکت با برندهای 

معتبر خارجی بهره ببرد. 
به گ��زارش پدال نیوز، پس از 
توافق هس��ته ای خودروس��ازان 
زی��ادی از کش��ورهای مختلف 
برای حضور در صنعت خودروی 
ای��ران اع��الم آمادگ��ی کردند 
تا مش��تریان داخلی نس��بت به 
توس��عه و ارتقای کمی و کیفی 
این صنعت بزرگ امیدوار شوند. 
این درحالی اس��ت که مجموعه 
موانع سیاسی و اقتصادی، تا به 
امروز اجازه تحقق رویای حضور 
برنده��ای بزرگ خودروس��ازی 
جهان را در ایران نداده است.  

از فولکس واگن آلمان و فیات 
ایتالی��ا گرفته تا رنو فرانس��ه و 
حت��ی بی ام دبلی��و و در مقطعی 
نی��ز جنرال موتورز و کرایس��لر، 
همه و هم��ه گزینه هایی بودند 
که ن��ام آنه��ا برای حض��ور در 
خودروس��ازی ایران مطرح شد، 
اما گذر زمان نش��ان داد آمدن 
بس��یاری از آنه��ا ب��ه »ج��اده 
مخصوص« تنه��ا در حد حرف 
بوده اس��ت. حتی در ش��رایطی 
که می��ان برخی خودروس��ازان 
خارج��ی و طرف ه��ای داخلی، 
تفاهم نام��ه و ق��رارداد همکاری 
مش��ترک به امضا رس��یده، این 
قرارداده��ا و تفاهم نامه ها هنوز 

ب��ه مرحل��ه اج��را درنیام��ده و 
چیزی به جز یک س��ری اسناد 
کاغذی، دست صنعت خودروی 
کش��ور را نگرفت��ه اس��ت. اگر 
اتفاق��ات خودروس��ازی ایران را 
در پسابرجام مرور کنیم، متوجه 
از می��ان آن هم��ه  می ش��ویم 
شرکت های خودروساز خارجی، 
تا ب��ه امروز تنها پژو فرانس��ه و 
هیون��دای موتورز ک��ره جنوبی 
فعالیت خود را در خودروسازی 
ایران آغ��از کرده ان��د و از باقی 

کاندیداها فعاًل خبری نیست. 
 در این بین، پژو به عنوان یکی 
از اولی��ن خودروس��ازان خارجی 
که ب��رای حضور در ای��ران اعالم 
آمادگ��ی کرد، از ح��دود 1۰ ماه 
پیش فعالیت ه��ای اجرایی خود 
را در خودروس��ازی کش��ور آغاز 

ک��رد و در ح��ال حاض��ر یکی از 
محصوالت تولیدی اش )در ایران( 
نیز روانه بازار ش��ده اس��ت. البته 
رون��د اجرایی ق��رارداد همکاری 
مشترک ایران خودرو و پژو چندان 
به سرعت پیش نرفته و می توان 
گف��ت خودروس��از فرانس��وی از 
برنامه های خود در ایران به نوعی 
عقب است. از آن سو هیوندایی نیز 
که با بخش خصوصی خودروسازی 
ایران وارد همکاری شده، در حال 
حاضر مشغول مونتاژ محصوالت 
خ��ود با ش��ریک داخلی اس��ت.   
هرچن��د به جز پژو و هیوندایی، 
خودروس��ازان دیگری نیز اقدام 
به امض��ای تفاهم نامه و قرارداد 
همکاری مشترک با شرکت های 
ایران��ی کرده ان��د، ب��ا این حال 
هنوز وارد مرحله اجرا نشده اند. 

به عنوان مثال، رنو فرانس��ه که 
پس از مدت ها مذاکره سرانجام 
مش��ترک  هم��کاری  ق��رارداد 
خود را با س��ازمان گس��ترش و 
نوس��ازی صنایع ای��ران )ایدرو( 
امضا کرد تا به ام��روز موفق به 
اجرای این قرارداد نش��ده است، 
همچنین س��یتروئن فرانسه هم 
هن��وز وارد ف��از اجرا نش��ده و 
مش��خص نیس��ت همکاری این 
دو خودروس��از دقیقا چه زمانی 
آغ��از خواهد ش��د. ام��ا به جز 
خودروس��ازانی که نام آنها ذکر 
ش��د، بودن��د و هس��تند برخی 
بین المللی  برنده��ای  از  دیگ��ر 
صنعت خودروی جهان که قصد 
ایران داشته و دارند، با این حال 
مجموع��ه تردیدها و موانعی که 
اجازه  را گرفت��ه،  گریبان ش��ان 

تصمیم گیری قطع��ی را به آنها 
برای ورود به »جاده مخصوص« 

نمی دهد. 
 مث��ال ب��ارز در ای��ن ماج��را، 
فولک��س واگ��ن آلم��ان اس��ت، 
ش��رکتی که گفته می شد قصد 
دارد با ایران خودرو وارد مشارکت 
ش��ود و حتی به نوعی جای پژو 
را در خودروس��ازی کشور بگیرد. 
ب��ا این حال، غول خودروس��ازی 
جهان در نهایت به سمت بخش  
ایران  خودروس��ازی  خصوص��ی 
س��ر کج ک��رد. انتظ��ار می رفت 
فولکس واگ��ن طی ای��ن حدودا 
س��ه س��الی که از امضای برجام 
گذش��ته، فعالی��ت تولیدی خود 
را در ای��ران آغاز کن��د یا حداقل 
نش��انه هایی در این مورد به وجود 
آید، با ای��ن حال تا به امروز خبر 
چندان امیدوارکننده ای منتش��ر 

نشده است. 
 از فولکس واگن که بگذریم، 
هموط��ن آن یعن��ی بن��ز نی��ز 
از  س��ودای حض��وری جدی تر 
گذشته را در خودروسازی ایران 
داش��ت، اما این شرکت نیز تا به 
امروز اقدامی عملی برای تحقق 
ای��ن هدف انج��ام ن��داده و در 
سکوت مطلق به سر می برد. بنز 
اولی��ن خودروس��از خارجی بود 
که پ��س از برج��ام نماینده اش 
را به ایران فرس��تاد ت��ا با ایران 
خودرویی ها تفاهم نامه همکاری 
مشترک به امضا برساند، اما در 
ادامه از سرعتش کاست و پروژه 
حضور قوی در صنعت خودروی 

کشور را به نوعی متوقف کرد. 

قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو 
که در سال های گذشته تبعات منفی برای 
این صنعت به همراه داش��ته و زیانی بیش 
از 6 ه��زار میلیارد تومان را به آنها تحمیل 
کرده، این روزها و همزمان با نوسانات ارزی، 
افزایش قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد 
و س��ایر هزینه ها به چالشی جدی در این 

صنعت تبدیل شده است. 
به گزارش عصرخودرو، نقطه نگران کننده 
ماج��را آنجاس��ت که حت��ی اق��دام اخیر 
خودروس��ازان در افزای��ش قیم��ت برخی 
خودروها که خارج از شمول قیمت گذاری 
است نیز با واکنش سازمان بازرسی مواجه 
شده اس��ت؛ س��ازمانی که در کنار شورای 
رقاب��ت به موض��وع قیمت گ��ذاری خودرو 
وارد شده و کار را بیش از هر زمان دیگری 
دش��وار کرده است. نگاهی به روند افزایش 
قیمت خودروها در سال های گذشته نشان 
می دهد با وجود ارائه همه اطالعات کافی از 
سوی خودروس��ازان به شورای رقابت، این 
نهاد تصمیم گیر حتی یکی از شاخص های 
تعیی��ن قیمت را که تورم بخش��ی اس��ت 
 نادی��ده گرفت��ه و ب��ا وج��ود ت��ورم 8 تا

۹ درصدی تنها مجوز افزایش قیمت یک تا 
2درصد و حتی در برخی موارد نیم درصد را 

صادر کرده است. 

 ای��ن تصمی��م نه تنها منجر ب��ه زیان ده 
ش��دن تولیدات خودروس��ازان شده بلکه 
سرنوش��ت س��هامداران این ش��رکت های 
خودروسازی را نیز با ابهاماتی مواجه کرده 
و س��رمایه آنها را تهدید کرده اس��ت. اما با 
این حال یک اقتصاددان معتقد اس��ت که 
زمان آن فرارس��یده ت��ا خودروس��ازان با 
شفاف س��ازی در هزینه های خ��ود و ارائه 
آنها به نهادهای قانونگذار، هرگونه افزایش 
قیمت را توجیه پذیر کنند زیرا هیچ منطقی 
نمی پذی��رد ک��ه اثرات هزینه ه��ای باال در 

قیمت تمام شده منعکس نشود. 
دکتر مهدی صادقی با تأکید بر اینکه در 
حال حاضر به دلیل ناکافی بودن اطالعاتی، 
هزینه های تولید خودرو مش��خص نیست، 
گف��ت: نبود این اطالع��ات کافی منجر به 
نارضایتی سیاست گذار و حوزه تصدی گری 
که همان خودروسازان هستند، شده است. 
این اقتص��اددان در  ادامه افزود: همواره 
همزمان با افزایش قیمت ارز و سایر هزینه ها 
موضوع افزایش قیم��ت در صنعت خودرو 
مطرح می ش��ود و در ش��رایط منطقی آثار 
این افزایش در قیمت تمام ش��ده منعکس 
می ش��ود اما به طور معمول سیاست گذار یا 
دستگاه حاکمیتی مربوط به قیمت گذاری 
صنعت خودرو در این زمینه مقاومت کرده 

و اجازه نمی دهد همزمان با افزایش نرخ ارز 
و سایر هزینه ها، قیمت خودرو افزایش یابد. 
وی معتقد است تا زمانی که این چالش در 
صنعت خودرو برطرف نشود، صنعت خودرو 
با چالش جدی در حیطه قیمت گذاری این 

صنعت مواجه است. 
این اقتص��اددان با بی��ان این که صنعت 
خ��ودرو کاالیی تولید می کند که این کاال، 
نظیر بین المللی دارد و در این شرایط قیمت 
تم��ام ش��ده و اقتصادی ب��رای آن متصور 
می ش��ود، تصریح کرد: با ای��ن وجود هیچ 
وقت این موضوع روش��ن نشد که قیمت و 
هزینه اقتصادی مطلوب برای خودرو به چه 
میزان است و نقطه بهینه هزینه در ارتباط 
با خودرو چگونه تعیین می شود و در عین 
ح��ال در ارتباط با خودروه��ای خارجی و 
تولیدکنندگانی ک��ه در دنیا در حال تولید 
هستند، با چه چالش هایی مواجه هستیم 
و ای��ن چالش ها به چه صورت اثرگذار بوده 
که تاکنون نتوانسته ایم از جهت اقتصادی 
و نقط��ه بهین��ه قیم��ت با خودروس��ازان 
بین المللی رقابت کنیم. البته این درحالی 
است که فضای کسب وکار در ایران و خارج 
و سیاست های اقتصادی آنان باهم یکسان 

نیست. 
صادقی تأکید کرد: تا زمانی که مشخص 

نش��ود نقطه بهینه هزین��ه ای و اقتصادی 
برای خ��ودرو به چه میزان اس��ت، به طور 
معم��ول بنگاه های تولیدکنن��ده خودرو با 
حوزه سیاس��ت گذاری، چالش��ی جدی بر 
س��ر قیمت گذاری خواهند داشت و اجازه 
نمی دهن��د ک��ه متناس��ب با تغیی��رات و 
نوسانات ارزی و سایر هزینه ها، تغییر الزم 
در قیم��ت خودرو ایجاد ش��ود که این امر 

موجب زیان خودرو سازان خواهد شد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه این موض��وع باید 
ی��ک بار برای همیش��ه حل ش��ود و مورد 
توج��ه خودروس��ازان ق��رار گی��رد، ادامه 
داد: خودروس��ازان باید نس��بت ب��ه ایجاد 
شفافیت های الزم در اعالم هزینه های خود 
اقدام کنند تا همان گونه که به واسطه این 
تغیی��رات هزینه ای خودروس��ازان جهانی 
دچ��ار هزینه فزاینده می ش��وند، در داخل 
نیز این شفافیت انجام و هزینه ها به قیمت 

خودرو منتقل شود. 
این کارشناس اقتصادی معتقد است به 
لحاظ اقتصادی هرزمان هزینه تمام ش��ده 
افزایش یابد، قیمت باید انعکاسی از هزینه 
اقتصادی باش��د، در این شرایط، مقاومتی 
ب��رای افزایش قیمت خودرو وجود نخواهد 
داش��ت و قیمت ها متناس��ب ب��ا هزینه ها 

افزایش می یابد. 

س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطعات 
و مجموعه ه��ای خ��ودرو گف��ت به رغ��م 
مشکالتی که در صنعت خودرو وجود دارد، 
حرکت های مثبتی از س��وی خودروسازان 
رخ داده است. از جمله اینکه تغییرات نرخ 
ارز را ت��ا 42۰۰ توم��ان پذیرفته اند و این 

قدمی مثبت به شمار می آید. 
به گزارش خبرخودرو، سخنگوی انجمن 
س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
گف��ت: به رغم مش��کالتی ک��ه در صنعت 
خودرو وج��ود دارد، حرکت های مثبتی از 
سوی خودروسازان رخ داده است. از جمله 
اینکه تغییرات ن��رخ ارز را تا 42۰۰ تومان 
پذیرفته ان��د و این قدمی مثبت به ش��مار 
می آید و از س��وی دیگر خودروس��ازان، در 
حال بررسی قیمت پیشنهادی قطعه سازان 
هس��تند و حتی اگ��ر با رقم درخواس��تی 
قطعه س��ازان موافق��ت نش��ود، همین که 
قیمت ها تعدیل می شود یک قدم رو به جلو 
اس��ت.  بهنیا افزود: همچنین قطعه سازان 
در قراردادهای جدید متعهد می ش��وند در 

صورت تثبیت نرخ ارز، هرگونه قیمتی با ارز 
تعیین ش��ده محاسبه شود که این موضوع 

هم عادالنه و هم منطقی است. 
وی اظهار داش��ت: با توجه ب��ه اینکه با 
وجود بح��ران ارزی به وج��ود آمده، بانک 
مرکزی موفق شد با دستوالعمل ها آرامش 
را به ب��ازار بازگرداند، انتظار ما این اس��ت 
که وزارت صنعت، مع��دن و تجارت نیز با 
راهکارهایی س��اده و کم هزینه بازار صنعت 

قطعه و خودروسازی کشور را آرام کند.
وی اف��زود: مهم ترین قدم وزارت صنعت 
در این زمینه حذف فوری شورای رقابت و 
جلسه فوری با خودروسازان و قطعه سازان 
برای تعیین ش��یوه قیمت گ��ذاری و تولید 
اس��ت؛ اگر وزارتخانه عنان امور را در دست 
گیرد، مصرف کننده داخلی شاهد افزایش 
پی درپی قیم��ت نخواهد بود و قطعاً اثرات 
مستقیم آن بر روی کیفیت تولیدات داخلی 

بالفاصله مشاهده خواهد شد. 
بهنیا در ادامه گفت: برای اینکه ش��اهد 
افزای��ش کیفی��ت خودرو ه��ای داخلی و 

تعدیل مناس��ب قیمت برحس��ب سلیقه 
مصرف کننده باش��یم، درخواست و تأکید 
قطعه س��ازان حذف فوری شورای رقابت از 
قیمت گذاری خودرو اس��ت؛ اگر این اتفاق 
بیفتد و با توجه به سهم 4درصدی صنعت 
خ��ودرو که بعد از نف��ت مهم ترین صنعت 
کشور است، در عرصه تولیدی کشور دچار 
تالطم نخواهیم شد. چنانچه شورای رقابت 
از قیمت گذاری خودرو کنار گذاش��ته شود 
با توجه به افزایش تیراژ تولید و با توجه به 
تأمین تقاضای بازار و اعمال قیمت گذاری 
ش��ناور خودرو، قطعاً مصرف کننده شاهد 
کاه��ش قیم��ت در بس��یاری از خودروها 
خواهد بود.  س��خنگوی انجمن سازندگان 
قطعات و مجموعه های خودرو در خصوص 
عدم افزایش اعتبارات خودروسازان توسط 
ش��ورای پول و اعتبار گف��ت: معضل دیگر 
قطعه س��ازان ش��ورای پول و اعتبار است؛ 
متأس��فانه بانک ه��ا به  رغ��م افزایش تولید 
خودروس��ازان داخل��ی و افزای��ش فروش 
ریالی آنها، هنوز نس��بت به افزایش س��هم 

اعتبارات خودروس��ازان اقدامی نکرده اند و 
این می تواند فاجعه بار باشد زیرا خودروساز 
نه می تواند برای آینده سرمایه گذاری کند 
و نه ب��رای مدل های جدیدی که قول داده 

سرمایه گذاری به موقع انجام می دهد. 
وی در ادامه افزود: ش��ورای پول و اعتبار 
باید پول را در مسیری قرار دهد که اوالً به 
رش��د تولید ناخالص ملی منجر شود، ثانیاً 
موجب اش��تغال زایی در داخل کشور شده 
و ثالثا افزایش درآمد های عمده دولت را به 

همراه داشته باشد. 
بهنیا افزود: مش��خص نیس��ت ش��ورای 
پ��ول و اعتب��ار ب��ه چ��ه دلیل��ی و با چه 
سیاس��ت و اس��تداللی از افزای��ش اعتبار 
پولی خودروس��ازان جلوگیری کرده است 
درحالی ک��ه این امر می تواند ضربه مهلکی 
برای صنعت خودرو باش��د. درخواس��ت ما 
از آق��ای روحانی رئیس جمهور محترم این 
است که اجازه دهند اعتبارات خودروسازان 
برای تأمین تی��راژ تولیدی که برنامه ریزی 

کرده اند افزایش یابد. 

خروج صنعت خودرو از قیمت گذاری دستوری با شفافیت اطالعاتی

تأکید انجمن قطعه سازان بر حذف فوری شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو

خودروسازانی که با برجام هم به ایران نیامدند
اخبار

پارسایی: برخی خودروسازان در 
اعالم قیمت »خودمختار« شدند

نماینده مردم شیراز در مجلس با انتقاد از افزایش 
قیمت یک ش��رکت  خودروس��ازی گف��ت در زمینه 

قیمت گذاری خودرو، خالء قانونی داریم. 
بهرام پارس��ایی، نماینده مردم ش��یراز در مجلس 
ش��ورای  اسالمی در گفت وگو با تس��نیم، با اشاره به 
بخشنامه شرکت خودرو سازی سایپا مبنی بر افزایش 
قیم��ت خودرو های ب��االی 4۰ میلی��ون، گفت: این 
اقدامات نشان می دهد که ما در زمینه قیمت گذاری 
خ��الء قانونی داریم و نظارت��ی بر این وضعیت وجود 
ندارد، بنابراین برخی هر کاری که می خواهند انجام 

می دهند. 
وی اف��زود: ای��ن مس��ئله نش��ان می ده��د طرح 
س��اماندهی بازار خودرو که با یک فوریت در مجلس 
تصویب شده برای ساماندهی وضعیت نا بسامان واقعاً 

نیاز به فوریت دارد. 
نماینده م��ردم ش��یراز در مجلس با بی��ان اینکه 
مس��ئوالن ش��رکت س��ایپا بر اس��اس چه ضابطه و 
قاعده ای قیمت محص��والت خود را افزایش داده اند، 
تصریح کرد: متأس��فانه نه ش��ورای عالی رقابت و نه 
س��ازمان حمایت از حق��وق مصرف کننده نظارتی بر 

قیمت ها ندارند. 
پارس��ایی اضافه کرد: این قیمت گذاری ها براساس 
خوداظه��اری صورت می گیرد؛ لذا هر روز هر قیمتی 
را که دوس��ت دارن��د تعیین می کنند ک��ه این خود 
بیانگر خالء قانونی است. امیدواریم با تصویب قانون 
س��اماندهی بازار خودرو در صحن علنی مجلس، این 
نواقض، خال ءها، خودمختاری ها و یکه تازی ها برطرف 

شود. 

ترخیص خودروهای اروندی از 
بیکاری تعدادی جوان جلوگیری کرد

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت ترخیص 
خودروه��ای ارون��دی از گمرک با مصوب��ه دولت از 

بیکاری تعدادی جوان جلوگیری کرد. 
ب��ه گزارش مهر، عامر کعبی ضمن اش��اره به رأی 
اعضای هیأت دولت در جلس��ه مناطق آزاد درباره و 
صدور بخش��نامه معافیت اسقاط خودروهای خارجی 
گفت: این مصوبه پس از ابالغ الزم االجرا خواهد بود. 
وی اف��زود: این مصوبه در حالی لغو ش��د که چند 
هزار خودروی خارجی چند ماه اس��ت که در گمرک 
ب��ه انتظار ترخی��ص خاک می خورند ک��ه با لغو این 

مصوبه به زودی کار ترخیص شان انجام می شود. 
نماینده مردم آبادان در مجلس ش��ورای اس��المی 
ب��ا بیان اینکه در صورت ابقای این مصوبه مش��خص 
نب��ود سرنوش��ت خودروهای اروندی چه می ش��ود، 
اظهار کرد: افزایش بی س��ابقه قیمت خودرو همراه با 
نوس��انات ارزی امکان خرید ای��ن خودروها را به طور 

عملی ناممکن کرده بود. 
کعبی تصریح ک��رد: به طور حتم با لغو این مصوبه 
که با پیگیری نمایندگان و مسئوالن منطقه به انجام 
رسید، از بیکاری جمع بس��یاری از ترخیص کاران و 
مشاغل وابس��ته به خرید و فروش این خودروها نیز 

جلوگیری شد.

انتظار مردم کشور در مقابل حمایت 
از صنعت خودرو چیست؟ 

عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت یک��ی از کاالهایی که ش��عار حمایت از کاالی 
ایرانی باید در مورد آن اجرایی ش��ود خودرو اس��ت؛ 
البت��ه در س��ال های اخی��ر خ��ودروی داخلی جزو 
کاالهای��ی بوده اس��ت که مورد حمای��ت جدی قرار 

گرفته است. 
به گ��زارش خبر خودرو، عضو کمیس��یون عمران 
مجلس ش��ورای اس��المی گفت: یک��ی از کاالهایی 
که ش��عار حمایت از کاالی ایران��ی باید در مورد آن 
اجرایی ش��ود خودرو اس��ت؛ البته در سال های اخیر 
خودروی داخلی جزو کاالهایی بوده اس��ت که مورد 

حمایت جدی قرار گرفته است. 
س��یدهادی به��ادری گفت: فکر می کن��م تاکنون 
مردم واقعاً حمایت خیلی زیادی از خودروی داخلی 
داشته اند و حجم خودروهای موجود در سطح شهرها 

نشان دهنده این امر است. 
وی در ادام��ه افزود: م��ردم انتظ��ار دارند صنعت 
خ��ودرو در مقاب��ل حمایت مردم، پیش��رفت خوبی 
داش��ته باش��د و خودروهایی با کیفیت بهتر و قیمت 

مناسب تر در اختیار آنها قرار دهد. 
قیم��ت  م��ردم  هم اکن��ون  داش��ت:  اظه��ار  وی 
خودروه��ای داخل��ی را با بازارهای جهانی مقایس��ه 
می کنن��د و معم��والً از این بابت گالی��ه وجود دارد؛ 
م��ردم در ای��ن خص��وص بی��ان می دارن��د ک��ه در 
کش��ورهای دیگر می توان با 3۰ یا 4۰ میلیون تومان 
یک خودروی خوب و با کیفیت خرید اما در کش��ور 

ما این گونه نیست. 
وی خاطرنشان کرد: به رغم این انتظارات همچنان 
حمای��ت از خودروهای داخلی ض��رورت دارد و این 
گونه نیس��ت ک��ه به دلیل این مش��کالت حمایت از 
صنعت خودرو را رها کنیم زیرا طفل خودروس��ازی 
کش��ور هنوز به آن مرحله از بلوغ نرس��یده است که 

بتواند روی پای خودش بایستد. 

