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اندیشکده »شبکه رهبری اروپا« پیشنهاد داد

راه حل خالقانه برای
روابط بانکی اروپا و ایران

فرصـت امـروز: خروج آمریکا از برج��ام، تالش های جدی این کش��ور برای اعمال فش��ار حداکثری بر ایران 
از طری��ق برق��راری مجدد انواع تحریم های ش��دید مالی و اقتصادی را نیز به دنبال داش��ته اس��ت. در این میان، 
اروپایی ها به دنبال یافتن راهکارهای عملیاتی برای ادامه روابط تجاری و بانکی با ایران هستند. اندیشکده »شبکه 
رهبری اروپا« که در راس��تای همگرایی سیاس��ت خارجی، دفاعی و امنیتی اروپا فعالیت دارد، طی گزارش��ی به 
قلم »اس��فندیار باتمانقلیچ« و »اکسل هلمن« به ارائه یک ساختار بانکی جدید برای برقراری ارتباط قانونی میان 

بانک های اروپایی و ایرانی پرداخته است. این ساختار به گونه ای طراحی شده که بتواند امکان دسترسی...

معاون وزیر اقتصاد از امضای
 32 میلیارد دالر فاینانس

از سال 94 تاکنون خبر داد

جذب ۵ میلیارد دالر
سرمایه خارجی در سال گذشته
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PWC  20 اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2030 از نگاه مرکز مطالعات

 ایران شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا می شود

4 نوع رهبری که آینده را تشکیل خواهند داد
۵ درسی که هر کارآفرین باید بیاموزد

هرآنچه باید در مورد بازاریابی ویدئویی بدانیم
استفاده از فوریت برای افزایش فروش

8 کمپین که دنیای تبلیغات را تغییر دادند
مراسم پخش زنده، ابزار مهم برندسازی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 معرفی نسل بعدی
کارت های گرافیک گیمینگ
زمان زیادی طول می کشد

6

یـک اقتصاددان بـا انتقـاد از تخصیص ارزهـای خارجی به 
واردات کاالهای لوکس یا غیرضروری گفت که بخش اساسی 

واردات بایـد مربوط به کاالهـا، قطعات و مواد اولیه 
مورد نیاز در تولید داخلی و نه اقالم تجملی و یا...

 انتقاد از تخصیص ارز
به واردات کاالهای لوکس

یادداشت

3 نکته ارزی

ب��ا  1 -بخش خصوص��ی 
سیاس��ت ارزی اخیر دولت 
از منظ��ر تک نرخی ش��دن 
مواف��ق اس��ت. تک نرخ��ی 
ش��دن ارز از خواس��ته های 
بخش خصوصی  همیش��گی 
اس��ت ام��ا در م��ورد نرخ 
تعیین ش��ده ح��رف داریم. 
نرخی که اکن��ون برای ارز 
از س��وی دولت تعیین شده 
یعن��ی نرخ 4 ه��زار و 200 
تومان با نرخی که براساس 
دیگ��ر ش��اخص ها بای��د به 
عنوان نرخ واقعی ارز مطرح 
می ش��د، فاصله دارد. ارزی 
که اکنون در بازاری موازی 
با بازاری ک��ه دولت تعیین 
کرده ب��ه فروش می رس��د 
ب��ازار  در  اس��ت.  قاچ��اق 
مشخصی  نرخ  غیررس��می 
وجود ندارد اما شاخص های 
دیگر اقتصاد از نرخ بیش از 
6 هزار تومانی ارز می گوید 
ک��ه  اینجاس��ت  جال��ب  و 
دیگر بخش ه��ا و اقالم هم 
خودش��ان را با نرخ بیش از 
6 هزار تومان��ی ارز تطبیق 

تنظیم  و  می دهن��د 
4می کنند...

عباس آرگون
عضو هیأت نمایندگان 

اتاق تهران
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جناب آقای

دکتر فرهاد احتشام زاد
 درگذشت پدر گرانقدر جنابعالی را تسلیت گفته

و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم طلب مغفرت داریم.

روزنامه فرصت امروز

فرصـت امروز: حس��ن روحان��ی، رئیس جمهوری ایران ک��ه به دعوت 
ش��ی جین پینگ همتای چینی خود برای شرکت در هجدهمین نشست 
س��ازمان همکاری  شانگهای به چین س��فر کرده است، با والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روس��یه دیدار و گفت وگو کرد. رؤس��ای جمهور دو کشور در 
این دیدار، روابط دو کشور را در همه عرصه ها رو به گسترش خواندند و با 
 تأکید بر ضرورت و اهمیت بیش از پیش همکاری های دوجانبه و منطقه ای

تهران – مس��کو، اظهار داشتند که چش��م انداز این همکاری های مشترک 
به ویژه در حوزه اقتصادی، روش��ن و رو به توس��عه اس��ت.   حجت االسالم و 
المسلمین حسن روحانی در این دیدار که در حاشیه اجالس سران کشورهای 
عضو سازمان همکاری ش��انگهای در شهر چیندائو چین برگزار شد، گفت: 
روابط دو کشور در تمام ابعاد در حال توسعه است و دو کشور در حوزه سوآپ 
ان��رژی، دریای خزر، امور دفاعی و بخش ترانزیت ظرفیت های فراوانی برای 
توسعه همکاری دارند و تهران از سرمایه گذاری شرکت ها و بخش خصوصی 
روسیه استقبال می کند.  رئیس جمهور همچنین سازمان همکاری شانگهای 
را مجموعه مؤثری برای امنیت و توسعه منطقه دانست و اظهار داشت: ایران 
به مش��ارکت مؤثر خود در این س��ازمان ادامه خواهد داد.   روحانی با بیان 
اینکه ایران از توسعه روابط اقتصادی با منطقه اوراسیا در مسیر تجارت آزاد 
استقبال می کند، گفت: در موضوع ترانزیت، پیوستن روسیه به کریدور ریلی 
ش��مال – جنوب فرصت های بزرگی برای همکاری اقتصادی با شرق ایجاد 
خواهد کرد.  به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، رئیس جمهور همچنین 
با اش��اره به نقش مهم روس��یه در توافقنامه برجام، تصریح کرد: ایران طبق 
گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی به تعهداتش در چارچوب برجام 
عمل کرده و بعد از خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا، مسکو نقش مهمی 

در استحکام برجام و اجرای تعهدات طرف های مقابل دارد. 
 روحانی، تداوم روابط و همکاری های چندجانبه ایران و روسیه در حوزه 
امنیت و توس��عه همکاری های منطقه ای را حائز اهمیت برشمرد و گفت: 
همکاری ایران و روسیه در مبارزه با داعش و سایر گروه های تروریستی در 
منطقه مؤثر و نتیجه بخش بوده است و این همکاری ها ادامه خواهد یافت. 

او همچنین در این دیدار با اش��اره به حضور تیم ملی فوتبال کش��ورمان 
در جام جهانی 201۸ روس��یه، از برنامه ریزی خوب روس��یه برای برگزاری 
جام جهانی فوتبال تش��کر و ابراز امیدواری کرد ک��ه این دوره از بازی ها با 

موفقیت برگزار شود. 
حمایت روسیه از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه 
مس��کو به همکاری با ایران در حوزه های اقتصادی، سوآپ انرژی و دفاعی 
ادامه خواهد داد، روابط دو کش��ور را در همه عرصه های مورد توافق رو به 
توسعه خواند و اظهار داشت: چشم انداز خوبی در همکاری های دو کشور در 

همه عرصه ها و از جمله مناسبات تجاری و اقتصادی وجود دارد. 
پوتین با بیان اینکه کمیس��یون مش��ترک همکاری ها در همین جهت 
مقدمات نشست آتی را برنامه ریزی می کند، عالقه مندی مسکو به مشارکت 
در پروژه ترانزیتی راه آهن کریدور شمال – جنوب را مورد تأکید قرار داد و 
افزود: مسکو از عضویت ایران در موافقت نامه اوراسیا و دائمی شدن توافقنامه 

تجارت آزاد پشتیبانی می کند. 
وی در ادامه خروج آمریکا از برجام را اقدامی یکجانبه و غیرقانونی برشمرد 
و تأکید کرد: مس��کو به گفت وگو با س��ایر طرف ها برای حمایت از برجام و 

بهره مندی ایران از منافع آن ادامه می دهد. 
رئیس جمهور روسیه همچنین به موضوع عضویت دائم ایران در سازمان 

همکاری ش��انگهای اشاره کرد و گفت: ایران س��ال ها به عنوان عضو ناظر 
مش��ارکت خوبی در س��ازمان همکاری شانگهای داش��ته و موضع روسیه 

حمایت از عضویت کامل تهران در این سازمان است. 
پوتین همفکری و همکاری روس��یه با ای��ران در جهت تحکیم ثبات در 
منطقه را مورد تأکید قرار داد و اظهار داش��ت این همکاری های منطقه ای 

از جمله در موضوع حل و فصل کامل بحران سوریه، ادامه خواهد یافت. 
وی همچنین از برگزاری هفته زبان فارسی در روسیه در آینده ای نزدیک 

خبر داد. 
رئیس جمهور روسیه در پایان، با ابراز خرسندی از حضور تیم ملی فوتبال 
ایران در روسیه گفت که امیدواریم جام جهانی خوبی در پیش داشته باشیم. 

ایران منبعی مطمئن برای تأمین انرژی پاکستان
حسن روحانی همچنین در حاشیه اجالس سران کشورهای عضو سازمان 
همکاری ش��انگهای با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان دیدار کرد و 
تقویت همکاری های بانکی را برای توس��عه روابط اقتصادی دو کشور مهم 
برشمرد.  رئیس جمهور ضمن ابراز خرسندی از عضویت پاکستان در سازمان 
همکاری ش��انگهای تأکید کرد که ایران از نقش مؤثر اس��الم آباد در این 

سازمان حمایت می کند. 
روحانی با بیان اینکه ایران، پاکستان را کشوری مهم در منطقه می داند 
به همکاری های تهران – اسالم آباد در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: ایران 

می تواند منبع مطمئنی برای تأمین انرژی پاکستان باشد. 
رئیس جمهور همچنین با اش��اره به گزارش های آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، اظهار داشت: ایران در چارچوب برجام به تعهداتش پایبند بوده است 
و یکجانبه گرایی دولت آمری��کا و خروج از برجام به عنوان یک توافق مهم 
بین المللی، خالف مقررات و عرف روابط بین الملل و نیز مصوبات ش��ورای 
امنیت است که الزم است اعضای جامعه جهانی در برابر آن واکنش نشان 
دهند.  روحانی توس��عه منطقه را در گرو ثبات و امنیت کامل دانس��ت و با 
تأکید بر اینکه »تا تروریس��ت ها فعال هستند، منطقه به اهداف توسعه ای 
خود نخواهد رسید« گفت: مبارزه با تروریسم نیازمند هماهنگی و همکاری 

تمام کشورهای منطقه است. 
وی حفظ ثبات و امنیت منطقه را برای ایران بسیار مهم برشمرد و تأکید 
کرد: می خواهیم ش��اهد افغانستانی امن و باثبات باشیم و هماهنگی ایران، 
پاکستان و افغانستان برای امنیت و توسعه منطقه بسیار حائز اهمیت است. 
رئیس جمهور مواضع واحد ایران و پاکس��تان در خصوص مسائل منطقه 
و جهان اسالم را بسیار نزدیک و با اهمیت خواند و گفت: ایران و پاکستان 
در نشس��ت های منطقه ای و بین المللی از جمله در نشس��ت اخیر س��ران 
کش��ورهای عضو سازمان همکاری اس��المی در محکومیت انتقال سفارت 
آمریکا به قدس ش��ریف و همچنین تظاهرات مردم دو کشور در حمایت از 

فلسطین در روز قدس همصدا بوده و هستند. 

حسن روحانی در دیدار والدیمیر پوتین: 

تهران از سرمایه گذاری شرکت ها و بخش خصوصی روسیه استقبال می کند



فرصـت امروز: ایران در س��ال 20۳0، 
شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود 
و تا س��ال 20۵0 نیز به جایگاه چهاردهم 
ارتقا می یاب��د. این عصاره تازه ترین گزارش 
مرکز مطالعات  PWC درباره آینده اقتصاد 
ایران است و بر اساس پیش بینی این مرکز 
مطالعاتی، رس��یدن اقتصاد ای��ران از نظر 
بزرگی به جایگاه دوازدهم دنیا نیز بس��یار 

محتمل است.
البته گزارش مرکز مطالعاتی پی دبلیوسی 
تنها درب��اره آینده اقتصاد ایران نیس��ت و 
این مطالعه، درباره س��اختار کنونی اقتصاد 
دنیا و س��هم کش��ورهای مختلف از آینده 
اقتصاد جهانی اس��ت. این گزارش وضعیت 
۳2 اقتصاد بزرگ دنیا را در دو سال 20۳0 
و 20۵0 مورد مطالعه قرار داده اس��ت. این 
کشورها س��ازنده ۸۵درصد تولید ناخالص 
داخلی دنیا هستند و به همین دلیل نقش 

مهمی در اقتصاد دنیا ایفا می کنند. 
بر اس��اس این گزارش، تا س��ال 20۵0 
نرخ رش��د تجمعی اقتصاد دنیا 1۳0درصد 
بیش��تر از س��ال 2016 خواهد بود. در این 
سال س��هم اقتصاد چین از تولید ناخالص 
داخلی دنی��ا بر مبنای برابری قدرت خرید 
بالغ بر 20 درصد پیش بینی ش��ده است و 
هن��د پس از چین به عنوان دومین اقتصاد 
بزرگ دنیا معرفی می شود. در سال 20۵0 
ارزش تولید ناخالص داخلی در کشور چین 
و هند بر مبنای برابری قدرت خرید بیش از 
آمریکا خواهد بود و این دو کشور با تصاحب 
دو جایگاه اول در رده بندی اقتصادهای دنیا، 
آمریکا را پشت سر می گذارند. این در حالی 
است که در س��ال 20۵0 سهم 2۷ کشور 
عضو اتحادیه اروپا از تولید ناخالص داخلی 

دنیا تنها ۹ درصد خواهد بود. 
به گ��زارش آینده نگر، طبق این مطالعه، 
ارزش تولی��د ناخالص داخلی دنیا تا س��ال 
20۵0 دو براب��ر می ش��ود، در حال��ی که 
جمعیت در این بازه زمانی دو برابر نخواهد 
شد. دلیل رشد باالی ارزش تولید ناخالص 
داخلی دنیا را می توان توسعه تکنولوژیکی 
و بهره گی��ری از آن در ارتق��ای راندم��ان 
فعالیت ه��ای اقتصادی دانس��ت. در فاصله 
س��ال های 2016 ت��ا 20۵0، ارزش تولید 
ناخالص داخل��ی اقتصادهای در حال گذار 
آس��یایی با نرخ��ی دو براب��ر اقتصادهای 
صنعتی رش��د می کند. ب��ه همین دلیل از 
مجموع هفت اقتصاد برتر دنیا، شش اقتصاد 
را کش��ورهای در حال توس��عه و بازارهای 
درح��ال گذار تش��کیل می دهند که چین 
جایگاه اول، هند جایگاه دوم و اندونزی بعد 
از آمریکا جایگاه چهارم را خواهد داشت. در 
سال 20۵0 بریتانیا دهمین اقتصاد بزرگ 
دنیا خواهد بود و کشورهای فرانسه و ایتالیا 
در جایگاه یازدهمین تا بیس��تمین اقتصاد 
ب��زرگ دنیا ق��رار می گیرند. در این س��ال 
بزرگی اقتصاد کش��ورهای مکزیک، ترکیه 
و ویتنام از این دو کش��ور اروپایی بیش��تر 

خواهد بود.
ایران کجای جهان ایستاده است؟

طبق این گزارش، در س��ال 20۳0 ایران 
ش��انزدهمین اقتصاد بزرگ دنی��ا خواهد 
ب��ود و تا س��ال 20۵0 به رتب��ه چهاردهم 
ارتق��ا خواهد یافت. البته این پیش بینی به 
گفته مرکز مطالعاتی پی دبلیوس��ی بسیار 

محتاطانه است و رس��یدن اقتصاد ایران از 
نظر بزرگی به جایگاه دوازدهم در دنیا هم 
بسیار محتمل اس��ت که خبر خوبی برای 
ایران اس��ت. در صورت این ارتقای جایگاه 
می توان انتظار داش��ت جایگاه اقتصادی و 
سیاس��ی ایران هم در دنیا تقویت شود که 
تهدیدی بزرگ ب��رای اقتصادهای صنعتی 

امروز به خصوص آمریکا خواهد بود.
ارزش تولی��د ناخالص داخل��ی ایران در 
س��ال 20۳0 به م��رز 2.۳۵4 هزار میلیارد 
دالر می رسد و وضعیتی مشابه کشورهای 
ایتالیا و اس��پانیا خواهد داش��ت. طبق این 
گزارش در سال 2016 ایران از نظر بزرگی 
اقتصادی جایگاه 1۸ را در دنیا داشت و به 
دلیل اجرای طرح های اصالحاتی اقتصادی 
و توسعه صنعتی و البته تالش برای کاهش 
وابس��تگی به نف��ت خواهد توانس��ت با دو 
پله ارتقا در س��ال 20۳0، جایگاه 16 را از 
آن خود کند. جالب اینجاس��ت که در این 
س��ال ارزش تولید ناخالص داخلی ایران از 
کشورهای کانادا، استرالیا، آرژانتین و مالزی 
بیشتر خواهد بود ولی سرانه تولید ناخالص 
داخلی ای��ران از کش��ورهای مذکور کمتر 

گزارش شده است.
در س��ال 20۳0 ترکی��ه دوازدهمی��ن 
اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود و ارزش تولید 
ناخالص داخلی این کش��ور از عربس��تان و 
کره جنوبی بیشتر خواهد بود و کشورهای 
بریتانیا و فرانس��ه به ترتیب جایگاه دهم و 
یازدهم این فهرس��ت را به خود اختصاص 
خواهن��د داد. ارزش تولید ناخالص داخلی 
ترکیه در این س��ال برابر با 2.۹۹6 میلیارد 

دالر پیش بینی شده است.
اما این مرکز مطالعاتی گزارشی جداگانه 
در م��ورد وضعیت اقتصادی دنیا در س��ال 
20۵0 ه��م ارائ��ه داده اس��ت که بیش��تر 
وضعیت اقتصادهای صنعتی و توسعه یافته 
را با اقتصادهای در حال توس��عه مقایس��ه 
کرده اس��ت. در این گزارش ب��ر این نکته 
تاکید ش��ده است که کش��ورهای صنعتی 
به تدریج در حال از دس��ت دادن موقعیت 
خود در اقتصاد دنیا هستند و درگیری های 
اخیری که با کش��ورهای در حال توس��عه 
ایجاد می کنند به خص��وص درگیری های 
پی درپ��ی آمری��کا با اقتصاده��ای در حال 
توس��عه و ب��زرگ از قبیل چین، روس��یه، 

مکزی��ک و ترکی��ه همگی تالش��ی برای 
تضعیف ای��ن کش��ورها و حف��ظ جایگاه 
اقتصادی کش��ورهای صنعتی به خصوص 
آمریکا در دنیا اس��ت. انتظار می رود نه تنها 
س��هم اقتصادی آمریکا در اقتصاد دنیا در 
سال های پیش رو کمتر شود، بلکه جایگاه و 
قدرت سیاسی این کشور هم سیر نزولی به 
خود بگیرد که مسئله ای بسیار نگران کننده 

برای مقامات آمریکا است.
سهم اقتصادهای صنعتی تا سال 20۵0 

کم می شود
در گذر زمان، سهم اقتصادهای صنعتی 
در تولید ناخال��ص داخلی دنیا روند نزولی 
خواهد داش��ت. در سال 2016 سهم چین 
در اقتصاد دنیا برابر با 1۸درصد بود و هند 
سهمی برابر با ۷ درصد داشت، در حالی که 
سهم اقتصاد آمریکا در تولید ناخالص داخلی 
دنیا برابر با 16درصد و سهم 2۷ کشور عضو 
اتحادیه اروپا برابر با 1۵ درصد بوده اس��ت 
 ولی در س��ال 20۵0 س��هم چی��ن به مرز 
20 درصد می رسد و سهم هند در اقتصاد 
دنی��ا از 1۵درصد فراتر می رود در حالی که 
س��هم آمری��کا در اقتصاد دنیا ب��ا 4درصد 
کاهش به 12درصد و سهم کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا با 6 درصد کاهش به ۹ درصد 

تنزل خواهد یافت.
در نتیجه این تغییر خواهد بود که قدرت 
اقتص��ادی دنیا هم به کش��ورهای »ای۷« 
منتقل می ش��ود. بزرگی اقتصاد این گروه 
که شامل کشورهای چین، هند، اندونزی، 
برزیل، روس��یه، مکزیک و ترکیه می شود 
و هفت اقتصاد مطرح در میان کش��ورهای 
در حال گذار دنیا را تش��کیل می دهند، در 
سال 1۹۹۵ نصف بزرگی اقتصاد کشورهای 
جی۷ یعنی هفت اقتصاد صنعتی دنیا بود.

کش��ورهای گروه هفت ش��امل کشورهای 
آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، کانادا 
و ایتالی��ا اس��ت و درس��ال 201۵ بزرگی 
اقتصادی این کشورها تقریبا برابر با بزرگی 
اقتصادی کش��ورهای صنعتی بوده اس��ت. 
صندوق بین المللی پ��ول دلیل این تحول 
ظرف بیست س��ال را رشد باالی اقتصادی 
در کشورهای در حال توسعه و رکود نسبی 
اقتص��ادی در کش��ورهای صنعتی خوانده 

است.
پیش بینی می شود تا سال 2040 ارزش 

تولید ناخالص داخلی این کشورها دو برابر 
ارزش تولی��د ناخالص داخلی کش��ورهای 
ج��ی۷ ش��ود و به همی��ن دلی��ل قدرت 
تاثیرگ��ذاری اقتصادی این کش��ورها هم 
به همین نسبت رش��د خواهد کرد. جنگ 
تج��اری س��ال های اخیر آمری��کا با چین، 
اختالفات این کش��ور با ترکیه و روس��یه و 
حتی درگیری های آن با مکزیک را می توان 
تالش��ی از طرف ی��ک ابرقدرت پیش��ین 
اقتصادی برای حفظ جایگاه خود در دنیا و 
مقابله با رشد اقتصادی کشورهای در حال 
توسعه دانست؛ تالشی که تاکنون بی نتیجه 

باقی مانده است.
حال س��وال این است که آیا اقتصاد دنیا 
به خصوص اقتصادهای در حال توس��عه با 
چالش هایی در این مس��یر روبه رو هستند 

یا خیر؟
چالش های پیش روی اقتصادهای دنیا

ب��ر مبن��ای یافته ه��ای ای��ن تحقی��ق، 
اصلی ترین و مهم ترین چالش��ی که پیش 
روی اقتصاده��ای دنیا ق��رار دارد، احتمال 
درگیر ش��دن اقتصادهای دنیا در سیاست 
حمای��ت از اقتصاد داخلی و مانع تراش��ی 
در مس��یر تجارت آزاد است؛ سیاستی که 
می تواند کش��ورهای مختلف را به س��مت 
بح��ران هدایت و بس��تر را ب��رای کاهش 
نرخ رش��د اقتصادی دنیا فراهم کند. طبق 
مطالع��ات تاریخ��ی اجرای این سیاس��ت 
همیش��ه بسترس��از رک��ود اقتص��ادی و 
بحران های مالی ش��ده اس��ت و به تدریج 
نرخ رشد اقتصادی کشورها را کاهش داده 
اس��ت. از طرف دیگ��ر در صورتی که یک 
کشور اجرای سیاس��ت های موافق تجارت 
آزاد را در دس��تور کار خود قرار دهد، باید 
اطمینان حاصل کند ک��ه تمامی طبقات 
اقتصادی از منافع این سیاس��ت برخوردار 
می ش��وند نه اینکه تنها یک گروه و دسته 
خاص منتفع شوند. نکته دیگری که نه تنها 
برای کشورهای در حال توسعه بلکه برای 
تمامی دنی��ا اهمیت دارد س��رمایه گذاری 
در توس��عه و تولید تکنولوژی های سبز یا 
دوس��تدار محیط زیست است که می تواند 
رشد اقتصادی بلندمدت و پایداری را برای 
اقتص��اد دنیا به همراه بی��اورد. در صورتی 
ک��ه تکنولوژی ها آالینده باش��ند، وضعیت 
محیط زیس��ت در دنیا نابس��امان خواهد 
شد و در نتیجه مانعی مهم در مسیر رشد 
اقتصادی ایجاد می شود. پس باید به تولید 
تکنولوژی های دوستدار محیط زیست در 

دنیا توجه زیادی کرد.
یکی دیگر از چالش های مهم اقتصاد دنیا 
در سال های پیش رو به وضعیت اقتصادی 
کش��ورهای در حال توس��عه بازمی گردد. 
ب��ا وج��ود اینکه اقتص��اد این کش��ورها با 
نرخ باالیی در حال رش��د اس��ت ولی هنوز 
پختگ��ی اقتصاده��ای صنعتی را ن��دارد و 
احتمال نوسان در بازارهای مالی و ارز این 
کش��ورها وجود دارد. به همین دلیل بهتر 
است سرمایه گذاران خارجی یا شرکت های 
بزرگ بین المللی که قصد کار در این بازارها 
را دارند به این مس��ئله توجه داشته باشند 
و سیاس��ت های الزم را ب��رای مقابله با این 
نوس��انات در پیش بگیرند؛ سیاس��ت هایی 
که آسیب های ناش��ی از این نوسانات را به 

حداقل برساند.

PWC  20 اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2030 از نگاه مرکز مطالعات

 ایران شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا می شود
اقتصادجهان

4 مسئله ای که آینده اقتصاد را 
دچار مشکل می کند

در حال حاضر نگرانی زیادی درباره اقتصاد جهانی 
وجود دارد و اقتصاددانان هشدار داده اند که دعواهای 
تجاری، تنش ه��ای ژئوپلیتیکی، افزایش قیمت نفت 
و بحران ه��ای بازاره��ای نوظهور می تواند به رش��د 

اقتصادی جهانی ضربه بزند. 
به گزارش س��ی ان ان مانی، کارشناس��ان معتقدند 
اقتصاد جهانی س��ال نس��بتا خوبی را آغ��از کرد، اما 
چش��م انداز رشد اقتصادی جهان، تیره و تار است. بر 
همین اساس، این چهار عامل می تواند آینده اقتصاد 

را دچار مشکل کند.  
جنگ تجاری: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
از تعرف��ه وارداتی ب��رای فوالد، آلومینیوم، ماش��ین 
لباسش��ویی و پنل های خورش��یدی اس��تفاده کرده 
است. کانادا، مکزیک، چین و اتحادیه اروپا هم در پی 
اقدامی تالفی جویانه هس��تند.  کارشناسان می گویند 
تأثیر اقتصادی تعرفه های جدید تاکنون محدود بوده، 
اما اگر چرخه انتقامجوی��ی ادامه پیدا کند، می تواند 
مش��کالتی زیادی در پی داش��ته باشد. به گفته آنها، 
افزایش جهانی تعرفه ها، می تواند به ضررهای تجاری 

بیشتری بینجامد. 
بانک جهان��ی در حال حاضر رش��د ۳ درصدی را 
ب��رای اقتص��اد جه��ان در س��ال 201۹ پیش بینی 
کرده اس��ت، اما اگر تهدیدات تجاری ادامه دار باش��د 
رش��د اقتصادی جهان کاسته خواهد ش��د. به گفته 
کارشناس��ان، تهدید تجارت به تهدید برای بازارها و 

رشد اقتصادی منجر می شود. 
بودجـه ایتالیـا: س��رمایه گذاران هن��وز در مورد 

ایتالیا نگران هستند. س��رمایه گذاران ایتالیا در حال 
حاضر خواس��تار نرخ بهره باالتری هس��تند. در عین 
حال، مش��کل بعدی اروپا، معضل یورو است. بعضی 
اقتصاددانان معتقدند تعهد دولت های جدید اروپا به 
یورو مش��کوک اس��ت. اما یک بحران جدید می تواند 
منجر به مش��کالت و اعتماد در کسب وکار و کاهش 

سرمایه گذاری در منطقه یورو شود. 
افـت در بازارهـای نوظهـور: س��رمایه گذاران 
ب��ه دلیل رش��د بازار س��رمایه، ب��ازده اوراق قرضه و 
افزایش ارزش دالر به س��مت ای��االت متحده جذب 
ش��ده اند. این موضوع باعث ش��ده تا پول از بازارهای 
نوظه��ور مثل ترکی��ه و آرژانتین خارج ش��ود و پول 
رایج این کش��ورها با کاهش ارزش مواجه شوند. ماه 
ژانوی��ه، ارزش پ��ول برزیل 1۹درص��د کاهش یافت. 
اقتصاددان��ان انتظار دارند این رون��د ادامه پیدا کند، 
چراکه ف��درال رزرو می خواهد نرخ به��ره را افزایش 
ده��د.  بانک های مرکزی در بازارهای نوظهور مجبور 
ش��ده اند برای جلوگیری از کاهش بیش��تر ارزش ارز 
کشورش��ان در مقابل دالر، نرخ ه��ای بهره را افزایش 
دهن��د. بانک مرکزی ترکیه در هفته جاری نرخ بهره 
را ب��ه ح��دود 1۸درصد افزای��ش داد. همین نرخ در 

آرژانتین 40درصد است. 
قیمـت نفـت: قیم��ت نف��ت در ماه گذش��ته به 
باالترین حد خود در س��ه سال گذش��ته رسید. این 
افزایش قیمت نفت باعث نگرانی کس��ب وکارها شد. 
تولیدکنندگان بزرگ اع��الم کرده اند مانع از افزایش 
قیمت نفت خواهند ش��د. نفت خام ایاالت متحده در 
حال حاضر به حدود 66 دالر برای هر بش��که رسیده 
اس��ت. وضعیت بازار نفت به ش��دت به نشس��ت 22 
ژوئن اوپک بس��تگی دارد که آیا روسیه و اوپک برای 

افزایش تولید نفت موافقت خواهند کرد یا خیر. 

دریچه

سد ایلیسوی ترکیه، تهدیدی برای اقتصاد 
غرب ایران

جنگ آب در منطقه شدت می گیرد
کش��ور ترکیه بعد از گذش��ت 1۸ س��ال کار ساخت 
سدی را در نزدیکی مرز عراق و سوریه به پایان رسانده 
است که در آینده ای نه چندان دور زندگی در بخش های 
زیادی از کشور عراق و غرب ایران را مختل خواهد کرد 
و اثرات سوء اقتصادی بسیاری را بر صنایع ایران خواهد 
داش��ت. در حال حاضر کشور های ایران و عراق با تنش 
آبی روبه رو هس��تند و آبگیری سد ایلیسو که به نقطه 
آبگیری رسیده است، وضعیت وخیمی را در منطقه به 
وجود خواهد آورد و صد درصد به افزایش ریزگردها در 
کش��ور عراق و ایران دامن خواهد زد. با شروع آبگیری 
سد ایلیسو که در روزهای گذشته رسانه های ترکیه خبر 
آن را ابت��دا اعالم ولی بعد تکذی��ب کردند، ۵6 درصد 
از حجم ورودی آب رودخانه دجله که از کش��ور ترکیه 
سرچشمه می گیرد، به کشور عراق کاسته خواهد شد؛ 
جریانی که حیات را به س��ه ش��هر ب��زرگ عراق یعنی 
موصل، بغداد و بصره هدیه می دهد و در نهایت در ایران 
به کارون می پیوندد و به خلیج فارس می رسد. با کاهش 
ش��دید ورودی آب دجله در عراق تاالب هورالعظیم که 
بی��ن ایران و عراق جای گرفت��ه و بخش مهمی از آب 
آن از دجله تأمین می ش��ود، خشک خواهد شد و این 
موضوع بحران ریزگردها را در غرب کش��ور به چالشی 

حل نشدنی تبدیل خواهد کرد. 
کش��ور ترکیه از س��ال 2006 و با هزین��ه 1.۷ هزار 
میلیارد دالر ساخت سد ایلیسو را شروع کرد و سازه این 
سد که حجم مخزن آن سه برابر بزرگ تر از بزرگ ترین 
س��د ایران یعنی کرخه است، س��ال جاری میالدی به 
پایان رس��ید و حاال همه چیز برای آبگیری این سد آن 
هم در آس��تانه برگزاری انتخابات در ترکیه آماده شده 
است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه تالش 
دارد ت��ا جا پ��ای امپراطوران عثمانی بگ��ذارد و ترکیه 
را به یک��ی از قدرت های بزرگ منطق��ه تبدیل کند و 
برای همین س��اخت پروژه های بزرگ در این کش��ور و 
تسلط بر آب می تواند یکی از برنامه های اصلی او باشد. 
حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، هفته گذشته در یک 
کنفرانس خبری اعالم کرد: دولت ترکیه عمداً در زمانی 
اقدام به پر کردن س��د ایلیسو کرد که ما در آن زمان از 
آنها خواسته بودیم این س��د را پر نکنند؛ این موضوع، 
موضوع سیاسی و انتخاباتی است، زیرا ترکیه می خواهد 

از آن برای کسب آرای کشاورزان خود استفاده کند. 
دولت ه��ای مرکزی در ترکیه چند دهه اس��ت که 
طرح��ی با عنوان گاپ را در این کش��ور کلید زده اند 
ک��ه براس��اس آن قرار اس��ت مجموعه ای از س��د و 
نیروگاه ه��ای برقابی روی رودخانه های دجله و فرات 
در این کشور ساخته شود. دولت ترکیه، برای اجرای 
کامل این طرح که سال هاس��ت آغاز شده، سی سال 
زمان در نظر گرفته  است. در این طرح، 14 سد روی 
فرات، ۸ س��د بر دجله و سرجمع 1۹ نیروگاه برقابی 
س��اخته خواهد ش��د. پس از تکمیل، این طرح قرار 
است ۷.1 میلیون هکتار زمین کشاورزی را آبیاری و 
س��االنه ۵۵ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کند. 
نخس��تین س��ازه بزرگ که در این طرح ساخته شد، 
سد آتاتورک بود که در سال 1۹۹2 تکمیل شد. سد 
آتاتورک از لحاظ حجم کار ساختمانی پنجمین سد 
ب��زرگ جهان و از لحاظ تولید ب��رق آبی نیز در دنیا 
سوم است و بزرگ ترین سد اروپاست. البته با آبگیری 
سد ایلیسو همه این اولین ها بر هم خواهد خورد زیرا 
این س��د به یکی از بزرگ ترین سدهای جهان تبدیل 
می شود. حجم مخزن سد ایلیسو از تمام سدهایی که 

تاکنون در ایران ساخته شده، بیشتر است. 
جنگ آب در منطقه

هنوز چالش های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، 
سیاس��ی و... آبگیری سد ایلیس��و آغاز نشده است که 
کارشناسان پیش بینی می کنند آبگیری این سد آینده 
خوش��ی را در منطق��ه رقم نخواه��د زد و باعث تنش 
ش��دید بین سه کشور عراق، ترکیه و ایران خواهد شد؛ 
موضوعی که در س��ال های گذشته هم حتی در سطح 
س��ران این سه کش��ور رخ داده اس��ت و از این پس با 
شروع آبگیری سد بیش از گذشته خود را نشان خواهد 
داد. در روزهای گذشته بسیاری از فعاالن محیط زیست 
در کش��ور عراق از مردم این کشور خواسته اند به نشانه 
اعتراض نس��بت به آبگیری این س��د مصرف کاالهای 
ترکیه ای را تحریم کنند. حجم تبادالت تجاری بین دو 
کشور عراق و ترکیه در سال 201۷ در حد 10 میلیارد 
دالر بوده اس��ت و سهم مهمی از کاالهای بازار عراق از 
کشور ترکیه تأمین می شود. یک سال پیش و در تیر ماه 
سال ۹6 حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در همایش 
بین المللی »مقابله با گردوغبار« که با حضور مسئوالن 
و نمایندگان سازمان ملل متحد، وزرا و نمایندگان 4۳ 
کشور و مقامات و مس��ئوالن داخلی در سالن اجالس 
سران تهران برگزار شد، در انتقادات و اعتراضاتی صریح 
به سدس��ازی در ترکیه و افغانس��تان با اشاره به اینکه 
سدسازی بدون درنظرگرفتن آثار زیست محیطی، برای 
آینده منطقه خطرناک اس��ت، گفت: »باید احداث سد 
بدون مطالعات زیس��ت محیطی متوقف شود، اینکه در 
کشور همسایه ما طرح 22 سد بزرگ در جریان است، 
می توان��د تأثیرات مخربی در فرات و دجله بگذارد و در 
س��ایه آن عراق، ایران و سایر کشورها را تحت تأثیر قرار 
ده��د«. روحانی گفت: »هم کش��ورهای منطقه و هم 
س��ازمان های بین المللی در این زمینه مسئولیت دارند 
و نمی توانیم در برابر آنچه محیط  زیس��ت ما را تخریب 

