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4 توصیه به ایران برای ادامه حضور در برجام

دوره گذار برجام
دو س��ال و نیم اس��ت که »برجام« یا همان برنامه جامع اقدام مش��ترک در چارچوب توافق هس��ته ای ایران با 
قدرت های بزرگ، به کلیدواژه تعامالت بین المللی ایران تبدیل شده است؛ کلیدواژه تعامالت سیاسی و اقتصادی. 
حدود یک س��ال از این دوره در طول ریاس��ت جمهوری باراک اوباما با »امید به آینده« طی شد اما با ورود دونالد 
ترامپ جمهوری خواه به کاخ سفید، امیدها رفته رفته رنگ باخت.  ایران شاید در فضای سیاست بین الملل از زیر 
برخی فشارها خارج شد و اروپا را در کنار خود یافت اما در زمین اقتصاد، بهره الزم را نبرد. دوسال و نیم پس از 
تولد برجام، همچنان پرسش اصلی این است که برجام می ماند یا نمی ماند؟  دونالد ترامپ طی حدود یک سال و نیم 
حضورش در کاخ سفید، »ابهام« را مهمان محافل سیاسی و دیپلماتیک مرتبط با توافق هسته ای با ایران کرده است...

 در جلسه غیرعلنی ارزی
مجلس و دولت چه گذشت؟ 

 وعده جهانگیری
برای کنترل بازار ارز
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تحلیل کارشناسان از التهابات اخیر بازار ارز

سیاست های ارزی چگونه موفق خواهد شد؟ 

5 تغییر ساده برای افزایش بهره وری در محیط کار
6 درس از مشاهیر تبلیغات

7 نشانه که برندتان دیگر در مرکز قرار توجه ندارد
آنچه بازاریاب ها در مورد بازاریابی شخصیت محور باید بدانند

خوب و افتضاح
در مورد تکنیک های فروش مشاوره ای بیاموزیم
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مایکروسافت به دنبال نفوذ در 
همه ابعاد زندگی شما است

3
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در 

نشست کمیسـیون بازرگانی بنیاد امید ایرانیان به 
بررسی عواملی که سبب کاهش اعتماد عمومی...

کاهش اعتماد عمومی میان دولت و ملت به روایت حسین راغفر

 4پیشنهاد
برای بازسازی اقتصاد ایران

یادداشت
 اثرگذاری رایزنان بازرگانی
در حمایت از کاالی ایرانی

در دنی��ای تج��ارت خارجی 
ام��روز، رایزن��ان بازرگان��ی به 
س��بب حض��ور فع��ال در بازار 
ه��دف، از مهم تری��ن عوام��ل 
تأثیرگذار در توس��عه بازرگانی 
میان کش��ور مبدا و بازار هدف 
و  بازاریاب��ی  پی��کان  ن��وک  و 
ف��روش محصوالت هر کش��ور 
هس��تند، چراک��ه ب��ا تحلی��ل 
اقتصادی،  و  اجتماعی  وضعیت 
می��زان عرضه و تقاض��ا، تغییر 
رقب��ای  فعالی��ت  قیمت ه��ا، 
داخل��ی و خارج��ی در کش��ور 
نمایشگاه های  برگزاری  مقصد، 
تج��اری، قوانی��ن، مق��ررات و 
بخش��نامه های گمرکی و نظایر 
آن می توانن��د جامع��ه تجاری 
ای��ران را از آخرین رویدادهای 
بازار هدف آگاه س��ازند تا تجار 
ایران��ی بتوانن��د در ای��ن بازار 
رقابت��ی، موفق تر عم��ل کنند.  
از سوی دیگر رایزنان بازرگانی 
با برقراری ارتباط مس��تقیم با 
کشور  اول  طراز  شخصیت های 
مورد نظر، رؤسای سازمان ها و 
بنگاه های اقتص��ادی و مقامات 
تصمیم گیرن��ده در امر تجارت، 

و همچنین ساماندهی 
2هیات های تجاری یا...

حمیدرضا 
یعقوبی آوینی

 کارشناس ارشد 
کسب وکار 

فرصت امروز: س��رانجام محمدعلی افشانی روز گذشته با 
19 رأی، یعنی رأی اکثریت اعضای ش��ورای ش��هر، به سمت 
ش��هرداری تهران انتخاب شد؛ چهره ای که البته چندان برای 
عموم مردم ش��ناخته ش��ده نیس��ت. او پیش از این در دولت 
یازدهم اس��تاندار فارس ب��وده و در حال حاضر معاون عمرانی 
وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
در دولت دوازدهم اس��ت. افشانی همچنین معاون سابق وزیر 
آموزش و پرورش و رئیس س��ازمان نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کش��ور بوده  است و در سابقه وی، معاونت استانداری 
اس��تان های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و سمنان نیز به 
چش��م می خورد. او فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی راه و 
ساختمان از دانشگاه شیراز و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 

)MBA( از دانشگاه صنعتی شریف است. 
افشانی چگونه شهردار تهران شد؟ 

اما محمدعلی افشانی چگونه شهردار تهران شد و رقیبان او 
چط��ور ناکام ماندند؟ به گزارش خبرآنالین، به جرات می توان 
گفت محمدعلی افش��انی ش��هردار جدید تهران از بستر یکی 
از سیاس��ی ترین عملکردهای ش��ورای شهر پنجم به صندلی 
شهرداری در خیابان بهشت رسید. افشانی از ابتدا گزینه مورد 
حمایت ح��زب اعتماد ملی بود، اما بعده��ا ضلع دیگر مثلث 
احزاب درگیر انتخاب ش��هردار، یعنی کارگزاران سازندگی به 
میدان حمایت از او آمد. کارگزاران در این حمایت غیرمستقیم 
از افش��انی توانست در شطرنجی سیاس��ی، ضلع دیگر مثلث 
اح��زاب درگیر یعنی، حزب اتحاد مل��ت را کیش و مات کند. 
ماجرا از آنجا ش��روع ش��د که س��ه حزب اصلی اصالح طلبان 
یعنی، حزب اتحاد ملت، حزب اعتماد ملی و حزب کارگزاران 
سازندگی، برای انتخاب شهردار آینده تهران وارد عرصه شدند. 
در ابتدا محسن هاشمی گزینه جدی تری محسوب می شد، 
اما اعضای شورای شهر به دلیل آنچه باعث می شد ترکیب شورا 
بهم بخورد، با حضور محسن هاشمی به عنوان شهردار تهران 
موافقت نکرد. روش��ن ترین دلیل آنها برای مخالفت با شهردار 
شدن محسن هاشمی، ترس از حضور گزینه ای علی البدلی به 
نام مهدی چمران بود، اما ماجرا به همین جا ختم نمی ش��د و 
بعدها مشخص شد حزب اتحاد ملت، برای سوق دادن انتخاب 
ش��هردار به گزینه های مدنظر خود، پش��ت این ماجراست. با 
حذف محسن هاشمی از گزینه های شهرداری تهران، شانس 
گزینه هایی چون مکارم حسینی، حناچی، محمدعلی افشانی 
و محم��ود حجتی باال رفت. حجت��ی یک هفته قبل از مهلت 
انتخاب ش��هردار ب��ه دالیلی چون ادامه حض��ورش در دولت 
انص��راف داد. از آن طرف مکارم حس��ینی به واس��طه رزومه 

ضعیف تر گزینه جدی نبود. 
برهمین اساس رقابت اصلی میان دو نامزد باال گرفت، محمد 
علی افش��انی و پیروز حناچی. حناچی اما در ادامه این البی ها 
مورد حمایت حزب اتحاد مل��ت قرار گرفت و همین حمایت 
اتحادی ها باعث شد او در روز رأی گیری برای انتخاب دو گزینه 
نهایی مغلوب هماهنگی اعضای نزدیک به حزب اعتماد ملی، 
مستقل ها و کارگزاران سازندگی برای از دور خارج کردن گزینه 

حزب اتحاد شود. با خروج حناچی از گزینه ها، مکارم حسینی 
و محمدعلی افشانی گزینه های اصلی انتخاب شهردار شدند و 
حتی وعده مکارم حسینی برای قائم مقام کردن پیروز حناچی 
و توصیه محمدعلی نجفی به شورای شهر برای انتخاب مکارم 
حس��ینی به عنوان ش��هردار تهران نیز کارساز نشد و اعضای 
شورای شهر تهران در این ماراتن سیاسی، محمدعلی افشانی را 
به عنوان شهردار تهران معرفی کردند.  محمود میرلوحی پس 
از انتخاب محمدعلی افش��انی به عنوان شهردار تهران، گفت: 
انتخاب شهردار توسط اعضا نشان می دهد شایعاتی که در این 
مدت مطرح ش��ده بی اس��اس بوده و صحت نداشته است. وی 
افزود: از افش��انی می خواهم که از برنامه پنج کاندیدای دیگر 
شهرداری هم استفاده کنند تا بتوانند شهری بهتر برای مردم 
بسازند.  همچنین امینی نایب رئیس شورای شهر تهران نیز در 
پی انتخاب افش��انی به عنوان شهردار پایتخت گفت: مهم این 
است که اعضای شورا که همگی از یک لیست واحد هستند با 
برنامه ریزی مشترک با کمک شهردار برنامه جامعی را برای حل 

مشکل کالنشهر تهران تدوین کنند. 

شهر زیست پذیر، شهروند مشارکت پذیر
افش��انی برنامه های خود را در قالب 14 فصل با شعار »شهر 
زیست پذیر، شهروند مشارکت پذیر« به شورای شهر ارائه کرده 
بود و روز یکش��نبه توانست با کس��ب 19 رأی از رقیب خود 
یعنی سمیع اهلل حسینی مکارم دیگر گزینه تصدی شهرداری 
تهران، پیشی بگیرد. با این حال اعضای شورای شهر به شهردار 
منتخب تهران پیشنهاد دادند که از برنامه های سایر کاندیداها 

استفاده کند. 
 افش��انی درباره برنام��ه کاری خود گفته اس��ت: »قطعا با 
بازگش��ت اعتماد مردم مشارکت افزایش پیدا می کند و منابع 
مورد نیاز ش��هر به دس��ت خود مردم تأمین خواهد شد. مردم 
بای��د بدانند هزینه ای که می دهند در چ��ه پروژه ای و چگونه 
صرف می ش��ود. بنابراین برنامه ریزی و بودجه ریزی در اولویت 
اقدامات ش��هری قرار خواهد گرفت. باید دولت و ش��هرداری 
ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند و شهرداری درراستای 
تأمی��ن منابع مالی پایدار اقدامات مؤث��ری را انجام دهد. باید 
میزان بدهی ها، هزینه ها و درآمدها به طورکامل احصا شود و از 

طریق برنامه ریزی دقیق نسبت به ایجاد تعادل میان هزینه ها و 
درآمدها اقدامات مؤثر را انجام داد.«

در بخشی از برنامه های افشانی آمده است: »مهم ترین تکیه 
ما باید به حمل ونقل عمومی ریل پایه باشد. امروز در کشور 19 
هزار اتوبوس فرس��وده داریم که از این تعداد پنج هزار اتوبوس 

فرسوده در تهران تردد می کند.«
آسیب های اجتماعی و راهکاری برای آن؟ 

 به گفته افشانی، آسیب های اجتماعی از جمله تکدی گری، 
کودکان کار، کمبود شادی و نشاط، حاشیه نشینی و توجه به 
سازمان های مردم نهاد از چالش های تهران به شمار می آید که 

باید به آنها توجه ویژه ای کرد. 
او در بخش��ی از برنامه کاری خود آورده است: »پرداختن 
به آس��یب های اجتماعی و بافت های فرسوده و حاشیه شهر 
یک��ی از اولویت ه��ا و برنامه های اصلی م��ن خواهد بود. با 
توجه به اینکه مق��ام معظم رهبری نیز به طور جد روی آن 
تأکید داش��ته اند. در واقع بخش اعظم آسیب های اجتماعی 
در همی��ن بافت فرس��وده و ناکارآمد ش��هری رخ می دهد. 
مش��کالت ای��ن محالت یکی در حوزه س��اختار ش��هری و 
امکان��ات اس��ت و یکی وجود تبعیض بی��ن محالت محروم 
و مح��الت برخوردار که این فضای عمومی ش��هر را تبدیل 
به یک دوگانه کرده اس��ت. این موضوع منجر به بروز حس 
تبعیض و نابرابری در میان ش��هروندان می شود و به همین 
دلیل، رسیدگی به این محالت و پرکردن این شکاف، بسیار 
حائ��ز اهمیت اس��ت. بر همین اس��اس، برنام��ه من طوری 
طراحی ش��ده ک��ه می خواهیم در درون هم��ه 353 محله 
ته��ران، تمام ش��اخص های زیس��ت پذیری را تعریف کنیم. 
بخش��ی از این ش��اخص ها به این ش��رح هس��تند؛ مسکن، 
حمل ونقل عمومی، دسترسی به خدمات و امکانات تفریحی، 
کار، آب وهوا، کیفیت سالمت، التزام مدنی و اجتماعی یا به 
تعبیری نقش مردم در اداره امور خودش��ان و... پس از آن، 
همه محالت را با هم مقایس��ه می کنیم، ببینیم هر محله ای 
در چه ش��اخصی وضعیت مطلوبی دارد، در چه ش��اخصی 
وضعیت نامناس��ب یا بدی دارد.« او در گفت وگو با »شرق« 
در توضیح این ایده گفته اس��ت: »آنجا که شاخص مطلوب 
اس��ت، ما هزین��ه نمی کنی��م. آنجا که ش��اخص ها ضعیف 
هستند، هزینه می کنیم تا به مرور این فاصله ها کمتر شود. 
با همی��ن هدف در برنامه من که عنوانش هس��ت »ش��هر 
زیس��ت پذیر، شهروند مش��ارکت پذیر«، پایه اصلی از محله 
است؛ چون محالت به عنوان سلول های حیات شهر هستند. 
این سلول های حیات، باید تمام الزمه های یک زیست سالم 
را داش��ته باش��ند. با توجه به محدودیت مناب��ع و با توجه 
به فاصله بس��یار زیاد این محالت به لحاظ شرایط زیستی، 
زمان طوالنی طی خواهد ش��د تا اینها به هم نزدیک شوند؛ 
اما وظیفه ما این اس��ت که با کمک خود مردم برنامه ریزی 

کنیم تا این فاصله ها کمتر شود.«
آغاز فعالیت رسمی شهردار جدید تهران پس از ابالغ حکم 

وزیر کشور خواهد بود.

رسیدن به بهشت از برزخ سیاست

افشانی شهردار تهران شد
امضای 5 سند همکاری میان ایران و سریالنکا

روحانی: برجام در صورت تضمین منافع ایران باقی می ماند
رئیس جمه��ور با اش��اره ب��ه اینکه ای��ران کامال به 
تعهدات خود پایبند بوده اس��ت، گفت: اگر پنج کشور 
ط��رف برجام به تعهدات خود عم��ل کنند، این توافق 
باق��ی می مان��د.  به گزارش ایس��نا، حجت االس��الم و 
المس��لمین حس��ن روحانی صبح دیروز در کنفرانس 
خبری مشترک خود با رئیس جمهور سریالنکا با اشاره 
به اینکه اساس سیاست خارجی ایران بر مبنای اخالق، 
اعتماد و توجه به مقررات بین المللی است، اظهار کرد: 
جمهوری اس��المی ایران در هر توافقی که آن را امضا 
کرده کامال به تعهدات خود پایبند بوده اس��ت، با این 
وجود ش��اهدیم که آمریکا از برجام خارج ش��ده است 
و ای��ن ب��ه معنای زیر پا گذاش��تن اخالق، سیاس��ت، 

دیپلماسی و مقررات بین المللی است. 
وی در ادامه افزود: در صورتی که پنج کش��ور دیگر 
عض��و برجام به تعه��دات خود عمل کنن��د و به ایران 
تضمین دهند که منافع ای��ران با ادامه برجام تضمین 

می شود، این توافق باقی می ماند. 
روحانی در ادامه با اشاره به اینکه روابط دولت ایران 
و س��ریالنکا به قرن ها پیش بر می گردد و از ده ها سال 
پیش دو کشور روابط سیاسی صمیمانه ای با هم دارند، 
تصریح ک��رد: از ظرفیت هایی که برای روابط تجاری و 
اقتصادی میان دو کشور وجود دارد، متأسفانه به اندازه 
کافی اس��تفاده نشده اس��ت. در مذاکرات امروز فروش 
نفت خام ایران به س��ریالنکا، فروش مواد پتروشیمی، 
مصالح س��اختمانی و خدمات فنی و مهندس��ی مورد 
توجه قرار گرفت. ایران تجربه س��اخت س��د، نیروگاه 
و برق رس��انی به س��ریالنکا را داش��ته و آماده است تا 
این پروژه ها را ادامه داده و به اتمام برس��اند. در زمینه 
خدمات دیگر از جمله راه آهن و س��اخت پاالیشگاه نیز 
توافقات��ی در مذاکرات امروز به دس��ت آمد. امیدواریم 
مذاکرات امروز در کمیس��یون مشترک دوازدهم که به 

زودی در تهران تشکیل می شود، پیگیری شود. 
وی با اش��اره به اینکه در زمینه همکاری های علمی، 
دانش��گاهی، علوم پزش��کی و صادرات دارو از ایران به 
سریالنکا نیز مذاکراتی انجام دادیم، خاطرنشان کرد: با 
توجه به جاذبه های فراوان گردشگری ایران و سریالنکا 
امیدواری��م رفت و آمد مردم دو کش��ور افزایش یابد و 
تس��هیالتی نیز از جمله برقرار پرواز مس��تقیم تهران � 

کلومبو فراهم شود. 
ب��ه گفته روحانی، در این مذاک��رات بر همکاری دو 
کشور در زمینه مسائل سیاسی و بین المللی و حمایت 

دو کشور از یکدیگر تأکید شد. 
رئیس جمه��ور همچنین با اش��اره به اینک��ه مبارزه با 
تروریسم مورد تأکید هر دو کشور است، خاطرنشان کرد: 
همانطور که جمهوری اس��المی ایران در عراق و سوریه 
ب��ه مردم و دولت این کش��ور در مقابله با تروریس��ت ها 
کمک کرد، همچنان آماده کم��ک به دولت ها و ملت ها 

برای مقابله با تروریس��م اس��ت. جنای��ات و تجاوز رژیم 
صهیونیستی را علیه مردم منطقه و به ویژه مردم فلسطین 
محکوم می کنیم و معتقدیم همه کشورهای جهان باید از 

مظلوم در برابر متجاوز دفاع کنند. 
روحان��ی ادامه داد: خوش��بختانه دو کش��ور درباره 
مس��ائل بین المللی و منطقه ای نظرات بس��یار نزدیکی 
دارند و امیدواریم مش��ارکت دو کشور در سازمان های 
بین المللی و آس��یایی مثل گذش��ته ادامه یابد. ما سفر 
رئیس جمه��ور س��ریالنکا ب��ه ای��ران را دارای اهمیت 
می دانیم و امیدواریم س��رآغاز تح��ول جدید در روابط 

دو کشور باشد. 
در ادامه ماتری پاال سریسینا، رئیس جمهور سریالنکا 
با اش��اره به سابقه روابط دیپلماتیک ایران و سریالنکا، 
اظهار کرد: مناس��بات اقتصادی و تجاری دو کشور بعد 
از پایان این س��فر تقویت می شود. امروز مذاکراتی در 
حوزه های مختلف انجام داده ایم. معتقدم دو کشور باید 
به س��مت ارتقای مناسبات اقتصادی و تجاری حرکت 

کرده و با یکدیگر همکاری داشته باشند. 
وی ادام��ه داد: ایران یک��ی از خریداران عمده چای 
سریالنکاس��ت و س��ریالنکا نیز واردکننده نفت خام از 
ایران است. دولت ایران 50 سال پیش پاالیشگاه نفت 
در س��ریالنکا افتتاح کرده اس��ت و ما تقاضا داریم که 

صادرات نفت خام ایران به سریالنکا افزایش یابد. 
مات��ری پ��اال سریس��ینا با اش��اره به اینک��ه ایران و 
سریالنکا جزو قدیمی ترین و ارشدترین اعضای جنبش 
عدم تعهد هستند، خاطرنشان کرد: سیاست ما مبتنی 
بر دوس��تی با تمام کش��ورهای دنیاس��ت و سیاس��ت 

خارجی ما بی طرفانه است. 
رئیس جمهور س��ریالنکا گفت: امروز ش��اهد امضای 
تفاهمنامه هایی میان دو کش��ور بودی��م. در میان این 
تفاهمنامه ه��ا در خصوص ص��ادرات دارو و تجهیزات 
پزش��کی ب��ه س��ریالنکا، همکاری ه��ای س��ینمایی و 
تلویزیون��ی، فرهنگ��ی، علم و فناوری و پیش��گیری از 
موادمخدر به توافق رس��یدیم. دولت س��ریالنکا را هم 

عضو متعهد به اجرای این توافقنامه ها می دانیم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه از دول��ت ایران تقاض��ا کردیم 
که پرواز مس��تقیم ته��ران � کلومبو را ب��رای افزایش 
گردشگری دو کش��ور برقرار کند، اظهار کرد: در سال 
2017، 7 ه��زار گردش��گر ایرانی از س��ریالنکا بازدید 
داش��تند. ما همچنین از دولت ایران درخواست کردیم 
که س��رمایه گذاری بیش��تر در س��ریالنکا انجام دهد و 
برای افزایش س��رمایه گذاری در کشور خود تسهیالتی 

از جمله معافیت های مالیاتی در نظر گرفتیم. 
رئیس جمهور سریالنکا در پایان با تشکر از تالش های 
ایران برای توسعه سریالنکا، گفت: معتقدم طرفین باید 
تالش ه��ای خود را برای ارتقای مناس��بات اقتصادی و 

تجاری افزایش دهند. 



دو س��ال و نی��م اس��ت ک��ه 
»برجام« ی��ا همان برنامه جامع 
اق��دام مش��ترک در چارچ��وب 
ب��ا  ای��ران  هس��ته ای  تواف��ق 
قدرت های ب��زرگ، به کلیدواژه 
ای��ران  بین الملل��ی  تعام��الت 
کلیدواژه  اس��ت؛  ش��ده  تبدیل 
تعام��الت سیاس��ی و اقتصادی. 
حدود یک س��ال از این دوره در 
ط��ول ریاس��ت جمهوری باراک 
اوبام��ا با »امید ب��ه آینده« طی 
ش��د اما ب��ا ورود دونالد ترامپ 
جمهوری خ��واه به کاخ س��فید، 

امیدها رفته رفته رنگ باخت. 
ایران شاید در فضای سیاست 
بین الملل از زیر برخی فش��ارها 
خارج شد و اروپا را در کنار خود 
یافت اما در زمین اقتصاد، بهره 
الزم را نبرد. دوس��ال و نیم پس 
از تولد برجام، همچنان پرسش 
اصل��ی ای��ن اس��ت ک��ه برجام 

می ماند یا نمی ماند؟ 
دونالد ترام��پ طی حدود یک 
س��ال و نی��م حض��ورش در کاخ 
سفید، »ابهام« را مهمان محافل 
سیاس��ی و دیپلماتیک مرتبط با 
توافق هسته ای با ایران کرده است. 
ش��رکت های تجاری نی��ز متأثر 
از ای��ن فضا، ترجی��ح داده اند در 
برخورد با اقتصاد ایران محتاطانه 
اقدام کنند، یا حتی اساس��اً هیچ 
اقدامی نکنند. طی این مدت، دنیا 
هر چهار ماه یک بار چش��مش به 
دهان رئیس جمهور آمریکا بود که 
آیا کش��ورش را همچنان در این 
توافق بین المللی حفظ می کند یا 

تصمیم دیگری دارد. 

ع��دم  و  بالتکلیف��ی  ابه��ام، 
اطمینان ثم��ره اقدامات ترامپ 
ط��ی ای��ن م��دت بوده اس��ت. 
چه��ل و پنجمین رئیس جمهور 
آمری��کا هرچه توانس��ت کرد تا 
میراث سلف خود  شاخص ترین 
در حوزه سیاس��ت خارجی را از 
میان بردارد. این همان وعده ای 
بود که او طی یک سال مبارزات 
باره��ا  پرحاش��یه  انتخابات��ی 

وعده اش را داده بود. 
به گزارش اتاق ایران، اقدامات 
دونال��د ترام��پ به لغ��و برجام 
منج��ر نش��د ام��ا بدون ش��ک 
عملکرد آن را مختل کرد. چهار 
متخصص  بین المللی  کارشناس 
در زمین��ه توافق هس��ته ای به 
آنها  کرده اند.  توصیه هایی  ایران 
ضمن تأکید ب��ر نقض برجام از 
س��وی آمریکا به ایران پیشنهاد 
برجام  می کنن��د همچن��ان در 
بمان��د. به اعتقاد آنه��ا برجام از 
ام��روز وارد ی��ک »دوره گذار« 
ش��ده که باید با درای��ت ایران 
همچن��ان به حی��ات خود ادامه 
ده��د؛ دوره  گ��ذاری ک��ه زمان 
آن دو س��ال یعن��ی ت��ا پای��ان 
دوره ریاس��ت جمهوری ترامپ 
یا تا زم��ان برکناری او از قدرت 

خواهد بود. 
* عل��ی واعظ، مدی��ر برنامه 
»ای��ران« در مرک��ز بین المللی 
ب��دون  بح��ران در واش��نگتن: 
ش��ک از لحاظ سیاس��ی دشوار 
اس��ت ک��ه بپذیری��م بهتری��ن 
گزین��ه ب��رای ای��ران ماندن در 
آمریکاست.  بدون حضور  برجام 

اما ایران باید دو س��ال آینده را 
به عنوان ی��ک دوره  گذار ببیند. 
اگ��ر اعمال تحریم ه��ای آمریکا 
ش��ش ماه زمان ببرد، تقریباً به 
سال 2019 رسیده ایم و آمریکا 
ط��ی س��ال بع��د از آن یعن��ی 
انتخابات  سال 2020 مش��غول 
ریاس��ت جمهوری خواهد ش��د. 
ای��ران اگر ای��ن فاصل��ه زمانی 
را ی��ک دوره اس��تثنایی ببیند، 
می تواند در رابط��ه با اروپایی ها 
یک تح��ول جدی ایج��اد کند. 
در چنین ش��رایطی ای��ران باید 
به دنبال من��زوی کردن آمریکا 
باش��د. به عبارت دیگر ایران باید 
ضمن ماندن در برجام، به اروپا 
این فرص��ت را بدهد تا بتواند تا 
ح��دودی اثرات خروج آمریکا از 
برج��ام را خنثی کن��د. بهترین 
گزینه ب��رای ایران ش��کایت از 
آمری��کا در کمیت��ه مش��ترک 
برج��ام اس��ت. ای��ران بای��د از 
ای��ن کمیته ی��ک رأی مبنی بر 
محکومیت آمریکا اخذ کند و به 
اروپا فرصت جبران مافات کند. 
بنابراین بهترین گزینه پیش رو 
ب��رای ایران مان��دن در برجام و 
قرار گرفت��ن در کنار اروپا برای 
ط��ی ک��ردن دوره انتقال��ی دو 
س��ال آینده اس��ت. بعد از طی 
این دوره، درصورتی که ایران به 
خواس��ته هایش نرسید می تواند 
ب��رای خ��روج از برج��ام اقدام 
بدهد. در شرایط کنونی ائتالف 
ایران و اروپا علیه آمریکا بس��یار 
بهت��ر از ائتالف اروپ��ا و آمریکا 

علیه ایران است. 

مدی��ر  اس��الوین،  بارب��ارا   *
برنامه »آینده ایران« در شورای 
آتالنتی��ک در واش��نگتن: ایران 
باید مکانیس��م حل اختالفی که 
در چارچوب برجام تعیین شده 
را فعال کند اما درهرصورت در 
برجام بماند. دونالد ترامپ اکنون 
در فضای سیاسی داخلی آمریکا 
بی س��ابقه ای  تحت فش��ارهای 
قرار دارد؛ فش��ارهایی که ادامه 
حض��ورش در قدرت را با تردید 
مواجه کرده اس��ت. بنابراین در 
ص��ورت ادامه حض��ور ایران در 
برجام، ته��ران می تواند امیدوار 
ریاس��ت جمهوری  دوره  باش��د 
ترامپ پیش از موع��د به پایان 
برسد. دولتی که جانشین دولت 
ترامپ شود، احتماالً سرسختی 
کمتری در قبال برنامه هسته ای 
ای��ران از خ��ود نش��انی ده��د. 
بنابرای��ن ایران بای��د عزمش را 
جزم و مشروعیت بین المللی اش 
را تقویت کن��د. در این صورت، 
دیگر کشورهای حاضر در برجام 
هم برای حمایت از ایران تالش 

بیشتری خواهند کرد. 
* مهران کام��روا، مدیر مرکز 
بین الملل  و  منطقه ای  مطالعات 
دانش��گاه جورج تاون آمریکا در 
نباید  به هیچ وجه  ای��ران  دوحه: 
حاضر ش��ود از برنامه موش��کی 
خود کوتاه بیاید. برنامه موشکی 
ای��ران ارتباط مس��تقیم با دفاع 
درعین حال،  دارد.  کش��ور  ملی 
ایران می توان��د از این موقعیت 
برای بهبود رواب��ط با اروپایی ها 
و حت��ی آمری��کا به��ره بگیرد. 

تهدیدهای آمریکا و اس��رائیل و 
اخی��راً خصومت های عربس��تان 
دلی��ل اصل��ی توس��عه برنام��ه 
موشکی ایران در چارچوب یک 
برنامه دفاعی بوده اس��ت. ایران 
ب��ه بهان��ه مطرح ش��دن برنامه 
مس��ائل  می تواند  موش��کی اش 
منطق��ه ای را در مذاکرات پیش 
کش��یده و از ش��رایط بهتری��ن 
نتیجه را به نفع خود اس��تخراج 
کن��د. درواق��ع ای��ران می تواند 
مذاکرات��ی جام��ع ب��ا آمریکا و 
طرف ه��ای منطق��ه ای درب��اره 
موج��ود  امنیت��ی  تهدیده��ای 
آغ��از کند تا ش��اید از اس��اس 
بتوان��د دالیل اصل��ی وجود این 
تهدیدها علیه خود را رفع کند. 
در ای��ن صورت، ایران توانس��ته 
ی��ک تهدید امنیت��ی را به یک 

موقعیت تبدیل کند. 
پاتری��ک،  فیت��ز  م��ارک   *
بین المللی  مؤسسه  دفتر  رئیس 
 )IISS( مطالع��ات اس��تراتژیک
در واشنگتن: در شرایط کنونی 
بهت��ر اس��ت ای��ران دس��ت به 
بزند که نش��ان دهنده  اقداماتی 
حسن نیتش باشد؛ اقداماتی که 
می تواند در مواجهه با آمریکا به 
ایران دس��ت باال بدهد. یکی از 
این اقدامات می تواند آزاد کردن 
در  زندانی  خارجی  ش��هروندان 
ایران باش��د. در چنین شرایطی 
به ط��ور حتم طرف ه��ای درگیر 
در برجام به س��مت حفظ آن و 
منتف��ع کردن ایران از عواید آن 
برخواهند  جدی ت��ری  گام های 

داشت. 

4 توصیه به ایران برای ادامه حضور در برجام

دوره گذار برجام

ش��رکت های  وب سایت های   
هواپیمایی ب��ه تازه ترین میدان 
جنگ ای��االت متح��ده و چین 
تبدی��ل ش��ده اند. ش��رکت های 
هواپیمای��ی آمری��کا ب��ه تازگی 
تای��وان، هنگ کن��گ و ماکائ��و 
را بخش��ی ج��دا از چین عنوان 
کرده ان��د؛ موضوعی ک��ه باعث 
عصبانیت چین شده است. البته 
چین درخواس��ت خاصی از این 
شرکت ها نکرده اس��ت، اما آنها 
بالفاصل��ه اطالع��ات را تصحیح 
کردند. س��ی ان ان مانی گزارشی 
درباره جنگ ایرالین ها منتش��ر 

کرده است. 
فش��ار  گ��زارش،  این  طب��ق 
هواپیمای��ی،  خط��وط  روی 
تازه ترین تالش ه��ا برای مقابله 
کشورهاست. با این حال بعضی 
از خطوط هوایی از جمله دلتای 
اس��ترالیا  کانت��اس  و  آمری��کا 
ب��رای  اقدامات��ی  می گوین��د 

پاس��خگویی ب��ه خواس��ته های 
چی��ن انج��ام می دهن��د. آنه��ا 
نمی خواهند این بازارش��ان را از 

دست بدهند. 
مس��افرت هوای��ی در چی��ن 
س��ریع تر از ه��ر ج��ای دیگری 
رش��د می کند و خطوط هوایی 
از اینک��ه نتوانند س��همی از آن 

داشته باشند، نگران هستند. 
با توجه به طبقه متوس��ط رو 
به رش��د، چین فرص��ت خوبی 
برای خطوط هوایی جهان است. 
انجم��ن بین المللی حمل و نقل 
هوایی س��ال گذشته پیش بینی 
کرد که چین تا س��ال 2020 به 
عنوان بازار جهانی حمل و نقل 
هوایی از آمریکا پیش��ی خواهد 

گرفت. 
چی��ن دقیق��ا نگفت��ه اس��ت 
ک��ه مجازات برای ع��دم تطابق 
خواسته هایش چیست. اما اخیراً 
بع��د از اینک��ه وب س��ایت های 

Marriott تب��ت، هنگ کنگ، 
ماکائ��و و تای��وان را ب��ه عنوان 
کرد،  ذکر  کش��ورهای جداگانه 
چین آنها را مسدود کرده است. 
عذرخواهی   Marriott البت��ه 

عمومی انجام داده است. 
چی��ن معتقد اس��ت کش��ور 
بخش��ی  تای��وان،  خودگ��ردان 
جدایی ناپذیر از قلمرویش است. او 
با هر نظری مخالف این موضوع به 
شدت برخورد می کند. هنگ کنگ 
و ماکائو، مس��تعمره های س��ابق 
اروپایی ک��ه اواخر دهه 1990 به 
چین بازگشتند، به مناطقی نسبتا 
خودمختار اداری تبدیل ش��دند. 
تبت ه��م از س��ال 1951 تحت 

کنترل پکن بوده است. 
سخنگوی وزارت خارجه چین 
اعالم کرده اس��ت ش��رکت های 
کار  چی��ن  در  ک��ه  خارج��ی 
می کنن��د باید ب��ه حاکمیت و 
احترام  ارضی چی��ن  تمامی��ت 

بگذارند و براساس قوانین چین 
عمل کنند. 

ب��زرگ  ش��رکت های  س��ایر 
آمری��کا جای��گاه تای��وان را در 
س��ایت های خود تغییر داده اند. 
اکس��پرس، گلدم��ن  آمریک��ن 
س��اکس و س��یتی بانک، همه 
اطالعات خود که گفته می ش��د 
چین و تایوان دو کشور جداگانه 

هستند را به روز کردند. 
هیچ ک��دام از این ش��رکت ها، 
چی��ن  دول��ت  از  درخواس��تی 
آمریکن  بودند.  نک��رده  دریافت 
اکسپرس گفته است این اصالح، 
از به روز رس��انی معمول  بخشی 
بوده اس��ت، اما گلدمن ساکس 
اظهارنظ��ری  بان��ک  و س��یتی 

نکرده اند. 
به گفته کارشناس��ان، اقدامات 
پکن مؤثر اس��ت و باعث می شود 
را سانس��ور  کس��ب وکارها خود 
کنند. به گفته آنها، چین همیشه 

موضوع را مطرح نمی کند. اما قبل 
از اینکه به شما بگوید چه کاری 
باید انجام دهی��د، خودتان آن را 

اصالح می کنید. 
اسرار تجارت

در  اطالع��ات  تغیی��ر 
مسئله جزیی  یک  وب سایت ها، 
برای ش��رکت ها در مقایس��ه با 
برخی گزینه هایی است که آنها 
در رابط��ه ب��ا کس��ب وکارها در 

چین انجام می دهند. 
بین الملل��ی  ش��رکت های 
مدت هاست ش��کایت می کردند 
که چی��ن با اعمال زور، اس��رار 
تجاری آنها را در ازای دسترسی 
ب��ازار به دس��ت م��ی آورده  به 
اس��ت. در برخی بخش ها، پکن 
تنها  خارج��ی  ش��رکت های  به 
زمان��ی اج��ازه کار می دهد که 
ب��ا  مش��ترک  س��رمایه گذاری 
حداکثر س��هم ش��رکای چینی 

داشته باشند. 

اختالف آمریکا و چین تا کجا ادامه پیدا می کند؟ 

جنگ ایرالین ها

گزارش2

انرژی

ایران ارزان ترین برق جهان را دارد
قیمت واقعی برق در پیچ و تاب 

حمایت های دولتی
در شرایطی که بسیاری از کارشناسان و فعاالن 
بخش ان��رژی معتقدند که باید قیم��ت انرژی از 
جمله برق در کش��ور واقعی ش��ود تا هم ش��اهد 
کاهش س��وء مصرف نباش��یم و هم صنعت برق از 
خطر ورشکس��تگی خارج شود. گزارش مرکز آمار 
ایران نش��ان می دهد که ت��ورم در حوزه برق در 
دو س��ال گذش��ته )95 و 96( منفی بوده اس��ت. 
طب��ق گزارش مرکز آمار تورم کل کش��ور در این 
حوزه در س��ال 96 منفی 8.07 در ساعت اوج بار 
منفی 5.17 و در ساعت کم بار منفی 12.48 بوده 
اس��ت؛ اعدادی که بیانگر آن است که قیمت برق 
ب��ا وجود افزایش قیمت ها و نس��بت به تورم های 
ساالنه کش��ور کاهش داشته است. برق به عنوان 
یکی از اصلی ترین حامل های انرژی در طول چند 
دهه گذشته تحت حمایت و پرداخت سوبسید از 
س��وی دولت بوده اس��ت و به همین دلیل قیمت 
آن در کش��ور همیش��ه بس��یار پایین تر از قیمت 
واقعی آن به دست مصرف کنندگان رسیده است. 
نکته ای که کارشناس��ان س��ال های سال است بر 
آن تأکید می کنند واقعی سازی قیمت حامل های 

انژی از جمله برق است. 
طبق آم��ار وزارت نیرو، ای��ران ارزان ترین برق 
جهان را در بین 200 کشور ثبت شده بین المللی 
در اختیار دارد. س��ال گذش��ته معاون وزیر نیرو 
گفته بود: »قیمت تمام ش��ده برق بدون احتساب 
هزینه س��وخت مصرف��ی در نیروگاه ها عددی در 
ح��دود 105 تومان به ازای هر کیلووات س��اعت 
اس��ت و این در شرایطی است که متوسط قیمت 
ف��روش ب��رق 66 تومان اس��ت. به عب��ارت دیگر 
ح��دود 40 توم��ان در هر کیلووات س��اعت ضرر 
می کنی��م. با توج��ه به اینکه در طول یک س��ال 
م��ا حدود 240 میلیارد کیلووات س��اعت برق در 
اختیار مصرف کنندگان قرار می دهیم؛ در مجموع 
رقم��ی بالغ ب��ر 10 هزار میلیارد تومان در س��ال 
مابه التف��اوت قیمت تمام ش��ده و فروش تکلیفی 

است که باید پرداخت شود.«
گ��زارش مرکز آم��ار در ارتباط با ت��ورم حوزه 
ب��رق هم به خوب��ی زیان اقتصادی ک��ه به دلیل 
ارزانی برق بر کش��ور تحمیل می شود را به خوبی 
نش��ان می دهد. طبق این گزارش شاخص قیمت 
تولیدکنن��ده بخ��ش برق، ب��ر مبنای س��ال پایه 
1390، در س��اعات اوج بار، در سال 1396 برابر با 
117,7 اس��ت که نسبت به سال قبل 5.2 درصد 
کاهش نشان داده اس��ت. همچنین عدد شاخص 
مذکور در س��ال  1395 برابر ب��ا 124.1 بوده که 
نس��بت به س��ال قبل 4.4 درصد کاهش داش��ته 

است. 
عالوه بر این ش��اخص کل قیم��ت تولیدکننده 
بخش برق، بر مبنای س��ال پایه 1390، در سال  
1396 برابر با 120,5 اس��ت که نس��بت به سال 
قبل، 8.07 درصد کاهش داش��ته است. شاخص 
قیم��ت بخش برق در س��ال 1395، رقم 131.1 
ب��وده که نس��بت ب��ه س��ال قب��ل از آن، معادل 

4.5 درصد کاهش نشان داده است. 
همچنی��ن درصد تغییرات فصلی ش��اخص این 
بخ��ش در دو فصل بهار و پایی��ز منفی بوده و در 
دو فصل تابس��تان و زمستان نسبت به فصل قبل 
از خود افزایش را نش��ان می دهد. شاخص قیمت 
تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه 1390، 
در س��اعات اوج بار، در سال 1396 برابر با 117,7 
است که نسبت به س��ال قبل 5.2 درصد کاهش 
نشان داده اس��ت. همچنین عدد شاخص مذکور 
در س��ال  1395 برابر با 124.1 بوده که نسبت به 
سال قبل 4.4 درصد کاهش داشته است. شاخص 
قیم��ت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای س��ال 
پایه 1390، در س��اعات میان بار، در س��ال  مورد 
بررسی برابر 117,9، است که نسبت به سال قبل 
7.0 درصد کاهش داش��ته اس��ت. همچنین عدد 
ش��اخص مذکور در س��ال  1395 برابر با 126.8 
است که نسبت به س��ال قبل 4.4 درصد کاهش 
داش��ته است. ش��اخص قیمت تولیدکننده بخش 
برق، بر مبنای س��ال پایه 1390، درس��اعات کم 
بار، در س��ال1396 برابر، 129,6 است که نسبت 
به س��ال قبل 12.5 درصد کاهش داش��ته است. 
همچنین عدد ش��اخص مذکور در س��ال  1395 
برابر با 148.1 اس��ت که نسبت به سال قبل 4.8 

درصد کاهش داشته است. 
به اعتقاد کارشناسان، اصالح قیمت حامل های 
انرژی به خصوص برق یکی از مهم ترین گام هایی 
اس��ت که دولت ب��رای اصالح اقتص��اد ایران باید 
در دس��تور کار ق��رار دهد، موضوع��ی که اگرچه 
ب��ه هزینه ه��ای تولید، خان��وار و... در ابتدا اضافه 
خواهد کرد ول��ی در طوالنی مدت به نفع اقتصاد 
کش��ورمان خواهد ب��ود. در حال حاض��ر وزارت 
نیرو یک��ی از بدهکارتری��ن وزارتخانه های دولتی 
در کش��ور محسوب می شود. رضا اردکانیان، وزیر 
نی��رو چندی پی��ش در گفت وگوی��ی اعالم کرد 
مجم��وع بدهی های وزارت نیرو به تولیدکنندگان 
غیردولتی برق شامل پیمانکاران، تأمین کنندگان 
تجهی��زات و تولیدکنندگان برق بیش از 30 هزار 

میلیارد تومان است.

یادداشت

اثرگذاری رایزنان بازرگانی در 
حمایت از کاالی ایرانی

در دنیای تجارت خارجی ام��روز، رایزنان بازرگانی به 
س��بب حضور فعال در بازار ه��دف، از مهم ترین عوامل 
تأثیرگذار در توس��عه بازرگانی میان کش��ور مبدا و بازار 
ه��دف و نوک پیکان بازاریابی و ف��روش محصوالت هر 
کشور می باش��ند، چراکه با تحلیل وضعیت اجتماعی و 
اقتصادی، میزان عرضه و تقاضا، تغییر قیمت ها، فعالیت 
رقب��ای داخلی و خارجی در کش��ور مقص��د، برگزاری 
نمایش��گاه های تجاری، قوانین، مقررات و بخشنامه های 
گمرکی و نظای��ر آن می توانند جامعه تجاری ایران را از 
آخرین رویدادهای بازار هدف آگاه س��ازند تا تجار ایرانی 

بتوانند در این بازار رقابتی، موفق تر عمل کنند. 
از س��وی دیگر رایزن��ان بازرگانی با برق��راری ارتباط 
مس��تقیم با شخصیت های طراز اول کش��ور مورد نظر، 
رؤس��ای س��ازمان ها و بنگاه ه��ای اقتص��ادی و مقامات 
تصمیم گیرن��ده در امر تجارت، و همچنین س��اماندهی 
هیات های تجاری یا اعزام هیات های اقتصادی به داخل 
کشور می توانند نقش مهمی در پیشبرد اهداف صادراتی 

محصوالت با نشان ساخت ایران را ایفا کنند. 
اکنون با توجه به نام گذاری س��ال جاری به نام س��ال 
»حمایت از کاالی ایران��ی«، طبق فرمایش مقام معظم 
رهبری، اولویت نخس��ت در برقراری ارتباط اقتصادی با 
کشورهای همس��ایه است. لذا س��فرای ایران باید خود 
را برای انجام فعالیت های اقتص��ادی آماده  کنند که در 
برقراری این روابط، رایزنان اقتصادی هر س��فارتخانه پل 
و رابط میان بخش  خصوصی و دولتی دو کش��ور، نقش 
مهمی دارن��د.  لذا از رایزنان بازرگان��ی انتظار می رود با 
ش��ناخت کامل و همه جانبه از قوانین و مقررات داخلی 
ایران و کش��ور مقص��د، از یک رویکرد و مدل مناس��ب 
همراه با نوآوری بهره بگیرند تا بتوانند به گسترش روابط 
اقتصادی و بازرگانی ایران و کشورهای هدف کمک کنند. 
البته رایزنان بازرگانی باید اختیارات الزم و کافی را برای 
ایفای نقش خود داشته باشند تا بتوانند فضای مناسبی 
برای برقراری روابط اقتصادی و بازرگانی میان تجار ایران 

و دیگر کشورها را فراهم کنند. 
در همی��ن راس��تا، میزان افزایش ص��ادرات و حرکت 
به س��مت تراز تجاری مثبت می تواند از جمله شاخص 
ارزیاب��ی عملکرد رایزنان بازرگانی در کش��ورهای هدف 
باشد، زیرا خطکش صادرات، سرمایه گذاری و همین طور 
اثر گذاری در حجم مبادالت و تراز تجاری، بهترین میزان 

برای سنجش عملکرد این رایزنان به حساب می آید. 