اخبار

چین در اندیشه کاهش تعرفه 
واردات خودرو

 ش��ورای دولتی چین در حال بررسی پیشنهادهای 
مختلف برای کاه��ش قابل توجه تعرفه ه��ای واردات 
خودرو است.  بلومبرگ از منابع مطلع می گوید تعرفه 
واردات خ��ودرو از 2۵درصد کنونی به 1۰ یا 1۵درصد 
کاهش می یابد. این حرکت طبق انتظارات باعث رشد 
قابل توجه خودروس��ازان خارجی مخصوصاً برندهای 
لوکس��ی همچون ب ام و، لکسوس و پورشه خواهد شد.  
احتماالً بیانیه دولت چین درباره این تصمیم ماه آینده 
منتش��ر خواهد شد. چین در برابر تهدیدهای تعرفه ای 
دونال��د ترامپ روش مقابله به مثل را در پیش گرفته اما 
در عین حال نش��انه هایی از آسان تر کردن قوانین بازار 
خ��ودرو را بروز داده اس��ت.  تعرفه ه��ای واردات کمتر 
می تواند به نفع برندهای لوکس س��از باشد زیرا این امر 
باعث می ش��ود خودروهای وارداتی آنها در برابر رقبایی 
که به صورت محلی ساخته می شوند رقابتی تر باشند. 
چین چند روز پیش اعالم کرد به خودروسازان خارجی 
اج��ازه خواهد داد تا مالکیت بیش از ۵۰درصد جوینت 
ونچرهای خود را به دست آورند. این امر به خودروسازان 
خارجی کمک می کند تا س��هم زیادتری از بزرگ ترین 

بازار خودروی دنیا را به خود اختصاص دهند. 

احتمال حذف شورای رقابت از 
قیمت گذاری خودرو

از ق��رار معل��وم وزیر صنعت هم قص��د دارد مانند 
نعمت زاده، ش��ورای رقابت را از فرآیند قیمت گذاری 
خودرو حذف کن��د تا عرضه و تقاض��ا تعیین کننده 
تکلیف نهایی قیمت خودرو باش��د.  به گزارش پایگاه 
خب��ری بورس پ��رس، درحال��ی وزیر س��ابق صنعت 
تالش زیادی برای حذف ش��ورای رقابت از پروس��ه 
قیمت گذاری خودرو کرد که ش��ورای اقتصاد به رغم 
س��ه بار درخواس��ت وی، مخالفت خ��ود را با خروج 

شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو اعالم کرد. 
ش��ورای اقتصاد با  وجود ادل��ه وزارت صنعت مبنی  بر 
رقابتی بودن ب��ازار خودرو، این صنع��ت را همچنان در 
انحصار دو خودروساز بزرگ خواند و با آزادسازی قیمت ها 
در خودروسازی مخالفت کرد. وزیر صنعت دولت یازدهم 
باره��ا تأکید کرده ب��ود به دلیل ازدی��اد تولیدکنندگان 
خودرو، این صنعت باید از فهرس��ت بازارهای انحصاری 
خارج ش��ود، اما شورای اقتصاد همچنان بر حکمرانی دو 
خودروس��از بزرگ بر بازار تأکید داشت.  هر چند شورای 
رقابت طی حدود پنج  سال فعالیت خود در قیمت گذاری 
خودرو، هیچ گاه نس��بت به کاهش یا حتی ثبات قیمتی 
محصوالت زیر 4۵میلیون تومان اقدام نکرد و همیش��ه 
در تصمیمات این ش��ورا قیمت ه��ا روند صعودی به خود 
گرفتن��د اما ظاهراً میزان درص��د افزایش قیمت ها برای 
خودروسازان قانع کننده نبوده است.  حال شنیده می شود 
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت قصد دارد مسیر رفته 
نعمت زاده را بار دیگر امتحان کرده تا شاید بتواند شورای 
رقابت را از پروس��ه قیمت گذاری خودرو حذف کند. وی 
نی��ز ظاهراً اعتقادی ب��ه قیمت گذاری خودرو از س��وی 
ش��ورای رقابت ن��دارد و عرضه و تقاض��ا را تعیین کننده 
تکلیف نهایی قیمت خودرو می داند.  در هر صورت برخی 
اخبار غیررس��می حکایت از آن دارد که شریعتمداری با 
تهیه گزارشی مبنی  بر هزینه های مترتب بر خودروسازی 
و ب��ردن این گزارش ب��ه هیأت دول��ت، تقاضای حذف 
ش��ورای رقابت از قیمت گذاری خ��ودرو را مطرح خواهد 
کرد. در هر صورت آنچه مشخص است اگر هیأت دولت 
نیز که پیش از این نش��ان داده در هر اموری همراه وزیر 
صنعت است، با حذف ش��ورای رقابت مخالفت نکند به 
این ترتیب خودروسازان تعیین کننده نهایی قیمت خودرو 

خواهند بود. 

ارسال لیست خبرنگاران تأیید شده 
برای دریافت طرح ترافیک

مسئول بررس��ی مدارک طرح ترافیک خبرنگاران 
گف��ت افرادی که تا چهارش��نبه هفت��ه قبل ثبت نام 
کرده ان��د، م��دارک آنها بررس��ی و ب��ه زودی نامه ای 
برای مدیران مس��ئول همراه با فهرس��ت کسانی که 

مدارک شان مورد تأیید قرار گرفته ارسال می شود. 
ب��ه گزارش ف��ارس، فرهاد خوانس��اری در خصوص 
آخرین وضعیت بررس��ی آرم طرح ترافیک خبرنگاران، 
گفت: ظرف یکی، دو روز آینده فاز اول پایش خبرنگاران 
به اتمام می رس��د.  وی ادامه داد: سایت را نبسته ایم و 
خبرنگاران همچنان ثبت نام می کنند، البته این را هم 
بگویم که مجوز طرح ترافیک تا 1۵ اردیبهشت اعتبار 
دارد.  مسئول بررسی مدارک طرح ترافیک خبرنگاران 
با بی��ان اینکه س��همیه خبرن��گاران امس��ال کاهش 
چشمگیری داشته است، گفت: افرادی که تا چهارشنبه 
هفته قبل ثبت نام کرده اند مدارک آنها بررس��ی شده و 
حداکثر امروز }دیروز{ نامه ای برای مدیران مس��ئول 
ارس��ال می شود و فهرست کس��انی که ثبت نام کرده و 
مدارک شان مورد تأیید قرار گرفته ارسال می شود.  وی 
در پاسخ به این پرسش که سرنوشت افرادی که مدارک 
آنها مورد تأیید قرار نگرفته چه می شود؟ گفت: احتماالً 
نواقصی در ارس��ال م��دارک داش��ته اند و اینها حذف 
ش��ده اند مگر اینکه در لیست تکمیلی اثبات کنند که 
مدارک شان اشکال داشته و مشکل برطرف شده است. 
به گفته خوانس��اری، تقریباً در فاز یک خبرنگاران 

سهمیه خود را استفاده کرده اند. 

یکشنبه
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دومین رویداد لنداستارز با مجوز مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری 
پردیس معاونت علمی، 1۹اردیبهشت ۹7 برگزار می شود. 

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، لنداستارز رویدادی 
سه ساعته است که در آن کارآفرینان برتر به 
همراه کارشناس مجری پنل گفت وگویی در 

راستای تجارب خود خواهند داشت. 
لنداس��تارز ش��امل س��ه بخش پذیرش و 
شبکه سازی ش��رکت کنندگان با یکدیگر و با 
مهم��ان، پنل گفت وگوی کارش��ناس مجری 
و مهمان و پرس��ش و پاس��خ است. در نهایت 
روی��داد با پذیرای��ی و صحبت های صمیمانه 
شرکت کنندگان با مهمانان و عکس یادگاری 
پایان می پذیرد.   لنداس��تارز، رویدادی است 
که پس از گذشت پنج سال از آغاز، اکنون در 
اغلب شهرهای معتبر دنیا توسط نمایندگان 
منطقه ای برگزار ش��ده و بیش از 7۵۰۰۰ نفر 

عضو از کش��ورهای مختلف دارد و اعتبار جهانی آن به حدی رس��یده که 
شرکت گوگل با حمایت های خود به همکاری با آن پرداخته است. 

ای��ن برنامه با برگ��زاری رویدادهای ماهانه در بیش از 8۰ش��هر دنیا از 

موسس��ان موفق استارتاپ ها و کس��ب و کارهای مبتنی بر وب و فناوری 
دعوت می کند تا طی یک مصاحبه یک ساعته در فضایی کامال دوستانه، 
داستان کسب و کار و زندگی حرفه ای خود را با حاضرین سهیم شده و از 
چالش ها و موفقیت های خود سخن بگویند. 
پس از هر مصاحبه بس��تری فراهم است 
که مهمانان ضمن گفت وگوی آزاد انفرادی 
با یکدیگر آش��نا شده و از کارها و پروژه های 
خود جویا ش��وند و ش��بکه ایجاد کنند. این 
رویداد در شهرهای ایران با اسامی مختلفی 
برگزار می شود. لنداستارز برای دومین بار در 

کرمان برگزار می شود. 
همه اف��رادی که ایده ای ب��رای راه اندازی 
کس��ب و کار دارند یا کس��ب و کار خود را 
ش��روع کرده ان��د و در هر مرحل��ه ای از آن 
تولید  برنامه نویس��ان، متخصصان  هستند، 
محتوا، سرمایه گذاران و همه افراد این حوزه 
و حتی دانشجویان در هر سطحی که باشند، می توانند در این رویداد سه 
ساعته شرکت کنند و عالوه بر شبکه سازی از آن در جهت بهبود روند کار 

خود استفاده کنند. 

چهاردهمین جش��نواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی با حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، با هدف ترویج و توس��عه فن آفرینی، 

خالقیت و نوآوری، معرفی فن آفرینان دی ماه ۹7 برگزار می شود. 
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
جش��نواره ملی فن آفرینی ش��یخ بهایی با هدف 
ترویج و توس��عه فن آفرینی، خالقیت و نوآوری، 
معرف��ی فن آفرین��ان به عنوان موت��ور حرکت و 
توس��عه اقتصاد دانش بنیان و ایجاد فضای تعامل 
در می��ان فعاالن عرصه ه��ای مختلف فن آفرینی 
برگزار می ش��ود.  حوزه فعلی جشنواره یک حوزه 
ملی برای فن آفرینان داخل کشور است و در یک 
چش��م انداز میان مدت، فرا ملی شده و کشورهای 
منطقه را ش��امل خواهد ش��د. این جش��نواره با 
محتوایی منحصر به فرد، اردیبهشت ماه هر سال 
برگزار می ش��ود، اما تاریخ برگزاری چهاردهمین 

دوره این رویداد از اردیبهش��ت ماه ۹7 به دی ماه همین س��ال انتقال پیدا کرد.  
دبیر جش��نواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی برگزاری سی و پنجمین کنفرانس 
جهانی پارک های علم و فناوری به میزبانی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در 

شهریورماه 13۹7 و نیز اجرای دوره های جدید آموزشی جشنواره در بازه زمانی 
شش ماه ابتدای سال ۹7 را از مهم ترین دالیل تغییر تاریخ جشنواره چهاردهم 
شیخ بهایی عنوان کرده است.  این جشنواره منحصر به فرد در اعتبار بخشی به 
فعالیت های فن آفرینان در دو بخش مسابقه ای و 
غیرمسابقه ای برگزار می شود؛ بخش مسابقه ای 
طراحان کسب و کار، فن آفرینان و فرصت های 
س��رمایه گذاری و فن آفرینی با محت��وا و نظام 
داوری ویژه و بخش غیرمس��ابقه ای نمایش��گاه 
و س��مینارهای آموزشی، ادعای منحصر به فرد 
بودن این جشنواره را در توسعه و اعتبار بخشی 
ب��ه فن آفرینی اثبات می کن��د.  نظر به اهمیت 
ویژه تروی��ج فرهنگ کارآفرین��ی و فن آفرینی 
در س��طح دانشجویان دانش��گاه ها و به منظور 
حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین، المپیاد ملی 
طرح کس��ب و کار دانشجویی به همت معاونت 
پژوه��ش و فن��اوری وزارت عل��وم، تحقیقات 
و فن��اوری برنامه ریزی و به اجرا گذاش��ته ش��د. از این رو ش��اهد حضور ویژه 
دانش��جویان در این بخش از جش��نواره خواهیم بود که با همکاری و مدیریت 

استانی پارک های علم و فناوری استان های سراسر کشور برگزار خواهد شد. 

چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی برگزار می شوددومین رویداد »لنداستارز« برگزار می شود

اگر قصد دارید تحول بزرگی در زندگی ش��خصی و کاری خود ایجاد 
کنید بهتر اس��ت قوانین جک کنفلید را در زندگی روزمره خود اعمال 
کنید.  جک کنفلید )Jack Canfield(  نویسنده مجموعه کتاب های 
پرطرفدار »س��وپ جوجه برای روح« اس��ت و توانس��ته بیش از 12۰ 
میلیون نس��خه از کتاب های خود را در سراسر جهان به فروش برساند. 
کنفیلد همچنین چند کتاب در زمینه پیش��رفت ش��خصی و موفقیت 
نوش��ته اس��ت و س��خنرانی هایی را در سراس��ر جهان ب��رای صاحبان 
کس��ب وکار و کارآفرینان ب��ا موضوع چگونگی بهب��ود عملکرد برگزار 
می کند. او اطالعات زیادی در زمینه موفقیت دارد و معتقد اس��ت این 
نکته ها برای همه مفید خواهد بود. یکی از بهترین ویژگی های کنفیلد 
این اس��ت که لحن بیان س��اده و مختصری دارد و نکاتی که می گوید 
به راحتی قابل اجرا هس��تند. در ادامه این مقاله به بررس��ی بیشتر 1۰ 

قانون او برای رسیدن سریع به موفقیت می پردازیم. 
 1- مسئولیت صد درصد تمام اتفاقات زندگی خود را

بر عهده بگیرید
ب��رای اتفاقاتی ک��ه در زندگی تان رخ می دهد دنبال مقصر نباش��ید 
و س��عی نکنید انگش��ت اتهام به سوی ش��خص دیگری بگیرید. شما 

مسئول تمامی اتفاقات زندگی خود هستید. 
باع��ث  مس��ئولیت پذیری کام��ل زندگ��ی 
تغییرات مثبت می ش��ود. پس این موضوع 
را بپذیرید و به ج��ای متهم کردن دیگران 

برای رفع مشکالت قدم بردارید. 
2- یک مربی پیدا کنید

یک قانون قدیمی وجود دارد که می گوید 
ب��رای ماهر ش��دن در هر زمین��ه ای به 1۰ 
هزار ساعت تمرین احتیاج است. اما امروزه 
می توانید با پیدا کردن یک مربی این مدت 
زم��ان را به حداق��ل کاهش دهی��د. با یاد 
گرفتن از افراد باتجربه در زمان صرفه جویی 
کنید و روند پیشرفت شغلی خود را سرعت 

ببخشید. 
3- بیشتر از حد انتظار تالش کنید

هرگ��ز زمان خ��ود را با فکر ک��ردن به اینکه حق��وق کافی دریافت 
نمی کنید ه��در ندهید. در عوض به این فکر کنید که انجام چه کاری 
می توان��د می��زان حقوق دریافتی ت��ان را افزایش دهد. س��عی کنید تا 
زمانی که ارزشمند هستید مهارت های خود را افزایش دهید و مطمئن 
باش��ید درآمدت��ان در آینده بیش��تر از چیزی که فک��رش را می کنید 

خواهد شد. 
4- نقاط قوت خود را پیدا کنید

هر فردی در انجام دادن یک کار خاص بهتر از دیگران اس��ت. سعی 
کنید نقاط قوت خود را پیدا کنید و مدت زمان بیش��تری را به کسب 
مهارت در آن زمینه اختصاص دهید. مطمئن باش��ید بعد از گذش��ت 

مدت زمان کمی در انجام آن کار به مهارت خواهید رسید. 
5- کلمات را به درستی انتخاب کنید

مغز ما و درکی که از جهان داریم به شدت متأثر از آن چیزی است 
ک��ه به خودمان می گویی��م. به عنوان مثال زمانی که دائم��اً با خودتان 
می گویید »در ش��هر ما هیچ ش��غل خوبی پیدا نمی شود« فرصت های 

بس��یار زیادی را از دس��ت خواهید داد، حتی اگر این فرصت ها درست 
جلوی چش��م تان ق��رار گرفته باش��ند. کلمات دارای قدرت هس��تند 
بنابراین از عبارات مثبت اس��تفاده کنید تا چش��م اندازهای جدیدی به 

روی تان باز شود. 
6- خواب خوب شبانه را فراموش نکنید

درست اس��ت که انجام این کار بسیار ساده است اما فراموش نکنید 
ک��ه برای رس��یدن به موفقیت بای��د هم از نظر فیزیک��ی و هم از نظر 
ذهنی از خودتان مراقبت کنید. این تنها راه رس��یدن به اوج کارایی و 

بهره وری است. 
7- طرز تفکر خود را عوض کنید

طرز تفکری که تا به حال داش��ته اید شما را به این نقطه رسانده است، 
بنابرای��ن اگر می خواهید جایگاه خود را تغیی��ر دهید، باید الگوی فکری 
خود را عوض کنید. به عنوان مثال به جای اینکه به این فکر کنید که چرا 
برای انجام کاری شایستگی ندارید، به این فکر کنید که چگونه می توانید 

مهارت های الزم برای انجام کار مورد نظر را کسب کنید. 
8- به تصمیم خود پایبند باشید

آیا می خواهید پیش��رفت و تغییر را با چشمان خود مشاهده کنید؟ 
پس بهتر است یک تصمیم قاطع در جهت 
رس��یدن به اه��داف خود بگیری��د و به آن 
پایبند باشید. رسیدن به اهداف زمانی میسر 
می ش��ود که صددرصد برای رسیدن به آنها 
مصمم باش��ید. انس��ان هایی که دچار شک 
و تردید هس��تند زمانی که می خواهند وارد 
آب ش��وند، ابتدا نوک انگش��ت خود را وارد 
آب می کنند، اما افرادی که مصمم باش��ند 
نفس خود را حبس کرده و یک دفعه در آب 

شیرجه می زنند. 
9- چیزی که می خواهید را طلب کنید

مطمئن باش��ید هیچ شخصی رویای شما 
را محق��ق نخواهد کرد. اس��تخدام ش��دن 
در ش��غل مورد نظ��ر، راه اندازی یک کس��ب وکار جدید ی��ا حتی رفع 
مش��کالت شما در روابط اجتماعی نمونه هایی از مسائل مهمی هستند 
ک��ه خودتان باید ب��رای رفع آنها اقدام کنید. ت��رس را کنار بگذارید و 

رویاهای خود را دنبال کنید. 
10- ایمان داشته باشید

زمانی که به ناش��ناخته ها قدم می گذارید، مس��یر پیش رو هرگز روشن 
و واض��ح نخواه��د بود، اما در هر ص��ورت باید به راه خ��ود ادامه دهید و 
مطمئن باشید که در مسیر درست قرار خواهید گرفت. زمانی که قدم در 
راه رسیدن به رویاها برمی دارید نمی دانید در طول مسیر با چه چیزهایی 
مواجه خواهید ش��د. همه ما الیق رسیدن به بهترین ها هستیم پس باید 
برای رسیدن به آن تالش کنیم.  اغلب مردم در شرایط فعلی خود گرفتار 
می ش��وند و با داشتن رفتار نامناسب و افکار منفی نمی توانند از موقعیت 
فعلی خود خارج ش��وند. ب��رای رهایی از این وضع ن��گاه واقع بینانه ای به 
زندگی خود داش��ته باشید. سپس مس��یر درست را انتخاب کنید و برای 
تمام دستاوردهایی که در طول مسیر داشته اید جشن بگیرید. سخت کار 

کنید و با اراده خود شرایطی که شما را عقب می کشند، تغییر دهید. 
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بیـل گیتس بـه پرداخت 12 میلیون دالر برای توسـعه واکسـن آنفلوآنزای 
عمومی متعهد شد. 

با توجه به مقاوم شدن برخی ویروس های آنفلوآنزا در مقابل داروهای فعلی، 
نیاز به توسـعه واکسـنی که افراد را برای چند سـال در مقابل انواع مختلف 

ویروس آنفلوآنزا مقاوم کند، بسیار حیاتی به نظر می رسد. 
به گـزارش دیجیاتو، مدیرعامل پیشـین مایکروسـافت از سـرمایه گذاری 
12میلیون دالری خبر داد که نیمی از آن توسط »بنیاد بیل و ملیندا گیتس« و 
نیم دیگر توسط خانواده »لری پیج«، هم موسس گوگل تأمین خواهد شد. این 
مبلغ در قالب کمک هـای حداکثر 2 میلیون دالری به پروژه های قابل توجه و 

نوآورانه اهدا می شود. 
از نظـر گیتس و دیگر افراد دخیل در این پـروژه اهدای 2 میلیون دالر طی 
دو سـال برای جمع آوری داده های اولیه از مدل های حیوانی کافی خواهد بود. 
در مرحلـه بعد اسـتراتژی های امیدبخش تر واجد شـرایط دریافت 10میلیون 
دالر کمک بیشـتر شناخته می شوند که امکان توسعه این آزمایش ها به سطح 
انسـانی را فراهم می سـازد. بنیاد مذکور به دنبال طرح هایی اسـت که امکان 

آزمایش کلینیکی آنها تا سال 2021 فراهم باشد. 
برخی کارشناسـان عقیده دارند 12 میلیون دالر در مقایسـه با بودجه مورد 
نیاز برای توسـعه چنین واکسـنی، ناکافی به نظر می رسـد. بـرای مثال تنها 
»مؤسسـه ملی آلرژی و بیماری عفونی« در سال گذشـته 64 میلیون دالر را 
صرف تحقیقات روی واکسن عمومی آنفلوآنزا کرده و با این حال دسترسی به 
چنین دارویی احتماال یک دهه دیگر زمان خواهد برد. به نظر می رسد که بیل 
گیتس نیز از این مسـئله آگاه اسـت چرا که وی اذعان کرده: این یک هزینه 

اولیه است و ماجرا به همین 12 میلیون ختم نمی شود. 
با این حال برنامه ریزی پروژه نیز نادرست به نظر می رسد چرا که همین حاال 
هم واکسـن های امیدبخش زیادی وجود دارد که تنها نیازمند سـرمایه کافی 

برای آزمایش کلینیکی هستند. 
 