می کند بی تفاوت باشیم.«

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irاقتصاد امروز 2

20 اقتصاد بزرگ دنیا در سال 20۳0 میالدی

ارزش تولید ناخالص داخلی )هزار میلیارد دالر(نام کشوررتبه

۳۸.00۸چین1

2۳.4۷۵آمریکا2

1۹.۵11هند۳

۵.606ژاپن4

۵.424اندونزی۵

4.۷۳6روسیه6

4.۷0۷آلمان۷

4.4۳۹برزیل۸

۳.661مکزیک۹

۳.6۳۸بریتانیا10

۳.۳۷۷فرانسه11

2.۹۹6ترکیه12

2.۷۵۵عربستان1۳

2.6۵1کره جنوبی14

2.۵41ایتالیا1۵

2.۳۵4ایران16

2.1۵۹اسپانیا1۷

2.141کانادا1۸

2.04۹مصر1۹

1.۸6۸پاکستان20

یکشنبه
20 خرداد 1397

شماره 1083
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فرصـت امروز: معاون وزیر اقتصاد و 
رئیس سازمان س��رمایه گذاری خارجی 
و کمک ه��ای فنی و اقتص��ادی ایران از 
جذب ۵ میلیارد دالر س��رمایه خارجی 
در س��ال ۹6 خبر داده اس��ت. به گفته 
محم��د خزاع��ی، ای��ن می��زان جذب 
س��رمایه گذاری خارجی در سال ۹6 از 
رش��د 4۵درصدی نس��بت به سال ۹۵ 

برخوردار بوده است. 
مع��اون وزیر اقتص��اد همچنین گفته 
است که تعداد طرح های مصوب هیأت 
س��رمایه گذاری خارج��ی در س��ال ۹6 
نسبت به س��ال های گذشته 2۵درصد 
افزای��ش را نش��ان می ده��د. ب��ه گفته 
خزاع��ی، کل طرح ه��ای مصوب هیأت 
س��رمایه گذاری خارجی در س��ال ۹6، 
1۹0 ط��رح با حج��م س��رمایه گذاری 

مصوب 10.6 میلیارد دالر بوده است. 
ام��ا آمار دیگ��ری که خزاع��ی اعالم 
کرده درب��اره فاینانس اس��ت. به گفته 
معاون وزیر اقتص��اد، کل فاینانس های 
بسته ش��ده از س��ال ۹4 تاکن��ون بیش 
از ۳2 میلی��ارد دالر بوده اس��ت. او در 
گفت وگ��و با فارس همچنی��ن در مورد 
قرارداده��ای فاینانس نیز گفته که پس 
از خروج آمری��کا از برجام هیچ قرارداد 

فاینانسی تاکنون لغو نشده است. 
پیش از این، اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور، در مهرماه س��ال ۹6 
از جذب 14میلیارد دالر سرمایه گذاری 
مس��تقیم خارج��ی در ای��ران پ��س از 
اج��رای برجام خبر داده ب��ود. به گفته 
جهانگیری، از ابت��دای دولت یازدهم تا 
شهریورماه سال ۹6، 1۹ میلیارد و ۳۷۷ 
میلیون دالر س��رمایه گذاری مس��تقیم 
در وزارت ام��ور اقتص��اد و دارایی تحت 
حمایت قانون س��رمایه گذاری مستقیم 
خارجی به تصویب رسیده است و بیش 
از 11میلی��ارد و 660 میلی��ون دالر آن 
به کارخانه و صنعت در کش��ور تبدیل 

شده است. 
راهی که سرمایه خارجی 

می پیماید 
ام��ا ج��دا از آخرین آمار رس��می که 
مع��اون وزی��ر اقتصاد از می��زان جذب 
س��رمایه گذاری خارج��ی در س��ال ۹6 
ارائه داده اس��ت، پرسش مهم این است 
که س��رمایه خارجی از ارائه پیشنهاد تا 
رس��یدن به صنعت چه راه دور و درازی 
را می پیماید و جذب س��رمایه خارجی 
چ��ه زمانی اثر واقعی خودش را نش��ان 

می دهد؟ 
ب��ه گزارش ات��اق تهران، س��رمایه گذار 
خارج��ی از زمان��ی  ک��ه خ��ودش را ب��ه 
دستگاه های خصوصی و دولتی ایران برای 
همکاری معرفی می کند باید س��ه مرحله 
دیگ��ر را ب��رای ایف��ای نق��ش در صحنه 
اقتصاد ایران پش��ت س��ر بگذارد. پس از 
مالقات و گفت وگو و جلب نظر س��ازمان 
س��رمایه گذاری یا سایر نهادهای دولتی و 
خصوصی در ایران نوبت به انجام مذاکرات 
فنی توسط سازمان سرمایه گذاری درباره 
ان��واع تضمین ه��ا و پوش��ش های قانونی 

می رسد و البته همزمان با این مذاکرات، 
گفت وگ��و با طرف ایرانی که می تواند یک 
وزارتخانه یا یک پروژه نیروگاهی باشد هم 
برای بس��تن قرارداد تج��اری و در نهایت 
ارائه آن به سازمان س��رمایه گذاری برای 
ص��دور مجوز نهایی انجام می ش��ود. پس 
از این درخواس��ت های مربوط به پروژه ها 
در هیأت سرمایه گذاری بررسی می شود. 
این هیأت از معاونان وزارت امور خارجه، 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور، 
بانک مرکزی، روسای اتاق های بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی ایران و اتاق 
تع��اون و معاونی��ن وزرای وزارتخانه های 
مرب��وط تش��کیل ش��ده اس��ت و پس از 
تصویب مجوز س��رمایه گذاری به امضای 
وزیر اقتص��اد و دارایی می رس��د. مرحله 
بعدی دنبال کردن مراحل اجرایی توس��ط 
س��رمایه گذار است و س��ایر سازمان هایی 
که نقش��ی در این قرارداد دارند وارد فاز 
اجرا می ش��وند. نکت��ه جال��ب اینکه اگر 
س��رمایه گذار بخش��ی از س��رمایه اش در 
مدت معینی که معموال شش ماه در نظر 
گرفته می شود، به کشور وارد نکند، مجوز 

او لغو می شود. 
بدل سرمایه

در اردیبهشت سال ۹۵ یعنی چهارماه 
پس از لغو تحریم ها، سخنگوی دولت از 
جذب ۳ میلیارد دالر س��رمایه خارجی 
خب��ر داد. ای��ن آم��ار ب��ا واکنش های 
مختلف از س��وی تحلیلگ��ران اقتصادی 
روبه رو ش��د؛ واکنش هایی ک��ه از لزوم 
تفکی��ک س��رمایه گذاری خارج��ی ی��ا 
FDI از فاینان��س یا همان اس��تقراض 
می گف��ت. بعض��ی از فع��االن اقتصادی 
حت��ی از فاینانس با عن��وان روش خلع 
س��الح ش��رکت های ایرانی ی��اد کردند 
و اینک��ه بعض��ی دس��تگاه های دولتی 
تفاوت��ی بین س��رمایه گذاری مس��تقیم 
خارج��ی و اس��تقراض از خ��ارج قائ��ل 
نیستند. رئیس س��ندیکای صنعت برق 
یک��ی از این منتقدان ب��ود که دریافت 
وام خارج��ی در زمینه های��ی که از نظر 
بومی در آن قوی هستیم را رد می کرد. 
علیرضا کالهی صم��دی گفت: »وزارت 
نیرو قصد دارد تجهیزات از شرکت های 
خارجی خریداری کند و این خرید را در 
قالب فاینانس چهار و پنج س��اله انجام 
می دهد که این سرمایه گذاری نیست و 
استقراض اس��ت.« یکی از روزنامه های 
اقتص��ادی ه��م در مهرماه س��ال ۹6 از 
این نوش��ت که فاینانس وامی است که 
باید بازپرداخت شود. هرگاه فاینانس ها 
ص��رف س��رمایه گذاری های تک��راری با 
فن��اوری عقب مانده و فاقد رقابت پذیری 
شوند و محصوالت آنها قابلیت صادرات 
نداشته باشند، یا اگر بخشی از این وام ها 
به زخم پرداخ��ت بدهی های دولت زده 
ش��ود یا در فضای دیوان ساالری حیف 
و میل ش��ود، آن��گاه بازپرداخت اصل و 
فرع وام ه��ا معضلی دیگ��ر بر معضالت 
کش��ور خواهد افزود. دولت مس��ئولیت 
برعه��ده  را  فاینانس ه��ا  بازپرداخ��ت 
دارد؛ درحالی ک��ه تقبل زی��ان احتمالی 

سرمایه گذاری های مستقیم خارجی )یا 
مشترک( برعهده دولت نیست. 

فاینانس چگونه انجام می شود؟ 
اما س��وال دیگر  این است که فاینانس 
در ایران چگونه انجام می ش��ود؟ سازمان 
و  فن��ی  و کمک ه��ای  س��رمایه گذاری 
اقتصادی ایران عالوه بر س��ه مرحله اول 
جذب س��رمایه گذاری مستقیم خارجی 
برای دریافت فاینانس چهار مرحله دیگر 
را هم تعریف کرده اس��ت. یکی از مراحل 
تهیه پیش نویس موافقتنامه وام از سوی 
طرف خارجی اس��ت که نرخ، مدت زمان 
و دیگ��ر جزیی��ات در آن آمده و تهیه آن 

پیچیده، مشکل و زمانبر است. پیش از این 
هم یک یادداشت تفاهم به امضا می رسد 
و همزم��ان با این مراحل، ش��رکت های 
خصوص��ی یا دولت با بانک عامل و طرف 
خارجی برای اجرای پ��روژه وارد مذاکره 
ش��ده و قرارداد تجاری می بندند که این 
مرحله هم به نوبه خود یکی از خان های 
مفصل اس��ت. ادامه مذاکرات در مرحله 
آخر روی متن ضمانتنامه انجام می شود 
و اگر دریافت وام ب��رای انجام یک پروژه 
دولت��ی اس��ت، باید پی��ش از اجرا مجوز 
ش��ورای اقتصاد و وزارتخان��ه مربوط هم 

دریافت شود. 

معاون وزیر اقتصاد از امضای 32 میلیارد دالر فاینانس از سال 94 تاکنون خبر داد

جذب ۵ میلیارد دالر سرمایه خارجی در سال گذشته
حملونقل

مجوز ایرباس نیز لغو می شود
ضرر 20 میلیارد دالری بویینگ از 

فسخ قرارداد با ایران
 مدیرعامل ش��رکت هواپیماس��ازی بویینگ گفت: 
این ش��رکت از لغو قرارداد ف��روش هواپیما به ایران 
20میلی��ارد دالر ض��رر می کن��د.  به گ��زارش مهر، 
نیویورک تایمز نوشت: موریس مولِینبرگ، مدیرعامل 
ش��رکت هواپیماس��ازی بویینگ در نشس��ت باشگاه 
اقتصادی واش��نگتن اعالم کرد این ش��رکت به دلیل 
لزوم تبعیت از دستور رئیس جمهور آمریکا برای فسخ 
ق��رارداد با ایران، 20 میلیارد دالر ضرر می کند.  وی 
ب��ا این حال تأکید کرد: م��ا )بویینگ( در هر حال از 
دستور دولت آمریکا تبعیت خواهیم کرد.  مدیرعامل 
بویینگ افزود: این ش��رکت به هیچ کدام از تک تک 
تولی��دات هواپیما برای ایران متعهد نیس��ت و حتی 
یک فرون��د از هواپیماهایی که ب��رای ایران طراحی 

کرده ایم هم به این کشور تحویل نمی دهیم. 
نیوی��ورک تایمز در پایان همی��ن خبر اعالم کرد: 
مقامات رس��می آمری��کا می گویند ب��ه زودی مجوز 

اوفک ایرباس رقیب بویینگ نیز باطل خواهد شد. 

مدیرکل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی: 
گزارش نهایی سانحه پرواز تهران- یاسوج 

اوایل تیرماه اعالم می شود
مدیرکل بررس��ی سوانح س��ازمان هواپیمایی با بیان 
اینکه طبق آخرین بررس��ی ها ش��رایط جسمی خلبان 
مناسب بوده و هیچ تاثیری در وقوع این سانحه نداشت، 
گفت: گزارش نهایی دالیل وقوع این سانحه تا دو هفته 
دیگر منتشر و اعالم عمومی می شود.  حسن رضایی فر 
در گفت وگو با ایلنا، درباره آخرین وضعیت تهیه و انتشار 
گزارش نهایی سانحه هواپیمای آسمان که 2۹ بهمن ماه 
س��ال گذش��ته با کوه دنا برخورد و سقوط کرد، گفت: 
در چند روز اخیر جلس��ه ای با نمایندگان ش��رکت ای. 
تی. آر فرانس��ه داش��تیم و نظراتی را ارائه دادند که در 
حال بررس��ی این موضوعات هستیم تا در گزارش وارد 
ش��ود. اختالف نظری با فرانسوی ها وجود داشت که در 
حال بررس��ی این موارد هس��تیم که آیا گزارش نیاز به 
اصالح دارد یا خیر.  مدیرکل بررس��ی س��وانح سازمان 
هواپیمای��ی درباره موض��وع اختالف نظرها گفت: بحث 
راندمان هواپیما در مرحله پرواز مطرح بود که کارخانه 
س��ازنده هواپیما این موارد را بررس��ی کرده و اطالعات 
را در اختی��ار ما قرار داده و ای��ن اطالعات وارد گزارش 

نهایی خواهد شد. 

مسکن

چه زمانی حباب قیمت مسکن خالی می شود؟ 
دو سناریو پیش روی بازار مسکن

با شروع سال ۹۷ و التهابی که در بازارهای موازی به ویژه 
بازار ارز و س��که اتفاق افتاد، حاال گمانه زنی ها درباره آینده 
بازار مس��کن اوج گرفته و بس��یاری از کارشناسان، اثرات 
روانی را باعث ش��وک قیمتی در بازار مس��کن دانسته اند. 
با این همه، کارشناس��ان معتقدن��د در ماه های پیش رو دو 
س��ناریو در انتظار بازار مسکن اس��ت؛ دو سناریویی که با 
اثرپذیری از سه متغیر بیرونی ارز، سکه و بورس و به فاصله  
زمانی شش ماهه از یکدیگر، پیش روی بازار مسکن است 
و هر دوی آنها حداکثر تا یک سال آینده به ثبات قیمت ها 
منتهی می شوند.  به گزارش ایسنا، در حال حاضر تقاضای 
س��رمایه گذاری، س��هم تقاضای واقعی در بخش مسکن را 
کاهش داده، بدین معنا که با رشد قیمت ها ناشی از هجوم 
سرمایه گذاران، قدرت خرید متقاضیان موثر بازار مسکن به 
طرز محسوسی کاهش یافته و این حوزه تا زمانی که یکی 
دیگر از بخش های اقتصاد ایران به جذابیت نرسد در دست 
س��وداگران خواهد ماند. تجربه چهار دوره  رونق منتهی به 
رک��ود در س��ال های 1۳6۸، 1۳۸1، 1۳۸6 و 1۳۹1 ک��ه 
علت اصلی آن هجوم تقاضا بوده نشان می دهد بازار مسکن 
به دلیل عدم توانایی تولید منظم متناس��ب با شرایط روز، 
پس از یک دوره رکود، وارد رونق ش��ده و مجددا قیمت ها 
تا فاز بعدی رونق به ثبات رس��یده اس��ت. هم اکنون نیز با 
توجه به طوالنی ش��دن دوره رکود پنج س��اله، در فاز رونق 
مس��کن قرار داریم. اما ارزیابی از ش��رایط فعلی با توجه به 
کوچ یکباره متقاضیان ارز به سمت مسکن در شرایطی که 
توان خریداران واقعی هنوز کامال به قیمت مسکن نرسیده 
بود، حاکی از آن اس��ت دوره رونق فعلی احتماال نمی تواند 
طوالنی ش��ود. اگر این فرضیه درس��ت باشد مالکان زمین 
و س��اختمان مجبورند یا قیمت های پیش��نهادی را پایین 
بیاورند یا صبر کنند تا قدرت خرید مردم متناس��ب با نرخ 
تورم عمومی باال برود.  نوسانات ارزی در پایان سال گذشته 
باعث هجوم س��رمایه گذاران به دارایی ه��ای ثابت همانند 
مسکن و سکه شد که به ترتیب رشد ۳۵ و ۸2درصد ساالنه 
این بازارها را رقم زد، بنابراین روی کاغذ هنوز بازار مسکن از 
طال عقب تر است و در حالت طبیعی باید آن را جبران کند. 
اما به اعتقاد کارشناسان، مسئله اینجاست که آنچه ارزش 
واقعی بازار مسکن را تعیین می کند تقاضای سرمایه گذاری 
نیست. سرمایه گذاران در واقع نقش پل ارتباطی بین بازار 
فعلی و بازار آینده مس��کن را ایفا می کنن��د و مادامی که 

ببینند این بخش اشباع شده از آن خارج می شوند. 
ب��ا توجه به ای��ن وضعیت، خریداران فعل��ی باید منتظر 
بمانند تا تقاضای موثر یا مطلق در بخش مسکن بروز کند 
تا به سود برسند. ش��اید این گونه تصور شود که هم اکنون 
ب��ا افزایش میانگین ۳۵درصد قیمت، بخش مس��کن رونق 
دارد ام��ا تعداد معامالت ش��هر تهران در اردیبهش��ت که 
به 1۹.1 هزار مورد رس��ید نس��بت به ماه مشابه سال قبل 
بیش از 16.۷درصد افزایش را تجربه نکرد. یادمان نرود که 
اردیبهشت 1۳۹6 بازار مس��کن هنوز در رکود قرار داشت. 
بنابراین افزایش 16.۷درصد نمی تواند مالک چندانی برای 
رونق باش��د بلکه می تواند مقدمه ای برای رونق آینده تلقی 
شود؛ مشروط بر آنکه قیمت ها باال نمی رفت. اما قیمت ها به 
طرز شدیدی افزایش یافته است. مثال در منطقه ۵ میانگین 
رش��د قیمت ۵۳.۵درصد بوده و در بعضی معامالت شاهد 
رش��د تا ۷0درصد قیمت بودیم. در این شرایط خانوارهای 
متوس��ط و پایی��ن نمی توانند مس��کن مورد نی��از خود را 
خری��داری کنند. لذا احتماال وضعیت غالب این خواهد بود 
که س��رمایه گذارانی که در دو سه ماه اخیر به بازار مسکن 
هجوم آوردند با حبس نقدینگی مواجه شوند. اما یک مثال 
برای اینکه ثابت شود سهم سرمایه گذاری در بخش مسکن 
ش��هر تهران طی ماه ه��ای اخیر افزایش پیدا کرده اس��ت: 
میانگین قیمت مس��کن منطقه ۵ در فروردین امسال رشد 
46.6درصدی را تجربه کرد درحالی که معامالت این منطقه 
حدود ۳0درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافت. 
میانگی��ن قیمت منطقه یک 4۳درص��د افزایش یافته و به 
رقم بی سابقه  11میلیون و ۷۷0 هزار تومان در هر مترمربع 
رسید. در منطقه یک البته برخالف منطقه ۵ شاهد افزایش 
4۹.6درصد معامالت نسبت به فروردین سال گذشته بودیم. 
گرچ��ه خرید و ف��روش در منطقه 20 ته��ران 2۵.6درصد 

نسبت به فروردین سال قبل کاهش نشان می دهد. 
ام��ا چه زمانی حباب قیمت مس��کن خالی می ش��ود؟ 
زمانی که قیمت مسکن به کف برسد؛ یعنی سرعت رشد 
قیمت ها با افزایش توان خرید مردم در حالت تعادل قرار 
گیرد. با توجه به قیمت های فعلی بعید اس��ت که تعادل 
به این زودی ها ایجاد ش��ود اما کارشناسان می گویند که 
سرعت رشد قیمت مسکن در آینده دچار افت خواهد شد. 
حسام عقبایی � نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک � نیمه 
دوم امس��ال را زمان تحقق این موضوع می داند و بیت اهلل 
س��تاریان � استاد دانش��گاه � معتقد است روند صعودی 
قیمت مس��کن تا سال 1۳۹۸ ادامه می یابد و در آن زمان 
مسکن مجددا وارد رکود می شود. حامد مظاهریان، معاون 
وزیر راه و شهرسازی نیز گفته که مسکن گران تر نخواهد 
شد؛ مشروط بر آنکه بازارهای رقیب همچون ارز، سکه و 
بورس دچار تالطم نش��وند.  اما اگر بازارهای موازی دچار 
تالطم ش��وند چه اتفاقی می افتد؟ احتماال مسکن دوباره 
گران می ش��ود اما کماکان مشتری وجود نخواهد داشت 
و س��رمایه گذاران تا زمان نامعلوم باید شاهد بلوکه شدن 
س��رمایه های خود در واحدهای خالی باشند. پس ارزش 

افزوده ای در این حوزه متصور نیست. 
ب��ا توجه به هر س��ه نظریه فوق، ش��رایط فعلی بخش 
مسکن برای خریداران مصرفی مناسب نیست و بهتر است 
صب��ر کنند. عدم خرید از س��وی متقاضیان واقعی یعنی 
حبس س��رمایه متقاضیان غیرواقعی و در آن صورت باید 
منتظر کاهش یا حداقل ثبات قیمت ها باشیم تا به تدریج 

توان متقاضیان به قیمت مسکن نزدیک شود. 
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فرصت امروز: خروج آمریکا 
از برج��ام، تالش ه��ای ج��دی 
این کش��ور برای اعمال فش��ار 
ای��ران از طریق  حداکثری ب��ر 
برقراری مجدد انواع تحریم های 
را  اقتص��ادی  و  مال��ی  ش��دید 
نیز به دنبال داش��ته اس��ت. در 
این می��ان، اروپایی ها به دنبال 
یافتن راهکارهای عملیاتی برای 
ادام��ه رواب��ط تج��اری و بانکی 
با ای��ران هس��تند. اندیش��کده 
»ش��بکه رهبری اروپ��ا« که در 
راس��تای همگرای��ی سیاس��ت 
خارجی، دفاع��ی و امنیتی اروپا 
فعالیت دارد، طی گزارش��ی به 
قل��م »اس��فندیار باتمانقلیچ« و 
»اکس��ل هلمن« ب��ه ارائه یک 
برای  بانک��ی جدی��د  س��اختار 
برق��راری ارتب��اط قانونی میان 
ایران��ی  و  اروپای��ی  بانک ه��ای 
پرداخته اس��ت. این ساختار به 
گونه ای طراحی شده که بتواند 
امکان دسترسی شرکت هایی که 
قادرند در چارچوب تحریم های 
ثانویه آمریکا همچنان در ایران 
فعالیت کنند را به خدمات مالی 

ضروری فراهم سازد. 
در واق��ع، اروپا ب��رای کمک 
به حف��ظ برج��ام می تواند یک 
ساختار بانکی جدید را در قلب 
بسته پیش��نهادی خود به ایران 

بگنجاند؛ ساختار هوشمندانه ای 
ک��ه از قض��ا هدف��ش دور زدن 
نیس��ت.  آمری��کا  تحریم ه��ای 
خالصه این گزارش را به نقل از 
پایگاه خبری اتاق ایران در ادامه 

می خوانید. 
ساختاری برای ادامه روابط 

بانکی قانونی
بازگشت  اگرچه  ایرانی ها  برای 
تحریم ها به معن��ای کاهش نرخ 
رشد اقتصادی و حضور کمرنگ تر 
در عرصه های بین المللی خواهد 
بود، اما درعین حال نباید منتظر 
ب��روز ی��ک فاجع��ه قریب الوقوع 
برای اقتصاد ایران باش��یم. برای 
اروپایی ها نیز ش��اید حفظ روابط 
تجاری با ایران اهمیت اقتصادی 
قابل توجهی نداش��ته باش��د، اما 
آنه��ا می کوش��ند تا ای��ران را در 
برجام نگه دارن��د و از این طریق 
دغدغه ه��ای امنیت��ی خود –که 
انگی��زه اصلی آنها ب��رای امضای 
برج��ام ب��وده اس��ت- را کاهش 
دهن��د. از طرف��ی ی��ک انگی��زه 
مش��ترک نیز بین سیاستمداران 
ایرانی و اروپایی وجود دارد؛ اینکه 
هر دو می خواهند از طریق نجات 
برجام، حق حاکمیت و استقالل 
خ��ود در اقتصاد و روابط خارجی 

را حفظ کنند. 
برای کمک ب��ه حفظ برجام، 

اروپ��ا می توان��د یک س��اختار 
بانک��ی جدید را در قلب بس��ته 
پیش��نهادی خ��ود ب��ه ای��ران 
بگنجان��د. ه��دف این س��اختار 
تحریم ه��ای  زدن  دور  بانک��ی، 
آمریکا نیس��ت بلکه طراحی آن 
باید به گونه ای باش��د که بتواند 
امکان دسترسی شرکت هایی که 
قادرند در چارچوب تحریم های 
ثانویه آمریکا همچنان در ایران 
فعالیت کنند را به خدمات مالی 

ضروری فراهم سازد. 
از طرف��ی ه��دف از طراحی 
س��اختار بانکی م��ورد نظر این 
نیست که برای ایران نقش یک 
»پ��روژه کلید در دس��ت« -که 
به راحتی می توان با اس��تفاده از 
یک کلید س��اده بهره برداری از 
آن را آغ��از ک��رد- را ایفا نماید، 
بلکه این س��اختار باید بخش��ی 
از نقش��ه راه کشورهای اروپایی 
و ای��ران برای گس��ترش روابط 
اقتص��ادی ب��ا یکدیگ��ر قلمداد 

شود. 
این س��اختار بانکی باید از دو 

مولفه مهم برخوردار باشد: 
دروازه ای  بانک ه��ای  روی   *
یعن��ی   )gateway banks(
آن دس��ته از موسسات مالی که 
می توانن��د نقش یک میانجی را 
بین بانک ه��ای تجاری ایرانی و 

اروپای��ی عمل کنن��د، متمرکز 
شود. 

* مرج��ع رگوالت��وری مالی 
مش��ترک اتحادی��ه اروپا و دفتر 
کنت��رل دارایی ه��ای خارج��ی 
آمری��کا )اوف��اک( بای��د بر آن 
نظ��ارت کن��د، اما فلس��فه این 
نظ��ارت باید تس��هیل مبادالت 
تجاری بین ایران و اروپا باش��د 

و نه محدود کردن آن. 
ام��ا مرجع رگوالت��وری مالی 
مش��ترک اتحادیه اروپا و اوفاک 
اقداماتی  باید   )EU-OFAC(

را در دو حوزه دنبال کنند. 
تطابق

* بای��د اس��تانداردها، ابزارها 
گواهی  اعطای  و س��ازوکارهای 
مش��ترکی را تدوی��ن ک��رده و 
از ای��ن طری��ق ت��الش کنند تا 
اروپایی  بانک های  و  ش��رکت ها 
اطمین��ان بیش��تری در م��ورد 
تجاری  فعالیت های  قانونی بودن 
خود در ایران ب��ا توجه به نظام 
تحریم های ثانویه داشته باشند. 
بلندمدت  کارها در  بدین ترتیب 
طبق دس��تورالعملی که ش��رح 
و تفسیرش توس��ط خود دولت 
آمریکا منتشر شده است، پیش 

خواهد رفت. 
م��دل  از  بهره گی��ری  ب��ا   *
موفق��ی ک��ه در آلم��ان تدوین 

شده اس��ت، این امکان را برای 
فراه��م  دروازه ای  بانک ه��ای 
کنند ک��ه ب��ا هزین��ه کمتری 
بایس��ته ارزیاب��ی  ب��ه   اق��دام 
)due diligence( -ارزیابی هایی 
ک��ه به منظ��ور اطمین��ان از عدم 
تخلف از تحریم های ثانویه انجام 
می ش��ود- نماین��د و ب��ه نتایج 
این ارزیابی اطمینان بیش��تری 

داشته باشند. 
* به شرکت های اروپایی برای 
معاف شدن از اجرای تحریم های 
ثانوی��ه آمریکا علیه ایران کمک 
کنن��د و در نقش ی��ک میانجی 
اروپای��ی و  بی��ن ش��رکت های 

مراجع آمریکایی ظاهر شوند. 
محافظت حقوقی

مال��ی  رگوالت��وری  مرج��ع 
و  اروپ��ا  اتحادی��ه  مش��ترک 
اوف��اک بای��د از طری��ق تدوین 
دس��تورالعمل های مرب��وط ب��ه 
ارتباط  مسدودس��ازی،  مقررات 
دادن ای��ن مق��ررات ب��ا قوانین 
یکپارچ��ه  پرداخ��ت  س��امانه 
اروپای��ی )SEPA( و نی��ز اتکا 
ب��ه بند من��ع تبعی��ض در ارائه 
خدم��ات بانک��ی، ش��رکت های 
اروپایی مایل به س��رمایه گذاری 
در ایران یا تجارت با این کشور 
را از لحاظ حقوقی مورد حمایت 

قرار دهند. 

اندیشکده »شبکه رهبری اروپا« پیشنهاد داد

راه حل خالقانه برای روابط بانکی اروپا و ایران 3 نکته ارزی

1 -بخش خصوص��ی ب��ا سیاس��ت ارزی اخی��ر دولت از 
منظر تک نرخی شدن موافق است. تک نرخی شدن ارز از 
خواس��ته های همیشگی بخش خصوصی است اما در مورد 
نرخ تعیین ش��ده حرف داریم. نرخی که اکنون برای ارز از 
سوی دولت تعیین شده یعنی نرخ 4 هزار و 200 تومان با 
نرخی که براساس دیگر شاخص ها باید به عنوان نرخ واقعی 
ارز مطرح می ش��د، فاصله دارد. ارزی که اکنون در بازاری 
موازی با بازاری که دولت تعیین کرده به فروش می رس��د 
قاچاق است. در بازار غیررسمی نرخ مشخصی وجود ندارد 
اما شاخص های دیگر اقتصاد از نرخ بیش از 6 هزار تومانی 
ارز می گوید و جالب اینجاس��ت که دیگر بخش ها و اقالم 
هم خودش��ان را با نرخ بیش از 6 هزار تومانی ارز تطبیق 

می دهند و تنظیم می کنند. 
2 -نرخ 4 ه��زار و 200 تومانی مورد اس��تقبال واردات 
قرار گرفته و همین گویای اشتباهی بودن آن است. با این 
نرخ صادرات جذابیتی ندارد چراکه با افزایش قیمت ها در 
داخل، بهای کاالی تمام ش��ده ایرانی افزایش پیدا می کند. 
در واقع قیمت و بهای تمام شده کاالی صادراتی از قیمت 
ارزی که دولت به واردات تخصیص داده بیشتر است و اگر 
صادرکننده بتواند کاالیی را صادر کند، ملزم اس��ت که ارز 

حاصله را با نرخ 4 هزار و 200 تومان در داخل بفروشد. 
۳ -آنچه می تواند بر نرخ ارز اثر بگذارد، نه لزوما اظهارنظرها 
بلکه وضعیت واقعی اقتصاد کش��ور اس��ت. تحریم هایی که 
نمی دانی��م در آینده با چه اندازه و ش��دتی به اقتصاد ایران 
تحمیل می شود، نقش تعیین کننده ای در تالطم نرخ ارز در 
ایران دارد. از سوی دیگر به دلیل تحریم ها تقاضای فیزیکی 
ارز افزایش پیدا می کند چراکه مردم می خواهند برای حفظ 
ارزش پول دالر بیش��تری بخرند. غی��ر از آن، عدم افزایش 
قیمت ارز در سال های گذشته را هم نباید نادیده گرفت. نرخ 
ارز در س��ال های گذشته متناسب با نرخ تورم بیشتر نشده 
اس��ت، بنابراین ظرفیت افزایش ناگهانی آن وجود داش��ت. 
نقدینگی هم در پنج س��ال گذشته بیش از دو برابر افزایش 
یافته اس��ت. چنین محرک هایی بازار ارز را متالطم کرد نه 

لزوما عوامل حاشیه ای. 

بانک مرکزی اعالم کرد
مشخصات امنیتی چک صیاد

استفاده از طراحی خطی، الیاف فلورسنتی، کاغذ 
حساس به مواد شیمیایی، چاپ نامرئی و ریز نوشته 
از مهم ترین مشخصات امنیتی چک های صیاد است. 
 ب��ه گ��زارش بانک مرکزی، طراح��ی کلیه نقوش 
چک ه��ای صیاد به ص��ورت خطی و با اس��تفاده از 
نرم افزاره��ای امنیت��ی انجام گرفته؛ ب��ه صورتی که 
هر خط حامل اطالعات مربوط به رنگ خود اس��ت. 
درحالی که در نمونه ه��ای جعلی، خطوط از ترکیب 
نقاط رنگی تش��کیل ش��ده اند و به راحتی به وسیله 

ذره بین قابل تشخیص اند. 
در خمی��ر کاغ��ذ چک ه��ای صیاد نی��ز از تصویر 
س��ه بعدی نش��ان و عب��ارت چاپخانه دولت��ی ایران 
اس��تفاده ش��ده که در مقابل نور قابل رویت اس��ت. 
همچنین در چک های صیاد، چاپ ش��ماره سریال ها 
با اس��تفاده از مرکب مشکی فلورسنت بوده و تحت 
تاب��ش ن��ور ماوراء بنف��ش به رنگ س��بز تیره دیده 

می شود. 
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براساس مقررات جدید ارزی
دانشجویان لیسانس خارج از کشور 

ارز دانشجویی می گیرند
بان��ک مرک��زی تأمی��ن و انتقال ش��هریه و انتقال و 
پرداخت هزینه های اقامت دانشجویان مقطع لیسانس 
را در صورتی که پیش از ۳1 اردیبهش��ت ۹۷ دانش��جو 
ب��وده و اکن��ون نیز تحصیل می کنند، فق��ط برای ترم 
تحصی��ل جاری و ترم های آت��ی بالمانع اعالم کرد.  به 
گزارش بانک مرکزی، تأمین و انتقال ارز بابت ش��هریه 
دانش��جویان آزاد خارج از کش��ور از مقطع لیسانس به 
باال با ارائه درخواست متقاضی در مقابل تأیید وزارتخانه 
ذی ربط )علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی( مبنی بر ش��اغل به تحصیل بودن 
دانشجو در خارج از کشور و ارائه صورتحساب دانشگاه 
مربوطه ب��ا تأیید به میزان مبلغ من��درج در آن انجام 
می شود.  براساس این گزارش، حداکثر ارز اختصاصی تا 
س��قف 1۵  هزار دالر یا معادل آن به سایر ارزها، ساالنه 
در وجه موسسه یا دانشگاه ذی ربط به نرخ روز اعالمی 
از سوی بانک مرکزی اس��ت.  بانک مرکزی اعالم کرد 
که تأییدیه های مورد نظر توس��ط وزارتخانه های علوم، 
تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

بدون ذکر نام بانک و شعبه مربوطه صادر می شود. 
براس��اس این گزارش، پیش از ای��ن تأمین و انتقال 
ارز ش��هریه دانش��جویان آزاد خارج از کشور در مقطع 
کارشناس��ی ارش��د به باال امکانپذیر بود؛ بر این اساس 
دانش��جویان مقطع کارشناس��ی به شرطی که پیش از 
تاریخ ۳1 اردیبهشت ماه امسال دانشجو بوده و در حال 
تحصیل اند، از خدمات ارزی در نظر گرفته شده بهره مند 

می شوند. 
گفتنی اس��ت بانک مرکزی با هدف کاهش فهرست 
خدمات و کاالهای مش��مول ارز مبادله ای )ارز دولتی( 
و اجرای برنامه یکسان س��ازی ن��رخ ارز، تخصیص ارز 
به دانش��جویان آزاد در خارج از کش��ور را از فهرس��ت 

دریافت کنندگان ارز رسمی حذف کرد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.200دالر آمریکا

۷.6۳۵یورو اروپا

۸.6۹6پوند انگلیس

1.14۹درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۸64.000مثقال طال

1۹۸.۳00هر گرم طالی 1۸ عیار

2.1۵4.000سکه بهار آزادی

2.241.000سکه طرح جدید

1.10۸.000نیم سکه

6۳2.000ربع سکه

۳۷1.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

عباس آرگون
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

یکشنبه
20 خرداد 1397

شماره 1083
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فرصت امروز: طرح »لیگ س��تارگان 
بورس« که س��ال گذشته با هدف تقویت 
پیونده��ای دانش��گاه ب��ا اقتص��اد و بازار 
سرمایه در بورس تهران آغاز به کار کرده 
بود، امسال به دومین دوره برگزاری خود 
رس��یده اس��ت. این مس��ابقات، جلوه ای 
از پیون��د بورس و نهادهای علمی اس��ت 
و برگ��زاری مس��تمر این مس��ابقات در 
س��ال های آین��ده، نش��ان دهنده عم��ق 
مطالبات��ی خواهد بود که اقتصاد ایران به 

آن احتیاج دارد. 
در همین زمینه، صبح دیروز نشس��تی 
خبری به مناسبت برگزاری دومین لیگ 
ستارگان بورس با حضور سعید فالح پور، 
معاون نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان 
بورس و یاسر فالح، رئیس کمیته اجرایی 
»لیگ ستارگان بورس ایران« برگزار شد. 
س��عید فالح پور در این نشست با اشاره 
به بودجه مس��ابقات لیگ ستارگان گفت 
که س��ازمان بورس فع��اًل رقمی را درباره 
بودجه در نظر گرفته برای مسابقات لیگ 
ستارگان اعالم نمی کند چون با توجه به 
هزینه ها این رقم می تواند متفاوت باشد. 
او ادام��ه داد: به دانش��جویان مدیریت 
مال��ی تأکی��د می کنم ب��ا در نظر گرفتن 
ریسک ها هر چه س��ریع تر وارد معامالت 
بازار س��رمایه ش��وند و با تجزیه و تحلیل 
اقدام به انجام معامالت کنند. با برگزاری 
مس��ابقات بورس��ی فعاالن بازار سرمایه 
می توانن��د افرادی را که اس��تعداد دارند 
کش��ف کنند، چراکه در همین رقابت ها 
در س��ال گذش��ته 1۵ نفر به اس��تخدام 
نهادهای مالی در بازار سرمایه درآمدند. 