اویل پرایس: اروپا به خرید نفت از ایران ادامه می دهد
پیش بینی نفت 100 دالری تا سال آینده

در روزهای منتهی به خروج آمریکا از برجام، مشتریان 
اروپایی ایران به خرید نف��ت ایران ادامه می دهند و هیچ 
شتابی برای جایگزین کردن منبع تأمین خود ندارند، اما 
برخی از پاالیشگاه ها و بازرگانان به مشکالت فاینانس اشاره 
کرده اند که ممکن است در تجارت نفت با ایران مشکل ساز 
ش��وند.  به گزارش ایس��نا به نقل از اویل پرایس، پس از 
اینکه آمریکا از توافق هس��ته ای ایران خارج ش��د، فروش 
نف��ت خام ایران را هدف گرفته و تحریم هایی که پیش از 
این در راس��تای برجام لغو شده بودند طبق اعالم وزارت 
خزانه داری آمریکا، پس از یک مهلت 180 روزه بازخواهند 
گش��ت.  خریداران اروپایی به دلیل مهلت داده ش��ده از 
س��وی آمریکا، هیچ عجله ای ب��رای جایگزین کردن نفت 
ایران ندارند. همه خریداران اعالم کرده اند که تحریم های 
آمری��کا را رعایت خواهند کرد و برخی از آنها مش��کالت 
بانک��ی ناش��ی از تحریم ها مانند موجود ب��ودن فاینانس 
تجارت را پیش بینی می کنند.  مارتا یورنته، س��خنگوی 
ش��رکت نفت اسپانیایی سپسا که یکی از مشتریان ایران 
در اروپاست، به رویترز گفت: در این لحظه فعالیت تجاری 
ما طبق معمول انجام می ش��ود.  شرکت انی ایتالیا نیز به 
خرید نفت ایران ادامه می دهد و تحت قراردادی که پایان 
امس��ال منقضی می شود، ماهانه دو میلیون بشکه نفت از 
ایران وارد می کند.  مدیر بازرگانی یک مش��تری اروپایی 
دیگر به رویترز گفت: ما کاری انجام نمی دهیم. فعاًل باید 
دس��ت نگه داریم و ببینیم چه می ش��ود. اگر ناچار شویم 
واردات م��ان را کاهش دهیم ای��ن کار را می کنیم.  منابع 
آگاه در شرکت های بازرگانی می گویند به نظر می رسد به 
مدت ش��ش ماه امکان واردات وجود دارد، اما معامله گران 
می گویند بانک ها در تعیین اینکه آیا مش��تریان ایران در 
اروپ��ا می توانند نفت خریداری کنند، کلیدی هس��تند و 
حتی اگر آمریکا به خریداران اروپایی نفت ایران معافیت 
ده��د، آیا آنها همچنان باید حجم خریدش��ان را در دوره 
مهلت ش��ش ماهه کاهش دهند.  خارج از اروپا، چین که 
یکی از بزرگ ترین مش��تریان نفتی ایران است به تهران 
اطمینان داده که به واردات نفت از این کشور ادامه خواهد 
داد.  ب��ه گزارش اینوس��توپدیا، معامله گ��ران نگرانند که 
بازگشت تحریم های آمریکا علیه تهران، به کاهش صادرات 
نفت خام از سومین تولیدکننده بزرگ اوپک منجر شود. 

تحلیلگران در بانک آمریکا مریل لینچ انتظار دارند قیمت 
نفت به 100 دالر در هر بش��که در س��ال 2019 برس��د. 
اختالل در میزان عرضه از س��وی ایران ممکن است اوپک 
را ناگزیر کند در سطح تولیدش که انتظار می رفت تا پایان 
امسال تحت توافق نفتی میان کشورهای اوپک و غیراوپک 
محدود بماند، تغییراتی صورت دهد و شرکت های حفاری 

شیل آمریکا را نیز به تولید باالتر تشویق کند. 
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هرچند دولت از روز 21 فروردین ماه امسال با تعیین نرخ 
4200 تومانی برای دالر، سیاست یکسان سازی نرخ ارز را به 
یکباره در دستور کار خود قرار داد، ولی اعمال این سیاست 
جدید و بخشنامه های پی درپی بانک مرکزی نیز نتوانسته 
است آنطور که انتظار می رفت بازار ارز را از نوسان دور کند. 
بررسی ها نشان می دهد به رغم یک ماهه شدن ابالغ قیمت 
4200 تومان برای هر دالر همچنان مردم و متقاضیان این 
بازار نگران آینده هس��تند، به طوری که حتی رئیس دولت 
نیز به صراحت اعالم کرد که از سیاس��ت های ارزی دولت 

خود راضی نیست. 
با نگاهی به تجربه بیش از چهار دهه گذش��ته بازار ارز 
به روشنی می توان دریافت که به غیر از مقاطع کوتاهی 
ک��ه با فش��ار دولت و هزینه های کالن ن��رخ ارز به ثبات 
رس��یده بود، همواره این بازار مهم در مناس��بات اقتصاد 
ایران با نوس��ان روبه رو بوده است. رخدادها و تصمیماتی 
نی��ز ک��ه در ماه های اخی��ر درخصوص بازار ارز ش��اهد 
بوده ای��م نیز در دوره های مختلف تاریخی س��ابقه دارد، 
به طوری که برای س��ومین بار سیاست تک نرخی کردن 
ارز در دستور کار قرار گرفته است یا اینکه بانک مرکزی 
س��عی کرده است با ابالغ بخشنامه های گوناگون و ورود 
حداکثری بازار ارز را مدیریت کند، چنانچه صاحبنظران 
اقتصادی با تأکید بر اینکه مش��کل سیاس��ت های ارزی 
به عوامل متعددی بازمی گ��ردد، به نحوه مواجهه دولت 
دوازدهم با التهابات ارزی اخیر نقد جدی وارد می کنند. 
در ای��ن زمین��ه، خبرآنالی��ن با طهماس��ب مظاهری، 
رئی��س کل پیش��ین بانک مرک��زی و مرتض��ی اهلل داد، 
مع��اون اقتصادی ات��اق بازرگانی ای��ران گفت وگو کرده 
اس��ت.  طهماس��ب مظاهری معتقد اس��ت ک��ه دولت و 
رئیس جمه��وری بای��د حرف کارشناس��ان را بش��نود تا 
سیاس��ت های ارزی به ریل اصلی خ��ود بازگردد، وگرنه 
با این ش��یوه راه به جایی نخواهد برد. درواقع، با اتکا به 
سیاست های ارزی، باید بازار ارز همواره دارای ثبات بوده 
و فع��االن اقتصادی بابت تغییر نرخ ارز نگرانی نداش��ته 
باش��ند. مرتضی اهلل داد نیز بر این باور اس��ت که یکی از 
مهم ترین دالیل افزایش نرخ ارز، رشد شدید نقدینگی در 
کشور بود. درحالی که در ابتدای دولت یازدهم نقدینگی 
براب��ر با 540 هزار میلیارد تومان بود. این رقم هم اکنون 
به س��ه برابر افزایش یافته اس��ت. این حجم از نقدینگی 
باعث کاهش ارزش پول ملی ش��ده است و درنتیجه نرخ 

ارزهای خارجی را نیز باال برده است. 

گفت وگوی خبرآنالین با رئیس کل پیشین بانک مرکزی 
و معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران را در ادامه می خوانید. 

ارز به صورت واقعی تک  نرخی نشد
طهماس��ب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی 
درباره سیاس��ت های ارزی دولت دوازدهم در گفت وگو با 
خبرآنالین، می گوید: »سیاستی که دولت از آن با عنوان 
یکسان س��ازی نرخ ارز یاد می کند درواقع یکسان سازی 

نرخ ارز محسوب نمی شود.«
به گفته وی تک نرخی کردن به دو معنی می تواند انجام 
ش��ود؛ یکی اینکه دولت یک ن��رخ واحد را در نظر بگیرد و 
اعالم کن��د، این نرخ، نرخ ارز اس��ت. این تک نرخی کردن 
دولتی است. نوع دوم تک نرخی به معنی واقعی، نرخ ارز را 
بازار تعیین می کند و البته دولت در آن از افزایش و کاهش 

ناگهانی جلوگیری می کند و بازار را در 
آرامش نگه می دارد. 

رئیس اسبق بانک مرکزی با انتقاد به 
سخنان ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک 
مرکزی درباره اینکه مردم بیش از حد 
معمول س��فر خارجی می روند، گفت: 
»این موضوع اصال در حیطه وظایف و 

مسئولیت های بانک مرکزی نیست.«
وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم 
تأکید کرد: »دولت و رئیس جمهوری 
باید حرف کارشناس��ان را بشنود تا 
سیاس��ت های ارزی ب��ه ریل اصلی 
خود بازگردد، وگرنه با این شیوه راه 

به جایی نخواهد برد.«
این کارش��ناس ارشد اقتصادی با اشاره به اینکه روش 
مدیری��ت سیاس��ت های ارزی مهم تر از نرخ ارز اس��ت، 
افزود: »سیاس��ت های ارزی موف��ق را از طریق نتایج آن 
می توان ش��ناخت. درواقع با اتکا به سیاس��ت های ارزی، 
باید بازار ارز همواره دارای ثبات بوده و فعاالن اقتصادی 

بابت تغییر نرخ ارز نگرانی نداشته باشند.«
مظاهری با اش��اره ب��ه اینکه نباید ام��کان تبدیل ارز 
به عنوان محل درآمدی برای برخی فراهم باش��د، اضافه 
ک��رد: »عالوه بر این در ذه��ن مردم و مدیران واحد های 
اقتص��ادی نیز ای��ن موضوع که تبدیل پ��ول ملی به ارز، 
به عن��وان یک راه حل ب��رای حفظ ارزش دارایی اس��ت، 

شکل نگیرد.«
مظاه��ری یادآور ش��د: »یک��ی از اصلی تری��ن دالیل 

نوس��انات اخیر بازار ارز رویکرد اش��تباه نسبت به بحث 
قیمت گذاری است.«

 او در توضی��ح ای��ن مطلب افزود: »اگ��ر در مورد یک 
کاالی خ��اص، دول��ت از ط��رق مختل��ف نظی��ر صدور 
بخشنامه، قیمت گذاری دس��توری و تخصیص یارانه در 
ب��ازار دخالت کرده و قیمت ی��ک کاال را از روند طبیعی 
رشد متناسب با تورم خارج کند، چه اتفاقی رخ می دهد؟ 
بدیهی اس��ت تا زمانی  ک��ه این ورود از ق��وت، اقتدار و 
توان اجرایی الزم برخوردار باش��د، این سیاس��ت نتایج 
م��ورد انتظار دولت را تأمین خواه��د کرد، اما به محض 
اینکه خللی در اجرای آن وارد شد، قیمت آن با جهشی 
ناگهانی همراه خواهد ش��د. این مس��ئله زمانی تش��دید 
می شود که اعضای جامعه نیز نسبت به ناتوانی دولت در 
اجرای سیاست سابق خود آگاهی 
پی��دا کنند که در این حالت تقاضا 

به شدت افزایش می یابد.«
چرا سیاست های ارزی شکست 

می خورند؟ 
در همی��ن حال، مرتضی اهلل داد، 
مع��اون اقتص��ادی ات��اق بازرگانی 
ایران در گفت و گو ب��ا خبرآنالین، 
مدعی است که سیاست های ارزی 
دولت شکس��ت خواهد خ��ورد. او 
هفت مورد را ب��ه عنوان مهم ترین 
عوام��ل شکس��ت این سیاس��ت ها 

عنوان می کند. 
به گفته این کارش��ناس اقتصادی براساس قانون برنامه 
سوم توسعه، بانک مرکزی مسئول بود تا نرخ ارز را برمبنای 
نظام شناور مدیریت ش��ده، مدیریت می کرد. در این روش 
قیمت ارز باید براس��اس تفاضل نرخ ت��ورم داخلی با تورم 
خارجی محاس��به  شود، اما متأس��فانه در عمل نرخ ارز به 

صورت دستوری از سوی دولت تعیین شد. 
وی تأکی��د کرد: »یکی از مهم ترین دالیل افزایش نرخ 
ارز، رش��د شدید نقدینگی در کش��ور بود. درحالی که در 
ابتدای دولت یازدهم نقدینگی برابر با 540 هزار میلیارد 
تومان بود این رقم هم اکنون به س��ه برابر افزایش یافته 
اس��ت. این حجم از نقدینگی باع��ث کاهش ارزش پول 
ملی ش��ده اس��ت و درنتیجه نرخ ارزهای خارجی را نیز 

باال برده است.«
او گف��ت: »معضل دیگری که در سیاس��ت های ارزی 

دولت دیده می ش��ود و یکی از مهم ترین آنهاس��ت، این 
اس��ت که سیاس��ت های مالی سیاس��ت های پولی را نیز 
مدیریت می کند؛ بدین معنا که س��ازمان برنامه و بودجه 
به راحتی ب��رای پروژه ه��ای گوناگون هزین��ه می کند و 
این بانک مرکزی اس��ت که باید با اعمال سیاس��ت های 
پولی این ش��کاف را جبران کند. بر همین اساس همواره 
تمام دولت ها با کس��ری بودجه مواجه بوده اند که همین 
کس��ری بودجه تأثیر زیادی در سیاست های پولی و بازار 

ارز کشور داشته است.«
اهلل داد اضاف��ه ک��رد: »از س��وی دیگر اعتم��اد مردم 
ب��ه مس��ئوالن و وعده ه��ای آنها نی��ز تأثیر زی��ادی در 
سیاست های ارزی دارد. زمانی که مقامات ارشد دولت به 
مردم اطمینان می دهند که نگران نرخ ارز نباشند و پس 
از مدت کوتاهی ش��اهد جهش نرخ می شوند این اعتماد 

از دست می رود.«
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: »همچنین بانک 
مرکزی در پیش فروش س��که به عنوان بازار هم راستای 
ارز نی��ز پس از چند روز پیش فروش یک ماهه و س��پس 

سه ماهه سکه و دیگر انواع را متوقف کرد.«
عضو ات��اق بازرگانی ایران اعتقاد دارد که سیاس��ت های 
ناپخته و حساب نش��ده در این بخش تأثیر زیادی داش��ته 
اس��ت. در این زمینه امنیتی کردن بازار ارز و ورود نیروهای 
انتظامی به آن نیز تنها مشکل را به زیرزمین منتقل کرده 
است. دالالن به جای تجمع در نقطه ای معلوم فعالیت های 

پنهان و زیرزمینی خود را آغاز کرده اند. 
او با اش��اره به تصمیمات اخی��ر دولت درخصوص نرخ 
واح��د ارز نیز گف��ت: »عالوه بر این وقت��ی دولت اعالم 
می کن��د که از این تاریخ نرخ دالر تنها با یک نرخ عرضه 
می ش��ود و بیش از آن نرخ قاچاق محسوب می شود و از 
س��وی دیگر با ابالغ بخشنامه های مختلف مشموالن این 
ارز را مح��دود می کند که همین عامل ب��ه تقویت بازار 
غیررسمی )برای تأمین نیازهای ارزی( منجر می شود.«

این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد: »درنهایت نه تنها 
دول��ت دوازدهم بلک��ه تمام دولت ها بی��ش از 60درصد 
ارز کش��ور را از محل ص��ادرات نفت و صادرات غیرنفتی 
در دس��ت دارن��د و ه��رگاه در فروش نفت به مش��کل 
برخورده ایم یا قیمت نفت کاهش یافته است، عرضه ارز 
در بازار کاهش یافته و نرخ آن نیز باال رفته اس��ت. بدین 
ترتیب بانک مرک��زی در تعیین نرخ منطقی و اقتصادی 

ارز درست عمل نکرده است.«

در تازه تری��ن تغییرات اعمال ش��ده در ضوابط ورود و 
خروج ارز مس��افری مجموع خروج ارز، اس��ناد بانکی و 
اوراق بهادار بی نام همراه مس��افر تا س��قف 5000 یورو 
تعیین می ش��ود. این رقم نسبت به 10 هزار یوروی قابل 

خروج قبلی نصف شده است. 
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در جریان تغییراتی که 
در سیاست های ارزی خود در فروردین ماه امسال اعمال 
کرده اس��ت، شرایط تازه ای برای ارز مسافری ایجاد کرد. 
از تغییراتی در میزان ارز اختصاص یافته به مس��افران تا 

حجمی که آنها می توانند از کشور خارج کنند. 
در س��ال گذشته بود که با اصالح دستورالعمل اجرایی 
»ضوابط ناظر بر ارز، اس��ناد بانک��ی و اوراق بهادار بی نام 
همراه مس��افر«، مبلغ قابل حمل برای خروج از کش��ور 
تعریف ش��د؛ به طوری که در راس��تای اج��رای قوانین و 
مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعالم 
ش��د که س��قف خروجی و ورودی ارز 10 هزار یورو و یا 
معادل آن به سایر ارزها است و بیش از این مبلغ ممنوع 

بوده و پولشویی محسوب می شود. 
ام��ا در تازه ترین بازنگری ک��ه در روابط ورود و خروج 
ارز مس��افری انجام ش��ده، مبلغ قابل حمل تا 50درصد 
کاهش یافته اس��ت و بر این اس��اس خروج ارز، اس��ناد 

 بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر مجموعا تا سقف
5000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی 
و تا سقف مبلغ 2000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها از 

مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز است. 
این در حالی اس��ت که خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق 
به��ادار بی نام مازاد بر5000 یورو یا معادل آن به س��ایر 
ارزها برای مرزه��ای هوایی و مبلغ 2000یورو یا معادل 
آن به س��ایر ارزها برای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی 
توسط هر مس��افر به خارج از کشور، منوط به اظهار آن 
در زمان ورود و مش��روط به ارائه رسید چاپی حاوی کد 
رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف 
مبل��غ مندرج در رس��ید در مب��ادی خروجی به گمرک 

خواهد بود. 
همچنین براس��اس ضوابط جدید، ورود ارز به صورت 
اس��کناس به کشور مجاز بوده و برای مبالغ تا5000یورو 
یا معادل آن به سایر ارزها الزامی به اظهار آن به گمرک 
وج��ود ندارد. در ص��ورت ورود ارز به صورت اس��کناس 
بیش از این مبلغ، بانک ها مجاز به پذیرش آن به صورت 
سپرده بوده و در صورت درخواست سپرده گذار، عین آن 
به همراه س��ود مربوطه به ص��ورت ارزی به وی پرداخت 

خواهد شد. 

در کن��ار تغییراتی ک��ه در ضواب��ط ورود و خروج ارز 
همراه مس��افر اعمال ش��ده اس��ت از چندی پیش و در 
جریان سیاست تک نرخی شدن ارز، یکی از سیاست های 
اجرایی ش��ده به تغیی��ر در حج��م ارز اختصاص یافته به 
مس��افران برمی گ��ردد؛ به طوری که ارز مس��افرتی برای 
یکبار س��فر در س��ال تا حدود 1000 یورو یا معادل آن 
به س��ایر ارزها به مس��افران در مرزهای خروجی هوایی 
پرداخت می ش��ود. ارز مس��افرتی پرداختی به مسافران 
هوایی به کش��ورهای هم مرز و مش��ترک المنافع به غیر 
از عراق نیز 500یورو و یا معادل آن به سایر ارزها است. 
تا پیش از سیاس��ت دولت برای تک نرخی شدن ارز و 
اعالم نرخ 4200 تومان برای دالر، هرچند که تخصیص 
ارز مبادله ای به مسافر متوقف شده بود، ولی می توانستند 
با ارائه پاس��پورت، کارت ملی و بلیت به صرافی بانک ها 
تا س��قف 5000 دالر ارز دریاف��ت کنند، نرخ آن تفاوت 
چندانی با بازار نداشت و حدود 15 تا 20 تومان روی هر 

دالر ارزان تر عرضه می شد. 
نحوه بررسی ارز خروجی همراه مسافر

همچنین گمرک ایران درخصوص خروج ارز مسافری 
بی��ش از مبل��غ مجاز و بدون مجوز هش��دار داد. گمرک 
جمهوری اس��المی ایران اعالم کرد که در صورت اقدام 

مس��افر برای خروج ارز از کش��ور بدون مجوز و بیش از 
س��قف تعیین ش��ده، طبق قانون با فرد متخلف برخورد 

می شود. 
در این راس��تا ممکن اس��ت افرادی به دالیل مختلف 
تصمیم به خروج ارز از کشور بیشتر از 5000 یورو کنند 
که در این موارد اقدام اولیه گمرک، هش��دار به این گونه 
مس��افران اس��ت که افراد به هر دلیلی ک��ه بخواهند ارز 
بیش��تری را از کش��ور خارج کنند، باید از طریق شعب 
ارزی بان��ک ملی، ارز مربوط��ه را اظهار و در صورت اخذ 
مجوز اقدام به خروج ارز کنند.  به گفته یک مقام مسئول 
در گم��رک ایران، در صورتی ک��ه فردی بدون اظهار ارز 
خود، بخواهد آن را از کش��ور خارج کند، مشمول قانون 
قاچاق ارز شده و ضمن ضبط ارز مذکور، پرونده قضایی 

قاچاق ارز برای فرد خاطی تشکیل می شود. 
البته ارز همراه مس��افر به مق��دار کمتر از 5000 یورو 
یعنی تا س��قف مجاز نیازی به اظهار ندارد، اما در صورت 
همراه داش��تن مبلغ مضاف بر این مقدار، فرد باید حتما 

ارز خود را اظهار کرده و برای خروج آن مجوز بگیرد. 
به گفته این مقام مس��ئول در گمرک، نوع بررسی ارز 
حمل ش��ده توسط مس��افر از طریق بازرس��ی فیزیکی و 

بررسی ایکس ری انجام می شود. 

هشدار گمرک درباره قاچاق ارز

خروج ارز همراه مسافر نصف شد

تحلیل کارشناسان از التهابات اخیر بازار ارز

سیاست های ارزی چگونه موفق خواهد شد؟ 
اقتصادایران

کاهش اعتماد عمومی میان دولت و ملت به 
روایت حسین راغفر

 4پیشنهاد
برای بازسازی اقتصاد ایران

حس��ین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا 
در نشست کمیسیون بازرگانی بنیاد امید ایرانیان به بررسی 
عواملی که س��بب کاهش اعتماد عمومی بین دولت و ملت 
شده اس��ت، پرداخت و سپس با طرح چهار پیشنهاد برای 
بازسازی وضعیت کنونی، ریشه بحران های کشور را داخلی 
و نه خارجی دانس��ت. راغفر گفت: گروهی به بهانه افزایش 
ن��رخ ارز کاالها را گران می فروش��ند، درحالی که این غارت 
اموال مردم است. به نظر من مسئله اصلی بحرانی در کشور 
ما داخلی اس��ت و نه خارجی.  به گزارش خبرآنالین، استاد 
اقتصاد دانشگاه الزهرا با طرح چهار پیشنهاد برای بازسازی 
وضعیت حاض��ر گفت: گام اول عفو عمومی اس��ت؛ به جز 
کس��انی که دست ش��ان به خون و مال مردم آغشته است، 
عفو عمومی داده ش��ود که زمینه بازگشت اعتماد مردم به 
جامعه فراهم شود.  او افزود: راهکار دوم فراهم شدن فضای 
گفت وگ��وی عمومی اس��ت. چرا وقتی اعتراضی از س��وی 

گروهی صورت می گیرد، کسی توجه نمی کند؟ 
راغفر با بی��ان اینکه افزایش نرخ ارز نش��ان می دهد که 
توطئه ای در کار اس��ت، گفت: سیستم در درون خود دچار 
تعارض اس��ت و همه به دنبال زدن هم هس��تند. متأسفانه 
ام��روز در ش��بکه های مجازی پر از دروغ اس��ت که تحقیر 
ملی را تقویت می کند. ب��ه نظر من تعمدی در این هجمه 

همه جانبه است که تحقیر ملی را به مردم تزریق می کند. 
او اضافه کرد: در شرایطی که فشارهای خارجی در جهان 
وجود دارد باید مردم را باور کنیم و به آنها اعتماد کنیم. اگر 
توانستیم فرصت های سرمایه گذاری در کشور را تغییر دهیم، 
همه ایران س��ود می برند و ناامنی اقتصادی از بین می رود. 
حتما به دنبال آن افرادی می خواهند در ایران سرمایه گذاری 
کنن��د که نتیجه آن کاهش فش��ار غرب خواه��د بود.  این 
کارشناس اقتصاد سومین راهکار را کاهش نابرابری ذکر کرد 
و گفت: سیاست دولت باید این باشد که از گروه های محروم 
حمایت کند. م��ردم باید بدانند که دول��ت از آنها حمایت 
می کند. حتما شورش بعدی، شورش پابرهنه هاست که قابل 
کنترل هم نیست. باید بر ظرفیت های داخلی تمرکز کرد تا 

غرب از خواسته اش کوتاه بیاید. 
در شرایطی که فش��ارهای خارجی در جهان وجود دارد 
باید مردم را باور کنیم و به آنها اعتماد کنیم. اگر توانستیم 
فرصت های سرمایه گذاری در کش��ور را تغییر دهیم، همه 
ایران سود می برند و ناامنی اقتصادی از بین می رود. حتما به 
دنبال آن افرادی می خواهند در ایران س��رمایه گذاری کنند 

که نتیجه آن کاهش فشار غرب خواهد بود. 
راغفر با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی اظهار داشت: 
وقتی عددسازی می کنید، اولین کسانی که حساسیت آنها را 
کم می کنید، رهبران جوامع هستند. وقتی تورم را تک نرخی 
اعالم می کنید، نمی توان انتظار داش��ت که اعتماد عمومی 
پابرجا باشد. اعتماد عمومی این نیست که عدد و رقم تزریق 
کنیم.  او افزود: چهارمین راهکار بازگش��ت اعتماد عمومی 
مبارزه با فس��اد است. این امر امکان پذیر نیست مگر اینکه 
شفاف سازی صورت بگیرد.  استاد دانشگاه الزهرا عنوان کرد: 
امروز فرصتی تاریخی برای بازس��ازی این رفتارها در داخل 
کش��ور پی��ش رو داریم. هیچ کجای دنی��ا اصالحات از باال 
صورت نمی گیرد، بلکه از طبقات پایین اجتماع آغاز می شود. 
او گفت: از امروز به بعد شاهد امواج توفنده تورم خواهیم 
بود. یک��ی از دالیل مهاجرت در ایران به نظر من مس��کن 
اس��ت، چون جوان ایرانی می بیند با درآمدی که دارد هرگز 
نمی تواند صاحب خانه شود.  راغفر تأکید کرد: مسئله کشور 
ما تهدیدهای آمریکا نیس��ت، اما ع��ده ای می خواهند این 
موضوع را مطرح کنند، چون نان آنها در طرح تحریم هاست. 
او با بیان اینکه 60درصد صادرات ما نفتی است و مابقی 
که غیرنفتی اس��ت میعانات گازی اس��ت ک��ه آن هم جزو 
زیربخش های نفتی محس��وب می شود، گفت: کل صادرات 
غیرنفتی ما زیر 5درصد اس��ت که آن هم فرش و مصنوعات 

صنعتی است. مابقی وابسته صنایع است. 
او گف��ت: درحالی که برای توس��عه صنای��ع کوچک الگو 
داریم. الگوی آن هم ایجاد خوش��ه های صنعتی است. همه 
کش��ورهای اروپایی و آمریکا این الگ��و را اجرایی کرده اند. 
شیوه کار این است که یک سه ضلعی دولت، دانشگاه و بنگاه 
اقتصادی تشکیل شود، دانشگاه نوآوری کند، دولت حمایت 
کن��د و بنگاه اقتصادی آن را اجرایی کند. امروز تنها راهکار 
حمایت از تولید ملی استفاده از ظرفیت های داخلی است. 

این اقتصاددان با اش��اره به اینکه پیش از روی کار آمدن 
دولت یازدهم هف��ت طرح فوالدی به فاصله 100 کیلومتر 
در استان خراس��ان رضوی، شرقی و غربی اجرا شد، گفت: 
امروز با توجه به خشکسالی همه این طرح ها زیر 20درصد 
کار می کنند. چرا با این وجود در وسط کویر در یزد مجددا 

کارخانه فوالد احداث می شود. این نهایت بالهت است. 
او افزود: همین امروز در اصفهان بحث این است که فوالد 
مبارکه از اصفهان جمع شود، چون مردم آب شرب ندارند. 

راغفر با بیان اینکه اقتصاد کش��ور ام��روز گرفتار مافیای 
واردکنندگان خودرو است، متذکر شد: در سال 95 به میزان 
5 میلیارد دالر خودرو وارد شده است، این در حالی است که 
در همین مدت تنها 7.5 میلیارد دالر ماشین آالت کشاورزی 

وارد شده است. 
او گف��ت: اینکه گروهی به بهانه افزایش نرخ ارز کاالها را 
گران می فروشند، این غارت اموال مردم است. همه این افراد 

هم در خارج از کشور برای خود زندگی ساخته اند. 
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه الزهرا با بیان اینکه چند س��ال 
است که کشور گرفتار فرار سرمایه است، تصریح کرد: مگر 
رشد اقتصادی ترکیه از همین سرمایه های ایرانی ها نیست. 
یا گرجس��تان که داریم آن را آباد می کنیم؟ علت این فرار 

سرمایه ناامنی در اقتصاد است. 

طهماسب  مظاهری: دولت و 
رئیس جمهوری باید حرف 
کارشناسان را بشنود تا 

سیاست های ارزی به ریل اصلی 
خود بازگردد، وگرنه با این 

شیوه راه به جایی نخواهد برد. 
درواقع با اتکا به سیاست های 

ارزی، باید بازار ارز همواره 
دارای ثبات بوده و فعاالن 

اقتصادی بابت تغییر نرخ ارز 
نگرانی نداشته باشند
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فرصت امروز: صبح یکشنبه 
اس��حاق جهانگیری در کسوت 
رئیس س��تاد اقتص��ادی دولت، 
مهمان جلسه غیرعلنی مجلس 
بود تا سیاست های ارزی دولت 
را تشریح کند؛ از دستور رهبری 
به دس��تگاه ها برای تنظیم بازار 
ارز گرفت��ه تا رف��ع نگرانی های 
برجام��ی  تصمی��م  از  ناش��ی 
نهاوندیان  همچنی��ن  آمری��کا. 
مع��اون اقتصادی رئیس جمهور، 
س��یف رئیس کل بانک مرکزی 
و کرباس��یان وزی��ر اقتصاد نیز 
جهانگی��ری را همراهی  کردند. 
تش��ریح تالش های دولت برای 
آنک��ه از قبل تصمی��م برجامی 
آمریکا فش��اری به مردم نیاید، 
برنامه ه��ای دولت ب��رای مقابله 
با جنگ ارزی، تأمین ارز کشور 
قیمت  کنت��رل  واردات،  ب��رای 
ارز و . . . از جمل��ه وعده ه��ای 
جهانگیری در این جلس��ه بود. 
او عص��ر ش��نبه نیز در مراس��م 
یکمی��ن  و  س��ی  اختتامی��ه 
نمایشگاه بین المللی کتاب گفته 
بود که با خروج ترامپ از برجام 
کمتری��ن اتفاق��ی در اقتصاد ما 

نیفتاد. 
پ��س از جهانگی��ری، کاظ��م 
جالل��ی رئیس مرکز پژوهش ها، 

رئی��س کمیس��یون اقتصادی و 
جمع��ی از نماین��دگان نی��ز به 
ط��رح مواضع خ��ود پرداختند. 
آنگونه ک��ه عل��ی الریجانی در 
پایان این جلسه غیرعلنی و آغاز 
جلس��ه علنی از تریبون مجلس 
با بیان اینکه جلس��ه مشترک با 
ستاد اقتصادی دولت، به منظور 
بررسی مس��ائل مربوط به ارز و 
کم��ک به صادرات کش��ور بوده 
اس��ت، ابراز امی��دواری کرد که 
با تعام��ل و همفکری و رایزنی، 
تصمیم��ات دقیق ت��ری در این 

زمینه گرفته شود. 
الریجان��ی، رئی��س مجل��س 
در  جلس��ه  جزیی��ات  درب��اره 
گزارش کوتاه��ی گفت: »امروز 
در جلس��ه ای با حض��ور معاون 
تی��م  و  رئیس جمه��ور  اول 
بحث ه��ای  دول��ت  اقتص��ادی 
وضعی��ت  درب��اره  مبس��وطی 
مربوط  مسائل  اقتصادی کشور، 
ب��ه ارز، موضوع مه��م صادرات 
و همچنی��ن نیازه��ای کش��ور 
اقتصاد،  کمیس��یون  انجام شد. 
مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس و 
نماین��دگان نیز در ای��ن زمینه 
اظه��ار نظ��ر کردن��د، بنابراین 
امیدواری��م ب��ا تعام��ل در این 
زمینه، همفک��ری و رایزنی های 

تصمیم��ات  صورت گرفت��ه 
دقیق تری گرفته شود.«

نعمت��ی،  به��روز  همچنی��ن 
عضو هیأت رئیس��ه مجلس بعد 
از جلس��ه در جم��ع خبرنگاران 
گفت: »جهانگیری و س��یف در 
جلس��ه غیرعلنی به نمایندگان 
مجلس قول دادند که هیچ گونه 
نگران��ی درخص��وص تأمین ارز 
وجود ن��دارد، در مورد صادرات، 
آقای الریجانی به صورت جدی 
نس��بت به موضوع حساس��یت 
نش��ان دادن��د مبنی ب��ر اینکه 
صادراتی  مشوق های  باید  حتما 
به تج��ار اختصاص یاب��د. آقای 
جهانگیری در نشست غیرعلنی 
پارلم��ان، مبن��ای محاس��باتی 
برای تعیین نرخ 4 هزار و 200 
تومانی ارز را تشریح کرد. بحث 
بعدی در م��ورد نیازمندی های 
ارزی کش��ور اعم از ص��ادرات، 
واردات، نیازهای تولیدکنندگان 
ارز  و  بیم��اران  داروه��ای  و 

دانشجویی بود.«
نشس��ت  »در  گف��ت:  او 
غیرعلنی مجلس، آقایان جاللی، 
پورابراهیمی و چهار نفر دیگر از 
نماین��دگان مجلس دغدغه های 
خ��ود را درباره وضعیت بازار ارز 
بیان کردند که از جمله آنها حل 

مشکالت تولیدکنندگان بود که 
آقای س��یف و آقای جهانگیری 
ب��رای حل ای��ن دغدغ��ه قول 
مجموع  در  همچنی��ن  دادن��د. 
با توج��ه به توضیح��ات معاون 
و همچنین  رئیس جمه��ور  اول 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی و 
اظه��ارات نماین��دگان مجلس، 
وفاق بین دولت و مجلس ایجاد 
اقتص��ادی  کمیس��یون های  و 
و برنام��ه و بودج��ه مجل��س و 
همچنی��ن مرک��ز پژوهش های 
پارلمان از طرف آقای الریجانی 
مأ مور ش��دند که گزارشات این 
جلس��ه و گزارش��ات جلس��اتی 
که با نخبگان اقتصادی کش��ور 
جمع بن��دی  را  می گذارن��د 
ک��رده و در اختی��ار معاون اول 
دهن��د،  ق��رار  رئیس جمه��ور 
همچنی��ن مق��رر ش��د آق��ای 
جهانگی��ری نیز جلس��اتی را با 
حضور نخبگان اقتصادی برگزار 
کن��د ک��ه نگرانی ه��ای جامعه 

درباره بازار ارز رفع شود. 
ع��الوه ب��ر ای��ن غالم محمد 
زارعی، عضو کمیس��یون صنایع 
و معادن مجلس درباره جزییات 
اول  مع��اون  گف��ت:  جلس��ه 
بود که  رئیس جمه��ور معتق��د 
ارائ��ه ارز با ن��رخ 4200 تومان 

موجب تثبیت شرایط اقتصادی 
خواهد ش��د و به بازار ارز ثبات 
کل  رئیس  همچنی��ن  می دهد. 
بانک مرکزی معتقد بود در بازار 
ارز ثبات ایجاد شده است و نرخ 

ارز ثابت خواهد ماند. 
رئی��س کمیس��یون عم��ران 
مجل��س، محمدرض��ا رضای��ی 
کوچی هم گف��ت: »معاون اول 
رئیس جمه��ور تأکی��د کرد که 
ت��الش می کنیم خ��روج آمریکا 
از برج��ام تأثی��ری ب��ر زندگی 
و معیش��ت م��ردم نگ��ذارد. او 
برنامه ه��ای خ��ود را تش��ریح و 
تأکید کرد که تمام تالش ما بر 
این اس��ت فشاری به مردم وارد 
نشود و معیش��ت مردم آسیبی 
نبیند. معاون اول رئیس جمهور 
همچنی��ن تأکی��د ک��رد خروج 
آمریکا از برجام مش��کلی برای 
نخواهد  ایج��اد  کش��ور  اقتصاد 

کرد.«
رئی��س کمیس��یون عم��ران 
مجلس ادامه داد:  »مس��ئوالن 
دولت��ی قول دادند ک��ه نرخ ارز 
را در ب��ازار باثبات کنند. اگرچه 
در یک قسمت هایی ارز با قیمت 
4200 عرض��ه می ش��ود، اما در 
بخش های دیگری نرخ ارز بسیار 

متالطم است.« 

در جلسه غیرعلنی ارزی مجلس و دولت چه گذشت؟ 

وعده جهانگیری برای کنترل بازار ارز وزیر اقتصاد در دیدار با همتای بلغاری 
پیشنهاد داد

ایجاد روابط مستقیم بانکی با 
بلغارستان

وزیر اقتصاد گفت بلغارستان می تواند با راه اندازی 
شعب، روابط بانکی مستقیم با ایران ایجاد کند. 

به گزارش صدا و س��یما، مس��عود کرباس��یان روز 
گذش��ته در دیدار با امیل میکارا کلف، وزیر اقتصاد 
جمهوری بلغارس��تان درب��اره زمینه ه��ای مختلف 
هم��کاری دو کش��ور با بیان اینکه ریاس��ت دوره ای 
اتحادیه اروپا هم اکنون به عهده بلغارس��تان اس��ت 
که زمینه س��از توس��عه مراودات ایران و اروپا خواهد 
بود، افزود: عهدش��کنی ترامپ می تواند زمینه س��از 

استحکام بیشتر همکاری ها باشد. 
وزی��ر اقتص��اد رفت��ار یکجانب��ه آمری��کا را عامل 
زیرسوال رفتن معاهدات بین المللی و شورای امنیت 
اع��الم ک��رد و ادام��ه داد: پیش نوی��س موافقتنامه 

همکارهای اقتصادی دوجانبه آماده امضا است. 
کرباس��یان گف��ت: در زمینه س��رمایه گذاری های 
مش��ترک باید جدی کار را دنبال کنیم و حتی مقرر 
بود کمیسیون مش��ترک اقتصادی هم تشکیل شود 
تا امکانات و فرصت های س��رمایه گذاری دو کش��ور 

شناسایی و کار به سرعت آغاز شود. 
وی اف��زود: در ای��ران هفت منطق��ه آزاد تجاری 
داری��م که این مناطق و مناطق آزاد بلغارس��تان نیز 

می توانند همکاری هایی را شکل دهند. 
وزیر اقتصاد با اش��اره به جلس��ه دوشنبه در اتاق 
بازرگان��ی ایران گفت: این جلس��ه ک��ه درخصوص 
معرفی توانمندی بلغارس��تان خواهد ب��ود، افزایش 
زمینه های همکاری بخش خصوصی دو کش��ور را به 
دنبال خواهد داشت. البته همه این مراودات مستلزم 
روابط بانکی مناس��ب است و ما آمادگی کامل برای 
ایجاد چنین فضای مس��اعدی را داریم، خصوصا که 
بلغارس��تان می تواند با راه اندازی شعب، روابط بانکی 
مستقیمی با ایران به وجود آورد.  او با اشاره به اینکه 
همکاری های تجاری، صنعتی و بانکی 30 سال قبل 
راحت ت��ر بود، گفت: در آن زمان هم��کاری ایران با 
بلغارس��تان بیش از اکنون بود، به گونه ای که هنوز 
هم در فروشگاه های ایران پنیر بلغاری معروف است، 
بنابراین ما باید در زمین��ه همکاری های بانکی قدم 
اساس��ی برداریم و باید در برنامه س��فر هیأت بلغار، 

دیدار با مسئوالن بانکی ایران هم گنجانده شود.