با این 10 قانون سریع تر به موفقیت برسید

بیل گیتس 12 میلیون دالر را صرف توسعه واکسن آنفلوآنزا می کند 

آیا این مبلغ کافی است؟ 

دریچــه

دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد با اکثریت آرا عضو شورای عالی عتف 
)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( از بین انجمن های علمی برتر وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری و انجمن های وزارت بهداش��ت و درمان انتخاب شد. در این انتخابات عالوه 
بر او، دکتر بهزاد قره یاضی به عنوان عضو اصلی و دکتر محمدامین قاضی راد به عنوان 
عض��و علی البدل نیز انتخاب ش��دند. به گزارش »فرصت امروز«، ش��ورای عالی علوم، 
تحقیقات و فناوری در س��ال 1383 تشکیل ش��د. این شورا به عنوان نهاد فرابخشی 
سیاستگذار علوم، تحقیقات و فناوری کشور، براساس ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه 
و با هدف اصلی انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی، تحقیقاتی 
و فناوری کش��ور، قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
تدوین شد و در تاریخ 18 مردادماه 1383 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. 

 انتخاب دکتر مجید قاسمی با اکثریت آرا
به عنوان عضو شورای عالی عتف
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مع��اون وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی گفت ارتباط بین مس��ئوالن 
و چهره ه��ای نخبه ملی و اس��تانی باید تقویت ش��ود.  ب��ه گزارش مهر، 
محمدرضا س��پهری پیش از ظهر ش��نبه در نشست هم اندیشی رئیس و 

اعضای شورای شهر همدان با اعضای شورای 
هماهنگی مدیران تابع��ه وزارت تعاون، کار و 
رف��اه اجتماعی ک��ه با محوریت »اش��تغال و 
کارآفرینی« برگزار ش��د، عن��وان کرد: ایجاد 
استانی خالق و هوشمند نیازمند ساماندهی 
فرآیندهای توسعه ای است.  وی با بیان اینکه 
همدان ظرفیت ها و امکانات بالقوه فراوانی دارد 
که می توان در فرآیند توس��عه از آن استفاده 
کرد، گفت: باید زمینه  ارتباط بین مس��ئوالن 
و چهره ه��ای نخب��ه مل��ی اس��تانی فراهم و 
تقویت ش��ود.  وی با بیان اینکه دنیا به سمت 
شهرهای هوش��مندی که تمام مفاهیم را در 
خود دارند، حرکت می کند و اگر می خواهیم 

همدان هوشمند باشد، باید مولفه های این مهم را در آن ایجاد کنیم، افزود: 
اقتصاد هوشمند، وجود مردم هوشمند، مدیران هوشمند و خدمات رسانی 

هوشمند از مولفه های تحقق شهر هوشمند است. 

س��پهری با اشاره به تدوین سند برش اس��تانی برای چشم انداز 14۰4 
و س��ند آمایش اس��تانی، گفت: باید محور توسعه هر منطقه را دانست تا 

براساس آن سند توسعه ای نگارش شود. 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
تأکید بر اینکه برای هوشمندشدن شهر باید 
زیرساخت ها فراهم شود، عنوان کرد: همدان 
قابلیت تبدیل ش��دن به محور توسعه غرب 
کشور را دارد و باید به گونه ای پیش رود که 
خدمات فنی ومهندسی و پزشکی خود را به 

خارج از کشور صادر کند. 
سپهری با بیان اینکه باید دانشگاه ها حول 
محور کسب و کار قدم بردارند و ثروت آفرین 
باشند، ادامه داد: دانشگاهی که درآمدآفرین 
نیس��ت و مق��االت و پایان نامه ه��ای آن در 
توسعه و کس��ب و کار نقشی ندارد فایده ای 

هم نخواهد داشت. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه پایان نامه های دانش��جویی باید کارآفرین و نوآور 
باش��د، گفت: ایجاد دولت الکترونیک پیمودن مس��یر توسعه را هموارتر 

می کند و موجب شفافیت و کاهش فساد اداری خواهد شد. 

انجمن موس��وم ب��ه »ادی« ADIE در فرانس��ه- انجمن کمک به 
طرح های ابت��کاری تجاری- ابزار خیلی موثری ب��ه این منظور فراهم 
ک��رده: حق امتیازهای کوچ��ک و فراگیر. این انجم��ن  به افرادی که 

جدی��دی  راه  کار  و  کس��ب  می خواهن��د 
بیندازن��د و ب��ه اعتب��ار بانکی دسترس��ی 
ندارند، وام های کوتاه مدت می دهد. تسهیل 
چالش ه��ای مرتبط با کارآفرینی و ش��روع 
یک تجارت جدید کار س��اده ای نیس��ت. با 
این همه سیس��تم هایی وج��ود دارد که در 

این زمینه خوب کار می کند. 
به گزارش عصر ایران، برونو گوتیه مسئول 
این انجمن در شهر لیون فرانسه است و در 
این باره می گوید: »این روش به کس��انی که 
ب��ا روش های مرس��وم، ام��کان دریافت وام 
از بانک ه��ا را ندارن��د، اعتبارهای الزم برای 
راه اندازی کس��ب و کارهایی را می دهد که 

قبال موفقیت ش��ان در جاهای دیگر آزموده شده و در نتیجه در همان 
آغاز کار معلوم است که شانس موفقیت شان زیاد است.«

ای��ن انجمن در س��ال 1۹8۹ میالدی ش��کل گرف��ت و از آن زمان 

تاکنون به طور متوسط 22۵ شغل جدید ایجاد کرده است. 
فیلیپ ریبو، یکی از کس��انی اس��ت که توانس��ته با ابزارهای انجمن 
»ادی«  کس��ب و کار جدیدی ش��روع کند. او قبال آشپز بوده و عاشق 
باغبانی است. فیلیپ در 48 سالگی تصمیم 
گرفته است کس��ب و کار خودش را به راه 
بیندازد.  او پس از مراجعه به اداره کاریابی 
در فرانسه با انجمن »ادی« ADIE آشنا 
شد. فیلیپ می تواند با وام ۵۰۰۰ یورویی 
که این برنام��ه در اختیارش قرار می دهد 
به آرزویش برس��د.  فیلیپ ریبو می گوید: 
»ب��ه نظر م��ن وام ۵۰۰۰ یورویی با مدت 
بازپرداخت دو س��ال و نیم منطقی است. 

به نفعم بود که از برنامه استفاده کنم.«
فیلی��پ توانس��ت ب��ا اس��تفاده از ای��ن 
وام و کم��ک مال��ی منطق��ه ای تجهیزات 
الزم را خری��داری کن��د. او همچنی��ن با 
بزرگ ترین شرکت ارائه خدمات پرستاری، نظافت و باغبانی در فرانسه 
توافق نامه ای امضا کرده اس��ت تا از اس��م ش��رکت، آموزش و محدوده 

خاصی از مشتریان شرکت بهره ببرد. 

سپرده های کوتاه مدت برای کارآفرینان موفق در اروپامعاون وزیر کار:  لزوم ثروت آفرینی دانشگاه ها

بازاریابی از ش��کل قدیم آن خارج ش��ده اس��ت؛ مخصوصاً با ظهور فرصت های 
پایان ناپذی��ری که به لطف دنی��ای دیجیتال هر روزه از راه می رس��ند، این حوزه 
تخصص��ی هر روز پیچیده تر می ش��ود.  اغلب ش��رکت ها نه تنها بای��د در زمینه 
راهبرده��ای بازاریابی به تحوالت جدید این حوزه ع��ادت کنند، بلکه باید از این 
موضوع اطمینان حاصل کنند که تمام توانایی های مورد نیازشان را در اختیار دارند. 

در یک گروه بازاریابی قوی به چه افرادی نیاز دارید؟ 
با نگاهی به صنعت بازاریابی می توان از تبلیغات ویدئویی و تبلیغ در شبکه های 
اجتماعی گرفته تا وبالگ نویسی و کلیک کردن های تبلیغاتی را در این حوزه پیدا 
کرد. اگر کس��ی بخواهد همه این موضوعات را باهم مدیریت کند، باید به دنبال 
استخدام یک اَبَر قهرمان باشد که تمام توانایی های مورد نظر شما را با هم داشته 
باشد.  خوشبختانه نیاز نیست یک نفر را پیدا کنید که تمام فعالیت های بازاریابی 
را مدیریت کند، بلکه باید یک گروه قوی بسازید که تمام مهارت های الزم را با هم 
ترکیب کرده و از طریق تشریک مساعی، به یک قدرت شکست ناپذیر تبدیل شوند. 

)T( رویکرد تی
من عاش��ق تی هستم. به ویژه عاشق این نوش��یدنی گوارا و گرم )تی به معنای 
چای( هستم که همانند یک نوشابه بهشتی از آلودگی های دنیای مدرن منزه است. 
چای مثل یک سنگر آهنین است که در مقابل وحشت هوای مه آلود انگلستان از 
ش��ما محافظت می کند. چای هم عاشق انسان هاست. چای هیچ وقت شما را در 
وقت نیاز تنها نمی گذارد، مگر اینکه چایتان تمام شود.  البته در این بحث منظور 
من از تی، چای نیست. مقصود من یک رویکرد استخدامی بسیار مشهور است که 
ابتدا توسط »دیوید گست« مطرح شد.  دنبال کردن رویکردی به شکل حرف تی 
)T(  در هنگام استخدام به این معناست که باید به دنبال افرادی باشید که دارای 
درک وس��یع و گس��ترده ای از موضوع مورد نظر شما در شاخه های مختلف علم 
داشته باشند )خط افقی حرف تی( و در عین حال، از درک و تخصصی عمیق در 

یک حوزه مشخص برخوردار باشند )خط عمودی حرف تی(. 
چه در حال از صفر بنا کردن یک بخش بازاریابی باشید یا به فکر اضافه کردن 
مهارت های تازه به گروه بازاریابی باشید، تخصص های مشخصی وجود دارند که هر 

گروه بازاریابِی ابرقهرمان باید آنها را دارا باشد. 
معرفی گروه ابرقهرمان بازاریابی

با تجربه بیش از 16 سال کار در حوزه بازاریابی دیجیتال، به نظر من چهار نقش 
کلیدی باید در یک گروه بازاریابی شکست ناپذیر وجود داشته باشد: 

رهبر گروه
 هر گروهی به یک رهبر شجاع نیاز دارد و گروه ابرقهرمان های بازاریابی هم از 
این قاعده مستثنا نیست. این شخص معموالً باید ظرفیت و بلوغ فکری، احساسی 
و حرفه ای الزم را دارا باش��د تا بتواند مسئولیت رهبری سایر بازاریاب ها را برعهده 
بگیرد. یک ش��خص کسب و کار محور، س��رمایه بزرگی برای اجرای امور و حفظ 
کارایی گروه طبق انتظارات کلی ش��رکت محسوب می شود. رهبر گروه باید یک 
همه فن حریف به تمام معنا باش��د و هنگام تصمیم گیری برای اس��تخدام چنین 
فردی باید عالوه بر تجربه کاری متقاضیان، به میزان شور و اشتیاق، انگیزه و هوش 
 )T( آنها برای بر عهده گیری چنین مسئولیتی توجه شود؛ توجه به خط افقی تی

در این مورد حائز اهمیت است. 
مغز خالق گروه

بازاریابی ترکیبی است از برنامه ریزی، تحلیل و خالقیت، اما عنصر خالقیت در 
ی��ک گروه بازاریابی قوی یکی از مهم ترین بخش هاس��ت که باید بتواند ایده های 

نوین��ی برای ایجاد پویش های بازاریابی ارائه کند. هنگام جس��ت وجو برای عنصر 
خالق گروه، باید به دنبال فردی با ش��وخ طبعی ذاتی باش��ید ک��ه بتواند خارج از 
چارچوب های رایج فکر کند و در ایده پردازی تجارب گس��ترده ای داشته باشد. به 

عضو خالق گروه تا حد ممکن آزادی عمل دهید تا بهترین نتایج را بگیرید. 
نابغه نویسندگی

در عصر دیجیتال، محتوا از همیش��ه مهم تر شده است. الگوریتم های گوگل به 
شدت پیچیده شده است و محتوایی را که تنها با هدف سئو )بهینه سازی موتورهای 
جست وجو( نوشته یا کپی برداری شده از محتوایی که واقعاً برای مخاطب ارزشمند 
است، به آسانی تشخیص می دهد. توجه به محتوا - چه در قالب ایمیل یا وبالگ 
و چه به ش��کل محتوای ش��بکه های اجتماعی یا خبرنامه ها - هسته اصلی تمام 
فعالیت های بازاریابی را تشکیل می دهد و به همین علت از لحاظ تولید محتوا باید 
بهتریِن بهترین ها را در گروه تان داش��ته باشید. هنگام جست وجو برای نویسنده، 
ترکیبی از تجربه و مهارت های تبلیغ نویس��ی )copywriting(  باید معیارهای 
اصلی انتخاب ش��ما باشند. نویسنده ای که به فشار کاری زیاد و محیط های کاری 
کیفیت محور نظیر فضاهای روزنامه نویس��ی یا نش��ر عادت داشته باشد، بهترین 

انتخاب در این حوزه است. 
ستاره تحلیلگری

هیچ گروه بازاریابی مدرنی نمی تواند بدون مهارت های یک متخصص کامپیوتر 
فعالی��ت کند. ایج��اد پویش های تبلیغاتی با محتوای عال��ی و رهبری قوی بدون 
داش��تن یک برنامه تحلیل رایانه ای قوی چندان فایده ای ندارد. ستاره تحلیلگری 
را ب��ه گروه ت��ان وارد کنید: ای��ن عضو گروه، مغز متفکر عملیات اجرایی اس��ت و 
می داند چطور برای کمک به بهبود فعالیت های بازاریابی آتی، اطالعات را تحلیل 
و مرتبط کند. شناس��ایی متخصص داده آسان است. این افراد در تمام عرصه های 
توس��عه بازاریابی فعال هس��تند، به کار با اعداد و ارقام و ابزارهای کس��ب و کار 
 عالقه دارند و احتماالً بیش��تر وقت شان را صرف کار با داده های صفحات گسترده

)spreadsheets( می کنند. فردی با پیش زمینه کار در بخش مالی یا تحقیقاتی 
گزینه مناسب این سمت است. 

طرز فکر استخدام کنید، مهارت پرورش دهید! 
اکنون که با مهارت های اصلی یک گروه ابرقهرمانی بازاریابی آشنا شده اید، باید 

به پیدا کردن اعضای این گروه بپردازید. 
ی��ک نکته دیگر هم وجود دارد که اگر اهمیتش بیش از مهارت های فوق الذکر 
نباشد، قطعاً کمتر نیست و آن تناسب فرهنگی است. باید اطمینان حاصل کنید که 
اعضای گروه می توانند به خوبی در کنار یکدیگر کار کرده و روحیه کار گروهی را 
بین خودشان رشد دهند. در نهایت آن چیزی که از یک گروه بازاریابی، ابرقهرمان 

می سازد، پرورش حس همکاری، خالقیت و تبادل انرژی است. 
هنگام مصاحبه با نامزدهای اس��تخدام، سعی کنید استعدادهای درخشان هر 
حوزه را پیدا کرده و در مواقع شک، بهتر است به جای استخدام افراد باتجربه که با 
گروه و شرکت شما از لحاظ فرهنگی همخوانی ندارند، افرادی را استخدام کنید که 
از لحاظ نگرش و طرز فکر با سایرین همخوانی بیشتری دارند و سپس مهارت های 

الزم را در آنها پرورش دهید. 
اگر نمی توانید یک گروه بازاریابی ابرقهرمانی ایجاد کنید، چه باید کرد؟ 

نترسید! همیشه راه حل دیگری هم وجود دارد. 
پیدا کردن هر یک از این افراد برای س��اخت یک گروه بازاریابی فوق العاده کار 
ساده ای نیست. گاهی وقت ها پیدا کردن ترکیب مناسبی از مهارت ها در بین افراد 
متقاضی غیرممکن است، اما این بدان معنا نیست که شما مجبورید به تنهایی به 

بازاریابی بپردازید. 
stormid :منبع

چگونه یک تیم بازاریابی اَبَرقهرمان بسازیم؟ 

یادداشـت

بیست و س��ومین کنفرانس ملی ش��بکه های توزیع نیروی برق و نخستین 
روی��داد کارآفرین��ی توزی��ع ان��رژی الکتریک��ی به س��بک اس��تارتاپ، 1۹ و 

2۰اردیبهشت ماه جاری در تهران برگزار می شود. 
به گزارش ایس��نا، در »بیس��ت و س��ومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع 
نیروی برق« به »تلفات ش��بکه های توزیع«، »اتوماس��یون شبکه های توزیع، 
ش��بکه های هوش��مند توزیع«، »انرژی ه��ای تجدیدپذیر و تولی��د پراکنده«، 
»تجهیزات ش��بکه های توزیع«،  »کیفیت توان در ش��بکه های توزیع، قابلیت 
اطمینان در ش��بکه های توزیع«، »برنامه ریزی، طراحی و نظارت ش��بکه های 

توزیع«، »بهره برداری شبکه های توزیع« پرداخته می شود. 

تهران، میزبان نخستین رویداد کارآفرینی 
توزیع انرژی الکتریکی به سبک استارتاپ

Storm ID جان هاگز، مدیر بازاریابی دیجیتال در شرکت
مترجم: صهبا صمدی
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جوه��ره برند به عنوان یک��ی از ارکان 
برندینگ معرفی می شود و به شما کمک 
می کن��د بتوانید برند خود را جایگاهیابی 
و ب��ه بهترین و کوتاه ترین نحو ممکن آن 

را معرفی کنید. 
بیایی��د ف��رض کنیم پخ��ش و توزیع 
جراید و اخبار مربوط به برند شما، توسط 
خروجی های متع��ددی صورت می گیرد. 
این عامل فرصت بس��یار مناس��بی است 
جهت افزایش نمای��ش برند و در معرض 
دید قرار دادن آن. بنابراین در این شرایط 
چگونه خ��ود و برندت��ان را در 1۵ کلمه 
معرف��ی می کنی��د؟»x )نام برند ش��ما(، 
......................... « آی��ا کلماتی که در مورد 
برن��د خ��ود در ای��ن نقطه چین   ه��ا قرار 
دادید، ب��ا دیدگاهی که از برندتان دارید، 
همخوان��ی دارد و طنین ان��داز و مع��رف 
ویژگی   های منحصربه فرد برندتان است؟ 

س��ناریویی دیگر: ف��رض کنید یکی از 
مشتریان شاد ش��ما حین درست کردن 
کباب روی باربیکیو، در حال گوش کردن 
ب��ه صحبت مهمان دیگری اس��ت که در 
مورد چالشی در کسب وکار خود صحبت 
می کند که اتفاقا به نظر می آید برند شما 

قادر به حل این مشکل باشد. 
پی��ام برن��د کس��ب وکار ش��ما به چه 
صورت تهیه شده اس��ت؟ آیا این قابلیت 
را دارد که به آس��انی به خاط��ر بماند تا 
مش��تریان  تان بتوانند در چنین شرایطی 

از آن استفاده کنند؟ 
ی��ا بیایید ف��رض کنیم، ش��ما تصمیم 
گرفته اید اسپانس��ر ی��ک برنامه رادیویی 
باش��ید و  به ان��دازه 1۰ تا 1۵ ثانیه برای 
معرف��ی برند خ��ود زمان داری��د. در این 
ش��رایط چه چیزی در م��ورد برند خود 
خواهید گف��ت؟ تمام آنچه در این برنامه 
لحاظ ش��ده توس��ط …. )نام برند شما( 
 ........................... پشتیبانی شده است که 
در ای��ن جاهای خالی   چه عباراتی را قرار 
می  دهی��د؟ آیا آنچه می گویی��د به اندازه 
کافی واضح و مختصر است که مخاطبان 
شما هنگام رانندگی مجذوب آن شوند؟ 

اگر بازاریابان با س��ناریوهای اینچنینی 
در ذهن ش��ان، ش��روع به نوشتن توضیح 
مختصری از برندشان کنند، توضیحات به 

یادماندنی   و مختصرتری خواهند نوشت. 
 ،B2Bح��اال، به عن��وان یک ش��رکت
ممک��ن اس��ت هیچ��گاه در برنامه ه��ای 
رادیویی تبلیغ نکنید )بگذریم که برخی از 
شرکت   ها این کار را می کنند(، اما چکیده 
کردن توضیحات شرکت تان به منظور به 
دس��ت آوردن جوهره برند، هدف مهم و 
گرانقدری برای این عمل خواهد بود. این 
کار ش��ما را مجبور می کن��د کلمات زاید 
و مبالغه آمی��ز را از توضیحات خود حذف 
کنید و به این صورت پیام ش��ما بیش��تر 
نمایانگ��ر و طنین انداز دیدگاه های تان در 
مورد برند، خواهد ب��ود. اطالعاتی از این 
دس��ت در برندبوک و به عنوان راهنمایی 

برای ادامه راه برند مستند می شود. 
نگاهی به آناتومی پیام شرکت جهت 

نگارش جوهره برند
در زی��ر دو نمون��ه از مدل ه��ای تبلیغ 
اسپانس��ری در برنامه   های رادیویی، برای 
یک ش��رکت فرضی عنوان ش��ده: )فرض 
را ب��ر آن می  گذاریم که این ش��رکت در 

خصوص بازاریابی ایمیلی فعالیت دارد(
برن��د(،  )ن��ام   …… 1۰ثانی��ه ای:   -
مختص کمک به کسب وکارهای کوچک 
و غیرانتفاعی برای ایجاد ارتباطی قوی با 
مشتریان از طریق بازاریابی ایمیلی است. 
- 1۵ثانی��ه ای: …….، مختص کمک 
به کس��ب وکارهای کوچک و غیرانتفاعی 
برای ایجاد ارتباطی قوی با مش��تریان از 
طریق بازاریابی ایمیل��ی و بازدید آنالین 

است. 
ای��ن نمونه   ها به ترتیب، نهایتا ش��امل 
2۰ و 23 کلمه، یا در ش��رایط حذف نام 
ش��رکت و COM . به ترتیب 14 و 17 

کلمه   ای خواهند بود. 
ی��ا ممکن اس��ت این ش��رکت فرضی 
توضیح��ات مربوط ب��ه برند خ��ود را به 
عن��وان یکی از تیترهای اصلی )12کلمه، 
با حذف نام ش��رکت( در جراید منتش��ر 
می کند: »… )نام شرکت(، اعمال نفوذ با 
بازاریاب��ی ایمیلی، بازاریابی رویداد و ابزار 

بازدید و جستار اینترنتی.«
و در قسمت پاورقی جراید انتشاری که 
عبارتی در تمام صفحات تکرار می ش��ود، 
ش��رکت آنقدر هیجان زده می شود که از 

عبارتی بیش از 8۰ کلمه استفاده می کند 
و ممکن اس��ت اطالعات��ی از قبیل تعداد 
مش��تریان، س��ابقه فعالیت، تمام نقاط و 
امکانات و کانال   های دسترسی به شرکت، 
هدف و ماموریت شرکت، در برخی موارد 
معرف��ی محصوالت و خدمات ش��رکت و 

مواردی از این دست را در بر بگیرد. 
خلق جوهره برند با توجه به آنچه 
پشت پرده است و شما نمی  بینید

وقتی ش��ما بیانی��ه مختص��ری مانند 
تبلیغ رادیویی یا مطالب مربوط به جراید 
منتشر ش��ده را مش��اهده می کنید، آنها 
به نظر بس��یار س��اده می آیند، طوری که 
ممکن است فرض کنید طرح کردن آنها 
کار بسیار آس��انی بوده، اما برای بسیاری 
از شرکت ها حذف کردن هر کلمه و واژه 
برای مختصر ساختن عبارات حاوی پیام 
تبلیغی، مانند ش��کنجه ش��دن، دردناک 

است. 
به مدیران خ��ط محصوالتی فکر کنید 
که ب��ه واس��طه حذف محصوالت ش��ان، 

احساس نادیده گرفتن شدن می کنند! 
وقت��ی در ی��ک تبلیغ کوت��اه فقط نام 
محص��ول اصلی را عن��وان می کنید، دور 
از تص��ور نخواهد بود اگر مدیران س��ایر 
خطوط محصوالت شرکت احساس کنند 
خدمات و محصوالت شان ارزش کافی را 
ندارد، درس��ت اس��ت که با این کار شما 
توانسته اید پیام برند را به صورت خالصه 
ب��ه مخاطبان تان برس��انید، ام��ا این کار 
برای ت��ان عواقبی هم به هم��راه خواهد 

داشت. 
وقتی بر روی پیام برند کار می کنید، به 
چنین مواردی ه��م توجه کنید و بدانید 
تمام کارکنان ش��ما انتظار دارند بخشی 
از پیام برندی باش��ند که برایش فعالیت 

می کنند. 
ام��ا این موض��وع غیرعادی نیس��ت و 
ب��ه وفور پیش آمده که ش��رکت ها حتی 
بخشی از گروه مشتریان و خریداران خود 
را از پیام حذف  و امکان برقراری ارتباط 
ب��ا آنه��ا را ف��دای ایجاد پیام��ی خالصه 
کرده اند. نمی توان گفت کار آنها اش��تباه 
بوده، چراک��ه این اختص��ار منجر به آن 
ش��ده که پیام ش��ان به یاد ماندنی تر شده 

و در نتیج��ه ب��ه هدف اولی��ه جلب نظر 
مشتریان خود دست یافته اند. 