فالح پور در پاس��خ به اینکه آیا امسال 
فراخوان برای مس��ابقات لیگ س��تارگان 
بورس در همه دانشگاه ها صورت گرفته، 
گفت: تا االن 2۷ دانش��گاه اعالم آمادگی 
کرده ان��د. البته به خاط��ر تعطیالت یک 
مقدار زمان برای اعالم حضور دانشگاه ها 
کم بود برای همین این فرصت یک هفته 

تمدید ش��د و دانش��گاه ها ت��ا 2۷ خرداد 
می توانند برای ش��رکت در ای��ن رویداد 

اعالم آمادگی کنند. 
به گزارش ایس��نا، عض��و هیأت مدیره 
س��ازمان ب��ورس در پاس��خ ب��ه اینک��ه 
بودجه ای که برای این مس��ابقات در نظر 
گرفته شده است دقیقا چقدر است؟ رقم 
خاص��ی را بیان نکرد و گف��ت: تا آخرین 
لحظ��ه امکان دارد ای��ن هزینه ها و نحوه 
هزینه کرد متغیر باش��د. وقتی اسپانس��ر 
وجود ندارد باید خود ارکان بازار سرمایه 
و سازمان کمک کنند ولی در انتهای کار 

اعالم خواهد شد. 
 وی درب��اره جوایز گف��ت: برای هر تیم

۵ میلیون تومان اعتبار در نظر می گیریم، 
اگ��ر تیم ها س��ود کنند سودش��ان برای 

خودش��ان می ش��ود و اگر زیان کنند آن 
زیان تقبل می شود. تیم اول 2۵ میلیون 
تومان، تیم دوم 1۵ میلیون تومان و تیم 
س��وم 10 میلیون تومان خواهند گرفت. 
بحث جا و مکان و سمینارهایی که داریم 

هم در کنار این هزینه ها هست. 
وی در پاس��خ به نح��وه انتخاب هیأت 
داوری گفت: ش��ورای داوری وجود دارد 
که خود ش��رکت های ب��ورس و فرابوس، 
سازمان بورس شرکت اطالع رسانی عضو 
آن هس��تند. اینها مقررات��ی را که وضع 
ش��ده کنترل می کنند. چ��ون معامالت 
کاماًل واقعی است سازمان بورس بر اینها 

نظارت می کند. 
فالح پ��ور توضیح داد: ما س��عی کردیم 
امسال محدودیت های معامالتی را کمتر 

کنیم. سعی کردیم شبیه سازی بهتری از 
دنی��ای واقعی باش��د. مجموعا اگر ما ۳0 
تیم داشته باشیم 1۵0 نفر شرکت کننده 

می شود. 
وی در پاس��خ به اینکه آیا امکان دارد 
برای عموم برگزار شود؟ گفت: به نظر من 
اگر فعاالن بازار بخواهند این کار را انجام 
دهن��د هیچ ایرادی ندارد. ما در دس��تور 
کارمان اس��ت ک��ه اگر بازخ��ورد خوبی 
بگیریم این مس��ابقات را گسترش دهیم، 
چراکه یک س��ری فعال بازار هستند ولی 
دانش��جو نیس��تند و می خواهند در این 

مسابقات شرکت کنند. 
روزه��ای  کل  داد:  ادام��ه  فالح پ��ور 
لی��گ  معام��الت  می توان��د  معامالت��ی 
س��تارگان انجام شود، این یکی از ابزارها 
برای فرهنگ س��ازی است. ش��اید بتوانم 
بگوی��م ۵ درص��د فرهنگ س��ازی از این 

طریق انجام می شود. 
وی توضیح داد: از نگاه شخصی با توجه 
به اینکه تدریس می کنم خیلی مهم است 
که دانش��جویان وارد معامالت بازار سهام 
ش��وند. من به صورت ویژه به دانشجویان 
این موضوع را همیشه تأکید می کنم که 
وارد حوزه بازار س��رمایه ش��وند و از این 

فرصت استفاده کنند. 
فالح پور در پاس��خ به اینک��ه آیا برای 
تحلیل ب��ازار توس��ط ش��رکت کنندگان 
فکری شده تا خرید و فروش ها از اساس 
تحلیل باش��د؟ گف��ت: در بازار کس��انی 
که خری��د و فروش می کنند بر اس��اس 
تحلیل ه��ای مختلف و حت��ی گفته های 
دیگران اس��ت. امسال ما برنامه گذاشتیم 
که با اف��راد مصاحبه می ش��ود تا درباره 
خریدهایش��ان، تحلیل ه��ای خ��ود را به 
صورت ش��فاف توضیح دهن��د. اینها باید 
مستندات تحلیل های خود را ارائه دهند. 
وی تأکی��د کرد: س��قف زی��ان هر تیم 
2۵درصد اس��ت، اگر زی��ان از این مبلغ 

بیشتر شود تیم حذف می شود. 

عضو هیأت مدیره سازمان بورس، جزییات برگزاری دومین لیگ ستارگان بورس را تشریح کرد

لیگ ستارگان بورس، رویداد ارزشمند بازار سرمایه
بورسکاال

مدیرعامل بورس کاالی ایران تأکید کرد
افزایش آینده نگری کشاورزان در 

بستر بورس کاال
طی دو س��ال اخیر بورس کاالی ایران توجه ویژه ای 
به توس��عه معامالت محصوالت کشاورزی داشته و در 
تابلوی این گروه محصوالت زراعی و باغی از قبیل انواع 
کنجاله ها، ذرت، زعفران، ج��و، خرما، گندم، دانه های 
روغنی و... پذیرش ش��ده اس��ت. عرض��ه محصوالت 
کش��اورزی در بورس کاال به توسعه این بخش کمک 
می کن��د و حمای��ت از تولید و اش��تغال، تنظیم بازار، 
کاه��ش فعالیت واس��طه ها، حذف رانت و ش��فافیت 

اطالعات را به همراه دارد. 
در ای��ن خصوص حام��د س��لطانی نژاد، مدیرعامل 
ب��ورس کاالی ایران در گفت وگو با س��نا، گفت: عرضه 
محصوالت کش��اورزی در بورس کاال و نیز استفاده از 
ابزاره��ای بلندمدت مانند معامالت س��لف، فیوچرز و 
پیمان آتی قدرت آینده نگری کشاورزان را افزایش داده 
و امنیت خاطر را در حوزه تجارت محصوالت کشاورزی 
فراهم می کند.  مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران ضمن 
بیان اینکه بازار محصوالت کشاورزی با محدودیت هایی 
همچون ساختار س��نتی مواجه اس��ت، گفت: بورس 
کاالی کش��اورزی به عن��وان یک بازار نوی��ن، فراگیر، 
یکپارچه و شفاف می تواند مشکالت ساختار سنتی بازار 
محصوالت کش��اورزی را برطرف کند.  سلطانی نژاد به 
اقدامات اخیر بورس کاالی ایران در مسیر توسعه بخش 
کش��اورزی کشور اشاره کرد و گفت: سال گذشته بالغ 

بر 2میلیون تن گندم در بورس کاال داد و ستد شد. 
وی با بیان اینکه از دو میلیون تن گندم عرضه شده 
در ب��ورس کاال بالغ بر ۵00 هزار تن آن به ش��کل آرد 
یا فرآورده ه��ای دیگر به بازارهای جهانی صادر ش��د، 
گفت: با این میزان صادرات ما سهم قابل قبولی از بازار 
کشورهای همسایه در حوزه گندم و مشتقات آن را به 

دست آوردیم. 
مدیرعام��ل ب��ورس کاال ب��ا تأکید ب��ر اینکه گندم 
یک محصول اس��تراتژیک اس��ت، گفت: توجه به بازار 
محصوالت کشاورزی به ویژه گندم یک ضرورت است و 
اکنون این امکان فراهم شده که متقاضیان خرید گندم 
بتوانند به راحتی از بس��تر ب��ورس کاالی ایران در یک 
فرآیند بهینه تخصیص کاال، این محصول را خریداری 
کنند. توزیع مستمر گندم در بورس کاال باعث می شود 
صنایع پایین دستی در خصوص استمرار عرضه احساس 
امنیت کنند و مطمئن باش��ند که همیش��ه برای آنها 

جریانی از عرضه وجود دارد. 

خودرویی ها با کاهش قیمت سهام مواجه شدند
افزایش 78 واحدی شاخص کل بورس

در نخستین روز هفته به رغم رشد ۷۸ واحدی نماگر 
اصلی بازار س��رمایه، خودرویی ه��ا با کاهش در قیمت 
پایانی روبه رو ش��دند و این موضوع می تواند ناش��ی از 
خروج پژو سیتروئن از ایران باشد.  به گزارش ایسنا، در 
سال های گذشته با به تفاهم رسیدن ایران با کشورهای 
موس��وم به 1+۵ ب��ورس تهران ش��رایط آرام تری را به 
خ��ود دید، چراکه این توافق باعث ش��د در آن مقطع 
خاص تعدادی از ش��رکت ها از جمل��ه خودرویی ها با 
افزایش قیمت روبه رو ش��وند. بع��د از برجام یک اتفاق 
خوب که در بازار س��رمایه برای گ��روه خودرو رخ داد، 
عقد قرارداد ایران خودرو و س��ایپا با شرکت فرانسوی 
پژو سیتروئن بود. این قرارداد توانست بار روانی مثبتی 
ب��ر بازار بگذارد و روند قیمت ه��ا در مقاطعی صعودی 
ش��ود، اما به تازگی این ش��رکت فرانسوی اعالم کرده 
که با تحریم های آمریکا فعالیت خود را در ایران تعلیق 
می کند. در نتیجه گروه خودرو روز شنبه شاهد فروش 
حقیقی ها و سنگینی در طرف عرضه شد و این موضوع 
توانست قیمت بیشتر سهم ها را با کاهش مواجه کند.  
در گ��روه بانکی ها که عمدتا کمتر از 2 درصد نوس��ان 
قیمت داشتند، بانک صادرات نهمین سالروز عرضه اش 
را در حالی جشن گرفت که بیش از نیمی از سرمایه اش 
زیان دارد و زیان انباشته این بانک به گفته مدیرعامل 
مقدار قابل تاملی اس��ت. این موضوع س��بب شده این 
بانِک بورسی مشمول ماده 141 قانون تجارت شود. این 
م��اده قانونی می گوید اگر بر اثر زیان های وارده حداقل 
نصف س��رمایه شرکت از بین برود، هیأت مدیره مکلف 
است بالفاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 
را دعوت کند تا موضوع انحالل یا بقای ش��رکت مورد 
ش��ور و رأی واقع شود. اما در عین حال مدیرعامل این 
بان��ک می گوید زیان ها در این بان��ک در حال کاهش 
است و بانک در جهت کاهش زیان ها و سودآوری قدم 

برمی دارد. 
ب��ا این همه، ش��اخص کل بازده نق��دی و قیمتی 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران ۷۸ واحد رش��د کرد 
و ب��ه رقم ۹6 ه��زار و ۷۷ واحدی رس��ید. در عین 
 حال ش��اخص کل هم وزن با 6۷ واحد رش��د تا رقم

1۷ هزار و ۳۸۹ واحد باال رفت. ش��اخص آزاد شناور 
نیز با رشد 210 واحد تا رقم 10۵ هزار و ۵۵1 واحد 
افزایش یافت و ش��اخص بازار اول با ۸۷ واحد رشد 
ت��ا رقم 6۹ هزار و 2۳2 باال رفت. اما ش��اخص بازار 
دوم با حدود سه واحد کاهش رقم 1۹۹ هزار و ۳1۵ 

واحدی را تجربه کرد. 

نماگربازارسهام

یکشنبه
20 خرداد 1397

شماره 1083
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ی��ک اقتصاددان با انتق��اد از تخصیص 
ارزه��ای خارج��ی ب��ه واردات کاالهای 
لوکس ی��ا غیرضروری گف��ت که بخش 
اساس��ی واردات باید مربوط ب��ه کاالها، 
قطعات و مواد اولیه م��ورد نیاز در تولید 
داخل��ی و نه اقالم تجمل��ی و یا خدمات 

لوکس باشد. 
به گزارش ایسنا، غلبه واردات کاالهای 
مصرف��ی در کش��ور و همچنی��ن ضعف 
صنایع تولیدی وضعیتی اس��ت که برخی 
از اقتصاددانان آن را نتیجه غافل شدن از 
صنع��ت و مخصوصا صنایع س��نگین در 
کشور می دانند. تمرکز بر صنایع سنگین 
از ابت��دای انقالب مورد توجه مس��ئوالن 
وق��ت ق��رار گرف��ت به طوری ک��ه حتی 
وزارتی با نام صنایع سنگین )که بعدها به 
دو وزارت صنایع و وزارت معدن و فلزات 
هم تبدیل شد( برای پیگیری این مقوله 
تأس��یس شد. با این حال در دوران بعد و 
مخصوصا در دوره دولت های س��ازندگی، 
دول��ت ب��ا انج��ام خصوصی س��ازی های 
گس��ترده و بی حساب و کتاب از یک سو 
و عدم توجه به مس��ئله کنترل واردات از 
سوی دیگر، باعث ش��د تا عمال کشور از 
وضعیت تولیدمحوری خود فاصله بگیرد. 
هرچند طراحان سیاس��ت های تعدیل 
س��اختاری معتقدن��د ای��ن برنامه ها در 
بلندمدت می تواند به کاهش فقر و رش��د 
اقتصادی کش��ور کمک کن��د، اما تجربه 
اج��رای این سیاس��ت ها در کش��ورهای 
مختل��ف از جمل��ه آرژانتی��ن، برزی��ل، 
اکوادور، اندونزی، ش��یلی و بس��یاری از 
کشورهای دیگر نشان داده است که این 
برنامه ه��ا در بلندمدت نه تنها باعث ایجاد 
رش��د اقتصادی نش��ده  اند بلکه موجبات 
فق��ر و فالکت ملت ها را هم در بلندمدت 
فراهم کرده اند. اج��رای این برنامه ها که 
از طری��ق دو نهاد بانک جهانی و صندوق 
بین الملل��ی پول )که در آمریکا اس��تقرار 
دارن��د( هدایت می ش��وند بر آزادس��ازی 
تجاری و خصوصی س��ازی های گس��ترده 
متمرکز اس��ت که باعث می ش��ود مقوله 
»تولید« از تمرکز دولت ها در کشورهای 
در حال توسعه خارج شود و در بلندمدت 
باعث می ش��ود تا آن کش��ورها ب��ا انواع 
پدیده های ناش��ی از بیکاری و فقر مواجه 

شوند. 
در رابط��ه با مس��ائل ح��ال حاضر در 
اقتصاد کش��ورمان گفت وگویی با ابراهیم 
رزاق��ی داش��تیم. رزاقی ک��ه عضو هیأت 
علمی دانش��کده اقتصاد دانش��گاه تهران 
است دارای مدارک کارشناسی اقتصاد از 
دانش��گاه تهران 1۳4۸، کارشناسی ارشد 
توس��عه اقتصاد 1۳۵۳ و دکترای توسعه 
اقتص��اد، 1۳۵۵ در پاریس اس��ت. او در 
توضیح مسائل اقتصادی کشور به اتفاقات 

س��ال های گذش��ته و مخصوص��ا دوران 
دولت ه��ای »مهرورزی« و »س��ازندگی« 
اش��اره می کن��د و وجه مش��ترک آنها را 
در کلیدواژه های »گس��ترش واردات« و 
»کم توجه��ی به تولی��د داخلی« توصیف 
می کن��د؛ امری که ب��ه اعتق��اد او باعث 
تضعی��ف صنای��ع تولیدی و بی��کاری در 

سال های بعد هم شده است. 
رزاقی با بیان اینکه شرایط رکود فعلی 
در اقتصاد مس��یری است که از 2۹ سال 
پیش شروع شده اس��ت، می گوید: ما در 
ابتدای انق��الب به این فکر می کردیم که 
از تولی��د در اقتصادم��ان دفاع کنیم و به 
همین منظور حتی وزارت صنایع سنگین 
را ه��م راه ان��دازی کردی��م ت��ا از صنایع 
س��نگین و قطعه سازی در کشور حمایت 
کنی��م؛ امری که البته بعد از پایان جنگ 
و شروع سیاست های تعدیل ساختاری در 
دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی 

به فراموشی سپرده شد. 
وی در توضی��ح سیاس��ت های تعدیل 
س��اختاری گفت که این سیاست از ابتدا 
برای کش��ورهایی طراحی ش��ده بود که 
نیازمن��د وام بودند. حامی این سیاس��ت 
صندوق بین المللی پ��ول و بانک جهانی 
اس��ت ک��ه به رغ��م اخت��الف آمری��کا با 
کشورمان در آن دوران اما از آن حمایت 

کردند. 
عضو هی��أت علمی دانش��گاه تهران با 
اش��اره به نحوه اجرای خصوصی س��ازی 
ب��ه عن��وان رک��ن اصل��ی پیاده س��ازی 
سیاست های تعدیل س��اختاری در دوره 
دولت سازندگی، اظهار کرد: در آن دوران 
بسیاری از شرکت های دولتی با این بهانه 
ک��ه بازدهی مناس��بی ندارن��د خصوصی 
ش��دند آن هم با قیمتی بسیار پایین تر از 
حد واقعی آن ش��رکت ها ک��ه جزو اموال 
بیت المال حساب می ش��د. این در حالی 
بود که می توانستیم برای بهبود عملکرد 
آن شرکت های دولتی از نیروهای فعال و 

سالم تری استفاده کنیم. 
او در توضی��ح عل��ل تضعی��ف صنایع 
داخلی در دوران سازندگی، ادامه داد: در 
آن دوره بسیاری از صنایع وجود داشتند 
که با س��ود بسیار کمی کار می کردند اما 
چرخ تولی��د را می چرخاندند. با این حال 
دول��ت در آن زمان با پایین آوردن قیمت 
دالر باعث شکست این صنایع شد، چراکه 
در این شرایط واردات گسترش پیدا کرد 

و نسبت به تولید داخلی ارزان تر شد. 
وی ب��ا بیان اینکه خصوصی س��ازی در 
کش��ور ما عمال بس��یاری از ویژگی هایی 
ک��ه برای آن تعریف می کنند را به همراه 
نداش��ت، اظهار ک��رد: خصوصی س��ازی 
در ای��ران نتوانس��ت کیفی��ت تولی��دات 
را ب��اال بب��رد ضم��ن اینکه به��ره وری را 

ه��م نتوانس��ت محقق کند. ب��رای مثال 
در صنای��ع الکترونیکی ما ک��ه زمانی تا 
1000کارگ��ر را به خود مش��غول کرده 
بودن��د، ام��ا ب��ا خصوصی س��ازی عم��ال 
حتی  به طوری ک��ه  ش��دند،  ورشکس��ته 
زمین های ای��ن کارخانجات ح��اال برای 
فروش به منظور ساخت وس��ازهای دیگر 

حراج شده است. 
این اس��تاد دانشگاه با بیان اینکه هدف 
آمری��کا در آن دوران این ب��ود که ایران 
را از ه��دف تولی��د منصرف کن��د، ادامه 
داد: این هدف متأس��فانه تا حدود بسیار 
زیادی محقق ش��ده اس��ت و ح��اال ما به 
همان خاطر حدود 20 میلیون نفر انسان 
زیر خط فقر داریم که بخش عمده آن به 
دلیل بیکاری ناش��ی از عدم وجود صنایع 

تولیدی بوده است. 
رزاق��ی با بی��ان اینکه در ح��ال حاضر 
ح��دود 60 میلیون نفر نی��روی فعال در 
سطح اش��تغال داریم، اظهار کرد: از این 
تع��داد تنها 2۳ میلیون نفر مش��غول کار 
هس��تند که این یعنی از هر س��ه نفر دو 
نفر بیکار هس��تند. واقعیت این است که 
تهاجم اقتص��ادی بر علیه کش��ور از 2۹ 
سال پیش و همزمان با اجرای برنامه های 
تعدیل س��اختاری آغاز شد و در آن زمان 
ه��م نماین��دگان مجلس ب��ه آن ایرادی 
نگرفتند و باعث ش��د ت��ا میلیاردها دالر 
از منابع ما صرف واردات و مصرف ش��ود 
درحالی ک��ه که اگر این منابع به س��مت 
صنایع تولیدی می رفت می توانست تا ۵0 

میلیون شغل ایجاد کند. 
وی با اش��اره به دوران دولت های نهم 
و دهم ب��ه عنوان نقطه عط��ف افزایش 
درآمدهای نفت��ی در ایران با بیان اینکه 
در آن دوران م��ا می توانس��تیم ب��ا رقم 
20ه��زار دالر یک ش��غل پای��دار ایجاد 
کنی��م، اضاف��ه کرد: با این ح��ال در آن 
دوران ح��دود ۵00 میلیارد دالر واردات 
از آن فرص��ت  نتوانس��تیم  و  داش��تیم 
طالیی درآمدهای نفتی کالن اس��تفاده 
کنی��م. هرچند در مورد مس��کن مهر و 
تولید بنزین داخلی تحرکاتی انجام شد، 
اما این حرکات بس��یار پراکنده و ضعیف 

بودند. 
این اقتص��اددان با بی��ان اینکه صنایع 
پیچیده تری��ن  ج��زو  اساس��ا  دفاع��ی 
ب��ه  هس��تند  صنای��ع  س��خت ترین  و 
پیش��رفت های ایران در ای��ن حوزه ها در 
س��ال های بع��د از انقالب اش��اره کرد و 
افزود: چطور ما در صنایعی به پیچیدگی 
صنایع هس��ته ای توانستیم موفق شویم، 
اما در حوزه های بس��یار س��اده تر صنایع 
تولیدی عقب ماندیم. واقعیت این اس��ت 
ما بس��یاری از افراد جه��ادی و آماده به 
خدمت داریم که اگر کاری به آنها سپرده 

ش��ود با همه وجود آن را انجام می دهند، 
اما اگر وظایف به عهده مس��ئوالنی باشد 
ک��ه اعتقادی به ت��وان داخل��ی ندارند و 
همیشه چش��م به راه خارجی ها هستند 
وابستگی کش��ور به بیگانگان روز به روز 

بیشتر می شود. 
رزاقی با اش��اره ب��ه اص��ل دوم قانون 
اساس��ی که می گوید مع��اد یعنی تعالی 
انس��ان به س��وی خ��دا، تأکی��د کرد که 
دولت ها باید مس��کن، خوراک، پوشاک، 
درم��ان و بهداش��ت را برای ش��هروندان 
فراهم کنند، چراکه بدون اینها نمی توان 
به معاد اعتقاد داش��ت. الزمه این اعتقاد 
هم وجود افراد جهادی و با پشتکار است 

تا بتوانند امور را پیش ببرند. 
وی ب��ا انتق��اد از تخصی��ص دالرهای 
دولت��ی ب��ه واردات کااله��ای لوک��س و 
غیرض��روری، بیان کرد: بخش اساس��ی 
واردات بای��د واردات کااله��ا، قطع��ات و 
مواد اولی��ه برای تولید باش��د و نه اقالم 
تجملی و کاالها و خدمات لوکس. برخی 
از موسس��ات دالره��ای ارزان دولت��ی را 
دریافت می کنند و با آن کاالهای تجملی 
وارد می کنن��د، درحالی که م��ا می توانیم 
این یاران��ه را به تولیدکنن��دگان بدهیم 
ت��ا در نهایت نیازه��ای داخلی را برطرف 
کنی��م.  این اقتص��اددان در پایان با بیان 
اینکه کس��انی که کاالهای خارجی وارد 
می کنند و س��ودهای کالن می برند باید 
ملزم ب��ه پرداخت مالیات ش��وند، گفت: 
آمریکایی ها و ب��ازار آزادی ها به ما دروغ 
می گویند که می گویند ما آزادی کامل را 
در اقتصاد ایج��اد کرده ایم. همین آمریکا 
حدود 2۵درص��د تعرفه گمرکی از فوالد 
چی��ن می گی��رد تا جلوی ورشکس��تگی 

صنایع فوالد خود را بگیرد. 
تعدی��ل  برنامه ه��ای  اس��ت  گفتن��ی 
Structural adjus - )���اختاری 
ment programmes( شامل وام های 
ارائه ش��ده توسط صندوق بین المللی پول 
و بانک جهانی به کش��ورهایی اس��ت که 
بحران های اقتص��ادی را تجربه کرده اند. 
این دو نه��اد برتون وودزی کش��ورهای 
قرض گیرن��ده را مل��زم می کنند در ازای 
گرفتن وام های جدید )و یا نرخ های بهره 
پایین تر در وام های موجود( سیاست های 
خاصی را پیاده کنند. صندوق بین المللی 
پ��ول معموال سیاس��ت گذاری ها را انجام 
می ده��د و بان��ک جهان��ی هم مس��ئول 
تنظیم اقدامات الزم اس��ت. این برنامه از 
طریق شروطی که تعیین می کنند به طور 
کلی برنامه ها و سیاست های »بازار آزاد« 
را پیاده می کنند. برنامه های این سیاست 
ش��امل تغییرات داخلی )خصوصی سازی 
و مقررات زدای��ی( و همچنی��ن خارج��ی 

)کاهش موانع تجاری( است. 

اخبارانتقاد از تخصیص ارز به واردات کاالهای لوکس

بیش از 736 هزار گوشی تلفن همراه 
در 2ماه نخست امسال وارد شد

گمرک جمهوری اسالمی اعالم کرد واردات گوشی 
تلفن همراه در دو ماه نخست امسال به بیش از ۷۳6 
هزار دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال 
از نظر ارزشی افزون بر 16۳درصد رشد داشته است. 
به گ��زارش ایرن��ا از گمرک، ارزش گوش��ی تلفن 
هم��راه واردش��ده ب��ه کش��ور از مبادی رس��می در 
فروردی��ن و اردیبهش��ت ماه امس��ال 10۹ میلیون و 

2۵0 هزار دالر است. 
در فروردین و اردیبهشت پارسال 2۸2 هزار و 6۷2 
دستگاه گوش��ی تلفن همراه به ارزش 41 میلیون و 

۵06 هزار دالر وارد کشورمان شده بود. 
به گزارش ایرنا، مرحله عملیاتی طرح کددار کردن 
گوش��ی های تلفن همراه )رجیس��تری( از اواخر مهر 
پارسال و با هدف ساماندهی ورود گوشی ها به کشور 
و مبارزه با قاچاق آن ش��روع و به ترتیب نش��ان های 

تجاری مختلف مشمول این طرح شد. 
 »محمدج��واد آذری جهرم��ی« وزی��ر ارتباط��ات 
و فن��اوری اطالعات اع��الم کرد که از آغ��از اجرای 
طرح رجیس��تری تلفن های همراه در سطح کشور تا 
فروردین ماه امس��ال، 12 هزار میلیارد ریال درآمد از 

این محل به دست آمده است. 

تحوالت بازار محصوالت پروتئینی 
قیمت مرغ به 8000 تومان رسید

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ 
به ۸000 تومان در بازار خبر داد. 

مهدی یوس��ف خانی در گفت وگو با خبرنگار مهر، 
از افزایش ح��دود ۵۵0 تومانی قیمت مرغ طی یک 
هفته اخیر خبر داد و اظهار داش��ت: قیمت این کاال 
در مراکز خرده فروشی به ۸000 تومان رسیده است. 
وی اف��زود: قیم��ت ه��ر کیلوگ��رم مرغ گ��رم در 
عمده فروش��ی درب کشتارگاه ۷200 تومان و توزیع 

درب واحدهای صنفی ۷۳۵0 تومان است. 
رئی��س اتحادی��ه پرن��ده و ماه��ی گف��ت: قیمت 

خرده فروشی مرغ شمال ۷600 تومان است. 
ب��ه گفته یوس��ف خانی قیمت عمده مرغ کش��تار 

شمال در میدان بهمن6۸00 تومان است. 

صادرات ایران به قطر ۵ برابر شد
صادرات ایران به کشور قطر در سال جاری نسبت 

به سال گذشته بیش از پنج برابر شده است. 
به گزارش ایسنا، براساس تازه ترین آمار گمرک از 
تجارت خارجی دو ماهه نخست سال جاری، در این 
مدت 216 هزار و ۵۸۵ تن کاال به ارزش 4۷ میلیون 
و 666 هزار دالر از ایران به قطر صادر ش��ده اس��ت 
که رشد چشمگیری را نس��بت به مدت مشابه سال 

گذشته نشان می دهد. 
ص��ادرات انجام ش��ده ب��ه قط��ر از لح��اظ وزن��ی 
1.1۵درص��د و از لح��اظ ارزش��ی 0.6۵درصد از کل 
ارزش صادرات ایران در این مدت را ش��امل می شود 
و از ای��ن حیث کش��ور قط��ر در میان کش��ورهای 
دریافت کننده کاال از ایران در رتبه 1۹ قرار می گیرد. 
این در حالی اس��ت که در دو ماهه نخس��ت سال 
گذش��ته 1۳1 ه��زار و ۸14 ت��ن کاال از ای��ران ب��ه 
قطر صادر ش��ده بود ک��ه ارزش آن تنها ۸میلیون و 

۸۹۹هزار دالر بوده است. 

ص��ادرات ای��ران ب��ه قطر در مدت مش��ابه س��ال 
گذشته از لحاظ وزنی 0.۷4درصد و از لحاظ ارزشی 
0.14درص��د از کل ص��ادرات انجام ش��ده در م��دت 

مذکور بود. 
به این ترتیب مقایسه میزان صادرات به قطر در دو 
ماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته 
حاکی از آن است که صادرات به این کشور از لحاظ 
وزنی 64درصد و از لحاظ ارزشی بیش از 4۳۵درصد 

افزایش یافته است. 
نکت��ه مه��م این آم��ار افزای��ش قیم��ت کاالهای 
صادراتی به قطر اس��ت که نش��ان می دهد نسبت به 
س��ال گذشته کاالهای با ارزش باالتری به این کشور 

صادر شده است. 
 

خبر

پیشنهادات ارزی واردات و صادرات 
بخش خصوصی به دولت ارائه شد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از ارائه دو پیشنهاد 
بخش خصوصی به دولت برای ساماندهی ارز مورد نیاز 
واردات و حاص��ل از صادرات خبر داد و گفت: معتقدم 
با اجرای آنها، واردات مدیریت می شود و صادرات رونق 
می گیرد.   »محمد الهوت��ی« در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا، افزود: این پیشنهادها از طرف اتاق های بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی ایران و تهران و همچنین 
کنفدراسیون صادرات ایران در قالب چند نامه خطاب 
به رئیس جمهوری و معاون اول رئیس جمهوری تقدیم 

شده است. 
وی ادامه داد: نخستین پیشنهاد اینکه »شرکت های 
دولتی و وابس��ته به نهادهای عموم��ی غیردولتی، ارز 
حاصل از صادرات خود را با نرخ 4200 تومان به سامانه 
نیم��ا وارد کنن��د و از آن برای ثبت س��فارش واردات 
کاالهای اساسی، واسطه ای و سرمایه ای استفاده شود.«

رئی��س کنفدراس��یون ص��ادرات ایران با ی��ادآوری 
دس��تورالعمل ارزی دولت - که براساس آن ۸0درصد 
ارز حاصل از صادرات باید به سامانه نیما عرضه شود و 
بقیه خارج از سامانه نیما و بین صادرکننده و واردکننده 
منتقل شود - گفت: براساس پیشنهاد بخش خصوصی، 
ن��رخ ارزی که قرار اس��ت خارج از س��امانه نیما و بین 

صادرکننده و واردکننده مبادله شود، توافقی باشد. 
به گزارش ایرنا، براس��اس دس��تورالعمل ارزی دولت 
ک��ه توس��ط مع��اون اول رئیس جمهوری ابالغ ش��د، 
صادرکنندگان مکلفند ارز حاص��ل از صادرات خود را 
به یک��ی از چه��ار روش »واردات در مقابل صادرات«،  
»پرداخت بدهی ارزی خ��ود«،  »فروش ارز به بانک ها 
و صرافی ه��ای مجاز« و »س��پرده گذاری نزد بانک ها« 
هزین��ه کنند.  رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران، 
روش »واردات در مقاب��ل صادرات« را به عنوان یکی از 
چهار راه هزینه ارز حاصل از صادرات برشمرد و گفت: 
مضم��ون این روش این بود که این نرخ، قیمت توافقی 
بین صادرکنن��ده و وارد کننده خواهد ب��ود؛ دلیل این 
برداش��ت این است که کاالها در دستورالعمل به ۸0 و 

20درصد تقسیم شده اند. 
الهوتی گفت: براس��اس این دستورالعمل، ۸0درصد 
ارز حاصل از صادرات باید به سامانه نیما عرضه می شد، 
ام��ا برای 20درص��د باقیمانده، امکان واگ��ذاری ارز به 
واردکنندگان توس��ط صادرکننده خارج از سامانه نیما 

به رسمیت شناخته شده بود. 
وی با بیان اینکه »از دس��تورالعمل اینگونه برداشت 
می شد که نرخ ارز در این تبادل، توافقی باشد«، گفت: 
اما با گذش��ت 40 روز از ابالغ دستورالعمل، هنوز هیچ 
مسئول دولتی نسبت به بحث توافقی مبادله ارز، اعالم 
نظر نکرده؛ ضمن آنکه توافقی یا دستوری بودن این نرخ، 

تأیید و رد نشده است. 
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار 
داش��ت: نکته دیگری که به نظر می رسد دستورالعمل 
ارزی را اندکی با مشکل مواجه کند اینکه دولت نرخ ارز 
را 4200 تومان اعالم و برای تخصیص آن فهرست 2۹ 
قلم کاالیی مشخص کرده است؛ بنابراین ارز تک نرخی 
نخواهد بود زیرا یک سری از خواسته ها خارج از این 2۹ 

قلم هستند و باید به آن تقاضاها پاسخ داده شود. 
وی اع��الم ک��رد که با اج��رای پیش��نهادهای ارزی 
ک��ه   - کوچ��ک  صادرکنن��دگان  بخش خصوص��ی، 
بخش خصوصی واقعی اند- حمایت می شوند و می توانند 
در بازارها حضور داشته باشند.  الهوتی گفت: عالوه بر 
این، ارز 4200 تومانی برای واردات کاالهای غیرضروری 

و ساخته شده با اولویت ۹ و 10 تخصیص نمی یابد. 

رئی��س کنفدراس��یون ص��ادرات ایران ب��ه تقاضای 
گس��ترده دریاف��ت ارز 4200 تومانی از دولت اش��اره 
کرد و گفت: در یک ماه و نیم گذش��ته، بانک مرکزی 
اع��الم کرده که بیش از 6 میلیارد و ۸00 میلیون دالر 
تخصیص ارز داشته اس��ت درحالی که تعداد زیادی از 
پرفورم��ا )پیش فاکتورها( متقاض��ی ارز 4200تومانی، 
هنوز بی پاس��خ مانده ان��د.  الهوتی اظهار داش��ت: اگر 
تخصی��ص ارز با این رون��د ادامه یابد، امس��ال واردات 
به ۹0 میلیارد دالر خواهد رس��ید.  براس��اس آمارهای 
رسمی، ارزش واردات ایران در سال گذشته ۵4 میلیارد 
دالر ب��ود.  عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
تأکید کرد که ارز ارزان قیمت، به جای تشویق صادرات، 

گسترش واردات را ترغیب می کند. 