 
آرژانتین خواهان کمک صندوق 

بین المللی پول برای جلوگیری از بحران
مارکوس پنا، رئی��س کارکنان دولت آرژانتین گفت 
این کشور از صندوق بین المللی پول خواسته است یک 
خط کمک مالی به این کشور اختصاص دهد که برای 
جلوگیری از وقوع بحران اقتصادی در این کش��ور نیاز 

است. 
به گزارش ایس��نا به نقل از شینهوا، رئیس کارکنان 
دولت آرژانتی��ن که با یک ش��بکه رادیویی گفت وگو 
می ک��رد، گفت: مذاکرات بین بوینس آیرس و این نهاد 
مال��ی تنها متمرکز بر این موضوع بوده اس��ت و افزود 
آرژانتین از صندوق نخواس��ته اس��ت ک��ه یک برنامه 

اقتصادی برای این کشور تهیه کند. 
پ��س از دو هفته نوس��ان ارزی و رس��یدن هر دالر 
به 23.73 پزو که باالترین س��طح امس��ال به ش��مار 
می رود، آرژانتین به صن��دوق بین المللی پول مراجعه 
ک��رده اس��ت. بانک مرک��زی به منظ��ور جلوگیری از 
کاهش بیش��تر ارزش پزو وارد عمل ش��ده است و نرخ 
بهره را به 40درصد رس��انده اس��ت.  پنا در عین حال 
افزود که صن��دوق بین المللی پول نه چوب جادو دارد 
و نه اوضاع را پیچیده تر می کند، بلکه موفقیت امور به 
خود ما بس��تگی دارد.  سه شنبه هفته پیش نیکالس 
دوخوون- وزیر خزان��ه داری آرژانتین- برای مالقات با 
کریس��تین الگارد- رئیس صندوق بین المللی پول- و 
بحث درخصوص میزان و ش��رایط هر نوع تأمین مالی 
ممکن به واش��نگتن س��فر کرد.  طب��ق بیانیه وزارت 
خزان��ه داری آرژانتی��ن، خط اعتباری صن��دوق از نوع 
»اس��تند بای« خواهد بود که یکی از روش های سنتی 
تأمین مالی و ملتزم دخالت صندوق در سیاس��ت های 
اقتصادی کش��ور متقاضی است.  تحلیلگران معتقدند 
صن��دوق بین المللی پول بین 20تا 30میلیارد دالر در 
اختی��ار آرژانتین قرار می ده��د، هرچند بوینس آیرس 
این سه شنبه برای بازپرداخت اوراق قرضه منقضی شده 
خود نیاز به مبلغ مش��ابه دیگ��ری دارد. انتظار می رود 
بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره، دارندگان اوراق را به 

نوسازی سررسید اوراق ترغیب کند. 
از س��وی دیگر فرانسیس��کو کابرا- وزی��ر تولیدات 
آرژانتین - گفته اس��ت این کش��ور در روزهای آینده 
ب��ر نوس��انات ارزی غلبه خواهد ک��رد. وی که پس از 
دیدار مائوریس��یو مکری- رئیس جمهور این کشور- با 
رهبران صنعتی در کنفرانسی خبری صحبت می کرد، 
تصریح کرد: به مس��ئله دالر به عنوان یک مشکل نگاه 
نمی کنیم بلکه این را یک مس��ئله موقتی می دانیم که 
در روزهای آتی به تاریخ خواهد پیوس��ت. کابرا افزوده 
اس��ت که کاهش ارزش پزو روی قیمت ها در آرژانتین 
اثر نگذاشته و هنوز تغییری در قیمت ها رخ نداده است. 
سیاس��ت ما کنترل قیمت ها نیست بلکه خواهان یک 

بازار شفاف هستیم. 
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دریچــه

ماجرای رئیس موسسه غیرمجازی 
که دیپلم نداشت و با اسلحه به 

بانک  مرکزی رفت
خان��ه مل��ت ب��ه نق��ل از نایب رئیس فراکس��یون 
مس��تقلین والیی مجلس، نوش��ت: رئیس کل بانک 
مرک��زی در این نشس��ت مط��رح کرد ک��ه یکی از 
موسس��ات 12هزار میلیارد تومان پ��ول مردم را در 
حالی جمع کرده بود که سرپرست آن دیپلم نداشت 

و مسلح وارد بانک مرکزی می شد. 
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی در تش��ریح نشست 
فراکس��یون مس��تقلین والیی با حض��ور رئیس کل 
بانک مرکزی، اظهار داشت: سیف مهمان فراکسیون 
بود که مطالب بس��یاری در این نشس��ت مطرح و به 
سواالت بخش اعظمی از نمایندگان پاسخ داده شد. 
نایب رئیس فراکس��یون مس��تقلین والیی مجلس 
با بیان اینکه در این نشس��ت س��یف مطرح کرد که 
در اولین جلس��ه که با مقام معظم رهبری برگزار شد، 
ایشان دس��تور به ساماندهی موسس��ات مالی دادند و 
از آن زم��ان برنامه کاری خود را آغ��از کرده اند، گفت: 
سیف اعالم کرد که متأسفانه موسسات مالی و اعتباری 
غیرمجاز حجم بسیار زیادی مشکل ایجاد کرده بودند و 
25درصد از نقدینگی کش��ور در این موسسات در حال 
گردش بود. طی اقدامی بزرگ میزان نقدینگی در دست 

موسسات به صفر رسیده است. 
نماینده مردم رش��ت در مجلس ش��ورای اسالمی، 
گفت: رئیس کل بانک مرکزی در این نشست مطرح 
کرد که یکی از موسسات 12 هزار میلیارد تومان پول 
م��ردم را درحالی جمع کرده بود که سرپرس��ت آن 
دیپلم نیز نداش��ت و مسلح وارد بانک مرکزی می شد 

و حتی من را نیز تهدید می کرد. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با 
بیان اینکه سیف مطرح کرد که تاکنون یک نفر در قوه 
قضاییه محکوم نش��ده است، تصریح کرد: وی در ادامه 
اعالم کرد پرداخت خس��ارت به ضرردیدگان از خطوط 
اعتباری صورت می گیرد که پشتوانه آن از دارایی های 
موسسات است و از جیب مردم برداشته نشده و حدود 
23 هزار میلیارد تومان با توجه به دارایی موسسات خط 
اعتباری تشکیل شده که حدود 15 هزار میلیارد تومان 
آن تا به حال پرداخت شده است.  جعفرزاده، ادامه داد: 
رئیس کل بانک مرکزی در این نشست مطرح کرد که 
برای حل مشکالت کشور نیاز به انسجام، وفاق و وحدت 
داریم تا با یکدیگر مش��کالت موسسات را حل کنیم و 
نباید تحت تأثیر جوس��ازی ها قرار بگیریم و باید رفتار 

عاقالنه داشته باشیم. 
نایب رئیس فراکس��یون مستقلین والیی مجلس با 
بیان اینکه سیف در جلس��ه اعالم کرد که مشکالت 
ارتباطات با بانک های جهانی باید حل ش��ود که یکی 
موانع آن ساختار بانک های ما است که بسیار قدیمی 
هس��تند، گفت: رئیس بانک مرکزی در این نشس��ت 
ادام��ه داد یک��ی دیگر از م��واردی ک��ه باید اصالح 
شود اس��تانداردهای حسابداری اس��ت، ترازنامه های 
حس��ابداری کش��ور ب��ه روز و م��ورد تأیی��د مجامع 

بین المللی نیست. 
او با تأکید بر اینکه س��یف اع��الم کرد که تاکنون 
ح��دود 7 میلی��ارد دالر ارز 4 ه��زار و 200 تومانی 
ب��رای تأمی��ن نیازهای واقعی کش��ور تخصیص داده 
شده و بیش از یک میلیارد و 200میلیون دالر برای 
کاالهای اساس��ی و دارو پرداخت ش��ده است، عنوان 
کرد: با اجرای سیاست های جدید ارزی طی یک ماه 
اخیر حدود یک میلیارد و 200میلیون دالر دیگر ارز 
از صادرکنن��دگان غیرنفتی از طریق س��امانه نیما و 

سامانه بانکی خریداری شده است. 
وی افزود: سیف در پایان مباحث خود عنوان کرد 
که س��امانه نیما به بانک مرکزی اجازه می دهد تا ارز 
حاص��ل از صادرات غیرنفتی کش��ور را مدیریت کند 
و ب��رای این منظور تقریبا چهار ماه کار ش��بانه روزی 
انجام ش��ده اما متأس��فانه توس��ط برخی از رسانه ها 

دستمایه تمسخر قرار گرفته است. 
 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4,200دالر آمریکا

7,875یورو اروپا

8,750پوند انگلیس

1,759درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

842,700مثقال طال

194,500هر گرم طالی 18 عیار

1,955,000سکه بهار آزادی

1,994,000سکه طرح جدید

1,005,000نیم سکه

590,000ربع سکه

375,000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

بان��ک  رئی��س کل  امـروز:  فرصـت 
مرکزی، ولی اهلل س��یف در حاشیه جلسه 
ارزی در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
برق��راری ارتب��اط با بانک ه��ای مرکزی 
اروپای��ی و ارتب��اط با بانک ه��ای بزرگ 
اروپای��ی برای بانک مرکزی و نظام بانکی 
کش��ور از بحث های اساسی است که در 

مذاکره با پنج کشور دنبال می کنیم. 
ولی اهلل سیف که روز یکشنبه به همراه 
اسحاق جهانگیری و دیگر دولتمردان به 
مجلس رفته بود، در حاش��یه این جلسه 
و درباره انتظارات بانک��ی ایران از برجام 
گفت: در حال حاضر مذاکراتی بین ایران 
با سه کش��ور اروپایی، چین و روسیه در 
حال انجام اس��ت ک��ه طبیعتا با توجه به 
مقدمات��ی که برای ای��ن مذاکرات پیش 
آمده قرار ش��ده ایران در ش��رایطی قرار 
گیرد که احس��اس کن��د از برجام انتفاع 
الزم را می برد و اگر قرار باش��د زمینه ای 
برای حرکت مثب��ت اقتصاد ما در برجام 
ایجاد نش��ود ایران نمی تواند به تعهداتش 

عمل کند. 
وی اف��زود: یکی از محورهای اساس��ی 
مذاک��رات، ارتباط��ات بانک��ی اس��ت و 
هم��کاران م��ا در بانک مرک��زی هم در 
ای��ن مذاکرات حضور دارن��د و امیدواریم 
شرایطی ایجاد شود که نظام بانکی بتواند 
ارتباطات بین المللی خود را داشته باشد. 
س��یف درب��اره انتظار مش��خص بانک 
مرک��زی از اروپا در ای��ن مذاکرات ادامه 
داد: برقراری ارتباط با بانک های مرکزی 
اروپای��ی و ارتب��اط با بانک ه��ای بزرگ 
اروپای��ی برای بانک مرکزی و نظام بانکی 

کشور از بحث های اساسی است که دنبال 
می کنیم. 

گزارش تخصیص ارز 4200 تومانی 
ظرف یک ماه گذشته

س��یف همچنین در جلسه فراکسیون 
»مس��تقلین« مجلس ش��ورای اس��المی 
ارز تخصی��ص  گ��زارش  ارائ��ه   ب��ه 
4200 تومان��ی ظ��رف یک ماه گذش��ته 
پرداخت و گفت: بخشی از نوسانات ارزی 
به دلیل فضاسازی های سیاسی بین المللی 
از جمل��ه اظه��ارات رئیس جمهور آمریکا 
ش��کل گرفت. در نوسانات ارزی دو گروه 
از عوامل اقتص��ادی و غیراقتصادی نقش 
دارند. عوامل اقتص��ادی همچون تورم و 
دیگ��ر ش��اخص های کالن اقتصادی که 
بر تورم تأثیرگذارن��د، طبیعتا این عوامل 
بر ن��رخ ارز نیز موثر هس��تند، اما برخی 
عوامل غیراقتصادی مانند فضاسازی های 
بین المللی نیز بر تغیی��ر نرخ ارز اثرگذار 

است که باید به آنها توجه کنیم. 
س��یف با اش��اره به اینکه بانک مرکزی 
از ابت��دای دول��ت یازدهم ت��الش کرده 
است که نرخ ارز متناسب با واقعیت های 
اقتص��ادی تغییر کن��د، اف��زود: البته در 
برخی برهه ه��ا نوس��انات خفیفی وجود 
داش��ت لیکن تغییرات ارز 2950 تومانی 
در مردادماه سال 1392 نسبت به دی ماه 
س��ال 1396 ب��ه 4200 توم��ان طبیعی 
اس��ت و این تغیی��ر بر اثر تف��اوت تورم 

داخلی و خارجی ایجاد شده است. 
به گزارش بانک مرکزی، وی به عوامل 
غیراقتصادی تغییر نرخ ارز اش��اره کرد و 
گفت: در زمینه عوامل غیراقتصادی باید 

یادآور ش��د که مهم ترین این عوامل عدم 
اطمینان به آینده و انتظارات منفی است، 
چراکه هنر دش��منان کشور، فضاسازی و 
الق��ای ع��دم اطمینان به آین��ده اقتصاد 
کشور اس��ت که روش��ی کم هزینه برای 
تخریب به ش��مار م��ی رود و متأس��فانه 
برخ��ی در داخ��ل نیز به کمک دش��من 
می آین��د و به ای��ن التهابات و نوس��انات 

دامن می زنند. 
س��یف با تأکی��د بر اینک��ه هماهنگی، 
همدلی و وحدت روی��ه، راهکار مبارزه با 
تهدیدات دشمن در موضوعات اقتصادی 
اس��ت، تصریح کرد: باید در دستگاه های 
مختل��ف واقعیت ه��ای اقتصادی کش��ور 
تبیین ش��ود ت��ا ش��رایط التهاب آفرینی 

ایجاد نشود. 
وی به ش��رایط س��خت ابتدای فعالیت 
دول��ت یازدهم ب��رای تأمین ارز کش��ور 
اش��اره ک��رد و گفت: به دلی��ل تحریم ها 
انتقال ارز از کانال بانکی میس��ر نبود که 
با دیپلماس��ی فعال کشور و گشایش های 
ایجادشده تا حدودی انتقال ارز به کانال 
بانکی بازگش��ت، لیکن فاصله کش��ور با 
وضعیت مطلوب در ایجاد روابط بانکی در 

حد ایده آل نیست. 
س��یف ب��ه موض��وع کفایت س��رمایه 
بانک ها نیز اش��اره کرد و گفت: استاندارد 
بانک ه��ا  بین الملل��ی کفای��ت س��رمایه 
12درصد اس��ت درحالی که در ایران این 
میزان حدود 4درصد اس��ت که با همت 
مجموعه قوای کشور باید برای اصالح آن 
و در مجموع اصالح ساختار مالی بانک ها، 

قدم های بزرگ تری برداریم. 

بازگشت ارز صادرات غیرنفتی به 
نظام بانکی

او همچنین با اشاره به عرضه یک میلیارد 
و 200میلیون دالری ارز ناش��ی از صادرات 
غیرنفتی در سامانه نیما و نظام بانکی کشور 
گفت: ب��ا وجود برخی مقاومت ها از س��وی 
تعدادی از صادرکنندگان، پس از گذش��ت 
ی��ک م��اه از تصمیم جدی��د در ح��وزه ارز 
ش��اهد عرضه ارز ناش��ی از صادرات از سوی 
صادرکنندگان در سامانه نیما و نظام بانکی 
هستیم، اما برخی از روز اول با تزریق روحیه 
ناامیدی در جامعه سعی در ناکارآمد خواندن 
تصمیم اتخاذشده داشتند.  رئیس کل بانک 
مرکزی درخصوص اس��تفاده از مدل جدید 
نظارتی با بهره مندی از تجربه روز دنیا عنوان 
کرد: این م��دل جدید نظارتی که بر مبنای 
مدل نظارتی اتحادیه اروپا تهیه و تدوین شده 
در شرف استقرار است و بانک ها تحت نظارت 
دقی��ق بانک مرکزی قرار خواهند گرفت، اما 
باید در نظر داشت که بانک مرکزی محکمه 
قضایی بانک ها نیس��ت و ب��ه عنوان ناظر بر 
فعالیت درس��ت اقتص��ادی بانک ها نظارت 
می کن��د و این نظارت به گونه ای اس��ت که 
با حف��ظ ثبات پولی، تم��ام بانک ها بتوانند 
پاسخگوی س��پرده گذارها باشند تا حوادث 
مشابه موسسات غیرمجاز که خارج از نظارت 
بانک مرکزی شکل گرفتند و فعالیت کردند 
و پاس��خگوی سپرده گذاران خود نبودند، در 
عرصه پول��ی و بانکی اتفاق نیفتد.  س��یف 
همچنی��ن خب��ر منتشرش��ده در برخی از 
رسانه ها مبنی بر اینکه از سمت خود استعفا 
کرده اس��ت را رد کرد و گفت: به هیچ عنوان 

چنین موضوعی صحت ندارد. 

گزارش تخصیص ارز 4200 تومانی از سوی سیف به مجلس

انتظارات بانکی ایران از برجام
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ب��ورس در دومی��ن روز هفته با رش��د 
274 پل��ه ای به کان��ال 94 هزار واحدی 
صع��ود ک��رد و در جای��گاه 94 ه��زار و 
165 واح��دی تثبی��ت ش��د. در واقع با 
کاهش ابهامات نس��بت به آینده اقتصاد، 
مقطع��ی  ص��ورت  ب��ه  س��رمایه گذاران 
فرصت های س��رمایه گذاری را بهتر آنالیز 
می کنند و این موض��وع تصمیم گیری را 
ب��رای س��رمایه گذاران بورس��ی راحت تر 

کرده است. 
به گزارش ایسنا، روز یکشنبه بار دیگر 
ش��اخص کل بورس توانست از کانال 94 
واح��دی عب��ور کند. چند روز اس��ت که 
قیمت ه��ا در بورس ته��ران مخصوصا در 
س��هم های شاخص س��از به آرام��ی رو به 
افزایش اس��ت و به تبع آن ش��اخص کل 
نیز به آرامی رش��د همراه با احتیاطی را 

شاهد است. 
بعد از تصمیم ترام��پ در مورد برجام 
راه برای س��رمایه گذاران روشن تر شده و 
فضای ابهام به ص��ورت مقطعی کم رنگ 
شده است، البته این موضوع الزاما کمک 
به شکس��ت رکود بازار س��هام نمی کند، 
چراکه تم��ام بازارها از کاه��ِش ابهامات 
اقتص��ادی بهره من��د می ش��وند و امکان 

بگیرن��د  تصمی��م  س��رمایه گذاران  دارد 
ک��ه س��رمایه های خ��ود را در مع��رض 

ریسک های بازار سهام قرار ندهند. 
همچن��ان بازاره��ای م��وازی، همچون 
بازاره��ای ط��ال، ارز و س��پرده های بانکی 
می توانند رقیبی برای بازار س��هام باشند، 
البت��ه ای��ن موض��وع طبیع��ی اس��ت. از 
دیدگاهی می توان این برداش��ت را داشت 
که ریسک های غیرقابل پیش بینی در بازار 
سرمایه به حدی است که مثاًل کاهش نرخ 
سود سپرده های بانکی نتواند سپرده ها را به 

سمت بازار سرمایه سوق دهد. 
ش��اخص کل ب��ازده نق��دی و قیمتی 
 274 ته��ران  به��ادار  اوراق  ب��ورس 
 واحد رش��د ک��رد و به رق��م 94 هزار و
کل  ش��اخص  همچنی��ن  رس��ید.   165
هم وزن با 195 واحد رش��د مواجه ش��د 
و رق��م 16 ه��زار و 774 را تجرب��ه کرد. 
ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با رش��د 417 
واحدی مواجه ش��د و تا رقم 100 هزار و 
260 باال رفت. در عین حال شاخص های 
ب��ازار اول و بازار دوم ه��ر یک به ترتیب 

156 و 792 واحد رشد کردند. 
خودرو صدرنشین شد

ش��رکت های ارتباطات س��یار ایران، 

س��ایپا و پتروش��یمی جم ه��ر یک به 
تأثی��ر  ترتی��ب 38، 28 و 20 واح��د 
افزاینده روی شاخص های بازار سرمایه 
داشتند. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
س��رمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی 
تأمی��ن و ملی صنایع مس ایران نیز هر 
یک به ترتیب 26، 20 و 19 واحد تأثیر 
کاهنده روی ش��اخص های بازار اعمال 

کردند. 
گ��روه خ��ودرو در معامالت یکش��نبه 
صدرنشین بورس شد؛ در این گروه 216 
میلیون سهم به ارزش 209 میلیارد ریال 
داد و س��تد ش��د. گروه فلزات اساسی به 
ارزش 206 میلی��ارد ری��ال و تأمین آب، 
ب��رق و گاز ب��ه ارزش 99 میلی��ارد ریال 
جایگاه ه��ای بعدی را ب��ه خود اختصاص 

دادند. 
در رده چهارم معامالت روز گذش��ته، 
 گ��روه بانک ها با داد و س��تدی به ارزش

76 میلیارد ریال قرار گرفت. گروه شیمیایی 
نیز با معامالتی به ارزش 70 میلیارد ریال، 

رده پنجم را از آن خود کرد. 
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم 
143 میلی��ارد توم��ان رس��ید ک��ه این 
 رقم ناش��ی از دس��ت به دس��ت ش��دن

703 میلیون سهم و اوراق مالی طی 50 
هزار و 304 نوبت داد و ستد بود. 

مبادله 90 هزار ورقه اوراق تسهیالت 
مسکن در فرابورس

ش��اخص کل فرابورس نیز با بیش از 7 
واحد افزایش در ارتف��اع باالتر از 1081 
واحدی ایستاد. در معامالت روز یکشنبه، 
بیش از 348 میلیون ورقه با ارزش بیش 
از دو هزار و 49 میلیارد ریال مبادله شد. 
نم��اد زاگ��رس )پتروش��یمی زاگرس( 
ب��ا بی��ش از 120 میلیارد ری��ال ارزش، 
بیش��ترین ارزش معامالت��ی و س��هامی 
ذوب آه��ن اصفهان با بیش از 57 میلیون 
حج��م  بیش��ترین  س��هم،  جابه جای��ی 

معامالتی را به خود اختصاص دادند. 
در ب��ازار اوراق با درآمد ثابت نیز بیش 
از یک میلیون ورقه بهادار با ارزش حدود 
یک هزار و 409 میلیارد ریال داد و ستد 

شد. 
همچنین بیش از 90 هزار ورقه تس��ه 
)تس��هیالت مسکن( با ارزشی بالغ بر 59 
میلیارد ریال معامله ش��ده است و امتیاز 
تس��هیالت مس��کن مهر 96 با بیشترین 
حجم و ارزش همچنان در صدر معامالت 

این تابلو قرار دارد. 

صعود شاخص بورس به کانال 94 هزار واحدی

کاهش ابهامات اقتصادی، بورس را آرام کرد
دریچه

رئیس سازمان خصوصی سازی: 
تکلیف سهام عدالت متوفیان 

مشخص می شود
رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی گف��ت در حال 
تدوین و بررس��ی امور حقوق��ی و اداری در خصوص 
س��هام عدالت متوفیان هس��تیم و ت��دارک الزم در 
خصوص نرم افزارها و بس��ترهای الکترونیکی نیز در 
این زمینه لحاظ خواهد ش��د.  ب��ه گزارش »فرصت 
ام��روز«، عبداهلل پوری حس��ینی در خصوص س��هام 
عدال��ت متوفیان گفت: تعیین تکلیف این دس��ته از 
مشموالن موضوعی زمانبر و پیچیده به لحاظ حقوقی 
و اداری است که البته بررسی و اقدامات الزم در این 
زمین��ه در س��ازمان خصوصی س��ازی در حال انجام 
است.  همچنین رئیس کل سازمان خصوصی سازی 
افزود: به عنوان مثال کلیت موضوع از این قرار است 
تا اصل سهام عدالت و س��ود آن میان وراث تقسیم 
شود، حاال اگر یکی از وراث هم فوت کرده باشد این 
موضوع پیچیده تر می ش��ود.  وی اضافه کرد: بر این 
اس��اس همان گونه که اشاره ش��د در حال تدوین و 
بررسی امور حقوقی و اداری در این زمینه هستیم و 
تدارک های الزم در خصوص نرم افزارها و بس��ترهای 
الکترونیکی نیز در این زمینه لحاظ خواهد ش��د.  از 
س��ویی دیگر، رئیس کل س��ازمان خصوصی س��ازی 
اذعان داشت: در این زمینه تالش خواهیم کرد تا در 
چند ماه آینده پس از فراهم آمدن زیرس��اخت های 
الزم، اطالع رسانی مناسبی در خصوص نحوه تقسیم 
اصل سهام عدالت و سود آن میان وراث و همچنین 

مدارک مورد نیاز انجام دهیم. 

دریافت سکه با گواهی سپرده بانکی
تحویل سکه آتی اردیبهشت 97 از 

امروز آغاز می شود
بر اس��اس اعالم مدیریت توس��عه بازار مش��تقه، 
مشتریان موظف هس��تند حداکثر تا ساعت 13 روز 
دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 97 برای تبدیل سکه طال 

به گواهی سپرده به بانک رفاه اقدام کنند. 
ب��ه گزارش فارس، از روز دوش��نبه فرآیند تحویل 
قرارداد آتی س��که طال برای تحویل در اردیبهش��ت 
ماه 1397 و از طریق گواهی س��پرده سکه طال آغاز 
می شود.  مدیریت توسعه بازار مشتقه در این زمینه 
اعالم کرده، تمامی مش��تریان فروش��نده و خریدار 
دارای موقعی��ت تعهدی باز وظیفه دارند، بر اس��اس 
ضوابط اعالم ش��ده برای انجام فرآیند تحویل اقدام 
کنند.  بر اساس فرآیند تحویل سکه توسط مشتریان 
فروش��نده تمام��ی این مش��تریان موظف هس��تند 
حداکثر تا ساعت 13 روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 
97 ب��رای تبدیل س��که ط��ال به گواهی س��پرده به 
بانک رفاه اقدام کنند.  همچین مش��تریان فروشنده 
می توانند عالوه بر این حداکثر تا س��اعت 15 و 30 
دقیقه همان روز اقدام به خرید گواهی س��پرده طال 
در نماد معامالتی »سکه تمام بهار آزادی تحویل یک 

روزه رفاه« با نماد »سکه 01-9712« کنند. 
گفتنی اس��ت ص��رف تحویل س��که در بانک رفاه 
به منزله ایفا کردن تعهدات فروش��نده نیست، بلکه 
تعداد گواهی های س��پرده کاالیی س��که طال در کد 
س��هامداری مش��تری مالک انجام تعهدات مشتری 

فروشنده است. 

مدیرعامل هلدینگ غدیر بیان کرد
پیش بینی پذیری بازارها با رواج 

قراردادهای بلندمدت در بورس کاال
مدیرعامل هلدینگ س��رمایه گذاری غدیر گفت بورس 
کاال برای بازار محصوالت پتروشیمی، شفافیت در قیمت ها 
و عرضه ه��ا را به ارمغ��ان آورده و با ارائ��ه ابزارهای نوین 
مال��ی و ایجاد امکان قراردادهای بلندم��دت در این بازار، 
رون��د مطلوب معامالت در بخش فیزیک��ی و اوراق بهادار 
مبتنی بر کاالها در بورس کاال پیش بینی می شود.  محمد 
طالبی در گفت وگو با ایس��نا، عنوان کرد: برای ش��فافیت 
بازار پتروشیمی ها ضروری است که معامالت محصوالت 
پتروش��یمی در ب��ورس کاال انجام ش��ود و مجتمع های 
پتروشیمی و صنایع پایین دستی از طریق بورس اقدام به 
خرید و فروش محصوالت خود کنند.  وی افزود: هر چقدر 
بتوانی��م در بورس کاال، س��ازوکارها و خدمات آن را ارتقا 
دهیم در مس��یر افزایش کارایی معامالت و قیمت گذاری 
دقیق تر حرکت کرده ایم که این بورس، عرصه خوبی هم 
برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده است، چرا که دو 
طرف معامله از مزایای این بازار منتفع می شوند. همچنین 
به کمک بورس کاال می توان معامالتی شفاف و در بستری 
رقابت��ی و مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا را رقم زد که این 

امر به توسعه اقتصادی کمک می کند. 
طالب��ی در خصوص اس��تفاده از ابزارهای مالی نوین 
در بس��تر بورس کاال و امکان تأمین مالی از طریق این 
ابزارها اظهار کرد: اضافه شدن معامالت کاغذی و انجام 
معامالت اوراق بهادار مبتنی بر کاال برای طرفین معامله 
و صنعت پتروش��یمی مفید و کاربردی است که در این 
راستا فرهنگ س��ازی و فراهم کردن زیرساخت ها امری 
مهم است.  به گفته این مقام مسئول، ابزارهای معامالتی 
نوین و تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها، هم به بازار 
کاالیی عمق می بخش��د و هم تع��داد معامله گران را در 
بازار افزایش می دهد. به عبارت دیگر، توسعه و گسترش 
معامالت اوراق بهادار مبتن��ی بر کاال در کنار معامالت 
فیزیکی کاالیی، مس��یر رش��د اقتصادی و پیشرفت در 
بازاره��ا را ب��ه همراه دارد.  طالب��ی در خصوص مزایای 
راه اندازی و اس��تفاده از معامالت قراردادهای بلندمدت 
برای صنعت پتروشیمی گفت: در حال حاضر معامالت 
در ب��ورس کاال ب��ه صورت نقدی، س��لف و قراردادهای 
بلندمدت پیگیری می شود و تقویت هر چه بیشتر انعقاد 
قراردادهای بلندمدت در بورس هم برای تولیدکنندگان 

و هم برای مصرف کنندگان جذابیت باالیی دارد. 
مدیرعامل هلدینگ س��رمایه گذاری غدی��ر ادامه داد: هر 
چقدر کارخانه ها و ش��رکت های تولیدی بتوانند نس��بت به 
درآمدهای آتی خود پیش بینی دقیق تری داش��ته باش��ند، 
برنامه ریزی و تصمیم گیری راحت تر می شود. از این رو، انعقاد 
قرارداده��ای بلندمدت در ب��ورس کاال این فرصت را فراهم 
می کند که ق��درت پیش بینی آینده ب��رای طرفین معامله 
بیش��تر شود. یعنی شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده 
نس��بت به فروش ه��ا و قیمت های آتی ی��ک کاال اطمینان 

بیشتری پیدا می کنند و مطمئن تر تصمیم می گیرند. 

بورسکاال
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مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک 
گفت طی جلساتی که با مدیران بانک ها 
داشتیم مقرر شده تا روند تأمین سرمایه 
در گ��ردش واحد ه��ای تولیدی تس��ریع 
شود.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
نجفی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و ش��هرک های صنعت��ی در برنام��ه تیتر 
امش��ب درخصوص مش��کالت واحدهای 
تولیدی گفت: بخش��ی از مشکالت تولید 
همچون مالیات، بیم��ه، تأمین نقدینگی 
به صورت عام اس��ت که بیشتر واحدهای 

تولیدی درگیر آن هستند. 
وی ادام��ه داد: بخش��ی از مش��کالت 
همچون تأمی��ن تکنول��وژی روز، بهبود 
کیفی��ت، بازاریاب��ی نیز در ه��ر کدام از 
واحدهای تولی��د باید به صورت جداگانه 
بررس��ی و حل و فصل ش��ود ک��ه بدین 
منظور 1000مش��اور در سازمان صنایع 
کوچک اس��تخدام ش��ده تا مشکالت هر 
واحد را به طور جداگانه شناس��ایی کنند 
و برای رفع آن راهکارهای مناس��ب ارائه 

دهند. 
نجفی با بیان اینکه حرکت های خوبی 
در راس��تای تقویت صنایع کوچک شده، 
گفت: در این راس��تا بازسازی و نوسازی 
1700 واح��د صنایع کوچک در دس��تور 

کار قرار دارد. 
وی افزود: همچنین مقرر شده در سال 
جاری با تأمین س��رمایه مناسب از محل 

صنایع  از  اعطایی10درص��د  تس��هیالت 
کوچک صادراتگرا شوند. 

مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک 
درخصوص راه��کار رفع مش��کل تأمین 
س��رمایه در گردش واحد ها تصریح کرد: 
بانک ها در این ش��رایط باید با تمام توان 
وارد ش��وند؛ طی جلس��اتی که با مدیران 
بانک ها داش��تیم قرار شد شرایطی ایجاد 
ش��ود تا روند تأمین س��رمایه در گردش 
واحد ه��ای تولیدی تس��ریع ش��ود و هر 
درخواست بیش از یک ماه طول نکشد. 

وی درخصوص زمان بازپرداخت اقساط 
تسهیالت گفت: زمان بازپرداخت با توافق 
با بانک ها انجام می ش��ود البته در مناطق 

محروم شرایط خاص و بهتری دارد. 
براس��اس این گزارش هاشمی، رئیس 
صنعت��ی  ش��هرک  ی��ک  هیأت مدی��ره 
درخص��وص مش��کالت تولیدکنن��دگان 
اظهار داشت: تسهیالت 18 هزار میلیارد 
تومان��ی، مش��کالت صنای��ع کوچ��ک را 
به ط��ور کامل برطرف نک��رده چراکه این 
مبالغ بیش��تر به بنگاه هایی اعطا شده که 
زیاد مشکلی نداش��تند و تولیدکنندگانی 
که به دلیل مشکالت مالی چک برگشتی 
از این تس��هیالت  داش��تند نتوانس��تند 

بهره مند شوند. 
زم��ان  همچنی��ن  داد:  ادام��ه  وی 
بازپرداخت شش ماه، یک سال و 18 ماه 
در ش��رایط موجود ب��رای تولیدکنندگان 

سخت است و باید زمان تنفس بیشتری 
ب��رای بازپرداخت اقس��اط در نظر گرفته 

شود. 
هاش��می گفت: برای حمایت از تولید 
بای��د جلوی صادرات بی روی��ه مواد اولیه 
گرفته ش��ود تا فضای کسب و کار بهبود 
یافته و زمینه ب��رای تولید داخلی فراهم 

شود. 
تشریح عملکرد کارگروه های رفع 

مشکالت واحدهای تولیدی
براس��اس این گزارش یاوری، نماینده 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این 
ارتباط اظهار داش��ت: مشکالت اقتصادی 
ی��ک ام��ر غیرطبیعی نیس��ت، ام��ا نیاز 
اس��ت تا با همکاری همه دستگاه ها این 

مشکالت برطرف شود. 
وی با اش��اره به تش��کیل کارگروه های 
تس��هیل و رفع موانع تولید در اس��تان ها 
گفت: ریاس��ت این کارگروه ه��ا به عهده 

استاندار است. 
ای��ن مقام مس��ئول افزود: با تش��کیل 
کارگروه ملی تس��هیل و رفع موانع تولید 
در کشور و کارگاه های استانی، مدت زمان 
رسیدگی به وضعیت بنگاه های اقتصادی 

مشکل دار کاهش  یافته است. 
ی��اوری درب��اره آمار های منتشرش��ده 
مبنی بر شناسایی1400 بنگاه اقتصادی 
خص��وص  ای��ن  در  گف��ت:  مش��کل دار 
کارگروه های رفع موانع تولید در س��طح 

اس��تانی و ملی تش��کیل ش��ده است تا 
مشکالت بنگاه های شناسایی شده در هر 
استان در س��طوح ملی و استانی بررسی 

شود. 
بنگاه ه��ای  ای��ن  ک��رد:  تصری��ح  وی 
اقتص��ادی عمدتا با مش��کالتی از جمله 
س��رمایه در گردش، تعوی��ق در پرداخت 
حق��وق کارگ��ران، مش��کل در ف��روش 
محص��ول، تجهی��زات فرس��وده و ع��دم 
توانای��ی رقابت در بازار مواجه هس��تند. 
همچنین رکود، تحریم و قوانین دس��ت 
و پ��ا گیر ه��م از دیگر مش��کالت تولید 

محسوب می شود. 
باس��تانی،  گ��زارش  ای��ن  براس��اس 
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن 
درخص��وص عملکرد مجلس ب��رای رفع 
مش��کالت تولید گفت: یکی از مشکالت 
عمده بخش تولید، بحث مالیات بر ارزش 
افزوده اس��ت که پنج س��ال ب��ه صورت 
آزمایشی اجرا و یک سال دیگر هم تمدید 
شد؛ در طول این مدت نابسامانی هایی در 
بخش تولید به وجود آورد که مقرر شده 
این موضوع ظ��رف یکی دو ماه آینده در 

مجلس تعیین تکلیف شود. 
مش��کالت  از  بخش��ی  گف��ت:  وی 
بنگاه ه��ای تولیدی، مربوط ب��ه دولت و 
بخش دیگر مربوط به مجلس اس��ت که 
با هماهنگ��ی مجلس و دول��ت باید این 

مشکالت برطرف شود. 

سومین سند توسعه صنعتی در 6سال اخیر، رکوردی جدید در حوزه صنعت

بررسی مشکالت بنگاه های تولیدی

لزوم تسریع روند تأمین سرمایه در گردش صنایع کوچک
اخبار

انتظار بخش خصوصی برای حضور در صنعت ریلی
 سهم اندک صنعت ریلی

از حمل بار کشور
رئیس انجمن صنفی حمل ونقل ریلی ایران با بیان اینکه 
انجمن از زمان شکل گیری خود توانسته رابطه مطلوبی با 
بخش حاکمیتی حمل ونقل ریلی برقرار کند، گفت: یکی 
از انتظ��ارات بخش خصوصی در ح��وزه ریلی افزایش نرخ 
بازگش��ت سرمایه است.  محمدرضا رجبی، با بیان مطلب 
فوق در گفت وگو با خبرنگار »صما« گفت: اتخاذ تدابیر و 
سیاست های الزم در راستای تشویق صاحبان حمل ونقل 
ریلی به س��رمایه گذاری در بخش بار و مس��افر و تعامل و 
همکاری ب��ا انجمن ها و دس��تگاه های ذی ربط در جهت 
ارتقای بهره وری بخشی از وظایف انجمن به شمار می آید و 
در حال حاضر انجمن به دنبال افزایش حضور و مشارکت 
جدی تر در حوزه های تصمیم گیری است.  مدیرعامل رجا 
با اشاره به تشکیل جلسات مختلف با بخش های مختلف 
راه آهن در جهت پیگیری مس��ائل و مش��کالت مربوط به 
شرکت های حمل ونقل ریلی، گفت: بازنگری در بخش بار 
و مس��افر تعرفه ها و مدیریت سطح فضای رقابتی از دیگر 
حوزه هایی اس��ت که نیازمند برنامه ریزی و بررسی است. 
رجب��ی در ادامه با بیان اینکه برای تعامل بخش خصوصی 
و حاکمیت قانونی خاص ریل تصویب  ش��ده است. گفت: 
حدود 13 س��ال پیش این قانون توس��ط مجلس شورای 
اس��المی برای دولت تصویب و ابالغ  ش��ده بود. مس��ئول 
اجرای این قانون با عنوان قانون دسترسی به شبکه ریلی، 
ش��رکت راه آهن ایران بود و در مفاد ای��ن قانون حدود و 

اختیارات بخش خصوصی دیده  شده است. 
رجب��ی در ادامه گفت: آیین نام��ه این قانون تا حدودی 
تهیه  ش��ده اس��ت و قابلیت اجرایی دارد. البته عدم ارائه 
به موقع آیین نامه باعث شد که چالشی بین شرکت راه آهن 

و بخش خصوصی ایجاد شود. 
رئیس انجمن صنفی حمل ونقل ریلی ایران با اشاره به 
اینکه تالش بخش خصوصی این است که نقش اقتصادی 
خوبی در حمل ونقل راه آهن داش��ته باش��د، خاطرنش��ان 
ک��رد: در این خصوص قطعا یک اس��تحکاک منافع بین 
بخش خصوصی و ش��رکت راه آهن وج��ود دارد و حتی در 
برخ��ی از حوزه های مش��ارکت بخش خصوصی مجبور به 

گذشت از درآمدهای خود شده است. 
وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینک��ه در حال حاض��ر درآمد 
بخش خصوصی در برخ��ی موارد مرتبط با نظام تعرفه در 
راه آهن صفر درصد است، گفت: بازنگری در بخش تعرفه ها 
خصوصا در امر فضای باری و مدیریت سطح فضای رقابتی 
از دیگر حوزه هایی است که نیازمند برنامه ریزی و بررسی 
س��ازمان ذی ربط اس��ت.  مدیرعامل رجا همچنین گفت: 
متأسفانه تاکنون آنطور که الزم بوده در بخش تحقق اهداف 
حمایتی موفق نبوده ایم. حضور شرکت های خصوصی در 
صنعت ریلی بسیار کمرنگ است و نیازمند حمایت افراد 
ذی ربط ب��رای حضور صنعتگران بخش خصوصی اس��ت.  
رئیس انجمن صنفی حمل ونقل ریلی ایران گفت: امروزه 
از 550 میلیون تن بار در کشور تنها 45میلیون تن توسط 
ریل جابه جا می شود؛ که این رقم کمتر از 10درصد است. 
درحالی که در برنامه ها این پیش بینی باالی 25درصد است 
و شرکت راه آهن بجد به دنبال افزایش این رقم است.  وی 
ب��ا بیان اینکه افزایش ظرفیت ب��ا این امکانات امکان پذیر 
نیس��ت. خاطرنش��ان کرد: بنگاه های اقتص��ادی در ایران 
معموال منابع محدودی دارند که عموما از محل تسهیالت 
بانکی و س��رمایه گذاری های سهامداری تأمین می شود و 
تأمین منابع در کش��ور گران بوده و این امر باعث مشکل 
برای واگن سازها و ش��رکت های بهره بردار شده است.  به 
گفته رجبی برای دستیابی به اهداف ریلی و افزایش سهم 
آن در بخش بار و مسافر نیازمند همکاری بیشتر با مجلس 

و حمایت های آن هستیم. 
رئیس انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی گفت: در این 
راستا متناسب با سیاست گذاری بخش غیرحاکمیتی، باید 
بیش از گذش��ته از توان  بخش خصوصی به عنوان نقشی 

تأثیرگذار در تصمیم گیری ها، بهره مند شویم. 

بررسی وضعیت فرش دستباف ایران 
با تأکید بر فرش دستباف روستایی

مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی طی 
مطالعه ای به بررس��ی وضعیت فرش دستباف ایران با 
تأکید بر فرش دس��تباف روس��تایی پرداخته است. به 
گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی 
با عنوان »بررسی وضعیت فرش دستباف ایران« آورده 
اس��ت؛ فرش دس��تباف از صنایعی به شمار می رود که 
نقشی اساسی در اش��تغال زایی و تأمین نیاز اقتصادی 
خانواده ها و در عین حال، رشد اقتصادی کشور دارد. با 
وجود اینکه قوانین و مقررات متعددی به خصوص پس 
از انقالب اس��المی به منظور توسعه فرش دستباف به 
تصویب رس��یده است، ولی فرش دستباف، رونق سابق 
خ��ود را به خصوص در نواحی عش��ایری و روس��تایی 
ندارد و همانطور که آمارها نش��ان می دهد، سهم ایران 
از بازاره��ای جهان��ی از 41درصد در س��ال 2003 به 
31درصد در س��ال 2013 کاهش یافته اس��ت. عالوه 
بر ای��ن ارزش افزوده واقعی فرش دس��تباف ایران )به 
قیمت ثاب��ت 1390( در دوره )1393-1383( کاهش 
ح��دود 60درصدی را تجربه کرده و از 122/53میلیارد 
ریال به 49/51 میلیارد ریال رسیده است. به نظر می رسد 
مشکالت ساختاری و مدیریتی فرش دستباف، مانع از رشد 
جهشی و حضور رقابت پذیر این صنعت و نقش آفرینی آن 
در الگوی پیشرفت و عدالت و اقتصاد مقاومتی شده است. 
گ��زارش مرک��ز پژوهش های مجلس ک��ه با هدف 

قاچاق

قاچاقچیان و خارج کنندگان 
سرمایه از کشور مشتری دالر بازار 

سیاه هستند
نایب رئی��س اتاق ای��ران و چین گف��ت: قاچاقچیان 
و افرادی که قصد خارج کردن س��رمایه خود از کش��ور 
را دارند متقاضی خری��د دالر با قیمت های زیاد و نرخ 
غیرمصوب در بازار س��یاه هستند.  مجیدرضا حریری 
در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در مورد سیاست های 
ارزی اخی��ر دولت گفت: منهای اینکه این سیاس��ت را 
بپذیریم یا نپذیریم و یا به آن نقدی داشته باشیم همه 
فعاالن اقتصادی باید در چارچوب همین سیاست کار 
کنند، اما آنچ��ه که امروز می توان نقد کرد اس��ت آن 
است که چرا هرچه زودتر دستورالعمل های اجرایی این 
سیاست ابالغ نمی شود؟  نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
و چین افزود: هنوز در س��طوح مختلف اعم از سازمان 
توسعه تجارت، بانک مرکزی، بانک های عامل و گمرک 
درخص��وص اجرای این دس��تورالعمل دچار مش��کل 
هستیم و قاعدتا سیاستی که در یک شب اعالم می شود 
اگر پشتوانه مطالعاتی قبلی برای اجرای آن نباشد دچار 

همین موضوع می شود. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ح��دود ی��ک م��اه از ابالغ 
سیاس��ت های ارزی دول��ت می گذرد، گف��ت: هنوز 
هم صادرکنندگان و واردکنندگان دچار س��ردرگمی 
هس��تند.  عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
در پاسخ به این سوال که به رغم اینکه دولت براساس 
بخش��نامه های ارزی مصوب کرده اس��ت که خرید و 
فروش ارز باید در سیس��تم بانکی و به قیمت مصوب 
4200 تومان انجام شود چرا شاهد بازار ثانویه ارزی 
و تب��ادل ارز با قیمت ه��ای بیش از 7 ه��زار تومان 
هستیم، گفت: دالر 7 هزار تومانی و یا دالر با چنین 
قیمت های��ی را صرفا باید به عن��وان یک خبر به آن 
ن��گاه کرد زیرا در عالم واقع باید دید که خریدار دالر 
با این قیمت ها چه افرادی هستند و چه کسانی این 

دالرها را می خرند؟ 
نایب رئی��س اتاق بازرگانی ای��ران و چین با تأکید 
بر اینکه بخش��ی از تقاضای دالر برای واردات است، 
گفت: واردکنندگان رس��می حتی اگر دست شان به 
دالر 4200 تومانی نرس��یده باشد، که نرسیده است، 
نمی توانند ب��ا دالر بی��ش از 4200 تومان کاال وارد 
کنند زیرا بعدا نمی توانند کاال را از گمرکات ترخیص 
کنند.  حریری اظهار داش��ت: بنابرای��ن اگر افرادی 
برای خرید دالر 7 هزار تومان و یا حتی بیشتر اقدام 
می کنن��د یا قاچاقچی هس��تند و می خواهند کاالی 
قاچ��اق وارد کنند و یا قصد خروج س��رمایه خود را 

از کشور دارند. 
نادیده گرفتن بخشی از نیازهای مشروع مردم 

در بخشنامه های ارزی
وی با انتقاد از اینکه بخشی از تقاضاهای مشروع و 
واقعی مردم در بخشنامه  ارزی اخیر دولت هنوز دیده 
نش��ده است، گفت: به عنوان مثال واردکنندگانی که 
کاالیی را به صورت نسیه خریداری کرده اند و اکنون 
بدهکار هس��تند و بای��د ارز آن را پرداخت کنند اما 
هن��وز راهکاری ب��رای تهیه دالر ب��ه قیمت 4200 
تومانی پیدا نکرده اند.  نایب رئیس اتاق ایران و چین 
اظهار داشت: همچنین دولت ارز برای رفع نیاز افراد 
بیم��اری که باید در خارج از کش��ور مداوا ش��وند و 
ارز تحصیل��ی را در بخش��نامه های ارزی خود لحاظ 
نک��رده اس��ت.  حریری گفت: دولت ب��رای موفقیت 
در سیاس��ت ارزی خود باید گوشش به دالر 7 هزار 
تومانی و امثال آن بدهکار نباش��د زی��را این دالر با 
ای��ن قیمت ه��ا متقاضی واقعی ن��دارد.  وی با تأکید 
بر اینکه برای موفقیت در سیاس��ت ارزی دولت باید 
ب��ه مردم تکیه کن��د، اظهار داش��ت: بنابراین باید با 
صداقت با م��ردم درخصوص وضعیتش صحبت کند 
و باید تمام تقاضاهای ارزی خرد مش��روع مردم را با 
قیمت مصوب پاس��خگو باشد.  حریری گفت: دولت 
باید صادقانه ش��رایط خود را به مردم توضیح دهد تا 
مردم از منافع بحق شان به نفع منافع ملی بگذرند. 
بازار سیاه ارزی حاصل عدم تأمین نیاز های 

مشروع ارزی از کانال های رسمی 
نایب رئی��س اتاق ای��ران و چین بیان داش��ت: وقتی 
نیازهای مش��روع مردم از کانال رس��می تأمین نشود 
مردم برای تأمین نیازهای ش��ان به بازار س��یاه راه پیدا 
می کنن��د.  وی گفت: اگر اقتصاد ما دالریزه ش��ود کما 
اینکه این اتفاق در حال وقوع است آنگاه اثر دالر 7 هزار 
تومانی و یا بیش��تر را روی قیمت ها می بینیم و آنگاه با 
خط��ر تورم باالی 30درصد در نیمه دوم س��ال مواجه 
می شویم.  حریری با تأکید بر اینکه با مردم باید شفاف 
و صادقانه سخن گفت، بیان داشت: شرایط کشور را باید 
برای مردم تشریح کرد تا با تکیه به مردم از این گردنه 
عب��ور کنند.  وی گفت: دول��ت باید به صورت دقیق و 
شفاف فشارهای خارجی، حجم نقدینگی، سیاست های 
غلط اقتصادی و اثراتی که از دوران تحریم ها بر اقتصاد 
ما مانده است را برای مردم بازگو کند.  نایب رئیس اتاق 
ایران و چین با انتقاد از افزایش قیمت خودرو یا افزایش 
قیمت قطعه سازان گفت: چرا کارخانه ای که بزرگ ترین 
سهامدارش دولت اس��ت باید تولیداتش را گران کند، 
مگ��ر دالر بیش از 5 ه��زار تومانی قدمتی بیش از یک 

ماه دارد؟ 
وی با اش��اره ب��ه افزایش قیم��ت برخی محصوالت 
کارخانه ه��ای پتروش��یمی و فوالدی که مس��تقیم یا 
غیرمس��تقیم دولتی، خصولتی و متعلق ب��ه نهادها و 
س��ازمان های عمومی هستند، گفت: دولت و نظام باید 

به صورت جدی با این افزایش قیمت ها برخورد کند. 