وقتی شرکت ها در بخش های مشخص 
و ثابتی با هم رقاب��ت می کنند، برخی از 
آنها در برابر وسوسه خلق طبقه ای جدید 
تسلیم می شوند. در این مورد کافی است 
شرکت   ها کمی هوش��مندانه عمل کنند، 
کافی اس��ت نگاهی مجدد به هویت برند 
خ��ود بیندازند تا بتوانند طبقات جدیدی 
از محصوالت را ایجاد کنند یا به شیوه ای 
جدید ب��ه گ��روه متفاوتی از مش��تریان 

خدمت رسانی کنند. 
ایجاد و تثبی��ت طبقه های جدید، کار 
پرمش��غله ای برای برنده��ا خواهد بود، 
زی��را هر چقدر ه��م که ب��رای آن پول 
خرج کنید، باز هم مش��تریان شما را با 
محصول اصلی تان می شناس��ند و ممکن 
اس��ت محصوالت جدید ش��ما را قبول 
نکنند یا در بدترین ش��رایط برند ش��ما 
را دارای صالحی��ت الزم ب��رای فعالیت 
در طبق��ه جدید محص��والت ندانند، در 
این ش��رایط تغییر ذهنیت آنها نیازمند 
تالش بس��یار و صرف هزین��ه ای گزاف 

خواهد بود. 
م��واردی وج��ود دارند که الزم اس��ت 
طبق��ه جدی��دی از محص��والت را خلق 
کنید، اما از وارد کردن آن در توضیح 1۵ 
کلم��ه ای برندتان یا اولین کلمه ای که به 
مخاطبان تان می گویید، خودداری کنید. 
اگ��ر طبقه بندی جدی��دی از محصوالت 
خود راه اندازی کرده   اید، اتفاق خوش��ایند 
آن اس��ت که مخاطبان تان هن��وز با این 
ماهیت جدید آشنا نشده اند و در اینترنت 
ب��ه دنب��ال آن نمی گردن��د، بنابراین در 
توضیح مختصر جوهره برند، تمرکزتان را 
بر مش��کلی که می خواهید جهت رفع آن 

اقدام کنید، بگذارید. 
برای نوش��تن جوهره برند تمام تمرکز 
خود را بر طبقه بندی محصوالتی بگذارید 
که مخاطبان تان ش��ما را با آنها به خاطر 
می آورند و س��عی کنید ب��ا ایجاد ارتباط 
بی��ن آن محصوالت و برندتان، پیام را در 

ذهن مخاطبان ماندگار کنید. 
ادامه دارد. . . 
belovedmarketing :منبع

چگونه جوهره برند شرکت خود را در ۱5 کلمه اظهار کنیم )۱(
ریبرندینگ اوبر؛ متفاوت و سرکش

 وقتی اوبر ایکون اپلیکیش��ن اش را در سال 2۰16 
U تغیی��ر داد، خیلی از مردم هن��وز در فکر لوگوی

شکل برند روی  پس زمینه  س��یاه رنگ بودند. به نظر 
خیلی از منتقدان هم این ربیرندینگ موفق نبود، اما 

اوبر برنامه های بزرگ تری داشت. 
هدف ش��رکت، تنه��ا نمایش لوگ��و در مکان های 
جدید نبود؛ آنها می خواس��تند با این کار شکل تفکر 
مردم را در مورد برندشان تغییر دهند. اوبر دو لوگوی 
مجزا برای مس��افران و راننده ها در نظر گرفت که به 
آنها اجازه می داد با رشد خدمات، بتوانند آیکون های 
موجود در لوگوها را بسط دهند. طراحی جدید قرار 
بود پنج بس��تر اصلی را شکل دهد؛ آنها می خواستند 
الهام بخش، مردمی، متعادل، توس��عه یافته و عالی به 

نظر برسند.
ریبرندینگ اوبر چیزی بیش از گم ش��دن آیکون 
قدیمی برند در گوش��ی های مردم و جایگزینی آن با 
شکل های هندس��ی دو رنگ بود. رنگ ها و الگوها از 
کشوری به کش��ور دیگر فرق می کرد؛ مثال در چین 
قرمز، در هند فیروزه ای، کله غازی در امریکا و ... بود. 
اما در هر کشوری کاربران بعد از باز کردن اپلیکیشن 
با طراح��ی خارق العاده و خوش��امدگویی اپ مواجه 
می ش��دند. اوبر امی��دوار بود با ای��ن طراحی جدید، 
انعطاف پذیری بیشتری را به مخاطبانش انتقال دهد. 
تغیی��ر لوگوی قدیمی ک��ه بر مبن��ای حرف اول 
برند طراحی ش��ده بود، به تالش برند برای س��اخت 
ش��هرت جدید برای خود و مخاطبانش اشاره داشت. 
اوبر برندی جهانی و در عین حال محلی اس��ت؛ بازار 
بمبئی با بازار الگوس تفاوت زیادی دارد. ریبرندینگ 
اوب��ر قرار بود به هر کس��ی در اکوسیس��تم خودش 
)راننده ها، ش��رکا و کارکنان( امکان درک فرهنگ و 
چش��م اندازهای شرکت را بدهد. از نظر بنیان گذاران 
اوب��ر، اهمیت این ریبرندینگ در آن بود که با وجود 
تمام مخالفت ه��ا، رنگ ها و تغییرات نش��ان می داد 
برند می خواهد خود را به درس��تی بشناسد و معرفی 

کند.  

 پرو؛ سرزمین رنگ های
پر جنب و جوش

 در سال 2۰11 هویت بصری جدیدی برای کشور 
پرو در امریکای جنوبی خلق شد، البته فرآیند خلق 

برند از سال 2۰۰۹ آغاز شده بود.
از آنجا که همیشه استراتژی برندها در مورد کاالها 
و خدمات است، بحث کشورها در این زمینه جذابیت 
زیادی دارد. به نظر ما هر چیزی از انس��ان گرفته تا 

یک کشور به برندینگ نیاز دارد!
برندین��گ یک کش��ور کمک بزرگ��ی برای جذب 
توریس��ت اس��ت، همچنین برندینگ خوب می تواند 
عامل تاثیرگذاری برای احترام کش��ورهای دیگر نیز 

باشد. 
پرو به برندی قوی و مثبت نیاز داشت که در عین 
متفاوت ب��ودن، توج��ه را جلب کن��د و بتواند پیامی 

مشخص را انتقال دهد. 
هدف پروژه، ایج��اد مزیت رقابتی برای در معرض 
ب��ودن در عرصه های بین المللی )مثال گردش��گری و 
صادرات( و همچنین جلب نظر سرمایه گذاران بود. 

هوی��ت جدی��د برن��د ح��ول طعم ه��ا، رنگ ها و 
تاریخچه  زندگی پرو ش��کل گرف��ت؛ به عبارت دیگر 
انعکاس زیبایی، تنوع و بخش��ندگی پرو برای جذب 
توریست های بیشتر به هر دو بخش قدیمی و مدرن 

کشور. 
برن��د باید در بخش ه��ای متنوعی )گردش��گری، 
شکم!، سرمایه گذاری و ...( استفاده می شد. به همین 
دلیل آژانس مسئول نام برند را ساده در نظر گرفت. 
تمام هویت برند حول اسم کشور شکل گرفت و چیز 

دیگری به آن افزوده نشد. 
 )P( ش��کل مارپیچی/ حلزونی ح��رف اول نام پرو
از موتیف ه��ای گرافیکی یافته ش��ده در فرهنگ های 
قدیمی پرو وام گرفته ش��ده و نمایانگر تکامل، تغییر 
و تحول اس��ت. همچنین یادآور یک اثر انگش��ت با 

مفهوم »پرو برای همه« است. 
رنگ قرمز انتخاب ش��ده برای لوگو، انعکاس قرمز 
پرجنب و جوش پرچم پرو اس��ت و فرهنگ و مردم 

پویای کشور را نمایش می دهد. 
به دلیل وجود جنبه ه��ای متفاوت در پرو، هویت 
بص��ری به رنگ ه��ای دیگری جز قرمز نیاز داش��ت 
و از رنگ ه��ای متنوعی س��اخته ش��د. رنگ ها نماد 
تنوع مناطق، چش��م اندازها و شخصیت پرانرژی پرو 

هستند. 
خ��ط گرافیک��ی اس��تفاده ش��ده در طراحی ها، از 
فرهنگ ها و مناطق مختلف کشور الهام گرفته شد. 

در تصاویر کمپین، عکس های مناطق مش��هور پرو 
به نمایش گذاشته شده اند.  
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واقعیت تبلیغات )13(
هنر خسته تبلیغات پر سر و صدا

طبق یک��ی از تحقیقات��ی که اخی��را روی تبلیغات 
مجالت پرفروش دنیا انجام ش��د، کمت��ر از 2۰درصد 
کمپین ها از یو اس پی بهره می برند. این یعنی از هر 1۰ 
کمپین، هشت کمپین صرفا به فعالیتی که ما نام آن را 

»تبلیغات ویترینی« گذاشتیم، مشغول هستند. 
ابتدا برای تقوی��ت ادعای خود، یک مجله را انتخاب 
می کنیم و ورق می زنیم. هنگامی که آن را از روی میز 
بر می داریم، چشم مان به جلد پشت آن می افتد؛ جلدی 
که با رنگ و برقی خاص خودنمایی می کند. در تصویر، 
بابانوئل با لبخند برای مردم نوشیدنی آماده می کند. این 

تبلیغ خوبی نیست. 
چه پیشنهادی به مشتری ارائه می شود؟ کدام ویژگی 

استثنایی است؟ فروش کجاست؟ 
ورق می زنیم. در صفحه بعد، در تبلیغی دو صفحه ای، 
مردی مش��غول بریدن گوش��ت اس��ت. جمل��ه ای به 
چش��م می خورد: »دهان ش��ما به آب خواهد افتاد!« و 
»باکیفیت تری��ن و مورد اعتمادترین گوش��ت و برند با 
قدمتی 1۵۰ س��اله«. تمام برنده��ا در تبلیغات غذایی 
بر خوش��مزگی محصوالت خود تأکید دارند و این ادعا 
به همراه ادعای مان��دگاری باالی محصول، چیزی جز 

تبلیغات پر سر و صدا نیست. 
چه پیشنهادی ارائه می شود؟ کدام ویژگی استثنایی 

است؟ فروش کجاست؟ 
ادامه می دهیم. ش��رکت بیمه ای ب��ر مقام مادر درود 
می فرس��تد. ش��رکت بیمه دیگری مقاله ای طوالنی در 
مورد جورج واشنگتن نوشته است. مردی در حال هدیه 
دادن عطر به همس��ر خود اس��ت و چنین جمله ای در 
باالی صفحه به چش��م می خورد: »قدرت بیشتر برای 
جلب رضایت!« در صفحه بعد پنج میوه بزرگ مشاهده 
می کنیم )بزرگ نمای��ی محصوالت در تبلیغات مدرن 
از محبوبی��ت خاصی برخوردار اس��ت(، و تولیدکننده 
می��وه ادعا می کند که محصولش طعمی طبیعی دارد، 
به صورت ارگانیک پرورش یافته و بس��یار خوش��مزه و 

آبدار است. 
هیچکدام از این ویژگی های یو اس پی نیست. 

در صفحه بعد، یک ش��رکت خودروس��ازی تصویری 
خیره کنن��ده و رای��ج از خودروی جدید خود منتش��ر 
کرده اس��ت. خودروی جدید، مثل س��ایر خودروهای 
دنیا، »در س��ه مدل عرضه خواهد ش��د« و »خودرویی 
عالی، مقاوم، زیبا و قدرتمند« است. ما اینجا مثل تمام 
تبلیغات مجله، با یک سری صفت مواجه می شویم. یک 
شرکت تولید الستیک ادعا می کند که الستیک هایش، 
پرفروش ترین الس��تیک های دنیا هستند. یک شرکت 
تولید لوازم آرایشی ادعا می کند که برترین زنان دنیا از 
محصوالتش استفاده می کنند، ولی دلیل این محبوبیت 
اعالم نمی ش��ود. یک برند آبمیوه طعم محصوالتش را 
»جادوی��ی« می داند، که بدون ش��ک ب��ازی با کلمات 
است. یک ش��رکت تولید چیپس محصولش را درست 
مثل ده ها هزار محصول دیگر، »همراه لحظات خوش« 
خطاب می کند. یک تولیدکننده کمربند در دو صفحه 
مجله تبلیغات خود را منتش��ر کرده است. در صفحات 
بعدی، س��ه س��س کاراملی با رنگ هایی زیبا مشاهده 
می کنیم ک��ه در تولید آنه��ا »از طعم واقع��ی و لذیذ 

کارامل« استفاده شده است. 
تم��ام صفحات ای��ن مجله ب��ه تبلیغ��ات ویترینی 
اختصاص یافته و اس��تادان فن بیان، به بهترین شکل 
هنر خود را در معرض نمایش ق��رار داده اند. ولی اینها 

کلماتی پوچ است. 
روغن موتور باعث افزایش لذت رانندگی خواهد شد. تا 
جایی که ما می دانیم، روغن موتور به تنهایی توان انجام 
چنین کاری را نخواهد داشت. 17برند مواد غذایی، طعم 
محصوالت خود را »بهترین و خوشمزه ترین« می دانند. 
در بس��ته بندی محص��والت از حیوان��ات کارتون��ی و 
رنگ های شاد استفاده می شود، به افتخار محصول فرش 
قرمز پهن می ش��ود، محصول را تاج گ��ذاری می کنند، 
کیک ها را در ابعادی بس��یار ب��زرگ نمایش می دهند. 
در اینجا ما ش��اهد مقایس��ه »ش��اهکارهای هنری« و 
»شاهکارهای تولیدکنندگان« هستیم. )در این صنعت 
جمله ای قدیمی و معروف داریم: زمانی که هیچ ایده ای 
ندارید، دست به دامن کمپین های مقایسه ای شوید!( ما 
در اقیانوسی از جمالت پیچیده و عکس های زیبا دست 
و پا می زنیم. ش��ما می توانید در تک تک صفحات این 
مجله با تم��ام وجود جمالت و کلمات پوچ ولی زیبای 

تولیدکنندگان را احساس کنید. 
ولی هیچ یک از این موارد یو اس پی نیست. 

ما قصد نداریم که کار کارگردانان هنری، عکاس��ان، 
هنرمندان و نویسندگان این جمالت را کم ارزش جلوه 
دهیم. این تبلیغات، از لحاظ فنی، بس��یار زیبا و جذاب 
هستند، ولی هیچ محتوای واقعی و خاصی ندارند. ما در 

انبار کاه به دنبال سوزن می گردیم. 
ناگهان با یک یو اس پی واقعی مواجه می شویم: 

»رهایی از بوی بد دهان!«
ی��و اس پی خ��ود را از صفحات مجله جدا کرده و به 

سمت ذهن ما به پرواز در می آید. 
پیش��نهادی ارائه شده است و به قول جرارد لمبرت، 
به دوران کودکی بازگشتیم؛ استثنایی است و چنانچه 
مفید و سودآور نبود، از زمانی که طراحان تبلیغات عادی 
مجله در مدرس��ه درس می خواندند، دائما در تبلیغات 

مختلف تکرار نمی شد. 
ادامه دارد. . . 
Reality In Advertising منبع: کتاب
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بازاریابی محتوایی  در دهه های اخی��ر 
بدل به عملی مرس��وم در حوزه بازاریابی 
ش��ده اس��ت. در چن��د س��ال گذش��ته 
اقدام به اس��تخدام  ش��رکت های زیادی 
نویس��ندگان، مس��ئول ارش��د محتوایی، 
ایج��اد بخش های ویژه، س��اخت وبالگ 
و دیگ��ر فعالیت ه��ای مکم��ل کرده اند. 
به اعتق��اد بس��یاری از اف��راد، بازاریابی 
محتوایی به معنای پایان دوران تبلیغات 

سرد و بی محتواست. 
ش��یوه عم��ل مطاب��ق ب��ا بازاریاب��ی 
روی  تأکی��د  اس��ت:  س��اده  محتوای��ی 
وجه��ه ای از محص��ول که بیش��تر مورد 
عالقه مخاطب هاس��ت و همچنین تالش 
برای خلق داس��تانی جذاب برای افزودن 
بازاریابی  جذابیت بیش��تر ب��ه کمپی��ن 
ش��رکت. باتوجه به پیشرفت خیره کننده 
تکنولوژی در س��ال های اخیر استفاده از 
این ش��یوه در عین تأثیرگذاری باال باعث 
کاهش قابل توجه هزینه های تبلیغاتی و 

بازاریابی شرکت ها شده است. 
به قول چرچیل، »اس��تراتژی ها هرقدر 
ه��م که زیبا باش��ند، در نهای��ت باید به 
نتیجه نگریس��ت«؛ ب��ه ای��ن ترتیب در 
مورد بازاریابی محتوایی نیز باید سری به 
آم��ار و ارقام زد. براین اس��اس اگرچه در 
طول پنج سال اخیر خروجی وبالگ های 
برندهای مشهور 8۰۰درصد رشد داشته، 
مطالب شان  طبیعی  اش��تراک گذاری  اما 
از س��وی کاربران ب��ا کاهش 8۹درصدی 
روبه رو شده اس��ت. خوشبختانه در مورد 
می��زان جذب مخاطب همه آمارها مثبت 
اس��ت. براین اس��اس به ازای هر ۵درصد 
محتوا با ۹۰ درصد جذب مخاطب مواجه 

هستیم. 
محتوای��ی،  بازاریاب��ی  دنی��ای  در 
DocSend یک��ی از ابزارهای اساس��ی 
محس��وب می ش��ود. این ابزار ب��ه هنگام 
ارس��ال فایل برای دیگران عالوه بر ارائه 
امکانات ویرایشی فراوان شما را از مطالعه 
فایل از س��وی دریافت کنن��ده نیز مطلع 
می سازد. در بررس��ی ما از این پلتفرم با 
آم��ار هیجان انگیز 34 میلیون جابه جایی 
فایل میان مش��تریان و شرکت ها در این 
پلتفرم مواجه ش��د ه ایم. بی تردید نتیجه 

این بررس��ی به معنای اهمیت روزافزون 
کیفی��ت بصری محتوا در بازاریابی مدرن 
اس��ت. برهمین اس��اس در ادامه نگاهی 
دقیق ت��ر ب��ه راهکاره��ای موفقی��ت در 

بازاریابی محتوایی انداخته ایم. 
شما فقط 3دقیقه برای تأثیرگذاری 

زمان دارید
 ش��کی نیست که مش��تریان در طول 
روز با بمب های متع��دد تبلیغاتی مواجه 
هس��تند. این نکته عالق��ه پایین کاربران 
به مش��اهده ویدئوهای تبلیغاتی )2.27 
دقیقه برای هر ویدئو( را به خوبی توضیح 
می ده��د. با ای��ن حال در همی��ن زمان 
کوتاه هم مخاطب برداشت های مهمی از 
ویدئوی تبلیغاتی دارد. مهم ترین ارزیابی 
مش��تریان در چنین زمانی تصمیم گیری 
پیرامون ادامه کس��ب اطالعات در مورد 

برند موردنظر است. 
داده ه��ای پژوهش ما بیانگ��ر اهمیت 
س��رمایه گذاری روی تبلیغات متنی بین 
دو تا پنج صفحه اس��ت. براین اساس در 
DocSend با رعایت اختصار شانس مان 
برای جلب توجه مخاطب افزایش خواهد 
یاف��ت. همچنین به ط��ور طبیعی هرقدر 
تعداد صفحات کمتر باشد، مخاطب زمان 
بیش��تری به مطالعه هر صفحه اختصاص 

می دهد. 
مطالعات ما همچنین اطالعات جالبی 
پیرام��ون س��اعت اوج مش��اهده محتوا 
از س��وی مخاطب ه��ا را نش��ان می دهد. 
براین اس��اس اغلب افراد در س��اعت های 
بع��د از کار وقت ش��ان را ب��ه مش��اهده 
تبلیغ��ات اختص��اص می دهن��د. به این 
ترتی��ب ب��ا ارس��ال فایل ه��ا در روزهای 
تعطیل ش��انس ما ب��رای دریافت واکنش 
بهت��ر افزایش خواهد یاف��ت. به رغم تمام 
مزیت ه��ای توج��ه به روزه��ای تعطیل، 
ب��ه دلیل فراون��ی مش��اغل و ناتوانی در 
پیش بینی روزهای تعطیل تمام مش��اغل 
استفاده از چنین شیوه ای باید با احتیاط 
همراه باشد. همچنین هرگز نباید به یک 
یا دو پیام س��اده اکتفا کرد. در حقیقت، 
عم��ل فروش یک فرآین��د طوالنی مدت 
است. برهمین اساس ارسال فایل ها باید 

مستمر باشد. 
موبایل: مهم اما اغراق آمیز

ورود گوشی های هوشمند به زندگی ما 
موجب ایجاد تغییرات عمده ای در سبک 

زندگی مان ش��ده اس��ت. برهیمن اساس 
بس��یاری از کارش��ناس ها نق��ش  مهمی 
ب��رای ای��ن محص��والت در کمپین های 
بازاریابی قایل هستند. بی تردید توجه به 
امکان مش��اهده محتوای بازاریابی  روی 
موبایل ها تأثیر زیادی بر موفقیت ما دارد. 
با این حال نتایج پژوهش ما بیانگر اغراق 
زی��اد در بیان اهمیت کارب��ران آیفون و 

سایر پلتفرم های هوشمند است. 
ب��ا نگاهی ب��ه آمارهای رس��می هنوز 
هم کاربران دس��کتاپ بیش��ترین س��هم 
را از ب��ازار مخاطب ه��ای تبلیغات دارند 
و برهمین اس��اس جهت گیری به س��وی 
تولید محتوای ویژه گوشی های هوشمند 
خطر از دس��ت دادن این خیل عظیم از 
کاربران را در پ��ی دارد. در واقع به جای 
تأکی��د روی یک پلتفرم خاص باید تولید 
محت��وای چندرس��انه ای را در دس��تور 
کار ق��رار دهیم. به ای��ن ترتیب عالوه بر 
کاربران گوشی های هوشمند و دسکتاپ، 
س��ایر مخاطب های در حال توسعه، نظیر 
تلویزیون های هوش��مند را هم در دسته 