یکشنبه
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خروج ش��رکت های اروپایی از ایران و قطع 
همکاری آنها به سبب فش��ار ها و تحریم های 
آمریکا با ش��رکت های خودروساز و قطعه ساز 
ایرانی نگرانی های زی��ادی را برای صنعتگران 
این صنایع به وجود آورده است، حال سؤالی که 
به وجود می آید این است که چه راهکار هایی 
برای دور زدن تحریم ها و کاهش صدمات وارده 

به بدنه صنعت خودرو وجود دارد؟ 
به گزارش خودروکار، صنعت خودروس��ازی 
ب��از هم با یک ش��وک و خبر جدی��د اما قابل 
پیش بینی مواجه ش��د. همان گونه که تصور 
می ش��د ش��رکت های اروپای��ی به خص��وص 
فرانس��وی ها پ��س از خروج آمری��کا از برجام 
فعالیت های خ��ود را در ایران متوقف کنند تا 
فرصت حضور در بازار های آمریکا را از دس��ت 
ندهند، گروه پژو سیتروئن در بیانیه ای تصریح 
کرد ک��ه فرآیند تعلیق فعالیت های مربوط به 
سرمایه گذاری های مش��ترک خود در ایران را 
آغ��از کرده و برای احترام به قانون تحریم های 
آمریکا بر ضد تهران تا پانزدهم مردادماه سال 

جاری ایران را ترک می کند. 
قطع همکاری گروه فرانسوی پژو سیتروئن 
بی ش��ک ضرر و زیان قاب��ل توجهی را متوجه 
صنعت دوم ایران خواهد کرد و معلوم نیس��ت 
آنه��ا برای این تصمیمی که گرفته اند به ایران 

غرامت پرداخت خواهند کرد یا خیر. 
در همی��ن ارتب��اط ول��ی ملک��ی، عض��و 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی می گوید: »این نخستین بار نیست 
که ش��رکت هایی اروپایی همانند پ��ژو، رنو و 
سیتروئن ما را تحریم می کنند، پیش از برجام 

آنها با ایران همکاری نکردند.«
او در ادامه می افزاید: »وابس��تگی ما به پژو 
صد درصدی نیست، هم قطعه سازان داخلی و 
هم کش��ور های دیگری همانند چین و ترکیه 
با ما هم��کاری دارند و برای تامین قطعات به 
ایران کمک خواهند کرد و قطعات برای تولید 
خودرو در دس��ترس خواهد بود. اما مشخص 
است اگر امور به طور طبیعی روند خود را طی 
کند، کارها سرعت بیشتری می گیرد و قیمت 

تمام شده کاهش می یابد.«
عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس 
شورای اسالمی تصریح می کند: »شرکت های 
اروپای��ی مناف��ع خ��ود را در آمریکا بیش��تر 
می بینند و از طرفی هم از آمریکا نیز حس��اب 
هم می برند، بنابراین خروج آنها از ایران کاماًل 

قابل پیش بینی بود.«

خودروسازان به فکر جایگزین ها جدید 
باشند

ملک��ی با اش��اره ب��ه اینک��ه م��ا در تولید 
خودرو ه��ای جدید همانند پ��ژو 200۸ و پژو 
۳01 ممکن اس��ت با مش��کل مواجه شویم، 
عنوان می کند: »خودروسازان ما برای رفع این 
مشکل باید تدبیر دیگری بیندیشند. همانند 
بهمن موتور که هنگامی که مزدا به همکاری 
خود با ایران ادامه نداد خودروی هاوال چینی 
را جایگزین کرد، خودروس��ازان ما هم باید به 

فکر جایگزین باشند.«
او با بیان اینک��ه برای کاهش ضرر هایی که 
به خودروسازان تحمیل می شود باید قیمت ها 
آزاد شود، خاطرنشان می کند: »قیمت بسیاری 
از م��واد اولی��ه و حتی حامل ه��ای انرژی نیز 
افزایش یافته است و طبیعی است که قیمت ها 
افزایش پیدا کند. اگر قیمت ها آزاد اعالم شود 
توجه خودروس��ازان و قطعه سازان به کیفیت 
محصوالت نیز افزایش پیدا می کند و این گونه 
می توانن��د هفت تا تحری��م را هم دور بزنند و 
حتی قطعاتی را که ضرورت دارد وارد می کنند. 
اگر ما دس��ت و پای آنها را ببندیم نمی توانند 
عملکرد خوبی داشته باشند. بنابراین بازار است 
که باید قیمت ها را تعیین کند. نظارتی هم اگر 
وجود دارد نباید نظارت قیمت گذاری باش��د، 
بلکه باید با فرصت طلب ه��ا و دالالن برخورد 

شود. 
در همین زمین��ه عبدالرضا مصری، عضو 
کمیس��یون برنام��ه و بودجه و محاس��بات 
مجلس نگاه مثبتی به ای��ن موضوع دارد و 
می گوید: »اگرچه رفتن این شرکت ها هنوز 
قطعی نیس��ت و سران کش��ور های اروپایی 
در حال رایزنی هس��تند و ب��ه آمریکا نامه 
نوش��ته اند که این چند کشور از تحریم های 
علیه ایران مس��تثنی باش��ند، ام��ا اگر این 
موضوع قطعی ش��ود و س��بب ش��ود ما به 
س��مت اقتصاد مقاومتی پیش برویم، بهتر 
اس��ت، چراکه قطعاً نجات صنعت خودروی 
ما در این اس��ت که روی پای خود بایستد. 
تا زمانی که در صنعت خودرو وابسته به این 
کشور های اروپایی هستیم و آنها به طور انبوه 
محص��والت خود را تولید می کنند و قیمت 
تمام ش��ده این محصوالت پایین اس��ت، ما 
نمی توانی��م با آنها رقابت کنیم. باید امیدوار 
باش��یم صنعت خودروی کش��ور بعد از ۵0 
س��ال فعالیت بتواند روی پای خود بایستد 

و خودکفا شود.«

صنعت خودروسازی دولتی محکوم به 
شکست است

او با اش��اره به اینکه برای خودکفایی ایران 
در صنعت خودرو، استعداد، توانایی و امکانات 
الزم وج��ود دارد ام��ا س��اختار دولتی صنعت 
خودرو ای��ن اجازه را نمی ده��د، تصریح کرد: 
»صنعت خودروس��ازی دولتی ی��ا هر اقتصاد 
دولتی محکوم به توقف یا شکس��ت است. اگر 
این ساختار تغییر پیدا کند و در اختیار بخش  
خصوصی قرار بگیرد توانایی رش��د بخشیدن 
به این صنعت را خواهد داش��ت. هر جایی که 
بخش خصوصی ب��ه آن ورود پیدا کرده موفق 
بوده اس��ت. اما به پای صنعت خودروی ایران 

زنجیر های دولتی بسته شده است.«

مصری می افزاید: »هیچ کدام از کشور هایی 
که صنعت خودروسازی موفقی دارند، صنعت 
خودروسازی دولتی ندارند. ما تصور می کنیم 
صنع��ت خودروس��ازی ای��ران بای��د همپای 
ش��ورولت، دوو، بنز و شرکت های بزرگ دیگر 
دنیا پیش��رفت کند اما یک کشور نمی تواند با 
هم��ه دنیا رقابت کن��د، بلکه باید یک صنعت 
خودروسازی مفید را تعریف و بخش  خصوصی 

را تقویت کنیم و از آن انتظار داشته باشیم. 
ساخت قطعات خودرویی از انرژی 

هسته ای سخت تر نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس در رابطه با س��اخت قطعات خودرو و 
قطعه سازی ایران خاطرنشان می کند: »ساخت 
قطعات خودرویی از انرژی هس��ته ای، صنعت 
اورانیوم، صنع��ت نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی 

و س��لول های بنیادی و س��اخت موش��ک که 
پیچیده تر نیس��ت. ما هر جا که خواس��ته ایم 
عمل کرده ایم، اما شرکت های دنیا و مدیریت 
ترس��وی دولتی این اج��ازه را نمی دهد. برای 
دول��ت طوالنی ب��ودن زمان مدیریت ش��رط 
اس��ت و اگ��ر بخواهد کوچک ترین ریس��کی 
انجام دهد با مخالفت ها روبه رو می شود اما در 

بخش خصوصی این مشکالت وجود ندارد.«
محمدرض��ا نجفی من��ش، رئی��س انجمن 
قطعه س��ازان نیز در پاس��خ به این س��ؤال که 
ب��رای رهایی از فش��ار هایی ک��ه تحریم های 
آمریکا به صنعت خودرو و قطعه س��ازی ایران 
می آورد، چه راهکاری وج��ود دارد، می گوید: 
»ب��رای آنکه بتوانیم بهترین تصمیم را در این 
زمینه بگیریم باید همیش��ه بدترین شرایط را 
در نظر بگیریم یعنی پیش فرض مان این باشد 
که همه اینها با ای��ران قطع همکاری کنند و 
بر همین اس��اس باید چند حرک��ت را انجام 
دهی��م تا آس��یب وارده کمتر ش��ود. در قدم 
نخست باید به داخلی س��ازی توجه بیشتری 
ش��ود و تا جایی که امکانش وجود دارد، مواد 
اولیه و قطعات مان را داخلی سازی کنیم، قدم 
دوم آن است که سورس های مطمئنی را پیدا 
کنیم تا از نظر تأمین دچار مش��کل نشویم و 
در قدم س��وم نیز باید کاالهای غیرضروری و 
لوکس��ی که نیاز فوری جامعه نیست را حذف 
کنیم. قدم چهارم این است که صادرات مان را 
به کشور های همسایه و کشور هایی که رابطه 
سنتی با آنها داریم گسترده تر کنیم و خودمان 

را برای شرایط سخت آماده کنیم. 
سازمان استاندارد باید در 

استاندارد های 8۵گانه تجدیدنظر کند
او می افزاید: »از نظر اس��تاندارد ها و... هم با 
توجه به اینکه دسترسی کیفی مطلوبی نداریم 
باید تجدیدنظر شود و رسانه ها هم از انتقادات 
کوبنده و مخرب دست بردارند تا مردم با رغبت 
بیشتری به س��مت خودرو های داخلی بروند. 
البته این به معنی آن نیست که ما تالش مان 

را برای بهبود کیفیت از دست دهیم.«
رئی��س انجمن قطعه س��ازان خاطرنش��ان 
می کند: »در فرصت باقی مانده بانک مرکزی 
از لحاظ ارزی باید کمک کند تا بخشی از مواد 
اولیه که ما تولید داخلی آن را نداریم تأمین و 
پایداری خودمان را بیشتر کنیم تا راهی برای 
حل این مش��کالت پیدا شود و ضمن آنکه در 
بین بخش های داخلی هم باید برآورد شود که 
چه موادی را نیاز داریم تا س��ایر بخش ها هم 

کم��ک کنند. به طور مثال فوالدم��ان را گروه 
فوالد تأمی��ن کند و همین طور مواد معدنی و 
پتروشیمی مورد نیاز هم تأمین شود تا نیازمان 

به واردات کمتر شود.«
نجفی منش در خص��وص آینده قرارداد های 
قطعه س��ازان ایرانی با دیگر کشور های جهان 
نی��ز تصریح می کن��د: »به ط��ور منطقی اگر 
کش��وری با آمریکا در حال کار کردن اس��ت 
ادامه فعالیت هایش با ما بس��یار دشوار خواهد 
ش��د، زیرا تحریم های جدید آمری��کا این بار 
بسیار کشنده است و این شرکت ها با تحریم و 
جریمه روبه رو خواهند شد و اموال شان توقیف 
می شود و نمی شود انتظار داشت این شرکت ها 
به دلیل اینکه با ما ق��رارداد دارند منافع خود 
را فدا کنند. مجموعه دیپلماسی ما باید راهی 
پیدا کند تا این فش��ار ها به قطعه سازان کمتر 
شود.« او در پاسخ به این سؤال که درحالی که 
وضعیت قطعه س��ازان زیاد مناس��ب نیست و 
برخی از آنها در آس��تانه تعطیلی هس��تند یا 
تعطی��ل ش��ده اند، این قط��ع همکاری ها چه 
صدمات��ی به آنها خواه��د زد، عنوان می کند: 
»مش��کالت قطعه سازان بیش��تر داخلی است 
ت��ا خارجی، همانن��د تعدیل قیمت ه��ا. تمام 
مواد اولیه ما افزای��ش پیدا می کند اما قیمت 
قطع��ه افزایش پیدا نمی کن��د و دلیل آن هم 
قیمت گذاری خودرو اس��ت. اولین اقدامی که 
باید انجام ش��ود این اس��ت که دولت دس��ت 
از قیمت گ��ذاری خودرو ب��ردارد و اجازه دهد 
ب��ازار روال طبیع��ی خود را طی کن��د و دوم 
آنکه مطالبات قطعه سازان به موقع و یک ماهه 
پرداخت شود و سوم هم نیاز ارزی قطعه سازان 
را بانک مرکزی تأمین کند تا در آینده فرصت 

بیشتری برای ارائه راهکار اساسی پیدا شود. 
به نظر می رس��د طبق گفته کارشناس��ان 
و مس��ئوالن، صنعت خودروی ایران بار دیگر 
باید دست روی زانو های خود گذاشته تا بتواند 
قدم علم کند. از س��وی دیگ��ر دولتی ها باید 
صنع��ت خودرو را رها ک��رده و آن را به بخش  
خصوصی واگذار کنند، همچنین دولتی ها باید 
از قیمت گذاری خودرو دس��ت بکشند و اجازه 
دهن��د بازار خودرو راه��ش را پیدا کند و تنها 
دولتی ها دس��ت دالالن را از این صنعت کوتاه 
کنند. در این بین ش��اید الزم باش��د سازمان 
استاندارد نیز در این بحرانی که صنعت خودرو 
را فرا خواهد گرفت بخش��ی از اس��تاندارد های 
۸۵گان��ه را تعدی��ل کند تا ض��رر کمتری به 

صنعت دوم کشور وارد شود. 

راهکار خودروسازان برای دور زدن تحریم

عبور ارابه صنعت از سینه کش محدودیت ها
اخبار

بازار خودروهای خارجی نیازمند نظارت است
بازار انحصاری خودرو به نفع 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیست
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت باید با تعیین 
س��ازوکار های مناس��ب، نحوه قیمت گذاری خودرو هایی 
که با ارز مبادالتی وارد می ش��وند را کنترل کرد.  س��عید 
موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفت وگو 
با باش��گاه خبرن��گاران جوان درب��اره واردات خودرو های 
خارجی به کش��ور اظهار کرد: با بسته شدن سامانه ثبت 
س��فارش خودرو در سال گذشته و باز شدن مقطعی آن 
در دی ماه س��ال ۹6، خودرو جدیدی به کشور وارد نشده 
و در برخی مدل های کمبود عرضه دیده می شود.  رئیس 
اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به علل افزایش قیمت 
برخی خودرو های وارداتی در کشور، تصریح کرد: افزایش 
تعرفه خودرو ه��ای وارداتی، بس��ته بودن سیس��تم ثبت 
سفارش خودرو، نوس��انات نرخ ارز و مشکالت موجود بر 
س��ر راه دریافت ارز مبادالتی از مهم ترین دالیل افزایش 
قیمت خودرو های وارداتی اس��ت.  وی با انتقاد از افزایش 
تعرفه خودرو ه��ای وارداتی گفت: افزایش تعرفه و حذف 
ک��ردن برخ��ی خودرو های خارج��ی از جری��ان رقابت، 
موجب کاهش کیفیت خودرو های ساخت داخل می شود 
ک��ه در این میان هم مصرف کنن��ده و هم تولیدکننده از 
این موضوع متضرر خواهند ش��د.  موتمنی با اش��اره به 
حضور خودروهای چینی در کش��ور افزود: شرایط فروش 
خودرو ه��ای چین��ی در کن��ار س��رمایه گذاری چین در 
خودروس��ازی، موجب کاهش قیمت آن نسبت به سایر 
تولیدات اروپایی ش��ده و زمینه را ب��رای افزایش حضور 
خودرو های چینی در بازار کشور فراهم کرده است.  رئیس 
اتحادیه فروشندگان خودرو با انتقاد از افزایش خودرو های 
داخل��ی، اظهار کرد: افزایش قیم��ت خودرو های خارجی 
فرصت مناس��بی برای تولیدکنندگان داخلی است که با 
افزایش فروش محصوالت خود، بازار را به دس��ت گیرند، 
اما با تصمیم افزایش قیمت خودرو های داخلی این فرصت 
را از دس��ت خواهند داد.  وی با تأکید بر اینکه نظارت بر 
واردکنندگان خودرو که ارز دولتی دریافت می کنند الزامی 
است، تصریح کرد: خودرو به عنوان کاالی اساسی نیازمند 
ارز دولتی است و باید با تعیین سازوکار های مناسب نحوه 
قیمت گذاری خودرو هایی که با ارز مبادالتی وارد می شوند 
را کنت��رل کرد.  موتمنی در پایان با اش��اره به غیرواقعی 
ب��ودن قیمت خودروهای خارجی گف��ت: افزایش قیمت 
خودرو ه��ای خارج��ی حباب اس��ت و در صورت کاهش 

تعرفه و دریافت ارز دولتی قیمت آن واقعی خواهد شد. 

باید خودروهای داخلی را 
آسیب شناسی کنیم

عض��و هیأت علمی دانش��گاه عل��م و صنعت گفت 
خروج خودروس��ازان خارجی مش��کلی برای صنعت 
خودرو ایجاد نخواهد کرد به شرط آنکه خودروسازان 
خودروهای داخلی را آسیب شناسی کرده، نقاط قوت 

آنها را تقویت و معایب شان را برطرف کنند. 
ابوالفضل خلخالی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
خودروس��ازان داخلی از نظر تکنولوژی و دانش فنی، 
مش��کلی برای طراحی و تولید خودروهای مناسب و 

با کیفیت ندارند. 
وی ادامه داد: دلیل اینکه خودروس��ازان در فضای 
پس��ابرجام به سمت تولید مش��ترک با خودروسازان 
خارج��ی رفتند این بود که خودروه��ای جدید را با 

قیمت اقتصادی و با هزینه کمتری تولید کنند. 
این کارش��ناس صنعت خ��ودرو اف��زود: حال که 
برخی خودروس��ازان خارجی تحت فشارهای آمریکا 
به دنبال خروج از ایران هس��تند مش��کلی نیست و 
خودروسازان از این پس می توانند بر طراحی و تولید 

خودرو با برندهای داخلی متمرکز شوند. 
وی با بیان اینکه در این راه قدم اول این است که 
خودروسازان نقاط قوت خودروهای داخلی را تقویت 
و معای��ب آنها را برط��رف کنند، خاطرنش��ان کرد: 
اگ��ر برندهای داخلی جدی گرفته ش��ده و روی آنها 
سرمایه گذاری شود هم نیازهای داخلی برطرف شده 
و هم امکان صادرات و ارزآوری وجود خواهد داشت. 
خلخالی ادامه داد: از این پس باید تمرکز خودروسازان 
بر توس��عه خودروهای داخلی و به ویژه تقویت زنجیره 
تأمین قطع��ات خودرویی باش��د. در حال حاضر یکی 
از مش��کالت صنعت قطعه س��ازی این است که بخش 
تحقیق و توس��عه در این واحدها چندان فعال نبوده و 
قطعه سازان همگام با صنعت خودرو پیشرفت نکرده اند.  
وی تصریح کرد: درواقع دلیل مش��کالت کیفی برخی 
خودروهای داخلی، پایین بودن کیفیت قطعات آنهاست 
که در این زمینه دولت باید به قطعه سازان کمک کند 
سرمایه گذاری الزم را برای ارتقای تکنولوژی و افزایش 
کیفی��ت انجام دهند.  به گزارش ایس��نا، چندی پیش 
ش��رکت پژو س��یتروئن اعالم کرد که به دنبال خروج 
آمریکا از برجام، فعاًل فعالیت های خود در ایران را تعلیق 
می کند. در واکنش به این اتفاق کارشناسان این اقدام 
پژو س��یتروئن را به »خودزنی« خودروس��از فرانسوی 

تعبیر کردند. 
ب��ه گفته آنها ب��ا توجه به اینکه پ��ژو پیش از این 
برای بازگش��ت دوب��اره به ایران مجب��ور به پرداخت 
غرام��ت چند صد میلی��ون یورویی ش��ده بود و هم 
پژو و هم س��یتروئن در فعالیت های خ��ود در ایران 
اقدام به سرمایه گذاری قابل توجهی کرده اند و امکان 
خروج سرمایه گذاری انجام شده را نیز ندارند با توقف 
فعالی��ت در ایران این ش��رکت ها اق��دام به خودزنی 

کرده اند. 

جدیدترین قیمت خودروهای تولید داخل در بازار تهران

ماهیگیری از آب گل آلود 
این روزها در بازار خودرویی کش��ور هر چند مش��تری وجود ندارد، ولی قیمت ها به 

شکلی غیرقابل باور در حال افزایش است.
به گزارش پدال نیوز، فروشندگان خودرو این روزها در حال ماهیگیری از آب گل آلود 
برهم زدن برجام از س��وی آمریکا هس��تند. بازار آگهی ه��ای فیک و بی محتوای فروش 

خودرو در کشور بسیار داغ شده است و بیشتر جنبه سرگرمی هم برای فروشنده و هم 
خریدار پیدا کرده اس��ت. مزدا۳ با قیمت ۳00، پژو 200۸ با قیمت 21۵ و اس��تپ وی 
با قیمت 120 میلیون از جمله آگهی هایی اس��ت که بازار خودروی کش��ور را بیشتر به 

خیمه شب بازی مبدل کرده است. 

در ماه های گذش��ته با کاهش ارزش پول کش��ورمان و هجوم مردم به صرافی ها 
که خود ضربه اقتصادی جدی تری به اقتصاد ایران وارد می کند، این بار مردم در 
جبهه ای دیگر و در حوزه خودرو قصد دارند اقتصاد کش��ور را از آنچه که هس��ت 

ویران تر کنند.

استعالم قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج دیروز شنبه 19 خرداد ماه

قیمت 1۹ خردادقیمت 10 خردادخودرو

22/000/00022/۳00/000پراید 1۳1

2۳/۵00/00024/000/000پراید 111

22/۵00/00022/۷00/000پراید 1۳2

CS35 ۷۵/400/000۷6/000/000چانگان

۳۹/000/000۳۹/400/000ساینا اتوماتیک

2۹/000/0002۹/200/000تیبا هاچ بک رینگ اسپرت

۵1/۵00/000۵۵/000/000پارس تندر/ گیربکس جدید با مولتی

---۷0/000/000برلیانس C3 موتور 1.6

------سراتو 1600 آپشنال

12۳/000/0001۳۹/000/000سراتو 2000 آپشنال

6۸/000/000۷1/000/000ساندرو اتوماتیک

۷۳/000/000۸2/000/000استپ وی اتوماتیک

6۳/000/0006۵/۵00/000استپ وی دنده ای

4۳/000/0004۳/400/000کوییک اتومات پالس

SLX 40۵ ۳6/۵00/000۳6/۷00/000پژو

GLX 40۵ ۳۳/۸00/000۳4/200/000پژو

۳4/۵00/000۳4/۹00/000پژو GLX 40۵ دوگانه

LX ۳۵/000/000۳۵/۳00/000سمند

۳6/200/000۳6/600/000سمند EF7 بنزینی

۳۸/200/000۳۸/۷00/000سمند EF7 دوگانه سوز )16(

4۵/600/0004۵/600/000سورن توربو )202(

42/200/00042/۸00/000پارس سال )۳2(

4۳/۷00/0004۳/۹00/000پارس دوگانه سوز

4۷/100/0004۷/600/000پارس LX کالس 1۵

۵۵/400/000۵6/000/000پارس TU5 اتوماتیک

1۵0/000/000160/000/000پژو 200۸

۵۵/400/000۵6/۵00/000اچ سی کراس

44/200/00044/۵00/000پژو 206 تیپ ۵

۳۷/000/000۳۷/400/000پژو 206 تیپ 2

44/۳00/00044/۸00/000پژو 206 صندوقدار

6۳/200/0006۳/۸00/000پژو 20۷ اتوماتیک

۵2/۸00/000۵۳/۵00/000پژو 20۷ دنده ای

4۹/۵00/000۵۳/۵00/000ال ۹0 / ایران خودرو/ گیربکس جدید

۵0/400/000۵4/۵00/000ال ۹0 / پارس خودرو/ گیربکس جدید

66/200/0006۸/000/000تندر پالس اتوماتیک

4۷/400/0004۷/۸00/000دنا معمولی

۵۹/100/000۵۹/۵00/000دنا پالس

6۵/۵00/00066/۳00/000دنا پالس توربو

11۳/000/00011۸/000/000هایما S5 توربو

122/000/00012۹/000/000هایما S7 توربو

B30 ۷4/۵00/000۷۵/000/000بسترن

16۷/000/0001۸6/000/000مزدا۳ تیپ ۳

1۷2/000/0001۹1/000/000مزدا۳ تیپ 4

۹۷/000/000---کاپرا

۸4/۵00/000۸4/۹00/000جک S3 اتوماتیک

12۹/000/0001۳6/000/000جک S5 اتوماتیک

1۳2/000/00014۵/000/000اکسنت

I201۳۵/000/00014۷/000/000 هیوندای

1۹6/000/00024۵/000/000ویتارا کالس 10

یکشنبه
20 خرداد 1397

شماره 1083



کسب و کارامـروز8

مهدی یوسف زاده، معاون ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و 
فضای مجازی گفت حمایت از شرکت های دارای پتانسیل رشد همواره 
از اهداف این ستاد بوده و طرح زیست بوم حمایت از شرکت های خالق 

اقدامی مناسب برای حمایت از شرکت های 
خالق و فناور حوزه ICT کشور خواهد بود. 
به گزارش بنیاد مل��ی نخبگان، وی بیان 
کرد: از س��ال گذش��ته فرآیند تغییر نگرش 
و حمایت از ش��رکت ها در معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری شکل گرفت و ما 
معتقدیم حمایت از ش��رکت ها فقط محدود 
به حمایت های مالی از این شرکت ها نیست 
و موفقیت این ش��رکت ها ب��ه یک چرخه از 
انواع حمایت ه��ا نیازمند اس��ت و عالوه بر 
حمایت های دولت ب��ه همکاری و همراهی 
بخش ه��ای خصوصی نی��ز نیازمندیم و این 
موفقیت به اقدام��ات دولت خالصه نخواهد 

شد.  یوسف زاده ادامه داد: در حال حاضر تعدادی از این شرکت ها که 
قبال اطالعات آنها در ستاد ثبت شده بود توسط کارگروه های فعال در 
ستاد با ارزیابی های قبلی شناسایی شده اند و بعد از تأیید نهایی از این 

مزایا بهره مند خواهند شد. 
وی افزود: در این مرحله در صدد شناسایی شرکت های بیشتری در 
این بخش هس��تیم و به زودی طی فراخوانی اطالعات این ش��رکت ها 
جم��ع آوری و در کارگروه ه��ای مربوط��ه 

ارزیابی خواهند شد. 
معاون ستاد توس��عه فناوری اطالعات، 
معاون��ت  مج��ازی  فض��ای  و  ارتباط��ات 
علمی افزود: در ح��ال حاضر 10 کارگروه 
زیرمجموعه این س��تاد با عناوین، امنیت 
فضای تب��ادل داده - فن��اوری اطالعات، 
فض��ای مج��ازی و توس��عه ص��ادرات – 
الکترونیک، ارتباطات و روباتیک - ش��هر 
هوش��مند و اینترن��ت اش��یا - س��المت 
الکترونیک - توس��عه و حمایت از کس��ب 
و کاره��ا و ایده های خالقان��ه - بانکداری، 
پرداخ��ت و خدم��ات الکترونیک - تأمین 
مال��ی و س��رمایه گذاری های خطر پذیر - مراک��ز داده و رایانش ابری 
و پیوس��ت فن��اوری اطالعات قرار دارند که وظیفه ای��ن ارزیابی بنا بر 

ضوابط مشخص شده را برعهده خواهند داشت. 

دبیر و س��خنگوی ش��ورای گفت وگ��وی دولت ب��ا بخش خصوصی 
خراسان شمالی مهم ترین و اولین گام برای بهبود محیط کسب و کار 

را ایجاد ثبات اقتصادی اعالم کرد. 
به گزارش روابط عموم��ی اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی 
محمد صمدی در دومین جلس��ه ش��ورای 
گفت وگ��وی دول��ت با بخ��ش خصوصی به 
برخی از مصوبات جلس��ه قبل اشاره کرد و 
تش��کیل کمیته صادرات و واردات، استفاده 
از س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت، 
برنامه ری��زی و هدف گذاری اعزام و پذیرش 
هیات های تجاری به 1۵ کش��ور همسایه را 

از جمله مصوبات جلسه قبل عنوان کرد. 
توانمند س��ازی  ب��ر  ادام��ه  در  وی 
بخش خصوص��ی در محی��ط کس��ب و کار 
تأکید ک��رد و افزود: بهب��ود و رونق فضای 

تولیدی و در نتیجه رشد اقتصادی را به دنبال دارد. 
وی از جمله راهکارهای پیش��نهادی در راستای بهبود فضای کسب 
و کار را ش��امل رقابت پذی��ری تولید، بهره وری، حمای��ت از صادرات، 

پیاده سازی اقتصاد دانش بنیان و. . . عنوان کرد.  صمدی با بیان اینکه 
فعالیت اقتصادی بیشتر موجب رش��د سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و 
افزای��ش درآمد و رفاه اجتماعی مردم می ش��ود، گف��ت: بهبود محیط 
کسب و کار شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور 
را ب��ه هم��راه دارد.  وی اف��زود: همچنین 
بهبود محیط کسب و کار در توانمند سازی 
مردم در برابر فقر، بی��کاری نقش موثری 

دارد. 
رئیس اتاق بازرگانی خراس��ان ش��مالی 
مهم تری��ن و اولین گام برای بهبود محیط 
کسب و کار را ایجاد ثبات اقتصادی عنوان 
کرد.  وی اظهار کرد: در این زمینه انتظار 
می رود حل مش��کل اش��تغال را با بهبود 
محیط کس��ب و کار به فع��االن اقتصادی 
سپرده ش��ود تا در جهت تسهیل تولید و 

رشد واحدهای تولیدی گام بردارند. 
صمدی ادامه داد: اگر محیط کسب و کار بهبود یابد و بخش خصوصی 
برای س��رمایه گذاری مولد و اشتغال زا انگیزه پیدا کند، مشکل اشتغال 

حل خواهد شد. 

ایجاد ثبات اقتصادی مهم ترین عامل در بهبود فضای کسب و کارفراخوان شناسایی و حمایت از شرکت های خالق حوزه ICT منتشر می شود

گردش مالی مناس��ب و سرمایه به موقع کلید نجات هر کسب وکاری 
اس��ت، ولی چگونه مش��ارکت س��رمایه گذاران را بر برنام��ه مالی خود 

منطبق کنیم؟ 
کس��ر بودج��ه کاب��وس بس��یاری از کس��ب وکار ها و ب��ه خصوص 
استارتاپ های نوپاست. سرمایه همچون اکسیژن به فعالیت های تجاری 
حیات می بخش��د. متأسفانه بسیاری از س��رمایه گذاران شرایط بحرانی 
کارآفرینان را درک نمی کنند و برای پرهیز از ریس��ک  های مالی بیش 
از حد تعلل می کنند. در ادامه نظر یکی از مشاوران کسب وکار را برای 

فائق آمدن بر این مشکل می خوانیم. 
ش��ب قبل از مراس��م نوآورد روز من و هم بنیان گذارم در البی هتلی 
نشس��ته بودیم. کالیف درخواست کرد که مدت بیشتری برای ارائه سه 
دقیقه ای محصول مان تمرین داش��ته باشیم. من و او پنج ساعت برای 
یافتن بهتری��ن ارائه تمرین کردیم و 20 بار اص��الح کردیم. در کمال 
ناباوری در دو تماس��ی که از طرف سرمایه گذاران داشتیم یکی از آنها 
گف��ت: »م��ن می دانم که دو هفت��ه پیش مالقات ک��رده و قول و قرار 
گذاش��ته بودیم ولی خالف میل باطنیم مجبورم ش��ما را االن مالقات 

کن��م« و دیگری نیز گف��ت: »می دانم 
که احتم��اال در هتل با محدودیت جا 
مواجه هس��تید ولی باید همین االن با 

شما مالقات داشته باشم«.
این جم��الت برای من و همکارم به 
معنی نزدیکی به کس��ب هزاران دالر 
س��رمایه گذاری در چند ساعت آینده 
بود. ب��ا این حال ما مرت��ب دلیل این 
کار آنه��ا را می پرس��یدیم. چرا بعد از 
این که از حدود ش��ش هفته قبل قول 
و قرارهایمان را گذاشته بودیم درست 
ش��ب قبل از ارائ��ه چنی��ن عجله ای 
داش��تند؟ ما مدت ها با مش��کل مالی 
روبه رو بودیم و همواره به دنبال جذب 
س��رمایه گذار بودیم، ول��ی چه چیزی 
باعث شده بود آنها ناگهانی تصمیم به 

مالقات ما در ساعت یک شب گرفته باشند؟ بعداً متوجه شدم که آنها 
در معرض ضرب االجل ثانویه ای بوده اند. 

بعضی مسائل فراتر از کنترل کارآفرینان و سرمایه گذاران است
ضرب االج��ل ثانویه یک��ی از آس��ان ترین راه ها برای هم��راه کردن 
س��رمایه گذار با زمانبندی خودتان است. این  ضرب االجل می تواند یک 
روی��داد تعطیل ی��ا یکی از روز های خاص تقویم باش��د که کارآفرینان 
کنترلی روی آن  ندارند. البته باید با بهانه ای منطقی نیز همراه باشد. 

ضرب االج��ل در لغت به معنای اتمام حجت اس��ت و به کارآفرینان 
کمک می کند که روی ارزیابی های خود پافشاری کنند. سرمایه گذاران 

نیز می دانند که تمدید و تعویقی در کار نخواهد بود. 
بعد از نوآوردروز ارزیابی های شرکت رشد 40 درصدی را در جذب 
س��رمایه نشان می داد. بسیاری از س��رمایه گذاران در آخرین لحظات 
مقرر ش��ده اعالم مش��ارکت کردن��د، زیرا به خوبی می دانس��تند که 
تمدی��دی در کار نخواهد بود. به مرور م��ن درک کردم که اگر ما به 
س��رمایه گذاران فقط زمان ضرب االجل تصادفی تعیین شده در پایان 
هفت��ه یا ماه را اع��الم کرده بودیم، آنها همچنان تمایل داش��تند که 

بیشتر صبر کنند. 

چگونه ضرب االجل معتبری تنظیم کنید
هماهنگ کردن س��رمایه گذاران با زمانبندی خودتان از مهارت های 
اساس��ی برای کارآفرینان است. ما بعد از همه محدودیت ها و مشکالت 
به عنوان بنیان گذار، راه و چاه کس��ب وکارمان را کش��ف کرده بودیم و 
برنامه های اس��تخدامی و تبلیغاتی خاصی ت��دارک دیده بودیم. چنین 

زمان بندی هایی نیازمند سرمایه گذاری و گردش مالی دقیقی است. 
متأس��فانه بس��یاری از س��رمایه گذاران اعتقادی به برنامه ریزی های 
مالی کارآفرینان ندارند. واحد پول آنها زمان اس��ت. آنها هرچه بیشتر 
س��رمایه گذاری را به تعویق انداخته و به ارزیابی کس��ب وکار بپردازند، 

می توانند معامالت هوشمندانه تری داشته  باشند. 
ول��ی درحالی ک��ه هر کس��ی ن��وآورد  روزی برای ارائ��ه محصول به 
ش��رکت  های ش��تاب دهنده ندارد، در ادامه به روش های��ی برای اتخاذ 
ضرب االجل ه��ای ش��خصی ب��ه منظ��ور جذب س��ریع تر و ب��ه موقع 

سرمایه گذاران در هنگام نیاز اشاره می کنیم. 
ترس از دست دادن فرصت تلقین کنید

اولین قدم برای ترس��اندن س��رمایه گذاران و تلقین از دس��ت دادن 
فرص��ت به آنها جلس��ات پی در پی با 
س��رمایه گذاران متع��دد در دوره های 
کوتاه اس��ت. با وج��ود برنامه هایی که 
برای جذب سرمایه گذاران در  ماه هایی 
قب��ل از نیاز ب��ه آنها داش��ته اید برای 
مالقات های فش��رده ممکن با انبوهی 
از س��رمایه گذاران دو هفت��ه قب��ل از 
موعد نیاز مالی اقدام کنید. ش��ایعات 
س��رمایه گذاران را به تکاپو وا می دارد. 
ب��ا جلس��ات نمایش��ی آنه��ا همچون 
کوس��ه های گرس��نه باالی س��ر شما 

خواهند چرخید. 
زمان بندی خارج از اختیاری 

مشخص کنید
به محض برنامه ریزی برای جلسات 
سرمایه گذاری حتی اگر نوآورد  روزی 
در کار نباش��د موعد سر رسید را مشخص کنید. معموالً تاریخ سررسید 
اظهار نام��ه مالیاتی ترفند خوبی اس��ت، زیرا معموالً موردی اس��ت که 
ش��رکت ها بعد از آن نمی توانند به افزایش سرمایه بپردازند. تعطیالت 

ملی و روزهای پایان سال نیز زمان خوبی است. 
با استفاده از تکنیک گیمیفای انگیزه ایجاد کنید

برای تعجیل س��رمایه گذاران به مش��ارکت باید خطر از دست دادن 
فرص��ت و ضرر مالی را ب��ه آنها تلقین کنید. س��رمایه گذاران با منطق 
ضرر کمتر مجبور خواهند ش��د ارزیابی های کسب وکار شما را سریع تر 
از معمول انجام دهند. مثال  خوب در این زمینه، ارائه ارزش��ی پایین تر 
از قبل ولی با پتانسیل افزایش به خاطر مسائل گوناگون مثاًل استخدام 
نیروهای کلیدی است.  توجه داشته باشید که محدودیت ضرب االجل 
زمانی تأثیر خود را نش��ان خواهند داد که خارج از اختیار ش��ما باشد. 
هم��واره م��وارد منطقی و بیرونی برای این موض��وع وجود دارند که با 
کمی دس��تکاری و تطبیق با برنامه خودتان به خوبی می توانید از آنها 
به��ره بگیرید. وقت تان را با ضرب االجل های ش��خصی هدر نکنید، زیرا 

برای سرمایه گذاران اهمیتی نخواهد داشت. 
ENTREPRENEUR/zoomit منبع

بسیاری انتظار داشتند که نسل بعدی کارت های گرافیک انویدیا در کامپیوتکس امسال معرفی شوند، اما به نظر 
می رسد نسل جدید این کارت ها به این زودی ها عرضه نخواهد شد. 