قائم مقام وزیر صنعت که س��ال ها عهده دار ریاست 
کمیس��یون صنایع مجلس بوده و ش��ناخت خوبی از 
وضعیت صنایع کش��ور دارد، اعالم کرده که وزارتخانه 
مذکور، کار تدوین سند توسعه جدید صنعتی را نهایی 
کرده اس��ت.  علیرضا حائری، کارش��ناس ارشد حوزه 
صنعت در یادداش��تی برای خبرگزاری مهر نوشت: در 
خبرها و از قول قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت 
که سال ها عهده دار ریاست کمیسیون صنایع مجلس 
ش��ورای اسالمی نیز بوده و شناخت خوبی از وضعیت 
صنایع کشور دارد، آمده بود که وزارت متبوع ایشان، 
کار تدوین س��ند جدید توس��عه اس��تراتژی صنعتی 
کش��ور را نهایی کرده و در حال انجام مراحل پایانی و 
به اصطالح چکش کاری های نهایی آن است؛ قولی که 
وزیر صنعت در برنامه های پیشنهادی خود به مجلس 
شورای اسالمی و هنگام ارائه برنامه های خود به منظور 

اخذ رأی اعتماد از مجلس داده بودند. 
ایشان در صحن علنی مجلس اظهار داشته بودند که 
نداش��تن استراتژی توسعه صنعتی به منزله این است 
که ندانیم به کج��ا می خواهیم برویم، لذا از هر راهی 
که برویم، فرقی نمی کند. اینک در کمتر از یک سال از 
آغاز به کار دولت دوازدهم و تش��کیل کابینه، نامبرده 
به عهد خود وفا کرده و سند استراتژی توسعه صنعت 

آماده رونمایی شده است. 
با تهیه و رونمایی از این س��ند، شاهد سومین سند 
توسعه ای برای صنعت کشور در طی شش سال اخیر 
خواهیم بود و چنانچه دوبار ویرایش های انجام ش��ده 
مرب��وط به س��ند قبلی را نی��ز به حس��اب آوریم، در 
واقع ش��اهد پنجمین سند از این دست در طی شش 
س��ال اخیر بوده ایم؛ رکوردی بی س��ابقه در تهیه سند 

استراتژی توسعه صنعتی در جهان! ! 
البته در س��ال های کمی دورتر و در س��ال های 80 
و 81 و در زم��ان وزارت آق��ای جهانگیری در وزارت 
صنای��ع و معادن نیز یک بار دیگر س��ند اس��تراتژی 
توسعه صنعتی کشور تهیه شده بود که سرنوشت آن 
هم، مانند بقیه اسناد توس��عه ای همچون برنامه های 

پنج ساله، اجرا نشده و به فراموشی سپرده شد. 
اما هدف این یادداش��ت صرفا بررسی دفعات تهیه 
این قبیل اس��ناد در شش سال اخیر است که به شرح 

ذیل است: 
1-س��ند اول در سال 1392 و در زمان دولت دهم 
و توس��ط دکتر غضنفری، وزیر وق��ت صنعت، معدن 
و تجارت تهیه و رونمایی ش��د. در این س��ند، صنایع 
کش��ور به سه گروه و با درجه اهمیت یک و دو و سه 
تقسیم بندی شده بودند. در گروه اول صنایعی با درجه 
اهمیت و اولویت درجه یک قرار داشتند و دولت خود 
را ملزم به حمایت تمام قد از صنایعی می دانس��ت که 
در گروه اول جا گرفته بودند و دارای شاخصه هایی از 
قبیل ارزآوری، اش��تغال زایی و ایجاد ارزش افزوده باال 
بوده و سهم بسزایی در تأمین نیازهای داخلی داشته 
و همچنی��ن دارای ق��درت صادراتی ممت��ازی بودند. 

صنایع خودروسازی در این گروه قرار داشت. 
2-سند دوم در زمان دولت یازدهم و توسط مهندس 
نعم��ت زاده و در س��ال 1394 تهیه و رونمایی ش��د و 
پ��س از جمع آوری نقطه نظرات صاحبنظران و فعاالن 
اقتصادی، دو بار در س��ال 1395 ویرایش و اصالحاتی 
روی آن ب��ه عمل آمد. در این برنامه راهبردی، اهداف 
صنع��ت، معدن، تج��ارت و صادرات غیرنفتی کش��ور 
در افق 1404 ترس��یم ش��ده، صنایع منتخب تعیین، 

ماموریت هر کدام تعریف و س��هم هر یک در توس��عه 
صنعتی، صادرات و تولید ناخالص داخلی هم مشخص 
ش��ده و نهایت��ا وضعی��ت عمومی صنع��ت و صادرات 
غیرنفتی کشور در سال 1404 پیش بینی شده است و 
ه��ر یک از صنایع منتخب نیز ملزم به ارائه برنامه های 
س��االنه خود جهت حصول به این اهداف تعیین ش��ده 
هس��تند. اتفاقا در این س��ند نیز صنایع خودروسازی 
از صنایع ممت��از و منتخب بوده و پیش بینی صادرات 
بیش از 3 میلیارد دالری در سال 96 در این صنعت و 

صنعت تهیه و تولید قطعات خودرو شده بود. 
3- و این��ک در دولت دوازدهم نیز به زودی س��ومین 
س��ند از این دست در طی شش س��ال اخیر و در زمان 
وزارت دکتر شریعتمداری رونمایی خواهد شد که به نوبه 
خود یک رکورد محس��وب می شود. طبیعی است که با 
رونمایی از هر سند جدید، اسناد اصلی و فرعی قبلی نیز 
در تمامی حوزه ها باطل خواهد شد و هر رشته صنعتی 
موظف به تهیه نقشه راه جدیدی جهت حصول به اهداف 

جدید خواهد بود و روز از نو و روزی از نو. 
ظاهرا رسم شده اس��ت که هر وزیری که بر مسند 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت تکیه می زند، س��ند 
اس��تراتژی صنعتی قبلی را باطل و س��ندی با سالیق 
و اف��کار خود تهیه می کند. به همین دلیل اس��ت که 
پس از گذش��ت 30سال از پایان دفاع مقدس و اتمام 
جنگ تحمیلی و آغاز دوران س��ازندگی کشور، هنوز 
یک سند اس��تراتژی توسعه صنعتی که مورد قبول و 
تأیید همگان بوده و نقشه راهی برای صنعت و تجارت 
کش��ور باش��د، وجود ندارد و همچنان در حال تهیه، 
تدوی��ن، چک��ش کاری، ویرایش و رونمایی از اس��ناد 

توسعه صنعتی هستیم. 

دوشنبه
24 اردیبهشت 1397
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قیم��ت مدل ه��ای مختل��ف 
خودرو در بازار در روزهای اخیر 
به دلیل دالل بازی  بین هشت تا 
10 میلیون تومان افزایش یافته 
اس��ت. اما نمایندگان مجلس با 
هدف بررسی دالیل تغییر تعرفه 
واردات خ��ودرو، معاون��ان وزیر 
صنعت را به مجلس فراخوانده اند 
ت��ا دالی��ل ایجاد مش��کل برای 
واردکنندگان خودرو را بررس��ی 
نماین��دگان ش��اید در  کنن��د. 
نیم نگاهی  نشس��ت،  این  خالل 
هم ب��ه افزایش قیم��ت خودرو 
داش��ته باش��ند اما محور اصلی 
مورد نظ��ر آنها تعرف��ه واردات 
اس��ت و در دس��تور کار جلسه 
کمیس��یون صنای��ع مجلس که 
روز یکشنبه برگزار می شود هم 
پرداختن به اختالالت ناش��ی از 
تغیی��رات تعرفه ای در دس��تور 
کار ق��رار گرفته اس��ت. این در 
حالی اس��ت ک��ه تغیی��ر تعرفه 
اقش��ار  ب��رای  واردات خ��ودرو 
مختلف جامع��ه اهمیت خاصی 
ندارد. ب��ه اعتقاد فعاالن صنعت 
خ��ودرو، تغییرات تعرفه واردات 
خودروه��ای  ب��ازار  در  حت��ی 
واردات��ی هم تأثیرگذار نیس��ت 
خودروه��ای  خری��داران  زی��را 
مرفهی هستند  اقش��ار  وارداتی 
در  ایجادش��ده  نوس��انات  ک��ه 
برایش��ان  این خودروها،  قیمت 
ن��دارد.  چندان��ی   اهمی��ت 
از  داخل��ی  خ��ودروی  قیم��ت 
کارخان��ه تا ب��ازار بین هش��ت 
ت��ا 10 میلیون توم��ان افزایش 
یافته اس��ت. دالل بازی ها قیمت 
خ��ودرو ب��رای مصرف کننده را 
افزای��ش داده و زمین��ه نگرانی 
در جامعه را فراهم کرده اس��ت. 
تسنیم خبر  هرچند خبرگزاری 
داده ک��ه کمیس��یون صنای��ع 
مجلس ش��ورای اس��المی قصد 
دارد روز سه شنبه با حضور وزیر 
صنعت و مدیران عامل س��ایپا و 
ایران خودرو به مس��ئله افزایش 
قیمت خودرو بپ��ردازد، اما ولی 
کمیس��یون صنایع  عضو  ملکی 
مجلس ش��ورای اسالمی حضور 
وزی��ر صنعت در مجل��س را رد 
می کند و می گوید: معاونان وزیر 
صنعت برای بحث و بررس��ی در 
زمینه تعرف��ه واردات خودرو به 
مجل��س می آین��د و در خ��الل 
ای��ن بحث ه��ا، مس��ئله قیمت 
 خودرو هم بررس��ی خواهد شد. 
دبیر  حس��ینی کیا،  س��یدجواد 
دوم کمیس��یون صنایع مجلس 
ش��ورای اس��المی نی��ز ضم��ن 
این  برنامه ه��ای  زیروروک��ردن 

تخصص��ی  کمیس��یون  هفت��ه 
صنعت، خب��ر می دهدکه بحث 
خودروه��ای  تعرف��ه  افزای��ش 
در  یکش��نبه  روز  واردات��ی، 
مورد  کمیسیون صنایع مجلس 
بح��ث و بررس��ی ق��رار خواهد 

گرفت. 
 تفاوت دغدغه مجلس

و مردم
بخش اعظ��م جامعه از افزایش 
نگران  قیمت خودروهای داخلی 
هس��تند اما نمایندگان ملت این 
روزها ب��ا پیگیری بحث تعرفه به 
دنبال احقاق حق��وق آن اقلیتی 
هس��تند که حتی فروش��ندگان 
خودروهای وارداتی هم معتقدند 
تغییر قیمت ه��ا در تصمیم این 
قشر برای خرید خودروی خارجی 

تأثیری ایجاد نمی کند. 
گروه��ی نیز ب��ه تأثیرگذاری 
در  صنع��ت  وزی��ر  مش��اور 
تصمیمات مجلس اش��اره کرده 
و می گویند: وزیر صنعت، معدن 
و تجارت 24 دی ماه س��ال 96، 
یک��ی از اعض��ای انجمن صنفی 
واردکنندگان خودرو را به عنوان 
عضو شورای اندیشه ورزی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت منصوب 
کرده اس��ت. همین فرد 25 دی  

س��ال 96 نیز به عنوان مش��اور 
خودرویی کمیس��یون اصل 90 
حکم دریافت می کن��د. دو روز 
بع��د از این انتصاب، در 27 دی 
سال 96، کمیس��یون اصل 90 
تعرفه  طرح دوفوریت��ی کاهش 
واردات خودرو را به هیأت رئیسه 
می کن��د.  تقدی��م   مجل��س 
در نتیج��ه حض��ور ای��ن ف��رد 
کمیس��یون  مش��اور  به عن��وان 
اصل 90، س��بب ش��ده اس��ت 
ک��ه نماین��دگان مل��ت دغدغه 
شناس��ایی  را  جامع��ه  اصل��ی 
نکنن��د و ب��ه دنب��ال مس��ائلی 
برون��د که ب��رای بخ��ش اعظم 
ندارد.  اهمی��ت چندانی   جامعه 
سیدجواد حسینی کیا در این باره 
می گوی��د: کمیس��یون صنای��ع 
در ارتب��اط ب��ا موض��وع خودرو 
چندی��ن جلس��ه برگ��زار کرده 
اس��ت و بررس��ی های مختلفی 
م��ا  دارد.  کار  دس��تور  در  را 
تا ب��ه نتیج��ه نرس��یم، امکان 
اطالع رس��انی نداریم، زیرا مردم 
کار مش��هود نمی بینن��د. بای��د 
بررسی کارشناسی انجام شود و 
به جمع بندی برس��یم. در بحث 
تحقیق وتفح��ص که ع��ده ای از 
نماین��دگان پیگیر آن هس��تند 

و موضوع بحث جلس��ه یکشنبه 
نیس��ت، مباحثی نظیر کیفیت، 
قیمت، نیروی انسانی و مباحثی 
 از این دست هم بررسی می شود. 
کیفی��ت  می کن��د:  اضاف��ه  او 
خودروی داخلی برای کمیسیون 
صنایع مهم است. در حال حاضر 
خیلی  داخلی  خودروی  کیفیت 
بهتر از گذش��ته شده است و از 
پی��کان به خودروه��ای امروزی 
یافته  ارتقا  کیفیت  رس��یده ایم. 
است اما ش��اید به شاخص های 

جهانی نرسیده باشیم. 
به گفته حسینی کیا، بخشی از 
قیمت ب��االی خودروهای داخلی 
مربوط به انباش��ت نیروها در این 
صنعت اس��ت. ایران خودرو س��ه 
هزار نیروی مازاد دارد که تعدیل 
آنها و جایگزینی روبات در صنعت 
خ��ودرو، منجر به ب��روز بی کاری 
در جامعه می ش��ود اما از س��وی 
دیگر هزینه اضاف��ی این نیروها، 
 بر قیمت خودرو تأثیر می گذارد. 
راه��کار  می کن��د:  اضاف��ه  او 
خودروس��ازهای داخل��ی ب��رای 
کار، جذب نکردن  نیروی  کاهش 
زی��را  اس��ت،  جدی��د  نی��روی 
دیگ��ری  بح��ران  نمی خواهن��د 
ب��رای کش��ور ایجاد کنن��د. این 

سیاس��ت، روش معقولی اس��ت 
ک��ه خودروس��ازی  ها پیگی��ری 
می کنن��د.  او با اش��اره به اینکه 
ب��رای  خودروس��ازی ها  ت��الش 
این  پلتفرم ه��ای جدید  طراحی 
اقدام را گامی به سوی جلب نظر 
مشتریان داخلی معرفی می کند، 
تأکید می کن��د: این حرکت باید 

سرعت بیشتری به خود بگیرد.
پیگیری بحث ساماندهی 

بازار در کمیسیون
ول��ی ملکی، عضو کمیس��یون 
صنایع مجلس شورای اسالمی نیز 
در ارتباط با جلسه یکشنبه آینده 
بیان می کند: هدف اصلی از جلسه 
کمیسیون، بررسی دالیل افزایش 
تعرف��ه واردات خ��ودرو و ایجاد 
اختالل در ثبت س��فارش است. 
در ارتباط با این موضوع، جلس��ه 
 اولیه ای با واردکنندگان داشته ایم. 
او اضافه می کن��د: درباره افزایش 
قیمت خودرو نی��ز در جای خود 
بحث خواهیم کرد. س��اماندهی 
ب��ازار خودرو هم در دس��تور کار 
مجلس است که در آن به مسئله 
قیمت خودروهای داخلی خواهیم 
پرداخت. این جلسه با حضور وزیر 
و سایر مسئوالن ذی ربط در آینده 

برگزار خواهد شد. 
 تکمیل  نشدن اسناد

شورای رقابت
اگرچه به نظر می رسد مجلس 
چن��دان دغدغه تنظی��م قیمت 
خودروهای داخل��ی را ندارد و به 
دنبال خودروهای وارداتی اس��ت 
اما پیش از این قرار بود ش��ورای 
رقابت با بررس��ی اسناد و مدارک 
ارائه شده از س��وی خودروسازان، 
مج��وز افزایش بهای خودرو را در 
انتهای اردیبهشت ماه صادر کند. 
هرچن��د ب��ازار منتظ��ر صدور 
مجوز ش��ورای رقابت نشده است 
و دالل ه��ا به ص��ورت خودجوش 
در  را  محص��ول  ای��ن  به��ای 
ب��ازار افزای��ش داده اند ام��ا گویا 
بررس��ی های ش��ورای رقابت هم 
هنوز به س��رانجام نرسیده است. 
رضا ش��یوا، رئیس شورای رقابت 
درب��اره احتم��ال ص��دور مجوز 
افزایش قیمت برای خودروسازان 
داخل��ی عن��وان می کن��د: هنوز 
از س��ازمان مرک��زی، اطالع��ات 
دریاف��ت نکرده ای��م. هن��وز آخر 
اردیبهشت نش��ده است و تا آخر 
 اردیبهش��ت باید منتظر بمانیم. 
از  حمای��ت  س��ازمان  ش��یوا 
مصرف کنن��ده  و  تولیدکنن��ده 
ب��ه  رس��یدگی  مس��ئول  را 
دالل بازی ه��ای اخیر بازار خودرو 

معرفی می کند. 

در ش��رایطی وزی��ر صنع��ت و مدیران 
ایران خودرو و سایپا به مجلس فرا خوانده 
شده اند که طی هفته های اخیر به همراه 
افزایش نرخ ارز، بازار خودرو نیز متالطم 
ش��ده و قیمت ها روند صع��ودی به خود 

گرفته است. 
به نظر می رس��د دلیل فراخوانده شدن 
وزیر صنع��ت و مدیران ای��ران خودرو و 
س��ایپا، افزای��ش قیمت محص��والت این 
خودروس��ازان در طول یک ماه گذش��ته 
بوده اس��ت که همین مس��ئله، موجی از 
گالیه مشتریان را به دنبال داشته است. 
به گزارش  خبرآنالی��ن، این در حالی 
است که بررسی وضعیت تولید خودروها 
حاکی از آن است که کیفیت آنها سال به 
سال نه تنها بهتر نش��ده، بلکه از کیفیت 

آنها کاسته شده است. 
گ��زارش کیفیت خودروهای س��واری 
تولی��دی در فروردین ماه امس��ال نش��ان 
می ده��د در گ��روه خودروهای س��واری 
 تولی��دی در س��طح قیمت��ی پایین تر از
خ��ودروی  س��ه  توم��ان  میلی��ون   25
پارس خودرو، س��ایپا132 و  س��ایپا131 
سایپا111 همچنان در پایین ترین سطح 
کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج 
س��تاره کیفی را کس��ب کرده اند. در این 
گروه خودرو131 تولیدی سایپا دارای دو 

ستاره کیفی است. 

اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی 
25 ت��ا 50 میلیون توم��ان، خودروهای 
پ��ژو207  اتوماتی��ک،  تندر90پ��الس 
اتوماتی��ک، س��اندرو و پارس تن��در چهار 
ستاره کیفی را کسب کرده اند. همچنین 
دناپالس،  ران��ا،  تن��در90،  خودروه��ای 
پژو206 و پژو206 صندوقدار دارای س��ه 
س��تاره کیفی هس��تند. باقی خودروهای 
ق��رار گرفته در این گروه قیمتی ش��امل 
نی��و ام وی ام 315، دن��ا، دان��گ فنگ اچ 
سی، سورن، پژو 405، پژو پارس، سمند 
و تیبا هاچ بک دو س��تاره از پنج س��تاره 

کیفی را کسب کرده اند. 
در این میان، برخی نمایندگان مجلس 
معتقدند که نابس��امانی های بازار خودرو 
و افزای��ش تا 10 میلی��ون تومانی قیمت 
انواع خودرو توس��ط ایران خودرو و سایپا 
و سایر ش��رکت های خودروس��از ایجاب 
می کند قانون شورای رقابت اصالح شود 
تا این شورا بتواند به مسئله قیمت گذاری 
خودروه��ای ب��االی 50 میلی��ون تومان 
ورود کند.  به گفته سیدمهدی مقدسی، 
سقف اختیار ش��ورای رقابت برای تعیین 
قیم��ت، 45 میلیون تومان اس��ت. یعنی 
این ش��ورا برای خودروهایی که بیش از 
45 میلیون تومان قیمت دارد، نمی تواند 

سیاست گذاری کند. 
از  حمای��ت  می ش��ود:  متذک��ر  وی 

خودروس��ازان از طری��ق گ��ران ک��ردن 
قیمت ه��ا بدترین ن��وع حمایت از صنایع 

خودروسازی است. 
مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
در روزهای گذش��ته از تصویب آیین نامه 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 
خبر داده و و بیان کرده است که به هیچ 
وجه با خودروس��ازها به صورت ش��عاری 

برخورد نمی کنیم. 
س��یدمحمود نوابی متذکر شده است: 
ای��ن س��ازمان در رابط��ه ب��ا قیمتی که 
کارخان��ه عرضه می کن��د، می تواند ورود 
پی��دا کند، ولی قیمتی ک��ه در مبادالت 
بازار به وجود می آید، مبادالت دست دوم 
است که این سازمان تأثیری در آن ندارد. 
وی در همین حال تأکید کرده اس��ت 
در ص��ورت افزایش قیم��ت خودروهای 
زیر 50 میلی��ون تومان بدون مجوز، این 
س��ازمان با ظرفیت ه��ای نظارتی خود با 

متخلفان برخورد می کند. 
رئی��س س��ازمان حمای��ت از حق��وق 
مصرف کنن��دگان، رس��یدگی ب��ه قیمت 
خودرو را رس��الت این س��ازمان دانسته 
و گفت��ه اس��ت: در ایام��ی ک��ه تالط��م 
بازار ارز مش��هود اس��ت، نظارت بر انواع 
قیمت گ��ذاری خودروه��ا نی��ز به صورت 

دقیق صورت می گیرد. 
با ای��ن وجود، افزای��ش قیمت خودرو، 

آن هم بدون ضابطه و براس��اس س��لیقه 
خودروس��از باع��ث ش��ده تا کمیس��یون 
صنای��ع مجل��س ب��ه این موض��وع ورود 
پی��دا کرده و در صدد بررس��ی آن برآید. 
این هفته قرار اس��ت کمیس��یون صنایع 
مجلس با حضور وزی��ر صنعت و مدیران 
دو شرکت خودروساز تشکیل جلسه داده 
و دالیل افزایش قیمت ها را مورد بررسی 

قرار دهد. 
البته دبیر انجمن تولیدکنندگان خودرو 
درخصوص افزایش قیمت خودرو معتقد 
اس��ت: براس��اس مصوبه ش��ورای رقابت 
افزای��ش قیمت خودروه��ای 45 میلیون 
تومان ب��ه ب��اال در اختیار ش��رکت های 
تولیدکننده اس��ت و آنها می توانند در هر 
زمان که صالح دانس��تند این افزایش را 

انجام دهند. 
به گفته احمد نعمت بخش، در دو سال 
اخی��ر اتفاق��ات زیادی در اقتص��اد ایران 
افتاده؛ قیمت ارز مبادله ای و آزاد افزایش 
پیدا کرده، دس��تمزد ها نیز باال تر رفته و 
کاالهای پرمصرف��ی همچون مس، فوالد 
نیز بیش از 70 درصد افزایش قیمت پیدا 
کرده اس��ت. اکنون خودروساز ها تصمیم 
گرفته ان��د فقط 10 درصد افزایش قیمت 
داشته باشند که با توجه به وضعیت بازار 
این افزای��ش معقولی اس��ت و نمی توان 

گفت به مصرف کننده فشار می آید. 

خودرو ارزان می شود یا گران تر؟ 

دلواپسی عجیب نمایندگان برای خودروهای خارجی 
اخبار

آسیب خودروسازان فرانسوی از 
بازگشت تحریم ها

صنعت خودروی ایران در شرایطی بار دیگر در لیست 
تحریم های ایاالت متحده آمریکا قرار گرفت که به نظر 
می رسد هدف ترامپ از قرار دادن خودرو در سرلیست 
تحریم ه��ا ایج��اد محدودی��ت در فعالیت دو ش��رکت 

فرانسوی رنو و پژو و دایملر آلمان در ایران باشد. 
به گ��زارش پای��گاه خب��ری »عصر خ��ودرو« ، بعد 
از لغ��و دو س��ال پیش تحریم ه��ای بین الملل��ی، پژو 
ب��ار دیگر در صنعت خ��ودروی ایران حض��ور یافت و 
رن��و نی��ز برنامه ریزی گس��ترده ای برای بازیاب��ی بازار 
محصوالت خود در کش��ورمان ک��رد. با این حال هنوز 
مش��خص نیس��ت بعد از اعمال تحریم ه��ا فعالیت دو 
 ش��رکت خودروس��از فرانس��وی چگونه خواه��د بود. 
در این زمینه اما روز گذشته مجله آمریکایی فوربس به 
تبعات خروج آمریکا از برجام و تأثیر آن بر قراردادهای 
خارجی در بخش خودرو پرداخت. این مجله آمریکایی 
نیز در گزارش خود تأکید کرده خروج آمریکا از برجام 
بیش از همه به زیان خودروس��ازان فرانس��وی و البته 
آلمانی تمام خواهد ش��د. فورب��س همچنین به نقل از 
تحلیلگران پیش بینی کرده که ش��رکت های »پژو« و 
»رنو« و نیز ش��رکت دایملر آلمان بیشترین خسارت را 
از خ��روج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ها علیه ایران 
خواهن��د دید. دلیلی که این مجله آمریکایی به نقل از 
تحلیلگران خود بر آن تأکید کرده، هزینه هایی است که 
فرانسوی ها و شرکت آلمانی دایملر بعد از لغو تحریم ها 
ب��رای حضور در صنعت خودروی ای��ران انجام داده اند. 
در این زمینه فوربس عنوان کرده، شرکت خودروسازی 
پ��ژو و رنو فرانس��ه و دایملر آلمان که حض��ور خود را 
در ای��ران از زمان توافق هس��ته ای در 2015 محکم تر 
کرده اند، بیشترین آسیب را از تحریم های آمریکا علیه 
ایران خواهند دید.  اما آنچه مشخص است دو فرانسوی 
خودروس��از در بازار خودروی آمریکا هیچ نقشی ندارند 
و این مسئله می تواند نقطه قوت دو شرکت برای تداوم 
حضور در ایران باش��د. با این حال فوربس بر این نکته 
تأکید ک��رده که ممنوعیت های تج��اری آمریکا تأثیر 
مستقیمی بر ش��رکت های اروپایی ندارد، اما تأثیرهای 
ثانویه این تحریم ها، شرکت ها را تحت تأثیر جدی قرار 
داده است. اگر این شرکت ها بخواهند خودرو یا قطعات 
آن را به آمریکا بفروشند، با سیاست های تجاری آمریکا 
برخورد خواهند کرد. این مجله آمریکایی اما نگاهی به 
حضور فرانس��وی ها در آمریکا کرده و افزوده است که 
در ح��ال حاضر رنو خودرویی در آمریکا نمی فروش��د؛ 
درحالی که شرکت نیس��ان ژاپن فروش تجاری در این 
کشور دارد. پژو نیز در سال 1991 پای خود را از آمریکا 
بیرون کش��ید، ام��ا اخیراً اعالم کرده اس��ت قصد دارد 
تجارت خود را با این کش��ور ادامه دهد. اما مرس��دس 
نی��ز نه تنها بس��یاری از خودروهای خ��ود را در آمریکا 
می فروش��د، بلکه در این کش��ور کارخانه هم دارد. در 
ادامه این گزارش فوربس به تحقیقاتی که چندی پیش 
مرکز تحقیقات BMI )بیزینس مانیتور اینترنش��نال( 
انج��ام داده پرداخت��ه و به نق��ل از این مرک��ز عنوان 
ک��رده که ابهامات زیادی درباره ممنوعیت های تجاری 
وجود دارد. ش��رکت های خودرویی جزو آن دس��ته از 
شرکت هایی بودند که از توافق هسته ای بیشترین سود 
را می بردن��د؛ چراکه دروازه ایران برای س��رمایه گذاری 
برای خودروهایی مانند پژو و رنو باز شد و سهم آنها را 
نسبت به قبل از توافق بسیار افزایش داد. فوربس ادامه 
داده که بررس��ی های BMI نش��ان می دهد مهم ترین 
تأثیر آنی عقب نشینی ترامپ از برجام می تواند کاهش 
سرمایه گذاری های شرکت خودرویی و فروش قطعات 
آنها باشد به ویژه برای شرکت های اروپایی که در ایران 
فعالیت می کنند، تأثیر بیشتری خواهد داشت؛ چراکه 
آنها با تحریم های ثانویه آمریکا که ش��رکت های آنها را 

هدف گرفته، مواجه خواهند شد. 

طرح ساماندهی بازار خودرو نیازمند 
تغییرات عمده محتوایی است

عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس ش��ورای 
اس��المی در خصوص تعرفه خودروهای وارداتی اظهار 
داش��ت که طرح س��اماندهی بازار خودرو در دس��تور 
کار کمیس��یون های تخصصی و فرعی ق��رار دارد و در 
بخش مربوط به کمیس��یون برنامه و بودجه چگونگی 
طبقه بندی و تأثیر گذاری منابع ایجاد ش��ده بررس��ی 
خواهد شد.  محمد حسینی در گفت وگو با خبر خودرو 
گفت: طرح مذکور از نظر عنوان، طرح قابل قبولی است 
ام��ا از نظر محتوا قطعاً باید تغیی��رات عمده ای در آن 
ص��ورت گیرد تا چنانچه این ط��رح در آینده به عنوان 
یک منشور در حوزه صنعت خودرو مورد استفاده قرار 
گرفت، افق روشنی داشته باشد و همچنین برنامه های 

طرح برای قطعه سازان نیز مشخص باشد. 
نماینده مردم تفرش، آش��تیان و فراهان در مجلس 
ش��ورای اس��المی در ادامه افزود: طرح های توسعه ای 
موجود در طرح مذکور باید بر اس��اس مطالعات علمی 
صورت گیرد، به طوری که این طرح برای آینده صنعت 
خودرو تبدیل به یک تکیه گاه داخلی ش��ود، همچنین 
اعتم��اد مردم و مص��رف کنندگان به خودروس��ازان و 
قطعه سازان را جلب کند، به طوری که مردم ایمان داشته 
باشند که با خرید خودروی داخلی متضرر نخواهند شد 

یا مشکالت عدیده ای برای آنها پیش نخواهد آمد. 
محمد حسینی تصریح کرد: در حال حاضر و با توجه 
به ش��رایط فعلی موضوع طرح خوب اس��ت اما در کل 
باید تغییرات عمده ای در جزییات طرح صورت بگیرد. 

اخبار

کاهش درآمد شهرداری از فروش 
طرح ترافیک

رئیس کمیس��یون حمل و نقل و عمران ش��ورای 
ش��هر تهران گفت ب��ا اجرای ط��رح ترافیک جدید، 

درآمد حاصل از فروش آن کاهش یافته است. 
به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، محمد 
علیخانی، رئیس کمیس��یون حم��ل و نقل و عمران 
شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه در مصوبه شورای 
ش��هر تهران محل هزینه ک��رد درآمد حاصل از طرح 
ترافیک مشخص شده است، اظهار کرد: درآمد حاصل 
از ط��رح ترافیک باید در زمینه توس��عه حمل و نقل 
 عمومی هزینه و نباید خارج از چارچوب عمل ش��ود. 
وی ب��ا بیان اینکه پیش بینی می ش��ود میزان درآمد 
حاصل از فروش طرح ترافیک در س��ال جاری کمتر 
از سال گذشته خواهد بود، گفت: در حال حاضر پس 
از گذش��ت دو ماه از س��ال بعید می دانم بیش از 10 
میلیارد تومان از محل ف��روش طرح ترافیک درآمد 

داشته باشیم. 
علیخان��ی عامل ای��ن موض��وع را عملکرد ضعیف 
معاون��ت حم��ل و نقل ترافی��ک ش��هرداری تهران 
دانس��ت و گفت: در گذش��ته مبل��غ آرم ترافیک در 
 ابت��دا برای تم��ام س��ال دریافت می ش��د و حداقل
300 میلیارد تومان در ابتدای س��ال برای شهرداری 
ته��ران درآمدزای��ی می کرد و مهم نب��ود خریدار از 
آن اس��تفاده می کند یا خیر، حت��ی در صورت عدم 

استفاده مبلغ پرداختی بازگردانده نمی شد. 
رئیس کمیس��یون حمل و نقل و عمران ش��ورای 
شهر تهران افزود: اما در حال حاضر میزان مصرف از 
طرح ترافیک مدنظر قرار گرفته ش��ده است و مردم 

با مدیریت زمان هزینه کمتری پرداخت می کنند. 
وی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر گران ش��دن 
طرح ترافیک در اذهان عمومی ش��کل گرفته است، 
ام��ا این موضوع صحت ن��دارد و از این روش به نفع 
کسانی استفاده شده است که به طور مقطعی از طرح 
ترافیک اس��تفاده می کنند، اما برای اشخاصی که به 
صورت دائمی از طرح ترافیک استفاده می کنند این 

طرح گران تر شده است. 

 افزایش نرخ خودرو بدون اعالم قبلی 
و روزانه و حتی ساعتی تغییر می کند

به دنبال نوسانات نرخ ارز و به خصوص دالر و عرضه 
محدود آن در بازار، نرخ خودرو به خصوص بعد از خروج 
آمریکا از برجام به طور جهشی روزانه و ساعتی تعیین 
می ش��ود و در عمل خرید و فروش��ی در ب��ازار خودرو 

صورت نمی گیرد. 
یکی از فروشندگان بازار خودرو در گفت وگو با ایسنا، 
در خصوص تأثی��ر افزایش نرخ ارز و نوس��انات دالر و 
همچنی��ن خروج آمریکا از برجام بر بازار خودرو، اظهار 
کرد: در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی و خارجی 
به صورت س��اعتی تغیی��ر می کند و متأس��فانه هیچ 
 مرجعی پاس��خگوی افزایش بی رویه قیمت ها نیست. 
امیرحسین بیات با تأکید بر اینکه متأسفانه قیمت خودرو 
از دست فروشندگان آن خارج شده است، افزود: گرانی 
خودرو از س��وی نمایندگی های س��ایپا و ایران خودرو 
به طور روزانه اعالم می شود و دست کم هر خودرو داخلی 
 بی��ن چهار تا پنج میلیون توم��ان افزایش قیمت دارد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در این ش��رایط متأس��فانه 
خری��د و ف��روش خودروهای ایرانی و خارجی بس��یار 
ان��دک ش��ده اس��ت، گف��ت: در ح��ال حاض��ر اندک 
خری��د و ف��روش خ��ودرو مرب��وط ب��ه خودروه��ای 
 کارک��رده م��دل پایی��ن داخل��ی و خارج��ی اس��ت. 
این فروش��نده بازار خودرو تأکید کرد: به طور میانگین 
قیم��ت خودروهای داخل��ی و خارجی نس��بت به دو 
هفته گذش��ته حدود 10درصد گران شده است، البته 
 بیش��ترین افزایش قیمت مربوط به ایران خودرو است. 
وی در پاس��خ ب��ه ای��ن س��ؤال ک��ه آیا افزای��ش نرخ 
خودروهای داخلی به طور رس��می اعالم ش��ده اس��ت 
ی��ا خیر؟ گفت: متأس��فانه افزایش نرخ خ��ودرو بدون 
 اع��الم قبل��ی و روزانه و حتی س��اعتی تغییر می کند. 
بیات به قیمت برخی خودروهای داخلی و خارجی پیش 
از خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و گفت: پیش از این 
قیمت خودرو پارس تیوفایو 44   میلیون تومان، سمند 
32 میلیون تومان، پژو 405 حدود 31 میلیون و 500 
هزار تومان، دنا 45 میلیون تومان، پراید 111 حدود 22 
میلی��ون و 500 هزار تومان، ال نود 40 میلیون تومان، 
س��اندار 44 میلیون تومان، چانگان نیمه شاس��ی 67   
میلیون تومان، جک s5 104 میلیون تومان، س��انتافه 
210 میلیون تومان، لکسوز 340 میلیون تومان، تویوتا 
150 میلیون تومان بود، اما بعد از خروج آمریکا از برجام 
نرخ خودرو پارس تیوفایو 47   میلیون تومان، سمند 36 
میلیون تومان، پژو 405 حدود 34 میلیون و 500 هزار 
توم��ان، دنا 55 میلیون تومان، پرای��د 111 حدود 24 
میلیون تومان، ال نود 48 میلیون تومان، س��اندار 50 
میلیون تومان، چانگان نیمه شاسی 75   میلیون تومان، 
جک s5 125 میلیون تومان، س��انتافه 350 میلیون 
توم��ان، لکس��وز 600 میلیون توم��ان، تویوتا 220 
 میلیون تومان و النترا 210 میلیون تومان شده است. 
وی تصری��ح کرد: متأس��فانه در این ش��رایط دولت 
هیچ برنامه ای برای کنترل بازار ندارد و ش��رکت های 
تولیدکننده حاضر به عرضه خودروهای تولیدی خود 
به بازار نیس��تند چرا که قیمت ها نامشخص و روزانه 
تغییر می کند و تولیدات خود را در انبارها نگهداری 

می کنند. 
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اپل با ارزش بازار س��رمایه 943.4 میلی��ارد دالری تنها با 6درصد 
رشد بیشتر به اولین ش��رکت 1000میلیارد دالری دنیا بدل خواهد 

شد. 
به گزارش دیجیاتو، وارن بافت، کارآفرین 
و سرمایه گذار مش��هور آمریکایی و رئیس 
شرکت »برکشایر هاتاوی« هفته گذشته در 
این باره اعالم کرده بود که شرکتش دیگر 
روی س��هام آمازون سرمایه گذاری نخواهد 
ک��رد درحالی که روی اپل س��رمایه گذاری 

می کند. 
براس��اس گزارش ها اپل در سال 2017 
به س��ودی 48.35 میلیارد دالری دس��ت 
یافته و در س��ه ماهه اول س��ال 2018 نیز 
درآمد خالص 13.8 میلیارد دالری داش��ته 
است. این در حالی است که درآمد آمازون 
از ابتدای تأسیس��ش تاکن��ون معادل 9.6 

میلیارد دالر بوده و در س��ه ماهه ابتدایی س��ال ج��اری میالدی نیز 
سودی 1.6 میلیارد دالری کسب کرده است. به این ترتیب اپل بسیار 

سودده تر از آمازون بوده است. 

می توان گفت که س��ود خالص اپل در دوره س��ه ماه مورد بحث به 
میزان 46درصد بیش از کل سود حاصل شده توسط آمازون از ابتدای 
تأسیس در 1995 تاکنون بوده است. براساس تحلیلی از وال استریت، 
آم��ازون در بس��یاری از بازارهای کلیدی 
هن��وز در مراحل ابتدایی ق��رار دارد و به 
نظر می رسد این مسئله موجب سوددهی 

پایین آمازون )در مقایسه با اپل( باشد. 
یکی از دالیل موفقیت اپل در این دوره 
به درخواس��ت ها برای آیفون 10 مرتبط 
است. همزمان با انتشار گزارش درآمد اپل 
در روز اول م��اه مه )11اردیبهش��ت ماه(، 
تی��م ک��وک ب��ه س��رمایه گذاران نگران 
آرام��ش داد و اعالم کرد ک��ه آیفون 10 
پرفروش ترین آیفون از زمان عرضه در ماه 
نوامبر سال 2017 بوده. پس از این، خبر 
تصاحب 75میلیون سهم اپل توسط وارن 

بافت در عرض سه ماه ابتدایی سال 2018 منتشر شد. 
ب��ه این ترتی��ب باید گفت که اپ��ل همچنان یک��ی از جذاب ترین 

شرکت ها از دید سرمایه گذاران به شمار می رود. 

هفتمین نمایش��گاه ن��وآوری و فناوری اینوتک��س 2018 با حضور 
ش��رکت های فن��اور و رقابت اس��تارتاپ های ایران��ی و خارجی تیرماه 
برگزار می ش��ود.  به گزارش مهر، اکبر قنبرپور، دبیر نمایشگاه نوآوری 

و فن��اوری اینوتک��س 2018 روز گذش��ته 
در نشس��ت خب��ری اظهار داش��ت: رویداد 
اینوتکس برای نخس��تین بار در سال 2012 
 ،ICT با حضور بیش از 50 شرکت در حوزه
نفت و گاز، ان��رژی، بیوتکنولوژی و امکانات 

زیرساخت در تهران برگزار شد. 
وی اف��زود: اینوتک��س طی ش��ش دوره 
میزب��ان بیش از 750 ش��رکت فناور از 25 
کشور جهان بوده است و امضای 130 سند 
همکاری بین فعاالن حوزه علم و تکنولوژی 
بخش��ی از دس��تاوردهای این نمایشگاه به 
ش��مار می رود.  وی با بی��ان اینکه طی این 
س��ال ها ش��رکت های مختلفی از 20 کشور 

جهان در این نمایشگاه حضور داشتند، خاطرنشان کرد: روسیه، کانادا، 
هندوستان، آلمان، چین، کره جنوبی، آذربایجان، قزاقستان، پاکستان، 
سوئد، بالروس و انگلستان از جمله کشورهایی بودند که در شش دوره 

نمایشگاه اینوتکس حضور داشتند. 
قنبرپ��ور با بیان اینکه هفتمین دوره نمایش��گاه ن��وآوری و فناوری 
اینوتکس 2018 تیرماه برگزار می شود، گفت: در این دوره از نمایشگاه 
350 غرفه دار از اجزای مختلف اکوسیستم 
اس��تارتاپ ها، ش��رکت های دانش بنی��ان، 

فناوران و مخترعان حضور می یابند. 
ن��وآوری و فن��اوری  نمایش��گاه  دبی��ر 
اینوتک��س 2018 تصری��ح ک��رد: در این 
روی��داد بین المللی 150 اس��تارتاپ، 50 
س��رمایه گذاری  صن��دوق   20 مخت��رع، 
جسورانه، 20 ش��تاب دهنده، 40 صندوق 
فرشتگان کسب و کار و 120 شرکت فناور 

حضور می یابند. 
وی ب��ا بیان اینکه در این نمایش��گاه در 
قالب 4 بخ��ش نمایش��گاه ها، رویدادهای 
تج��اری، رویدادهای ترویج��ی و خدمات 
س��رمایه گذاری دایر می شود، افزود: در طول س��ه روز نمایشگاه چند 
هی��أت تج��اری از خارج از کش��ور و هیات های صنعت��ی و فناوری از 

استان های سراسر کشور در این نمایشگاه حضور می یابند. 