مخاطب های مان خواهیم داشت. 
هیچ روز برتری در هفته برای ارسال 

محتوا وجود ندارد
با یک جس��ت وجوی ساده در اینترنت 
با حجم وسیعی از مقاالت پیرامون یافتن 
بهترین روز برای بازاریابی و ارائه تبلیغات 
مواجه می ش��ویم. بس��یاری از افراد عصر 
روزه��ای تعطیل را بهتری��ن زمان برای 
تبلیغات می دانند. برخی نیز س��اعت های 
اس��تراحت در محل کار را زمانی مناسب 
برای تبلیغات معرفی می کنند. با این حال 
مطالعات ما بیانگر حقیقتی جالب اس��ت. 
براین اس��اس میزان بازدید مخاطب ها از 
محتوای تبلیغاتی در طول روزهای کاری 
تقریبا یکسان اس��ت. همچنین برخالف 
انتظ��ار در روزه��ای تعطی��ل مش��اهده 
تبلیغات کاهش محسوس��ی می یابد. در 
کنار اینها به کاه��ش حجم بازدیدها در 

صبح شنبه نیز باید توجه داشت. 
براس��اس آنچه در سطر باال اشاره شد، 
نباید روز خاصی را برای ارس��ال محتوای 
بازاریابی برای مخاطب ها در نظر گرفت. 
در حقیقت اس��تفاده از چنین ش��یوه ای 
وج��ه حرفه ای کمپین بازاریابی ش��ما را 
خدش��ه دار خواهد کرد. در عوض توصیه 
م��ا تمرکز روی کیفیت محتوا و اطالعات 

مورداس��تفاده در بازاریاب��ی محتوایی به 
منظور جل��ب توج��ه و رضایت مخاطب 

است. 
چشم اندازها حکم به برتری 
پژوهش های موردی می دهد

بازاریاب ه��ا برای تولی��د محتوا زمان و 
ت��الش زیادی را ص��رف می کنند. با این 
حال پژوهش های متع��ددی بیانگر لزوم 
تالش بیش��تر از س��وی بازاریاب هاست. 
ب��ه واقع هنوز س��طح تالش بس��یاری از 
بازاریاب ه��ا ب��ا انتظ��ار مخاط��ب فاصله 
دارد. پرس��ش اصل��ی در اینج��ا تعیین 
تأثیرگذارترین نوع محتوا در کمپین های 
بازاریاب��ی اس��ت. براس��اس پژوهش تیم 
ه��اروارد بیزین��س، بهترین ن��وع محتوا 
برای اس��تفاده درکمپین ه��ای بازاریابی 
اطالعات حاص��ل از پژوهش های موردی 
اس��ت. این به معنای عالق��ه مخاطب به 
مشاهده محتوای دقیق و سنجیده است. 
همچنی��ن در زمینه میزان تأثیرگذاری و 
باورپذیری محتوا نیز کمپین های مبتنی 
بر پژوهش های موردی 83درصد موفق تر 

از سایر الگوها عمل کرده اند. 
 ،B2Bخری��داران، ب��ه وی��ژه در ش��یوه
عالقه من��د ب��ه آگاه��ی از نح��وه تولی��د 
محصوالت و نوع مشارکت سایر شرکت ها 
در تولید آنها هستند. در حقیقت بسیاری 
از خریدارها در فرآیند معامالت س��ازمانی 
هس��تند.  شرکت های ش��ان  نماین��دگان 
براین اس��اس بای��د اطالع��ات کافی برای 
متقاعدسازی مدیران شرکت شان در اختیار 
داشته باش��ند. یک مطالعه موردی دقیق 
هم��ه آنچه این نمایندگان بدان نیاز دارند، 
در اختیارش��ان خواهد گذاش��ت. به عالوه 
چنین محتوایی به مثابه داس��تانی جذاب 
برای جلب مخاطب عادی نیز عمل می کند. 
بی تردید خلق محتوای��ی جذاب به جز 
تأثیرگذاری روی مخاطب هدف کاربردهای 
دیگری نیز دارد. به عنوان مثال در صورت 
فعالیت س��ازمان یافته در عرص��ه بازاریابی 
هماهنگ��ی مطلوبی در س��ایر بخش های 
ش��رکت نیز ب��ه وجود خواهد آم��د. حوزه 
فروش، خدمات پش��تیبانی از مشتریان و 
رواب��ط عمومی به طور کام��ل در ارتباط با 
فرآیند بازاریابی هستند. بدین ترتیب تأثیر 
متقابل این بخش ها روی هم کامال مشهود 

و واضح خواهد بود. 
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5 راه برای کارایی بهتر مدیریت 4 راه برای ارتقای سطح بازاریابی محتوایی
ارتباط با مشتری)1(

پ��در من بارها و بارها روش حل س��ودوکو را برای من 
توضیح داده و اگر کسی از من بپرسد دقیقا می توانم راجع 
به این معما توضیح دهم. اما اگر یک جدول سودوکو را به 
من بدهید قادر به حل آن نیستم. البته می توانم اعداد را به 
صورت تصادفی در خانه ها بنویسم، اما احتمال اینکه بتوانم 
یک جدول سودوکو را حل کنم بسیار کم است.  داستان 
مدیری��ت ارتباط با مش��تری)CRM(  هم از همین قرار 
اس��ت. سامانه های ارتباط با مشتری بسیاری از شرکت ها 
پر از اطالعات اس��ت ام��ا در اغلب مواقع، تنه��ا کار این 
بخش جمع آوری اطالعات مش��تریان است و بس. بخش 
مدیریت ارتباط با مشتری در اکثر مواقع به عنوان محلی 
برای ذخی��ره اطالعات تلقی می ش��ود.  مدیریت ارتباط 
با مش��تریان راهی برای مدیریت و نظ��ارت بر ارتباطات 
مربوط به کسب وکار و اطالعات مربوط با آنها را در اختیار 
ش��رکت ها قرار می دهد، اما وقتی این س��امانه به درستی 
درک یا اس��تفاده نشود، ممکن اس��ت به جای یک ابزار 
سودمند به یک اشتباه پرهزینه تبدیل شود.  در موفقیت 
سامانه ارتباط با مشتری، جزییات می توانند نقش بزرگی 
ایفا کنند. این پنج راهکار به ش��ما کمک می کنند که از 

مدیریت ارتباط با مشتری بهتر استفاده کنید. 
مراحل چرخه فروش

ش��ناخت مراحل چرخه فروش به شما کمک می کند 
که ارتباط با مشتریان راغب و سایر افراد بر اساس مرحله 

فروشی را که در آن قرار گرفته اند سازماندهی کنید. 
تعامالت شما با مشتریان راغب و سایر افراد طبق مرحله 
فروشی که در آن قرار دارند، متفاوت است. بنابراین داشتن 
شناخت کافی از مرحله فروشی که هر مشتری در آن قرار 

دارد می تواند در برداشتن گام بعدی تعیین کننده باشد. 
برخی از رایج ترین مراحل چرخه فروش از این قرارند: 

- مشترکان: اینها افرادی هستند که می خواهند به صورت 
مرتب از اخبار کسب وکار شما مطلع شوند و معموال افرادی 

هستند که برای دریافت خبرنامه شرکت ثبت نام کرده اند. 
- مش��تریان راغب: مشتریان راغب کسانی هستند که 
بیش از مشترکین به کار شما عالقه نشان داده اند و چیزی 

بیش از نشانی ایمیل را در اختیار شما قرار داده اند. 
- مش��تریان راغب ولی بی کیفیت: مشتریان راغبی که 

بعد از فروش مستقیم، ارزش پیگیری ندارند. 
- مش��تریان راغب باکیفیت و فعال: اینها مش��تریانی 
هستند که بعد از انجام معامله هم ارزش پیگیری و حفظ 

ارتباط را دارند
- مشتریان ادامه دار و باکیفیت: مشتریان راغب و فعالی 
که با آنها وارد ارتباط شده اید و از شما خواسته اند که بعدا 

با آنها تماس بگیرید. 
- مشتریان باکیفیت و ناموفق در ارتباط: مشتریانی که 
در مواقع مختلف سعی کرده اید با آنها ارتباط بگیرید اما با 

شما وارد تعامل نشده اند. 
- فرصت ممکن: مشتریان راغبی که به فرصت فروش 

تبدیل شده اند. 
- فرصت از دست رفته: مشتری راغبی که یک فرصت 

بالقوه بوده، اما روند خرید را تا آخر طی نکرده است. 
- خریدار: یک خری��دار واقعی که برای کاال یا خدمات 

شما پول پرداخت می کند! 
- مش��تری سابق دارای اولویت باال: یک مشتری سابق 
که احتمالش باالس��ت محصول یا خدمات شما را مجددا 

خریداری کند یا اولویت شماست. 
- مش��تری سابق دارای اولویت کم: یک مشتری سابق 
ک��ه احتمالش پایین اس��ت محصول یا خدمات ش��ما را 

مجددا خریداری کند یا اولویت شما نیست. 
- مبلغ: مش��تری های راغبی که مبلغان ش��رکت شما 

هستند، اما به دنبال ادامه ارتباط بعد از خرید نیستند. 
- دوستان / خانواده: افرادی که می دانید از کس دیگری 

جز شما خرید نمی کنند. 
روند تعیین کیفیت

باید برای تمایز بین کس��انی که هنوز در روند یادگیری 
آش��نایی با کسب وکار هستند و آنهایی که در مورد خرید 
کاال ی��ا خدمات ش��ما جدی هس��تند، مش��تریان راغب 
کیفیت سنجی شوند.  تعیین کیفیت مشتریان راغب، تصویر 
واضحی از کسانی که نیاز به ترغیب دارند و میزان ترغیب و 
تشویق مورد نیاز، به گروه فروش شما ارائه می دهد.  بیش 
و پی��ش از هر چی��ز، هر دو گروه بازاریاب��ی و فروش باید 
تعریفی مش��ترک از مشتری باکیفیت داشته باشند. برای 
رسیدن به این درک مشترک، بعضی از مشتری های قیف 
فروش را با هم بررسی کنید. عناوین شغلی، حوزه شغلی، 
درآمد شرکت و محل استقرار شرکت شان را با هم بررسی 
کنید. اگر به دنبال بررس��ی دقیق تری هستید به حساب 
کاربری این مش��تریان در لینکدین )LinkedIn(  سری 
بزنید. صفحاتی را که در وب س��ایت شما مورد بازدید قرار 
داده اند و مطالبی را که از وب س��ایت شما ذخیره کرده اند 

بررسی کنید. سپس از خودتان بپرسید: 
- می توانید به آنها کمک کنید؟ 

- آیا آنها به کمک شما نیاز دارند؟ 
- آیا از بین آنها کس��ی هس��ت که بخواهید با او رابطه 

مستمر داشته باشید؟ 
وقتی که گروه فروش و بازاریابی در مورد معیارهای انتخاب 
مشتری های راغب با هم به توافق رسیدند، خواهید دانست که 
یک مش��تری باید چه نوع رفتاری در وب سایت شرکت باید 
داشته باشد تا باکیفیت شناخته شود.         ادامه دارد. . . 
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باور بازاریابی شما چیست؟ 
کارآفرین��ان توج��ه خاصی ب��ه اصول اولی��ه یا به 
عبارتی مکانیک بازاریابی دارن��د. آنها برای موفقیت 
در این عرصه کارگاه های مختلفی برگزار، کتاب های 
مرتبط را مطالعه و مشاورانی را استخدام می کنند تا 
بهترین راه انجام دادن کاری را که می خواهند انجام 
دهند پی��دا کنند. البته تعداد بس��یاری از این افراد 
پی��ش از مراجعه به مش��اور بازاریابی خود از س��طح 
مناس��بی از دانش بازاریابی برخوردارند و چیزی که 
در آن دچار کم و کاس��تی هس��تند در واقع تجربه و 

باور بازاریابی آنهاست. 
آی��ا هیچ یک از باورهایی که در زیر به آنها اش��اره 
شده اس��ت، برای شما آشنا هس��تند؟ اگر اینچنین 
اس��ت، احتمال به هدر رفتن یا از بین رفتن تالش ها 
و فعالیت های بازاریابی شما زیاد است. در ادامه مقاله 

راهکارهایی هم در این رابطه عنوان شده است. 
من نباید بازاریابی کنم

اگ��ر در ح��وزه کاری خ��ود متخصص باش��ید، به 
خودت��ان می گویید که مش��تریان باید خودش��ان به 
من مراجعه کنند. بازاریابی برای کاالها و محصوالت 

است، نه برای اشخاص حرفه ای مثل من و... 
ش��ما س��الیان س��ال برای تخصص و تجربه خود 
آموزش دیده اید، چرا ش��خصی مثل ش��ما باید وقت 

خودش را برای بازاریابی هدر دهد. 
این درک و برداش��ت عموما بین مش��اورین و افراد 
حرف��ه ای عادی اس��ت، هرچن��د برخی از آنه��ا به آن 
اعتقادی ندارند، اما حقیقت این است که بازاریابی موفق 

بخشی از وظایف مالکیت یک کسب و کار است. 
اگر بازاریابی را شغل کثیف و بدی می دانید، به آن 
به عنوان پوش��ک هایی نگاه کنید که باید برای لذت 
بردن از پ��در و مادر بودن خودتان عوض کنید. پس 
به جای تمرکز کردن بر چیزهایی که دوست ندارید، 
بازاریابی خود را مرتبط و وابس��ته به چشم انداز خود 

از یک کسب وکار موفق ببینید. 
موقع داش��تن یک تم��اس تلفن��ی برنامه ریزی و 
هماهنگ نش��ده با مش��تری به چک های پولی فکر 
کنید که در نتیجه ف��روش خود دریافت می کنید یا 
به قرارداد امضا ش��ده ای فکر کنید که پس از جلسه 

معرفی محصول در دست می گیرید. 
پیش از هر چیز یادآوری هایی را درقالب تصویر یا … 
بر روی میز خود از دلیل خود مبنی بر خویش فرما شدن 
قرار دهی��د. والدین کودک هرگز در زم��ان در آغوش 
گرفتن و لذت بردن از کودک یا تماشای تصاویر آن به 

پوشک های تعویض شده آن فکر نمی کنند. 
من زمان کافی برای بازاریابی ندارم

تنها دو حالت وجود دارد که این دلیل ش��ما برای 
انج��ام ن��دادن بازاریابی مصداق پیدا کند: مش��غول 
انجام کارهای مربوط به مش��تری قبلی خود باش��ید 
یا اینکه مس��ئولیت های مهم دیگری را داشته باشید 
که زمان ش��ما را به خود اختصاص می دهند )کودک 

یا شغل دوم(. 
باور اینکه پرداختن به مش��تری ق��راردادی قبلی 
اهمیت بسیار زیادی برای شما داشته باشد، منطقی 
است؛ خصوصا اگر به ضرب االجل تحویل آن نزدیک 
ش��ده باشید. اما اگر همیش��ه از این سیاست پیروی 
می کنید، در چرخ��ه ای از قحطی قرار می گیرید که 
در زم��ان پایان یافتن کارها دیگر مش��تری جدیدی 

نخواهید داشت. 
اگ��ر مس��ئولیت های ش��ما مان��ع از فعالیت های 
بازاریابی ش��ما می شود، به هر شکل باز هم هر هفته 
نی��از داری��د که زمان��ی را به صورت حداقل��ی به آن 
اختصاص دهید. حتی اختصاص دو س��اعت در هفته 
هم می تواند در صورت ادامه دار بودن آن بسیار مؤثر 

واقع می شود. 
تص��ور کنید ک��ه بیش از ح��د خوابیده اید )خواب 
مانده ای��د( و به ی��ک قرار کاری نرس��یده اید. ممکن 
اس��ت وع��ده صبحانه خ��ود را حذف کنی��د، اما آیا 
خان��ه را بدون مس��واک زدن دندان ه��ای خود ترک 
می کنید؟ البته که نه! اگر می خواهید در کس��ب وکار 
موفق باشید، فعالیت های بازاریابی شما هم اینچنین 

باید در شما خودکار و نهادینه شود. 
فعالیت های بازاریابی من مؤثر واقع نمی شود

ش��کی نیست که بخش��ی از فعالیت های بازاریابی 
خود را اش��تباه انجام دهید. ممکن اس��ت پیام های 
استفاده شده واضح نباشند یا تاکتیک ها و روش های 
اشتباهی را برای مخاطبان خود انتخاب کرده باشید. 
ب��ا این وجود من ب��ه این نتیجه رس��یده ام که برای 
اغلب مالکان کس��ب وکار، این نیست که فعالیت های 
بازاریابی آنها اثربخش��ی ندارد، بلکه مشکل این است 

که تالشی برای فعالیت های بازاریابی خود ندارند. 
اجازه دهید فرض کنیم که برای کس��ب وکار خود 

به طور متوسط نیاز به دو مشتری در ماه دارید. 
اگ��ر بنا ب��ر تجربه خ��ود نیاز یک معرف��ی دقیق، 
پیشنهاد مکتوب یا مشاوره اولیه به سه مراجعه کنید 
تا از بین آنها یک مش��تری جذب کنید، پس در هر 

ماه نیاز به شش مورد از این معارفه ها دارید. 
ح��اال، با چند مش��تری بالقوه باید تماس داش��ته 
باشید تا یکی از آنها برای جلسه معارفه شما ترغیب 
ش��ود؟ شاید 1۰ نفر، درست اس��ت؟ این یعنی برای 
دو مش��تری جدید نیاز به 6۰ تم��اس تلفنی در هر 
ماه دارید. اگر این محاس��بات را برای خودتان انجام 
دهید، خودتان به این نتیجه خواهید رس��ید که تنها 
مشکل موجود در رابطه با فعالیت بازاریابی خود نبود 

حجم کافی از فعالیت بازاریابی است. 
ibazaryabi :منبع
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تا چه اندازه برای انتقادها در 
کسب وکار اهمیت قائل شویم

آیا تا به حال در کسب وکار به افرادی برخورده اید که جز 
نیش و کنایه زدن و س��رزنش اقدامات ش��ما، کار دیگری 

ندارند و حرف مفید دیگری نمی زنند؟ 
همیشه همکارانی در شرکت ها وجود دارند که جز نیش 
و کنایه زدن، اقدام دیگری در محیط کار انجام نمی دهند. 
برخی به این اش��خاص، متنفر و حس��ود می گویند. اکثر 
مردم، آنه��ا را منتقد می نامند. تفاوتی نمی کند که انتقاد 
این گونه اش��خاص، ش��ما را ناراحت کند یا برنجاند؛ نظر 
آنها ارتباطی به ش��ما پیدا نمی کند چ��ون آنها خریداران 
محصوالت ش��ما نیس��تند. آنها حتی مس��ئول پرداخت 
صورتحساب های شما نیز نیستند! آنها تنها افراد مزاحمی 

هستند که در مورد هر موضوعی اظهار عقیده می کنند. 
چالش زمان رودررویی با این دس��ته اشخاص این است 
که تصور می کنیم نظرات آنها دارای ارزش اس��ت. انسان 
موجودی اجتماعی است و از زمان کودکی، تمایل به تأیید 
دیگران دارد. خواس��ته اکثر مردم این است که دیگران را 
شاد کنند یا دست کم آنها را از خود نرانند. تصور می کنید 
زمانی که رویا، بینش، هدف و ماموریت ساخته و پرداخته 
خود را در شرکت ش��خصی تان پیاده می کنید و نظریات 
فوق العاده تان را به عرصه فروش می رسانید، چه اتفاقی رخ 

می دهد؟ 
حس��ودان همچنان به ابراز تنفرش��ان ادامه می دهند. 
انتقادها به س��مت مدل ماشین، شیوه های معمول ارسال 
محموالت در ش��رکت، میزان درآمد مالی شخص شما و 
تک به تک تصمیمات فردی تان در قبال شرکت متمایل 
می شود. دلیل این است که حسودان کار بهتری برای انجام 
دادن ندارند. احتماال آنها ش��جاعت کافی برای فکر کردن 
به جای شما، نوشتن کتاب های شما، ساختن شرکت تان و 
گذراندن زندگی به شیوه شما را ندارند. این اشخاص مانند 
بسیاری دیگر از مردم دنیا دارای عقیده ای هستند و مایل 
به اش��تراک گذاری آن هستند. بهتر است این نیاز خود را 
به جای ابراز انتقادهای بیهوده، برای ساختن یک داستان 
طنز و پست کردن آن در یک شبکه مجازی صرف کنند. 
باید این دسته افراد را به سرعت هر چه تمام تر از مسیر 
خود حذف کنید. به محض اهمیت قائل شدن برای نگرش 
حسودان، هر شخصی که با آن برخورد می کنید و در کل 
کسانی که جزو خریداران ش��رکت تان نیستند؛ مدیریت 
کس��ب وکار خود را به ارض��ای انتظ��ارات غیرواقع بینانه 
افرادی اختصاص می دهید که در روند فروش شما سهمی 
نداشته یا هیچ زمانی به نظرات آنها نیازی پیدا نمی کنید. 
تصمیمات ش��رکت را بر پایه ارزش ه��ای کلیدی خود و 
ش��رکت اتخاذ کنید. به خاطر داشته باشید افرادی که در 
مقام قضاوت شما باشند، به تصمیم شما معترض نخواهند 
بود؛ آنها مشغول به انجام وظایف مختص به خود هستند. 
در حقیقت، انتقاد از ش��ما از دس��ته کارهای معمول این 

اشخاص محسوب نمی شود. 
به هر صورت، داش��تن حداقل چند منتقد و حسود در 
مسیر کاری یک اتفاق غیرقابل اجتناب است. پس از این 
فرصت به نفع خود استفاده کنید! نیاز نیست به سخن آنها 
اهمیت بدهید؛ آنها هیچ زمانی راضی و خوشحال نخواهند 

شد. کار فرد متنفر، تنفر ورزیدن است. 
چطور می توان از این اشخاص به دور ماند؟ در ادامه به 
چهار روش برای تمرکز روی پیش��برد کسب و کار به جای 

اهمیت دادن به نظر منتقدان می پردازیم. 
- شرکت خود را بر اهداف شخصی خود پایه ریزی کنید. 
کس��ب وکار باید در راستای رویا، بینش، هدف و ماموریت 
ش��خص ش��ما باش��د. اگر ارزش های فعلی ش��رکت تان، 

ارزش های شخصی شما نیستند آنها را تغییر دهید. 
- منتق��د درونی ت��ان را س��اکت کنید. خ��ود را بابت 
اقدامات ت��ان س��رزنش نکنید. خود ش��ما دس��ت به این 
اقدامات زده اید؛ مسئولیت آنها را بپذیرید. آسیب را برطرف 
کنید. راه هایی ایجاد کنید تا از بروز دوباره این اشتباهات 
بپرهیزید؛ س��پس، به سرکار معمول تان برگردید. به هیچ 
وج��ه نباید به صدای درونی خود مجال دهید تا ش��ک و 
تردید به جان تان بیندازد؛ انتقادهای درونی خود را تنها در 