به گزارش زومیت، اکنون بیش از دو سال از عرضه نسل فعلی کارت های گرافیک گیمینگ جی فورس بر پایه معماری پاسکال 
می گذرد، بنابراین بسیاری انتظار داشتند که انویدیا جانشین کارت های گرافیک فعلی را این هفته در نمایشگاه کامپیوتکس معرفی 

کند. با این حال، آنطور که جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا به خبرنگاران گفت، هنوز باید در انتظار نسل جدید این کارت ها باشیم. هوانگ 
که در میزگردی در تایپه تایوان با خبرنگاران صحبت می کرد، در پاسخ به سوالی درباره کارت های گرافیک جی فورس نسل بعدی گفت معرفی 

آنها زمان زیادی طول می کشد.
این سوال بسیار مهمی محسوب می شود؛ زیرا کارت های گرافیک فعلی به دلیل رشد استخراج ارزهای رمزپایه، قیمت سرسام آوری پیدا کرده اند و خرید 

یکی از این کارت ها در حال حاضر نیازمند پرداخت مبلغی بسیار فراتر از ارزش واقعی آنها است. هرچند اوضاع اکنون قدری آرام تر شده است، اما همچنان اگر 
قصد خرید کارتی همچون GTX 1080 را که محصولی با فناوری دو سال پیش محسوب می شود، داشته باشید باید مبلغ بسیار باالیی برای آن پرداخت کنید. 

انویدیا برخی از کارت های گرافیک خود را برپایه معماری نسل بعدی ولتا عرضه کرده است که از برجسته ترین آنها می توان به تایتان وی، کارتی مخصوص عملکردهای 
هوش مصنوعی و یادگیری ماشین با قیمت 2999 دالر اشاره کرد. با این حال، گیمرهای کامپیوتر مشتاقند بدانند که چه موقع فناوری جدیدتر در قالب کارت های گرافیک 

گیمینگ ارزان قیمت تر از راه می رسند. شایعات حاکی از آن هستند که پلتفرم نسل بعدی جی فورس احتماال »تورینگ« نامیده خواهد شد، اما ارتباط دقیق آن با ولتا هنوز معلوم 
نیست. 

هوانگ به طور مشخص اعالم نکرد که منظورش از »زمان زیادی« دقیقا چقدر است، اما پیشنهاد داد اکنون که قیمت ها قدری پایین تر آمده است، مشتریان می توانند با خیال راحت بهترین 
کارت های گرافیک جی فورس انویدیا – کماکان 1080 و Ti 1080 - را خریداری کنند. با این حال با توجه به جهش عملکردی که از نسل پیشین تاکنون اتفاق افتاده است، این پیشنهاد احتماال موجب 

آسودگی خاطر کسانی که به دنبال ساخت یک سیستم جدید هستند، نخواهد شد. 
 

چگونه در هنگام نیاز، سرمایه گذاران را به مشارکت وادار کنیم

مدیرعامل انویدیا: 

 معرفی نسل بعدی
کارت های گرافیک گیمینگ
زمان زیادی طول می کشد

دریچــه

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با انتقاد از فعالیت آزادانه 
کس��ب و کارهای غیرقانونی و فعالیت های غیرشرعی در فضای مجازی گفت: برخی 
کسب و کارها و فعالیت های مالی غیرقانونی و غیرشرعی از قبیل پیش بینی فوتبال، 
کازینو و قمار اینترنتی که این روزها گسترش زیادی پیدا کرده است، به راحتی اقدام 
به کالهبرداری از مخاطبان خود می کنند که متأس��فانه در این مس��یر از درگاه های 
رسمی بانکی استفاده می کنند.  به گزارش تابناک، علی اکبر کریمی توضیح داد: البته 
استفاده از درگاه بانکی به روش غیرمستقیم انجام می شود. روش استفاده غیرمستقیم 
از درگاه بانکی به این صورت است که افرادی برای یک کسب و کار قانونی مجوز ایجاد 
درگاه بانکی را اخذ می کنند و سپس با استفاده از این درگاه به انجام کسب و کارهای 
غیر قانونی و فعالیت های اینترنتی غیرشرعی مبادرت می کنند که الزم است مسئوالن 

ذی ربط باجدیت این موضوع را پیگیری و از آن جلوگیری کنند. 

 ضرورت جلوگیری از
کسب و کارهای اینترنتی غیرقانونی

یکشنبه
20 خرداد 1397

شماره 1083
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به گ��زارش رویترز، رئیس هیأت مدیره ش��رکت چینی ZTE پس از 
موافق��ت با پرداخت یک میلی��ارد دالر جریمه به آمری��کا، از کارکنان و 
مش��تریان ش��رکت عذرخواهی کرد.  به گزارش زومیت، ZTE به تازگی 

به منظور توقف تحریمی که کس��ب وکار این 
ش��رکت از جمله بخش گوش��ی  هوشمند را 
فلج کرده بود، با پرداخت جریمه یک میلیارد 
دالری ب��ه ایاالت متحده موافقت کرد. اکنون 
رئیس هیأت مدیره زدتی ای به دلیل موافقت 
با پرداخت این جریمه از کارکنان و مشتریان 
ش��رکت عذرخواهی می کند.  تحریم یادشده 
ک��ه به دلیل نقض تحریم ه��ای تجاری ایران 
توس��ط زدت��ی ای از س��وی وزارت بازرگانی 
ایاالت متحده وضع شده بود، این تولیدکننده 
بزرگ تجهی��زات مخابراتی چینی را به مدت 
هفت سال از خرید محصوالت آمریکایی منع 
می کرد. زدتی ای عالوه بر پرداخت جریمه، با 

تغییر مدیران ارش��د ش��رکت نیز موافقت کرد. براساس اعالم یک منبع 
آگاه، یی��ن ییمین، رئیس هی��أت مدیره ZTE، در یادداش��تی که برای 
کارکنان نوشته، گفته است این شرکت به دنبال آن است که هرچه زودتر 

به کسب وکار خود بازگردد و افراد مسئول نقض تحریم های ایران را توبیخ 
کند. ییمین در یادداشت خود نوشت: »این مسئله نشان دهنده مشکالت 
موجود در فرهنگ سازگاری شرکت ما در سطح مدیریتی است.« وی در 
ادامه افزود که این حادثه )نقض تحریم های 
ایران( به دلیل اش��تباهات برخی از مدیران 
و کارکنان ZTE به وقوع پیوس��ته اس��ت. 
وی همچنین گفت تحری��م ایاالت متحده 
خس��ارات س��نگینی برای زدت��ی ای به بار 
آورده و این ش��رکت را ناگزی��ر به پرداخت 
»هزینه ای فاجعه بار« کرده اس��ت. زدتی ای 
تاکنون از اظهار نظر رسمی درباره این خبر 
امتناع کرده بود.  تحریم ZTE در هفته های 
گذش��ته به نقطه ثقل گفت وگوهای تجاری 
بین واشنگتن و پکن تبدیل شده بود. با این 
حال ترامپ به تازگی تالش کرد با دستیابی 
به توافقی صلح آمی��ز از وقوع جنگ تجاری 
بی��ن دو قدرت برتر اقتصادی جهان جلوگی��ری کند. زدتی ای تحت این 
تواف��ق ظرف ۳0 روز آینده اعضای هیأت مدیره و مدیران ارش��د خود را 

تغییر می دهد و مبلغ یک میلیارد دالر جریمه پرداخت می کند. 

براساس گزارش مالی ماه مه  )اردیبهشت( سال  201۸، اچ تی سی مجددا 
دچار افت درآمد شده است. آمارها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 

کاهش 46درصدی نشان می دهند. 
به گزارش زومیت، اچ تی س��ی که به تازگی 
خبر سرمایه گذاری در فناوری های نوظهور را 
با هدف رشد درازمدت اعالم کرده است، آمار 
مالی خود را از ماه پنجم س��ال 201۸ منتشر 
کرد. براساس این آمار و ارقام، اچ تی سی باز هم 

دچار کاهش درآمد شده است. 
ش��رکت تایوانی در ادامه افت ش��دید مالی 
خ��ود در س��ال ج��اری، درآمده��ای ماه مه  
)اردیبهش��ت( را منتشر کرده است که نشان 
می دهد در مقایس��ه با دوره مش��ابه در سال 
گذشته، 46درصد کاهش درآمد داشته  است. 
اچ تی س��ی در ماه مه  س��ال 201۷ درآمدی 
معادل 1۵2.2۷ میلیون دالر به ثبت رساند که 

این میزان پس از 12 ماه به ۸2.۳۵ میلیون دالر کاهش یافته است. پس 
از مقایسه درآمد این شرکت در پنج ماه آغازین سال 201۸ با درآمد آن 
در مدت مشابه در سال 201۷، مشخص می شود که اچ تی سی از 44۸.06 

میلیون دالر به ۳۵1 میلیون دالر افت درآمد داشته  است. 
س��ال گذش��ته، اچ تی س��ی با ضرر ۵۸0 میلیون دالری، بدترین سال 
اقتصادی خود را تجربه کرد. این آمار تا اینجای کار، بس��یار بهتر از سال 
201۸ بوده اس��ت و گمانه زنی در مورد روند 
شرکت در ادامه سال نیز مثبت نیست. البته 
باید یادآور ش��د با اینکه اچ تی س��ی ارسال 
هدس��ت واقعیت مجازی وایو پ��رو را از ماه 
آوری��ل آغاز کرد، تأثیر اقتص��ادی آن از ماه 
جاری )ژوئن( قابل مش��اهده خواهد بود. به 
عالوه، این شرکت جدیدترین پرچمدار خود 
را در بیس��ت و س��وم ماه م��ه  )دوم خرداد( 
رونمای��ی کرد؛ یعن��ی اگر این دس��تگاه با 
استقبال مواجه ش��ود تأثیر آن در پایان ماه 

جاری مشخص می شود. 
به نظر می رسد راهکار کوتاه مدت اچ تی سی 
برای خروج از وضعیت موجود، تکیه بر بخش 
گوش��ی هوشمند اس��ت، اما در درازمدت اگر سرمایه گذاری های شرکت 
موفقیت آمیز باشد و همه چیز طبق برنامه پیش برود، طی دو سال آینده 

شاهد احیای اچ تی سی خواهیم بود. 

درآمد اچ تی سی ماه گذشته 46درصد کاهش یافتZTE  به دلیل پرداخت جریمه به آمریکا از کارکنان و مشتریان عذرخواهی کرد

این امر یک واقعیت غیرقابل انکار اس��ت که افراد در ش��رایط مختلف 
معم��وال بهترین تصمیمات را اتخاذ نکرده و همین امر به س��ادگی باعث 
می شود تا بهترین نتایج حاصل نشود. درواقع تنها افراد کمی وجود دارند 
که از این قدرت برخوردار بوده و می توانند تحت هر شرایطی عاقالنه ترین 
واکنش ها را از خود نشان دهند. در این رابطه از جمله اقداماتی که می تواند 
کامال نتیجه بخش و س��ودمند باشد، این است که تصمیمات نادرست را 
شناسایی کرده و به فکر جایگزین کردن آنها با سیاست های بهتری باشید. 
در همین راستا و در ادامه به بررسی شش اقدامی که می تواند کسب وکار 

شما را نابود سازد، خواهیم پرداخت.
1-به دنبال نتایج کوتاه مدت هستید

بدون شک در زمینه کسب وکار برخی موارد نیاز به زمان کافی برای رشد 
و نتیجه بخشی دارند. تحت این شرایط برخی مدیران این دسته از موارد را 

با ریسک باالیی همراه دانسته و همین 
امر باعث می ش��ود تا به فکر برنامه های 
کوچک تری باشند که بدون شک نتایج 
چندان��ی را ب��ه همراه نخواهد داش��ت. 
بدون شک همه ما داستان مالکان اولیه 
فیس بوک را شنیده ایم که چندتن همان 
ابتدا سهام خود را با قیمتی بسیار پایین 
فروختند. با این حال در صورتی که چند 
س��ال صبر کرده بودن��د، اکنون فردی 
میلیونر محسوب می  شدند. درواقع این 
امر اش��اره به این دارد که نباید خود را 
تنها محدود ب��ه حال حاضر کرد و الزم 
اس��ت تا در راس��تای کس��ب موفقیت 
برنامه های بلندمدت را نیز در دس��تور 
کار خود ق��رار دهی��د. درواقع از جمله 
مهارت هایی که الزم است هر کارآفرین 

به آن دست پیدا کند، این است که در رابطه با مسائلی که اطمینان دارند 
به نتیجه خوبی خواهد رس��ید، صبر کافی را داش��ته باشند. در این رابطه 
توصیه می شود همواره در کنار خود مشاورانی حرفه ای داشته باشید و از 
خودمحور بودن به ش��دت خودداری کنید. ضرورت این امر به این خاطر 
است که شغل مدیریت یک شرکت به معنای حجم باالی کاری بوده و این 
امر باعث می شود تا تمرکز روی تمام مسائل کاری بسیار دشوار باشد. تحت 
این ش��رایط بسیار طبیعی است که ش��ما از زوایای دیگر مسائل مختلف 
غافل بمانید که این امر بدون ش��ک روی تصمیم ش��ما تاثیرگذار خواهد 

بود. با این حال مشاوران می توانند به خوبی این ضعف را پوشش دهند.
2-ریسک بیش از حد 

اگرچه در مورد گذش��ته بیان ش��د که مدیران باید ریسک پذیر باشند، 
با این حال این امر در رابطه با مس��ائلی اس��ت که نس��بت به درستی آن 
اطمینان داش��ته باشید، با این حال اطمینان کافی نسبت به نتیجه مورد 
انتظار را ندارید. همواره مشاهده شده است که برخی مدیران به بهانه این 
امر که باید برای موفقیت ریس��ک کنند، دس��ت به اقداماتی می زنند که 
ش��رکت را در شرایط  بس��یار خطرناکی قرار می دهد. بدون شک این امر 

باعث خواهد ش��د تا شایستگی شما به شدت زیرسوال رفته و تالش های 
چندساله برای جایگاه فعلی شرکت به طور کامل از دست برود. به همین 
خاطر همواره الزم است موقعیت ها را بررسی کرده و بدترین حالت ممکن 
را نیز متصور ش��وید. تحت این شرایط شما قادر خواهید بود تا برای خود 
برنامه ای را برای چنین ش��رایطی داشته باش��ید. همچنین در این رابطه 
توصیه می شود از انجام چند کار با ریسک باال خودداری کرده و تمام انرژی 

خود را روی به نتیجه رساندن یک مورد متمرکز نگه دارید. 
3-تصمیمات احساسی

اگرچه احساس��ات بخش طبیعی هر انسانی محسوب می شوند و الزم 
است در تصمیمات به آنها بها داد، با این حال نباید تنها مرجع شما باشند. 
درواقع الزم است همواره از عقل خود نیز استفاده کنید. با این حال برخی 
مدیران خصوصا مدیران جوان در مواجهه با مسائل مختلف به این بخش 
اهمیت بیشتری نشان داده و این امر جو آرام مورد نیاز شرکت را به شدت 
مسموم خواهد س��اخت. بدون شک در این رابطه مهارت کنترل خشم و 

احساسات می تواند راهکار مناسبی محسوب شود. 
4-نیاز به تایید دیگران 

یک مدیر مقتدر باید از چنان روحیه 
باالی��ی برخ��وردار باش��د ک��ه نظرات 
دیگ��ران تاثیری بر وی نگ��ذارد. با این 
حال بس��یاری از مدی��ران در این رابطه 
با ضعف های جدی مواجه بوده و همین 
امر باعث می ش��ود تا نتوانند شرکت را 
در جایگاه مطلوب��ی قرار دهند. از دیگر 
مض��رات این ام��ر این اس��ت که باعث 
می ش��ود دیدگاه های مخال��ف خود را 
س��رکوب ک��رده و تنها توج��ه خود را 
معط��وف افرادی کنید ک��ه حتی بدون 
دلیل موافق شما هس��تند. درواقع الزم 
است این باور را در خود شکل دهید که 
انتقادات باعث رشد و ترقی شما خواهند 
ش��د و به همین خاطر نباید خود را در 

موضع ضعف و وابستگی قرار دهید.
۵-تخریب ایده ها

هیچ دلیل منطقی ای وجود ندارد که ش��ما تنها فرد  تصمیم گیرنده در 
شرکت باشید. اگرچه الزم است تصمیم نهایی با یک نفر باشد، با این حال 
این امر نباید به س��رکوب دیگران منجر ش��ود. بدون ش��ک هر فردی در 
زمینه تخصصی خود نظراتی را خواهد داشت که عدم وجود فضای مناسب 
باعث هدررفت آن خواهد شد. به همین خاطر ضروری است همواره مشوق 
ایده های سایرین بوده و شرایطی را فراهم آورید که بتوانند آن را بیان کنند. 

6-عدم توجه به اثر مثبت
افراد معموال واکنش به مراتب بهتری نسبت به افرادی دارند که در نزد آنها 
از تصور خوبی برخوردار هس��تند. این امر نکته بسیار مهمی است و توصیه 
می شود در حوزه کاری خود نیز به همین شکل عمل کنید. درواقع این امر 
که در ذهن کارمندان، مشتریان و همکاران تجاری خود تصویری شایسته را 
داشته باشید، در انجام بهتر کارها شما را یاری خواهد کرد. به همین خاطر 

الزم است همواره بدانید که در نظر اطرافیان خود چگونه هستید. 
entrepreneur :منبع

بسیاری انتظار داشتند که نسل بعدی کارت های گرافیک انویدیا در کامپیوتکس امسال معرفی شوند، اما به نظر 
می رسد نسل جدید این کارت ها به این زودی ها عرضه نخواهد شد. 

به گزارش زومیت، اکنون بیش از دو سال از عرضه نسل فعلی کارت های گرافیک گیمینگ جی فورس بر پایه معماری پاسکال 
می گذرد، بنابراین بسیاری انتظار داشتند که انویدیا جانشین کارت های گرافیک فعلی را این هفته در نمایشگاه کامپیوتکس معرفی 

کند. با این حال، آنطور که جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا به خبرنگاران گفت، هنوز باید در انتظار نسل جدید این کارت ها باشیم. هوانگ 
که در میزگردی در تایپه تایوان با خبرنگاران صحبت می کرد، در پاسخ به سوالی درباره کارت های گرافیک جی فورس نسل بعدی گفت معرفی 

آنها زمان زیادی طول می کشد.
این سوال بسیار مهمی محسوب می شود؛ زیرا کارت های گرافیک فعلی به دلیل رشد استخراج ارزهای رمزپایه، قیمت سرسام آوری پیدا کرده اند و خرید 

یکی از این کارت ها در حال حاضر نیازمند پرداخت مبلغی بسیار فراتر از ارزش واقعی آنها است. هرچند اوضاع اکنون قدری آرام تر شده است، اما همچنان اگر 
قصد خرید کارتی همچون GTX 1080 را که محصولی با فناوری دو سال پیش محسوب می شود، داشته باشید باید مبلغ بسیار باالیی برای آن پرداخت کنید. 

انویدیا برخی از کارت های گرافیک خود را برپایه معماری نسل بعدی ولتا عرضه کرده است که از برجسته ترین آنها می توان به تایتان وی، کارتی مخصوص عملکردهای 
هوش مصنوعی و یادگیری ماشین با قیمت 2999 دالر اشاره کرد. با این حال، گیمرهای کامپیوتر مشتاقند بدانند که چه موقع فناوری جدیدتر در قالب کارت های گرافیک 

گیمینگ ارزان قیمت تر از راه می رسند. شایعات حاکی از آن هستند که پلتفرم نسل بعدی جی فورس احتماال »تورینگ« نامیده خواهد شد، اما ارتباط دقیق آن با ولتا هنوز معلوم 
نیست. 

هوانگ به طور مشخص اعالم نکرد که منظورش از »زمان زیادی« دقیقا چقدر است، اما پیشنهاد داد اکنون که قیمت ها قدری پایین تر آمده است، مشتریان می توانند با خیال راحت بهترین 
کارت های گرافیک جی فورس انویدیا – کماکان 1080 و Ti 1080 - را خریداری کنند. با این حال با توجه به جهش عملکردی که از نسل پیشین تاکنون اتفاق افتاده است، این پیشنهاد احتماال موجب 

آسودگی خاطر کسانی که به دنبال ساخت یک سیستم جدید هستند، نخواهد شد. 
 

6 اقدامی که می  تواند کسب وکار شما را نابود سازد

مدیرعامل انویدیا: 

 معرفی نسل بعدی
کارت های گرافیک گیمینگ
زمان زیادی طول می کشد

یادداشـت

شرکت شارپ بخش تولید کامپیوتر شخصی توشیبا را به  مبلغ ۳6 میلیون دالر 
خریداری کرده اس��ت.  به گزارش زومیت، توشیبا با فروش کسب وکار کامپیوتر 
شخصی )PC(  خود به شارپ موافقت کرد تا شاید شرکت شارپ به بازار کامپیوتر 
ش��خصی بازگردد. ارزش قرارداد 4 میلیارد ین )حدود ۳6میلیون دالر( اس��ت و 
همچنین شرکت شارپ می تواند 1.۸ میلیارد دالر سهام را از بانک ها بازخرید کند.  
ش��رکت ش��ارپ که در اوس��اکای ژاپن قرار دارد، در سال 2016 با قیمتی حدود 
۳.۵ میلیارد دالر تحت کنترل فاکس��کان درآمد و ظاهرا قرار است به کسب وکار 
کامپیوتر ش��خصی باز گردد.  طبق این توافق، ۸0.1درصد از س��هام توش��یبا به 
شارپ می  رسد. شارپ نه تنها می تواند بار دیگر و تحت حمایت فاکسکان وارد بازار 
کامپیوتر شخصی شود، بلکه می تواند دستگاه ها را بسیار ارزان تر از قبل تولید کند. 

شارپ واحد تولید کامپیوتر شخصی توشیبا 
را با پرداخت 36 میلیون دالر تصاحب کرد

به قلم جان رمپتون کارآفرین و فعال اقتصادی
مترجم:امیرآل علی
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یک��ی از بزرگ تری��ن تص��ورات غل��ط 
پیرام��ون بازاریاب��ی محتوایی عدم عالقه 
این دسته از بازاریاب ها به تبلیغات است. 
ب��ا این حال ماجرا کامال برعکس اس��ت. 
در حقیقت م��ا از تبلیغات بد و بازاریابی 
غیرموث��ر متنفریم. گمان می کنم در این 
مورد بیشتر افراد با ما هم عقیده باشند. از 
سوی دیگر ما عالقه مند به آگاهی از نحوه 
هزینه کرد بودجه مان هس��تیم. همچنین 
به عنوان بازاریاب اطالع از میزان سرمایه  
برگش��تی در فرآین��د تبلیغ��ات برای ما  

دارای اهمیت بسیاری است. 
پیش از ش��روع بخ��ش بعدی باید یک 
نکت��ه مه��م را بی��ان کن��م. در حقیقت 
نمی دان��م که کمپین ه��ای تبلیغاتی این 
مقال��ه تا چه ح��د در زمینه خلق س��ود 
حاصل از تبلیغات موف��ق عمل کرده اند. 
علت آن هم س��اده است، زیرا من در آن 
برنده��ا کار نمی کن��م. همچنی��ن من از 
اهداف و بس��یاری از اس��تراتژی های این 
برندها نیز مطلع نیس��تم. با این حال یک 
نکت��ه را به خوبی می دان��م: این تبلیغات 
محس��وب  اعجاب انگی��زی  نمونه ه��ای 
می ش��وند که محصول مشترک برندها و 
آژانس های تبلیغاتی هس��تند. اینکه چرا 
آنها را فوق العاده می نامم؟ پاس��خ روشن 
اس��ت. در واقع آنها در طول مدت زمانی 
اندک ع��الوه ب��ر جلب توج��ه مخاطب 
به طور مداوم مورد تقلید سایر برندها قرار 
گرفته اند. به عبارت س��اده، این برندها با 
داس��تان های فوق العاده ش��ان چشم های 
زیادی را به خود خی��ره کرده اند. چنین 
تبلیغات��ی احس��اس مش��خصی را به ما 
منتقل می کنند، درحالی که بس��یاری از 
تبلیغ��ات فقط زمانی بین ۳0 تا 60 ثانیه 

را از زندگی روزمره مخاطب می دزدند. 
بنابراین اگ��ر ش��خصا مدیریت بخش 
تبلیغاتی ش��رکتی را برعه��ده دارید یا با 
ه��ر هدفی در پی خلق داس��تانی جذاب 

هس��تید، گمان می کنم از مطالعه هشت 
تبلیغ آتی نهایت استفاده را ببرید. در این 
مقاله تالش کرده ام تا از هر کسب وکاری 
کمپین ه��ای برتر را گلچی��ن کنم. اجازه 
دهی��د بیش از این وقت تان را هدر ندهم 

و به سراغ بخش اصلی مقاله برویم. 
الهام بخش ترین تبلیغات تمام دوران

1- شبکه تلویزیونی دیسکاوری: دنیا 
خیلی عالی است! 

 ای��ن بخش را با ش��بکه دیس��کاوری 
ش��روع می کنم، زیرا کمپین این شرکت 
انگی��زه اصلی نگارش مقال��ه حاضر را در 
من ایجاد کرد. تاثیر تبلیغ این ش��بکه به 
قدری زیاد اس��ت که پس از تماشای آن 
برای مدتی بی خیال تماش��ای برنامه های 
آن ش��دم. در حقیق��ت من با تماش��ای 
این کمپین به س��راغ ماجراجویی خودم 
رفتم. در هر صورت این تبلیغ احس��اس 
یگان��ه ای را در من برانگیخت: دنیا خیلی 
عالی است. این عبارت دقیقا شعار اصلی 
کمپی��ن تبلیغات��ی ش��بکه دیس��کاوری 
هم بود. فقط کافی اس��ت پش��ت میزتان 
بنش��ینید و تم��ام روز را ب��ه تماش��ای 

چندباره این تبلیغ اختصاص دهید. 
ویدئوی تبلیغاتی ش��بکه دیس��کاوری 
ب��ه قدری موفق ب��ود که تی��م تبلیغاتی 
تصمیم به ساخت قسمت دوم آن گرفت. 
خوشبختانه برخالف بسیاری از تبلیغات 
ادام��ه دار در مورد ش��بکه دیس��کاوری 
نس��خه دوم نیز به اندازه نمونه نخس��ت 
موفقیت آمی��ز ب��ود. در این ویدئ��و ما با 
صحنه ه��ای مختلفی روبه رو می ش��ویم. 
صحنه های��ی حیرت انگی��ز از طبیع��ت و 
نحوه زیس��ت انس��ان روی آن. در پایان 
ویدئوی 60 ثانی��ه ای همه مخاطب ها به 
ی��ک نکته فکر خواهند ک��رد: دنیا خیلی 

عالی است! 
2- نایک: عظمت ات را پیدا کن

در دنیای تبلیغات و بازاریابی برندهای 
کمی موفق ب��ه جلب توجه انواع طیف ها 
می ش��وند. نای��ک نه تنه��ا یک��ی از این 
برندهاست، بلکه پرچم دارشان نیز هست. 

ج��ا پای نایک در عرصه تبلیغات بس��یار 
واضح و مش��خص اس��ت. نکت��ه مهم در 
کمپین ه��ای این ش��رکت تاکی��د روی 
المان هایی اس��ت که همه م��ا می توانیم 
خ��ود را به آنه��ا مرتبط س��ازیم. پس از 
یافتن چنین المانی تیم نایک داس��تانی 
فوق الع��اده از دل آن بی��رون می آورد. به 
نظ��ر من ای��ن تبلیغ نایک گل سرس��بد 
کارهای بی نظیر آنهاس��ت. به ویژه بخشی 
ک��ه روی یافتن عظم��ت مخاطب تاکید 
دارد. در ای��ن ویدئو نایک به س��راغ افراد 
کام��ال معمولی رفته که افتخارات بزرگی 
را کسب کرده اند. شاید بپرسید که هدف 
از این اقدام چیس��ت؟ اجازه دهید با نقل 
عبارت مش��ترک میان تمام افراد حاضر 
در ویدئو به ش��ما پاسخ دهم: »عظمت و 
موفقیت دیگر پدیده ای ویژه انس��ان های 
خاص نیست. درست مثال نفس کشیدن، 
اکن��ون همه ما توان دس��تیابی به آن را 

داریم.«
در ویدئو یک کودک قادر به دویدن به 
شیوه کامال حیرت انگیزی است. شما چه 

کار ویژه ای می توانید انجام دهید؟ 
3- اپل: متفاوت فکر کن

امروزه بسیاری از کمپین های تبلیغاتی 
اپل موض��وع پژوهش های ج��دی میان 
کارش��ناس های حرفه ای اس��ت. در واقع 
اپل با کمپی��ن 1۹۸4 توانس��ت خود را 
ب��ه کان��ون توجهات ب��دل کند. ب��ا این 
ح��ال در اینجا به کمپین دیگری اش��اره 
خواه��م کرد. علت اصل��ی چنین اقدامی 
الهام بخش��ی بیش��تر گزینه م��ورد نظرم 
است. این تبلیغ در سال 1۹۹۷ به عنوان 
بخش��ی از کمپین »متف��اوت فکر کن« 
ب��ه نمایش درآمد. در این زمینه ش��انون 
جانس��ون، کارش��ناس ح��وزه تبلیغات و 
از هم��کاران نزدی��ک HubSpot نکات 
جالبی را با من در میان گذاش��ته است: 
»ایده این تبلیغ بر این نکته اس��توار بود 
که نس��خه جدید مکینتاش قدرت کافی 
در راس��تای تحق��ق ایده ها، دسترس��ی 
ب��ه اطالع��ات، آزادی تاثیرگ��ذاری روی 

دیگران و توانایی برقراری ارتباط راحت تر 
با س��ایر افراد را به م��ا خواهد داد«. این 
تبلیغ ما را در راس��تای تفکر متفاوت به 
چالش می کش��د. ش��یوه کار اپل در این 
زمینه نمایش دستاوردهای متفاوت فکر 
کردن در قالب ویدئویی کوتاه اس��ت. در 
واق��ع اپل به ما نش��ان می دهد که چقدر 
می توانی��م متفاوت ت��ر فکر کنی��م. البته 
نتیجه این تفکر متفاوت نیز دستیابی به 

نتیجه های بهتر خواهد بود. 
P&G -4: متشکرم مامان

مس��ابقات ورزشی همیش��ه موقعیتی 
مناس��ب ب��رای ظه��ور تبلیغ��ات موفق 
هس��تند. در جریان المپیک 2012 لندن 
دنیای تبلیغات ش��اهد کمپین های نوین 
بس��یاری بود. اگرچه برندهای زیادی در 
طول این مس��ابقات به موفقیت تبلیغاتی 
دس��ت یافتند، اما مردم و کارش��ناس ها 
دائما از کمپین »متشکرم مامان« و برند 
P&G صحبت می کردند. نکته جالب در 
مورد این تبلیغ هشدار ابتدایی آن است: 
بدون دستمال این ویدئو را تماشا نکنید. 
تبلیغاتی کمپین »متش��کرم  ویدئ��وی 
مام��ان« زحم��ت و تالش روزان��ه بی نظیر 
مادران را نش��ان می دهد. از انجام کارهای 
خانه گرفته تا رس��اندن کودکان به اتوبوس 
مدرس��ه، پانس��مان زخم ه��ای ک��ودکان، 
خنداندن شان در ابتدای صبح و حمایتی که 
از آنها در راس��تای دستیابی به اهداف شان 
می کنند، همگی در ای��ن ویدئو به نمایش 
درآمده اس��ت. نکت��ه مهم در ای��ن ویدئو 
نمایش اهمیت حمایت مادرها در دستیابی 
قهرمان های المپیک به موفقیت های بزرگ 
اس��ت. با جست وجویی ساده نگاهی به این 
ویدئوی حیرت انگیز بیندازید. من نیز به نوبه 
خودم به ش��ما هش��دار می دهم که هنگام 
مش��اهده یک ی��ا چند دس��تمال کنارتان 
داشته باشید. بار احساسی این کمپین بسیار 
زیاد است و بی تردید عامل اصلی موفقیتش 

نیز همین نکته به حساب می آید. 
ادامه دارد. . . 
hubspot :منبع
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8 کمپین که دنیای تبلیغات را تغییر دادند )1( چگونه از جام جهانی 2018 در 
راستای انجام کارهای تبلیغاتی 

خود استفاده کنیم

بدون ش��ک جام جهانی مهم ترین رویداد ورزش��ی 
جهان محسوب می شود و همین موضوع سبب می شود 
تا کشورهای متعددی خواهان میزبانی آن باشند. با این 
حال این رویداد تنها از نظر ورزشی دارای اهمیت نبوده 
و حضور تعداد افراد بسیاری در یک کشور در کنار توجه 
رسانه  ها و مردم به آن، باعث می شود تا شرایط مناسب 
برای انجام امور تبلیغاتی شرکت ها فراهم باشد. جالب 
اس��ت بدانید که در جام جهان��ی 1۹۹4 بیش از یک 
میلیارد نفر به صورت مستقیم این مسابقات را مشاهده 
کردند که رقمی خیره کننده محس��وب می شود و این 
نرخ هر دوره با افزایشی مطلوب همراه بوده است. برای 
مثال این میزان در س��ال 2014 ب��ه ۳.2 میلیون نفر 
رس��ید. با رشد تکنولوژی و به خصوص اینترنت امروزه 
میلیون ها نفر این مس��ابقات را ب��ه صورت آنالین نگاه 
می کنن��د و این موضوع تن��وع کاری را برای تبلیغات 
افزایش داده است. در همین راستا و در ادامه به بررسی 
راهکارهای اس��تفاده از این روی��داد جهانی برای انجام 

کارهای تبلیغاتی خود خواهیم پرداخت. 
1- اسپانسر این مسابقات باشید

بدون ش��ک برگزاری چنین مسابقات مهمی بدون 
پشتوانه مالی مناسب امکان پذیر نخواهد بود. به همین 
دلی��ل همواره برندها مبالغ بس��یاری را ب��رای این امر 
اختصاص داده و حامی رسمی آن می شوند. برای مثال 
کوکاکوال از جمله برندهایی اس��ت که از قدیم در این 
رابطه فعالیت داش��ته اس��ت. این موضوع اگرچه نتایج 
فوق العاده ای را به همراه خواهد داش��ت، با این حال به 
علت هزینه اولیه  باالیی ک��ه دارد، برای تمامی برندها 
امکان پذیر نخواهد بود. با این حال ساده ترین و در عین 
حال کم ریس��ک ترین روش با بازده فراوان محس��وب 

می شود. 
2- از شبکه های اجتماعی استفاده کنید

امروزه ش��بکه های اجتماعی مرزه��ا را کم اهمیت 
س��اخته و باعث شده اس��ت تا هر فردی در هر کجای 
جه��ان بتواند با مردم دیگر ارتباط برقرار س��ازد. بدون 
ش��ک در ش��رایطی که از توانایی مالی الزم برای مورد 
اول برخوردار نیس��تید، توصیه ما به شما این است که 
فعالیت خود در ش��بکه های اجتماعی را با این رویداد 
پیون��د دهید. ب��رای مثال در اینس��تاگرام می توانید از 
هش��تگ های مرتبط و ارس��ال تصاویر حاوی آرم جام 
جهانی اس��تفاده کنید. همچنین الزم اس��ت تا از یک 
س��تاره ورزش��ی حاضر در جام جهانی به عنوان مدل 
تبلیغاتی خود اس��تفاده کنید. در این رابطه بهتر است 
تا یکی از ستارگان کشور خود را انتخاب کنید. این امر 
باعث خواهد ش��د تا با توجه به اینکه مخاطبان اصلی 
شما در کشور خودتان قرار دارند، نتایج بهتری به دست 
آورید. در آخر توجه داش��ته باش��ید که در این رابطه 
توجه به اقدامات مشابه سایر برندها نیز می تواند به شما 
کمک بس��یاری کند. برای مثال در جام جهانی 2014 
یک برند کوچک توانست با ایجاد چالش ارسال بهترین 
لحظه های مس��ابقات از نگاه م��ردم و نمایش آن برای 