در هفتمین جشنواره اینوتکس اپل در 3ماهه اول 2018 درآمدی بیش از کل تاریخ آمازون داشت

شرکت های فناوری خارجی به ایران می آیند

هر کارآفرین مش��تاق پیشرفتی از نقش یک تیم خوب و باانگیزه در 
کس��ب نتایج موفق تجاری آگاه است. مردم در هر سازمانی نقش های 
مهم��ی را بر عهده می گیرند، نقش هایی که بدون ش��ک از هر فرآیند 
و تکنولوژی مهم تر هس��تند. کارآفرینان باید در زمان کار با تیم دقت 
زیادی به خرج دهند، زیرا کوچک ترین مس��ائل باعث کاهش خروجی 
یا نابودی تیم خواهند ش��د. تاجران موفق با رمز و راز حفظ نش��اط در 

تیم و کسب بهترین نتیجه آشنا هستند. 
به همین دلیل، یکی از وب سایت های کارآفرینی در هند مصاحبه ای 
ب��ا دو ت��ن از مدیران موف��ق ترتیب داد ت��ا مخاطبان ب��ا نحوه حفظ 
انگیزه در تیم آش��نا ش��وند.  اولین مدیر، ویشواپریا کوچهار، موسس و 
مدیرعامل ش��رکت مشاوره ای بلومایندز بود. حوزه فعالیت این شرکت، 

ایج��اد تح��ول در مردم و ش��رکت ها از 
طری��ق روش های پای��دار و غیرمتعارف 
آموزش اس��ت.  در ادامه ب��ا نظرات این 

مدیر باتجربه و دانا آشنا خواهیم شد. 
پرورش حس وابستگی

کارآفری��ن باید در اعض��ای تیم حس 
وابس��تگی ایجاد کند. حف��ظ انگیزه در 
تیم نیازمند ش��ادی اس��ت و اعضا باید 
احس��اس کنند که عضو یک خانواده با 

هدفی بسیار بزرگ و واال هستند. 
ویش��واپریا یک مفهوم بس��یار زیبا در 
این م��ورد ارائه می کند که آن را ارتباط 
قلب��ی می نامد. طبق گفت��ه او، »ارتباط 
قلبی به ایجاد حس مش��ارکت و عش��ق 
در تی��م کمک خواهد کرد و اس��تحکام 
و پایداری تی��م را افزایش خواهد داد.« 
به نظر ویش��واپریا، محیط کار در ایجاد 

و حفظ روابط نقش��ی اساسی ایفا می کند و بر این نکته تأکید دارد که 
تمام اعضا باید در محیط کار با یکدیگر ارتباط داش��ته باش��ند. به این 
ترتیب، ش��ادی و همچنین بازدهی افراد افزایش یافته و حس مالکیت 

به راحتی ایجاد خواهد شد. 
ایجاد حس قدرت در تیم

اف��راد با کم��ی آزادی بهترین عملک��رد خود را ارائ��ه خواهند کرد. 
مدیری��ت کوچک ترین وظای��ف و جزئی ترین فعالیت ه��ا نتیجه ای جز 
دلس��ردی و خس��تگی برای اعضای تیم نخواهد داش��ت. به یاد داشته 
باش��ید که اعضا باید بس��ته به نقش و حوزه کاری خود در شرکت، تا 
حدی از قدرت تصمیم گیری نیز برخوردار باش��ند. افراد مسئولیت پذیر 
زمانی ک��ه خاطر ویژگی ها و مهارت های ش��ان ش��ناخته، و تا حدودی 
صاح��ب ق��درت و اختیار ش��وند، انگیزه و انرژی فوق العاده ای کس��ب 
خواهن��د ک��رد.   ویش��واپریا چنی��ن می گوی��د: »من تمام ش��غل ها 
و محیط های��ی ک��ه از آنها نفرت داش��تم را به خوبی ب��ه یاد می آورم. 
همچنین محیط های کار نادر و کمیابی که گاهی دلتنگ آنها می شوم 
را نیز به خاط��ر دارم. این محیط ها پویایی، آزادی و صمیمیت خاصی 

داشتند و مبنای کار خود را بر اساس ارائه مسئولیت پذیری، مسئولیت 
و همچنین اختیار قرار داده بودند.«

ارائه فرصت رشد
ه��ر فردی ب��ا ه��دف و رویای رش��د وارد یک س��ازمان می ش��ود. 
سازمان هایی که به این خواس��ته توجه دارند، همواره تیمی مستعد و 
باانگیزه خواهند داش��ت. کوچهار از طریق تجربه و تحقیق دریافت که 
»درگیری با کار، یادگیری مداوم، پیشرفت شغلی و ارائه فرصت رشد« 
در ایجاد انگیزه برای تیم نقش بسزایی ایفا خواهند کرد. دومین مدیری 
که وب سایت با او مصاحبه کرد، سورش راماچاندران، مدیرعامل و مدیر 
کانال ارش��د ش��رکت ای کیو فیلمز بود.  ای کیو فیلمز شرکتی است که 
سیس��تم های پشتیبانی کننده از ویدئوهای 360 درجه را به سازمان ها 
ارائه می کن��د. آنها در حوزه های مختلف تولید ویدئو فعال هس��تند و 
می��ان تعداد زی��ادی از نقاط تماس هماهنگی به وج��ود می آورند. در 
چنین مکانیس��می، حفظ انگی��زه تیم جهت دس��تیابی به موفقیت و 
تکمیل کار بسیار حیاتی است. اکنون با 
نظرات تجربی سورش آشنا خواهیم شد. 
کسب اعتماد و ایجاد اعتماد به نفس

برای اکثر افراد، انگیزه با حس اعتماد 
به رهبر و س��ازمانی که در آن مش��غول 
به کار هس��تند، رابطه ای مستقیم دارد. 
کارآفرین��ان موفق اعتماد تیم را جلب و 
حفظ می کنند. مقوله گس��ترده ای مانند 
اعتماد وج��وه مختلفی را دربر می گیرد. 
برای مثال، تضمین دریافت حقوق پس 
از پای��ان کار، در صورت��ی ک��ه اعضای 
تی��م جزو کارمندان تمام وقت ش��رکت 
نیس��تند، انگی��زه زیادی ایج��اد خواهد 
کرد. تجارت های بس��یاری دستمزد کار 
را به صورت قس��طی و دوره ای دریافت 
می کنن��د. این کار باعث ایجاد تأخیر در 
پرداخت حقوق اعضای قراردادی خواهد 
ش��د. سورش مشارکت با چندین س��هامدار و جلب اعتماد آنها را جزو 
یک��ی از دالیل اصلی موفقیت خ��ود می داند. او چنین نظری دارد: »به 
عالوه، آنها می دانند که هرگاه من پروژه ای در دس��ت داش��ته باش��م، 
مستقیماً به آنها مراجعه خواهم کرد.« پس ایجاد اعتماد و انگیزه باعث 

تضمین حفظ انگیزه و دستیابی به بهترین نتیجه خواهد شد. 
استخدام افراد صحیح

عالوه بر مدیری��ت صحیح، نکته مهم بعدی جهت ایجاد یک محیط 
باانگیزه و پرانرژی، اس��تخدام افراد صحیح اس��ت. اس��تخدام ترکیب 
درس��تی از افراد از لحاظ مهارت و کارایی باعث سهولت کار برای تمام 
اعضای تیم خواهد شد. استخدام حتی یک نیروی اشتباه باعث نابودی 
روحیه و جریان کار می ش��ود. س��ورش چنین می گوید: »من در زمان 
انتخاب همکار از س��ه مرحله پیروی می کنم. بدیهی اس��ت که اولین 
مرحله، کار خواهد بود. دومین مرحله قیمت گذاری، و س��ومین مرحله 
رفتار و اخالق اس��ت. من تنها زمانی با ش��خصی همکاری خواهم کرد 

که از تمام این سه مرحله سربلند خارج شود.«
entrepreneur :منبع

حتی اگر به اکوسیستم شرکت دیگری متعهد باشید، باز هم هیچ راهی برای گریز از سلطه 
مایکروسافت، پیش  روی شما قرار ندارد. 

زمانی  که متوجه این حقیقت شوید شاید دیگر دیر شده باشد. مایکروسافت به همه 
حوزه ها هجوم آورده است. نه تنها رایانه های شخصی، بلکه حتی آیفون، دستگاه های 

اندرویدی، پرنده های بدون سرنشین، بلندگوهای هوشمند و . . .، مایکروسافت در 
حال تسخیر همه چیز است. 

اگر بخواهیم کنفرانس توسعه دهندگان بیلد امسال مایکروسافت را در یک 
نکته خالصه کنیم، آن نکته موج حرکت آرام و پرقدرت این غول فناوری برای 

حضوری نامحسوس و ماهرانه در زندگی همه افراد خواهد بود. 
ساتیا نادال، مدیرعامل این شرکت، در روز نخست کنفرانس امسال 

مایکروسافت گفت:  جهان یک رایانه است. 
رایانه ها دیگر محدود به لپ تاپ ها و جعبه هایی که زیر میز قرار می گیرند 
یا حتی دستگاهی مستطیلی فلزی و شیشه ای که در جیب خود می گذارید 

نیست. آن تعریفی که ما به صورت سنتی از رایانه داریم، یعنی دستگاهی 
که دارای صفحه نمایش و رابط کاربری گرافیکی باشد در حال تغییر است. 

مایکروسافت همه جا
با اتصال فراهم شده به سامانه های ابری و هوش مصنوعی همه چیز در 

حال تبدیل شدن به رایانه است. حتی بلندگوها با هوش مصنوعی و تشخیص 
گفتار ترکیب شده اند. پرنده های بدون سرنشین که در حال حاضر تنها می توانند 

عکسبرداری و فیلمبرداری کنند، به زودی با کمک هوش مصنوعی و یادگیری ماشین 
قادر به تحلیل محیط و درک آن خواهند بود. 

 برخالف گوگل و اپل که سعی می کنند کاربران را به خرید دستگاه های دارای صفحه 
نمایش  زیبا و دلفریب سوق دهند، مایکروسافت حقیقت دیگری را پذیرفته است و رویای 

خود را دنبال می کند: مایکروسافت می خواهد زیرساخت بیش از 20میلیون دستگاه 
هوشمندی باشد که تا سال 2020 وارد بازار خواهند شد. 

مایکروسافت تنها به یک قسمت از کیک راضی نیست و می خواهد همه آن را از آن خود 
کند. 

برای تحقق بخشیدن به این رویا، مایکروسافت نقشه راه خود را تغییر داده است. حاال این 
شرکت برخالف گذشته که می خواست ویندوز را روی همه چیز نصب کند، تصمیم دارد در 

زمین دیگران بازی کند تا هرچه بیشتر در دستگاه های مختلف حضور داشته باشد. در طول 
کنفرانس همه کسانی که روی صحنه آمدند از مدیرعامل گرفته تا کارشناسان، بارها تأکید 
کردند دنیای جدید دنیایی چنددستگاهی است. بر همین اساس مایکروسافت می داند باید 

در همه دستگاه ها حضور داشته باشد؛ حتی آنهایی که کامال در رقابت مستقیم با محصوالت 
این شرکت هستند. 

این به معنای عبور مایکروسافت از شکست در حوزه گوشی هوشمند و تغییر رویکرد به 
ارائه خدمات در دستگاه هایی مانند آیفون و اندرویدی ها است. از دیگر اقدامات شرکت در 

این راستا می توان به همکاری با کوالکام برای ساخت کیت بینایی هوش مصنوعی برای 
بهبود هوش در دوربین های امنیتی و افزایش قدرت پلتفرم هوش مصنوعی 

آژور اشاره کرد. مایکروسافت حتی موفق شده است DJI را به عنوان یکی از 
شرکت های پیش رو در حوزه پرنده های بدون سرنشین متقاعد کند از آژور 

برای توسعه کاربردهای صنعتی خود استفاده کند. 
یکی دیگر از مأموریت های جدید مایکروسافت اتصال برخی از 

سرویس هایش با محصوالت شرکت های دیگر است. یکپارچه سازی 
کورتانا و الکسا را می توان یکی از نمونه های این مأموریت جدید 

دانست. شاید واضح ترین دلیل برای این کار سوالی مشخص است: 
فناوری خوب به چه کاری می آید اگر مردم از آن استفاده 

نکنند؟ 
شاید جالب تر از همه این باشد که چگونه هوش مصنوعی 

و سرویس های مایکروسافت به طور نامرئی و دور از دید 
ما در حال رسیدن به اهداف این مأموریت جدید در همه 

جا هستند. احتماال بیشتر مردم حتی خبر هم ندارند 
مایکروسافت تا چه میزان در متن زندگی آنها قرار گرفته 

است. 
 

راه هایی برای حفظ انگیزه در تیم

 مایکروسافت به دنبال نفوذ در
همه ابعاد زندگی شما است

یادداشت

سورنا ستاری در آیین گشایش پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع 
فرهنگ��ی با اش��اره به اهمیت صنایع خالق و فرهنگی ب��ه عنوان مزیت بومی 
و زمینه س��از توس��عه کش��ور گفت: صنایع فرهنگی ماحص��ل تاریخ بیش از 
5هزار س��اله کشور ما است و اقوام گوناگون با تولید انواع گوناگون محصوالت 
فرهنگی، عش��ق و نوع دوس��تی خود را نش��ان داده اند. اما در س��ال های اخیر 
بخش قابل توجهی از این میراث ارزش��مند را به واسطه تکیه به اقتصاد نفتی 

و منبع محور از بین برده ایم. 
رئیس بنیاد ملی نخبگان، نوآوری را ارزشمندترین دارایی کشور برای توسعه 
اقتصاد دانش بنیان دانست و گفت: ارزشمندترین عنصر زیست بوم کارآفرینی 
نیروی انس��انی خالق است و سرمایه گذاران بخش خصوصی، شتاب دهنده ها و 

مراکز رشد و دیگر عناصر در کنار یکدیگر این زیست بوم را شکل می دهد. 

ارزشمندترین دارایی کشور »نوآوری« است

مترجم: نیما جوادی

دوشنبه
24 اردیبهشت 1397
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 دبیر س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت س��از معاونت علمی، 
برگزاری نخستین رویداد توسعه محصول کمیک با عنوان »دیزاتن« را 
یکی از اقدامات عملی دستیابی به برنامه توسعه زیست بوم شرکت های 

خالق عنوان کرد. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
محمدحس��ین س��جادی نیری، دبیر س��تاد 
توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت 
علمی، در نخستین رویداد توسعه محصول 
کمیک با عنوان »دیزاتن« گفت: همین که 
بتوان فعاالن عرصه کمیک ایران را گردهم 
جمع کرد و این افراد برگزار کننده باشند تا 
بعد با عنوان مشارکت کننده مسیر اقتصاد و 
سرمایه گذاری طی ش��ود، اتفاقی نادر است 
ک��ه در حوزه کمیک ای��ران نمونه آن دیده 

نمی شود. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: ثمره دو س��ال و نیم تالش س��تاد توس��عه 
فناوری های نرم و هویت س��از معاون��ت علمی به برنامه ای تحت عنوان 
»توسعه زیس��ت بوم شرکت های خالق« منجر ش��د که توسط معاون 

علمی و فناوری رئیس جمهوری ابالغ شد. 
سجادی نیری با اشاره به اینکه این برنامه در نظر دارد تا مسیر پیش 
روی ش��رکت های خالق را هموار کند، گفت: ت��الش برگزارکنندگان 
رویداد دیزاتن این بود که بتوان به عنوان 
خروجی مجموعه هایی داش��ت که قابلیت 
تبدیل شدن به شرکت های خالق را داشته 

باشند. 
وی با اشاره به اینکه چنین شرکت هایی 
در عمل س��ربازان ح��وزه اقتصاد فرهنگ، 
اقتصاد کمیک و پی نمای شرکت هستند، 
گفت: اگر بنا باش��د اتفاق��ی در این حوزه 
بیفتد، توس��ط خود فعاالن این عرصه رقم 
می خورد. نباید انتظ��اری از مجموعه های 

دیگر دولتی و عمومی داشت. 
نی��ری در ادام��ه بی��ان ک��رد: چی��زی 
ک��ه می توان��د در وضعیت کنون��ی تغییر 
ایجاد کند دغدغه فعاالن این عرصه و همت آنهاس��ت. س��تاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی نیز تمام تالش خود را برای 

باورکردن این همت صورت می دهد. 

با امضای تفاهم نامه همکاری میان س��تاد توسعه فناوری اطالعات، 
ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
شرکت ایرانسل و دانشگاه تهران زمینه ایجاد استارتاپ های شرکت های 

دانش بنیان دانشگاهی فراهم می شود. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، آیین امض��ای تفاهم نامه همکاری 
در زمینه تأسیس و توسعه مرکز شتاب دهی  
و نوآوری و صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر 
)VC( با حضور سورنا ستاری معاون علمی 
و فن��اوری رئیس جمه��وری، مهدی فقیهی 
دبیر ستاد توس��عه ICT و فضای مجازی، 
دانش��گاه  رئیس  نیلی احمدآبادی  محم��ود 
ته��ران، علیرضا قلمبر دزفول��ی، مدیرعامل 
ایرانس��ل و علیرض��ا دلیری معاون توس��عه 
مدیری��ت و ج��ذب مناب��ع معاون��ت علمی 

برگزار شد. 
در این جلس��ه دکتر سورنا ستاری، معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری نیز به اس��تفاده از فضای ب��ه وجود آمده در جهت رش��د 
مجموعه ها و ش��رکت های استارتاپی اش��اره کردند و افزودند در حال 

حاضر موفقیت و رشد سریع این نوع از شرکت ها قابل پیش بینی است. 
س��تاری افزود: صندوق های س��رمایه گذاری خطر پذیر یک ضرورت 
برای کش��ور محس��وب می ش��ود و ب��رای تحق��ق اه��داف در حوزه 
تأمی��ن مال��ی باید قس��مت عم��ده ای از 
س��رمایه گذاری های کش��ور از طریق این 

صندوق ها انجام پذیرد. 
دکتر مهدی فقیهی، دبیر ستاد توسعه 
ICT و فض��ای مج��ازی معاون��ت علمی 
و فناوری با اش��اره به ایجاد زیرس��اخت 
حرکت دانش��گاهیان به س��وی اش��تغال 
مبتن��ی ب��ر ن��وآوری و توانمن��دی فنی 
گف��ت: ای��ن تفاهم نامه هم��کاری ضمن 
ایرانسل  شرکت  ظرفیت های  به کارگیری 
و دانشگاه تهران برای شناسایی، گزینش، 
رشد و توس��عه استارتاپ ها و شرکت های 
دانش بنی��ان دارای ط��رح ی��ا محصوالت 
آماده با پتانس��یل رش��د ب��اال و معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری ضمن ایجاد زیرساخت های الزم تحقق اقتصاد دانش بنیان 

صورت می گیرد. 

 مرکز شتابدهی و صندوق سرمایه گذاری های خطرپذیربرگزاری »دیزاتن« در راستای برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق 
شرکت ایرانسل و دانشگاه تهران شکل گرفت

س��ئو نیز در دس��ته عوامل متأثر از ه��وش مصنوعی قرار گرفته اس��ت. اخیراً 
موتورهای جس��ت وجو از هوش مصنوعی برای بهینه س��ازی نتیجه جس��ت وجو 
اس��تفاده می کنند.  فهمیدن س��ئو اولین گام برای بهینه سازی سایت و محتوای 
آن اس��ت. زمانی که یک کاربر محصول یا خدمات مورد نیاز خود را جس��ت وجو 
می کند، موتور جست وجو لیس��تی از س��ایت های مرتبط را به او نش��ان می دهد. 
س��ایت هایی که در ابتدای نتیجه جست وجو نش��ان داده می شوند رتبه بهتری از 
طرف موتور جس��ت وجو کسب کرده اند یعنی س��ئوی بهتری دارند. همانطور که 
می دانید الگوریتم موتورهای جست وجو دائم در حال تغییر است و سایت هایی که 
می خواهند رتبه بهتری کسب کنند باید از قوانین جدید پیروی کنند. این یعنی 

باید با مفاهیم اولیه هوش مصنوعی آشنا شوند. 
هوش مصنوعی چیست؟ 

هوش مصنوع��ی )artificial intelligence( یا به اختصارAI یک پیش��رفت 
تکنولوژی است که با ترکیب نرم افزار و سخت افزار عملکرد مغز انسان را منهای معایب 
ذاتی منطق و کم بودن ظرفیت حافظه شبیه س��ازی می کند. هوش مصنوعی حجم 
وسیعی از داده ها را تحلیل کرده و آنها را تبدیل به اطالعات مفید می کند. به عبارتی 
هوش مصنوعی قادر است اطالعات را سریع تر، بهتر و در حجم وسیع تری نسبت به 
انسان ها تحلیل کند.  هوش مصنوعی به مرور زمان خودش را تقویت می کند و یاد 
می گیرد. این یعنی استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی به عملکرد بهتر موتورهای 
جست وجو کمک می کند. به عنوان مثال زمانی که تعداد کافی از عکس هایپالتیپوس 
)جانداری شبیه به اردک( را در شبکه عصبی هوش مصنوعی وارد کنید، سیستم به 
مرور زمان عکس های این جاندار خاص را تش��خیص می دهد. یا اگر به اندازه کافی 
کدهای کامپیوتری malware به او نش��ان داده ش��ود، ویروس های کامپیوتری را 
تشخیص می دهد. درنهایت اگر به اندازه کافی کلمات و عبارات یک زبان را دریافت 

کند، عبارات جست وجو شده را بهتر درک می کند و بهتر به آنها پاسخ خواهد داد. 
هوش مصنوعی به طور کلی به سه دسته تقسیم بندی می شود: 

1- ه��وش مصنوعی مح��دود )Artificial Narrow Intelligence( یا به 
اختصار ANI: این مدل از هوش مصنوعی روی یک عملکرد خاص تمرکز می کند؛ 

مانند بازی شطرنج یا فیلتر کردن اسپم. 
2- ه��وش مصنوعی عموم��ی )Artificial General Intelligence( یا به 
اختصار AGI: هوش مصنوعی با عملکرد عمومی یعنی سیس��تمی که از توانایی 

معادل یک انسان برخوردار است. 
3- س��وپر هوش مصنوعی )Artificial Superintelligence( یا به اختصار 
ASI: توانایی آن فراتر از هوش مصنوعی عمومی اس��ت یعنی ش��بکه عصبی آن 

ظرفیت بسیار بیشتری نسبت به هوش مصنوعی عمومی دارد. 
الگوریتم RankBrain گوگل نوعی از ANI است. این سیستم خاص مبتنی 
بر اتصال اس��ت و ش��یوه یادگیری افراد را تقلید می کن��د. به آن یادگیری عمیق 
یا deep learning  نیز گفته می ش��ود. ارتباط گر ANI از رویکرد بازگشت به 
عقب برای تش��خیص معایب در خروجی بهره می برد )به عنوان مثال تش��خیص 
اشتباه اردک به عنوان پالتیپوس( و از این اطالعات برای نتایج کوئری های آینده 

استفاده می کند. 
آپدیت جدید الگوریتم RankBrain گوگل

این الگوریتم از سال 2015 پیاده سازی شد و هنوز هم از آن استفاده می شود. تا 
پیش از این گوگل از الگوریتم های نوشته شده توسط انسان ها استفاده می کرد اما 
سیستم موتور جست وجوی جدید از هوش مصنوعی برای پیدا کردن مرتبط ترین 
سایت ها استفاده می کند. RankBrain  به مرور زمان جایگزین تکنولوژی مبتنی 
بر الگوریتم ش��ده اس��ت. امروزه تکنولوژی موتور جست وجو بر روش های قدیمی 

غالب شده و روند کار آن هر روز تغییر می کند. 
تغییر جهت بازاریابی

RankBrain  در حال حاضر قوانین س��ئو را تغیی��ر داده اما نتایج آن خطی 

نبوده است. الگوریتم قدیمی گوگل هنوز هم استفاده می شود اما روش استفاده از 
متدهای آن تغییر کرده است. RankBrain  از یادگیری ماشین استفاده می کند 
تا متوجه شود کدام ترکیب از الگوریتم ها بهترین نتیجه را در جست وجوی کاربر 
دارد.  به عنوان مثال RankBrain در یک جس��ت وجوی خاص یاد می گیرد  که 
عنوان متا عامل مهمی در رتبه بندی سایت است. درنتیجه به سایت هایی که عنوان 
متای مشابه با عبارت جست وجو شده دارند رتبه بهتری می دهد. اما این موضوع 
ممکن است در مورد سایر جست وجوها صادق نباشد و کاربر نتیجه خوبی دریافت 
نکند. درنتیجه RankBrain برای س��ایر مدل های جس��ت وجو تأثیر الگوریتم 
دیگری را افزایش می دهد.  در هر جست وجویی ترکیب الگوریتم ها متفاوت است. 
RankBrain  دنبال پیدا کردن بهترین ترکیب از الگوریتم ها نیست، بلکه دنبال 

پیدا کردن سایت های خوب و سایت های بد است. 
چه عواملی باعث خوب بودن سایت می شود

RankBrain  به مرور زمان یاد می گیرد کدام س��ایت ها به نتایج جست وجو 
بهتر پاسخ می دهند و سپس ویژگی مشترک آنها را تحلیل می کند. همانطور که 
می دانید اس��تفاده از کلمات کلیدی و حجم اس��تفاده از آنها مهم است اما کافی 
نیس��ت. RankBrain  همچنین به ساختار سایت نیز اهمیت می دهد. به عنوان 
مثال وب س��ایتی که هیچ موضوع خاصی ندارد به عنوان یک وب سایت بد در نظر 
گرفته می ش��ود و رتبه خوبی کس��ب نخواهد کرد. RankBrain به لینک های 
خارجی نیز اهمیت می دهد. به عنوان مثال اگر وب سایتی که در مورد کفش فعالیت 
می کند به وب س��ایت مرتبط با پوشاک لینک دهد کاماًل طبیعی است. اما اگر به 
یک وب س��ایت مرتبط با کامپیوتر لینک دهد امتیاز خوبی کسب نمی کند.  برای 
جلوگیری از کسب امتیاز منفی بهتر است با پارامترهایی که RankBrain برای 
وب س��ایت های خوب در نظر می گیرد آشنا ش��وید و آنها را روی وب سایت خود 

اعمال کنید. 
ویژگی وب سایت های خوب

وب سایت های خوب به مرور زمان به عنوان معیار سنجش قرار می گیرند و این 
روی قوانین س��ئو تأثیر می گذارد. به عنوان مثال اس��تفاده از لینک های داخلی و 
خارجی مرتبط بسیار مفید است اما چگونه می توان با سایر عوامل تأثیرگذار آشنا 

شد؟ بهترین راه، فهمیدن نحوه کار RankBrain است. 
1- اولویت بندی کیفیت

پیش از هر کاری کیفیت سایت را باال ببرید. گرافیک و محتوایی که در سایت 
استفاده می شود مهم است پس کیفیت محتوای تصویری و متنی خود را افزایش 
دهی��د. این کار میزان درگیری کاربران و تعداد س��ایت هایی که به ش��ما لینک 
می دهند را باال می ب��رد. RankBrain  به این موضوع اهمیت زیادی می دهد و 

سایت را بر اساس آن رتبه بندی می کند. 
2- تجربه کاربر

تجربه کاربری نیز بسیار مهم است. اینکه کاربر بتواند با گرافیک وب سایت ارتباط 
برقرار کند و به راحتی وارد بخش مورد نظر ش��ود از نظر RankBrain  اهمیت 
دارد. برای درک بهتر این موضوع وب سایت هایی که در صنعت مرتبط با شما کار 

می کنند و رتبه خوبی دارند را شناسایی کنید و طراحی مشابهی داشته باشید. 
3- مرتبط بودن محتوا

زمانی که ش��خصی برای خرید تی شرت وارد وب سایت می شود نباید به صفحه 
مد لباس های پاییزی هدایت شود. کلمات کلیدی باید به لینک های مرتبط متصل 
باشند تا کاربر به راحتی وارد قسمت مورد نظر شود. بنابراین مرتبط بودن محتوا به 
کلمه ای که به آن لینک می شود بسیار مهم است.  این روزها سئو تبدیل به بازی 
موش و گربه شده است و گوگل به طور مرتب قوانین بازی را تغییر می دهد. هوش 
مصنوعی و تحلیل داده های حجیم نقش پررنگی در س��ئو بازی کرده اند و درک 

مفاهیم آن در بهبود سئوی سایت بسیار مهم است. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

تغییرات سئو تحت تأثیر هوش مصنوعی

دریچــه

گزارش مالی س��ه ماهه اول س��ال 2018 انویدیا نش��ان از رکوردشکنی این 
شرکت دارد. انویدیا موفق شده است زمستان 2018 را با درآمد 3.21 میلیارد 
دالر ب��ه پایان برس��اند.  به گ��زارش زومیت، انویدیا گ��زارش مالی مربوط به 
س��ه ماهه اول سال 2018 را منتش��ر کرده که طی آن باز هم به رکوردشکنی 
ادامه داده است. آمار ارائه شده توسط انویدیا نشان از این دارد که این شرکت 
طی زمس��تان 2018 موفق ش��ده بار دیگر رکوردش��کنی کند. انویدیا درآمد 
3.21 میلیارد دالری کس��ب کرده که در مقایس��ه با مدت مشابه سال 2017 
شاهد افزایش 66درصدی بوده است. سود عملیاتی انویدیا نیز 1.295 میلیارد 
دالر گزارش شده که در مقایسه با زمستان 2017 بیش از 134درصد افزایش 

پیدا کرده است. 

رکوردشکنی انویدیا طی زمستان 2018 به 
لطف ارزهای دیجیتال
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م��ردم، راه ه��ای مختلف��ی را می روند. 
ممک��ن اس��ت تح��ت تأثیر این مس��ئله 
به راحتی تمرکز خود را از دس��ت بدهید 
و م��وارد کم اهمی��ت را در اولوی��ت قرار 
دهی��د. اگر فک��ر می کنید ک��ه برندتان 
مسیر اش��تباهی را در پیش گرفته است، 
هفت نش��انه قطعی برای تش��خیص آن 
وج��ود دارد. اکثر برندها بر موضوع اصلی 
کسب وکارش��ان تمرکز ندارند، آنها اغلب 
به مسائل درون سازمانی و داخلی شرکت 
تمرکز و ب��ه اولویت های مشتریان ش��ان 
بی توجهی می کنند. در این مواقع معموال 
دچار تردید در تصمیم گیری می شوند، از 
یک طرف ترس از اتخاذ تصمیم غلط و از 
سوی دیگر عدم قطعیت در اتخاذ تصمیم 
نهایی آنها را به مخمصه می اندازد. در این 
زمان ممکن اس��ت با تکیه بر یک روش، 
چشم انداز وسیع تری را از دست بدهند. 

1. توس��عه تن��وع محص��والت برن��د: 
زمانی که یک برند در مورد پیش��ه اصلی 
خود و روش��ی ک��ه برای رقابت با س��ایر 
برندها اتخاذ کرده اطمین��ان ندارد، این 
دودل��ی و تردید به ش��کل تولید و عرضه 
دامنه وسیعی از کاالها نمود پیدا می کند. 
کاالهایی که برند س��ابقه عرض��ه آنها را 
نداشته یا دلیل شناخته شدن آن برند در 
اذهان مردم نبوده است، در این مواقع با 
توجیهاتی نظیر کش��ف یک روند نوظهور 
در بازار یا تبدیل شدن به یک برند خاص 
در عرصه ه��ای جدید ب��ه دنبال تنوع در 
ارائ��ه محصوالت می رون��د. این تالش ها 
دو اث��ر دارد: مش��تریان را گیج و هویت 
تجاری برند دچار ضعف می شود یا منابع 
را ضعیف می کند که باعث می ش��ود برند 
در پیشه اصلی خود، تأثیر گذاری کمتری 
داشته باش��د. عطش برای ایجاد تنوع در 
محص��والت یا خدم��ات، به امی��د اینکه 
ناگهان یکی از آنها فروش باالیی کس��ب 

کند، معموال سرانجام خوشی ندارد. 
راه ح��ل: ب��ه ج��ای ایج��اد تن��وع در 
محص��والت ب��ه بازارهایی ک��ه به نحوی 
با خدمات امروز ش��ما همبس��تگی دارند 

بیندیشید. 
2. محصوالت تان قدیمی هستند: تداوم 
در ارائ��ه محصوالت��ی که دیگ��ر در بین 
مردم رواج ندارند، نشان دهنده بی توجهی 
و هوش��یار نبودن گردانن��دگان بیزینس 
ی��ک برند اس��ت. این ویژگ��ی برندی را 

نش��ان می ده��د که ی��ا تغیی��ر نیازهای 
مش��تری را نمی فهمد یا آنکه تغییر الزم 
ب��رای برطرف کردن نیازها را رد می کند. 
هر دو مورد، نش��انه یک مش��کل اساسی 
هس��تند، چراکه یک برند باید همواره در 
جهت تأمین عالقه مندی های مش��تریان 
تمرکز کند. ممکن اس��ت افراد حاضر در 
یک کسب وکار حس کنند سرشان شلوغ 
اس��ت و کارهای زیادی برای انجام دادن 
دارن��د، اما در واقع، در ب��ازار که اهمیت 
زی��ادی دارد، ه��ر روز از جذابی��ت برند 
و چی��زی که عرض��ه می کنند، کاس��ته 

می شود. 
راه ح��ل: به محصوالت خ��ود به عنوان 
راه ح��ل فک��ر کنید. برند ش��ما با چیزی 
ک��ه عرضه می کنی��د تعریف نمی ش��ود. 
ارزش آن با میزان اثرگذاری به مشتریان 

سنجیده می شود. 
3. س��هم بازار یا حاش��یه سود شما در 
حال تنزل کردن اس��ت: اینکه در خالل 
حجم انبوه فعالیت ها زیاندهی آغاز ش��ود 
غیر طبیعی نیس��ت. زیرا متأسفانه، هیچ 
ارتباط��ی می��ان حجم فعالی��ت و میزان 
موفقی��ت وجود ن��دارد. اگر تم��ام توجه 
بیزینس ش��ما روی بخ��ش فروش و آمار 
و ارقام مربوط به آن باش��د، ممکن است 
ش��اخص های عملک��رد کلی��دی س��بب 
بی اعتنایی ش��ما نس��بت به نقاط ضعف 
موجود ش��ود. اگ��ر در چنی��ن وضعیتی 
هستید در واقع برند شما در حال نابودی 
اس��ت، صورت های مالی و اعداد فریبنده 

آن چیزی را عوض نمی کند. 
راه حل: بدانید حاش��یه س��ود شما در 
وهله نخس��ت اهمیت دارد. حاشیه سود 
تضمین شده قطعا در اولویت باالتری در 
مقایسه با حجم فروش بسیار باال )و سود 

نامعلوم( قرار دارد. 
4. از مش��تریان خ��ود بازخورد ه��ای 
ض��د و نقی��ض دریاف��ت می کنی��د: اگر 
ی��ک کس��ب وکار صرف��ا ب��ر روی ایجاد 
متمرکز  فروش محص��والت  کمپین های 
ش��ود و هوی��ت برن��د در مش��تریان و 
مخاطب��ان کوچک تری��ن تأثی��ری ایجاد 
نکند، یعنی در کس��ب وکار ایراد اساسی 
وج��ود دارد. ممک��ن اس��ت محصوالت 
بسیاری به فروش برسانید، بی آنکه نقش 
و اعتب��ار برند در ف��روش محصوالت تان 
پررن��گ باش��د. ای��ن نش��ان دهنده نبود 
راهبرد اساس��ی در کس��ب وکار بوده که 
نهایت��ا به اتخ��اذ تاکتیک ه��ای نقطه به 

نقط��ه منتج می ش��ود؛ تاکتیک هایی که 
توان ایجاد چشم انداز برای موفقیت برند 

و بیزینس را ندارند. 
راه حل: به دنبال راه هایی برای تکمیل 
بازاریاب��ی و همگ��را ک��ردن فعالیت های 
کس��ب وکارتان در راس��تای تقویت برند 
باش��ید. ش��اهکار هینکین ای��ن بود که 
فکر ک��ردن ب��ه کمپین ه��ا را متوقف و 
مجموع��ه اش را طوری هدای��ت کرد که 
هر اقدامی در راس��تای تقویت استراتژی 

جهانی کسب وکار خود اجرا شود. 
5. همیش��ه در ح��ال توس��عه بخ��ش 
ف��روش هس��تید: ای��ن بدتری��ن ترکیب 
از موارد 3 و 4 اس��ت. برند ش��ما درگیر 
اهداف مالی کوتاه مدت ش��ده و موفقیت 
را تنه��ا در نقدینگی می بین��د. البته که 
نقدینگی، هیچ مش��کلی ن��دارد، اما این  
می��زان از اهمی��ت به این معناس��ت که 
ش��ما دنبال چی��زی بیش��تر از معامله با 
مصرف کنندگان هس��تید. ای��ن یک دام 
اس��ت. ممکن اس��ت گردش مال��ی باال، 
اغوا کننده به نظر برس��د، اما به س��رعت 
برند شما را در دام راه هایی می ا ندازد که 

هرگز نمی توانید از آن بیرون بیایید. 
راه حل: معادله ارزش کسب وکار خود را 
تغییر دهید. به دنبال یافتن راه هایی برای 
تغییر دلیل و نحوه عالقه مندی مشتریان 
به برندتان باشید. اگر نمی توانید این کار 
را تح��ت فعالیت ه��ای برن��د فعلی انجام 
دهید، ی��ا برندتان را تغیی��ر دهید، یا به 
دنبال راهی برای معرفی یک برند ممتاز 

جدید به بازار باشید. 
6. س��رمایه گذارا ن تان، شما را گروگان 
گرفته اند: نیاز به تأمین بازگشت سرمایه 
برای سرمایه داران، جلوی سرمایه گذاری 
در برن��د ی��ا حفظ دیگر عناص��ر کلیدی 
ش��رکت را می گی��رد. برن��د، ی��ک بازی 
طوالنی است. نیازمند صبر و ثبات است؛ 
س��رمایه گذاران  ش��خصیتی  ویژگی های 
و نگاه ش��ان به مس��ئله بازگشت سرمایه 
نیز اهمیت دارد. چ��ون بازاریابان، اغلب 
نتوانسته اند برندها را به عنوان سرمایه در 
نظر بگیرند، بس��یاری از سرمایه گذاران، 
برندها و بازاریابی را به ش��کل پول مرده 

می بینند. 
راه حل: دلیل اینکه چرا برندهای تان را 
دارایی می بینید، آنها چگونه به س��اخت 
ارزش کلی کمک می کنند، سرمایه گذاری 
مورد نیاز و اینکه س��رمایه گذاران، کی و 
چگونه می توانند انتظار بازگشت سرمایه 

را داشته باشند را توضیح دهید. 
7. به یک روش کار، تعهد باالیی دارید: 
اگرچه برای هر برن��دی اهمیت دارد که 
درک درس��تی از چیزی که آن را خاص 
می کند داش��ته باش��د، اما یک برند، اگر 
فقط به یک بعد کار خود اهمیت بدهد و 
به بقیه ابعاد توجه نکند، به مشکل خواهد 
خورد. برای مثال، اس��تارباکس، زمانی که 
تمرکز خود بر قهوه را کم و به جای آن بر 
افزای��ش حضور خود در بازار تمرکز کرد، 
با مشکل روبه رو شد. همچنین، برندهایی 
که بر توسعه مش��تریان تمرکز می کنند 
و حف��ظ مش��تریان موج��ود را از خاطر 
می برند، خیل��ی زود خود را در منجالب 
جنگ ه��ای پرهزین��ه و بیهوده با س��ایر 
ش��رکت ها خواهند یافت. تمرکز و توجه، 

به مفهوم تعادل است. 
راه ح��ل: اینکه از کجا پول در می آورید و 
تالش خود را صرف چه چیزهایی می کنید 
به دق��ت تحلیل کنی��د. ب��رای مجموعه 
تصمیم گیری های ت��ان تدابی��ری به جهت 
اصالح، یکپارچه س��ازی فعالیت ها، بیشینه 
کردن سود و تعیین سطح نهایی ضرر برای 
فروش سهام اتخاذ کنید تا مطمئن شوید 
هر کاری ک��ه می کنید بر پای��ه آگاهی از 

عملکرد و تأثیرات آنهاست.
یک چالش مهم ب��رای هر برند امروزی، 
تعادل بین نقدینگی و دارایی ها اس��ت: به 
مشتریان یادآوری کنید چگونه برندتان به 
این اینجا رسیده و چگونه اعتماد مشتریان 
را جل��ب ک��رده اس��ت. در همی��ن زمان، 
ایده هایی بدهید ک��ه برند را جذاب تر کند 
و آن را زن��ده نگ��ه دارد. همانگونه که آلن 
آدامس��ون اخیرا اش��اره کرده است، امروزه 
بهترین برندها می دانند که پیشرفت کردن 
و جل��و رفت��ن نیازمند پذی��رش دو مورد 
متفاوت به صورت همزمان است؛ اول، نیاز 
بازار را به سرعت تأمین کنید. برای این کار، 
این موقعیت را رصد کنید و به س��رعت به 
آن واکنش نشان دهید. دوم، برای این کار، 
تمرکز بر مسائل اصلی برند – مسائلی که 
مشخصه برند هستند- را از دست ندهید، 
آن 2درصد جادویی که برند را از رقابت دور 
می کند.  اگر یک سازمان، آن چیزی را که 
باعث پیش��رفتش می ش��ود نداشته باشد، 
شکس��ت می خورد. اگر تغیی��ر کند، اما بر 
موض��وع اصلی برندینگ که همان مراقبت 
از اعتبار برند اس��ت، تمرکز نکند شکست 

می خورد. 
brandingstrategyinsider :منبع

۷ نشانه که برندتان دیگر در مرکز قرار توجه ندارد درس هایی مهم برای راه اندازی یک کمپین 
تبلیغاتی با اثرگذاری مناسب

6 درس از مشاهیر تبلیغات )1(

مقاله پیش رو چکیده ای از کتاب راه حل تبلیغات نوش��ته 
کریگ سیمون است.  مهم نیست پیام تبلیغاتی شما چیست 
و از چه پلتفرمی برای انتش��ار آن اس��تفاده می کنید، اصولی 
اساس��ی برای تبلیغ وجود دارد و باید از آنها پیروی کنید تا 
مطمئن ش��وید برای انتقال اطالعات، ت��ا جایی که امکانش 
ب��وده، مؤثر عمل کرده اید.  از بین تمام مطالبی که خوانده ام 
و تحقیقات گسترده ای که در زمینه بررسی برخی از بهترین 
تبلیغ کنندگان صورت گرفته اس��ت، به این شش درس مهم 
برای راه اندازی یک کمپین تبلیغاتی با احتمال موفقیت باال 

رسیده ام. 
درس 1: محصول خود را بشناسید

برای فروختن یک کاال، باید شرحی از آنچه را می خواهید 
پیش��نهاد دهید به مش��تریان احتمالی ارائه کنی��د. در این 
نقطه، بس��یاری از تبلیغ کنندگان، اشتباه می کنند و با یک 
برگه س��فید کاغذ در دس��ت یا روبه روی صفح��ه کامپیوتر 
منتظ��ر می مانند تا به آنها الهام ش��ود. اما اف��راد زبده در امر 
تولی��د محتوای تبلیغاتی به م��ا می گویند که این روش یک 
نس��خه خوب از آنچه باید پیاده س��ازی ش��ود نیست.  تمام 
چیزی که برای ش��روع و قرار گرفتن در مس��یر این فرآیند 
نیاز دارید، روبه روی شماس��ت. کاری ک��ه می خواهید برای 
ترغیب مش��تری به خریداری محصول انجام دهید، در خود 
محصول و اطالعاتی که از آن دارید نهفته است. کاری که باید 
انجام دهید، تحقیق و س��ازمان دهی اطالعات از ویژگی های 
محصولی است که قصد توسعه بازار فروش آن را دارید.  مهم 
نیس��ت چه می فروش��ید، کار خود را با جمع آوری اطالعاتی 
ک��ه از محصول دارید ش��روع کنید. اگ��ر تنها یک محصول 
می فروشید، تمام اطالعات مرتبط اعم از نحوه تولید، کاربرد، 
عل��ل برتری های احتمالی آن بر رقب��ا و هر تالش خاصی را 
که برای ایجاد آن انجام ش��ده است جمع آوری کنید. به ویژه 
جم��ع آوری اطالعاتی که بیانگر ویژگی های خاص و کیفیت 
محصول اس��ت در این مرحله بسیار حیاتی است. مهم ترین 
فایده آن چیست؟ ممکن است برای مدتی تمام وقت شما را 
مشغول کند، اما نگران آن نباشید. کار خود را فقط با فهمیدن 
زیر و بم کیفیت و ویژگی های محصول تان شروع کنید، ایده ها 

و ارتباطات، خودشان شکل می گیرند. 
درس 2: مخاطب خود را بشناسید

جنب��ه دیگر ایجاد یک پیام موفق، همس��و ک��ردن آن با 
تمایالت، نیازها، عالیق و زبان افرادی اس��ت که می خواهید 
محصول تان را به آنها بفروش��ید. اگر بهترین مشتریان شما 
پس��ران نوجوان و عالقه مند به اس��کیت ب��ورد و هیپ هاپ 
هس��تند، نحوه ارس��ال پیام تان قطعا ب��ا زمانی که مخاطبان 
اصلی محتوای تبلیغات مردان میانسال، جا افتاده و محتاط تر 
هس��تند تفاوت می کن��د. چیزی که برای ف��روش محصول 
به یک گروه، مناس��ب اس��ت، الزاما برای گروه بعدی جواب 
نمی ده��د.  ایدئولوگ های امر تبلیغات ادعا می کنند که باید 
فرهنگ زندگی مش��تریان  را شناسایی کرد. به سینمایی که 
آنها می روند مراجعه کنید. مجله های محبوب آنها را بخوانید. 
به مکالمات ش��ان در آسانس��ور، رس��توران یا موقع تماشای 
فوتبال گوش کنید و ه��ر جایی که وقت می گذارند در کنار 
آنها باشید. اگر امکانش وجود دارد، سؤال پرسیدن از خودشان 
را نیز در نظر بگیرید. پرسشنامه هایی را برای گروهی از افرادی 
که به مشتریان تان ش��بیه هستند بفرستید یا حتی شخصا 
با آنها مصاحبه کنید. همچنین می توانید فهرست مشتریان 
را به ش��رکتی که کار مدل س��ازی مش��تریان انجام می دهد 
ببری��د و خیلی چیزها در مورد آنها بفهمید. این ش��رکت ها 
از طریق پرسش��نامه هایی که مردم با بی اعتنایی پر کرده اند، 
به اطالعات ش��گفت انگیزی دس��ت پیدا می کنند که سپس 
توسط شرکت های بزرگ اطالعات مصرف کننده و کسب وکار، 
گردآوری می گردند.  در نتیجه این شرکت ها می توانند تصویر 
خوبی از خریداران به ش��ما بدهند. آیا همه آنها سگ دارند؟ 
می توانید در نمونه های خود از تصویر س��گ استفاده کنید. 
آیا زنان و مردان ورزش��کار و فعالی هستند؟ این مسئله، ایده 
بیش��تری درمورد ارتباط با آنها به شما می دهد. آیا مجردند؟ 
این هم اطالعات مهمی است.  تک تک این موارد شما را در 
اینکه محصول تان را به چه کسانی می فروشید، چگونه به زبان 
آنها صحبت کنید، چگونه عالیق آنها را ببینید یا بر انتخاب ها 

و رفتارشان تأثیر بگذارید یاری می رساند. 
درس 3: مطمئن شوید که تمام بخش های مجموعه را 

به درستی می شناسید
هر مجموعه تبلیغاتی از بخش های مختلفی تشکیل شده 
است. هر کدام از آنها هدف متفاوتی دارد و برای موفقیت کلی 
کمپین ضروری است. اگر در حال نوشتن یک ایمیل تبلیغاتی، 
یک صفحه وب، یک وبالگ یا یک تبلیغ در نشریات هستید، 
باید عنوانی داش��ته باشید که توجه افراد را جلب  و آنها را به 
خواندن بیشتر ترغیب کند. این عنوان باید با نسخه ای همراه 
شود که مورد شما را ارائه دهد و خوانندگان را متقاعد کند که 
به محصول شما نیاز دارند و باید آن را داشته باشند.  اگر انتظار 
دارید مردم به شما پول یا حتی آدرس ایمیل خود را بدهند، 
بای��د به آنها ضمان��ت بدهید. این ضمان��ت می تواند ضمانت 
برگرداندن پول باش��د یا اطمینان از این که آدرس ایمیل آنها 
را به شرکت دیگری نمی فروشید. هدف ضمانت، راحتی خیال 
مش��تریان درمورد پول و اطالعات شخصی آن هاست.  به یک 
صفحه یا فرم درخواس��ت محصول نیاز دارید تا به این ترتیب 
افراد، اطالعات و درخواست های شان را از آن طریق در اختیار 
شما بگذارند. فرم درخواست باید واضح و استفاده از آن آسان 
باش��د، در غیر این صورت افراد را از دس��ت خواهید داد. سبد 
خرید خال��ی گاه می تواند به دلیل پیچیدگ��ی یا ناکارآمدی 
صفحه درخواست محصول بوده باشد.              ادامه دارد. . . 
entrepreneur :منبع
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واقعیت تبلیغات )23(
خوب و افتضاح

ش��خصی تبلیغ��ات را چنین توصیف ک��رد: »هنر 
انتقال یک ایده از ذهن یک شخص به ذهن شخصی 
دیگ��ر.« این توصیف در واقع، محکی عالی برای یک 
تبلیغ است. چنانچه 100 نفر یک تبلیغ را بخوانند یا 
بشنوند، چند نفر یو اس پی را به شکلی شفاف و کامل 

به خاطر خواهند سپرد؟ 
تبلیغ��ات، همانط��ور که خواهید دی��د، با یکدیگر 

تفاوت بسیاری دارند. 
ما 10 س��ال پیش چهار تبلیغ س��یگار را آزمایش 
کردیم. همه این تبلیغات یو اس پی مشابهی داشتند. 
ب��ه ع��الوه، یو اس پی هر کدام با اس��تفاده از کلماتی 
مش��ابه و در یک جمله ج��ذاب و خاطره انگیز به کار 
گرفت��ه ش��ده بود. با این ح��ال، این چه��ار تبلیغ با 
تکنیک ه��ای متفاوتی طراحی ش��ده بودند تا تنوعی 
دلچس��ب ارائه شود. ما با برنامه ریزی هر چهار تبلیغ 
را به صورت چرخش��ی پخش کردیم. س��پس آنها را 
به آزمایشگاه خود بردیم تا با یکدیگر مقایسه شوند. 