صورتی که به پیشرفت ختم می شوند، بپذیرید. 
- نتای��ج را بپذیری��د. در بدتری��ن حالت، چ��ه اتفاقی 
ممکن اس��ت رخ دهد؟ امکان دارد که در کس��ب وکارتان 
شکس��ت بخورید یا حتی ورشکست شوید. از این موضوع 
در زم��ان راه اندازی کار نیز مطلع بوده اید! اما این حقیقت 
باعث نش��د که از شروع کردن آن منصرف شوید؛ درست 
است؟ در ازای نتایج بس��یار شگفت انگیزی که می توانید 
به دست آورید، تنها چند نتیجه ناامیدکننده در انتظارتان 
خواه��د بود؛ در غیر این صورت هرگز به کارآفرین ش��دن 

فکر نمی کردید. 
- ب��ه نظ��رات افرادی اهمی��ت دهید که در پیش��برد 
کسب وکار مؤثر هس��تند. انتقادات مشتریان و بازار هدف 
در دسته پراهمیت قرار می گیرند. اینها اشخاصی هستند 
که باعث پرداخت شدن صورتحساب های شما می شوند و 
به این کار ادامه می دهند. آنها به ش��رکت شما عالقه مند 
هس��تند، بنابراین منطقی است که به سخنان آنها گوش 

سپرده و انتقادهای ایشان را بشنوید. 
هر گونه اقدامی که درخور توجه باشد، مورد انتقاد قرار 
می گیرد، این موقعیت ها، خوراک منتقدان حس��ود است. 
وقتی به انتقادات غیرقابل توجیه گوش می سپارید، خود 
را در خطر منحرف ش��دن از مسیر دستیابی به اهداف و 
ماموریت های شرکت قرار می دهید. شما در موضع عمل به 
این انتقادات نیستید و نیز نمی توانید از آنها در امان باشید، 
پس این انرژی منفی را در جهت ایجاد یک شرکت پربازده 
متمرکز کنید. همواره به یاد داش��ته باشید که بیشتر این 
انتقادات، بی جا و بدون فایده هستند و تنها شما را از مسیر 

دستیابی به اهداف منحرف می کنند. 
inc/zoomit :منبع

اگر ش��بیه بیشتر آمریکایی ها 
باش��ید، بزرگ ترین ترس ش��ما 
س��خنرانی های  در  صحب��ت 
عموم��ی خواهد بود. براس��اس 
نظرس��نجی ها بیش��تر افراد در 
ای��االت متح��ده از س��خنرانی 
ارتف��اع،  از  بیش��تر  عموم��ی 
حش��رات، مار، فضاهای بس��ته، 
پ��رواز، اف��راد ناش��ناس، دلقک 
و غ��رق ش��دن می ترس��ند. در 
حقیقت یک چهارم مردم آمریکا 
س��خنرانی  از  فزاین��ده  ت��رس 

عمومی دارند. 
ب��ه عن��وان ی��ک کارآفری��ن 
ت��رس از س��خنرانی عمومی به 
هی��چ وجه توجیه پذیر نیس��ت. 
در حقیقت ش��ما باید احساس 
راحتی نسبت به سخنرانی برای 
دیگران داشته باشید. همچنین 
را  ش��ما  کس��ب وکار  الزام��ات 
مجبور به توضیح ش��رایط برای 
تعداد قابل توجهی از مشتریان 
و س��هامدارها می کند. به عالوه 
از گردهمایی ها شاید  در برخی 
نیاز به سخنرانی در میان جمع 
زی��ادی از کارآفرینان دیگر نیز 

وجود داشته باشد. 
خوشبختانه در مواجهه با این 
ترس شما تنها نیستید. بسیاری 
از کارآفرینان و ش��خصیت های 
ب��زرگ نی��ز ب��ا چنین ترس��ی 
دس��ت وپنجه نرم کرده  و موفق 
به غلبه بر آن ش��ده اند. بسیاری 
در  را  تجربیات ش��ان  آنه��ا  از 
اختیار دیگ��ر افراد قرار داده اند. 
در ادام��ه برخ��ی از مهم تری��ن 
توصیه های ارائه ش��ده را با هم 

مرور خواهیم کرد. 
1- صحبت در مورد آنچه 

می دانید
دی��ل کارنگ��ی نویس��نده اثر 
»چگونه دوس��ت پیدا کنیم« و 
بنیانگذار  و  تأثیرگ��ذار«  »افراد 
مؤسس��ه دی��ل کارنگی اس��ت. 
این مؤسس��ه در زمینه تدریس 
روش ه��ای س��خنرانی و بهبود 
توانای��ی اف��راد در ای��ن زمینه 
اصل��ی  ه��دف  دارد.  فعالی��ت 
مؤسس��ه دیل ترغی��ب افراد به 
صحبت پیرامون مس��ائلی است 

که بدان آگاهی دارند. 
اگرچ��ه نکات مثب��ت زیادی 
در م��ورد تأثی��ر این مؤسس��ه 
روی افراد به منظ��ور رهایی از 
ترسش شان از سخنرانی عمومی 
وج��ود دارد، ام��ا مهم ترین  آنها 
تقویت س��ریع اعتم��اد به نفس 

مراجعه کنندگان است. همچنین 
در ای��ن مرکز به اف��راد توصیه 
هنگام س��خنرانی  به  می ش��ود 
بیش��تر در مورد موضوعاتی که 
ب��دان آگاه��ی دارن��د، صحبت 
نگرانی  می��زان  بی تردید  کنند. 
و اس��ترس ما هنگام صحبت در 
مورد موضوعی ک��ه کامال بدان 
آگاه��ی داریم، بس��یار کمتر از 
سایر مواقع است. در این مواقع 
حتی اگر نکت��ه ای را به صورت 
اشتباه بیان کنیم به راحتی قادر 

به اصالح آن خواهیم بود. 
2- اهمیت صحبت آرام

س��یمون س��ینک در ح��ال 
حاض��ر یک��ی از پربیننده ترین 
 TED Talks س��خنران های 
محسوب می شود. شاید عجیب 
باش��د ف��ردی که بی��ش از 22 
میلیون مخاط��ب در ویدئوهای 
خود دارد، زمانی از س��خنرانی 
وحشت داشته است. با این حال 
وی دوره طوالنی از زندگی خود 
را در وحشت از سخنرانی به سر 

برده است. 
بیش��تر س��خنران ها به دلیل 
ترکی��ب نگرانی و ت��الش برای 
فرار از موقعیت نامناس��ب اقدام 
به صحبت س��ریع می کنند. در 
ای��ن م��وارد اگر مج��ری تذکر 
نده��د، س��خنران ب��ه صحبت 
س��ریع اش ادامه خواهد داد. ین 
امر نه تنها باعث فهم نادرس��ت 
مخاط��ب از صحب ه��ای ش��ما 
می ش��ود، بلکه سرنوش��ت شما 

ب��ه عنوان یک س��خنران را نیز 
با خطر مواجه می کند. سیمون 
س��ینک برای حل این مش��کل 
صحبت آرام و شمرده را توصیه 
می کن��د. ب��ه این ترتی��ب فهم 
صحبت ب��رای مخاطب راحت تر 
می ش��ود. به عالوه ش��ما نیز از 
س��خنرانی تان ل��ذت خواهی��د 
برد. در کنار اینها، با س��خنرانی 
آهسته شما زمان مناسب برای 
تمرک��ز ب��ر روی موضوع��ات و 
کنترل جریان بحث را به دست 

می آورید. 
3- با انتهای سالن صحبت 

کنید
نویس��نده  نلس��ون،  جان��ت 
کت��اب »تمرین ه��ای صوت��ی« 
و س��خنگوی تئات��ر ملی لندن، 
ب��رای س��خنرانی بهت��ر تمرکز 
روی انتهای س��الن را پیشنهاد 
می کن��د. همچنی��ن ب��ه نظ��ر 
وی صحب��ت یکس��ان در طول 
س��خنرانی ض��روری اس��ت. در 
حقیقت بس��یاری از افراد شروع 
س��خنرانی را ب��ا صدایی محکم 
و رس��ا آغ��از می کنن��د، اما در 
پای��ان ت��ن صدای ش��ان به طور 
محسوس��ی کاه��ش می یاب��د. 
برهمین اساس جانت علت این 
تغییر ب��ه هنگام س��خنرانی را 
نگران��ی بیش از حد می داند. در 
چنین مواقعی ما ابتدای صحبت 
را بلند آغ��از می کنیم، اما پس 
از چند دقیقه دیگر انرژی کافی 
برای ادامه صحبت به شیوه قبل 

را نداری��م. تمرکز بر روی بخش 
انتهای س��الن به فرد س��خنران 
دریاف��ت  از  اجتن��اب  ام��کان 
اس��ترس بیش��تر را می دهد. به 
ای��ن ترتی��ب عالوه ب��ر تقویت 
اعتماد به نفس از ابتدا تا انتهای 
سخنرانی با یک میزان از شدت 

صدا صحبت خواهیم کرد. 
4- تقلید از دیگران ممنوع

شاید ش��ما هم به شیوه بیان 
و س��خنرانی ی��ک ف��رد عالقه 
داشته باش��ید. این امری کامال 
طبیع��ی اس��ت. ب��ا ای��ن حال 
ت��الش برای تقلی��د از آنها ایده 
چندان مطلوبی نیس��ت. نیکوال 
اس��ُترِجون، اولین نخس��ت وزیر 
ح��زب  رهب��ر  و  اس��کاتلند 
ملی گ��رای این کش��ور بیش از 
هر چیز به خاطر سخنرانی های 
عمومی اش ش��ناخته می ش��ود. 
وی در م��ورد نحوه س��خنرانی 
افراد را به یافتن سبک ویژه شان 

توصیه می کند. 
البت��ه ای��ن نکته ب��ه معنای 
حفظ ش��یوه فعلی صحبت مان 
نیست. به عنوان مثال برخی از 
افراد بیش از اندازه آرام صحبت 
م��واردی  چنین  در  می کنن��د. 
تغیی��ر اجتناب ناپذیر اس��ت. با 
این حال تغییر شیوه گفتار باید 
در راستای دس��تیابی به سبک 
منحصر به فردمان باش��د. شیوه 
بیان بسته به ش��خصیت و نوع 
مخاطب  از ف��ردی به فرد دیگر 

متفاوت است. 

تقلید شیوه سخنرانی دیگران 
در اغل��ب موارد موجب ناامیدی 
مخاطب از ش��ما خواهد شد. در 
واق��ع الگویی ک��ه از وی تقلید 
می کنید به احتم��ال زیاد برای 
مخاطب های شما نیز آشناست. 
به این ترتیب ش��ما بدل به یک 
مقل��د ص��رف و فاق��د خالقیت 

خواهید شد. 
5 - اجازه دهید انرژی تان به 

شما قدرت دهد
در حقیق��ت هی��چ راه قطعی 
برای جلوگیری از نگرانی پیش 
از س��خنرانی وج��ود ن��دارد. با 
شروع سخنرانی احتمال کاهش 
بخش عم��ده ای از اس��ترس ها 
وجود دارد، اما آنها هرگز به طور 
کل��ی از بی��ن نخواهن��د رفت. 
گ��ری واینرچ��اک، کارآفرین و 
کارش��ناس اینترنت، استفاده از 
انرژی ناشی از استرس را توصیه 
می کند. به بی��ان وی دو راه در 
مواجهه با اس��ترس وجود دارد. 
راه نخست استفاده از انرژی آن 
ب��رای بهبود فرآیند س��خنرانی 
ام��ا مش��اهده  راه دوم  اس��ت. 
تأثیرگذاری منفی این انرژی بر 

روی ماست. 
ش��هرت عمده گری به دلیل 
ش��یوه آمادس��ازی اش پی��ش 
از س��خنرانی اس��ت. در واق��ع 
او مانن��د ی��ک بوکس��ور پیش 
از ش��روع مراس��م تمرین های 
می ده��د.  انج��ام  خاص��ی 
اینجا  اصلی تری��ن تمری��ن در 
اس��ترس های  به  نگرش  تغییر 
پیش از س��خنرانی اس��ت. به 
ای��ن ترتیب نگاه م��ا به نگرانی 
از یک عامل مخرب به واکنش 
طبیعی بدن برای آماده س��ازی 
ف��رد ب��ه منظ��ور مواجه��ه با 
چالش ه��ا تغیی��ر خواهد کرد. 
در این میان باید از این انرژی 
به منزله سوخت مناسب برای 
بهب��ود کیفی��ت عملکردم��ان 

استفاده کنیم. 
هر  مانند  عمومی  س��خنرانی 
ام��ر دیگری با ت��الش و تمرین 
بهت��ر خواهد ش��د. نکت��ه مهم 
فه��م ناتوانایی ه��ا و تالش برای 
رفع شان است. همچنین به یاد 
داش��ته باش��ید که هیچ راه حل 
س��ریعی برای رهایی از دس��ت 
ای��ن نگرانی ها وجود ن��دارد. به 
عالوه ی��ک راه حل به هیچ وجه 
برای همه مناس��ب نیس��ت. در 
حقیق��ت در مواجه��ه ب��ا ای��ن 
مشکل باید راهکارهای متعددی 

را امتحان کرد. 
entrepreneur :منبع

کارآفرینان و کارشناس ها پاسخ می دهند 

5 توصیه مهم برای انجام سخنرانی موفق
دیدگاه

15 مشخصه یک کارمند جامعه ستیز 
که فرهنگ شرکت شما را نابود می کند 

در دوران هایی که نرخ بیکاری پایین است، شرکت ها برای 
استخدام افراد کافی به سختی می افتند. اغلب ناچارند درباره 
اس��تخدام افراد سریع تر تصمیم بگیرند، در غیر این صورت 
باید ریسک از دست دادن یک داوطلب خوب را بپذیرند. این 
کار به اشتباهاتی در استخدام نیز منجر می شود. هیچ چیز 
زیان بارتر از کارمندی نیست که بازدهی را از بین ببرد و به 
فرهنگ شرکت صدمه وارد کند. مضرترین فرد این دسته از 
کارکنان کیست؟ کارمندی که جامعه ستیز از آب درمی آید. 

جامعه ستیزها برای فرهنگ شرکت همچون سم هستند. 
در م��دت بیش از 1۵ س��الی که در دای��ره کارگزینی و 
منابع انسانی بودم، می توانم بگویم جامعه ستیزهای فراوانی 
را دی��ده ام که گروه، اداره، بخش یا حتی کل یک ش��رکت 
را به نابودی کش��انده اند. آنها حریص، دغل کاری و تش��نه 
تخریب اند. می دانید بدترین قسمتش کجاست؟ اینکه چنین 
کارهایی برای آنها مانند یک بازی اس��ت و آنها عاشق بازی 
کردن هس��تند. جامعه س��تیزها به طور کلی بسیار باهوش 
هستند. کار برای آنها آسان است، بنابراین بازی های ذهنی 
هم��ه چیز را برایش��ان هیجان انگیزتر می کن��د. در چنین 
وضعیتی، متأسفانه خسارت هایی از قبیل استعفای کارمندان 
بااس��تعداد، از دست دادن مشتری ها و موارد بسیار دیگری 
رخ می دهد. اگر شاهد چنین اتفاقی هستید و فکر می کنید 
ممکن اس��ت یک شخص جامعه ستیز در شرکت مقصر آن 

باشد، باید به طور جدی درباره راه های حذف او فکر کنید. 
15 نشانه جامعه ستیز بودن یک کارمند

براس��اس تحقیقات انجام ش��ده، افراد جامعه س��تیز یک 
یا چند م��ورد از خصوصیات زیر را از خ��ود بروز می دهند. 
آی��ا هیچ یک از آنها ش��ما را به یاد یک��ی از کارمندان خود 

می اندازد؟ 
1- آنها در ظاهر جذاب و باهوش هستند. 

2- گاهی چیزهایی می گویند که بس��یار نامعقول به نظر 
می رسد. 

3- گاهی نش��انه هایی از حالت عصبی ش��دید یا س��ایر 
اختالالت اعصاب را از خود بروز می دهند. 

4- قابل اعتماد نیستند، اغلب برای حضور در جلسات یا 
تحویل پروژه ها تأخیر می کنند و حالت منفعل-پرخاش��گر 

دارند؛ گویی که از روی عمد چنین کاری می کنند. 
۵- دروغ می گوین��د و در غیاب کارمن��دان دیگر از آنها 

بدگویی می کنند. 
6- هیچوقت عذرخواهی نمی کنند؛ یا عذرخواهی ش��ان 

هرگز خالصانه نیست. 
7- ناگه��ان و ب��دون هیچ دلیلی ضداجتماع می ش��وند؛ 

معموال برای اینکه دیگران را معذب کنند. 
8- یک اشتباه را چندین بار تکرار می کنند و شما احساس 
می کنید که این کارشان از روی عمد است تا زندگی را برای 

دیگران دشوارتر سازند. 
۹- یک حالت خودبرتربینی و خودخواهی بزرگ دارند و 

تالش می کنند روابط عاشقانه بلندمدت داشته باشند. 
1۰-از خ��ود همدلی بروز نمی دهند ی��ا از موقعیت های 

به شدت احساسی با خنده و شوخی می گذرند. 
11- دوس��ت دارن��د درک و دریافت های خ��ود را در هر 
موقعیتی با دیگران در میان بگذارند، اما از نصیحت شنیدن 

متنفرند. 
12-  بس��یار مهربانانه عمل می کنند و با غریبه ها تقریبا 

بیش ازحد خوش برخورد هستند. 
13- به شدت اهل مهمانی هستند. 

14- درب��اره خودکش��ی چیزهایی می گویند، اما ش��ما 
مطمئن هستید که هرگز به آن عمل نمی کنند.  

1۵- به نظر می رسد زندگی شان هیچ برنامه ای ندارد. 
می خواهید از شر یک جامعه ستیز خالص شوید؟ اینجا به 

شما می گوییم چه کار کنید: 
با ط��ی مراحلی می توانید کاری کنید فرد جامعه س��تیز 
داوطلبان��ه کارش را ترک کن��د، یا خود را در موقعیتی قرار 

دهد که بتوان به صورت قانونی قراردادشان را فسخ کرد. 
الف- روی نقاط ضعف شان تأکید کنید. با همدلی بسیار 
به آنها بگویید که آسیب پذیری شان را درک می کنید و این 
مایه تأسف است که اشتباهاتی دارند و نمی توانند در برخی 
عرصه ها قوی باشند. آنها نمی توانند از کسی که سعی دارد 
به آنها کمک کند عصبانی ش��وند، اما همزمان از ضعیف به 

نظر رسیدن نیز بیزارند. 
ب- در هم��ه ح��ال از آنها توضیح بخواهی��د. اگر به آنها 
گفته اید کاری باید انجام بش��ود و انجامش نداده اند، به طور 
علنی از آنها انتقاد کنید. مطمئن ش��وید همه می دانند که 
خبر دارید کارش��ان را انجام نداده اند و فورا برایش��ان تنبیه 
روش��نی در نظر بگیرید مث��ال »اگر نمی توان��ی این کار را 
به موقع انجام دهی، مجبور خواهیم بود به س��راغ بررس��ی 
سوابق عملکرد و فسخ احتمالی قرارداد برویم«. سپس باید 

به نکته بعدی عمل کنید. 
ج- ثبت کنی��د، ثبت کنید، ثبت کنی��د. یک دفتر روزانه 
آن الین از تمامی رفتارها، افراد حاضر در محل و صحبت های 
ردوبدل شده تهیه کنید. مهم است که دقیق باشید و عین 
کلمات و اظهارنظرها را یادداشت کنید. به این ترتیب، وقتی 
زمان اخراج کردن شان فرا برسد، شما فهرستی از رفتارهای 
نامناس��ب او دارید و می توانی��د الگو و نحوه تأثیرگذاری آن  

رفتارها بر روحیه و بازدهی گروه را تعیین کنید. 
د- هیچوقت نگذارید شما را در حین دشنام دادن ببینند. 
این کار خیلی سختی است، چرا که آنها سعی خواهند کرد 
ب��ا همه توان کاری کنند که ش��ما از کوره دربروید. آرامش 
خ��ود را حفظ کنید، لبخند بزنی��د و ادامه بدهید. بحث را 
به خودش��ان برگردانید و با همدلی به آنها بگویید »به نظر 
می رس��د عصبانی یا ناراحتی. این کار برایت خیلی سخت 

است؟« هدف شما این است که مهربان اما قاطع بمانید. 

کلید

به قلم جی. تی. اودانل

به قلم: جیسون دی مرس 
ترجمه: علی آل علی 
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اخبار

تبریز - اسد فالح- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام 
جمعه تبریز گفت: محور فعالیت دانشگاهها بر پایه ارتقای سطح علمی 
دانشجویان و ترویج فرهنگ دفاع مقدس استوار است. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه 
در آذربایجان شرقی، حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی آل 
هاشم در دیدار هیات رئیسه و شورای دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تبریز با بیان اینکه مراکز آموزش عالی باید مرکز تبلیغ فرهنگ دین و 
انقالب باشند، گفت: ارتقای سطح علمی دانشجویان و جهت دهی به 
پژوهش و پایان نامه های آنها در راستای تحقق راهبرد های اقتصادی 
کشور باید اولویت دانشگاهها باشد. امام جمعه تبریز افزود: باید برنامه 
ریزی ها به نحوی باشد که نتایج تحقیقات و پژوهش های دانشجویی 
به مرحله عمل برسد. حجت االسالم والمسلمین آل هاشم با تاکید 
بر اینکه توجه به اصول و ارزش های انقالب اسالمی باید از رویکرد 
های اصلی دانشگاه ها باشد، گفت: مراکز آموزشی عالی مرکز تبلیغ 
فرهنگ دین و انقالب اسالمی است و دانشجویان باید هم از نظر 
ظاهری و همچنین علمی افکار و اندیشه های خود را جهت بدهند. 

وی با انتقاد از وضعیت نامطلوب حجاب  و عفاف و مشارکت کم 
دانشجویان در نمازهای جماعت دانشگاه گفت: باید با برنامه ریزی 
های مستمر و به دور از برخوردهای چکشی، فضای معنوی و علمی 
و آموزشی متناسب با آموزه های دینی و فرهنگی در دانشگاه ها 
حاکم شود. نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی خطاب به مسئوالن 
دانشگاه آزاد، تعامل با سایر مراکز علمی را ضروری عنوان کرد و 
گفت: در راستای توسعه کارهای علمی و پژوهشی و تبادل تجربیات 

مراکزعلمی استان با همدیگر تعامل سازنده برقرار کنند. امام جمعه 
تبریز ترویج فرهنگ دفاع مقدس را نیز از اولویت های دانشگاه دانست 
و خاطرنشان کرد: هر چند در حال حاضر جنگی کشور ما را تهدید 
نمی کند، اما برای حفظ تمامیت ارضی و استقالل کشور محتاج این 
فرهنگ هستیم تا برابر زیاده خواهی های دشمنان به مثال دژی 
مستحکم باشیم. حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم 
با بیان اینکه رعایت الزامات اقتصاد مقاومتی تنها راه نجات کشور است، 
گفت: ایران اسالمی از زمان تسخیر النه جاسوسی آمریکا با تحریم 
های ظالمانه استکبار تهدید می شود، اما این تحریم ها طی چند 
سال گذشته به جنگ اقتصادی تبدیل شده و باید برای مقابله با آن 
اقتصاد داخلی را در جهت کاهش آسیب پذیری ها مقاوم سازی کرد. 
وی افزایش تولید داخلی و ارتقای کیفیت آن را از مولفه های اقتصاد 
مقاومتی دانست و گفت: جامعه دانشگاهی و قشر فرهیخته باید تحقق 
اقتصاد مقاومتی را به گفتمانی عمومی تبدیل کنند. در ابتدای این 
دیدار دکتر جوانپور رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز گزارشی از 

فعالیت های علمی پژوهشی و فرهنگی این دانشگاه ارائه داد.