عموم به مخاطبان میلیونی دست پیدا کند. 
3- تبلیغات محیطی را فراموش نکنید

جام جهانی خود بهانه ای کافی برای حضور میلیونی 
افراد از کش��ورهای مختلف در کش��ور میزبان اس��ت. 
به همین خاطر توصیه می ش��ود ت��ا در صورت امکان 
نمایندگان��ی را به کش��ور مذکور ارس��ال کنید. با این 
حال این امر تنها زمانی با نتیجه مطلوب همراه خواهد 
بود که برنامه ای دقیق برای آن داش��ته باشید. درواقع 
ش��ما قبل از اعزام الزم اس��ت تا محل برگزاری هریک 
از مس��ابقات، هتل ه��ای موجود و مکان ه��ای پرتردد 
را شناس��ایی کنید و تبلیغاتی خالقانه داش��ته باشید. 
درواقع منظور از خالقانه این اس��ت که صرفا به پخش 
تراکت های تبلیغاتی مشغول نشوید و چیزی کاربردی 
را در اختی��ار افراد قرار دهید. برای مثال یک ش��ال یا 
ش��یپوری که برند ش��ما در آن حک شده است، خود 
می تواند تأثیر عمیقی روی افراد داشته باشد. با این حال 
این امر باید کامال متناس��ب با بودجه شما باشد. توجه 
داش��ته باش��ید که همواره گران قیمت ترین اقدامات، 

بهترین نتیجه ها را به همراه نخواهد داشت. 
4- حامی غیرمستقیم باشید

این امر آخرین راهکار موجود برای شماست. درواقع در 
صورتی که قادر به رسمی کردن حمایت خود نیستید، 
توصیه می ش��ود اقدامات خود را در این رابطه متوقف 
نکنید. برای مثال مایکروس��افت در طول جام جهانی 
2010 در اقدامی خالقانه و در راستای شناساندن بهتر 
موتور جست وجوگر خود با نام بینگ، اقدام به عرضه آن 
در کافه های مختلف کش��ور میزبان کرد. این امر باعث 
شد تا افراد به بهانه تماشای رایگان مسابقات، با امکانات 
و مزایای این موتور جس��ت وجوگر نیز آشنا شوند.  در 
آخر توجه داش��ته باش��ید که تنها راهکار موجود برای 
استفاده از جام جهانی برای تبلیغات، صرف هزینه های 
میلیونی نبوده و با ارائه خالقیت هایی قادر خواهید بود 
نتایج فوق العاده ای را به دست آورید. به همین خاطر و 
با توجه به اینکه این رویداد تنها هر چهار س��ال یک بار 
رخ می دهد، توصیه می شود تا به هیچ بهانه ای آن را از 

دست ندهید. 
techpoint :منبع

تبلیغاتخالق

 مراسم پخش زنده
ابزار مهم برندسازی

کلم��ه »برن��د« احتم��اال بی��ش از دیگ��ر کلم��ات در زبان 
انگلیس��ی مورد اس��تفاده نادرست قرار گرفته اس��ت. برندینگ 
)یا عالمت گذاری( در ابتدا روش��ی برای شناس��ایی احشام بود. 
س��پس این کلمه گس��ترده تر و به معنای ایجاد لوگو برای یک 
مجموعه تبدیل شد. معنای این کلمه به مرور پیچیده تر  شد؛ ابتدا 
به معنای ظاهر و تاثیر یک شرکت و سپس تجربه مشتریان بود 
و س��رانجام هم خود شرکت معنی یافت. اما خمیره برندسازی، 
داستان سرایی و برقراری ارتباط با افراد به طور منطقی و احساسی  
اس��ت. برندس��ازی برای همه – مردم، کسب وکارهای کوچک، 

شرکت های بزرگ و انجمن ها – به کار می رود. 
عطش سیری ناپذیر ما برای شنیدن داستان درست به  اندازه  
نژاد م��ا روی زمین قدمت دارد. در ابتدا، ما تنها داس��تان هایی 
را ب��رای یکدیگر تعری��ف می کردیم ک��ه در قبایل مان دهان به 
دهان می گش��ت. گاه��ی اوقات ای��ن داس��تان ها را روی دیوار 
غارها نقاش��ی می کردیم تا در دسترس قبایل دیگر قرار بگیرد. 
سرانجام عاقل تر ش��دیم و راه های هوشمندانه  تری برای تجربه 
داس��تان های مان یافتیم. شیوه سخنگویی و الواح گلی را اختراع 
کردیم تا به بازگویی داس��تان ها کمک کنند. س��پس دریافتیم 
ک��ه می توان تنه درخت را به کاغذ تبدیل کرد. تومار و کتاب را 
برای داستان های مان اختراع کردیم. هرقدر باهوش تر می شدیم، 
از فناوری بیشتری اس��تفاده می کردیم تا بهتر تجارب پیرامون 

داستان های زمان خود را به اشتراک بگذاریم. 
م��ا بی وقفه ابزارهای مهم تری از جمله دس��تگاه چاپ، رادیو، 
تلویزیون و س��رانجام اینترن��ت را به وجود آوردی��م. تمامی این 
فناوری ه��ا کم��ک کردند تا عطش خ��ود را برای به اش��تراک 
گذاش��تن تجربه انسانی فرونشانیم. این روزها اینترنت ابزارهای 
مهم زیادی را ایجاد کرده است که ما را قادر می سازند به صورت 
بهتری داس��تان های مان را به اش��تراک بگذاریم. امروزه ایمیل، 
ش��بکه های اجتماعی، وبالگ ، پادکست، ویدئوهای پخش زنده، 
واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و فناوری های بس��یاری داریم و 
از طری��ق رس��انه ها روح خود را تغذیه می کنی��م و برند خود را 

می سازیم. 
ای��ن ابزارهای مهم، در تغییر مس��یر رفتار انس��ان ها اهمیت 
بس��زایی دارند. من قبال این مورد را مشاهده کرده ام، چراکه این 
امتیاز را داشته ام تا با شرکت هایی از جمله اپل، آدوب، بلک بری، 
سیس��کو و گوگل کار کن��م. این ش��رکت ها، روش ارتباط ما با 
یکدیگر، گردآوری اطالعات، توسعه و به اشتراک گذاری محتوا، و 
نحوه کار کردن و سرگرم شدن ما را تغییر داده اند. این شرکت ها 
گرایشات رفتاری جدیدی -از جمله وابستگی ما به گوشی های 
هوش��مند، ذخیره و به اشتراک گذاشتن عکس ها، یافتن مسیر، 

گوش دادن به موسیقی و خودآموزی- را نیز ایجاد کرده اند. 
جال��ب آنکه فناوری ه��ای ورای این گرایش��ات، م��ا را قادر 
می سازند سازندگی بیشتری داشته باشیم، شبکه های ارتباطی 
خ��ود را افزایش دهیم و زندگ��ی خود را به طور دقیقی پیگیری 
کنی��م، اما در کنار همه اینه��ا برنامه جدایی ما از یکدیگر را نیز 
طرح ری��زی کرده اند. این پدیده، س��بب ایج��اد گرایش جدید 
ب��ه هزینه ک��ردن و ص��رف زمان بیش��تر برای بررس��ی موارد 
مورد عالقه مان به صورت زنده ش��ده است. پخش زنده به معنای 
تجربه کردن انس��انیت خود با یکدیگر و در یک مکان اس��ت و 
فرصتی به دست می دهد تا به یکدیگر نگاهی بیندازیم و ارتباط 
انسانی را احساس کنیم. تجربه پخش زنده، رسما تبدیل به رسانه 
منتخب مردم در سرتاسر دنیا، به خصوص افرادی شده است که 
در س��ال 2000، در سنین بزرگس��الی بوده اند.  در سال 1۹64، 
مارش��ال مک لوهان )Marshall McLuhan( در کتاب خود 
با نام»درک رس��انه ها«، اعالم کرد که رس��انه همان پیام است. 
به معنای دیگر، زمانی که رسانه ای برای بیان یک داستان انتخاب 
می ش��ود، این داستان بدون شک هم راستا با تمامی ظرفیت ها، 
محدودیت ها و خصوصیات این رسانه، با آن مرتبط شده و در واقع 
در آن جای گرفته اس��ت. در واقع رس��انه به بخشی از داستان 
تبدیل می شود.  من گمان می کنم مارشال مک لوهان موافق این 
جمل��ه خواهد بود که در قرن 21 – عصری مملو از فناوری  که 
ما می توانیم از راه های بی شمار با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم، اما 
درحالی که س��رمان پایین و چشم مان به دستگاه ها دوخته شده 
است– غنی ترین رسانه همان »پخش زنده« است، زیرا به ما این 
فرصت را می دهد تا ش��رایط انس��انی را با هم تجربه کنیم و به 
اشتراک بگذاریم. بنابراین جای تعجب ندارد که شرکت ها تمایل 
ش��دیدی به صرف زمان رودررو با کارمندان، مشتریان، شرکا و 
تاثیرگذاران دارند تا تجاربی را ایجاد کنند که به روابط بلندمدت 

معنادار با برندهای تجارتی شان تبدیل می شوند. 
رسانه پخش زنده، آماده تجاری سازی به همان صورت صنعت 
چاپ، رادیو، تلویزیون و اینترنت در گذشته است. غول های این 
صنایع –هرس��ت، تریبون اند گانت، ای. بی. سی، سی. بی. اس و 
ان. بی. سی، گوگل، آمازون و نت فلیکس و بقیه– امپراتوری های 
خود را بر قله امواج رسانه ای جدید بنا نهاده اند. تالش  آنها صنایع 
را به جنبش درآورده و شرکت های آنها دنیا را تغییر داده است. 
صنعت موس��یقی، درحال تجاری سازی رسانه پخش زنده است 
که بر کنسرت ها به عنوان وسیله درآمدزایی اصلی و سازنده برند 
هنری توجه دارد. اگر صنعت موس��یقی قادر ب��ه انجام این کار 
اس��ت، چرا دیگران نباش��ند؟  جهانی را تصور کنید که در آن، 
تجارب زنده به سازندگان برند تجاری برای شرکت ها و سازمان ها 
تبدیل می ش��وند. آیا امکان دارد فضاهای صنعتی قدیمی را به 
تجارب جدید س��اخت برند تجاری تبدیل ک��رد؟ آیا این نوعی 
از خدمت تجاری اس��ت؟ بله و اکنون زمان آن فرارس��یده است 
که بر رس��انه پخش زنده جهت برندسازی سرمایه گذاری کنیم. 
هرچه یک برند تجاری بهتر باشد، افراد بیشتری را به خود جذب 
می کند. تجارب زنده موثر می توانند حضور برند تجاری را تثبیت 
کنن��د و حتی باعث مهاجرت از یک برند به برند دیگر در میان 
مشتریان شوند. اکنون زمان آن رسیده است که این ابزار مهم را 

در برندسازی و استراتژی های بازاریابی خود جای دهید. 
entrepreneur :منبع

کارگاهبرندینگ BRANDتبلیغاترویدادی

به قلم سای کینگ
کارآفرین و مختصص در حوزه بازاریابی و تبلیغات

مترجم: امیر آل علی

مترجم: مروارید فیض

به قلم کوری وین رایت 
ترجمه: علی آل علی 

یکشنبه
20 خرداد 1397

شماره 1083



11 بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

بسیاری از تیم های بازاریابی  هنگام تفکر 
پیرام��ون بازاریابی ویدئوی��ی دچار دلهره 
می شوند. در واقع آنها به چنین الگویی به 
مثابه روشی پرهزینه و دشوار نگاه می کنند. 
با این حال ویدئو بخش��ی جدایی ناپذیر از 
فرآیند بازاریابی و تبلیغات اس��ت. براساس 
پژوهش موسس��ه Cisco تا س��ال 2021 
نزدیک ب��ه ۸2درص��د از ترافیک اینترنت 
بین المل��ل را فایل های ویدئویی تش��کیل 
خواهند داد. براین اس��اس توجه به چنین 
حوزه ای یکی از الزامات هر کس��ب وکاری 

محسوب می شود. 
شناخت بحث برانگیزترین بخش 

بازاریابی ویدئویی
بحث در این مورد بس��یار دشوار است. 
درحالی ک��ه بس��یاری از بازاریاب ها تمام 
هزینه و تالش ش��ان را روی یک ویدئوی 
چندرس��انه ای، ب��ه منظور اس��تفاده در 
پلتفرم ه��ای مختلف متمرک��ز می کنند، 
برخی دیگر راه  عجیب تری را می پیمایند. 
به عقیده گروه دوم، هزینه بیش��تر برای 
س��اخت ویدئ��وی تبلیغاتی ب��ه معنای 

موفقیت هرچه بیشتر است. 
در زمین��ه بازاریاب��ی ویدئویی طراحی 
یک برنامه دقیق و منظم پیرامون ش��یوه 
حرک��ت برندمان ضروری اس��ت. به این 
ترتیب ه��ر گام م��ا در ح��وزه بازاریابی 
تکه ای از پازل��ی بزرگ تر خواهد بود. در 
چنین اس��تراتژی ش��اخص های کلیدی 
باید کامال واضح باشند. به عالوه هرکدام 
از این ش��اخص ها باید به ط��ور کامل در 
ویدئوه��ا بازت��اب یابن��د. در این صورت 
می ت��وان از پیگی��ری مطل��وب اه��داف 
ش��رکت اطمینان حاصل ک��رد. در اغلب 
م��وارد پیگی��ری اهداف اصلی ش��رکت 
به ط��ور غیرمس��تقیم ش��امل توج��ه به 
خواس��ت مخاطب هدف نیز می شود. به 
این ترتیب با برنامه ای دقیق راه پیش  رو 

را بر خود هموار خواهیم کرد. 
نکته مهم در خصوص ساخت ویدئوها 
توجه به پلتفرم میزبان اس��ت. بدین معنا 
ک��ه ویدئوهای مخص��وص یوتی��وب به 
هیچ وج��ه با ویدئوهای مناس��ب فضای 
فیس بوک یا اینس��تاگرام یکسان نیست. 
براین اساس شخصی سازی ویدئوها برای 
ه��ر پلتفرم ضروری به نظر می رس��د. در 
ادامه به برخی از ش��یوه های مناسب در 
ساخت ویدئو بازاریابی اشاره خواهم کرد. 

اهمیت پرسش و پاسخ
ب��ه منظ��ور کمک ب��ه فرآین��د ایجاد 
اس��تراتژی بازاریاب��ی  ویدئوی��ی به هفت 

پرسش زیر پاسخ دهید: 
1-  آیا تا به حال سازمان شما از ویدئو 
اس��تفاده کرده است؟ چرا؟ نتیجه به چه 

صورت از آب درآمده؟ 
2-  ه��دف اصلی اس��تراتژی بازاریابی 
مبتنی بر ویدئو چیست؟ جذب مخاطب 
به برند و دریافت نتیجه مستقیم؟ چیزی 

دیگر؟ اهداف چندگانه؟ 
۳-  چگونه یک ویدئو توانایی کمک به 
توضیح و رفع مش��کالت اساسی مخاطب 

را دارد؟ 
4-  اه��داف کوتاه م��دت در بازاریابی 

ویدئویی چیست؟ 
۵-  اه��داف بلند مدت فرآیند بازاریابی 

ویدئویی به چه صورت است؟ 
6-  چگون��ه تداوم پی��ام اصلی تان در 
نس��خه های مختلف ویدئوی ش��رکت را 
تضمی��ن خواهی��د کرد؟ همی��ن امر در 
مورد صدای اصلی و دیگر ش��اخص های 

بازارایابی نیز مطرح است. 
۷-  میانگین هایی که قصد سازگاری با 

آنها را دارید، کدام اند؟ 
نمایش ویدئو برای مدیران

نمایش ویدئ��وی بازاریابی به مدیران و 
دریافت رضایت ش��ان به عنوان مهر تایید 
نهایی اگرچه بس��یار س��خت اس��ت، اما 
غیرممکن نیست. براین اساس ابتدا باید 
روی اهمی��ت بازاریاب��ی ویدئویی تاکید 
کرد. درس��ت مانن��د س��ایر فرآیندهای 
تبلیغات��ی نظی��ر تبلیغ��ات مخص��وص 
فیس ب��وک، مج��الت و ایمی��ل چنی��ن 

گزینه ای نیز بای��د کامال ضروری معرفی 
شود. 

در این میان اش��اره به اطالعات جزئی 
نیز چندان بد نخواهد بود. براین اس��اس 
تاکید ب��ر نق��ش بازاریاب��ی ویدئویی بر 
افزایش آگاه��ی از برند، احترام متقابل و 
آگاهی بخشی به مخاطب توصیه می شود. 
در مرحل��ه بع��د مدیران م��ورد نظر را با 
گزاره های دقیق هدف قرار دهید. به این 
مث��ال توجه کنید، یوتیوب دومین موتور 
جست وجوی بزرگ در دنیاست. الگوریتم 
فیس بوک ویدئوهای تبلیغاتی را براساس 
موقعیت مکانی شخصی س��ازی می کند. 
س��ایر گزاره های کاربردی به ش��رح زیر 

است: 
محت��وای  پیش بینی ه��ا  براس��اس   -
ویدئویی تا س��ال 201۷ حدود ۷4درصد 

فضای اینترنت را اشغال خواهد کرد. 
- محتوای بصری 40 برابر بیش��تر در 
شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته 

می شود. 
- 4۳ درص��د از مش��تریان عالقه مند 
به مش��اهده ویدئوهای بیش��تر از سوی 

بازارایاب ها هستند. 
- بازاریاب های��ی که از ویدئو اس��تفاده 
می کنند، س��رعت رشدش��ان به نس��بت 

سایرین 4۹ درصد بیشتر است. 
بازاریاب ه��ای  از  درص��د   ۵1.۹  -
حرفه ای در جهان محت��وای ویدئویی را 

تاثیرگذارترین نوع محتوا نامیده اند. 
 اش��اره به اینک��ه چنی��ن ویدئو هایی 

چق��در بر آگاهی از برند، جذب مخاطب، 
محص��والت  از  ش��ناخت  و  س��ودآوری 
شرکت می افزاید، تاثیر انکارناپذیری روی 
تصمیم مدیران دارد. به عالوه به مدیران 
نش��ان دهی��د که تا چ��ه ح��د بازاریابی 
ویدئویی با س��ایر برنامه های تبلیغاتی و 
بازاریابی جاری ش��رکت هماهنگ است. 
به منظور سرعت بخش��ی ب��ه این فرآیند 
اس��تفاده از ابزارهای بصری کمکی مانند 

جدول آماری توصیه می شود. 
برنامه ریزی و خلق استراتژی

اطالع رسانی به مدیران در مورد فرآیند 
بازاریابی ویدئویی تنها بخش��ی از چالش 
پیش روی ماس��ت. در واقع هنوز مرحله 
اصلی یعنی برنامه ریزی و خلق استراتژی 
باقی مانده اس��ت. پرسش اصلی در اینجا 
مش��خص اس��ت: فرآینده��ای اصلی در 

برنامه ریزی کدام است؟ 
شاخص های اصلی عملکرد

در ای��ن مرحل��ه داش��تن دو ن��وع از 
ش��اخص های اصلی کامال ضروری است. 

نخس��ت آنهایی ک��ه روی ویدئ��و اعمال 
می شوند و س��پس آنهایی که مخصوص 

فرآیند کلی بازارایابی ویدئویی هستند. 
مرحله تولید

ابتدا باید به یک مس��ئله اصلی پاس��خ 
دهید: ویدئوی موردنظر را خودمان بسازیم 
یا با آژانس تبلیغاتی همکاری کنیم. اگرچه 
س��اخت ویدئو به ص��ورت درون ش��رکتی 
همیشه گزینه ای ارزان محسوب می شود، 
اما گاهی اش��تباهی خطرناک هم هس��ت. 
همان طور که س��وفیا بارنازی، کارش��ناس 
حوزه تبلیغات، اش��اره می کند: »س��اخت 
ویدئوها دشوار است. در واقع فضای اینترنت 
پر از فایل های دارای موس��یقی متن است 

که ویدئو نامیده می شوند.«
هر ویدئوی��ی دربرگیرن��ده بخش های 
بص��ری،  جلوه ه��ای  اس��ت.  مختلف��ی 
مکان ه��ا، کیفی��ت نمایش، مت��ن، صدا، 
روایت گری  عناص��ر،  موس��یقی، حرکت 
داس��تان، ویرایش و بس��یاری از مراحل 
بعضا تخصصی دیگر. برهمین اس��اس ما 
به طیف وس��یعی از اف��راد با مهارت های 
گوناگون نیاز خواهیم داش��ت که وظایف 

زیر را انجام دهند: 
- طراحی و اجرای دکوراسیون

- نگارش متن اصلی ویدئو
- انتخ��اب م��کان و مدیری��ت ام��ور 

پیرامون آن
در  آن  نص��ب  و  تجهی��زات  تهی��ه   -

بخش های موردنیاز
- ضبط و کار با ابزارهای دیجیتالی

- کارگردانی
- ویرایش ویدئو
- جلوه های ویژه

- مدیریت بودجه و زمان موجود
- برنامه ریزی

- ضبط ویدئو و هماهنگی امور
- بازیگری

- تهیه و ساخت موسیقی، آهنگ سازی 
و صداگذاری

اگر درون ش��رکت کارمندانی با چنین 
مهارت های��ی در اختی��ار ندارید، در این 
ص��ورت هم��کاری ب��ا آژان��س تبلیغاتی 

بهترین گزینه خواهد بود. 
پیام رسانی

عملک��رد مناس��ب در زمین��ه انتق��ال 
پیام در داخ��ل ویدئو و همچنین فرآیند 
برنامه ریزی بازارایاب��ی ویدئویی ضروری 
است. در این بخش استمرار کلید طالیی 
به حس��اب می آید. به عبارت دقیق، شما 
نمی توانی��د در یک ویدئو پیامی خاص را 
قرار دهید و ویدئوی بعدی تان را دقیقا در 
تعارض با پیام نخست سازماندهی کنید. 
اس��تمرار در فرآیند پیام رسانی همچنین 
در زمینه هماهنگی فرآیند بازاریابی برند 
یا ش��عارهای ش��رکت نیز تاثیر مثبت بر 

جای خواهد گذاشت. 
بودجه

بس��یاری از بازاریاب ها دوست دارند این 
گزاره  ه��ای عجیب و ب��ه دور از واقعیت را 
ب��اور کنند: با ص��رف چند پن��ی می توان 
موفقیت��ی ب��زرگ در عرص��ه بازارایابی به 
دس��ت آورد. متاس��فانه، چنین امری اصال 
واقعیت ندارد. براین اساس ما به بودجه ای 
متوسط که اجازه تولید ویدئوی باکیفیت را 
بدهد، نیاز داریم. البته این به معنای تاکید 
روی بودجه ای گزاف نیست. همان طور که 
بودجه کم موفقیت آفرین نیس��ت، بودجه 
هنگفت ه��م لزوما مس��اوی ب��ا موفقیت 

تبلیغاتی نخواهد بود. 
اندازه گیری و یادگیری

به عن��وان یک بازاریاب باید به طور مداوم 
نتایج، هزینه ها و شکست ها را اندازه گیری 
کنی��د. به ای��ن ترتی��ب توانای��ی تکامل 
اس��تراتژی ویدئویی تان را خواهید داشت. 
همچنین این نکته را به یاد داش��ته باشید 
ک��ه نباید به آماره��ا و واقعیت ها از دریچه 
لن��زی خ��اص نگاه ک��رد. به عن��وان مثال 
مدت بازدید کارب��ران از ویدئو یکی از این 
لنزهاس��ت. اگرچه این معیار در کنار سایر 
ش��اخص ها کارای��ی مفی��دی دارد، اما به 
تنهایی چش��م  های مان را روی سایر وجوه 

مهم ماجرا بسته نگه خواهد داشت. 
نتیجه گیری

استفاده از ویدئو می تواند چالش  برانگیز 
و پرهزین��ه باش��د. ب��ا این ح��ال چنین 
شیوه ای راهکاری ساده و ثمربخش برای 
انتقال پیام های ش��رکت در قالبی جذاب 
است. براین اس��اس از آزمایش و اصالح 
فرآیندهای جاری هراس نداش��ته باشید. 
بی تردی��د در فرآیند چنین آزمایش هایی 
بهترین المان ها و تیم ممکن را گرد خود 
جمع خواهید کرد. البته همیشه باید در 
پی بهبود معیارها و تیم شرکت نیز بود. 
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چه مواردی در ارائه پاورپوینت در هرآنچه باید در مورد بازاریابی ویدئویی بدانیم
جلسه فروش باید گنجانده شود؟ 

 اگ��ر بخواهید در حوزه ف��روش فعالیت کنید، خصوصا 
فروش محص��والت تخصصی ب��ه صنایع یا س��ازمان های 
بزرگ، مطمئنا نیاز به استفاده از ابزار پاورپوینت برای ارائه 
توضیحات و معرفی محص��والت و خدمات مورد نظر خود 

داشته و دارید. 
نتایج حاصل از اس��تفاده از این ابزار به شدت بستگی به 
کیفیت استفاده ارائه کننده و سخنران از قوانینی دارد که در 

ادامه به آنها اشاره می کنم: 
1- اسالید های پاورپوینت را شلوغ نکنید

هر اس��الید پاورپوینت تنها باید یک ی��ا دو مفهوم را به 
مخاطب تفهیم کند. هرگز س��عی نکنید یک اسالید شما 
ش��امل حداقل شش نکته یا مورد فهرست وار، یک نمودار و 
یک جمله از یک شخص معروف شود. در عوض، سعی کنید 
تمام��ی این مطالب را در چند اس��الید مختلف و به صورت 
متوالی بیان کنید. هر قدر که هر یک از اس��الیدهای شما 
ش��امل در هم ریختگی کمتری باشد، درک و فهم آن برای 

مخاطبان شما به مراتب آسان تر خواهد بود. 
2- به طور موثر و اثربخش از تصویر استفاده کنید

اگر ارائه شما ش��امل خواندن از روی اسالیدها به صورت 
کلمه به کلمه می ش��ود، خیلی راح��ت می توانید ارائه خود 
را کنار بگذارید و نسخه کاغذی مطالب تان را برای مطالعه 
بیش��تر و با تمرکز به خواننده ارائه کنید. پس به جای قرار 
دادن کلمه به کلمه مطالب خود روی اس��الیدها، از تصاویر 
مرتبط اس��تفاده و توضیحی کالمی ارائ��ه کنید. در اینجا 

منظور از تصاویر نمودار و … هم هست. 
3- بازخورد مخاطب را اندازه گیری کنید

همزمان با ارائه خود، توجه ویژه ای به زبان بدن مخاطبان 
و ش��نونده های تان داش��ته باشید و س��رعت ارائه خود را با 
آن تنظیم کنید. به عنوان مثال، اگر بعد از اش��اره کردن به 
یک نکته مهم، احس��اس کردید که گیج شده اند یا شک و 
شبهه ای دارند، قدری صبر کنید و بپرسید که آیا شخصی 
سوالی دارد. این کار به شما این فرصت را می دهد تا هرگونه 
اعت��راض را از بین ببرید و موض��وع را برای مخاطب کامال 
ش��فاف کنید. با اداره کردن این موضوع��ات در مدت ارائه، 
به راحتی می توانید مخاطب را بر نکته و بخش اصلی بعدی 
ارائه خود متمرکز نگاه دارید و از تلف شدن وقت روی یک 

بخش اجتناب کنید. 
4- از داستان استفاده کنید

حداق��ل از یک داس��تان در فرآیند ارائه خود اس��تفاده 
کنید. این داستان می تواند شهادت یک مشتری بر کیفیت 
محصول ش��ما یا هر چیزی مرتبط با محصول و اثرگذار در 
پیش��برد فرآیند ارائه و فروش شما باشد. داستان ها موجب 
می شوند تا شنوندگان بهتر و بیشتر به سخنان شما گوش 
فرا دهند، چراکه عموما موجب می ش��ود تا خودش��ان را در 
ش��رایط حاکم بر داس��تان تصور کنند. یک داستان عموما 
بسیار اثربخش تر از فهرستی از منافع حاصل از محصول در 

فرایند ارائه شما است. 
۵- احساسی و نه منطقی، ارائه کنید

احساس خیلی قانع کننده تر از منطق در جلسات فروش 
و ارائه موثر واقع می شود. اگر دالیل منطقی مبنی بر چرایی 
لزوم خرید مشتری بالقوه از محصول خودتان را بیان کنید، 
او هم ممکن اس��ت دالیلی منطقی ب��رای عدم خرید خود 
ابراز کند. اما اگر موجب تحریک یک پاسخ احساسی شوید، 

موجب مهار شدن شک درونی وی می شوید. 
6- شخصی سازی کنید

پیش از رسیدن به زمان موعود برای ارائه خود، تحقیقاتی 
مختلفی در رابطه با مشتری بالقوه تان داشته باشید و نتایج 
این تحقیقات را در اسالیدهای ارائه خود بگنجانید. این کار 
می تواند حتی به سادگی قرار دادن تصویری از دفتر کار آنها 
در بین اسالیدهای ش��ما )خصوصا نخستین اسالید( یا به 
پیچیدگی استخراج اطالعاتی از آخرین گزارش ساالنه آنها 
و ارتباط دادن آن به چگونگی موثر واقع شدن محصول شما 

در میزان عملکرد آنها باشد. 
7- برای هر بحرانی آمادگی داشته باشید

همیشه خوشبین باشید، اما برای بدترین شرایط آمادگی 
داشته باش��ید. برای این احتمال آمادگی داشته باشید که 
مثال هیچ پریز برقی در اتاق وجود نداش��ته باشد، کامپیوتر 
ش��ما از کار بیفت��د، ویدئ��و پروژکت��ور از کار بیفتد یا …. 
کپی اس��الیدهای خود را هم��راه بیاورید. کپ��ی به تعداد 
شرکت کنندگان در جلسه باید به همراه خود داشته باشید. 
س��پس اگر هر چیز ممکنی با مشکل مواجه شد، همچنان 
قادر به ارائه خود خواهید بود و حضار هم می توانند به راحتی 

صحبت های شما را دنبال کنند. 
8- برای مطلب مورد ارائه، آمادگی داشته باشید

یک نوش��ته کوچک با خودتان به همراه داش��ته باشید 
که کلمه به کلمه ارائه ش��ما در آن یادداش��ت شده باشد و 
حتی پاسخ های ممکن به سواالت یا اعتراض های احتمالی 
مخاطب��ان را هم در خود جای داده باش��د. هر زمان که با 
سوال یا اعتراضی از طرف مخاطب روبه رو شدید که قادر به 
پاس��خ دادن آن نبودید، سریع آن را یادداشت کنید )حتما 
باید چند قلم و کاغذ برای یادداشت برای این منظور همراه 
داش��ته باشید( و آنها را به آن نوش��ته همراه خودتان برای 

استفاده در نوبت بعدی اضافه کنید. 
9- اصیل و واقعی )عینی( باشید

هیچ چیزی را که ش��خصا به آن اعتقادی ندارید، در ارائه 
خود قرار ندهید. اگر از ش��رکت مورد نظر تعریف و تمجید 
می کنی��د، واقعیت این امر چه بخواهید ی��ا نه، در تن صدا 
و حرکت های بدن ش��ما بازتاب خواهد داش��ت و به راحتی 
می تواند نابود کننده ارائه شما باشد. ار طرف دیگر، صداقت 
و بی ریایی شما بسیار بیشتر از کلماتی که به زبان می آورید، 

می تواند اقناع کننده مخاطب شما باشد. 
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استفاده از فوریت برای افزایش 
فروش

الق��ای حس فوریت در مخاطب او را برای خرید کاال 
وسوسه می کند و باعث می شود سریع تر تصمیم بگیرد.  
رؤیای هر مدیر وب سایت افزایش سرعت فرآیند تولید و 
دسترسی به محتوا است. برای مثال هر مدیر وب سایت 
ممکن اس��ت با پیشنهاد اشتراک خبرنامه یا دعوت به 
خرید آنالین برای افزایش مشارکت مخاطب تالش کند.  
به ندرت اتفاق می افتد بازدیدکننده ای در بازدید از یک 
وب سایت به سرعت کاالی موردنظر خود را انتخاب کند 
و آن را بخرد، اما مدیر وب س��ایت می تواند سرعت این 
فرآیند را با فوری س��اختن پیشنهاد باال ببرد. برای این 

کار چند روش توصیه می شود: 
1. فروش با زمان محدود

اگر افرادی وارد وب س��ایت شما بشوند و پیشنهاد 
خوب��ی ببینن��د که فقط ب��رای زمان مح��دودی در 
دس��ترس آنها قرار دارد، تحت  فش��ار قرار می گیرند 
و برای انتخاب س��ریع تر کاال یا پیش��نهاد وسوس��ه 
می ش��وند.  برای مثال س��ایت های ف��روش آنالین و 
تبلیغات مناس��بتی آنها را در نظ��ر بگیرید. مثال در 
وب س��ایت های فروش گل اگر قبل از روز مادر قصد 
خرید گل برای مادر خود داش��ته باشید، می توانید از 
تخفیف 2۵درصدی این س��ایت اس��تفاده کنید. این 
مهلت مشتری را وادار می کند که به سرعت در مورد 

ارزش معامله تصمیم بگیرد و عمل کند. 
در نظر گرفتن تاریخ انقض��ا برای بعضی معامله ها 
باعث می ش��ود مردم س��ریع تر در م��ورد آن معامله 
تصمیم  گیری کنند تا اینکه بخواهند پس از یک ماه 

دوباره مراجعه کنند و آن کاال را بخرند. 
2. استفاده از تایمر شمارش معکوس

یک روش دیگر برای تش��ویق مردم، اضافه کردن 
یک تایمر ش��مارش معکوس به وب سایت است. این 
تایم��ر به مردم یادآوری می کن��د زمان در حال گذر 
اس��ت و شانس آنها برای رسیدن به معامله یا امضای 
آن ب��ه زودی به پایان می رس��د.  براس��اس بررس��ی 
ConversionXL، س��اخت ی��ک تایمر ش��مارش 
معکوس بیشتر از اعالم تاریخ انقضا برای یک قرارداد 

خاص نتیجه بخش است. 
برای مث��ال MonsterInsights ب��ا یک تایمر 
شمارش معکوس به مش��تری های بالقوه خود نشان 
می ده��د که می توانند با اس��تفاده از ک��د کوپن در 
چارچ��وب زمانی تایمر به ی��ک معامله خیلی خوب 
برس��ند. سعی کنید مش��ابه این کار را انجام دهید و 
از یک تایمر چش��مگیر ب��رای ایجاد حس فوریت در 
بازدیدکنندگان اس��تفاده کنید تا ب��ه ارزش معامله 

خود بیفزایید. 
3. میزان تقاضا و محبوبیت محصول خود را 

نشان دهید
مردم به دنبال کاالیی هستند که دیگران هم به آن 
عالقه مند باشند. برای مثال Airbnb پرطرفدارترین 
نقاط اقامت را به مس��افرین بالق��وه نمایش می دهد. 
برای نمونه می توان به یک  خانه پاریس��ی اشاره کرد 
که بالفاصله در روز ش��روع تبلیغات در دسترس قرار 

گرفت. 
Airbnb نظ��ر کاربرهای دیگ��ر را در مورد اجاره 
خانه با بازدیدکنندگان س��ایت به اشتراک می گذارد؛ 
در نتیجه ممکن است بازدیدکنندگان وسوسه شوند 
و بالفاصل��ه خانه را رزرو کنند. معموال هرچه کاالیی 
محبوب تر باش��د، ارزش آن ه��م باالتر می رود. حس 
فوریت در بیننده به این ش��یوه باال می رود و س��عی 
می کن��د به س��رعت کاال ی��ا معامله را به س��ود خود 

تصاحب کند. 
4. استفاده از فناوری قصد خروج 

فناوری قصد خروج )Exit intent( یک روش خوب 
برای القای حس ضرورت یا فوریت در افراد است، به ویژه 
در ش��رایطی که بخواهید خبرنامه خود را به اش��تراک 
بگذارید. در این روش س��اخت یک فهرس��ت ایمیل به 
مهم ترین اولویت شما تبدیل خواهد شد.  به عنوان یک 
مثال از وب س��ایتی که از فناوری قصد خروج استفاده 
 Gimme Some می کن��د، می توان ب��ه وب س��ایت
Ovenاش��اره کرد.  زمانی که بازدیدکننده قصد خروج 
از وب س��ایت را داشته باشد، یک پاپ آپ او را در لحظه 
آخر خروج تشویق می کند تا اشتراک دستورهای غذایی 
جدی��د )و رایگان! ( را در اینباکس ایمیل خود دریافت 
کند. اگر این انگیزه برای شخص مهم باشد، ممکن است 
به راحتی اطالعات تماس خود را در اختیار وب س��ایت 