نتیجه چنین بود: 

تبلی��غ کننده ای که تاکنون چنین جدولی را برای 
تبلیغات خود مشاهده نکرده است، هرگز نباید آن را 
فرام��وش کند. چون یک تبلیغ پی��ام خود را به تنها 
6درصد از مردم رس��انده اس��ت. باالترین درصد، 91 
ب��ود. یعنی 1,500درصد بهتر! 15 برابر قوی تر یعنی 
تنه��ا با یک بار پخش تبلی��غ، یواس پی آن در ذهن 

تعداد بسیار بیشتری از افراد باقی خواهد ماند. 
گاهی میلیون ها دالر برای س��اخت تنها یک تبلیغ 
هزینه می ش��ود. اگر مش��تری ما با استفاده از قدرت 
قض��اوت خود بدتری��ن تبلیغ را انتخاب کند، فش��ار 
یو اس پی بس��یار زیادی را هدر داده اس��ت. چنانچه 
تمام چهار تبلیغ به صورت چرخش��ی پخش ش��وند 
نیز به طور متوس��ط تنها 44درص��د بازدهی خواهد 
داش��ت. با این حال، زمانی که بهترین تبلیغ انتخاب 
و تا زمان طراحی تبلیغی بهتر پخش شود، پیشرفت 
بسیار چشمگیر خواهد بود.  دوباره نتایج نفوذ واضح 
بود. یک یو اس پی تنها زمانی مؤثر است که به صورت 
کامل در ذهن افراد ثبت ش��ود. ه��ر چه تعداد افراد 
بیشتر باشد نفوذ نیز بیشتر خواهد بود و هر چه نفوذ 
بیش��تر باشد افراد بیش��تری در مقابل تبلیغات شما 

تسلیم و جذب برند خواهند شد. 
البته در این مرحله باید یک هشدار دهیم: 

آزمایش��گاه قدرت انتخاب مؤثرترین تبلیغ را دارد، 
ول��ی تص��ور نکنید ک��ه مؤثرترین پیام نی��ز انتخاب 

خواهد شد. 
مردم بارها این سؤال را می پرسند: »اما آزمایشگاه 
کمپین برنده را انتخاب می کند، این طور نیس��ت؟« 
پاسخ منفی است. آزمایش��گاه قابلیت انتخاب تبلیغ 
ی��ا محتوای��ی را دارد که با بیش��ترین فش��ار پیام را 
ارائه می کند، ولی قدرت فروش پیام نامعلوم اس��ت. 
تنها میزان قدرت و نه گلوله، ارزیابی می ش��ود. تأثیر 
تبلیغات به عنوان یک کمربند انتقال ارزیابی خواهد 
ش��د. یعنی تنها با یک بار پخش تبلیغ، یو اس پی در 
ذهن چند نفر ثبت می ش��ود. پ��س از پخش تبلیغ، 
ممکن اس��ت یک یو اس پی ضعیف یا قوی به دس��ت 
آید. هیچ راهی برای پیش بینی این مورد وجود ندارد. 
زمانی در س��نت هلن از ناپلئون در مورد راز انتخاب 
ژنرال های��ی موفق برای ارتش س��ؤال کردند. او چنین 
گفت: »من آنها را انتخاب نمی کنم. آنها توسط خدای 
نبردها برای من انتخاب می ش��وند.« کمپین ها نیز به 
همین شکل هستند. عالی ترین ها از نبرد سربلند خارج 
خواهند شد. حتی در آن لحظه نیز به دلیل وجود یک 
س��ری متغیر، قادر به پیش بین��ی نتیجه یک عملیات 
نخواهید بود. این نیز یکی از واقعیت های تبلیغات است. 
نکت��ه دیگری در رابطه با آزمایش��اتی که با حضور 

مخاطبان زنده انجام می شوند: 
نظریه پردازان ش��اید چنی��ن ادعا کنن��د: »تبلیغ 
آزمایش��ی تنه��ا یک ب��ار و تحت ش��رایط مصنوعی 
ش��نیده خواهد ش��د. چنین آزمایش هایی نحوه ارائه 
یو اس پ��ی، در زم��ان پخش ه��ای مج��دد، را اثبات 
نخواهند ک��رد. چنین تحقیقاتی تکنیک های ضربتی 
ایجاد می کنند و موجب ناراحتی مردم خواهند شد.«

شاید! 
با ای��ن حال، تبلیغی که یو اس پ��ی را تنها در یک 
بار پخش پنهان می س��ازد، احتم��اال به عنوان حامل 
یو اس پ��ی و پس از پخش چندین باره نیز پیش��رفت 
نخواهد کرد. تحقیقات ما نش��ان می دهد که هر چه 
نمره تبلیغ در این آزمایش ها بیشتر باشد، در هنگام 

پخش نیز عملکرد بهتری خواهد داشت. 
reality in advertising منبع: کتاب

BRANDایستگاهتبلیغات

مترجم: مژگان گوران
به قلم راسر ریوز
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عرصه بازاریابی در س��ال های گذش��ته 
تحول های بس��یاری را پشت سر گذاشته 
اس��ت. برهمین اس��اس اکن��ون مدیران 
روابط عموم��ی و بازاریاب ها قادر به اخذ 
روش ه��ای ش��خصیت محور در کارهای 
خود هستند. این شیوه در حالت ایده آل 
مبتنی ب��ر اس��تفاده از یافته های علمی 
پیرام��ون رفتار افراد بنا می ش��ود. با این 
حال خارج از دنیای آکادمیک بحث های 
پیرامون تأثی��ر این الگوی نوین بازاریابی 
بسیار زیاد اس��ت. برهمین اساس عالوه 
ب��ر ادعاه��ای گوناگ��ون بازاریاب ها، در 
فیس ب��وک و حت��ی مق��االت مؤسس��ه 
تحقیقاتی دانش��گاه کمبریج نیز ش��اهد 
اخت��الف آرا هس��تیم.  بی تردید داوری 
درس��ت در م��ورد ی��ک الگ��و اهمی��ت 
باالی��ی دارد. در ای��ن می��ان هرگز نباید 
ش��یوه ای را براس��اس عملکرد بازیگران 
بی تردی��د  ک��رد.  فض��اوت  ضعی��ف اش 
بازاریاب ه��ا، مس��ئوالن رواب��ط عمومی 
و س��ایر موقعیت های س��ازمانی مش��ابه 
شایس��ته دریاف��ت اطالع��ات دقیق تری 
پیرامون بازاریابی شخصیت محور هستند. 
پرس��ش هایی نظیر چیس��تی و چگونگی 
کارک��رد این الگو در کنار المان های مهم 
آن از جمله پراهمیت ترین پرس��ش های 

موجود هستند. 
جنجال هدف گذاری شخصیت محور

اغل��ب م��ا هن��گام صحب��ت پیرامون 
ش��خصیت های  ب��ر  مبتن��ی  بازاریاب��ی 
گوناگون افراد به س��راغ اطالعات حاصل 
از ش��بکه های اجتماع��ی و نحوه فعالیت 
کارب��ران در آن می روی��م. ب��ا این حال 
رسوایی اخیر شرکت فیس بوک در زمینه 
درز اطالعات کاربرانش زوایای دیگری از 
الگوی مورد بحث در این مقاله را نمایان 
کرده اس��ت. براین اس��اس ش��رکت های 
بازاریاب��ی نه تنه��ا به اطالع��ات واضح و 
عمومی کاربران توج��ه می کنند، بلکه از 
برخی اطالعات شخصی آنها نیز، با نقض 

قوانین حریم شخصی، بهره می برند. 
مدیرعامل مؤسس��ه کمبریج آنالیتیکا، 
فع��ال در زمین��ه ترکیب داده ه��ا و ارائه 
اطالع��ات ارتباط��ی راهب��ردی، در این 
زمین��ه بحث صادقان��ه ای دارد: »ترکیب 
داده ه��ای گوناگون به م��ا امکان افزایش 
دق��ت پیام م��ان را می ده��د«. ب��ه این 
ترتیب به جای ارس��ال ی��ک پیام واحد 
ب��ه 100 میلیون نف��ر آنه��ا را در قالب 
دس��ته بندی های دقیق ت��ر و ب��ه صورت 
تأثیرگ��ذار در اختی��ار گروه های مختلف 
ق��رار دهی��د. بی تردی��د چنی��ن ش��یوه 
بازاریابی فراتر از الگوهای س��نتی است، 
به عالوه حقوق اساس��ی افراد نیز در این 

زمینه مورد تعرض قرار می گیرد. 
ش��کی نیس��ت که اکنون بی��ش از هر 
زمان دیگری بحث های اخالقی پیرامون 
با  بازاریابی ش��خصیت محور داغ اس��ت. 
این حال از دیدگاه علمی این ش��یوه در 
صورت رف��ع نقایصش به برقراری ارتباط 
بهتر بازاریاب ها با مخاطب های هدف شان 

کم��ک خواهد ک��رد. همچنین در عرصه 
عموم��ی نی��ز فن��اوری ارتباط��ات وارد 
مرحله ای تازه خواهد ش��د. مسئله اصلی 
در ای��ن میان غلبه بر ضعف های ناش��ی 
از سوءاس��تفاده های اخالقی از اطالعات 
کاربران در ش��بکه های اجتماعی و سایر 

پلتفرم هاست. 
علم شخصیت چیست؟ 

انجمن روان شناس��ی آمریکا شخصیت 
را اینگونه تعریف می کن��د: »تفاوت های 
ف��ردی در الگوه��ای ش��خصی فک��ری، 
احساس��ی و رفت��اری اف��راد مختل��ف«. 
دانش��مندان  متم��ادی  قرن های  ب��رای 
معتقد ب��ه وجود ویژگی ه��ای متغیر اما 
واح��د در می��ان تمام انس��ان ها بوده اند. 
براین اساس تعریف انجمن روان شناسی 
آمریکا تحولی در نگاه زیستی دانشمندان 
گذش��ته ایجاد می کن��د.  در واقع اگرچه 
براس��اس تحقیقات زیست ش��ناختی 40 
تا 50درصد رفتاره��ای ما را ژن های مان 
تعیی��ن می کنند، ام��ا یافته ه��ای اخیر 
روان ش��ناس ها حاک��ی از ام��کان تحول 
الگوه��ای رفت��اری براس��اس متغیرهای 
ش��خصی اس��ت. به این ترتی��ب باتوجه 
ب��ه اینکه ژن ها تنه��ا نیم��ی از رفتار را 
در کنت��رل دارن��د، در ترکی��ب با آزادی 
باقی مانده ب��رای افراد مدل های متکثری 
را تولی��د خواهن��د ک��رد.  کارب��رد این 
تحول در دنی��ای علم ب��رای بازاریاب ها 
معطوف ب��ه امکان برق��راری رابطه بهتر 
با مخاطب هاس��ت. به این ترتیب باتوجه 
ب��ه اطالع��ات کاربران امکان شناس��ایی 
پیام ه��ای  ارائ��ه  و  شخصیت های ش��ان 
تبلیغاتی دقیق مهیا خواهد ش��د. نتیجه 
این برنامه ریزی دقیق کس��ب نتایج بهتر 
از کمپین های بازاریابی اس��ت. بی تردید 
هیچ بازاریابی درص��دد ارائه پیامی واحد 
به مخاطب هایی نیس��ت که برخی از آنها 

هیچ عالقه و درکی از آن ندارند. 
چگونه شخصیت مخاطب ها را تست 

کنیم؟ 
تا همین چند سال پیش آزمایش های 
ط��رح  ب��ه  مح��دود  روان ش��ناختی 
پرس��ش هایی مش��خص برای افراد بود. 
براین اس��اس پرس��ش های طرح ش��ده 
به ص��ورت دقی��ق اطالع��ات را از افراد 
می گرف��ت ت��ا در مراح��ل بع��دی مورد 
اس��تفاده قرار گی��رد. در اغلب این موارد 
عبارت هایی آماده نظیر »من از زندگی ام 
راضی  هس��تم« در اختی��ار مخاطب قرار 
می گرفت و از وی درخواس��ت موافقت یا 

مخالفت با گزاره موجود می شد. 
درحالی که پرسش های مطرح در سطر 
باال به ش��یوه ای بس��یار راحت اطالعاتی 
نس��بتا دقیق را در اختیار پژوهش��گران 
و حتی بازاریاب ه��ا می گذارد، در فضای 
ب��ا  کاربردش��ان  آزمایش��گاه  از  خ��ارج 
ش��ک وتردیدهای جدی روبه رو است. به 
عنوان مثال، هیچ داوطلب اس��تخدام در 
شرکتی خاص با جمله  »من عادت بدی 
در زمینه ایجاد ش��لختگی دارم« موافقت 
مستقیم نخواهد کرد. در حقیقت چنین 
اطالعاتی به ش��یوه مس��تقیم و آگاهانه 
قابل اس��تخراج از طرف مقابل نیس��ت. 

البته این به معنای رجوع به ش��یوه های 
غیراخالق��ی و نق��ض حری��م خص��وص 
افراد نیس��ت. در اینجا هدف اس��تفاده از 
ش��یوه های ظریف ت��ری ب��رای آگاهی از 

وضعیت مخاطب هاست. 
تقریب��ا پنج س��ال پی��ش ب��ا معرفی 
روان س��نجی دیجیتال��ی فرآین��د اخ��ذ 
اطالع��ات از اف��راد دگرگون ش��د. براین 
اس��اس به ج��ای تمرک��ز روی اطالعات 
یک فرد مش��خص پژوهش��گران ش��روع 
به مطالع��ه اطالع��ات دیجیتال��ی توده 
کاربران کردند. داده هایی نظیر الیک های 
پس��ت های  و  توئیت ه��ا  فیس ب��وک، 
اینس��تاگرام از جمل��ه اصلی ترین منابع 
اولیه چنین ش��یوه ای محسوب می شود. 
براین اس��اس راس��تی آزمایی بسیاری از 
امکان پذیر ش��د.  پژوهش ه��ای س��نتی 
به ع��الوه با مش��اهده نتای��ج تحقیقات 
گام های بلندی به س��وی استفاده بیشتر 

از روان سنجی دیجیتال رقم خورد. 
اگرچ��ه اکنون زمان زی��ادی از معرفی 
روان س��نجی دیجیتال��ی نمی گ��ذرد، اما 
روز به روز اس��تفاده از این ش��یوه در نزد 
بازاریاب ه��ا رواج بیش��تری پیدا می کند. 
به عنوان مث��ال برند IMB برای انطباق 
بیش��تر با انتظارات مش��تریان اطالعات 
مخاطب ه��ای خود را در س��طحی مورد 
ارزیابی روان ش��ناختی ق��رار می دهد. به 
این ترتی��ب داده های دریافتی دقیق تری 
در اختیار تیم بازاریابی و تبلیغات شرکت 

قرار می گیرد. 
چرا از بازاریابی شخصیت محور 

استفاده کنیم؟ 
فرض اصلی در اینجا امکان تأثیرگذاری 
بیش��تر در پ��ی تحلیل دقی��ق اطالعات 
کاربران در فضای مجازی است. به عنوان 
مثال در کس��ب وکار خرده فروش��ی با دو 
ش��خصیت اصلی مواجه هستیم. نخست 
گروه »س��ود باورها« که تنه��ا به خرید 
باکیفیت تری��ن و در عین حال ارزا ن ترین 
کاالهای موجود عالق��ه دارند. این گروه 
به هی��چ وجه درگی��ر فرآین��د جذب از 
س��وی برنده��ای مختلف نمی ش��وند و 
نبای��د انتظ��ار تبدیل ش��ان به مش��تری 
دائمی را داشت. گروه دوم »لذت گرایان« 
هستند که کس��ب لذت از فرآیند خرید 
برای شان اولویت دارد. به این ترتیب این 
دس��ته از افراد پتانس��یل کامال مناسبی 
برای بدل ش��دن به مش��تریان وفادار را 
دارن��د. به عنوان ی��ک بازاریاب آگاهی از 
شخصیت مخاطب هدف می تواند موجب 

صرفه جویی در هزینه ها شود. 
بی تردید استفاده از داده های حاصل از 
تحلیل شخصیت مشتریان تنها در زمینه 
خرده فروش��ی کاربرد ن��دارد. تقریبا هر 
عرصه ای می توان��د از اطالعات حاصل از 
این ش��یوه استفاده الزم را ببرد. نمونه ای 
واضح و مهم در این مورد حوزه س��المت 
عمومی اس��ت. بس��یاری از شرکت های 
عام المنفع��ه و س��ازمان های دولت��ی به 
منظ��ور تش��ویق هرچه بیش��تر افراد به 
اس��تفاده از تجهیزات بهداشتی و سبک 
زندگی سالم به بازاریابی شخصیت محور 
رو آورده ان��د. به این ترتی��ب آنها توانایی 

تأثیرگذاری بیشتری روی شخصیت های 
متفاوت مخاطب ها را خواهند داشت. 

در نهایت، آیا این الگوی بازاریابی 
واقعا کار می کند؟ 

ب��ه  کارش��ناس ها  اغل��ب  بی تردی��د 
ش��خصیت محور  بازاریابی  تأثیرگ��ذاری 
اذعان کرده اند. با این حال مشکل اصلی 
تفاوت انتظارات تئوریک کارش��ناس ها با 
روند واقعی امور در دنیای واقعی اس��ت. 
براین اس��اس همچن��ان محدودیت های 
عمده ای پیش روی الگوی نوین بازاریابی 
وج��ود دارد. ب��ا این ح��ال بازارایاب های 
حرف��ه ای امیدوارن��د که با گ��ذر زمان و 
در آینده ای نزدیک س��نگ های پیش رو 
برداش��ته ش��ود.  یکی از پژوهشکده های 
مهم در زمینه تحول شیوه های بازاریابی 
مرکز عل��وم رفتاری اوگیلوی ن��ام دارد. 
این مرکز با همکاری پژوهش��کده کانتال 
گام های مثبت��ی در زمینه ارائه اطالعات 
واقعی تر به بازاریاب ها برداش��ته اس��ت. 
براین اس��اس هدف اصل��ی این دو مرکز 
تهی��ه اطالعات��ی کاربردی و ب��ه دور از 
پیچیدگی ه��ای آکادمی��ک ب��رای اهالی 

کسب وکار به حساب می آید. 
جایگاه اخالق در بازاریابی مبتنی بر 

شخصیت
بی تردید اس��تفاده از اطالعات کاربران 
باید جدای از نقض اصول اخالقی باش��د. 
برهمین اس��اس به چند م��ورد مهم در 
این زمینه اش��اره خواهیم کرد: حفاظت 
از اطالعات کاربران از س��وی پلتفرم های 
میزبان، احترام به حقوق و قوانین مربوط 
ب��ه امنیت کاربران در فض��ای اینترنت و 
کس��ب رضایت کاربران در صورت نیاز به 
اس��تفاده از اطالعات بیشتر آنها.  آخرین 
نکت��ه نی��ز رعایت قانون فعالیت ش��فاف 
اس��ت. ای��ن قان��ون در اغلب کش��ورها 
معطوف به روابط میان ش��رکت ها و افراد 
حقیقی است. بدین ترتیب در صورت نیاز 
باید مقامات دولتی و ش��رکت های فعال 
در عرصه پیشگیری از سرقت اطالعات را 
در جریان جزییات فعالیت تان قرار دهید. 

گام آخر: اجرای بازاریابی 
شخصیت محور

به نظر بخش زیادی از اطالعات موردنیاز 
بازاریاب ها را مورد بررس��ی قرار داده ایم. با 
این حال پرسش نهایی ش��یوه استفاده از 
بازایابی شخصیت محور از سوی بازاریاب ها و 
دیگر افراد حاضر در عرصه کسب وکار است. 
براس��اس تجربه ما، نخستین گام شناخت 
هدف و نوع فعالیت  است. براین اساس باید 
تمام تیم بازاریابی و سایر بخش های شرکت 
را در جری��ان اهداف مدنظرمان قرار دهیم. 
سپس به سراغ جمع آوری اطالعات و سایر 
پیش نیازهای کسب موفقیت خواهیم رفت. 
اس��تفاده از ابزارهای جم��ع آوری و تحلیل 
داده در ای��ن زمین��ه نقش مؤث��ری دارد.  
پس از اط��الع از ش��خصیت های متفاوت 
مخاطب ها می توان دست به کار ارائه پیام  
آن در قالب های متفاوت شد. براین اساس 
با حفظ پیام اصلی باید آن را به شیوه های 
مختلف و موردپسند در اختیار طیف های 

گوناگون مخاطب  قرار داد. 
hbr/ :منبع

گزارش هاروارد بیزینس در مورد الگوی جدید بازاریابی و تبلیغات

افزایش فروش با بهره گیری از هرآنچه بازاریاب ها در مورد بازاریابی شخصیت محور باید بدانند
روش های جدید پرداخت

کس��ب وکارهای کوچک و بزرگ زیادی در زمینه تجارت 
الکترونی��ک فعالی��ت دارند، اما تع��داد کمی از آنه��ا با ارائه 
خدمات جدید پرداخت، انتظارات خریدار را برطرف می کنند.  
زندگ��ی در عصر ارتباطات روی ب��اال رفتن اطالعات مردم و 
تغییر عادات خریدش��ان تأثیر گذاشته است. خرید کردن از 
طریق موبایل، خرید با یک کلیک، کیف پول های الکترونیکی 
و حتی پرداخت از طریق سیس��تم تشخیص چهره امکانات 
جدیدی هستند که نحوه خرید را متحول کرده اند. درنتیجه 
هر مش��تری انتظار دارد تم��ام برندها در هر ان��دازه ای این 
خدمات را ارائه دهند. با این حال بس��یاری از کس��ب وکارها 
هنوز از روش های جدید برای تسهیل خرید مشتری استفاده 
نمی کنند و این به معنای از دس��ت دادن مشتری برای آنها 
اس��ت.  خبر خوب این اس��ت که ارائه چنین خدماتی بسیار 
ساده است و هر کس��ب وکاری می تواند از روش های جدید، 
ایمن و آسان پرداخت استفاده کند. برندهایی که هنوز هم از 
روش های قدیمی پرداخت استفاده می کنند در آینده نزدیک 
تعداد زیادی از مش��تری های خود را از دس��ت خواهند داد. 
این روزها رقابت بس��یار سخت شده است و برندی که نتواند 
روند خرید مشتری را تسهیل کند شانسی برای پیروزی در 
رقابت نخواهد داشت. در ادامه این مقاله  به بررسی سه روشی 

می پردازیم که تجربه خرید مشتری را بهبود می دهند. 
1-  از فروش آنالین استقبال کنید

تحول موبایل ها و فراهم شدن امکان دسترسی به اینترنت 
از ه��ر جا، تغییرات عمده ای در دنیای خرید و خرده فروش��ی 
ایجاد کرده است. نصف بیشتر مصرف کنندگان معتقدند بیشتر 
از گذش��ته به ص��ورت آنالین خرید می کنن��د. خرید آنالین 
امکان مقایسه محصوالت را برای آنها راحت کرده و به محض 
تصمیم گیری و تنها با چند کلیک کاالی مورد نظر خریداری 
می شود. مردم نسبت به پنج سال گذشته محصوالت و خدمات 
مورد نیاز خود را بیشتر به صورت آنالین جست وجو می کنند 
و بعد از انتخاب کاالی مورد نظر، انتظار دارند با پرداخت ساده 
و امن، محصول را جلوی در منزل دریافت کنند.  تحقیقات نیز 
این موضوع را ثابت کرده است. بیش از نیمی از کسب وکارهای 
کوچک می دانند مصرف کنندگان قبل از خرید در مورد کاالی 
م��ورد نظر به طور کامل تحقیق کرده و قیمت فروش��گاه های 
مختلف را با یکدیگر مقایسه می کنند. کسب وکارهای کوچکی 
که وارد بازار می ش��وند باید وب سایت مناسبی طراحی کرده 
باش��ند. وب سایت باید س��ئوی خوبی داشته تا محصوالت آن 
در نتیجه جست وجوی کاربر نش��ان داده شود. طراحی ساده 
و پیش��رفته س��ایت باید اطالعات کافی در مورد محصول به 
مشتری ارائه دهد و او را نسبت به خرید مشتاق کند. درنهایت 
مش��تری باید بتوان��د با پرداخت ایمن محص��ول مورد نظر را 
خریداری کرده و چند روز بعد آن را تحویل بگیرد.  این روزها 
کس��ب وکارهای زیادی در زمینه تج��ارت الکترونیک فعالیت 
می کنن��د اما تعداد کمی از آنها خدماتی مانند تحویل رایگان 
به مش��تری ها ارائه می دهند. در بس��یاری از موارد راه اندازی 
فروشگاه اینترنتی راه حلی است که برای افزایش میزان فروش 
برند در کنار فروش��گاه فیزیکی در نظر گرفته ش��ده است. راه 
حلی که مشتری های فعلی برند را حفظ می کند و مشتری های 
جدی��دی را به برند جذب می کند. پس باید خدمات کاملی از 
جمله معرفی محصول، امکان مقایسه، پرداخت آسان و ایمن و 

تحویل سریع را به مشتری ارائه دهد. 
2- از روش های جدید پرداخت استفاده کنید

کسب وکارهای کوچک باید از آخرین و جدیدترین روش های 
پرداخت مطلع بوده و آن را روی سیستم پرداخت خود اعمال 
کنن��د. پرداخت نقدی و اس��تفاده از کارت اعتباری رایج ترین 
روش پرداخت هستند اما مطمئنا در آینده با روش های جدیدتر 
جایگزین خواهند شد. روش های جدید پرداخت شاید در ابتدا 
مورد اس��تقبال ق��رار نگیرند، اما بعد از گذش��ت مدتی و با جا 
افتادن در میان مردم اس��تفاده از آنها عادی خواهد ش��د. این 
روزها مردم برای خرید، کمتر از پول نقد اس��تفاده می کنند و 
این مقدار در آینده کمتر نیز خواهد ش��د. مردم به مرور زمان 
به تکنولوژی های جدید و اس��تفاده از آنها عادت می کنند و به 
س��مت برندهایی کشیده می شوند که از روش های جدید بهره 
می برند.  با وجود روشن بودن این واقعیت تعداد کمی از برندها 
پرداخ��ت از طریق کیف پول دیجیتال را قبول کرده اند و هنوز 
بس��یاری از آنها به روش های قدیمی وابس��ته هس��تند. تعداد 
برندهایی که اپلیکیشن مخصوص پرداخت طراحی کرده اند و 
امکان ش��ارژ حساب کاربری را فراهم می کنند بسیار کم است. 
درصورتی که استفاده کردن از این روش های نشان می دهد یک 
برند اهمیت زیادی برای مشتری های خود قائل است و تالش 

می کند وفاداری آنها را افزایش دهد. 
3- از اطالعات کاربر حفاظت کنید

مهم نیست مش��تری محصول مورد نظر خود را به صورت 
نق��دی یا آنالی��ن خریداری می کند، مهم این اس��ت که برند 
وظیفه دارد در هر ش��رایطی از اطالعات کاربر محافظت کند. 
مردم از لغزش های امنیتی کسب وکارها مطلع می شوند و این 
موضوع تأثیر بدی روی آینده کاری شان می گذارد. جلب اعتماد 
مشتری با گذشت زمان به دست می آید و اگر خدشه دار شود 
به زمان بیش��تری برای ترمیم احتیاج دارد. این موضوع برای 
کس��ب وکارهای کوچک بسیار س��خت تر بوده و ممکن است 
حت��ی آینده برن��د را به خطر اندازد. از طرف��ی هزینه جبران 
خسارت بس��یار باال است و ش��اید هرگز نتواند اعتماد دوباره 
مشتری ها را جلب کرد. درنتیجه حفاظت از اطالعات مشتری 
باید در اولویت کسب وکارهای کوچک قرار بگیرد.  عادت خرید 
مشتری با گذر زمان و پیدایش تکنولوژی جدید تغییر می کند. 
این تغییرات فرصتی برای رشد کسب وکارهایی هستند که از 
راه های جدید اس��تفاده می کنند، اما برای سایر کسب وکارها 
یک تهدید جدی به شمار می آیند. کسب وکاری که از آخرین 
تکنولوژی پرداخت با حفظ اطالعات کاربر اس��تفاده می کند 

فروش بیشتری نسبت به سایر برندها خواهد داشت. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

در مورد تکنیک های فروش 
مشاوره ای بیاموزیم

 در ف��روش مش��اوره ای، فروش��نده در واقع نقش یک 
مشاور )نصیحت کننده( را بر عهده دارد، به این شکل که از 
بین نیازهای مشتری اقدام به جمع آوری اطالعات مختلف 
کرده و از روی اطالعات به دس��ت آمده راه حل هایی را به 
وی ارائه می کند. عموما فروش مشاوره ای یک رویکرد گرم 
و صمیمی به فروش اس��ت و در آن از شیوه های ترغیبی 
و ترویجی معمول که گاهی از عنوان فروش س��خت هم 
برای آنها نام برده می ش��ود، استفاده نمی کنند. ایده قالب 
بر آن اینگونه اس��ت که وقتی فروش��نده به پایان فرآیند 
فروش می رسد، فروش حتمی و تقریبا به صورت خودکار 
انجام می شود، چرا که در این مرحله به خوبی می توانید به 
مشتری نشان دهید که محصول مورد نظر چگونه قادر به 

برآورده ساختن نیازهای مشتری شماست. 
فروش مشاوره ای چیست؟ 

تکنیک های فروش مشاوره ای مبتنی بر روش هایی هستند 
که توسط مشاورین حرفه ای برای فروش مورد استفاده قرار 
می گیرند. مثال در نظر بگیرید که یک وکیل یا پزشک چگونه 
با یک مراجعه کننده برخورد می کند. آنها ابتدا در کنار بیمار 

نشسته و سؤال هایی را در رابطه با سابقه
قبلی بیمار از وی می پرسند، سپس تعدادی پرسش های 
خاص و تخصصی تر در رابطه با مش��کل فعلی وی انجام 
می دهند. س��پس این اطالعات را با دانش تخصصی خود 
ترکی��ب و به طرحی برای حل مش��کل وی دس��ت پیدا 
می کنند.  اولین قدم انجام برخی تحقیقات و آزمایش��ات 
پیچیده اس��ت. اگر مراجعه کننده مشکل خاصی نداشت، 
مطمئنا به خودش زحمت نمی داد که قرار مالقاتی با شما 
ترتیب دهد، پس نکته اصلی برای موفقیت پزشک یا … 
مورد نظر جست وجو در نکات و موارد خاص است. با این 
وجود، برخی از مراجعه کنندگان تمایل به پاس��خ دادن 
به مجموعه ای از س��ؤاالت مطرح ش��ده از طرف یک فرد 
غریبه ندارند. یافتن اطالعات در دسترس و موجود تا حد 
امکان درباره مشتری پیش ا زمالقات وی می تواند مقدار 
زیادی در زمان جلس��ه صرفه جویی کرده و همچنین از 
القای حس فضولی یا استنطاق کردن مشتری جلوگیری 
می کند.  بهترین منبع برای مش��تریان فعلی استفاده از 
منابع درون س��ازمانی و برای مشتریان جدید استفاده از 
شبکه های اجتماعی مختلف از قبیل گوگل، فیس بوک و 

لینکداین و … است. 
جمع آوری اطالعات

وقتی که تا حد ممکن و در حد توانایی خود اطالعاتی 
را جمع آوری کردید، زمان مالقات حضوری با مش��تری و 
به دست آوردن اطالعات تخصصی و خاص بیشتر در مورد 
وی است. نکته اصلی برای موفقیت در این مرحله معرفی 
خودتان به عنوان یک حالل مشکالت از ابتدا است. سپس 
از وی اج��ازه بگیری��د تا اطالعات بیش��تری را برای ارائه 
راه حل برای نیاز و مشکل وی به دست آورید. اینگونه دیگر 
مشتری در برابر طرح سؤاالت بیشتر که اغلب ممکن است 

خصوصی هم باشند، مقاومت نکرده و گارد نمی گیرد. 
ایجاد یک رابطه دوستانه 

ایج��اد یک رابطه دوس��تانه دومین بخ��ش مهم از هر 
تکنیک فروش مش��اوره ای است. مراجعین نیاز دارند که 
به تخصص شما اعتماد پیدا کنند، که در غیر این صورت 
نصحیت و مشاورت ش��ما برای آنها بی ارزش خواهد بود. 
شما در این رابطه همواره باید سطحی مشخص و مکفی 
از اطالعات در رابطه با صنعت خود را داش��ته باش��ید. به 
عنوان مثال، اگر مثال فروش��نده س��خت افزار سرورهای 
کامپیوتری هستید باید به خوبی تفاوت های موجود بین  
نرم افزار سرورهای لینوکس و ویندوز را بدانید و از مزایا و 

نقاط ضعف هر یک به خوبی اطالع داشته باشید. 
اگر یک فروش��نده تجاری یا صنعتی هستید و عموما 
به مش��تریان موجود در یک صنع��ت خاص محصوالت 
خود را می فروش��ید، پس باید اصول اصلی و اولیه موجود 
در آن صنعت خاص را هم به خوبی بشناس��ید. سپس در 
ادامه می توانید دانش خود را از طریق سؤاالتی که مطرح 
می کنید یا چگونگی پاسخ دادن به پرسش های مخاطب 
و مش��تری، به وی اثبات کنید.  وقتی به خوبی به شرایط 
فعلی مراجعه کننده پی بردید و مشکالت و نیازهای وی را 
شناختید، زمان مناسب برای ارائه راه حل خودتان رسیده 
است.  اگر مش��تری را به درستی برای دریافت پیشنهاد 
خود آماده کرده باشید، آنگاه محصول شما عموما می تواند 
حداقل بخشی از مشکالت مخاطب را حل کند. پس تنها 
کاری که باید بکنید این است که به مخاطب نشان چگونه 

مشکالت وی از این طریق رفع می شود. 
ارائه یک راه حل

ارائه راه حل اصوال یک فرآیند دو مرحله ای اس��ت. ابتدا 
باید مشکل را به گونه ای که متوجه شده اید، برای مخاطب 
ش��رح دهید و از مخاطب نسبت به درک درست خود از 
مش��کل تأیید بگیرید.  با گرفتن تأیی��د می توانید امکان 
هرگونه سوءتفاهم یا کج فهمی نسبت به مشکل را از بین 
ببرید و همچنین فرصت مجددی برای توضیح بیشتر از 
طرف وی را ارائه کنید. وقتی هر دو به درک مشترکی از 
مس��ئله یا مشکل دست یافتید، در مرحله بعدی نوبت به 
نش��ان دادن چگونگی حل و رفع مسئله توسط محصول 
شماست. اگر تمام کارها و وظایف خود را تا اینجا به خوبی 
انجام داده باشید، احتمال خیلی زیادی وجود دارد که در 

این مرحله قرارداد کاری خود را منعقد کنید. 
اگر مش��تری در این مرحله مکث کند و تردید داشته 
باشد، پس احتماال بخش��ی را اشتباه کرده اید، اما باز هم 
همچنان می توانید با طرح س��ؤاالتی به مش��کل و عامل 
تردید مش��تری پی ببرید و س��پس دوباره فرآیند فروش 

خود را از سر بگیرید. 
ibazaryabi :منبع
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15 نقل قول برای کمک به حفظ 
انگیزه مدیران پروژه

به تعطیالت نزدیک می شویم! این برای مدیران 
پروژه به معنای نهایی س��ازی پروژه ها و رسیدگی 
به اه��داف زمانی مه��م، نظارت ب��ر وظایف تیم، 
نوس��ازی قرارداده��ا، برپایی پروژه ه��ای جدید و 
کس��ب آمادگی الزم برای س��ه ماهه بعد اس��ت. 