ای  منطقه  برق  شرکت  مدیرعامل  قجاوند-  -شبنم  اهواز 
خوزستان گفت: در سال ۹7 بالغ بر 2۰۰ مگاولت آمپر به ظرفیت 
پست های استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه می شود و در سه سال 
آینده 3۰۰ میلیارد تومان در زیرساخت های برق این استان سرمایه 
گذاری می شود. محمود دشت بزرگ در نشست بررسی وضعیت 
شبکه انتقال و فوق توزیع کهگیلویه و بویر احمد در استانداری این 
استان با ارائه گزارشی از وضعیت شبکه، اظهار کرد: با توجه به شرایط 
خشکسالی و کاهش تولید نیروگاه های برق آبی همه امکانات برای 
سال ۹7 بسیج شده و جلسات به صورت ماهانه در وزارت خانه برگزار 
می شود تا تمهیدات الزم اندیشیده شود. وی ادامه داد: با توجه به 
خشکسالی برنامه داریم تا 33۰۰ مگاوات کمبودی را از طریق 2۵ خط 
تبادلی تامین کنیم و مقرر شده بحث مدیریت مصرف جدی پیگیری 
شده و سهم شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد در این مدیریت 
مصرف 2۰ مگاوات است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
با بیان اینکه رشد تغییر شرایط اقلیمی سریع و همه را غافلگیر کرده، 
افزود: اولین تاثیر تغییر شرایط اقلیمی و گرم شدن هوا بر صنعت 
برق است، برای کنترل پیک ظهر یک برنامه آن است که از اول 
خرداد ماه ساعت شروع ادارات به ساعت شش و نیم صبح تا 12 
ظهر تغییر کند.  دشت بزرگ با تاکید بر لزوم مدیرت مصرف خانگی، 

اضافه کرد: بار مصرفی ناحیه 4۵7 مگاوات پیش بینی شده و در این 
بین شرایط یاسوج با رشد دو برابری مصرف حساس بوده و نیازمند 
مدیریت مصرف است.  وی بیان کرد: در سه سال اخیر 1۹۰ مگاولت 
آمپر به ظرفیت های موجود استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه شد و 
در سال ۹7 نیز بالغ بر 2۰۰ مگاولت آمپر به این ظرفیت ها با کمک 
وزارت نیرو و استانداری اضافه می شود. مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای خوزستان با بیان اینکه برای توسعه زیرساخت های صنعت برق 
کهگیلویه سالی 1۰۰ میلیارد تومان تا سه سال آینده هزینه خواهد 
شد، تصریح کرد: در سه سال آینده 48۰ مگاولت آمپر به ظرفیت 
پست های انتقال و فوق توزیع استان و 3۵۰ کیلومتر مدار به طول 

شبکه برای توسعه زیرساخت ها صنعت برق اضافه خواهد شد. دشت 
بزرگ ادامه داد: عالوه بر این 3۰۰ میلیارد تومان که با توجه به شرایط 
کشور و وزارت نیرو هزینه قابل توجهی است، برنامه داریم تا از طریق 
فاینانس ) چهار پروژه( و بانک توسعه )سه پروژه ( عملیاتی شوند، 

هرچند روند این پروژه ها کند پیش می رود.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پروژه های در دست اقدام، اظهار 
کرد: تابستان امسال ترانس سوم پست دهدشت از 3۰ مگاولت آمپر 
به ۵۰ مگاولت آمپر به بهره برداری می رسد و با نصب ترانس دوم 
پست 23۰ کیلو ولت دوگنبدان نیز 12۵ مگاولت آمپر به ظرفیت 
شبکه اضافه خواهد شد. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
ادامه داد: افزایش ظرفیت پست مختار، نصب ترانس دوم پست ساران 
به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر ، فاز اول پست چرام، رفع نواقص خط 
دهدشت - یاسوج، نصب ترانس ۵۰ مگاولت آمپری پست بهمئی و 
احداث خط شاهد- بهمئی، پست دژکو و خط آن و .. از دیگر پروژه 
های اولویت دار شرکت برق منطقه ای خوزستان در کهگیلویه و 
بویراحمد است. دشت بزرگ اضافه کرد: یکی از موانع اصلی تاخیر در 
پروژه ها، بحث تملک زمین است، یکی از این موارد پست 132 کیلو 
ولت سی سخت و خط ورودی آن است که پیگیری های شرکت برای 

تملک زمین وارد دومین سال شده است.

اصفهان - قاسم اسد- در حرکتي جدید وابتکاري در ذوب آهن 
اصفهان براي اولین بار آجرهاي نسوز ساخت داخل درآجرچیني بدنه 
کوره بلند مورد استفاده قرار گرفت . مهندس ایرج رخصتي معاون خرید 
ذوب آهن اصفهان با اعالم این خبر گفت : کوره بلندهاي سه گانه 
ذوب آهن هر 1۰ تا 14 سال متوقف و بعد از اجراي تعمیرات اساسي و 
بازسازي هاي الزم دوباره راه اندازي مي شوند . در تعمیرات اساسي نیز 
آجرهاي نسوز بدنه و بوته کوره بلندها تعویض مي گردند و طي سالیان 
گذشته آجرهاي نسوز مورد استفاده تماماً از خارج کشور تهیه مي شد . 
در این زمینه وبه منظور خودکفایي از اواسط سال ۹6 و یک ماه اول سال 
۹7 در راستاي تحقق شعارهاي اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل و حمایت 
از کاالي ایراني به تبعیت از رهنمودهاي مقام معظم رهبري حضرت 
آیت ا...العظمي خامنه اي در پروژه اي مشترک بین ذوب آهن اصفهان 
و شرکت نسوز ایران که هر دو از شرکت هاي هلدینگ  شرکت سرمایه 
گذاري تامین اجتماعي  )شستا (هستند براي اولین بار سفارش تهیه و 
ساخت آجرهاي نسوزمورد نیاز بدنه  وبوته کوره بلند مطرح و شرکت 
نسوز ایران واقع در شهرستان مبارکه اصفهان پذیراي تولید آن شد و بعد 
از 3 ماه تحقیق مشترک محصول مذکور طراحي و ساخته شد و بعد از 

انجام تست هاي موفقیت آمیز و تائید ذوب آهن اصفهان این محصول به 
میزان14۰۰ تن درخواست گردید که تولید شد ودرحال تحویل است.
مهندس رخصتي در ادامه یادآور شد : در بررسي هاي اولیه معلوم شده 
است که کیفیت آجر نسوز تولید شده قابل رقابت بانوع خارجي آن است 
.  مهندس سعید لقماني مدیر عامل شرکت نسوز ایران نیز در این زمینه 
یادآور شد : بعد ازارائه درخواست و سفارش ذوب آهن براي ساخت آجر 
نسوز دیواره چیني کوره بلند باکمک ذوب آهن طي دو ماه تحقیق 
و اختصاص خطوط تولید شرکت نسوز ایران کاالي مورد درخواست 
ذوب آهن  طراحي؛ تهیه و بعد از تائید نهایي به تولید انبوه رسید . وي 

گفت : براي شرکت نسوز ایران به عنوان اولین و قدیمي ترین شرکت 
سازنده آجرهاي نسوز در کشور و حتي خاورمیانه باعث افتخار است که 
محصول مورد نیاز ذوب آهن اصفهان و شرکت هاي فوالدي مشابه را 
ساخته و تحویل نماید . وي افزود : در تهیه این محصول یک میلیارد 
تومان هزینه شده و از این به بعد نیازي به خروج ارز و وارد نمودن این 
محصول از خارج وجود ندارد و درتولیدانجام شده حدود دو میلیون یورو 
صرفه جویي ارزي صورت گرفته است.همچنین مواد اولیه مورد استفاده 
درتولید این محصول نیز تماماً از داخل کشور تأمین گردیده است . 
مدیر عامل شرکت نسوز ایران افزود : این حرکت ملي و اختراع جدید 
در شرکت مذکور در حال ثبت اختراع است . مهندس رخصتي معاون 
خرید ذوب آهن اصفهان ضمن تشکر ازمدیرعامل و تمامي همکاران 
معاونت هاي مختلف شرکت واز جمله همکاران کوره بلند وآزمایشگاه 
مرکزي از سرعت عمل و ابتکار مدیریت وکارکنان شرکت نسوز ایران نیز 
تشکر نموده و این موفقیت ملي را به عموم مردم و صنعتگران کشورمان 
تبریک گفت. وي یادآور شد که در آینده نزدیک کوره بلند شماره1 
ذوب آهن اصفهان با استفاده ازاین محصول جدید و ایراني راه اندازي 

خواهدشدکه جزییات آن متعاقبا به اطالع عموم خواهد رسید.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- معاون مدیر عامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران و اعضای هیات مدیره در بدو ورود به 
استان 12هزار شهید آذربایجان غربی با دو تن از خانواده های شهدا 
دیدار و گفتگو کرد.  هیات مدیره پس از بازدید از تاسیسات و عملیات 
انبار نفت ارومیه ، انبار نفت در حال احداث، سوختگیری هواپیمایی 
و گفتگو با کارکنان واحدهای عملیاتی و ستادی منطقه ارومیه، در 
اولین بخش جلسه هیات مدیره از جایگاهدار نمونه و راننده نفتکش 
برگزیده تجلیل و تکریم کردند. برپایه این گزارش احمد مجرد مدیر 
منطقه ارومیه با ارائه گزارش عملکرد منطقه ارومیه در سال گذشته 
به برنامه های در دست اجرا و اقدامات شاخص کلیدی منطقه اشاره 
کرد. وی در پایان گزارش خود از هیات مدیره خواست: تسریع در 
عملیات احداث انبار نفت شماره دو ارومیه و خط لوله شمال استان را 

دستور کار قرار دهند و مشکالت و موانع پیشرفت پروژه را رفع نماید 
وکیل زاده معاون مدیرعامل در جلسه هیات مدیره گفت : جایگاههای 
عرضه فرآورده های نفتی و رانندگان نفتکش زنجیره اصلی شرکت 
بوده و بدون تالشهای آنها تامین سوخت مصرف کنندگان امکان پذیر 

نیست. وی با تشبیه چرخه تامین سوخت به مثلث سه ضلعی افزود 
جایگاهها و رانندگان نفتکش دو ضلع اصلی این چرخه بوده و ضلع 
سون آن شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی میباشد.  وی با اشاره 
به همجواری استان آذربایجان غربی با چند کشور خارجی، کنترل و 
نظارت در این منطقه را بسیار مهم توصیف کرد و گفت : عملکرد 
منطقه با بهره گیری سامانه های مختلف نرم افزاری در مرزهای 
منطقه را مطلوب ارزیابی کرد  برپایه این گزارش در جلسه بخش 
دوم هیات مدیره و جمعبندی وکیل زاده معاون مدیرعامل از اقدامات 
مطلوب و کلیدی منطقه بخصوص در استقرار سامانه های نرم افزاری 
محلی اعم از سامانه کمیته تخلفات، توزیع الکترونیکی نفت سفید از 
طریق کارتهای بانکی و... فدردانی نمود و افزود: این سامانه های نرم 

افزاری باید در کل کشور و مناطق 37 گانه تسری یابد.

تبریز - فالح- مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان شرقی به همراه مسئولین منطقه به مناسبت 
اعیاد شعبانیه و میالد مسعود ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل 
الحس��ین)ع( و روز پاسدار با سردار خرم فرمانده سپاه همیشه 
پیروز عاشورا دیدار کرد.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل 
از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان ش��رقی، ابوالفضل روح اللهی در دیدار با سردار خرم 
فرمانده سپاه عاشورا، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به ویژه میالد 
خجسته ساالر ش��هیدان حضرت امام حسین)ع( و روز پاسدار 
گفت: عزت و سرافرازی ایران اسالمی، امنیت و استقالل کشور 
مرهون فداکاری و پایمردی مردان رشید، بصیر و والیتمداری 

است که در دفاع از ارزش های انقالب و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی دست از جان شسته و هرلحظه آماده جانفشانی هستند. 
ابوالفضل روح اللهی در ادامه با اش��اره به عملکرد شرکت ملی 

پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی در تأمین و 
توزیع سوخت مورد نیاز بخش های مختلف مصرف در استان و 
حوزه عملیاتی منطقه افزود: پرسنل متعهد و والیتمدار منطقه 
آذربایجان شرقی آمادگی کامل دارند تا در راستای منویات مقام 
معظم رهبری و انجام امور فرهنگی با خدمت بسیجی وار با سپاه 
و بسیج همکاری نمایند. در ادامه این دیدار سردار عابدین خرم 
فرمانده سپاه عاش��ورا نیز ضمن تشکر از فعالیت های پرسنل 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
بعنوان استان استراتژیک و حساس بر ارائه خدمات بدون وقفه 
بعنوان س��ربازان گمنام عرصه کار و خدمت رسانی و ادامه کار 

جهادی، انقالبی و بسیجی گونه تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز:
ارتقای سطح علمی دانشجویان و ترویج فرهنگ دفاع مقدس اولویت دانشگاه ها باشد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

سرمایه گذاری 300 میلیارد تومانی در صنعت برق کهگیلویه و بویراحمد

به منظور تحقق اقتصاد مقاومتي و حمایت از کاالي ایراني براي اولین بار صورت گرفت :

پروژه مشترک ذوب آهن اصفهان و نسوز ایران برای تولید آجر نسوز مورد نیاز کوره بلند

 بازدید هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از منطقه:

اقدامات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه بسیار مطلوب ارزیابی شد 

به مناسبت اعیاد شعبانیه و میالد خجسته ساالر شهیدان حضرت امام حسین)ع( و روز پاسدار؛ 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی با فرمانده سپاه عاشورا دیدار کرد

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند: 
5.5 میلیارد لیتر بنزین در پاالیشگاه شازند تولید شد

اراک - مینو رستمی- مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند گفت: پارسال پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر 
بنزین یورو چهار در این واحد پاالیشگاهی تولید شد. علیرضا امین روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: این حجم تولیددر شرکت 
پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند بیش از 2۰ درصد بنزین مصرفی کشور است که بخش عمده ای از آن در استان های تهران، البرز 
و خراسان رضوی به مصرف می رسد.  وی ادامه داد: روزانه ۵۰۰ تن پروپیلن، 4۰۰ تن گوگرد گرانول، 2 هزار تن گاز مایع، 16 میلیون 
لیتر بنزین یورو چهار، 13 میلیون لیتر نفت گاز یورو چهار و چهار میلیون لیتر نفت کوره در شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( 
شازند تولید می شود.  مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند بیان کرد: ماهانه بین ۵۰ تا 1۰۰ میلیون لیتر سوخت 
جت نیز در این واحد پاالیشگاهی تولید و به نقاط مختلف کشور صادر می شود. وی اظهار کرد: شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( 
شازند منویات رهبر معظم انقالب در خصوص نقش آفرینی صنایع در تحقق اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار داده و با به 
روز رسانی تجهیزات و عوامل تولید به زودی امکان بنزین یورو پنج نیز در این شرکت فراهم می شود.  امین در خصوص تعمیرات 
اساسی شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند نیز گفت: تجهیزات و عوامل مورد نیاز برای این فرآیند فراهم شده و با بهره گیری 
از نیروهای متخصص بومی تعمیرات اساسی)اورهال( این شرکت از پایان فروردین ماه جاری آغاز و حدود یک ماه نیز به طول می 
انجامد.  شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( تولید کننده بنزین یورو 4 و یکی از مهمترین پاالیشگاه های نفت کشور است که به 

عنوان بزرگترین پاالیشگاه تک واحدی ایران در سال 1372 با ظرفیت اسمی 1۵۰ هزار بشکه در روز راه اندازی شد. 

با حضور معاونت توانبخشی بهزیستی مازندران؛
مراسم گرامیداشت روز جهانی اوتیسم در سالن همایش های مجتمع 

شهید عظیمی بابلسر برگزار شد
ساری – دهقان : معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان مازندران گفت: در سال ۹۵ ما در 
سطح استان 3 مرکزاوتیسم داشتیم ، که با اقداماتی که در سال ۹6 انجام شد ، دو مرکز دیگری در 
بابل و ساری به ما پیوستند ، الزامی ترین اقدامی که میشود برای این بچه ها انجام داد همان اقدامات 
و مداخالت توانبخشی است که در مراکز بطور کامل و تخصصی انجام میشود . به گزارش خبرنگار 
مازندران و به نقل روابط عمومی بهزیس��تی مازندران،  در این مراسم که با حضورمعاون توانبخشی 
اداره کل بهزیستی مازندران ، فعالین سازمانهای مردم نهاد حوزه اوتیسم، بیماران و خانواده های آنان 
برگزار شد، مهندس قلندری معاون توانبخشی بهزیستی مازندران گفت: از این که در کنار شما عزیزان هستم واقعا احساس وصف 
ناپذیری دارم ، بنده بدلیل شغلی که دارم در مراسم های مختلف مانند روز جهانی نابینایان، معلولین و... شرکت میکنم و تمام این 
مراسمات یک سو ا،اما روز جهانی اوتیسم برای بنده یک فضای دیگری دارد زیرا معتقدم اینجا فقط باید با دل آمد، باید با چشم دل 
آمد،اینجا عقل و منطق دیگر کاربردی ندارد و نتیجه نمیدهد،خوشحالم در جمع شما هستم، چرا که میتوان حس ایثار و صداقت و 
فداکاری را در وجود کودکان و مادران اوتیسم می توان پیدا کرد. قلندری گفت: سازمان بهزیستی بعنوان متولی امور ارائه خدمات 
توانبخشی ، یکی از الزامی ترین کارها را برای این بچه برای امسال در نظر دارد بچه های اوتیسم، را  در سال گذشته در سال 13۹6 
بحث غربالگری بچه های اوتیسم را در سطح استان انجام دادیم و با توجه به این که مداخالت به هنگام برای اینها بسیار حائز اهمیت 
است تا به موقع مورد شناسائی قرار بگیرد و خدمات مناسبی را بگیرد ، بر همین اساس ما طرح غربالگری را از مهدهای کودک،مراکز 
بهداش��ت و...ش��روع کردیم که بر همین اساس فعال از تعداد 11۵۰۰نفر نزدیک به 6۵ مورد در سال گذذشته، اوتیسم را شناسائی 
کردیم که برای اخذ خدمات به مراکزمان معرفی نمودیم.  معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان مازندران اینگونه ادامه داد : در 
سال ۹۵ ما در سطح استان 3 مرکزاوتیسم داشتیم ، که با اقداماتی که در سال ۹6 انجام شد ، دو مرکز دیگری در بابل و ساری به 
ما پیوستند ، الزامی ترین اقدامی که میشود برای این بچه ها انجام داد همان اقدامات و مداخالت توانبخشی است که در مراکز بطور 

کامل و تخصصی انجام میشود .

انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت آب منطقه ای گلستان با سازمان 
تبلیغات اسالمی استان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در راستای لزوم ترویج فرهنگ صرفه جویی و استفاده صحیح و بهینه از منابع آب به ویژه 
در بخش کشاورزی، شرکت آب منطقه ای گلستان تفاهم نامه طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی را با سازمان تبلیغات 
اسالمی استان گلستان،  منعقد و مبادله کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، موضوع همکاری این تفاهم نامه 
استفاده از ظرفیت ها و امکانات فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسالمی و همکاری در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های طرح 
احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور با توجه به وضعیت بحرانی آب در کشور است.همچنین از جمله محورهای همکاری 
این تفاهم نامه توسعه و ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصارف مختلف آب) به ویژه در بخش کشاورزی( توسط شبکه تبلیغی به ویژه 
در ایام و مناسبت های مذهبی، برگزاری گفتمان های فرهنگی و دینی در سطح مدارس، مساجد و دانشگاه ها با موضوع اصالح الگوی 
مصرف و ترویج نگرش ارزشی و تقویت زمینه های فکری و فرهنگی در مصرف کنندگان آب با هدف حفاظت و تعادل بخشی منابع 
آب زیرزمینی است.همچنین تهیه و تولید محتوای فرهنگی با رویکرد مدیریت منابع آب و راهکارهای صرفه جویی و مقابله با اسراف 
در مصرف آب به منظور تغذیه فکری شبکه تبلیغی و بهره گیری از توانمندی های اقشار و تشکل های دینی و فرهنگی تاثیر گذار 
و تقویت نگرش های جامعه مخاطبین مبنی بر پیامدهای ناگوار اسراف در مصرف آب از دیگر محورهای همکاری در این تفاهم نامه 

است.گفتنی است این تفاهم نامه در شش ماده به مدت یک سال مبادله گردیده است.
    

مدیر کل راه و شهرسازي استان گلستان:
شیوه نامه جدید نظام مهندسي ساختمان اجرایي مي شود

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل راه و شهرس��ازي استان گلستان ازاجراي شیوه نامه تبصره دو ماده 24 آیین نامه 
اجرایی ماده 33 قانون ابالغي مقام عالي وزارت راه و شهرسازي در حوزه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گلستان خبر داد. 
به گزارش اداره روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان :  مهندس حسین محبوبي مدیر کل راه و شهرسازي استان 
گلستان در دیدار با اعضاي هیئت مدیره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اظهار داشت به قبل از اینکه  تعلل در اجراي شیوه 
نامه عالوه بر تخلف قانوني  جدید موجب نارضایتي مردم شود باید با همفکري و نشست هاي کاري اجراي صحیح آن در این حوزه 
باشیم.مهندس محبوبي ادامه داد : هدف از اجراي این شیوه نامه بهبود کیفیت ساخت و ساز در بخش مسکن است که در نهایت به 
سود و منفعت عامه  مردم استان خواهد بود.وي افزود: با تعامل و همفکري و تشکیل یک کارگروه مشترک این اداره کل و سازمان 
نظام مهندسي ساختمان استان و استفاده از راهکار ها و ظرفیت هاي قانوني جهت اجرایي شدن بخشنامه و شیوه نامه جدید ابالغي 
حرکت مي کنیم.مدیر کل راه و شهرسازي استان گلستان اظهار داشت: به منظور تسهیل و رفع ابهامات شیوه نامه فوق جلساتي به 
صورت منظم در وزارتخانه متبوع برگزار شده و مي شود که در این جلسات مسائل و ابهامات مطرح و رفع مي گردد.موسوي رئیس 
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گلستان در این دیدار بیان داشت،این نوع نشست ها و بحث و گفتگو کمک شایاني به چگونگي 

ارائه خدمات بیشتروبهتر به شهروندان خواهد شد. 