بگذارد. 
۵. استفاده از مترادف کلمه فوری

نوع کلمات موج��ود در تیتر و دکمه های فراخوان 
می توانن��د تاثیر زی��ادی بر تمایل ش��خص به خرید 
ف��وری داش��ته باش��ند. کلمات��ی مثل ح��اال، عجله 
ک��ن و فورا ح��س ضرورت را به اف��راد القا می کنند، 

به طوری که فکر می کنند باید بالفاصله اقدام کنند. 
ب��رای مث��ال CoSchedule در صفح��ه خانگی 
خود چند دکمه فراخوان دارد که مردم را به تس��ت 
آزمایش��ی رایگان 14 روزه دع��وت می کند. یکی از 
مهم تری��ن متن ه��ا، متن نزدیک به دکم��ه فراخوان 
اس��ت، زیرا بعضی افراد شاید کل صفحه پرداخت را 
مرور نکنند و باز هم برای ش��رکت در مش��ارکت یا 
پیشنهاد تش��ویق نشوند. CoSchedule  با عبارت 
Try it Free Now ب��ه مردم یادآوری می کند این 
نمونه آزمایش��ی و رایگان اس��ت و آنها را تشویق به 
مشارکت فوری می کند. این دکمه ها در لحظات آخر 

نظر افراد را به خود جلب می کنند.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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۵ درسی که هر کارآفرین باید 
بیاموزد

بدون شک بسیاری از مردم در رویای کارآفرینی به سر 
می برن��د. علت اصلی آن نیز این  اس��ت که آنها وضعیت 
فعلی برندهایی نظیر فیس بوک، اوبر، آمازون، اپل و سایر 
برندهای جهانی را مشاهده کرده و خواهان شرایطی مشابه 
آنها هستند. با این حال با نگاهی به زندگینامه بنیانگذاران 
آنها و داستان شکل گیری این برندها مشاهده خواهید کرد 
که موفقیت آنها مس��یری س��خت داشته است. به همین 
دلیل هم هس��ت که تنها برخی از افراد موفق می شوند تا 
به کارآفرینانی بزرگ تبدیل شوند. بدون شک در راستای 
موفقیت الزم اس��ت تا همواره به دنبال پیش��رفت باشید. 
آش��نایی با درس ه��ا و تجربیات دیگ��ران می تواند کمک 
بس��یاری به ش��ما بکند که در ادامه به بررسی پنج مورد 

منتخب خواهیم پرداخت. 
1- شرکت های بزرگ شکست را نیز تجربه کرده اند

در موارد بس��یاری مشاهده شده است که کارآفرینان با 
اولین شکس��ت ها خود را فاقد مهارت و شرایط الزم برای 
موفقی��ت بدانند و همی��ن امر باعث می ش��ود که به طور 
کام��ل از ادامه راه صرف نظر کنند. ب��ا این حال موفقیت 
به معنای عدم شکس��ت نبوده و تمامی ش��رکت هایی که 
امروزه توانس��ته اند به جایگاهی دس��ت پیدا کنند، با این 
مورد برخورد داشته اند. با این حال مدیریت این شرکت ها 
نگرش منفی در این رابطه نداشته و آن را بخشی طبیعی 
از مسیر موفقیت پنداشته اند. همین امر باعث شده است 
ت��ا تمرکز خود را روی درس های موجود و علل این اتفاق 
متمرکز کنند و به حاشیه های رایج توجهی نشان ندهند. 
این امر در نهایت تجربه کل تیم را افزایش داده و زمینه را 
برای موفقیت های به مراتب بزرگ تر مهیا می سازد. برای 
مثال شبکه اجتماعی محبوب و جهانی اینستاگرام در ابتدا 
برای کاری دیگر طراحی شده بود که در آن رابطه کامال با 
شکست مواجه شد. با این حال با اعمال تغییرات کوچک 
و تغییر روند کار، آنها موفق شدند اینستاگرام را به عنوان 

برترین شبکه اجتماعی جهان مطرح سازند. 
2- اطمینان یابید که صدای مشتری شنیده خواهد 

شد 
در واقع موفقیت یا شکست شما در وهله اول به مشتریان 
بستگی دارد. به هر میزانی که آنها رضایت بیشتری داشته 
باشند، ش��ما نیز می توانید نسبت به آینده خود اطمینان 
بیشتری داشته باشید. از جمله نیازهای حیاتی مشتریان 
که بیش از هر چیزی برای آنها ارزش��مند خواهد بود این 
اس��ت که صدای آنها شنیده ش��ود. اگرچه این امر بسیار 
س��اده به نظر می رس��د، با این حال واقعیت این است که 
بس��یاری از ش��رکت ها در این رابطه با ضعف هایی مواجه 
بوده و همین امر احتمال از دست رفتن مشتری و جذب 
آنها توسط برندهای دیگر را به شدت افزایش می دهد. به 
همین خاطر در صورتی که می خواهید آرامش و اطمینان 
را برای خود به ارمغان آورید، در گام نخست الزم است تا 
در ای��ن رابطه اقدامات الزم را صورت دهید. اینکه راه های 
متنوع و آس��انی برای مطرح کردن گفته ها وجود داشته 
باش��د تنها یک بخش از کار بوده و الزم است تا پیگیری 
سریع و شایسته ای نیز صورت گیرد. به همین خاطر وجود 
یک تیم پشتیبانی برای رسیدگی به این امور امری حیاتی 

به نظر می رسد. 
3- با بهترین ها کار کنید 

بدون شک برای هرکسی بهترین معنای متفاوتی خواهد 
داش��ت که این امر کامال با توجه به ویژگی ها و ش��رایط 
افراد است. با این حال بسیار مهم است که تیم کاری شما 
از افرادی ش��کل گرفته باش��د که کامال همسو و مناسب 
کاری ک��ه می خواهید انجام دهید، باش��ند. در این رابطه 
توجه داشته باشید که نیازها باید به خوبی مشخص شود 
تا بهترین ها را بتوانید تشخیص دهید. در غیر این صورت 
ممکن اس��ت ف��ردی را با هزینه های گزاف به اس��تخدام 
ش��رکت درآورید که کارایی الزم را نمی تواند داشته باشد. 
نکته دیگری که در این بخش الزم اس��ت مورد توجه قرار 
گیرد این است که تیم شما باید متشکل از افراد مختلفی 
باشد تا به خوبی بتوانید از آنها برای انجام کار های متعدد 
اس��تفاده کنید. به همین خاطر تن��وع را همواره مدنظر 

داشته باشید. 
4- چهره ای خوب در جامعه برای خود شکل دهید

در بسیاری از موارد مشاهده شده است که افراد به قصد 
حمایت خریدهایی را انجام می دهند که بدون شک امری 
سودمند محسوب می شود. برای مثال ممکن است از یک 
هنرمند صرفا به خاطر حمایت از کار او خریدهای مداومی 
صورت گیرد. در واقع در این ش��رایط کیفیت کار چندان 
مطرح نبوده و مشتری به مقایسه آن با سایرین نمی پردازد. 
علت این امر نیز به علت تصویر خوبی است که فرد مذکور 
توانسته در دل مخاطب خود ایجاد کند. بدون شک شما 
نیز می توانید این سیاست را در ابعاد بزرگ تر برای شرکت 

خود پیاده سازید. 
۵- دورنگاری به شما فرصت انجام کارهای بیشتر 

را خواهد داد
تصور بس��یاری از اف��راد در رابطه با ی��ک برند، مکانی 
متشکل از افراد بس��یار در درون ساختمان شرکت است. 
با این حال هی��چ دلیلی برای حضور تمامی کارمندان در 
شرکت وجود نداشته و این امر تنها باعث محدودیت کاری 
خواهد شد. در واقع اختصاص فضا شما را نیازمند مکانی 
بزرگ خواهد کرد که بدون ش��ک بار مالی سنگینی را به 
همراه خواهد داشت. با این حال در صورتی که از سیاست 
دورنگاری حتی برای خود استفاده کنید، قادر به افزایش 
محدوده عملکردی خود و اعضای تیم شرکت خواهید بود. 
lifehack :منبع

بیل تایلر، نویس��نده و یکی از 
  fast company بنیانگذاران 
معتقد اس��ت رهبرانی که آینده 
دارای  می دهن��د  تش��کیل  را 

ویژگی های خاصی هستند.  
آل��ن ک��ی، مرب��ی و ط��راح 
کامپیوتر، اع��الم کرد: »بهترین 
راه برای پیش بین��ی آینده این 
است که آن را بسازیم.« اما چه 
چیزی برای س��اختن آینده در 
چنین دنیای متالط��م و ناآرام 
نیاز اس��ت؟ چگونه سازمان های 
موفق بر اس��اس تاریخچه خود 
آینده را می سازند، حتی دیدگاه 
جدی��دی در مورد آنچه که بعدا 
ایجاد می کنند؟ چگونه  می آید، 
مارک های پایدار به هدف اصلی 
خود پایبند می مانند، درحالی که 
ب��ا مش��تریان جدید ب��ا مقادیر 
ارتباط  مختل��ف  ترجیح��ات  و 
دارند؟ چگون��ه مدیران اجرایی 
می دانند دان��ش و مهارت هایی 
که به سختی به دست آورده اند 
محدود  را  تخیل ش��ان  ق��درت 

نمی کند؟ 
اینه��ا س��ؤاالتی هس��تند که 
س��ازمان ها و رهبران��ی را ک��ه 
بهترین سال های ش��ان را پیش 
رو دارن��د و رهبرانی را که هنوز 
در گذش��ته گیر کرده اند از هم 
جدا می کند. م��ن در تحقیقاتم 
ب��رای کتاب های��م و ش��غلم در 
HBR  ای��ن را س��رلوحه قرار 
دادم ت��ا توج��ه زی��ادی را ب��ه 
رهبران��ی ک��ه با این س��ؤاالت 
ان��رژی می گیرند و ب��ا تفکر به 
آنها فلج نمی شوند داشته باشم. 
همانط��ور که م��ن در مورد آن 
رهب��ران و در م��ورد عادت های 
ذهنی که به آنها انگیزه می دهد 
تحقیق می کردم، متوجه ش��دم 
ک��ه اکثر آنها در یک��ی از چهار 

دسته طبقه بندی می شوند: 
مشتاق یادگیری

از جنبه ه��ای خ��وب  یک��ی 
رهبر بودن این اس��ت که ش��ما 
می توانی��د یک معلم باش��ید و 
ب��ا به اش��تراک گذاری دانش��ی 
که در ی��ک دوره حرف��ه ای به 
دس��ت آورده ای��د ب��ه همکاران 
جوان گرس��نه ب��رای یادگیری 
کمک کنید، ام��ا وقتی که پای 
س��اختن آینده پی��ش می آید، 
دانش آموزان  رهبران  مؤثرترین 
س��یری ناپذیر هس��تند. رهبران 
خ��ود  از  همیش��ه  خ��الق 
می پرس��ند: »آیا م��ن به همان 
سرعتی که جهان تغییر می کند 

در حال یادگیری هستم؟«
ریج، مدیرعامل شرکت گری 
WD-40، ممکن است سیری 
باش��د  دانش آموزی  ناپذیرترین 
او نوآوری های  که می شناس��م. 
بزرگ��ی را ایج��اد ک��رده و ب��ر 

رشدی بی س��ابقه نظارت داشته 
WD- اس��ت. رم��ز موفقی��ت
40 چیس��ت؟ ری��ج با س��اخت 
یادگیری«  »دیوانگان  س��ازمان 
که مشتاق تعامل با فناوری های 
جدی��د و مدل های کس��ب وکار 
هس��تند، گروه��ی از مدیران و 
مهندس��ان را به نام »تیم فردا« 
ب��ه منظور تروی��ج یادگیری در 
سراس��ر ش��رکت ایج��اد کرده 
اس��ت. س��ؤال مورد عالقه او از 
همکارانش در تس��ت اش��تیاق 
آنها برای یادگیری، این اس��ت 
»آخری��ن باری که ب��رای اولین 
ب��ار کاری را انج��ام دادید کی 
بوده است؟«. رهبرانی که برای 
آینده مناسب اند مصمم هستند 
یادگیری را با همان سرعتی که 
جهان در حال تغییر است، ادامه 

دهند. 
تجدیدنظر شخصی

ی��ک  در  بیش��تر  هرچق��در 
و  باش��ید  ک��رده  کار  صنع��ت 
موفقیت بیش��تری کسب کرده 
می توانی��د  س��خت تر  باش��ید، 
و  جدی��د  امکان��ات  الگوه��ا، 
مس��یرهای جدیدی برای آینده 
را ببینی��د. اغلب اوقات، رهبران 
ارش��د اج��ازه می دهن��د آنچه 
که می دانند قوه تخیل ش��ان را 
مح��دود کند. این یک مش��کل 
بزرگ است: با ایده های قدیمی 
نمی توانی��د آین��ده را بس��ازید، 

حتی اگر آن ایده ها در گذش��ته 
کار کرده باشند. 

 روس��ان ه��گاردی، یک��ی از 
تأثیر  اجتماعی،  ب��زرگ  فعاالن 
زی��ادی در مبارزه با بی خانمانی 
ایجاد کرده است، اما بزرگ ترین 
دس��تاورد  انقالبی تری��ن(  )و 
او، کمپی��ن 100،000 خان��ه، 
نیازمند این ب��ود هر چیزی که 
در مورد نیت خود می دانس��ت 
را ب��ه چال��ش بکش��د. او گفت: 
»من تس��لیم ترسم ش��دم و ما 
راه��ی ب��رای حل مش��کل که 
به طور ذات��ی محدود کننده بود، 
ایجاد کردیم. م��ا مجبور بودیم 
خودم��ان را بکوبیم.« این قانون 
بس��یار  تجدیدنظ��ر ش��خصی، 
دش��وار و کام��ال ض��روری بود. 
او هش��دار می دهد ک��ه »اغلب 
اوقات، احس��اس افتخ��ار برای 
جدیدتری��ن ای��ده مان��ع دیدن 
ایده بعدی می ش��ود.« رهبرانی 
که برای آینده مناسب هستند، 
می دانند چ��ه زمانی خود را در 

هم بشکنند. 
خوش بین و دارای ذهنی قوی

رهب��ری هم احساس��ی و هم 
عقالن��ی اس��ت. گون��ه ای ک��ه 
خودم��ان را معرف��ی می کنیم، 
نگ��رش و چش��م اندازی ک��ه از 
خود نش��ان می دهی��م، آنچه را 
الزم اس��ت ب��رای تغییر عمیق 
ایج��اد  آش��فتگی  دوران  در 

کنیم مش��خص می کن��د. جان 
گاردنر، محقق افسانه ای زندگی 
سازمانی، اس��تدالل می کند که 
»خوش بینی  ب��زرگ،  رهب��ران 
س��خت گیرانه« را از خود نشان 
می دهن��د. او می گوید: »آینده، 
به دس��ت اف��رادی ک��ه به آن 
اعتقاد ندارند ش��کل نمی گیرد، 
بلکه توسط افراد بسیار محرک، 
عالقه من��د و توس��ط م��ردان و 
زنانی ایجاد می ش��ود که چیزی 
را بس��یار می خواهند یا بس��یار 

باور دارند.«
کارآفرین��ی  هی��ل،  ورن��ون 
ک��ه ش��رکت جوان��ش، مت��رو 
بان��ک، آینده خدم��ات مالی در 
انگلس��تان را تغیی��ر می ده��د، 
ان��رژی و اعتم��اد به نفس��ی را 
از خ��ود نش��ان می ده��د ک��ه 
واگیردار است. درست است که 
مدل کس��ب وکار ب��ا تکنولوژی 
پیش��رفته، یک زمینه مناس��ب 
گمراه کننده  سرویس های  برای 
ایجاد می کن��د، اما این ذهنیت 
اوست که رشد س��ریع بانک را 
می گوید:  او  می کن��د.  تعری��ف 
»اگر م��ا انرژی خ��ود را حفظ 
نکنی��م، ب��ه پیام��ی ک��ه قصد 
انتقال آن را داریم آس��یب وارد 
می شود.« به همین دلیل است 
که این شرکت به دنبال رهبران 
با عالقه شخصی به بانک است. 
ش��ما نمی توانید آینده ای موفق 

برای ش��رکت تان بس��ازید، مگر 
اینک��ه در مورد آنچ��ه در آینده 
وجود دارد، هیجان زده باشید. 

مشتاق به آزمایش
 یک راز کثیف در مورد آینده 
وج��ود دارد که بس��یاری از ما 
نمی خواهیم با آن روبه رو شویم: 
بر  پیشرفت ها  بزرگ ترین  حتی 
اس��اس پروژه ه��ا، محصوالت و 
ابتکاراتی که شکس��ت خوردند، 
س��اخته ش��ده اند. ب��ه همی��ن 
دلیل رهبرانی که ب��رای آینده 
مناسب هس��تند، از بسیاری از 
ایده ه��ا پش��تیبانی می کنند، با 
دانس��تن اینکه اکثر آنها مطابق 
برنامه ریزی پی��ش نمی روند، تا 
تعداد کمی از آنها را که بیش��تر 
از ح��د تص��ور پی��ش می روند 

کشف کنند. 
آیا مدیر اجرای��ی وجود دارد 
ک��ه روحیه آزمایش��ش بهتر از 
جف بزوس باشد؟ مدیر اجرایی 
ف��رد  ثروتمندتری��ن  آم��ازون 
در جهان اس��ت و آم��اده برای 
پذی��رش ایده های��ی اس��ت که 
کار نمی کنن��د. ب��زوس توضیح 
می ده��د: »اگ��ر قص��د داری��م 
انجام  ش��رط های جس��ورانه ای 
دهی��م، آنها آزمایش می ش��وند 
و اگ��ر آزمایش نباش��د، از قبل 
نمی دانید کار می کنند یا خیر.« 
رهبرانی که برای آینده مناسب 
هس��تند، متوجه می ش��وند که 
هیچ موفقیتی بدون شکس��ت و 

پسرفت وجود ندارد. 
چارچوب ها،  تمام��ی  مانن��د 
ش��ده  ذک��ر  تقس��یم بندی 
ساده سازی شده است و بسیاری 
از م��ا نمی توانیم فق��ط در یک 
طبقه خ��اص ق��رار بگیریم، اما 
برای بس��یاری از م��ا، پذیرفتن 
هرچ��ه بیش��تر ای��ن ویژگی ها 
ب��ه کار س��خت ب��رای تغیی��ر 
بزرگ کم��ک خواهد کرد. هیچ 
تضمین��ی وجود ن��دارد که یک 
نگرش خاص به شما در پیشبرد 
آین��ده ب��رای س��ازمان تان ی��ا 
خودت��ان کمک کند، اما اگر هر 
یک از ما بدانیم که کدام  یک از 
این عادت های ذهنی مناسب ما 
است، ممکن است برای ساخت 

آینده مناسب شویم. 
رهبرانی که سازمان های خود 
را ب��ه جل��و هدای��ت می کنند، 
کس��انی هس��تند که می توانند 
آنچ��ه را ک��ه همیش��ه انج��ام 
داده ان��د، دوباره بران��داز کنند، 
محص��والت و خدمات��ی را ک��ه 
ارائ��ه می دهن��د، تصحیح کنند 
و آزمایش های جس��ورانه ای در 
م��ورد آنچه بع��دا می آید انجام 
دهند. آیا ش��ما ای��ن نوع رهبر 

هستید؟ 
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4 نوع رهبری که آینده را تشکیل خواهند داد چرا مدیران عامل باید نتایج کوتاه مدت 
را از اولویت خود خارج کنند

بیشتر مدیران ناچارند روی سود کوتاه مدت شرکت تمرکز 
کنند تا هیأت مدیره  را راضی نگه دارند، اما تفکر کوتاه مدت چه 

صدماتی متوجه کسب و کار می کند؟ 
اغلب ش��رکت ها،  به مدی��ران اجرایی خود فش��ار زیادی 
می آورن��د ت��ا نتایج س��ه ماهه مقبول��ی ارائه کنن��د. یکی از 
مطالعات بین المللی سازمان FCLT در سال 2004 که 600 
مدیرعامل و مدیر رده باال را مورد نظر س��نجی قرار داده بود، 
نشان می داد که در طول پنج سال گذشته، دو سوم از این افراد 
به خاطر نتایج کوتاه مدت تحت فشار بوده اند. از سال 2014 
تاکن��ون، تفکر کوتاه مدت همچنان به رش��د خود ادامه داده 
اس��ت. اوایل ماه آوریل سال جاری، مارک زاکربرگ به دلیل 
نشت اطالعات کاربران در کنگره آمریکا حاضر شد تا به یک 
سؤال مهم پاسخ بدهد: آیا او سود کوتاه مدت شرکت خود را 

به امنیت داده های کاربران ترجیح داده است؟ 
در مثالی دیگر، شرکت داروسازیValeant، قیمت داروی 
کوپرامین را که از س��ال 1۹۵6 برای درمان بیماری ویلسون 
تجویز می شود، افزایش داد. در این بیماری نادر، بدن قادر به 
پردازش عنصر مس نیست. این افزایش قیمت )از ۵00 دالر 
به 2400 دالر( تنها یک دوره ۳0 روزه ادامه داشت، اما خشم 
مردم را برانگیخت. نمونه دیگر، بانک ول فارگو اس��ت که در 
حال حاضر تحت نظارت رگوالتورها اس��ت و متهم شده که 
با هدف افزایش س��ود کوتاه مدت خود، حساب  جعلی افتتاح 

کرده است. 
بسیاری از مدیران اجرایی معتقدند برای توجیه ذی نفعانی 
که در وال اس��تریت یا سایر بازارهای بورس، منتظر افزایش 
س��ود سه ماهه خود هس��تند، هیچ راهی ندارند. اما این روند 
 FCLT اشتباه و زیان بار تا کجا ادامه خواهد داشت؟ مطالعات
نشان می داد دو  سوم از مدیرانی که به  خاطر نتایج کوتاه مدت 
تحت فشار بودند، اعضای هیأت مدیره شرکت و تیم اجرایی 
خودش��ان را مسبب این فش��ار می دانستند. به عبارت  دیگر، 
تفکر کوتاه مدتی که امروزه ش��اهد آن هستیم، عموما »خود 
تحمیلی« اس��ت.  یکی از مسائلی که باعث می شود طاعون 
تفکر کوتاه مدت، بیش��تر غی��ر منطقی به نظر برس��د، این 
اس��ت که طبق برآوردهای مؤسس��ه مک کینزی، ۷۵درصد 
از س��رمایه گذاران ارزش »بلندم��دت« ش��رکت ها را مدنظر 
ق��رار می دهن��د، بنابراین اصوال مدی��ران اجرایی نباید نتایج 
کوتاه م��دت را در اولویت قرار دهند.  در اغلب موارد مش��کل 
تفکر کوتاه مدت این اس��ت که پاداش دلخواه س��هامداران را 
در یک بازه زمانی طوالنی فراهم نمی کند. در همین راس��تا 
مؤسسه مک کینزی، بین سال های 2001 تا 201۵، عملکرد 
61۵ ش��رکت بزرگ و متوسط آمریکایی را مورد بررسی قرار 
داد و الگوهای سرمایه گذاری، رشد، کیفیت درآمد و مدیریت 
درآمد آنه��ا را زیر نظر گرفت. مک کینزی به کمک این لنز 
موفق ش��د ش��رکت هایی را که روی اه��داف بلندمدت خود 
متمرکزند، متمایز و عملکرد نس��بی آنها را با سایر شرکت ها 
مقایس��ه کند. یافته های مؤسس��ه مک کینزی نشان می داد 
نرخ درآمدزایی ش��رکت های بلندمدتی که ۵0درصد بیش از 
سایرین روی بخش تحقیق و توسعه  سرمایه گذاری می کردند، 
4۷درصد بیش از سایر شرکت ها افزایش یافته و البته نوسان 
کمتری هم پشت سر گذاشته است. درآمد کلی شرکت های 

بلندمدت نیز ۳6درصد باالی سطح متوسط بود. 
خبر خوب اینکه تعداد مدیرانی که افق های بلندمدت را به 
سود کوتاه مدت ترجیح می دهند، هرچند کم، اما رو به افزایش 
اس��ت. به عنوان  مثال، پس از حادثه تیران��دازی پارکلند، دو 
شرکت والمارت و دیک تصمیم گرفتند از فروش اسلحه های 
تهاجمی خودداری کنند. این تصمیم درآمد کوتاه مدت آنها 
را کاهش می دهد، ولی در عوض انتخاب درس��ت آنها باعث 
می شود وفاداری مشتریان بیشتری را در بلندمدت به  دست 
آورند. همچنین می توانیم به دو ش��رکت AT&T و ساوت 
وس��ت ایرالینز اشاره کنیم که پس از تصویب قانون مالیاتی 
جدید آمریکا، تصمیم گرفتند به کارمندان خود 1000 دالر 
پاداش بدهند. اغلب س��ازمان ها ترجی��ح می دهند پس انداز 
مالیاتی خود را به بازار س��هام وارد کنند و س��ود بیشتری به  
دس��ت آورند، اما شرکت هایی که ثروت یا سرمایه مازاد خود 
را با کارمندان شان تقسیم می کنند، روحیه و انگیزه مهم ترین 
مؤلفه کسب وکار را باال می ببرند. این امر بهره وری شرکت ها 
و ب��ه تبع آن، س��ودآوری بلندمدت س��هامداران را بیش��تر 
می کند. این مدیران متوجه شده اند که گاهی  اوقات، به منظور 
اعتمادسازی میان مشتریان و کارمندان، باید سود کوتاه  مدت 

را کنار بگذارند. 
یکی از بهترین مثال های این سبک تفکر، داستان لری مرلو، 
مدیر اجرایی ش��رکت توزیع داروی CVS Health اس��ت. 
مرلو چند سال پیش تصمیم گرفت شرکت خود را به اولین 
خرده فروشی دارویی تبدیل کند که از فروش سیگار اجتناب 
می کند. هزینه این تصمیم، کاهش 2میلیارد دالری درآمد و 
افت ۷درصدی نرخ س��هام ش��رکت بود. اما مرلو می خواست 
CVS Health را به یک ش��رکت بهداش��ت و درمان موفق 
تبدی��ل کند و برای انج��ام این کار، به اعتب��اری واقعی نیاز 
داش��ت. او می گوید: مشتریان خوب ما همیشه می پرسیدند 
»چگونه می توانید در زمینه بهداشت و سالمت فعالیت کنید 
و محصوالت حاوی توتون و تنباکو هم بفروشید؟« به همین 
دلیل فکر می کنم حذف قفسه های سیگار از فروشگاه ها، کار 

درستی بود. 
امروزه کس��ب و کار مرلو به س��رعت در حال رش��د است تا 
حدی که این ش��رکت موفق ش��د آتنا، غول صنعتی بیمه را 
خری��داری کند. همانط��ور که اد برین، مدیرعامل ش��رکت 
DowDuPont می گوید: بهتر است به جای تثبیت عملکرد 
کوتاه م��دت، روی ارزش آفرین��ی بلندمدت متمرکز ش��وید. 
تصمیمات��ی اتخاذ کنید که س��ودآوری آنها، بیش��تر از عمر 

مدیریت شما دوام می آورد. 
اولویت دادن به اهداف بلندمدت، کار س��اده ای نیست، اما 
مزایای فوق العاده آن، به خوبی پاسخگوی تالش های شماست. 
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کارآفرینی رهبری

به قلم اریک کلیفورد
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اخبار

اهواز- شبنم قجاوند- نشست فنی و تخصصی هماهنگی اجرای 
بخشنامه کاهش ساعات کاری و بررسی راهکارهای مصرف بهینه برق 
در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد. در این نشست که 
با حضور مهندس بیژن عالی پور مدیرعامل و مدیران ارشد این شرکت 
برگزار شــد، در خصوص راهکارهای صرفه جویی و برنامه ریزی برای 
کاهش مصرف برق در واحدهای ستادی، خدماتی و مسکونی با لحاظ 
نمودن شــرایط عملیاتی و اجرای دقیق برنامه تولید بحث و تصمیم 
گیری شــد. مهندس عالی پور با تاکید بر اجرای بخشنامه استانداری 
خوزستان برای کاهش ساعت اداری در تابستان امسال اظهار داشت: 
ساعت اداری در واحدهای ستادی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
مطابق بخشنامه استانداری خوزستان کاهش می یابد و دستورات الزم 

به مدیریت ها و شــرکت های تابع بــرای کنترل و اجرای موثر آن به 
منظور کاهش مصرف برق در ساعات اوج مصرف داده شده است. وی 
گفت: واحدهای عملیاتی از این بخشنامه مستثنی بوده و مطابق روال 
گذشته فعالیت خواهند داشت؛ ضمناً برای حضور تعداد محدودی از 

مدیران و کارشناسان ستادی مرتبط با برنامه تولید بعد از وقت اداری 
برنامه ریزی الزم صورت گرفته اســت. مهندس عالی پور با اشــاره به 
افزایش دمای هوا در استان در روزهای اخیر و تداوم آن در آینده افزود: 
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب طی هفته های گذشته برای 
کاهش مصرف برق در واحدهای ستادی خود مقدمات و تمهیدات الزم 
را فراهم نموده و امیدواریم  با مجموعه اقداماتی که در این رابطه صورت 
می گیرد،  شــاهد کاهش چشمگیر مصرف برق در مناطق شرکتی، 
باشــیم. در این نشست ضمن بیان دیدگاه ها، برنامه ها و راهکارهای 
مدیران و کارشناســان مناطق نفت خیز جنوب برای کاهش مصرف 
انرژی در این شرکت، پایش مستمر مصرف و هماهنگی با معاونت بهره 

برداری شرکت توزیع نیروی برق استان تصمیمات الزم اتخاذ شد.  

کرج- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست شرکت شهرک های 
صنعتی استان البرز از خسارت ۳۱۰میلیارد ریالی سیل ۱۳ خرداد 
به تأسیسات و راه های شهرک صنعتی اشتهارد خبر داد. محمدامین 
بزازی پوری فرشــی در بازدید فرماندار اشــتهارد و معاون  توسعه 
مدیریت و منابع ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی  
ایران از شهرک صنعتی اشتهارد اظهار داشت: بارش نیم ساعته باران 
در شهرک صنعتی اشتهارد خســارت زیادی به ابنیه و محورهای 
مواصالتی شــهرک وارد کرد. وی افزود: براساس برآوردهای اولیه 
توسط کارشناسان خسارت وارده به شهرک صنعتی اشتهارد ۳۱۰ 
میلیارد ریال محاســبه شده و 22 میلیارد ریال نیز میزان خسارت 
واردشده به دیوارهای واحدهای صنعتی برآورد شده است. سرپرست 

شرکت شهرک های صنعتی استان البرز با بیان اینکه از ساعات اولیه 
تالش مان برگرداندن شهرک به وضعیت ماقبل سیل بود، بیان کرد: 

تالش ما این است که تمامی معابر شهرک صنعتی اشتهارد تا پایان 
ماه جاری به چرخه استفاده برگردند. بزازی پور فرشی با بیان اینکه 
زیرســاخت هایی که مازاد بر راه ها و محورهای مواصالتی شهرک  
تخریب شده اند با مطالعات توسط کارشناسان خبره تا شهریور ماه 
بازسازی می شود، عنوان کرد: تمامی واحد های تولیدی که در این 
سیل آسیب دیده اند با تک تک شان شخصاً تماس گرفتم و با آنها 
هماهنگی شــده و آواربرداری ورودی این واحدها انجام شده است. 
وی با بیان اینکه "تالش می کنیم  از خدمات و کمک های مدیریت 
بحران استان البرز اســتفاده کنیم"، تصریح کرد: بعد از برگزاری 
جلسه با مدیران استان و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به اطالع رسانی 

به واحدهای خسارت دیده اقدام می شود.

قــم - خبرنگارفرصت امروز-   بار دیگر به فضل الهي و با 
وحدت و هوشیاري و احساس تکلیف شرعي مسلمانان اقصي نقاط 
جهان، روز بزرگ قدس، به عرصه زیبا و باشکوهي از اتحاد، بصیرت 
و دشمن شناسي مسلمانان و صحنه خشم و خروش عظیم اراده ها 
علیه تجاوز و تعدي اشغالگران صهیونیستي و اعالن حمایت جهاني 
از فلســطین قهرمان تبدیل شد. روزي که فریاد رساي بیزاري از 
اســتکبار و اعالم نفرت عمومی از رژیم اشــغالگر قدس، پیکره 
مســتکبران را به لرزه انداخت و زوال دشمنان بشریت و غاصبان 
قدس شــریف و تحقق وعده و سنت الهی حکومت صالحان بر 
زمین را نویدي دوباره داد واقتدار و صالبت مسلمانان را در حمایت 

از انتفاضه و قدس شریف به رخ اشغالگران و حامیان آنها کشید. 
اینجانب به پاس این حماســه بزرگ و باشکوه بر خود الزم مي 
دانم از حضور پرشــور و شعور آحاد مردم شریف و انقالبي استان 
قم در راهپیمایي روز جهاني قدس به ویژه علما و مراجع معظم 
تقلید که با رهمنودهاي روشنگرانه خود نقش بسزایي را  در خلق 
این حماسه عظیم داشتند  تشکر و قدرداني نموده و  امیدوارم با 
تداوم مقاومت و مبارزات قهرمانانه ملت مظلوم فلسطین و حمایت 
مستمر مسلمانان در آینده نزدیک، شاهد آزادی قدس شریف و 

نابودی وجود نامشروع صهیونیست غاصب باشیم.
سید مهدي صادقي - استاندار قم

مشهد - صابر ابراهیم بای - مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی با اشــاره به تحقق ۱۰۰درصدی اهداف و برنامه های دولت 
تدبیــر و امید در حوزه گازرســانی گفت: در ادامــه نهضت بزرگ 
گازرســانی در ســال 97 نیز هر روز یک روستا و 2 مورد صنعت در 
استان گازرسانی خواهد شد. سید حمید فانی در گفتگو با خبرنگار 
ما اظهار کرد: تالش های گســترده ای در حوزه گازرسانی شهری و 
روستایی در دولت تدبیر و امید انجام شده که این موضوع هم اکنون 
نیز با شتاب ادامه دارد. وی با بیان این مطلب که در حال حاضر ۱799 
روستای استان تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند گفت: این در 
حالی است که عملیات اجرایی گازرسانی به 6۱7 روستای دیگر نیز با 
جمعیتی معادل 8۱ هزار و 72۱ خانوار در حال اجرا است. در ابتدای 
آغاز به کار دولت یازدهم ضریب نفوذ گاز طبیعی در روستاهای استان 

56 درصــد بود که این رقم تاکنون به 8۳ درصد ارتقا یافته اســت. 
مدیرعامل شرکت گاز خراســان رضوی افزود: در سال 95؛ هر 2 روز 
یک روستای استان به شبکه سراسری گاز کشور متصل، و این رقم با 
افزایش چهار برابری ظرفیت کاری در سال 96 نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل از آن به "هر ۱2 ساعت یک روستا" رسید. فانی با اشاره 

به نام گذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر سال 
"حمایت از کاالی ایرانی" گفت: در راســتای تسهیل در امر توسعه 
اقتصادی استان طی سال جاری عالوه بر اتصال یک روستا به شبکه 
سراسری گاز کشور به ازای هر روز، 2 مورد صنعت نیز گازرسانی می 
شود. وی کاهش بهای تمام شده کاال، کمک به حفظ محیط زیست و 
ایجاد رقابت برای تولید کنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی را از 
دستاوردهای گازرسانی به صنایع دانست. فانی با اشاره به برنامه ریزی 
های گسترده شرکت گاز استان در مسیر گازرسانی به صنایع کوچک 
و بزرگ اعالم کرد: این شرکت پیشرو و سرآمد بحث ایجاد اشتغال و 
زمینه ساز رشد اقتصادی بنگاه های تولیدی استان است. یادآور می 
شــود؛ هم اکنون ۱2 هزار و 78۳ مشترک صنعتی عمده و جزء  در 

خراسان رضوی از سوخت گاز استفاده می کنند.

ساری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتر فرزاد گوهردهی مدیر 
روابط عمومی و امور بین الملل دانشــگاه علوم پزشکی مازندران 
در گفتگو با خبرنگار وبــدا، در خصوص آخرین وضعیت از وقوع 
بیماري گوارشي در شهرستان کالردشت، با بیان این که در طول 
2۴ ساعت گذشته روند مراجعه بیماران مبتال به این بیماري رو 
بــه کاهش بوده افزود :  همه بیماران مراجعه کننده پس از انجام 
اقدامات درماني الزم به  صورت سرپایي درمان و مرخص شدند و 
در حال حاضر هیچ مورد بستري در بیمارستان نداریم . سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران تصریح کرد :علیرغم اینکه  روند 

مراجعه این گونه بیماران رو به کاهش اســت  اما این بیماري در 
صورت رعایت نکردن کامل بهداشــت فردي از ســوي بیماران و 

خانواده هاي آنها قابل انتفال است . وی با با اشاره به اینکه تظاهر 
بیماری در بیماران مراجعه کننده به صورت بیماری گوارشــی با 
عالئم خفیف است  ، شیوع ویروســي به نام نوروویروس را علت 
بیماري دانســت و اظهارکرد: این ویروس از راه دهان  و از طریق 
مصرف آب و غذاي آلوده  منتقل مي شــود و همچنین دست و 
ســطوح آلوده به ویروس)دستگیره در ، تلفن و ... (  نیز از دیگرراه 
هاي شایع انتقال این بیماري است . دکتر گوهردهی در توصیه به 
شهروندان  بر رعایت بهداشت فردی تاکید کرد و شستن دست ها ، 
جوشاندن آب آشامیدنی و ضدعفونی کردن سبزیجات و میوه هاي 

تازه در پیشگیري از این بیماري  بسیار موثر دانست.