استرس زا به نظر می رسد، این طور نیست؟ 
خ��ب، باید اعتراف کنیم ک��ه مدیران پروژه در 
این دوره از سال متحمل استرس زیادی خواهند 

بود. 
پس چطور انگیزه خود را حفظ کنیم؟ 

معموال چند کلم��ه مهربانانه توان ایجاد انگیزه 
و ان��رژی زی��ادی را خواهند داش��ت. کایل بنتو، 
استراتژیست بازاریابی دیجیتال و رشد تجاری ما 
در شرکت IMPACT اخیرا 10 نقل قول عالی 

انگیزشی را ارائه کرده بود. 
من با الهام گیری از وبالگ او، صفحات مختلف 
اینترن��ت را جهت یافتن نق��ل قول های مرتبط با 
مدیران پروژه و مدیریت پروژه جست وجو کردم. 
این 15 نقل قول انگیزش��ی ب��ه حفظ تمرکز و 
انرژی مدیران پروژه و رسیدن به خط پایان کمک 
خواهند کرد. حتی اگر مدیر پروژه هم نیس��تید، 
همچن��ان از این نق��ل قول ها درس ه��ای زیادی 

خواهید آموخت: 
1.  »عملی��ات چراغ ها را روش��ن نگه می دارد، 
استراتژی نور در انتهای تونل است، ولی مدیریت 
پروژه موتور قطاری اس��ت که سازمان را به سمت 
جلو حرکت می دهد« - جوی گومز، مدیر ارش��د 

Project Auditors شرکت
2.  »چنانچ��ه در رون��د کار خود تغییری ایجاد 
نکنید، همیشه به نتیجه ای یکسان و ثابت دست 
پی��دا خواهید ک��رد« - آنتونی رابینز، س��خنران 

انگیزشی
3.  »چناچ��ه نمی توانی��د آنچ��ه را ک��ه انجام 
می دهید به عنوان ی��ک فرآیند توصیف کنید، از 
کار خود هیچ اطالعی ندارید« - ادواردز دمینگ، 
مهندس، آمارشناس، استاد، نویسنده، سخنران و 

مشاور آمریکایی
4. »نقشه داشته باشید، با تمام وجود کار کنید 
و همین امروز شروع کنید« - ژنرال داگالس مک 
آرتور، ژنرال پنج س��تاره آمریکا و س��پهبد ارتش 

فیلیپین
5. »کیفی��ت یعنی زمانی که هیچکس به ش��ما 
توجهی ندارد کار را به بهترین شکل انجام دهید« 

- هنری فورد، موسس شرکت فورد موتور
6. »ش��تاب نیروی��ی ش��کننده اس��ت. بدترین 
دش��منش: تعویق. بهترین دوس��تش: یک ضرب 
االجل )مثال روز انتخابات(. مفهوم شماره 1 )هیچ 
شماره دویی وجود ندارد(: کار کن! همین االن!« 

- تام پیترز، نویسنده و ویراستار آمریکایی
7. »از زم��ان رهاس��ازی طرح ها و نقش��ه های 
شکس��ت خ��ورده و ناموف��ق آگاه باش��ید. اجازه 
ندهید که تمایل به کس��ب موفقی��ت بر قضاوت 
ش��ما تأثیر بگذارد. اگر ناپلئون بالفاصله مسکو را 
ترک می کرد، ش��اید امکان بازسازی ارتش وجود 
داشت.« - جری ماناس، رهبر فکری در پروژه های 

سازمانی و مدیریت منابع
8. »یک پروژه زمانی کامل اس��ت که شروع به 
کار برای ش��ما کند، نه اینکه ش��ما برای آن کار 

کنید.« - اسکات آلن، قهرمان اسکیت آمریکایی
9. »تنها راه انجام کاری بزرگ، عش��ق ورزیدن 

به کار است« - استیو جابز، موسس اپل
10. »تمام تمرکز خود را بر روی کار قرار دهید. 
اش��عه های خورش��ید تا زمانی که متمرکز نشوند 
قدرت س��وزاندن نخواهند داش��ت« - الکس��اندر 
گراهام بل، دانش��مند، مخترع، مهندس و مبتکر 

اسکاتلندی
11. »الزم نیس��ت که تمام راه پل��ه را ببینید، 
کافی اس��ت که بر روی پل��ه اول قدم بگذارید« - 
مارتین لوت��ر کینگ جونیور، رهبر جنبش حقوق 

مدنی آمریکایی های آفریقایی تبار
12. »موفقیت یعنی حرکت از یک شکس��ت به 
شکس��تی دیگر بدون نابودی انگیزه« - وینستون 
چرچیل، نخست وزیر ایاالت متحده از سال 1940 

تا 1945 و 1951 تا 1955
13. »حتی اگر در مس��یر صحیح حرکت کنید، 
در ص��ورت توقف، رقبا از روی ش��ما رد خواهند 
شد« - ویل راجرز، طنزپرداز، روزنامه نگار، بازیگر 

و مفسر اجتماعی آمریکایی
14. »زم��ان، ب��ا ارزش تری��ن منبع اس��ت و تا 
زمانی که مدیریت نش��ود، هیچ چیز قابل مدیریت 
نخواه��د ب��ود« - پیتر دراکر، مش��اور، اس��تاد و 

نویسنده اتریشی
15. »زمانی که عدم دس��تیابی به هدف مسجل 
شد، اهداف را تغییر ندهید، پروسه طی مسیرتان 
را تغییر دهید« - کنفوس��یوس، معلم، ویراستار، 

سیاستمدار و فیلسوف چینی
آیا ش��ما از نقل قول خاصی برای کسب انگیزه 
استفاده می کنید؟ لطفا آنها را با ما نیز به اشتراک 

بگذارید. 
impactbnd :منبع

اعمال بعضی تغییرات کوچک 
و  رضای��ت  کار،  محی��ط  در 
خش��نودی کارکنان و در نتیجه 
بهره وری آنها را افزایش خواهد 

داد. 
به لطف گس��ترش برنامه های 
 Slack، مث��ل  قابل حمل��ی 
و   Google Hangouts
مح��ل کار جدیدی که توس��ط
ش��ده،  معرف��ی   Facebook
تع��داد کمتری از کارکنان برای 
انج��ام کارهای روزان��ه خود به 
حض��ور در دفت��ر کار وابس��ته 
تقریب��ا  درنتیج��ه،  می ش��وند. 
37درصد از نی��روی کار، کار از 
راه دور در کمترین زمان ممکن 
را انتخاب می کنند و افرادی که 
ای��ن روش را انتخاب می کنند، 
بیش��تری  رضایت  ب��ه  نه تنه��ا 
می رس��ند، بلک��ه به��ره وری و 
کارای��ی خ��ود را ه��م افزایش 

می دهند. 
البته هن��وز تمام ش��رکت ها 
سیاس��ت انعطاف پذی��ر کار در 
خانه را نپذیرفته اند. مریسا مایر 
از شرکت یاهو، مجوز ارتباطات 
راه دور این ش��رکت را در سال 
2013 به تعوی��ق انداخت، زیرا 
تاکید داشت وقتی کارمندان در 
محل کار حضور داش��ته باشند، 
مش��ارکت و نوآوری بیش��تری 
باوج��ود  و  داش��ت  خواهن��د 
انتقادات فراوان به این سیاست، 
یاه��و اعالم کرد ک��ه این روش 

نتیجه بخش بوده است. 
رهبره��ای  و  مدیره��ا   
ش��رکت های متعهد به توس��عه  
و رش��د خالقیت و بهره وری در 
محیط ش��رکت، ب��ا یک چالش 
روبه رو هس��تند؛ طراحی محل 
کار چط��ور باش��د ک��ه کارمند 
حس کند در خانه خود اس��ت. 
بهینه س��ازی ترکیب و فرهنگ 
محی��ط کار، یک نقطه ش��روع 
خوب ب��رای افزای��ش بهره وری 
اس��ت. همین تغییرهای س��اده 
می تواند به��ره وری را در اغلب 

محیط های کار باال ببرد. 
1. ساخت محیط های کاری 

برای همه
وقت��ی بح��ث طراح��ی یک 
آرای��ش و ترکیب بن��دی کاری 
مطرح��ی می ش��ود، به زحم��ت 
می ت��وان به یک ان��دازه  و ابعاد 
منطبق با تمام محیط ها رسید. 
براس��اس بررسی اس��تیرکیس، 
88درص��د از کارمن��دان، محل 
را  ش��رکت  محی��ط  در  کار 
بس��ته به وظایف خ��ود انتخاب 
س��اختن  مح��دود  می کنن��د. 
کارمندان ب��ه کار در یک دفتر 
باز در طبق��ه همکف یا در یک 
پ��الن مکعبی ش��کل خصوصی 
می تواند به کارایی آنها آس��یب 
بزند و رضایت شغلی کمتری را 

به دنبال داشته باشد. 
راه ح��ل ای��ن مش��کل کن��ار 
گذاش��تن ط��رح دفت��ر ب��از یا 
طراح��ی مکعبی نیس��ت، بلکه 
کار  محی��ط  در  می توانی��د 
فضاه��ای کاری وظیف��ه محور 

را بس��ازید که برای سبک های 
مختلف طراحی ش��ده اند. برای 
مثال، بخش آشپزخانه می تواند 
محل بحث و مشارکت باشد. به 
جای واگذاری این مش��ارکت و 
همکاری به شانس و احتماالت، 
ب��ا اضافه کردن چن��د میز بلند 
محلی  می توانی��د  چهارپای��ه  و 
قطع��ی برای بحث و مش��ارکت 

کارکنان بسازید. 
برای کارهایی مثل کدنویسی 
یا بررسی گزارش ها در صفحات 
گس��ترده که س��ر همیش��ه به 
س��مت پایین است، سعی کنید 
فضاهایی برای تمرکز آرام فراهم 
کنید. در صورت داش��تن منابع 
س��عی کنید یک��ی از اتاق های 
کنفران��س اضاف��ه را ب��ه ی��ک 
محیط آرام کاری تبدیل کنید. 
برای پیاده س��ازی این تغییرات 
نیازی به بودجه زیاد یا تغییرات 
بزرگ در دفتر کاری ندارید، کار 
را با اطالع رس��انی اهداف جدید 
به تیم و رأی گیری آغاز کنید. 

2. استراحت را به یک 
اولویت تبدیل کنید

ش��اید این طور فکر کنید: بله 
من از اهمیت استراحت آگاهم، 
ول��ی این به این معنی نیس��ت 
که وقت کافی برای اس��تراحت 
دارم. کامال درس��ت اس��ت؛ به 
نظر می رس��د اس��تراحت کامال 
متضاد با تکمیل وظایف باش��د، 
اما اگر ه��دف اصلی بهره وری و 
افزایش کارایی باشد، استراحت 
هم اهمیت باالیی پیدا می کند. 
براس��اس بررس��ی های انجام 
شده، اس��تراحت حداقل پس از 
هر یک س��اعت کار الزم است. 
بااینکه این زمان برای هرکسی 
متفاوت است، اما باید به خاطر 
داشته باش��ید که پس از بیش  
از ی��ک س��اعت تمرک��ز، مغ��ز 
نمی تواند کار را مهم تلقی کند 
و این به معنی کاهش بازدهی و 

کیفیت کار است. 
وظیفه شما به عنوان یک رهبر 
کسب وکار این است که مطمئن 

ش��وید تیم نه تنها استراحت در 
حی��ن کار را قابل قب��ول تلق��ی 
کن��د، بلک��ه آن را قابل انتظ��ار 
بدان��د. ب��رای مثال درش��رکت 
استراحت   TheSquareFoot
با برگزاری جلس��ات مدیتیشن 
به یک کار روتین تبدیل ش��ده 
اس��ت. تبدیل استراحت به یک 
فعالی��ت گروهی ب��ه این معنی 
اس��ت که عذاب وج��دان کنار 
رفتن از پش��ت می��ز کار به طور 
کامل از بین م��ی رود. حاال اگر 
کسی جلس��ات مدیتیشن را از 
دس��ت بدهد به این معنی است 
که مخالف اولویت بندی شرکت 

است. 
3. پیاده سازی سیستم 
زمان بندی اتاق کنفرانس

اوق��ات  گاه��ی  ش��اید 
موقعیت های��ی مث��ل بی نظمی 
ات��اق کنفران��س را تجربه کرده 
باش��ید. تماس اسکایپ در پنج 
دقیقه به پایان می رس��د، گروه 
بع��دی س��عی می کن��د ب��رای 
برگزاری جلس��ه وارد اتاق شود، 
این عجله خش��ونت و اضطراب 
را در پی خواهد داش��ت. اوضاع 
وقتی بدتر می ش��ود که کار تیم 
بع��دی در تالش ب��رای نمایش 
پروژه خود روی صفحه نمایش 
بزرگ، به تاخیر می افتد. ابزاری 
مث��ل Yarooms مخص��وص 
ات��اق  تصادف��ی  س��ازمان دهی 
اما  کنفرانس طراحی ش��ده اند، 
اگ��ر تیم ش��ما این سیس��تم ها 
نادیده می گیرد، بهتر اس��ت  را 

مداخله کنید. 
ی��ک پیش نوی��س از پروتکل 
اتاق کنفران��س را برای هر اتاق 
کنفران��س در مح��ل کار خود 
تهی��ه کنی��د. ای��ن پیش نویس 
ش��امل قوانی��ن دقی��ق ب��رای 
اتاق ه��ای کنفرانس  زمان بندی 
و همین طور اس��تفاده از اتاق و 
ت��رک آن پس از اتمام جلس��ه 
اس��ت. کدبن��دی سیس��تم دو 

مزیت دارد: 
1. وقت��ی بحث بی��رون رفتن 

اتاق ه��ای کنفران��س مطرح  از 
می ش��ود، تردید کمتری وجود 
خواهد داشت و افرادی که نیاز 
به بی��رون کردن افراد حاضر در 
جلس��ه قبل��ی دارند، احس��اس 
کمت��ری  اضط��راب  و  خش��م 

خواهند داشت. 
2. اگ��ر اطالعاتی مثل اتصال 
به تلویزیون و نحوه اتصال برای 
تماس های ویدئویی در دسترس 
باش��د، جلسه آسان تر و بهینه تر 

شروع شده و پیش می رود. 
بااینک��ه ای��ن ترفنده��ا ب��ه 
نظر س��اده می رس��ند، اما وقت 
س��ازمان دهی  روی  گذاش��تن 
ای��ن قوانی��ن، در طوالنی مدت 
مزیت های زیادی خواهد داشت. 
4. بهینه سازی جو و فضای 
دفتر برای احساس راحتی 

بیشتر
گرچه ش��ما هرگز نمی توانید 
همه را راضی کنید، ولی اعمال 
تغییرات کوچک در محیط دفتر 
کار می توان��د آثار چش��مگیری 
بر به��ره وری و کارایی کارکنان 
داشته باشد. اطمینان از رضایت 
کارکن��ان از دما، ن��ور، صوت و 
حتی بوی دفتر روش��ی آس��ان 
برای احس��اس راحتی و آرامش 

آنها است. 
بگذارید دقیق تر اشاره کنیم: 

کارشناس��ان  اغل��ب  دم��ا: 
معتقدن��د دم��ای بهین��ه  برای 
محی��ط کار مفید بین 21 و 24 
درجه س��انتی گراد است. تهویه، 
وس��ایل گرمایش��ی و پتو را نیز 
می توان برای محیط های بیرون 

تهیه کرد. 
نور: نور خورش��ید به ش��کل 
چش��مگیری به بهبود بهداشت 
و به��ره وری کارکن��ان کم��ک 
می کن��د. بااینکه نور خورش��ید 
یک��ی از ضروری ترین موارد در 
محیط کار اس��ت، ام��ا انعکاس 
نور زی��اد در صفح��ات نمایش 
می شود.  مشکل س��از  کامپیوتر 
دس��تیابی به می��زان دقیق نور 
برای کارایی کارکنان هم به یک 

چال��ش برای ش��رکت ها تبدیل 
  3M ش��ده است. ش��رکت های
Alcoa  در ح��ال کار روی  و 
پ��روژه هدایت نور به محیط کار 
از المپ های اس��تفاده  هستند. 

LED  ک��ه آثار نور خورش��ید 
برای  می کنند،  شبیه س��ازی  را 
تاری��ک  بس��یار  محیط ه��ای 

ضروری است. 
ص��دا: هرگ��ز نمی ت��وان یک 
س��ازگار  موس��یقی  لیس��ت 
باس��لیقه همه را فراهم کرد، اما 
براساس بررسی های انجام شده، 
موسیقی با ایجاد یک اثر مثبت 
به افزایش س��رعت و کارایی در 

محیط کار کمک می کند. 
بو: عالقه مندان به آروماتراپی 
)رایحه درمانی( سال هاس��ت بر 
تاثیر ب��و بر محی��ط  کار تاکید 
تاثیر  می توانند  بوه��ا  می کنند. 
چش��مگیری بر سطوح انرژی و 
احساس افراد داشته باشند پس 
چرا نباید از این ویژگی ها برای 
بهره وری بیش��تر در محیط کار 

استفاده کرد؟ 
5. متفاوت فکر کنید

احتم��ال  می دانس��تید  آی��ا 
هم��کاری ب��ا کارمندانی که در 
طول جلس��ه ها فعال تر هستند، 
5/8درصد بیش��تر از کارمندان 
غیرفع��ال در جلس��ات اس��ت؟ 
ی��ا  پی��اده روی  مالقات ه��ای 
گفت وگو و پی��اده روی در میان 
فناوری سیلیکون  ش��رکت های 
هس��تند،  محبوب  بس��یار  ولی 
ی��ک  به طوری ک��ه فیس ب��وک 
مسیر س��نگفرش را در محوطه 
خود ب��ه همین منظ��ور درنظر 

گرفته است. 
ام��ا باوجود تمای��ل و مزایای 
بهداش��تی متفاوت خارج شدن 
از دفتر، اغل��ب کارمندها زمان 
بیشتری را مقابل کامپیوترهای 
خ��ود می گذرانند. ش��اید دلیل 
این تمایل این باش��د که اگرچه 
در  کس��ب وکارها  از  بس��یاری 
به سیاس��ت  اخی��ر  س��ال های 
محی��ط کاری مبتن��ی بر نتایج 
روی آورده ان��د، هنوز هم بعضی 
کارمندان برای انعطاف  بیش��تر 
به ارتباط��ات رودررو نیاز دارند. 
تیم  اعضای  می ت��وان  بنابراین، 
را ب��ه بی��رون رفت��ن از دفتر و 
رفتن به جلسه ها وگفت وگوهای 
خصوصی تش��ویق کرد. رهبری 
اجرای��ی بای��د به ج��ای حضور 
در یک ات��اق، به پی��اده روی با 
اعضای تیم ب��رود. اغلب اوقات 
ای��ن گرایش ها زمان��ی بهترین 
نتیجه را دارند که به صورت باال 

به پایین پیاده سازی شوند. 
تغیی��رات  و  به روزرس��انی ها 
کوچ��ک در سیس��تم و محیط 
کاری می تواند تاثیر چشمگیری 
بر رضای��ت و بهره وری کارکنان 
داشته باش��د. با طی کردن این 
مراح��ل، محی��ط کار ش��ما به 
ایس��تگاهی ب��رای به��ره وری و 
کارایی بیش��تر تبدی��ل خواهد 

شد. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

5 تغییر ساده برای افزایش بهره وری در محیط کار
دریچه

چگونه در عرض 5دقیقه به پیشرفت 
در زمینه کسب وکار نائل شویم

من معموال با نویس��نده های کتاب های غیرداستانی 
صحبت می کنم تا بدانم آموزه های کتاب شان را چگونه 
در زندگی ش��خصی به کار می برند. ب��رای نگارش این 
مقال��ه، من با آدام گرنت، نویس��نده کت��اب »بدهید و 
بگیرید« صحبت کردم.  تصویر کلیش��ه ای که مردم از 
افراد فعال در حوزه کس��ب وکار دارند این است که آنها 
بی رح��م و قاطع هس��تند. اما آدام گرن��ت، جوان ترین 
اس��تادیار دانشکده تجارت دانش��گاه پنسیلوانیا عقیده 
دیگری دارد.  طی بررسی هایی که نتایج آنها در کتابش 
منتشر شده، گرنت نشان می دهد که موفقیت در دنیای 
تجارت امروز به نحو فزاینده ای با کیفیت تعامل با دیگران 
عجین ش��ده است. آدام به این نتیجه رسیده افرادی که 
بخشنده هستند - یعنی افرادی که بدون انتظار کسب 
سود به دیگران کمک می کنند - به موفقیت های بیشتر 
در زمینه های مختلف کاری نائل می شوند.  اما بخشنده 
بودن همیشه آسان نیست. روح بخشنده داشتن با رفتار 
س��خاوتمندانه متفاوت است. چطور می توانیم اطمینان 
حاصل کنیم که حتی در مواقع س��خت و پرمش��غله به 

افراد پیرامون مان کمک می کنیم؟ 
لطف پنج دقیقه ای

در فرصتی که ب��ا آدام به گفت وگو در مورد کتابش 
پرداختم، از او پرسیدم خودش از چه راهکارهایی برای 

حفظ روحیه بخشندگی استفاده می کند؟ 
او پاس��خ داد: »روش م��ورد عالقه من ب��رای این کار، 
چیزی اس��ت که من آن را لطف پنج دقیقه ای می نامم«. 
لطف پنج دقیقه ای به معنای گامی هرچند کوچک است 
که در جهت کمک به دیگری برمی داریم. کاری که شاید 
کمتر از پنج دقیقه زمان ببرد.  بس��یاری از خواننده های 
کتاب آدام فکر می کنند که برای بخشنده بودن باید تمام 
زندگی شان را حول محور کمک به دیگران بنا کنند. گرنت 
با این عقیده مخالف است. از نظر او، بخشنده بودن به معنی 
پیدا کردن راه های کوچک و س��اده ای برای زیباتر کردن 

زندگی سایرین است. 
گرنت می گوید: »لطف پنج دقیقه ای روش بسیار خوبی 
است. چون وقتی که به جست وجوی راه های کوچکی برای 
شاد کردن دیگران بپردازید، متوجه می شوید که از راه های 
بی ش��مار و بدون صرف زمان زیاد می توانید تأثیر مثبتی 
بر زندگی اطرافیان تان داش��ته باشید. مثال در در عرصه 
کسب وکار، معرفی یک دوست در جست وجوی شغل به 
یک همکار، ارائه چند راهنمایی خوب و صحیح، یا صرف 
زمان برای نظر دادن در مورد ایده تجاری یک دوست تنها 

برخی از این راه ها هستند.« 
نصب العین قرار دادن بخشندگی 

مش��کلی که وجود دارد این اس��ت ک��ه تالش برای 
انجام الطاف کوچک و پنج دقیقه ای در تمام طول هفته 
می تواند باعث سردرگمی ش��ده و تأثیر آن محسوس 
نباشد.  راه حل این است که هر هفته یک روز را برای 
انج��ام چند کار تأثیرگذار انتخاب کنیم. به این طریق، 
بخش��ندگی با جریان کارهای روزمره فرد تداخل پیدا 
نمی کند و انجام چند کار خوب می تواند باعث افزایش 

تأثیرگذاری این روش شود. 
یک��ی از حوزه هایی ک��ه گرنت ای��ن روش را به کار 
می برد در رابطه با دانش��جویان است. گرنت آموزگاران 
بس��یار مؤثری داش��ته که الهام بخ��ش او بوده اند و او 
می دان��د که مالقات با دانش��جویان یکی از بخش های 
اصلی نقش او به عنوان یک اس��تاد دانش��گاه است. اما 
قابل دس��ترس بودن برای دانشجویان تنها وظیفه یک 
مدرس نیس��ت. اگر او می خواست مرزهای بین خود و 
دانش��جویانش را کمرنگ ک��رده و در هر زمانی که آنها 
نیاز دارند به کمک آنها بشتابد، کارهای دیگر وی نظیر 
تحقیق، تألیف، تدریس و سپری کردن وقت با خانواده 

دچار اختالل می شدند. 
با اختص��اص دادن اوقاتی معین ب��ه انجام کارهای 
کوچک مثبت در قبال دیگران یا مالقات با دانشجویان، 
گرنت توانس��ت بدون حذف امور دیگ��ر، تأثیرش را بر 

اطرافیان به حداکثر برساند. 
بخشندگی به روش خودتان

گرنت به جای بخشندگی واکنشی، به بخشدگی فعال 
اعتقاد دارد. 

او به من گفت: »افراد بخش��نده زیادی را دیده ام که 
در دام کمک کردن به هر کس��ی که درخواست کمک 
می کند گرفتار ش��ده اند و خودش��ان را طی این روند 
فراموش کرده اند. اگر ش��ما در مسیر بخشندگی فعال 
باش��ید و خودتان اهداف ت��ان را تعیین کنید، خواهید 
توانس��ت به نحوی به دیگران خیر برس��انید که باعث 
تأثیر مثبت در زندگی خودتان نیز باشد و زندگی شما 

را مختل نکند.« 
به عبارت دیگر، بخشنده بودن به معنای در خدمت 
دیگران بودن نیس��ت. بلکه بخش��نده بودن به معنی 
بخشش به روش خودتان و مطابق میل خودتان است. 
همانطور که گرنت و هزاران نفر از خوانندگان کتاب 
وی تجربه کرده اند، لطف پنج دقیقه ای راه بسیار خوبی 
برای حفظ تعادل بین بخش��ندگی بیش از حد و عدم 

بخشندگی است. 
یه گفته گرنت: »اگر شما ذاتا بخشنده باشید، روش 
لطف پنج دقیقه ای به ش��ما کم��ک می کند که تمام 
زمان تان را صرف کمک به بقیه نکنید. بالعکس اگر شما 
چندان بخشنده نیستید، این روش می تواند به شما در 

تقویت روحیه بخشندگی کمک کند.« 
entrepreneur :منبع
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اس��تفاده بجا و صحیح از کلمات می تواند 
به بهبود و پیش��رفت فرآین��د فروش و قانع 

شدن مشتری کمک کند. 
اغلب افراد شیوه به خصوصی برای فروش 
ی��ا متقاعد کردن دیگران دارند. بخش��ی از 
این س��بک یا روش، کلماتی هستند که فرد 
در بیان آنها راحت تر اس��ت یا حس می کند 
قانع کنن��ده هس��تند؛ کلمات��ی ک��ه حس 
آرام��ش را در یک گفت وگو منتقل می کند. 
به مرورزمان، احس��اس می کنید کلماتی که 
ب��ه کار می بری��د قانع کننده هس��تند و این 

کامال طبیعی است. 
ام��ا آیا واقع��ا ای��ن کلم��ات تأثیرگذارند؟ 
فقط به این دلیل که هر ش��خصی از کلمات 
خاص��ی برای قانع ک��ردن دیگران اس��تفاده 
می کند، به این معنی نیس��ت که این کلمات 
 Gong. io واقعا تأثیرگذارند. ش��رکتی به نام
که از هوش مصنوعیب��رای کمک به افزایش 
تأثیرگذاری فروش B2B استفاده می کند به 
تحلیل بی��ش از 500 هزار گفت وگو ی فروش 
پرداخت��ه و مؤثرتری��ن کلم��ات و عباراتی را 
ک��ه به موفقیت گفت وگو ه��ای فروش کمک 
می کنند، استخراج کرده است. به گفته آمیت 
بندوف، مدیرعامل و یکی از مؤسس های این 
شرکت، کارهایی که در طی مکالمات فروش 
انج��ام می دهی��د و جمالتی ک��ه می گویید، 
مشخص ترین و قطعی ترین عامل جداکننده 
فروش��نده های بس��یار موفق از فروشنده های 
متوسط است. رفتار و گفتار فروشندگان برتر 

نسبت به همکاران آن ها، متفاوت است. 
کارکنان خوب

طبق یافته هایGong. io، فهرس��تی از 
کلمات مؤثر در موفقیت کارکنان ارائه شده 

است: 
آی��ا منطقی اس��ت؟: این عب��ارت معموال 
به درستی و در شکل یا زمان مناسب به کار 
نمی رود و در مرحل��ه پایانی گفت وگو بیان 
می ش��ود. همچنین این عب��ارت در معنای 
عام مؤثر نیس��ت، بلکه در چش��م اندازهای 
احتمال��ی در مراح��ل بعدی ف��روش تأثیر 
مثب��ت دارد؛ برای مثال بهتر اس��ت از این 
عبارت به این صورت اس��تفاده کرد:  »بهتر 
اس��ت یک مالقات تنظیم کنیم یا همکاران 
خود را دع��وت کنید؟«. به طورکلی می توان 
ب��رای گام مش��خص بعدی از ای��ن عبارت 
اس��تفاده کرد. فقط در این صورت رسیدن 
به چش��م انداز مرحله بعدی به سود فرآیند 
ف��روش خواهد ب��ود. طب��ق بررس��ی های

Gong. io، فروشندگان برتر از این عبارت 

س��ه مرتبه بیش��تر از فروش��ندگان عادی 
اس��تفاده می کنند. به گفت��ه تانیا هرتز، در 
یکی از سخنرانی های دانش��گاه ایالتی سن 
دیگو در مورد رفتار سازمانی، »افراد وقتی با 
یک موضوع موافق باشند، ترجیح می دهند 
به یک س��ؤال پاسخ بدهند پس کاربرد این 

جمله در این شرایط منطقی است.«
وقت��ی  کنی��د(:  )ف��رض  کنی��د  تص��ور 
چش��م اندازها و فرصت دس��تیابی به آنها را 
مش��خص کردید، قدرت تخیل و تصور بقیه 
هم فعال می ش��ود و تصوی��ری از آینده به 
دس��ت می آورند. ذهن افراد را به جلو سوق 
می دهد و آنها این خیال پردازی را دوس��ت 
دارند. فرض کن بتوانی... یک جمله سودمند 
برای فروش و قانع کردن افراد اس��ت. گرگ 
 First پترو، بنیان گذار و مدیرعامل شرکت
Insight اس��ت که امکان تست محصوالت 
جدی��د و رس��یدن به نتیج��ه در 24 تا 48 
س��اعت را فراهم می کند. او پس از تأسیس 
ش��رکت خود، از ی��ک روش کامال جدید و 
بی سابقه استفاده کرد. به گفته او استفاده از 
جمالت تصور کن یا فرض کن رمز کلیدی او 
برای ارائه محصول است: ما یک فضای کامال 
جدید در بازار س��اختیم و به مشتریان ثابت 
کردیم تس��ت محصول جدید سرعت باالیی 
دارد و می توان��د به کس��ب وکار آنها کمک 
کند. ارائه چش��م انداز موفقیت به مشتریان 
ضروری است، در نتیجه با نقل داستان های 
موفقیت مش��تریان قبل می توانید ضمانتی 
برای پذیرش خواسته های خود از مشتریان 

جدید به دست آورید. 
 ،Gong. io موف��ق: طبق پژوهش ه��ای
مجری��ان برت��ر از ای��ن کلمه بی��ن چهار تا 
شش مرتبه در ساعت اس��تفاده می کنند و 
کاربرد این کلمه رابطه مستقیمی با تکمیل 
معامله های فروش B2B دارد. این کلمه هم 
مثل جمله فرض کن در تصور یک خروجی 

مثبت به شنونده کمک می کند. 
برابری: مجریان برتر فروش، در هر معامله 
1.7 مرتب��ه و بقیه 0.2 مرتب��ه از این کلمه 
استفاده می کنند. این کلمه بسیار قدرتمند 
اس��ت، زیرا تمام افراد خواه��ان رفتار برابر 
هستند. گام بعدی برای اثرگذاری این کلمه 
به روش بیان آن وابس��ته اس��ت؛ مثال یک 
مالقات ترتیب بدهید و بپرسید آیا موافقید؟ 
نام آنها: یک نکته بس��یار ساده اما واقعی 
اینک��ه افراد از ش��نیدن اس��م خ��ود لذت 
می برند. فروش��ندگان برتر در یک س��اعت 
چهار برابر فروشندگان عادی نام مشتری را 

تکرار می کنند؛ استفاده از این کلمه نسبت 
موفقیت را تا 14درصد باال می برد. 

بیان قاط��ع: عبارت هایی مثل مس��لما یا 
قطعا ی��ا می توانیم ای��ن کار را انجام دهیم 
از نمونه ه��ای بیان قاطع هس��تند. مجریان 
ارش��د به س��ؤال های بله/خیر، پاس��خ های 
طوالنی نمی دهند، بلک��ه فقط یک کلمه را 
به زبان می آورند. پاس��خ های طوالنی منجر 
به افزایش ابهام و عدم قطعیت در ش��نونده 

می شوند. 
شاید: استفاده از این کلمه کامال متناقض 
با پاراگراف قبلی اس��ت ام��ا در صورت نیاز 
یک ش��اخص کیفی خوب به شمار می رود. 
وقت��ی می خواهید در مورد آین��ده یا موارد 
غیرقطعی صحبت کنید، باید واقع گرا باشید. 
قول ها و وعده های بیش ازحد اعتبار شما را 
به خط��ر می اندازند. کارب��رد صحیح کلمه 
شاید به معنی بیان ضعیف نیست؛ بلکه یک 
نوع خوش بینی محتاطانه و بدون اشتباه به 

گوینده می دهد. 
کارکنان بد

در ادامه کلماتی ارائه ش��ده اند که شانس 
موفقیت شما را در فروش کاهش می دهند. 
نشان می دهم چگونه: صادقانه بگوییم، اگر 
سه بار یا کمتر در یک گفت وگو از این کلمه 
استفاده کنید، هیچ گونه تأثیر منفی نخواهد 
داشت. طبق آمار چهار مرتبه استفاده از این 
کلمه یا بیشتر می تواند نسبت های موفقیت 
را به ان��دازه 14درصد کاه��ش دهد. طبق 
یافته های Gong. io بهتر اس��ت بر مزیت، 
خدم��ات یا ارائه امکانات به مش��تری تأکید 
کنید تا اینکه بخواهید چگونگی و روش آن 

را به او نشان بدهید. 
ما ارائه می کنیم )فراهم می کنیم(: درست 
مثل جمله نش��ان می دهیم چگونه، استفاده 
از این عبارت هم به اندازه سه مرتبه یا کمتر 
بالمانع اس��ت، اما کاربرد آن به اندازه چهار 
مرتبه یا بیش��تر برای فروش��نده آزاردهنده 
اس��ت و در مقابل شنیدن مقاومت می کند. 
استفاده از این کلمه به اندازه چهار مرتبه یا 
بیشتر نسبت موفقیت را تا 22درصد کاهش 

می دهد. 
رقی��ب: هیچ ک��س نمی خواه��د در مورد 
رقبای خ��ود یا دارایی  آنها چیزی بش��نود. 
صحبت در مورد رقیب باعث افزایش خشم 
ش��نونده می ش��ود و به همان نس��بت هم 

موفقیت معامله را کاهش می دهد. 
میلیارد: مش��کل فقط این کلمه نیس��ت، 
بلک��ه کاربرد ه��ر رقم ب��زرگ و مبهمی در 

گفت وگو مشکل ساز است. درک این مقادیر 
غیر منسجم برای افراد دشوار است. استفاده 
از رقم ه��ای ب��زرگ به ش��کل نامش��خص 
و غی��ر دقیق نس��بت قانع ش��دن افراد در 

گفت وگوهای فروش را کاهش می دهد. 
تخفی��ف: اس��تفاده از ای��ن کلم��ه ارزش 
درک ش��ده از محصول یا خدمات را کاهش 
می دهد. برای مث��ال در اولین مراجعه یک 
کارب��ر به یک س��ایت، یک پنج��ره تخفیف 
ب��رای او نمایش داده می ش��ود و این باعث 
گیج شدن مش��تری می شود. اگر شرکت ها 
به محصول خود اعتقاد داش��ته باشند، چرا 
هم��واره بای��د ثاب��ت کنند ک��ه قیمت های 
آنها بیش��تر از آن چیزی اس��ت که مشتری 
می پ��ردازد؟ اگر از محصول خ��ود حمایت 
می کنی��د پس نبای��د در م��ورد قیمت آن 
خجالت زده باش��ید. به دلیل مش��ابه تست 
رای��گان هم یک کلمه منفی اس��ت. س��عی 
کنی��د مس��ئولیت قیمت خ��ود را بپذیرید. 
به گفته کیس��ی یانگ، سرپرس��ت تجاری 
شرکت شخصی سازی و بازاریابی الکترونیک

Salithru در همایش ش��اپ تاک، آموزش 
مش��تریان برای خرید براس��اس پاداش، بر 
خالف ارزش طوالنی مدت، نکته ای منفی در 

کسب وکار است. 
ق��رارداد: ای��ن کلمه در بس��یاری از افراد 
ح��س منفی الق��ا می کند ب��ه همین دلیل 
نس��بت کمت��ر از 70درصد از آن اس��تفاده 
می کنند. س��عی کنید از یک کلمه خنثی تر 

مثل توافق استفاده کنید. 
قطعا و بی نقص: ای��ن کلمات به اندازه ای 
قطعی هس��تند که در صورت تک��رار زیاد، 
اعتب��ار ش��ما را به خطر می اندازن��د. از این 
کلمات معموال برای انتقال موافقت استفاده 
می ش��ود و در صورت��ی که چه��ار مرتبه یا 
بیشتر در یک گفت وگو تکرار شوند، احتمال 
انتق��ال فرآین��د به مرحل��ه بعد ب��ه اندازه 

16درصد کاهش پیدا می کند. 
پی��اده کنید و پیاده س��ازی: این عبارت ها 
کمی برای افراد پیچیده هس��تند و س��بب 
از  می توانی��د  می ش��وند.  آنه��ا  گمراه��ی 
عبارت های جایگزین مثل راه اندازی و شروع 

استفاده کنید. 
پرداخ��ت: پرداخت پول ب��رای هیچ کس 
خوش��ایند نیست. س��عی کنید به جای این 

کلمه از مبلغ یا میزان استفاده کنید. 
با ای��ن حال: چند مرتبه اس��تفاده از این 
کلمه مشکل ساز نیست، اما اگر چهار مرتبه 
یا بیشتر از آن اس��تفاده کنید، به گفت وگو 

آسیب می زند. این کلمه احساس مشتری را 
تغییر می دهد و با شنیدن آن اعتمادبه نفس 
و عالقه خود را از دست می دهد و شنونده ها 
با شنیدن آن اعتمادبه نفس و عالقه خود را 

از دست می دهند. 
ب��رای مث��ال: اگر مثالی داش��ته باش��ید، 
شرایط بس��یار پیچیده خواهد بود. بهترین 
روش برای متقاعد کردن افراد توضیح کافی 
و بدون مثال است. س��عی کنید توضیحات 

خود را یک بار دیگر تنظیم کنید. 
نام ش��رکت: وقتی س��عی در قانع کردن 
اف��راد دارید، آنها به ش��ما توجه نمی کنند؛ 
بلکه در درجه اول به خود و پیش��نهاد شما 
توجه می کنند. اگر بی��ش از چهار مرتبه از 
اس��م شرکت خود در یک گفت وگو استفاده 
کنی��د، نس��بت موفقی��ت ش��ما ب��ه اندازه 
14درص��د کاهش می یابد. ش��ش مرتبه یا 
بیش��تر این نس��بت را به ان��دازه 19درصد 
کاهش می دهد. س��عی کنید از این کلمه با 
هوشیاری استفاده کنید و در مورد شنونده 

صحبت کنید. 
نکات دیگر

لح��ن گفت وگو ه��م ب��ه ان��دازه کاربرد 
کلمات و عبارات حائز اهمیت اس��ت. وقتی 
می خواهید از کلمات مش��خصی اس��تفاده 
کنید، بهتر اس��ت همیشه از یک استراتژی 
مش��خص برای بیان آنها اس��تفاده کنید. به 
گفته چارلز موهلبائو، یک متخصص فروش 
ک��ه در وب��الگ خود هم مقاالت��ی در مورد 
ف��روش منتش��ر ک��رده، چارچوب بندی هر 
گفت وگویی از ابتدا و تنظیم دس��تورالعمل 
آن بس��یار مهم است. او گفت وگوی خود را 
معموال با این جمله آغاز می کند: هدف این 

گفت وگو این است که. . . 
ریچ��ارد نیومن، بنیان گذار و سرپرس��ت 
فناوری شرکت Reliant Solutions، در 
کنفرانس خرده فروشی شاپ تاکمی گوید: در 
ای��ن عصر دیجیتال که تمرک��ز ما بر انرژی 
انس��ان بر وب، دستگاه های موبایل و تعامل 
کامپیوت��ری اس��ت، هنوز ه��م گفت وگوی 
اف��راد با یکدیگر حائز اهمیت اس��ت. امروزه 
فناوری ه��ای ارتباطی دیجیت��ال می توانند 
روش ه��ای مؤثر گفت وگو را ب��ه ما آموزش 
دهن��د.  روش های زیادی ب��رای قانع کردن 
اف��راد در م��ورد موقعی��ت ی��ا محصوالت و 
خدم��ات وجود دارد. اولی��ن گام مهم برای 
موفقی��ت، ش��روع گفت وگ��و ب��ا کلمات و 

عبارت های صحیح است. 
forbes/zoomit :منبع

هیچ کس نمی داند آینده هوش استراتژی فروش: کلمات سودمند در مقابل کلمات مهلک
مصنوعی چه خواهد بود

اکثر ما با ش��نیدن خبرهای مربوط به پیشرفت های 
هوش مصنوعی هیجان زده و ش��گفت زده می ش��ویم، 
اما حقیقت این اس��ت که هنوز تصویر دقیقی از آینده 
ه��وش مصنوعی وجود ندارد.  اکثر ما فیلم س��ینمایی 
»نابودگر 2« را دیده ایم؛ فیلمی که در آن س��ال 1997 
فرا رس��یده و هوش مصنوعی در تالش اس��ت بشر را از 
صحن��ه روزگار محو کند، اما هن��وز به این پیش بینی 
هالیوودی نرسیده ایم. با این حال، امروزه شاهد استفاده 
از هوش مصنوعی در حوزه های مختلف هستیم. در دهه 
گذشته هوش مصنوعی در زمینه های مختلفی از امور 
مالی تا تولید مواد غذایی مورد استفاده قرار گرفته است. 
در زم��ان حال، هرچند پیش بینی های هالیوودی رنگ 
واقعی��ت به خود نگرفته اند، ول��ی آنچه به عنوان هوش 
مصنوعی می بینیم هم نتوانس��ته اس��ت پاسخی برای 
نیازهای مختلف بشر باشد. در ادامه، به طور مختصر به 
تعریف هوش مصنوعی می پردازیم و دیدگاه های مطرح 

شده درباره آینده هوش مصنوعی را شرح می دهیم. 
هوش مصنوعی چیست؟ 

در ابتدا بهتر است به تعریف هوش مصنوعی بپردازیم. 
هوش مصنوعی یک نرم افزار است که برای حل مسئله 
خلق شده. این نرم افزار در ابتدا مسئله ای را مورد بررسی 
قرار می دهد، سپس سعی می کند با برخی پیش بینی ها 
سازوکار مسئله را دریابد.   اشلی ونس، گزارشگر بخش 
فناوری بلومبرگ، می گوید: هوش مصنوعی مانند یک 
فایل بزرگ در نرم افزار اکس��ل است. شما از آمار و ارقام 
موج��ود در این فایل اس��تفاده می کنید تا به بهترین و 
دقیق ترین پیش بینی ممکن دس��ت پی��دا کنید.  اگر 
بخواهیم مثال س��اده تری بزنی��م، می توانیم به توانایی 
شناس��ایی تصاویر اشاره کنیم. اگر شما تصویر میوه ای 
را در اختی��ار هوش مصنوعی قرار دهید، این نرم افزار با 
بررس��ی ویژگی های مختلف آن میوه  و مقایسه آنها با 
ویژگی های میوه های مختلف که در بانک اطالعاتی اش 
موجود است، می تواند به این نتیجه برسد که چه میوه  ای 
در تصویر دیده می ش��ود.  در حال حاضر شرکت هایی 
مانند فیس بوک، گوگل، مایکروسافت و آمازون بیشترین 
بهره را از هوش مصنوعی می برند، اما استفاده های فعلی 
از هوش مصنوعی تا اندازه ای محدود هس��تند. در این 
میان می توان به ویژگی هایی همچون شناسایی تصاویر، 
ترجمه متون و دید ماش��ینی )در خودروهای خودران( 

اشاره کرد. 
پیشرفت هوش مصنوعی

شاید باور این مسئله سخت باشد، اما اولین تالش ها 
برای توس��عه هوش مصنوع��ی به ده��ه 50 میالدی 
بازمی گ��ردد. در ای��ن دهه ، اولین ش��بکه های عصبی 
مصنوعی خلق شدند. این شبکه ها نرم افزارهایی بودند 
 Pattern( که از برخی تکنیک های تش��خیص الگ��و
Recognition(  مشابه مغز انسان استفاده می کردند.  
اما اصلی ترین پیشرفت ها در هوش مصنوعی تقریبا از 
یک دهه پیش شروع شد. در این دهه، به لطف اینترنت، 
داده های کافی در اختیار ش��بکه های عصبی مصنوعی 
قرار گرفت. حجم باالیی از تصاویر و متون که در اینترنت 
منتشر شد ه اند، نقش سوختی را بازی می کنند که باعث 
به حرکت درآمدن چرخ های هوش مصنوعی می شود. 
اکنون کار به جایی رس��یده اس��ت که هوش مصنوعی 
می تواند در زمینه هایی مانند پیش بینی های تجاری و 
انجام بازی هایی همچون »گو« انسان  را شکست دهد. 
هوش مصنوعی به حوزه پزشکی نیز وارد شده است و در 

تشخیص بیماری ها به یاری پزشکان می آید. 
آینده هوش مصنوعی

با وجود گسترش تعداد حوزه هایی که هوش مصنوعی 
در آنها به ایفای نقش می پردازد، توانایی های این فناوری 
همچنان محدود مانده است. هوش مصنوعی که امروز 
در اختی��ار داریم، هنوز هم برای حص��ول اطمینان از 
صحت عملکرد خود به انسان ها وابسته است، اما هدف 
دانشمندان دستیابی به چیزی است که هوش مصنوعی 
عموم��ی )Artificial General Intelligence( یا 
به اختصار AGI نامیده می ش��ود.  تفاوت اصلی هوش 
مصنوعی عمومی با هوش مصنوعی فعلی در این است 
ک��ه هوش مصنوعی عمومی مس��تقل خواهد بود و به 
انسان ها نیاز نخواهد داشت. اما مشکل اصلی اینجا است 
ک��ه بحث زیادی در مورد رس��یدن به هوش مصنوعی 
عمومی وجود دارد. نه تنها نمی توان پیش بینی کرد که 
دقیقا چه زمانی به هوش مصنوعی عمومی دست پیدا 
می کنیم، بلکه امکان دستیابی به چنین نوعی از هوش 

مصنوعی نیز مورد سؤال قرار گرفته است. 
از س��وی دیگر، برخ��ی از چهره های مط��رح دنیای 
فناوری همچون بیل گیتس و ایالن ماس��ک، در رابطه 
با دستیابی به چنین سطحی از هوش مصنوعی نگاهی 
بدبینانه دارند. به عقیده این افراد، خودکارسازی بسیاری 
از مشاغل که یکی از نتایج گسترش توانایی های هوش 
مصنوعی است، می تواند به بیکار شدن میلیون ها انسان 
منجر شود. هرچند پیش بینی های بدبینانه از این حد 
نیز فراتر می رود.  ماسک می گوید: با هوش مصنوعی، ما 

در حال احضار شیطان هستیم. 
نظ��ر ش��ما در این رابطه چیس��ت؟ آی��ا کاربردها و 
توانایی های هوش مصنوع��ی در آینده نزدیک چندان 
گس��ترش نخواهد یافت؟ یا ش��اهد پیش��رفت سریع 
توانایی ه��ای هوش مصنوع��ی و دس��تیابی به هوش 
مصنوع��ی عموم��ی خواهیم بود؟ آی��ا پیش بینی های 
هالیوودی به حقیقت تبدیل خواهند شد و شاهد جدال 

ماشین ها و انسان ها خواهیم بود؟ 
BLOOMBERG YOUTUBE CHANNEL/zoomit :منبع
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تبریز - اسد فالح- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام 
جمعه تبریز گفت: راه نجات کش��ور رعایت الزامات اقتصادی مدنظر 
مقام معظم رهبری است  و این مهم زمانی محقق می شود که کیفیت 
تولیدات داخلی افزایش یابد تا مردم سراغ اجناس خارجی نروند. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی 
فقیه در آذربایجان شرقی، حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی 
آل هاش��م در مراس��م آغاز به کار مجدد شرکت رخش خودرو دیزل 
با بیان اینکه اهتمام به س��رمایه گ��ذاری و راه اندازی مجموعه های 
تولیدی صنعتی کاری بسیار ارزشمند است، گفت: بعد از راه اندازی 
مجدد ش��رکت های نساجی خامنه و گونی سازی جسور این سومین 
ش��رکتی اس��ت که دقیقاً یک روز بعد از اعالم خارج شدن آمریکا از 
برجام در اس��تان راه اندازی می شود که اقدام بسیار شایسته ای است. 
امام جمعه تبریز افزود: بومی س��ازی قطع��ات خودور باعث افزایش 
اش��تغال در مجموعه های قطعه س��ازی می شود و موضوع حمایت 
از کاالی ایرانی در کشور تحقق می یابد. حجت االسالم والمسلمین 
آل هاش��م به نقل از استاندار آذربایجان شرقی از اعطای تسهیالت 6 

درصدی در جهت اجرایی شدن سیاست نوسازی ناوگان حمل و نقل 
بین شهری استان هم خبر داد. نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 
در ادامه با بیان اینکه 10س��ال است مقام معظم رهبری راهبردهای 
اقتصادی را در ابتدای هر سال تعیین می کنند، گفت: معظم له همواره 
با آینده نگری هوشمندانه سعی دارند مسائل و مشکالت مبتالبه کشور 
را به مس��ؤوالن گوشزد کنند تا آنها برای مواجهه با شرایط مختلف 

آماده باشند. امام جمعه تبریز با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا 
و خروج این کشور از توافقنامه بین المللی برجام افزود: اظهارات ترامپ 
دیوانه و تشدید تحریم ها علیه ایران، چیز جدید و تعجب آوری نیست؛ 
ما از زمانی که النه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان تسخیر شد 
در حال تحریم هستیم؛ هر چند در چند سال گذشته این تحریم ها 
تبدیل به جنگ اقتصادی شده است. حجت االسالم والمسلمین آل 
هاش��م، تنها راه نجات کشور را رعایت الزامات اقتصادی مدنظر مقام 
معظم رهبری بیان کرد و گفت: ایران اس��المی به پش��توانه رهبری 
داهیانه حضرت آیت اهلل امام خامنه ای عزیز و سرمایه گذاران توانمند 
داخلی چرخ های اقتصادی کشور را به حرکت در می آورند و با ارتقاء 
کیفیت تولیدات داخلی اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی به منصه 
ظهور می گذارد. نماینده ولی فقیه در آذربایجان ش��رقی با تاکید بر 
اینکه دولت، مردم و همه باید دست به دست هم دهند تا وابستگی 
اقتصاد کشور به نفت به حداقل ممکن برسد، گفت: بانک های عامل 
نیز باید با ارائه تسهیالت با نرخ کم به کمک سرمایه گذاران بشتابند تا 

مشوق سرمایه گذاری آنها باشند.