مراسم تجلیل از جانبازان شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه برگزار شد
کرمانشاه - دشتی  - مراسم تجلیل از جانبازان شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه در نمازخانه این شرکت برگزار گردید . 
در این مراسم مهندس مرادي مجد مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه ضمن تبریک والدت حضرت ابوالفضل )ع( و 
روز جانباز، ائمه اطهار )ع( را چراغ راه و الگوي زندگي بشریت دانست. وي هشت سال دفاع مقدس را دوران آزمایش بزرگ الهي خواند 
و گفت:  کساني که در میدان جنگ جانفشاني کردند، افتخار دنیا و آخرت را کسب نمودند. جانبازان دالور، هیچ گاه مسئولیت خود 
را تمام شده تلّقي نمي کنند و تا لحظه وصال به جهاد و کوشش مشغولند. جانبازان در صحنه حضور یافته اند تا مشعل فروزان ارزش 
هاي الهي را مشتعل تر نمایند و راهنماي جامعه و جوانان به سوي سعادت باشند.  حجت االسالم و المسلمین ادیب نیا، امام جماعت 
شرکت با اشاره به فداکاري و دالوریهاي ایثارگران در پاسداشت ارزشهاي انقالب و هشت سال دفاع مقدس، احادیث و روایات مختلفي 
از نبي مکرم اسالم)ص( و ائمه معصومین)ع( بیان داشت و گفت : چنانچه مقصود انسان مشخص و جاودانه باشد، ورود به نامالیمات، 
بخشي از دستیابي فرد به هدف  شده و رسیدن به آن آسان تر مي شود، یکي از مؤلفه هاي رشد در تقویت روحیه بشر، امیدواري به 

خداوند سبحان است، اهمال و کم توجهي انسان نسبت به مسئله امیدواري، موجب غضب مي شود.

تذکر پژمانفر در صحن علنی: نمایندگان در مسائلی که اشراف ندارند 
اظهارنظر شرعی نکنند

مشهد - صابر ابراهیم بای - حجت االسالم نصراله پژمان فر در تذکری شفاهی در واکنش به تذکر 
نماینده مردم شیراز بیان کرد: آقای پارسایی فرمودند یک امر واجب فدای یک امر مستحب شده است. 
بنده خواهش دارم که مسئوالن در مقامی که هستند فتوا ندهند. وی در ادامه گفت: بنده خواهشمندم 
نمایندگان در مسائلی که اشراف ندارند اظهار نظر سیاسی انجام دهند اما مسائل شرعی را زیر سوال 
نبرند. این موضوع یک اتفاق بوده و ممکن است مامور نیروی انتظامی نیز تخطی کرده باشد که قطعا 
دستگاه های مسئول باید موضوع را بررسی کنند اما تخلفی که در موضوع عفاف و حجاب صورت گرفته 
روشن است. علی مطهری که اداره مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر بیان کرد: درست است که امر به معروف و نهی از 
منکر از ضرورت های دین اسالم و امر واجب است و در این موضوع که پیش آمده اگر مامور نیروی انتظامی نیز تخلفی کرده باشد فردی 
که مورد برخورد قرار گرفته نیز به دلیل مقاومت در برابر پلیس و توهین و هجوم تخلف کرده است. در مقابل پلیس نباید مقاومت کرد.

یکشنبه
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مارکتینگ همیش��ه بیش ازحد به جلب مش��تریان 
جدید توجه داش��ته است، اما ش��رکت های موفق، در 
حفظ مش��تریان فعل��ی و افزایش هزینه ه��ا و مخارج 
آنها س��خت می کوشند. بررسی ها نش��ان می دهد که 
هزین��ه جذب هر مش��تری جدید پنج تا ش��ش برابر 
هزینه اس��تفاده از خط مش��ی های الزم ب��رای حفظ 
هر مش��تری کنونی اس��ت. رواب��ط در مارکتینگ به 
فعالیت های��ی گفته می ش��ود که ه��دف از آنها ایجاد 
پیوندهای بلندمدت و س��ودمندی اس��ت که به منظور 
تأمین منافع متقابل میان هر س��ازمان با مش��تریانش 
برقرار می شود. مؤسسات خدماتی برای حفظ و تقویت 
رابطه خ��ود با مش��تریان می تواند از خط مش��ی های 
زیادی اس��تفاده کن��د. رفتار منصفانه با مش��تریان و 
عرضه خدمات تکمیلی و برخورد با هر مشتری طوری 
ک��ه انگار او بخش��ی از بازار اس��ت از جمله مهم ترین 
این خط مشی هاس��ت. گاه در حیطه کاالهای صنعتی، 
خدم��ات تکمیل��ی در ایج��اد و حف��ظ رواب��ط میان 
فروشندگان و خریداران نقش ارزنده ای ایفا می کند. 

تئ��ودور لویت درباره مدیریت رابطه در مؤسس��ات 
تخصص��ی می گوید: تعجبی ندارد اگر در مؤسس��ات 
تخصصی، نظیر مؤسس��ات حقوقی، درمانی، معماری، 
مشاوره، س��رمایه گذاری بانکی و تبلیغاتی افراد بسته 
ب��ه نظارتی که ب��ر روابط با ارباب رج��وع خود دارند، 
رتبه بندی ش��وند و حق��وق و مزایا دریافت کنند. این 
روابط را درست همانند س��ایر دارایی ها، هم می توان 
گس��ترده و هم محدود ک��رد. مدیری��ت رابطه برای 
اینکه بتواند س��رمایه گذاری خود را حفظ کند نیاز به 

برنامه ریزی برای اصالح یا حتی جایگزینی دارد. 
البت��ه تم��ام رواب��ط ب��ا مش��تریان ارزش حفظ و 
نگه��داری ندارن��د، همچنی��ن بعضی مش��تریان به 
دلیل تغییر خط مش��ی مؤسس��ه یا تنوع رفتار و نیاز 
خودش��ان با خط مش��ی مؤسسه تناس��ب ندارند. گاه 
تجزیه  و تحلیل های دقیق نشان می دهند که بسیاری 
از ای��ن روابط برای مؤسس��ه س��ودآوری ندارند، زیرا 
هزین��ه نگهداری این روابط بیش از درآمد آن اس��ت. 
درس��ت مانند بعض��ی از س��رمایه گذاران که درصدد 

رهایی از دست س��رمایه گذاری های کم بازده هستند 
یا بانک هایی که مجبور می ش��وند بخش��ی از وام های 
پرداختی خود را جزو مطالبات س��وخته ش��ده تلقی 
کنن��د، هر مؤسس��ه خدماتی نیز بای��د مرتبا ترکیب 
مشتریان خود را بررسی کند تا ببیند باید به کدام یک 

از روابط ناموفق خاتمه دهد. 
البته بعضی از مالحظ��ات اخالقی و حقوقی تداوم 
ای��ن همکاری ه��ا را توجیه می کند، ول��ی حداقل هر 
مؤسسه خدماتی باید برنامه های تبلیغاتی و پیشبردی 
خود را صرف مش��تریان بخش ه��ای پربازده کند و از 
مش��تریان فاقد ش��رایط الزم پرهیز کند. مؤسس��ات 
تخصص��ی نظیر مؤسس��ات حس��ابداری ی��ا حقوقی، 
در زمینه اهمیت بررس��ی ترکی��ب کاری، نمونه های 
جالبی هس��تند. دیوید مایس��تر می گوید: مارکتینگ 
باید درزمینه کار بهتر و نه بیش��تر باش��د. مؤسسات 
بای��د کیفی��ت روش های خ��ود را و نه حج��م آن را، 

اندازه گیری کنند و بر آن نظارت داشته باشند. 
hormond :منبع

نقش روابط در مارکتینگ

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 953 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس:  تضاد زمانی ش��کل می گیرد 
که س��ازمان گوناگونی جهت داشته باشد، مانند یک 
مس��ابقه طناب کشی که هر فردی طناب را به سمتی 
می کش��د . اگر این کس��ب وکار می خواه��د این تضاد 
س��ازمانی را برطرف و یک همسویی ایجاد کند، حتما 
باید در فرآیند مدیریتی خود یک رویکرد استراتژیک 
و هدف م��دار را درنظر بگیرد و فرآیند اس��تراتژیک را 
به کارمن��دان خود منتقل کند . یعنی مدیر س��ازمان 
ب��ه همراه کارمندانش به ی��ک منظره نگاه کرده و هر 
کدام نیز س��هم خود را از آن منظره تعیین کنند . این 
همان کاری است که شرکت تویوتا انجام می دهد . این 
ش��رکت هنگام تولید یک ماشین طرح خودرو و ایده 
تولید را آم��اده و نیروهای خود را خبردار و خودرو را 

معرفی می کند و از آنها می خواهد که نقش خود را در 
راستای تولید این خودرو به خوبی ایفا کنند .  به نظرم 
مدیر این کس��ب وکار باید برای کنترل جو به گونه ای 
کارمندان را هماهنگ کند که در هیچ نقطه ای عملکرد 
ف��ردی با فرد دیگر دچ��ار اختالل نش��ود . کارمندان 
زمانی دچ��ار انتظارات متضاد می ش��وند که باورهای 
متضاد داشته باشند، یعنی کارمندی به منظور کسب 
درآمد بیش��تر و دیگری به نیت خدمت به سازمان در 
مح��ل کار خ��ود حاضر و همین موض��وع باعث تضاد 
در سازمان می ش��ود . اگر کارمندان نقش های خود را 
پی��دا کنند، در این حال می ت��وان تضاد ها را مدیریت 
ی��ا حداقل تضاد را جهت دار کرد . همسوس��ازی برای 
رف��ع تضاد با جلب رضایت کارمندان به نظرم بهترین 
پیش��نهاد برای این شرکت اس��ت . در این راستا نبود 
اهداف ش��اد و انگیزشی در س��ازمان های داخلی یکی 

از مشکالت اساس��ی در این زمینه محسوب می شود . 
در چنین س��ازمانی افراد دچار روزمر گی می شوند . بر 
این اس��اس احس��اس رضایت افراد کمتر می شود . در 
حالی که اگر سازمان ها اهداف شان را چالشی در نظر 
بگیرند و کارمن��دان را پرانگیزه کنند و پاداش خوبی 
به آنها بدهند، ش��اخص رضایت را در س��ازمان باالتر 
خواهد برد . س��ازمان ها باید مراقب باش��ند کارمندان 
دچ��ار روزمرگی نش��ده و کاره��ا برای آنه��ا تکراری 
نش��ود . چنین کارمندانی معموال به س��مت گمانه زنی 
و شایعه منحرف می شوند . بهترین راهکار  برای چنین 
مواقعی این اس��ت که کار سازمان از کارمندان جلوتر 
باش��د، به گونه ای که کارمندان هرچقدر بدوند به کار 
نرس��ند . اگر سازمان ها این کار را انجام دهند، طبیعتا 
جو کنترل می شود و کارمندان با انگیزه بیشتری کار 

خواهند کرد . 

مدیریت انتظارات متضاد

پرسـش: چندسال اسـت که به عنوان مدیر فعالیت می کنم و در این مدت اصلی ترین چالش من مدیریت انتظارات 
متضاد کارمندان و زیردستانم بوده است . برای راضی نگه داشتن کارمندان و کنترل جو شرکت چه توصیه ای برای 

من دارید؟ 
کلینیک کسب و کار

وقتی خبری از گفت وگوی حضوری نیست
چگونه در مصاحبه های استخدامی 

ویدئویی موفق عمل کنیم؟ 

امروزه شمار باالیی از شرکت ها از تماس های تصویری به عنوان 
بخشی از فرآیند جلسه های استخدامی شان استفاده می کنند. به این 
ترتیب با کمترین هزینه امکان برقراری ارتباط با تمامی نامزدهای 
تصدی ش��غل وجود خواهد داش��ت. اس��تفاده از پیام رس��ان های 
تصویری نظیر اس��کایپ و ClickMeeting  عالوه بر گس��ترش 
دامنه مصاحبه ش��وندگان در بعد مالی نیز هزینه ها را کاهش داده 
اس��ت. به عبارت س��اده، دیگر نیازی به خرید بلیت های مسافرتی 
برای حضور در مصاحبه نیست.  در ادامه به بررسی شیوه های مؤثر 

برای موفقیت در مصاحبه های تصویری خواهیم پرداخت. 
گونه های مصاحبه ویدئویی

باتوج��ه ب��ه گفته ه��ای Spark Hire ما با دو ن��وع مصاحبه 
تصوی��ری اصلی مواجه هس��تیم: مصاحبه ه��ای ویدئویی زنده و 

مصاحبه های یک طرفه. 
مصاحبه های ویدئویی زنده

همانطور که نام این ش��یوه بیان می کن��د، مصاحبه زنده به دو 
طرف ام��کان برق��راری ارتباط همزم��ان با یکدیگ��ر را می دهد. 
خوشبختانه در چنین الگویی امکان استفاده از گوشی های هوشمند 
نیز وجود دارد. بدین ترتیب رابطه شما با طرف مقابل بیش از پیش 
صمیمی و نزدیک خواهد شد. به طور معمول چنین مصاحبه هایی با 
حضور تیم استخدامی شرکت ها برگزار می شود. با این حال باتوجه 
به میزان توانایی س��خت افزاری و نرم اف��زاری موجود امکان ضبط 
گفت وگو و به اشتراک گذاری اش با سایر دست اندرکاران صاحب نظر 
در فرآین��د اس��تخدام وجود دارد. خبر خوش ب��رای داوطلب های 
چنین کنفرانس هایی عدم ضبط آن از س��وی برگزارکننده، به طور 
معمول، است. بدین ترتیب افراد فرصت بی نظیری برای تأثیرگذاری 

مستقیم و بی واسطه بر روی طرف مقابل خواهند داشت. 
مصاحبه های یک طرفه

مصاحبه های یک طرفه در چند سال اخیر به طرز محسوسی در 
میان شرکت ها رواج یافته است. چنین شیوه ای مستلزم ارائه پاسخ 
از سوی متقاضی به پرسش هی مطرح شده خواهد بود. مزیت این 
شیوه امکان ارائه پاسخ سنجیده از سوی داوطلب پس از تأمل بر 
روی هر پرسش است. در حقیقت چنین مصاحبه هایی به صورت 
زنده برگزار نمی شوند، بلکه متقاضی در زمان دلخواه به پرسش ها 
پاسخ می دهد. سپس مدیر مسئول در زمان مورد عالقه اش امکان 
مشاهده مصاحبه داوطلب ها را خواهد داشت. همانطور که مشاهده 
می شود، مزیت چنین شیوه ای امکان پاسخگویی سنجیده از سوی 
داوطلب و مش��اهده ویدئو ضبط ش��ده در زمان دلخواه از جانب 

مسئول شرکت است. 
بایدها و نبایدهای چنین مصاحبه هایی

درس��ت به مانند هر مصاحبه ای ش��ما نیاز به آمادگی ذهنی و 
فیزیک��ی برای ارائ��ه نمایش موفقیت آمیز داری��د. به دلیل امکان 
مشاهده مجدد مصاحبه ها، جایی برای خطا از سوی داوطلب باقی 
نمی ماند. در حقیقت در صورت تمایل طرف مقابل امکان مشاهده 
دوباره ویدئوی مصاحبه را خواهد داشت. بدین ترتیب کوچک ترین 
خطای شما نیز از چشم مسئول برگزاری پوشیده نمی ماند.  توالن 
در زمین��ه الزام��ات چنین مصاحبه هایی به نکات��ی درخور توجه 
اش��اره می کند: »نکته مهم در مصاحبه ویدئویی آشنایی داوطلب 
به تکنولوژی مورد اس��تفاده در برگزاری جلسه است. در حقیقت، 
این ضرورت به دلیل طرح پرس��ش مربوط به تکنولوژی مصاحبه 
ویدئویی از س��وی تیم استخدام شرکت ها اهمیت می یابد. به این 
ترتیب اگر متقاضی زمان کافی برای یادگیری نحوه آماده س��ازی 
فضا، تنظیم نور و ارائه زبان بدن مناسب اختصاص دهد، شانس اش 
ب��رای موفقیت دوچندان خواهد ش��د.« پاول بایلو، نویس��نده اثر 
تحس��ین ش��ده »کتاب جیبی اصول مصاحبه دیجیتال«، نکات 
مهمی را در زمینه بایده��ا و نبایدهای مصاحبه های ویدئویی در 
اختیار عالقه مندان قرار داده است. در این بخش به بررسی برخی 

از توصیه های بایلو خواهیم پرداخت. 
بایدها

- از چگونگ��ی کارکرد نرم افزارتان آگاهی داش��ته باش��ید. فرقی 
 Go To Meeting یا Google Hangout ،ندارد از اسکایپ
استفاده می کنید، آگاهی از نحوه کار آنها امری کامال ضروری است. 
- به منظ��ور برقراری ارتباطی باکیفی��ت از دوربین و میکروفون 

مناسب استفاده کنید. 
- میزان نور محیط را تنظیم کنید تا از ایجاد س��ایه دوری ش��ود. 
بهترین گزینه در این میان استفاده از نور طبیعی است. بی تردید 
کارگذاش��تن دو المپ در س��مت چپ و راست با زاویه 4۵ درجه 

بهترین شیوه برای ایجاد نور مناسب در محیط خواهد بود. 
- آویختن یک کاغذ سفید بزرگ در پشت سرمان محیط را بیش 

از پیش حرفه ای نمایش خواهد داد. 
- تمی��ز کردن لنز دوربین موج��ب کیفیت بهتر تماس تصویری 
خواهد ش��د. همچنین دیگر مشکل تاری تصاویر به هنگام انجام 

مکالمه به وجود نخواهد آمد. 
- زاویه دوربین بسیار مهم است. در این مورد محل نصب لنز باید 

دقیقا مقابل چشم ها باشد. 
- در طول مصاحبه فقط به دوربین نگاه کنید. در واقع دوربین در 

مصاحبه های تصویری جای چشم های طرف مقابل را دارد. 
- پیش از شروع مصاحبه یادداشتی جامع تهیه کنید. اگر در طول 
مصاحبه بدانیم چه می خواهیم بگوییم، هرگز غافلگیر نخواهیم شد. 

نبایدها
- به عنوان برگزارکننده مصاحبه خویشتندار باشید. مصاحبه در 

خصوص توانایی ها و مهارت های شخص دیگری است، نه شما. 
- توجه به نام کاربری بسیار مهم است. در صورت استفاده از نامی 

غیرحرفه ای داوطلبی از پیش بازنده خواهید بود. 
- حرکت سریع و زیاد در طول مصاحبه باعث سرگیجه طرف های 
مقابل خواهد شد. س��عی کنید تا جای ممکن از حرکت بیش از 

اندازه دوری کنید. 
- ب��ه هنگام مصاحبه تنها نرم اف��زار ویدئوچت را باز کنید. اگر در 
طول مصاحبه حواس تان به پنجره ای دیگر معطوف ش��ود، تأثیر 
بس��یار منفی بر روی طرف مقابل خواهید گذاشت. توجه دقیق و 
انحصاری به مصاحبه یکی از اصول اصلی و اولیه حرفه ای گری در 
مصاحبه های کاری است. در این زمینه فرقی میان مصاحبه های 

حضوری و اینترنتی وجود ندارد. 
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هدف گذاری موتوروال برای فروش 100 
Moto G میلیونی موبایل های سری

در حال حاضر می توان به قطعیت گفت که موبایل های 
خانوادهMoto G، برخی از موفق ترین اسمارت فون های 
موتوروال بوده اند و پنج نسل پیشین این خانوده، مجموعاً 
به فروش 7۰ میلیون واحدی در سراسر جهان رسیده اند. 
حاال ب��ا عرضه موبایل های س��ری Moto G6، کمپانی 
ساکن شیکاگو امیدوار به فروش 3۰ میلیون واحد دیگر 

و رساندن فروش کل به 1۰۰ میلیون واحد است. 
ب��ه گزارش دیجیاتو، بنابر ف��روش فعلی موتوروال، این 
کمپانی توانس��ته در هر س��ال به ص��ورت میانگین 14 
میلیون موبایل Moto G به فروش برساند. با این حال 
 Moto G با درنظرگیری این موضوع که محبوبیت برند
دائماً در حال افزایش است و نیز این حقیقت که با عرضه 
خان��وادهMoto G4، تعداد اعضای ه��ر خانواده از این 
سری موبایل ها افزایش یافت می توان گفت که نسل های 

اخیر تأثیری مهم در افزایش فروش کل داشته اند. 
هدف گ��ذاری 3۰ میلیون��ی ب��رای Moto G6 نیز با 
درنظرگی��ری عم��ر کامل موبایل های این س��ری تعیین 
ش��ده و به همین خاطر، تحقق آن ممکن است دو سال 
به طول بینجامد. این موضوع در نهایت بدان معناس��ت 
که موتوروال انتظار افزایشی اندک در فروش موبایل های 
Moto G6 نس��بت به نسل های پیش��ین را دارد. با این 
حال الزم به اش��اره است که امسال شاهد سه موبایل در 
سری Moto G هس��تیم که با توجه به محبوبیت شان 
در بازاره��ای نوظه��ور، ممکن اس��ت فروش��ی بیش از 

انتظارات داشته باشند. 
موتوروال برای تثبیت برند خ��ود در بازارهای در حال 
توس��عه، حس��اب زیادی روی موبایل های Moto G و 
Moto E باز کرده اس��ت. تا این لحظه به نظر می رس��د 
که میان رده های جدید موتوروال از موفقیت قابل قبولی 
در سراس��ر جهان بهره مند خواهند ش��د ک��ه دلیل این 
موضوع تا حدی به طراحی با کیفیت س��ه دس��تگاه )که 
موبایل های پریمیوم رو یادآور می ش��ود( و نمایشگرهای 

بلندقامت تر آنها باز می گردد. 

ابتکار تازه ایالن ماسک اشک شوق را 
به چشمان جورج آر. آر. مارتین می آورد

در س��ال 2۰18 به س��ر می بریم؛ زمانی ک��ه تقریبا هر 
اخت��راع عجیبی می تواند عملی ش��ود. ولی خدا می داند 
ک��ه در عصر فعلی، ما به هیچ چیز به اندازه یک اژدهای 
سایبورگ نیاز نداریم. هم شما این را می دانید و هم من. 
اما تنها یک میلیاردر ابرشرور در جهان است که شجاعت 

کافی برای ساخت چنین چیزی را دارد. 
به گزارش دیجیاتو، ایالن ماس��ک کس��ی که احتماال 
وقت زیادی برای خوش��گذرانی ندارد و پولش از پارو باال 
می رود، باالخره در حال س��اخت یک اژدهای سایبورگ 

است؛ چیزی که قطعا می خواهیم و به آن نیاز داریم. 
فع��االن صنع��ت تکنولوژی ه��ر از چندگاه��ی درباره 
ایده ه��ای بزرگ��ی که ب��رای آین��ده دارن��د رویاپردازی 
می کنند، اما ایالن ماس��ک مرد عمل اس��ت. فقط کافی 
است به کاله ها و شعله افکن هایی که او به جوامع بشری 

اعطا کرده نگاه کنید. 
البته همه ما می دانیم که وقتی ایالن ماسک می گوید 
در حال س��اخت یک اژدهای س��ایبورگ است، احتماال 
به یک عب��ارت رمزی برای تبدیل ک��ردن اتومبیل های 
مدل X تس��ال به جی مترو سوزوکی اشاره دارد، یا شاید 
موضوع به کپس��ول های دراگون اس��پیس اکس مرتبط 
باش��د؛ در هر صورت این خبر تنها یک سؤال را در ذهن 
مش��تریان کمپانی زیر نظر ماس��ک به وج��ود می آورد: 

»اتومبیل تسال مدل 3 من چه شد؟«
تنها چیزی که باعث می ش��ود صبح ها از تخت بیرون 
بیاییم و س��ختی های جهان را تحمل کنیم، امید به این 
موضوع است که جایی در اعماق اقیانوس اطلس، ماسک 
در حال س��اخت یک اژدهای روباتیک و هیبریدی است 
که در نهایت به بهترین دوس��ت دواین جانس��ون تبدیل 
خواهد ش��د. خدا می داند که جهان چقدر به این اختراع 

نیاز دارد. 

مسیرموفقیت بستهبندیخالق
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