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- حجت االســالم ســعید 
مهدوی امین در راهیپمایی روز قدس با اشــاره به اینکه روز قدس، 
متعلق به همه جهان اسالم است، روز اسالم است، اظهار داشت: روز 
قدس، روز همبستگی و وحدت و یکپارچگی امت اسالمی است. وی 
تصریح کرد: امت اسالمی باید همدیگر را پیدا کنند و حق از دست 
رفته امت اســالمی و قبله اول مسلمین را خواستار شوند. مدیرکل 
تبلیغات اسالمی لرستان با تاکید بر اینکه حضور پرشور مردم نشانگر 

این است که قدس مسئله فراموش نشدنی است، افزود: با هر حرکت و 
هر برنامه دشمن، امت اسالمی بیشتر و بهتر به میدان می آید. حجت 
االسالم مهدوی امین با اشاره به اینکه نگاه تیزبین امام راحل بود که در 
ماه مبارک رمضان، این فضای معنوی با مسائل سیاسی جهان اسالم 
گره بخورد، یادآور شد: این جریان آزادی خواهی به پیش خواهد رفت 
و فرمایش رهبری محقق خواهد شد و اثری از رژیم سفاک اسرائیل 

باقی نخواهد ماند.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بنیاد مســکن 
انقالب اسالمی آذربایجان غربی در بازدید از روند بازسازی چند 
روســتا در این مناطق، با اشاره به اینکه ستاد بازسازی این نهاد 
مستقر در مناطق زلزله زده شهرستان داالهو  بازسازی شامل۱۴۳ 
روســتا و سه شــهر کرند، گهواره و ریجاب، را بعهده دارد، بیان 
داشــت: از تعداد ۳575 واحد احداثی در شــهرها و روستاها)که 
نیاز به ســاخت مجدد دارند (تاکنون 297۰ واحد توسط ماشین 
آالت این بنیاد آواربرداری گردیده، تعداد2۰۰۰ واحد مســکونی 
مقاوم شــروع، ۴8۰ واحد در مرحله اجــرای دیوار چینی و28۰ 

واحد نیز در مرحله اجرای سقف می باشند و این روند ادامه دارد 
وی، ادامه داد: در ســطح شهر و روستاهای خسارت دیده۳۰۰۰ 
واحد نیاز به تعمیردارند کــه 2۰۰۰ واحد درحال تعمیر بوده و 
تاکنون تعمیر۱۰۰۰ واحد مســکونی نیز به اتمام رسیده است. 
مهندس بدلی، خاطر نشان کرد: دولت محترم، این نهاد، بانکها و 
سایردستگاههای اجرایی، خدماتی، پشتیبانی و... با تمام توان وارد 
عمل شده و امیدواریم عملیات بازسازی واحدهای خسارت دیده 
در کوتاهترین زمان ممکن به اتمام رسیده و زلزله زدگان عزیز در 

خانه های مقاوم و زیبا سکونت پیدا کنند.

آمادگی مناطق نفت خیز جنوب برای کاهش مصرف برق در تابستان

سرپرست شرکت شهرک های صنعتی البرز؛

سیل ۳1۰میلیارد ریال به شهرک صنعتی اشتهارد خسارت وارد کرد

پیام تشكر استاندار قم  از حضور پرشور مردم قم در راهپیمایي روز جهاني قدس

در سال 97؛

هر روز 1 روستا و 2 صنعت در خراسان رضوی گازرسانی می شوند

دکتر فرزاد گوهردهی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشكی مازندران :

روند مراجعه بیماران در کالردشت رو به کاهش است

مدیرکل تبلیغات اسالمی لرستان:

مسئله قدس فراموش نشدنی است

مدیرکل بنیاد مسكن انقالب اسالمی آذربایجان غربی:

 بازدید از روند بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان داالهو استان کرمانشاه 

دکترسیدحسن حسینی شاهرودی: 
حرکت مردم درراهپیمایی روزقدس حق طلبانه وباعث شكست جبهه باطل است

شاهرود - حسین بابامحمدی - دکتر سید حسن حسینی شاهرودی در سخنرانی 
پیش از خطبه های نماز جمعه شاهرود به مناسبت روز جهانی قدس در محل مصالی پیامبر 
اعظم )ص( این شهر بابیان اینکه روز قدس تیر خالصی بر قلب استکبار جهانی است، افزود: 
این روز بنا به فرموده مقام معظم رهبری و امام راحل )ره( روز فلســطین نیســت بلکه روز 
اسالم محسوب می شود و به فرصتی برای دفاع از آرمان های بلند عدالت خواهی، ظلم ستیزی، 
استکبارستیزی و اسالم گرایی بدل شده است. وی بابیان اینکه راهپیمایی روز قدس، زمان 
خنثی کردن توطئه های استکبار جهانی در فراموشی مسئله فلسطین است، افزود: در این ۴۰ سال دشمنان با همراهی اسرائیل غاصب 
و آمریکای جنایتکار بسیار تالش کردند تا مسئله فلسطین به محاق فراموشی سپرده شود، اما هر چه از ابتکار بی بدیل امام خمینی 
)ره( در نام گذاری این روز می گذرد، جهان بیشتر به اهمیت آن پی برده و حضور مردم نیز پررنگ تر می شود. نماینده مجلس شورای 
اسالمی گفت: کشور های عربی در تالش برای کوتاه کردن ماه رمضان به منظور فراموشی روز قدس هستند، اما باید گفت: این روزبه 
نماد صف بندی حق علیه باطل و همچنین حق طلبی آزادگان و استکبار جهانی بدل شده است. حسینی شاهرودی در پاسخ به افرادی 
که می گویند امنیت فلسطین چه ارتباطی به ما دارد نیز گفت: توسعه تفکر امام خمینی )ره( و انقالب اسالمی در سراسر جهان، 
همان نکته ای است که باعث هراس استکبار جهانی می شود لذا از این بابت روز جهانی قدس و مسئله فلسطین ارتباط مستقیم با 
آرمان های انقالب اسالمی دارد. وی افزود: در کنفرانس شیعه شناسی در اسرائیل، یکی از مقامات آن کشور اعالم کرد شیعه بر دو 
محور امامت، والیت و همچنین عاشورا و تفکر جهادی استوار است که باید این دو بال را از شیعیان گرفت تا اسالم آمریکایی جایگزین 
شود همچنین نتانیاهو در کنگره امریکا اعالم کرد که سربازان رهبر انقالب اسالمی در پشت دروازه های اسرائیل خیمه زده اند و ما 
مراقبت نکردیم که مجموع این اظهارنظر ها نشان از ذلت و ضعف رژیم اسرائیل در مقابل جبهه مقاومت دارد. نماینده مردم شاهرود 
و میامی در مجلس شــورای اســالمی بابیان اینکه حرکت مردم در راهپیمایی روز قدس، حق طلبانه و باعث شکست جبهه باطل 
است، گفت: پشتوانه مذاکرات، حضور قدرتمندانه نیرو های مسلح و مردم درصحنه است لذا باید بر ظرفیت های درونی معنوی انسانی 
خودمان در شرایطی که ایران مرز های خود را تا گوش اسرائیل رسانده است، اتکا کنیم. حسینی شاهرودی افزود: امروز خوشبختانه 
به واسطه انقالب اسالمی توانسته ایم به پیروزی های ارزشمندی دست یابیم و ازنظر سیاسی، نظامی و اقتصادی نیز علی رغم فشار های 
دشمن، در مذاکرات دست باال راداریم، لیکن باید دانست که این بزرگ ترین نعمت است چراکه باعث شده تا در بسیاری از حوزه ها 

به خودکفایی و استقالل دست یابیم

شهردار قدس:
ضرورت ایجاد فرهنگ مشارکت اجتماعی بین شهروندان جهت بهبود 

کیفیت خدمت رسانی 
شهر قدس- خبرنگار فرصت امروز- مسعود مختاری در حاشیه بازدید از منطقه عزیزی شهر 
قدس که با همراهی دادســتان شهرستان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، اعضای شورای 
اسالمی شهر، معاونت فنی و عمرانی شهرداری و جمعی از مسئولین ادارات شهرستان برگزار شد، با 
بیان این مطلب اظهار داشت: بحث بهبود سیمای شهری و همچنین رفع مشکالت مرتبط با بافت 
فرسوده و باز آفرینی مناطق مورد نیاز در طرح تفصیلی دیده شده و با توجه به ساکن بودن نزدیک به 
۱۰هزار نفر از شهروندان در این محدوده کم  به دنبال این هستیم که مشکالت این منطقه به سرعت 
رفع و رجوع شود. وی افزود: همه سازه های موجود در منطقه انتهایی شهرک عزیزی و اطراف آن در حاشیه کوه و همچنین نزدیک 
به دیوارهای پادگان نظامی به نوعی  بدون پروانه ساخته شده و به طور حتم فاقد استحکام بنا است و اگر دیوارهای پادگان نبود این 
مجموعه ساخت و ساز های بی رویه  محدود نمی شد و این بافت ناهمگون شهر همچنان رشد قارچ گونه ای پیدا می کرد. شهردار 
قدس جلوگیری از هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز را از رئوس برنامه های شهرداری عنوان کرد و گفت: توجه به این موضوع ضرورتی 
اجتناب ناپذیر است تا بتوانیم  این منطقه از این مشکالت موجود دور کنیم که البته نگاه ویژه ای نیز به بافت فرسوده این منطقه 
خواهیم داشت  و در وزارت راه و مسکن و شهرسازی  هم با توجه به جمعیت باالیی که در این قسمت از شهر قدس ساکن می باشند 
به طور حتم شاخصه های خوبی نیز اندیشیده و تدابیری در نظر گرفته خواهد شد. مختاری ادامه داد: موضوع دیگری که نه تنها در این 
منطقه بلکه در تمام شهرها و روستاهای کشور الزم است مورد توجه قرار بگیرد احساس مسئولیت و مداخله بیش از گذشته خود محله 
و سکنه آن و فرهنگ سازی در این زمینه است شهردار قدس خاطر نشان کرد: طی مراحل متعدد همراه با مجموعه شهرداری منطقه 
یک و همچنین همراهی اعضای شورای اسالمی از این منطقه بازدید صورت گرفته است و بر همین اساس تدابیرالزم برای ساماندهی 
و بهینه سازی این محدوده از شهر اندیشیده شده و شروع فعالیت ما بحث ساماندهی فضای سبز منطقه خواهد بود. مختاری در 
خاتمه متذکر شد: ارایه خدمات در محدوده شهرک عزیزی و مناطق اطراف آن در حد امکانات اولیه هم دیده نشده و به این خاطر 
الزم است فعالیت های بیشتری در این قسمت از شهر انجام گیرد؛ ما  بحث ساماندهی این منطقه را با جدیت دنبال خواهیم کرد تا 
مشکالت هر چه سریعتر مرتفع شود و اگر بخواهیم که میزان خدمات را افزایش دهیم به طور حتم با نیازهایی روبرو خواهیم بود که 

می بایست فراهم شود و این آمادگی وجود دارد که به زودی این برنامه ها در این منطقه و دیگر مناطق شهر قدس اجرایی شود .

آمادگی بندر بوشهر بعنوان دروازه کریدور شمال - جنوب
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- با حضور استاندار بوشهر سومین 
نشســت شــورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با 
موضوع بررسی مشکالت فعاالن اقتصای این استان در حوزه امور بندری 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی ،  دراین نشست که با حضور مهندس 
گراوند استاندار بوشهر ، معاونین استاندار ، مدیران کل دستگاه های اجرایی 
مربوطه و اعضای اتاق بازرگانی برگزار شد ، نوراهلل اسعدی سرپرست اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان بوشهرنیز با اشاره به سفر اخیر رئیس بنیاد 
مستضعفان به بندر بوشهر گفت:در این سفر عالوه بر آغاز عملیات اجرایی زیر ساخت های تاسیسات زیر بنایی مجتمع بندری 
نگین، راهکارهای الزم برای تسریع اجرای طرح های اسکله سازی در این مجتمع ارائه شد.  اسعدی با بیان اینکه اسکله ۳۰۰ 
متری مجتمع بندری نگین با مشارکت بخش خصوصی اجرا شده است، افزود: این اسکله دارای 97 درصد پیشرفت فیزیکی می 
باشد که با تکمیل طرح الیروبی افتتاح خواهد شد.  وی عنوان کرد:الیروبی اسکله کانتینری مجتمع بندری نگین با اعتباری بالغ 
بر 2۱۰ میلیارد ریال اجرایی شده که تاکنون 5۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و تا چهارماه آینده به اتمام میرسد. سرپرست 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: کانال اصلی بندر بوشهر به سبب رسوبات، کم عمق شده که با الیروبی عمق 
آن از هفت متر به یازده متر افزایش خواهد یافت. نوراهلل اسعدی اضافه کرد:پروژه اصلی الیروبی بیرونی کانال است که برای این 
طرح ۱۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده و با تحقق این مهم امکان پهلو گیری شناورهای ۳۰ هزار تنی فراهم می شود 
وی ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده هت میلیون تن متر مکعب رسوب از کانال بندر بوشهر خارج میشود که این مهم تا 
پایان امسال اجرایی خواهد شد   نوراهلل اسعدی در پاسخ به سوالت در خصوص الیروبی بندر گناوه نیز گفت: در راستای افزایش 
عمق کانال دسترسی بندر گناوه،عملیات الیروبی به طول یکهزار و25۰ مترو عرض ۱۴۰ مترصورت گرفته است.   سرپرست اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ضمن اشاره به ساخت اسکله جدید در بندر دیر، اظهار داشت: براساس طراحی انجام شده 
اسکله تجاری در بندر دیر به طول 2۰۰ متر احداث می شود که رای تحقق این موضوع مطالعات آن انجام و طرح آن برای اجر 
به سازمان بنادر و دریانوردی ارسال شده است. وی در خصوص الیروبی حوضچه بندر دیر نیز افزود: الیروبی حوضچه بندر دیر 

مراحل اخر خود را سپری میکند و روبه اتمام می باشد. 

تاکید مدیرعامل گاز گیالن بر گسترش هر چه بیشتر خدمات الكترونیك 
 رشت- مهناز نوبری - در هفته گذشته اولین جلسه کارگروه استقرار میز خدمت به ریاست حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن برگزار شد. این جلسه حسب بخشنامه ریاست محترم جمهور در خصوص استقرار میز خدمت و رعایت حقوق 
شــهروندي برگزار شــد و در آن اعضاء کارگروه ضمن قرائت و بررسي مفاد بخشنامه، به چگونگي برپایي و اقدامات الزم جهت 
استقرار میز خدمت به صورت حضوري و غیرحضوري پرداختند.در این جلسه مهندس اکبر با اشاره به روند توسعه تکاملي خدمات 
غیرحضوري و الکترونیک در کشور گفت: در کمتر از دو دهه گذشته اغلب کارها از جمله ثبت نام کنکور بصورت حضوري بود 
ولي امروزه تمامي مراحل از ابتدا تا اعالم نتایج از طریق اینترنت صورت مي گیرد.وي اظهار داشت: در دنیاي امروز که به عصر 
ارتباطات معروف اســت باید قدم هاي محکمتري در جهت توســعه دولت الکترونیک با هدف ارائه خدمات بهتر و سریع تر به 
مشترکین و کاهش مراجعات مردمي برداریم.در ادامه مقرر گردید واحد فناوري اطالعات با هماهنگي واحد هماهنگي فروش، 
خدماتي را که امکان راه اندازي بصورت میز خدمت غیرحضوري در بستر اینترنت دارند شناسایي و در سایت شرکت گاز استان 

گیالن بارگذاري نمایند.

هدائ لوح زرین روابط عمومی برتر به اداره کل راه آهن هرمزگان
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن هرمزگان،از 
سوی دکتر فریدون همتي استاندار هرمزگان لوح زرین روابط  عمومی برتر در سطح استان به اداره 
کل راه آهن هرمزگان و همچنین از محمد پورفخري مدیرکل راه آهن هرمزگان در جهت همکاری 
صمیمانه که همواره حامي و همیار توسعه فعالیتهاي روابط عمومي و ارتباطات در سطح  استان بوده 

با اهدائ لوح، تقدیر و تشکر بعمل آمد
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برای مطالعه 984 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشـناس: تغییرات بزرگ در روش های 
تولید و مصرف ایجاد نخواهد شد، بلکه در کانال های 
توزیع اتفاق خواهد افت��اد. انتخاب کانال های توزیع 
مناس��ب، متقاعد کردن آنها به منظ��ور عرضه  کاال 
و ترغی��ب آنها برای کار کردن با ش��ما به عنوان یک 

شرکت، چالش عمده ای به شمار می آید. 
یک��ی از عوام��ل توزی��ع، عامل فروش اس��ت که 
شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت فروش 
در یک منطقه مش��خص یا یک بازار مشخص و... را 
به عه��ده دارد و مدیران کس��ب و کار باید به عوامل 
خ��ود امتیاز نمایندگی انحصاری و معموال درازمدت 
بدهند تا انگیزه س��رمایه گذاری و ریسک درازمدت 

را داشته باشند. 
در مرحل��ه اول توزیع باید به بازار جدید یا عرضه 
محص��ول جدی��د ورود پی��دا کنی��د و ورود به یک 
ب��ازار جدید می تواند به معنی مش��تریان و نیاز ها و 
انتظارات جدید و متفاوت باشد. در مرحله دوم باید 
عمق و گس��تردگی تفاوت ها را ارزیابی کنید که آیا 
این تفاوت ها را با انجام بعضی تغییرات یا اصالحات 
در روش های توزیع فعلی می توانید پوش��ش دهید. 
در مرحله سوم باید ش��رایط کلی را ارزیابی کنید و 
اینکه شرایط کلی بازار می تواند بر مشخصات و نحوه 
کار شبکه توزیعی که انتخاب کرده اید تاثیر بگذارد. 
در گام چهارم باید ش��رایط رقابتی را ارزیابی کنید. 
در گام پنجم باید نیاز های مشتری شناسایی شود و 
اینکه مشتریان ش��ما چه نیاز هایی دارند. در مرحله 

شش��م انتظارات خود را از عوامل توزیع مش��خص و 
رتبه بن��دی کنید. در گام هفتم باید س��اختار توزیع 
ممک��ن را ارزیابی کنید و اینک��ه از چه طریقی قرار 
اس��ت محصول به دس��ت مش��تری برس��د. در گام 
هشتم باید عوامل توزیع خود را انتخاب کنید و این 
موضوع مشخص شود که بازار هدف و مناطق فروش 
کجاس��ت. در گام نهم باید بسته پیشنهادی خود را 
انتخاب کنید و وارد مذاکرات با عوامل توزیع شوید. 
در مرحله آخر هم باید ب��ر عملکرد توزیع نظارت و 

کنترل داشته باشید. 
به ی��اد داش��ته باش��ید انتخ��اب عوام��ل توزیع 
جدی��د نبای��د به معن��ی به ه��م خ��وردن رابطه با 
توزیع کننده های قبلی باش��د، زیرا معلوم نیست در 

آینده مجددا به آنها نیاز داشته باشید. 

راه اندازی شبکه توزیع

پرسش: صاحب کسب و کاری در قزوین هستم، با توجه به این موضوع که یکی از مهم ترین دغدغه های هر کسب و کاری 
استفاده از یک سیستم توزیع مناسب است و از آنجا که قصد راه اندازی شبکه توزیع مناسبی در حوزه کاال های مصرفی 

و خوراکی دارم، در این خصوص چه سازو کار های را باید اتخاذ کنم؟ 
کلینیک کسب و کار

 3 نشانه که حاکی از
اتالف وقت شماست

مانند هر انس��ان دیگری من هم گاهی در زمان کار به 
چاله اتالف وقت می افتم. 

اما مس��ئله اینجاس��ت: اگر قرار اس��ت وقتم را بیهوده 
تل��ف کنم، ترجیح می دهم آن زمان را صرف کاری لذت 
بخش کنم )مثال ساعت ها وقتم را به تماشای ویدئوهای 
یوتیوب بگذرانم(. اگر از من بپرس��ید چنین کاری بسیار 
بهتر از صرف س��اعت ها کار س��خت بدنی برای پروژه ای 
بیهوده است که در ظاهر با اهمیت نشان داده می شود. 

ش��ما هم این ط��ور فکر می کنید؟ ش��ما را س��رزنش 
نمی کنم. هیچکس دوس��ت ندارد ت��الش و انرژی اش را 
ص��رف کاری بکند که در نهایت فایده و اهمیتی نخواهد 

داشت. 
ب��ا این حال، گاهی س��خت می توان تش��خیص داد آیا 
مسئله این است که کاری ارزش تالش های شما را ندارد، 
یا اینکه شما ساعت کاری با ارزش خود را هدر می دهید. 
به دقت مراقب وقوع این سه نشانه هشدار دهنده باشید 
تا بتوانید تش��خیص دهید آیا کاری که به ش��ما محول 
ش��ده ارزش ساعت ها تالش شما را دارد یا حقیقتا کاری 

بیهوده و وقت گیر است. 
1- قادر نیستید بی درنگ فایده کار را بگویید 

داستانی قدیمی درمورد دس��تور تهیه میت لوف نقل 
می شود. از نقل کل داس��تان خودداری می کنم فقط به 
آخر داس��تان اشاره می کنم که نس��ل های متمادی قبل 
از آنکه میتلوف را داخل فر بگذارند قس��مت انتهایی آن 
را می بریدند. هیچکس نمی پرس��ید چرا فقط آنچه را در 
دستور پخت آمده بود تکرار می کردند. بعدها معلوم شد 
که آشپز اصلی این غذا چون تابه بزرگی نداشته که برای 
همه مواد کافی باشد، انتهای آن را برمی داشته است. به 
عبارتی این مرحله کامال غیرضروری بوده است، اما مردم 

همین کار را تکرار می کردند. 
قطع به یقین ش��ما در محل کارتان میتلوف نمی پزید 

اما بسیاری از افراد به چنین تله ای می افتند. 
اگر ش��ک دارید کاری که انج��ام می دهید ارزش وقت 
ش��ما را دارد، بهترین کار همین است: بی درنگ و بدون 
هیچگونه آمادگی قبلی سود و فایده این کار را نام ببرید. 
آی��ا با دهان نیم��ه باز به فض��ا خیره ش��ده اید و فکر 
می کنید نتیجه تالش های تان چه می شود؟ خوب، شاید 
کاری را که مشغول آن هستید تنها به صرف انجام دادن، 
انجام می دهید. در این صورت همان آش��پزهای داستان 
میتلوف به ش��ما خواهند گفت که از زما ن تان اس��تفاده 

بهینه نمی کنید. 
2- کارتان در راستای اهداف شرکت نیست 

در دنیای��ی ای��ده آل، کوچک ترین کاری که به ش��ما 
محول می ش��ود ب��ه نوعی به اهداف جامع ش��رکت گره 

خورده است. 
در اینج��ا باید به مس��ئله مهمی اش��اره کنیم که: این 
نکته بدان معنا نیس��ت که هرکاری انجام می دهید نتایج 
نوآورانه و خالقانه و تحسین برانگیز به بار آورد. در عوض 
کافی اس��ت بتوانید ارتباط کاری را که انجام می دهید با 

تصویری بزرگ تر و هدفی کلی تر تشخیص دهید. 
برای مثال ش��اید ثبت داده ه��ا کاری بیهوده، پیش پا 
افتاده و یکنواخت به نظر برس��د، ام��ا می دانید که ثبت 
داده ها کار به روز رس��انی مش��تریان را تسهیل می کند و 
این امر به هدف ش��رکت ش��ما مبنی بر بهبود ارتباطات 
مشتریان کمک خواهد کرد. می بینید؟ کار کوچک شما 

به تحقیق هدفی بزرگ تر کمک می کند. 
3- شخصی که برایش کار می کنید هرگز از شما 

تشکر نکرده است 
زمانی ک��ه هنوز ت��ازه وارد بازار کار ش��ده بودم و یک 
دستیار بازاریاب پرانگیزه بودم، به خودم افتخار می کردم 
که بی��ش از حد انتظار کار کنم. ب��ه عنوان مثال رئیس 
من عادت داشت انبوهی از کارت های ویزیت را روی میز 
کارش نگ��ه دارد. هر یکی دوهفته در زمان ناهار خوردن 
او، م��ن تمامی کارت ها را به ترتیب الفبا مرتب می کردم 
و در رلودک��س می گذاش��تم )بله، او هن��وز از رلودکس 

استفاده می کرد!(
اما رئیس��م هیچگاه به این تالش من اشاره ای نمی کرد 
یا به خاطر آن از من تش��کر نمی کرد، اما می دانس��تم از 
اینکه من کارها را به درس��تی انج��ام می دادم بی آنکه از 
من خواسته شده باشد لذت می برد و ارزش قائل می شد. 
بعدها متوجه ش��دم اصال رئیسم به کارت های ویزیت 
نگاه نمی انداخته است. او بدون فوت وقت اطالعات کارت 
را در برنام��ه اوت لوک خ��ود وارد می کرده و کارت را به 
کناری می انداخته اس��ت )و این دلیل جمع ش��دن انبوه 
کارت ه��ا بر روی می��ز کارش بود(. خالص��ه آنکه من با 

مرتب کردن دقیق کارت ها تنها وقتم را هدر می دادم. 
آیا ش��ما هم دایما کاری را برای فردی انجام می دهید 
بی آنکه از تالش هایتان قدردانی شود؟ شاید آن شخص 
آنقدر که ش��ما تصور می کنید قدرناش��ناس نباش��د. در 
واقع ش��اید اصال متوجه کاری که انجام می دهید نشود. 
از خودتان بپرس��ید: اگر هیچکس متوجه انجام این کار 

نمی شود، آیا واقعا انجام آن اهمیتی دارد؟ 
دقت داش��ته باشید این نش��انه ها درمورد کارهایی که 
به شما محول می شود )به ویژه ازطرف رئیس تان( صدق 
نمی کند. چراکه در این صورت مجبورید غرورتان را زیر 
پا بگذارید و فارغ از نظرات ش��خصی خود درمورد ارزش 

و اهمیت کار آن را به انجام برسانید. 
اما اگر کنترل بیشتری بر حجم کاری خود دارید چه؟ 
در این صورت مراقب بروز این عالیم هشدار دهنده باشید 
تا مطمئن شوید تا حد امکان از وقت خود استفاده بهینه 
و کارآمد دارید. چرا که اگر ش��ما هم اندکی ش��بیه من 
باش��ید، اگر قرار باش��د وقت تان را ه��در دهید، ترجیح 

خواهید داد آن را صرف امور مفرح و لذتبخش کنید. 
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استرالیا وارد بیست و هفتمین سال 
بدون رکود شد

به کم��ک جهش در ص��ادرات و س��رمایه گذاری های 
تجاری، اقتصاد اس��ترالیا ورود به بیست و هفتمین سال 
بدون رکود را جش��ن گرفت.  به گزارش ایسنا به نقل از 
رویترز، پس از آنکه دفتر آمار اس��ترالیا اعالم کرد رش��د 
اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست سال مثبت یک 
درصد بوده اس��ت، ارزش دالر استرالیا افزایش یافت و به 
بیش از س��ه چهارم دالر آمریکا رسید. این رشد بیش از 
0.۹ درصد رشدی است که پیش تر پیش بینی می شد به 
ثبت برس��د.  به گفته دفتر آمار اس��ترالیا، میزان مخارج 
مصرفی این کش��ور 0.6 درصد، مخارج س��رمایه ای ثابت 
0.۵ درصد و همچنین ش��اخص بهای زنجیره تأمین 1.1 

درصد افزایش یافته اند. 
میشل بلیث- کارشناس اقتصادی بانک کامن ولث- در 
همین خصوص گفت: اقتصاد سال 201۸ را خوب شروع 
کرد و برای نخس��تین بار از سال 2016، رشدی بیش از 
حد پیش بینی را به ثبت رس��اند و به نظر می رسد قدرت 
رش��د اقتصادی در طول س��ال برای کاهش نرخ بیکاری 
کافی باش��د.  با این حال پاول دیلز- کارشناس اقتصادی 
مؤسس��ه کپیتال اکونومیکس- نس��بت ب��ه این موضوع 
کمتر خوش بین است: رشد یک درصدی بیانگر آن است 
که اقتصاد، امس��ال را با گام هایی محکم آغاز کرده است، 
اما ما نسبت به اینکه همه چیز آن قدر خوب که به نظر 
می آید باش��د ش��ک داریم؛ به ویژه اینکه تردید هایی در 
خصوص افزایش نرخ بهره توس��ط بان��ک مرکزی وجود 
دارد.  ب��ه گفت��ه کارشناس��ان، مهم ترین تهدید بر س��ر 
تداوم رشد اقتصادی استرالیا، مسئله تداوم رشد مصرف 
خانوارها در ش��رایطی است که رش��د دستمزدها آنگونه 
که انتظ��ار می رفت نیرومند نبوده اس��ت و این احتماال 
ب��ر میزان مخارج مردم این کش��ور تبعات منفی خواهد 

داشت. 

دورنمای انرژی خورشیدی ابری شد
اقدام غیرمنتظ��ره چین برای کاهش مش��وق ها برای 
انرژی خورش��یدی، باعث شد تحلیلگران پیش بینی های 
خود برای نصب تأسیسات جهانی در سال جاری را تنزل 
دهن��د.  به گزارش ایس��نا، چین اول ژوئ��ن تغییراتی را 
در یارانه ه��ای خود برای انرژی خورش��یدی اعالم کرد. 
این مش��وق ها به ظهور چین به عن��وان بزرگ ترین بازار 

خورشیدی جهان در سال های اخیر کمک کرده اند. 
کامرون بارات��ی، تحلیلگر ش��رکت تحقیقاتی »آی اچ 
اس مارکیت« اظهار کرد این ش��رکت آماده می ش��ود تا 
پیش بینی خود از میزان نصب تأسیس��ات خورش��یدی 
جهانی را در س��ال می��الدی جاری به می��زان ۵ تا 10 
گی��گاوات یا معادل حداکثر ۹ درصد کمتر کند. بازبینی 
دورنمای نصب تأسیس��ات خورشیدی در چین که نیمی 
از بازار جهانی به حساب می آید، ممکن است به حداکثر 

1۷ گیگاوات بالغ شود. 
طب��ق گزارش ش��رکت »آی اچ اس مارکی��ت«، مازاد 
عرض��ه پنل های چینی ارزان که ق��رار بود به پروژه های 
داخلی اختصاص داده ش��وند، کم��ک خواهد کرد تقاضا 
برای انرژی خورش��یدی در سایر کشورها تقویت شده و 
بخش��ی از تقاضای از دس��ت رفته در چین جبران شود. 
اما کاهش قیمت ها حاش��یه سود تولیدکنندگان را که به 
دنبال فروش محصوالت شان هستند، ضعیف خواهد کرد. 
به گفته برات��ی، در کوتاه مدت فض��ای قیمت گذاری 
پراس��ترس خواهد بود و این مس��ئله مطمئن��ا انعکاس 

جهانی پیدا می کند. 
بر اس��اس گزارش رویترز، شرکت آی اچ اس مارکیت 
در آوری��ل پیش بینی کرده بود تأسیس��ات خورش��یدی 
جهانی در س��ال 201۸ به رک��ورد 11۳ گیگاوات صعود 
خواهند ک��رد که ۵۳ گیگاوات مرب��وط به چین خواهد 
بود. چین بزرگ ترین تولیدکننده پنل های خورش��یدی 

جهان است. 
اما این کش��ور آسیایی هفته گذش��ته اعالم کرد دیگر 
نیروگاه خورش��یدی بیش��تری در س��ال 201۸ نخواهد 
س��اخت و یاران��ه تعرفه خوراک را که قیمت مش��خصی 

برای نیرو تضمین می کند کاهش داد. 

مسیرموفقیت بستهبندیخالق

!درنــگ

به قلم کت بوگارد
مترجم: سعیده کریمی

ی��ادش بخی��ر... همی��ن دو کلم��ه کافی اس��ت تا 
نوستالژی شروع شود. نوستالژی برای هرکس یادآور 
خاطره ای اس��ت. یک داستان، یک خاطره، یک طعم 
و... همه یک نوس��تالژی را می آفرینند. نوستالژی در 
واقع یادگاری از تداوم زندگی است. زندگی در جریان 
اس��ت و شما نس��بت به گذش��ته چه یک دقیقه چه 
ی��ک دهه پیش نوس��تالژی دارید. ممکن اس��ت یک 
نوس��تالژی برای ش��ما یادآور خاطرات خوش��ی بوده 

برای دیگری لحظاتی تلخ را یادآور شود. 
روش ها

جذابیت نوس��تالژی س��بب ش��ده ت��ا در بازاریابی 
روش��ی پدید بیاید با نام رترو مارکتینگ یا نوستالژی 
مارکتینگ. این روش از دو مسیر طی می شود. مسیر 
اول تبلیغ با استفاده از یک نوستالژی برای ترویج یک 
محصول مدرن اس��ت. ش��ما با المان های نوستالژیک 
که به سرعت در ذهن مخاطب کدهای یک خاطره را 
زنده می کند محصول خود را معرفی می کنید )مثال: 

تبلیغ یک لباس مد روز در یک باجه تلفن عمومی(
در روش دوم ی��ک محصول نوس��تالژیک دوباره از 

س��وی همان بن��گاه به اصط��الح ری دیزاین و عرضه 
می ش��ود. ش��ما این بار المان های نوس��تالژیک را در 
خود طراحی یا بس��ته بندی محص��ول اجرا می کنید. 
)مثال ش��ما محصول خوراکی بسته بندی خود را در 
پاکت های کاغذی که در دهه های گذشته مرسوم بود 

عرضه می کنید.(
نکاتی که باید به خاطر داشت

استراتژی شما در نوستالژی مارکتینگ باید مبتنی 
بر نوس��تالژی باش��د که اکثریت دایره مخاطبان شما 
با آن آش��نا بوده و بتوانند ارتباط برقرار کنند. به طور 
مثال اس��تفاده از یک نرم افزار قدیمی کامپیوتری که 
تنها برنامه نویس��ان از آن خاط��ره دارند در این روش 
برای یک کاالی عمومی مناس��ب نبوده و افراد عادی 
آن را به خاط��ر نمی آورند. واضح تر آنکه اگر محصول 
ش��ما مرتبط با دختران است استفاده از توپ های دو 
الیه قدیمی فوتب��ال خاطره زیادی را برای آنان زنده 
نخواهی��د کرد. اما یک تصویر از بس��تنی دوقلو قطعا 
نس��ل های چندی��ن دهه را با هر جنس��یت و قومیت 

درگیر خاطره های خوش زیادی خواهد ساخت. 
نوستالژی مارکتینگ و نبایدها

ب��رای  خاط��ره ای  ه��ر  ک��ه  باش��ید  آگاه  بای��د 
مصرف کنندگان تان خوش��ایند نبوده و هر تصویری از 

گذشته برای نوستالژی مارکتینگ پیش برنده نخواهد 
بود. 

این موضوع خصوصا در موضوعاتی که در پروسه های 
زمانی که اوضاع اجتماعی – اقتصادی مناس��بی نبوده 
بس��یار مهم اس��ت. این موضوع تا بدانجاس��ت که در 
بس��یاری از کش��ورهای اروپایی در مبحث نوستالژی 
مارکتین��گ ب��ا احتیاط کام��ل المان های��ی از جنگ 
جهان��ی دوم را مط��رح می کنن��د، درحالی که اکنون 

بیش از ۷0 سال از آن تاریخ گذشته است. 
موضوعات دوگانه نیز تابع این نکته است. خاطراتی 
نظیر مدرس��ه، طعم خوراکی ها و... نیز می تواند برای 
هر شخص به صورت نسبی یادآور خوبی و بدی باشد. 
نکت��ه مهمی که از آن نباید غافل ش��د آن اس��ت 
که مبادا در نوس��تالژی مارکتینگ شما تداعی کننده 
کاالیی که اکنون بس��یار با کیفیت است و در گذشته 

از فناوری مناسبی برخوردار نبوده است باشید. 
مث��ال آنکه اگ��ر محصولی در حیط��ه آی تی تبلیغ 
می کنید نوس��تالژی مارکتینگ نباید کیفیت گذشته 
آن را خاطره س��ازی کند، بلکه ش��ما ب��ا ایجاد فضای 
گذشته می توانید کاال را در آن محیط بازسازی کرده 
و به یاد مصرف کنن��ده بیندازید که اگر این محصول 

آن زمان بود چه می شد. 

نوستالژی مارکتینگ 

خاطره هایی که برند می سازند 

مدرسهمدیریت

کاوه ملک زاده
کارشناسی ارشد روابط عمومی