اهواز- شبنم قجاوند- آیین بزرگداشت روز اسناد ملی و میراث 
مکتوب در شرکت برق منطقه ای خوزستان با حضور عالقمندان این 
عرصه برگزار ش��د. رئیس گروه اس��ناد و مدارک فنی شرکت در این 
آیین بزرگداشت گفت: روز 19 اردیبهشت ماه به عنوان روز اسناد ملی 
و میراث مکتوب در تقویم نام گذاری ش��ده که نشان دهنده اهمیت 
این موضوع است، این اهمیت به این دلیل است که میراث گذشتگان 
چراغ راه آیندگان بوده و فعالیت هایی که امروز صورت می گیرد ناشی 
از تجارب گرانبهای دیروز اس��ت. فریده س��المی پور با اشاره به روند 
جمع آوری و ش��کل گیری اسناد شرکت برق منطقه ای خوزستان، 
بیان کرد: اولین گام جمع آوری اسناد از سال 64 کلید خورد و پایه و 
اساس میراث کنونی شرکت پایه گذاری شد، از سال 82 نیز مکانیزه 
کردن این اس��ناد شروع شد تا آرش��یو از حالت دستی خارج شده و 
به صورت فایل و مدون عالوه بر مرکز، در نواحی 9 گانه ش��رکت در 
دسترس قرار گرفت.وی ادامه داد: از سال 83 برای اولین بار اسناد فنی 
شرکت برق منطقه ای خوزستان پایه گذاری شد و بعد از آن مکانیزه 

کردن اسناد مربوطه به پست ها، خطوط و ترانسفورماتورها بر اساس 
موضوعات طبقه بندی و در دسترس قرار گرفت. رئیس گروه اسناد 
و مدارک فنی شرکت برق منطقه ای خوزستان، اضافه کرد: عالوه بر 
پست ها بانک اطالعات خطوط شرکت نیز تکمیل شده که کار بسیار 
ارزشمند و امتیاز بزرگی است. در این آیین استاد گروه علم اطالعات 

و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران نیز با بیان دغدغه ها، چالش 
ها و آینده های میراث ملی و اسناد مکتوب گفت: تمام فعالیت ها به 
این دلیل اس��ت که اسناد گردآوری و حفظ شده و برای استفاده در 
کمترین زمان و دسترس��ی آسان با روش مندی ها سازماندهی و در 
اختیار اس��تفاده کنندگان قرار بگیرد. دکتر عبدالحسین فرج پهلو با 
اش��اره به تاریخ میراث مکتوب در فرهنگ ایرانی تصریح کرد: میراث 
مکتوب از گذشتگان به ارث رسیده و باعث شده تا هویت این مرز و 
بوم را به هم وصل کرده و آن را تداوم ببخش��د. وی ادامه داد: اس��ناد 
شرکت برق منطقه ای خوزستان بسیار غنی است و با توجه به نوع 
جمع آوری، آرش��یو و دس��ته بندی آنها دانشجویان این رشته برای 
بازدید به این مکان می آیند. استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی 
دانشگاه شهید چمران اضافه کرد: نقش اسناد در شرکت برق منطقه 
ای خوزستان بسیار مهم و با اهمیت است، چرا که باعث حفظ هویت 
س��ازمانی می شود و کمک کننده آن اس��ت که شرکت با توجه به 

تجارب گذشته زودتر به اهداف خود برسد.

اصفهان - قاسـم اسـد- هفتمین نمایش��گاه تخصصی گل و 
گیاه، گیاهان دارویی، ماهیان تزیین��ی و فرآورده های طبیعی از 23 
تا 29 اردیبهش��ت ماه در اصفهان برگزار می ش��ود و هوای این شهر 
را بهاری ترمی کند. به گزارش اداره رس��انه ش��رکت نمایش��گاه های 
بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه که در 9000 مترمربع برگزار 
می شود، 160 غرفه را در خود جای داده و فعاالن عرصه گل و گیاه و 
گیاهان دارویی در سراسر کشور را گرد هم جمع کرده است. مشارکت 
کنندگانی از استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، تهران، قزوین، 
اراک، مشهد، شیراز و همدان در این نمایشگاه حضور خواهند داشت 
و انواع گل و گیاه ش��امل گیاهان آپارتمان��ی و فضای باز و گل های 
ش��اخه  بریده، گیاهان دارویی و محصوالت سالم غذایی، گل آرایی و 
درختچه های تزیینی، انواع پیاز، دانه، بذر، سم، کود، نشاء و تجهیزات 

گلخانه ای و باغبانی را به نمایش می گذارند. کلینیک هایگیاه پزشکی 
و آزمایشگاهی، اتحادیه ها، انجمن ها، سندیکاها، نشریات تخصصی و 
دانشگاه های مختلف نیز در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. در 

حاشیه این نمایشگاه دو همایش در روزهای سه شنبه 25 اردیبهشت 
و چهارشنبه 26 اردیبهشت برگزار می شود و در آنها »نقش گیاهان 
دارویی در تغذیه س��الم« و »مدیریت فضای سبز خانگی با تاکید بر 
بحران آب« توس��ط کارشناس��ان و اساتید حوزه گل و گیاه و فضای 
س��بز مورد بررسی قرار می گیرد. هفتمین نمایشگاه تخصصی گل و 
گیاه، گیاهان دارویی، ماهیان تزیینی و فرآورده های طبیعی همچنین 
بس��تری برای برگزاری یک رویداد ویژه هنری را نیز فراهم آورده که 
عالقمندان به موضوع عکاسی می توانند در این مسابقه عکس شرکت 
کنند. عالقمندان به شرکت در این مسابقه می توانندعکس های خود از 
نمایشگاه گل و گیاه اصفهان را با هشتگ#نمایشگاه_گل_اصفهان در 
اینستاگرام منتشر کنند و پس از داوری آثار، سه اثر به عنوان برگزیده 

انتخاب خواهند شد و جوایزی دریافت خواهند کرد.

بندرعبـاس- خبرنگار فرصت امروز- معاون فنی و نگهداری 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از انجام موفقیت آمیز عملیات 
خارج سازی شناور مغروقه تنگسیر از عمق 17 متری آب های خلیج 
فارس در دهانه ورودی بندر بهمن جزیره قش��م خبر داد. به گزارش 
واحد اطالع��ات و اخبار روابط عمومی اداره کل بن��ادر و دریانوردی 
هرمزگان، "محمد رض��ا پور رجبی" در خصوص جزییات این خبر 
اظهار داشت: شناور مغروقه تنگسیر در دهانه ورودی حوضچه بندر 
چندمنظوره بهمن با محموله کاشی، سرامیک و سنگ بادامی معدنی 
غرق ش��ده بود.  وی افزود: طی یکس��ال اخیر، عملیات خارج سازی 
این شناور مغروقه به همت معاونت فنی و نگهداری اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان و با هدف ارتقاء ایمنی تردد شناوران دریایی به 

انجام رسید. به گفته پور رجبی، این شناور با طول 50 متر و عرض 8 
متر در عمق 17 متری دریا واقع شده بود که عملیات مغروقه برداری 

آن از اردیبهشت ماه سال 96 آغاز و تا پایان فروردین ماه سال جاری 
ادامه داشت که خوشبختانه با موفقیت به پایان رسید. معاون فنی و 
نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از پیچیدگی و سختی 
های عملیاتی این پروژه نیز س��خن به میان آورد و خاطرنشان کرد: 
موقیعت قرارگیری شناور در اعماق دریا به شکلی بود که جریان های 
شدید آب و باد باعث محدودیت کار زیر دریا می شد؛ به گونه ای که 
عملیات برش کاری و غواصی در اغلب ساعات روز، امکان پذیر نبود 
و تیم غواصی فقط یک تا دوساعت آنهم در شرایط مناسب بین زمان 
جزر و مد آب قادر به فعالیت بودند. وی هزینه خارج س��ازی شناور 
مغروقه تنگسیر از آب های ساحلی واقع در دهانه ورودی بندر بهمن 

را حدود 10 میلیارد ریال اعالم کرد.

تبریز - ماهان فالح- سرپرست شرکت آب منطقه ای آذربایجان 
ش��رقی در بازدید پروژه سد گرمی چای و خط آبرسانی به میانه در 
جمع عوام��ل اجرایی نمایندگان کارفرما، مش��اور و پیمانکار ضمن 
بررس��ی مشکالت مربوط به س��د گرمی چای و خط آبرسانی میانه 
اعالم کرد: مشکل آب شرب میانه باید هرچه سریعتر مرتفع شود. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، یوس��ف غفارزاده از بخش های مختلف 
سد گرمی چای بازدید و پس از ارائه توضیحات نماینده مجری طرح 
و مشاور، بر تکمیل کارهای باقی مانده در اسرع وقت تاکید کرد. وی 
همچنین ضمن بازدید از محل تصفیه خانه آب ش��رب شهر میانه و 
خط انتقال آب از تصفیه خانه تا میانه با حضور در کارگاه این پروژه 
از نزدیک در جریان مسایل و مشکالت قرار گرفت. سرپرست شرکت 

آب منطقه ای آذربایجان شرقی همچنین در ابتدای سفر به شهرستان 
میانه در نشستی صمیمی با کارکنان امور منابع آب این شهرستان، به 

مشکالت همکاران رسیدگی و دستورات الزم را برای رفع آنها صادر 
کرد. غفارزاده همچنین در اولین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی 
و منابع طبیعی استان در سال 97، با ارائه گزارش وضعیت بارندگی 
و منابع آب استان بر لزوم صرفه جویی 15 تا 20 درصدی مصرف در 
بخش های سه گانه شرب، صنعت و کشاورزی برای سازگاری با کم 
آبی در س��ال جاری تأکید کرد. وی با نادرس��ت خواندن این باور که 
با افزایش 20 درصدی بارندگی در س��ال جاری مشکل کم آبی رفع 
شده است، افزود: با وجود افزایش بارندگی، به دلیل نرسیدن رواناب 
ها به مخازن س��دها، با 40 درصد کاهش مخازن سدها و 35 درصد 
رواناب رودخانه ها نس��بت به سال گذشته مواجه هستیم و ضرورت 

صرفه جویی در تمامی بخش ها به قوت خود باقی است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز: 

راه نجات کشور رعایت الزامات اقتصادی مدنظر مقام معظم رهبری است

تکریم روز اسناد ملی و میراث مکتوب در شرکت برق منطقه ای خوزستان

نمایشگاه گل و گیاه، هوای اصفهان را بهاری ترمی کند

خارج سازی شناور مغروقه »تنگسیر« از عمق 17 متری خلیج فارس

تردد شناورها به بندر بهمن قشم ایمن تر شد

سرپرست شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی:

مشکل آب شرب میانه باید به زودی برطرف شود

رشـت- مهناز نوبری - روز شنبه 22 اردیبهشت ماه مهندس 
حس��ینی مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی صنعت نفت و هیات همراه 
در راستای بازرسی های دوره ای از شرکت های تابعه وزارت نفت، از 
شرکت گاز استان گیالن بازدید کردند.در این دیدار مهندس حسینی 
با برشمردن بندهایی از سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در 
خصوص مبارزه با فس��اد اداری اظهار داشت: به فرموده رهبر معظم 
انقالب مبارزه با فساد اداری سرمایه گذاری را تضعیف نمی کند. ایشان 
همچنین می فرمایند نباید با مدیران صالح و سالم با سوءظن برخورد 
شود که این مهم باید سرلوحه کار همه ما قرار گیرد.مشاور وزیر نفت 

با اشاره به رتبه 120 تا 134 ایران در میان 177 کشور دنیا در زمینه 
مبارزه با فس��اد اداری در س��الهای2011 تا 2014 اظهار داشت: این 
مسئله برازنده کشور ما که یک کشور اسالمی است نمی باشد و باید با 
تالش مستمر در جهت بهبود این وضعیت قدم های موثری برداریم.
مهندس حسینی گفت: شرکت ملی گاز و شرکت گاز استان گیالن 
جزء ش��رکت هایی هستند که س��بب رضایتمندی مردم شده اند و 
هدف از بازرسی، صیانت و حفاظت از خدمات ارزنده تالشگران صنعت 
نفت است.مدیرکل بازرسی صنعت نفت فساد را قدرت بعالوه اختیار 
منهای پاس��خگویی تعریف نمود و اظهار داشت: برای مبارزه با فساد 

بجای گش��تن بدنبال متخلف باید به دنبال بستن راه های فساد در 
سازمان باشیم.وی در پایان ضمن تشکر از مدیرعامل و پرسنل شرکت 
گاز اس��تان گیالن گفت: شرکت گاز استان گیالن یکی از مجموعه 
هایی است که کمترین شکایت را دارد از این رو تصمیم گرفتیم این 
جلسه با حضور روسا و مسئولین واحدها بصورت عمومی برگزار شود.
مهندس حسینی در پایان با تاکید بر مقوله سالمت اداری و مبارزه با 
فساد گفت: در این زمینه باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا سالمت 
موجود حفظ شود و با استفاده از مکانیزم های پاداش و تنبیه مرتبط 

ارتقا یابد.

مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی صنعت نفت: 

هدف از بازرسی، صیانت و حفاظت از خدمات ارزنده تالشگران صنعت نفت است 

پیام تسلیت رئیس مجلس شورای اسالمی به مدیرعامل شرکت گاز استان قم
قم- خبرنگار فرصت امروز- ریاست محترم مجلس شورای اسالمی و نماینده 
مردم شریف استان قم طی پیامی درگذشت خواهر مدیر عامل شرکت گاز استان قم را 

تسلیت گفت. متن پیام بدین شرح است:
جناب آقای مهندس نصیری

مدیرعامل محترم شرکت گاز استان قم
سالم علیکم

مصیبت وارده، درگذشت همشیره محترمه را تسلیت می گویم. از خداوند متعال 
برای آن مرحومه، غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل مسألت می نمایم.

علی الریجانی - رئیس مجلس شورای اسالمی

مدیرعامل آبفای کرمانشاه:
تمام سرویس های بهداشتی شهرهای زلزله زده به شبکه فاضالب متصلند

 کرمانشـاه – دشـتی - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمانش��اه گفت: هم اکنون در شهرهای زلزله زده 
سرویس های بهداشتی سیاری نداریم که به سیستم فاضالب متصل نباشد، ضمن اینکه آب آشامیدنی سالم و پایدار نیز برای مردم 
فراهم است. علیرضا تخت شاهی  درباره آخرین وضعیت آب و فاضالب شهرهای زلزله زده استان اظهار کرد: زلزله بزرگ آبان سال 
گذشته بیشترین خسارت را به تاسیسات آب و فاضالب وارد کرد و در مجموع نزدیک به 400 میلیارد تومان آسیب به خطوط و 
تاسیسات ما وارد شد که هنوز جبران و تامین نشده است. وی افزود: میزان خسارت به گونه ای بود که حدود 90 درصد از شبکه 
فاضالب شهر سرپل ذهاب را از دست دادیم که البته کار احیا آن آغاز شده تا دوباره قابل استفاده شود، اما هنوز هم کار زیادی باقی 
مانده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمانشاه با بیان اینکه در جریان زلزله در سه مرحله اسکان اضطراری، 
اسکان موقت و اسکان دائم خدمات آب و فاضالب به مردم ارائه شد، خاطرنشان کرد: در روزهای نخست از نظر ورود آب به شبکه 
و تامین آب برای مردم از خدماتی که بر اساس استانداردها باید ارائه شود پیشی گرفتیم و آب به میزان کافی در دسترس مردم 
قرار گرفت. تخت شاهی با بیان اینکه ارائه خدمات اکنون و در شرایط اسکان موقت نیز ادامه دارد، عنوان کرد: اکنون حدود 80 هزار 

متر لوله موقت برای تامین آب بین چادرها و کانکس های مردم برقرار است.

کارگاه آموزشی گیاهان دارویی در شهرستان آق قال برگزار شد
گرگان- خبرنگارفرصت امروز- به میزبانی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آق قال صبح روز 17اردیبهشت ماه ، 
یک دوره کارگاه آموزشی گیاهان دارویی برای بهره برداران مراتع حوزه این شهرستان  در مراتع گوبگلجه آق قال برگزار شد  در آغاز 
این دوره که با همکاری شرکت تعاونی چمنزار آالگل و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این 
شهرستان برگزار گردید ،مهندس رضا اورمز رئیس اداره منابع طبیعی این شهرستان طی سخنانی پیرامون وسعت و شرایط مراتع ، 
گونه های موجود و تاثیرات اقلیمی بر روی پوشش گیاهی مراتع این شهرستان سخنانی بیان داشتند.در ادامه کارشناس سایت  خانم 
مهندس محمدزاده اهداف ایجاد س��ایت را بیان کرده و گونه های دارویی و مرتعی کش��ت شده در سایت را به بهره برداران معرفی 
نمودند، توضیحاتی در خصوص کشت و روشهای برداشت و نیز تاثیرات کشت این گونه ها بر بهبود مراتع و معیشت بهره برداران 
و دامداران را توضیح دادند.همچنین در پایان به ارائه چندین گونه دارویی که پس از یک سال کشت در این سایت به مرحله تولید 
و بهره برداری رسیده اند برای کشت در مراتع به بهره برداران پیشنهاد گردید که شامل هشت گونه گیاه دارویی موثربه نامهای :  
اِفسنطین ، بابونه ، آویشن ، ختمی دارویی ، پنیرک ، مریم گلی ، زعفران و گل گاوزبان با هدف گسترش و ترویج در کشت گونه 
های مذکور توسط دامداران و استفاده از علوفه تولیدی برای تالیف دام و نیز فروش محصوالت تولیدی از جمله عسل و فرآورده های 
دارویی خشک به عطاری ها و کارخانه های داروسازی پیشنهاد شد. از پیامدهای مثبت این طرح ممانعت از ورود دام به مرتع و امکان 

تجدید حیات در مراتع عنوان شد.

برگزاری جشن تکلیف فرزندان کارکنان منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان
گرگان- خبرنگارفرصت امروز- جشن تکلیف فرزندان کارکنان منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان برگزار شد.با حضور 
مدیرکل ، معاونین ، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان ، در محل سالن اجتماعات 
منابع طبیعی جشن تکلیف برای تعدادی از فرزندان کارکنان این اداره کل برگزار گردید.مراسم مذکور با تالوت ایاتی از کالم ا.. مجید 
آغاز گردید و در ادامه حاج آقا یوری مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان طی 
سخنانی در ارتباط با نماز ، آداب اسرار و اهمیت نماز مطالبی بیان نمودند.مراسم مذکور با اهداء هدایایی به فرزندان مکلف شده و 

پذیرایی و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید . 

دکتر آرام مدیر کل بهزیستی مازندران در جلسه هم اندیشی با کارشناسان مسئول پیشگیری و 
جمعیت همیاران سالمت روان اجتماعی استان عنوان کرد

پیشگیری، مهمترین راهبرد سازمان بهزیستی، به عنوان متولی اصلی 
سالمت اجتماعی کشور

ساری - دهقان -  جلسه هم اندیشی با کارشناسان مسئول پیشگیری و جمعیت 
همیاران سالمت روان اجتماعی استان ما با حضور دکتر بهمن صدیق معاون پیشگیری 
از آس��یب های اجتماعی بهزیستی کشور، دکتر آرام مدیر کل بهزیستی مازندران، دکتر 
پورفاطمی معاون امور پیشگیری بهزیستی مازندران و نوراهلل نعمتی مدیرعامل همیاران 
سالمت روان برگزار شد. دکتر آرام در ابتدا با اشاره به اقدامات نوآورانه و گام های ارزشمند 
دکتر صدیق  در س��ازمان بهزیس��تی گفت : همیاران س��المت همواره در فعالیت های 
بهزیستی و بخصوص در معاونت پیشگیری، بازوان توانمند در اجرای برنامه ها برای پیشبرد اهداف بوده اند. وی با اشاره به کارزار رسانه 
ای مبارزه با مصرف گل  که همزمان با 14 استان کشور در مازندران برگزار شد افزود : امیدوارم فعالیت هایی از این دست منجر به ارتقا 
سطح دانش و فرهنگ مردم جامعه شود. مدیر کل بهزیستی مازندران  با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه سازمان بهزیستی متولی 
سالمت اجتماعی در کشور است، اصلی ترین استراتژی این سازمان را اقدامات  پیشگیرانه عنوان نمود و افزود : انجام  فعالیت های 
اثربخش در جامعه و مشمولیت گسترده اقدامات در جهت افزایش ضریب نفوذ خدمات  از دیگر الویت های سازمان میباشد. وی  با 
اشاره به همکاری سایر ارگانها  با بهزیستی در فعالیت های پیشگیرانه خاطرنشان کرد :نیروهای تخصصی و دانش محور سازمان توانستند 
شرایطی را فراهم کنند تا در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در سطح کالن کشور موثر باشند. دکتر آرام با اشاره به انواع گوناگون  
فعالیت هایی که در س��ازمان بهزیس��تی در دست اجرا است، گفت : ضروریست برای اثربخشی بیشتر و مشاهده تغییرات در جامعه 
بازنگری کلی در حوزه فعالیت ها داشته باشیم. وی با تاکید بر اینکه نیاز های جامعه در هر دوره زمانی متفاوت است تصریح کرد : با 
شناخت درست و دقیق نیاز های جامعه ضروریست تا تمامی فعالیت ها      را باتوجه به امکانات و محدودیت ها  تدوین و بازیابی کنیم.

معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
 مشترکین کشاورزی با تغییر زمان مصرف از پرداخت هزینه برق مصرفی معاف خواهند شد 
قزوین- خبرنگارفرصت امروز- س��ید محمد قافله باش��ی معاونت فروش و خدمات 
مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین  در همایش مدیریت مصرف برق که ویژه 
کشاورزان استان قزوین برگزار شد گفت : امسال بدلیل کمبود بارش در نیروگاههای برق آبی 
کمبود تولید 4 هزار مگا وات ساعت کمبود انرژی داریم که برای جبران آن باید 200 ساعت 
برق صرفه جویی شود  بیشترین کاهش مصرف باید در ساعات 12 الی 15 و 19 الی 23 انجام 
شود تا برای جبران این کمبود انرژی هزینه و سرمایه کشور برای ساخت نیروگاههای جدید 
صرف نشود . وی ادامه داد : وزارت نیرو در ماههای تیر و مرداد نیازمند یاری مشترکین برای صرفه جویی مصرف هستند ما در استان قزوین 
585 هزار مشترک برق داریم که 5853 مشترک کشاورزی هستند و یک درصد کل مشترکین را تشکیل می دهد و سهم برقی مصرفی آنها 
22/75 درصد است که بسیار باالست ونیاز به رعایت مصرف دارد . معاونت فروش و خدمات مشترکین  شرکت توزیع برق استان قزوین  گفت : 
مشترکین  کشاورزی  می توانند با تغییر زمان مصرف از  پرداخت  هزینه برق مصرفی معاف شوند و برای شرکت در مدیریت مصرف می توانند 
با خاموشی های موقت و خاموشی چاههای آب در 4  ساعته اوج مصرف یعنی 12 الی 15 یا 19 الی 23 در 20 ساعت دیگر از برق رایگان بهره 
مند و از  هزینه برق مصرفی معاف خواهید شد تا هم مادر تامین برق دچار مشکل نشویم  و هم شما از پاداشهای این همکاری بهره مند شوید . 

غبارروبی امامزادگان و مساجد استان ایالم در آستانه ماه رمضان 
ایالم- هدی منصوری- حجت االسالم حسن شهیدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایالم اظهار داشت: دهه پایانی ماه 
شعبان به  عنوان دهه نکوداشت و بهداشت مساجد نامگذاری شده است و با توجه به درآستانه قرار داشتن ماه مبارک رمضان، آیین 
غبارروبی و عطرافشانی امامزادگان و مساجد، با حضور اقشار مختلف مردم و مسئوالن در استان ایالم، برگزار می شود .  وی با اشاره 
به   اجرای طرح بزرگ ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان در امامزادگان اس��تان،ادامه داد: برگزاری گفتمان دینی، ترتیل  خوانی و 
جزء خوانی در امامزاده های دارای قابلیت و ظرفیت مکانی الزم با دعوت از قاری مصری و استفاده از برترین های قرآنی استان، برگزاری 
سوگواری حضرت خدیجه کبری)سالم اهلل علیها( و امام علی)علیه السالم(، اجرای سفره های آسمانی، برپایی خیمه های معرفت و 

نمایشگاههای قرآنی از جمله برنامه های ایام ماه رمضان است. 

دوشنبه
24 اردیبهشت 1397
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تب توسعه پول مجازی به فیس بوک 
هم رسید

چن��د روز قب��ل فیس بوک خب��ر از قصد خ��ود برای 
راه اندازی بخش ویژه تحقیق و توسعه بالکچین داده بود. 
اکنون گزارش شده که این شبکه اجتماعی قصد دارد از 
رمزپول ویژه خ��ود رونمایی کند تا به این ترتیب امکان 
پرداخ��ت الکترونیک��ی را برای کاربران خود در سراس��ر 

جهان فراهم کند. 
به گزارش دیجیاتو، بالکچین یک سیس��تم نگهداری 
اطالع��ات غیر متمرکز اس��ت ک��ه می تواند بس��یاری از 
مش��کالت فعل��ی پلتفرم های فیس بوک را ح��ل کند. از 
جمل��ه این بخش ه��ا می توان به بخش ف��روش تبلیغات 
و احراز هویت اش��اره کرد. همچنی��ن بالک چین همان 
فناوری اس��ت که در پس تقریبا تمام��ی رمزپول ها قرار 
دارد ک��ه بر اس��اس آن امکان نقل و انتق��ال توکن های 

دیجیتالی فراهم می شود. 
ب��ا این ح��ال اطالعاتی که اکنون در این باره منتش��ر 
شده اند، بسیار محدود هستند، البته اعالم شده که هدف 
از این تصمیم تمرکز بر تس��هیل پرداخت ها روی پلتفرم 

این شبکه اجتماعی با استفاده از رمزپول ها است. 

مانن��د بس��یاری از کمپانی های دیگ��ر فیس بوک نیز 
قص��د دارد از قدرت نفوذ فن��اوری بالک چین ]در میان 
افراد و کاربران[ بهره ببرد. س��خنگوی فیس بوک در این 
ب��اره به خبرگزاری CNBC اع��الم کرده که تیم جدید 
کوچکی در حال پیگی��ری کاربردهای مختلف ]فناوری 
بالک چین[ هس��تند. بنا بر گزارش ها، فیس بوک مطالعه 
روی بالک چین را از حدود یک سال قبل آغاز کرده بود. 
بن��ا بر اعالم منابع ناش��ناس به نظر می رس��د در حال 
حاض��ر س��ال ها با ارائه ب��الک چین و رمزپول از س��وی 
فیس بوک فاصله داش��ته باش��یم. همچنین بر اس��اس 
گزارش��ی، فیس ب��وک طرحی ب��رای عرضه اولیه س��که 
رمزپ��ول خود ن��دارد. عرضه اولیه روش��ی اس��ت که به 
واس��طه آن سکه های مجازی بر اس��اس برنامه ریزی ها و 
زمان بندی های مشخص قبلی به تعدادی مشخص روانه 

بازار می شوند. 
با توج��ه به تعداد ب��االی کاربران فیس ب��وک به نظر 
می رسد این تصمیم در صورت تحقق یک تغییر چشمگیر 
در زمین��ه خرید یا فروش محصوالت در پلتفرم های این 

شبکه اجتماعی باشد. 

مترجم: نیما جوادی

س��ال های مدیری��ت ی��ک درس ب��ا ارزش به من 
آموختن��د: مش��غله و کار دائم��ی و بی وقفه دش��من 
تفکر اس��ت.  من در دهه آخ��ر فعالیتم به عنوان یک 
کارمند، در ش��رکت کوچکی کار می کردم که مبنای 
کارش بر پایه این ش��عار استوار شده بود: »کار زیاد با 
منابع اندک.« مدیریت کارمندان، پروژه های شخصی، 
متعادل سازی بودجه، تماس با فروشندگان، برگزاری 
جلس��ه با نمایندگان ف��روش و ش��اید وقت گیرترین 
مورد، حل مش��کالت بی انته��ا و غیرقابل پیش بینی 
»روزانه«، تنها بخش��ی از وظایف من در ش��رکت بود 
و به همین دلیل هرگز زمان کافی در اختیار نداشتم. 

اولین قربانی این مشکل، کیفیت فکر است. 
یک��ی از مدیران چنین نظری داش��ت: »تو بیش از 
اندازه تاکتیکی هس��تی. من از ت��و انتظار دارم که به 
صورت اس��تراتژیک فکر کنی.« این حرف به دالیلی 

کامال صحیح است. 
تالش برای یافتن زمان

زمانی که س��عی می کنید س��ر خود را از آب بیرون 
نگه دارید، هدف شما زنده ماندن است و شنا اهمیت 
چندانی نخواهد داشت. این حقیقت مدیریت من بود. 
م��ن اخیرا پ��س از مطالعه ن��کات مدیریتی مجله 

بررس��ی تجاری هاروارد به این موضوع فکر کردم: هر 
هفت��ه زمانی را به تفکر بازتابنده اختصاص دهید. این 

برای من پیشنهادی عالی بود. 
 »هنگامی که برنامه ش��لوغی دارید، معموال زمانی 
برای تفک��ر باقی نخواهد ماند، ول��ی افزایش کیفیت 
ایده ها نیازمند تفکر بازتابنده و بدون س��اختار است. 
این فعالیت به ش��ما در بررسی فرضیات خود و ایجاد 
ارتب��اط می��ان اطالعات مختلف کم��ک خواهد کرد. 
چط��ور زمان��ی را به انج��ام چنی��ن کاری اختصاص 
می دهید؟ این به برنامه و ریتم ش��خصی شما وابسته 
اس��ت.  از نظ��ر نویس��نده ای��ن نکت��ه، تاکتیک های 
برنامه ری��زی مانند اختصاص زمان��ی خاص در برنامه 
روزان��ه، یا ترکیب »زمان تفکر« با س��ایر فعالیت های 
انفرادی مثل قدم زدن یا نوش��یدن قهوه، به ش��دت 

مؤثر خواهند بود. 
من متوجه ش��دم که به صورت ناخودآگاه مشغول 
انجام چنین کاری هس��تم. خوش��بختانه در شرکت 
محل کار من یک باش��گاه ورزشی بس��یار عالی قرار 
داش��ت و من س��ال ها در زمان اس��تراحت و ناهار در 
این باش��گاه ورزش کرده بودم. م��ن همزمان با انجام 
ورزش هایی ساده و سبک مانند دویدن روی دستگاه 
تردمی��ل، به مس��ائل کاری نیز فک��ر می کردم و اکثر 
تصمیمات عال��ی در همین بازه زمان��ی کوتاه گرفته 

می ش��دند، زی��را تنها ب��ر روی ورزش و فک��ر تمرکز 
می کردم. شاید همچنان بیش از اندازه تاکتیکی بودم، 

ولی مطمئنا اوضاع بدون ورزش بدتر می شد. 
ورزش فرصتی عالی در اختیار من قرار می داد. من 
در مورد مشکالت کارمندان، مسائل خالقانه )تبلیغات 
ملی یک��ی از حوزه های تخصصی من بود(، پروژه ها و 
چالش هایی که هنوز راهی برای حل آنها شناس��ایی 

نشده بود، فکر می کردم. 
رویکردی منظم

رویکرد من به ش��دت نامنظ��م و گمراه کننده بود، 
ولی ش��ما چنین اش��تباهی را به هیچ عن��وان تکرار 
نکنی��د. مدیران باید با اتخ��اذ رویکردی منظم، زمان 
خود را به گونه ای تقسیم بندی کنند که فرصت کافی 

برای انجام کار و تفکر در اختیار داشته باشند. 
همانط��ور که گفته ش��د، این مس��ئله ب��ه »برنامه و 
ریتم« ش��خصی شما وابس��ته خواهد بود و این سخنی 
کامال صحیح است.  طبق گفته مشاوران، »صرف نظر از 
اس��تراتژی منتخب، همیشه زمان را به عنوان پدیده ای 
دقیق و محافظت ش��ده در نظر بگیری��د که ایمیل ها، 
تلفن ها و جلسات قادر به ایجاد اختالل در آن نیستند.« 
کام��اًل موافق��م. نظ��ر من؟ زم��ان تفکر احتم��اال به با 

ارزش ترین زمان شما در هفته تبدیل خواهد شد. 
forbes :منبع

زمانی را به تفکر در مورد کارهای الزم و ضروری اختصاص دهید

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 966 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: پیشنهاد می کنیم در برگزاری 
جلس��ات تان از ایده ه��ای خالقانه جدی��د و کارآمد 
بهره بگیرید و طوری رفت��ار کنید که کارمندان تان 
فک��ر کنند ایده ها در وهله اول از س��وی خودش��ان 
مطرح شده اس��ت. در برگزاری جلس��ه دقت کنید 
که جلس��ه حول یک موضوع بچرخد. جلس��ه ای که 
ب��دون موضوع خاص��ی برگزار ش��ود، مانند دوربین 
بدون لنز اس��ت. اگر موضوع جلس��ه ش��ما واضح و 

روش��ن باش��د، سرپرس��تان و نمایندگان فروش با 
تصویر روش��نی از انجام مسئولیتی که به آنها محول 
ش��ده، جلس��ه را ترک خواهند کرد. همچنین حین 
برگزاری جلسه بر همه امور نظارت و کنترل داشته 
باشید و اجازه ندهید جلسه تبدیل به مجلس گله و 
شکایت شود. برای این منظور ابتدا هدف خودتان از 
برگزاری جلس��ه را واضح بیان کنید و توضیح دهید 
که الزمه رس��یدن به هدف تعیین ش��ده این است 
که هرک��س به کار خودش توجه کن��د.  در انتهای 
جلس��ه لیس��تی از ایده های نیروهای ف��روش تهیه 

کنید. خاط��رات مثبت، نتایج مثبت به همراه دارند. 
در طول جلس��ات فروش ایده هایی را که به نظرتان 
 جالب و با ارزش هس��تند یادداشت کرده و خالصه 

تهیه کنید. 
چند روز پس از جلسه این ایده ها را بین کارمندان 
فروش توزیع کنید و در جلس��ه بعد از آنها بپرس��ید 
ک��ه آیا ای��ن ایده ها به آنه��ا کمکی ک��رده یا خیر. 
این گونه جلسات باید همیشه همراه با سرگرمی بوده 
و نباید کس��ل کننده باش��د تا با افزایش اشتیاق به 
اشتراک گذاری ایده بتوان به نتیجه مطلوب رسید. 

بهینه سازی جلسات فروش

پرسـش: کسـب وکاری را در حوزه فروش تجهیزات کامپیوتری مدیریت می کنم. معموال جلسـاتی که با نیروهای 
فروش برگزار می کنم، بهره وری الزم را ندارد. چه توصیه ای برای بهینه سازی جلسات دارید؟  کلینیک کسب و کار

افراد درونگرا و عادت های غیرعادی و 
متمایز آنها

اف��راد درونگرا برای خ��ودداری از ایجاد مکالمات اضافی 
و ارتباط بیش��تر با مردم، عادت هایی دارند. با شناخت این 
رفتارها می توان درونگراهای محل کار را شناخت.  تا به حال 
با یک فرد درونگرا روبه رو ش��ده اید؟ شاید خودتان درونگرا 
باشید. در هر صورت احتماال می دانید که درونگراها عموما از 
جمع ها دوری می کنند و جمع دو یا سه نفره ای از دوستان 
نزدی��ک را به یک رویداد اجتماعی بزرگ ترجیح می دهند. 
برخ��ی از آنها نیز ترجیح می دهند به کلی تنها باش��ند.  آنا 
 Learning Mind لی مایند، موس��س و سردبیر ارش��د
است؛ او در یک مقاله جذاب به این مورد می پردازد که »هر 
فرد درونگرایی، حداقل یک بار در طول عمر خود به اقداماتی 
دس��ت زده تا از مواجهه و صحبت با مردم خودداری کند«. 

رفتارهای مد نظر لی مایند را در ادامه می خوانیم. 
1. زمانی که صدای زنگ در خانه را می شنوند، 

تظاهر می کنند که در خانه نیستند
لی ماین��د می گوی��د: آنها به آرامی به در نزدیک می ش��وند؛ 
مطمئن می ش��وند که صدای قدم های شان شنیده نمی شود و 
س��پس از درون روزنه در به بیرون نگاه می کنند. اگر ش��خص 
پش��ت در غریبه یا کسی باشد که مایل به مالقاتش نیستند، 
تظاهر می کنند که کسی در خانه نیست. این رفتار تنها مختص 
درونگراها نیست. برای مثال، من به عنوان فردی نسبتا برونگرا 
با داش��تن حجم کاری باال برخی اوقات مایل به مالقات مردم 
نیس��تم، بنابراین تعجبی ندارد که یک ف��رد درونگرا حتی در 
صورت نداش��تن کار س��نگین و برای گذران وقت در تنهایی 
خویش نیز مایل به بر هم زدن آسایش خود در خانه اش نباشد. 

2. مسیر پیاده روی خود را برای جلوگیری از 
روبه رو شدن با افراد دیگر تغییر می دهند

اگر درونگرا باش��ید، بدون شک چندین مرتبه این رفتار 
را انجام داده اید. برونگراها می توانند به راحتی از هر مس��یر 
و خیابانی که ممکن اس��ت در آن با همکاری مواجه شوند، 
عبور کنند و به سادگی به او سالم کرده و به راه خود ادامه 
دهند، اما درونگراها مسیر طوالنی تری را انتخاب می کنند تا 
تنها با دیگران رودررو نشوند.  لی مایند می گوید: اگر بخت 
با درونگرا یار باش��د و قبل از دیگری، فرد آشنا را ببیند هر 
کاری را برای مواجه نشدن با او انجام می دهد. ممکن است 
پنهان شود، صورت خود را مخفی کند یا حتی مسیر مخالف 
را پیش بگیرد. آیا ساده تر نیست که چند کیلومتر اضافه تر 
پیاده روی کند تا از مکالمه با شخصی که مایل به مالقاتش 
نیست، خودداری کند؟ طرز فکر یک درونگرا این گونه است. 

3. در سرویس بهداشتی پناه می گیرند
لی مایند می گوید: این مورد، یکی از عجیب ترین رفتارهای 
درونگراها برای خودداری از روبه رو ش��دن با دیگران است. اگر 
متوجه ش��دید که یکی از همکاران مدت زم��ان زیادی را در 
سرویس بهداشتی سپری می کند، مطمئن باشید که این کار را 
عامدانه برای خودداری از درگیر شدن در جمع دیگر همکاران 
انجام می دهد. درونگراها با خارج شدن از جمع سعی می کنند 
محیطی بدون مزاحمت ب��رای تفکر خود پیدا کنند. به عالوه، 
نیازی به توضی��ح دادن دلیل ترک محل کار خود ندارند. این 
ش��رایط باعث بهبود بهره وری نیز می ش��ود، چرا که دوری از 
موقعیت های اجتماعی، به سرعت نیروی آنها را تجدید می کند. 

4. بهانه تراشی می کنند
دقت کنید که چه کسانی در مراسم های مختلف شرکت 
در طول س��ال حضور پیدا نمی کنند؛ این اشخاص احتماال 
درونگراهای شرکت هستند. لی مایند می گوید: درونگراها از 
تمام قدرت خالقیت خود برای بهانه تراشی و شرکت نکردن 
در دورهمی های اجتماعی استفاده می کنند. در حقیقت آنها 
برنامه های دقیق��ی را طراحی می کنند؛ تنها برای اینکه از 
تعامالت غیرصمیمان��ه اجتماعی که مجبور به صحبت در 

آنها هستند، خودداری کنند. 
5. از کافه ها و فروشگاه های محلی دوری می کنند

دلیل این رفتار، روشن است؛ احتمال رو در رویی با مردم 
و شکل گیری مکالمه در این مکان ها بسیار باال است.

 لی ماین��د می گوید: تصور کنید بهترین کافه ش��هر را 
پیدا کرده اید. برای مرتبه اول وارد آن می ش��وید؛ سپس 
ب��رای مرتب��ه دوم به آن ج��ا می روید و س��پس، متوجه 
می ش��وید که متص��دی کافه ش��ما را به جا م��ی آورد و 
می دان��د که چ��ه نوع قهوه ای را ترجی��ح می دهید. او به 
ش��ما لبخند می زند و می پرس��د: حالتان چطور اس��ت؟ 
ای��ن خوش و بش س��اده برای اغلب افراد، خوش��ایند و 
نویدبخش نوش��یدن یک قهوه دلپذیر و باکیفیت اس��ت. 
اما عقیده یک درونگرا متفاوت اس��ت! آنها از این دس��ت 
صمیمیت های غیرمنتظره غافلگیر می ش��وند و از رفتن 

دوباره به همان کافه در آینده خودداری می کنند. 
آیا شما، درونگراها را با این رفتارها می شناسید؟ 

عقیده ش��ما درباره رفتارهای یک درونگرا چیس��ت؟ 
به چه کس��ی درونگ��را می گویید؟ آیا خودت��ان درونگرا 
هس��تید؟ مس��ئله ای که با خواندن توضیحات لی مایند 
پیش می آید این اس��ت که درونگراها را افرادی با مشکل 
در موقعیت ه��ای اجتماع��ی در نظر می گی��رد و آنها را 
نیازمند یادگیری مهارت های ارتباطی و همکاری با مردم 
تصویر می کند. تشبیهات او از درونگراها به عنوان افرادی 
مرم��وز، پارانوئید و مبتال به نوع��ی اختالل اضطرابی یاد 
می کن��د که توانایی رودررویی با زندگی و مس��ائل آن را 

ندارند؛ این تشبیهات، ناامیدکننده هستند. 
سوزان کین، نویس��نده کتاب پرفروش »سکوت: قدرت 
درونگراها در دنیایی که از صبحت کردن دست نمی کشد« 
اس��ت. او، درونگراها را به شیوه ای بس��یار مثبت تر تصویر 
می کن��د و می گوید: »آنها افرادی هس��تند که محیط های 

آرام تر و دارای محرک های کمتر را ترجیح می دهند.« 
ملیسا دال، سردبیر مجله Science of US  و نویسنده 
CRINGEWORTHY  نیز می گوید: »بر اساس اکثر 
بررس��ی هایی که در زمینه روان شناس��ی شخصیتی انجام 
ش��ده اس��ت، درونگرایی غالبا در مقابل برونگرایی تعریف 
می ش��ود. اگر برونگراها، افرادی قاطع و مشتاق هستند که 
در محیط ه��ای اجتماعی و پرهیاهو ب��ه وجد و حرکت در 

می آیند، درونگراها درست نقطه مقابل آنها هستند.«
inc/zoomit :منبع
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