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 اتاق بازرگانی تهران در گزارشی سومین رکود متوالی
در اقتصاد ایران را پیش بینی کرد

تداوم رکود در سال 98
تازه ترین گزارش تحلیلی اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که اقتصاد ایران، روند دور شدن خود از شاخص های 
رشد را همانند هفت سال گذشته در سال پیش رو نیز ادامه خواهد داد و در سال آینده شاهد سومین رکود متوالی 
در سال های پس از انقالب خواهیم بود. براساس ارزیابی انجام شده از سوی پارلمان بخش خصوصی پایتخت و با 
توجه به بررسی متغیرهای موجود در حوزه تولید ناخالص داخلی، احتماال ایران در سالی که پیش رو خواهد بود، 
همچنان فاصله اش را با روند رشد سال ۱۳۹۰ ادامه می دهد و احتماال شاخص های تولید در هر سه حوزه اصلی 
منف��ی باقی می ماند. برآورد ماه ژانویه بانک جهانی از آینده اقتصاد جهان نش��ان می دهد در س��ال ۱۳۹8 تولید 
ناخالص داخلی واقعی ایران با کاهش ۳.۶درصدی نس��بت به س��ال ۱۳۹7 همراه خواهد بود. براساس پیش بینی 
بانک جهانی، چنانچه رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹8 نیز منفی رقم بخورد، این سومین باری خواهد بود که...

طلسم تعطیلی ۵ ماهه هیات واگذاری شکست

شیوه های جدید خصوصی سازی 
به روایت وزیر اقتصاد
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نهاد پژوهشی مجلس در بررسی الیحه بودجه 98 پیشنهاد داد

اعطای مجوز به بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز

۵0 استارتاپ برتر سال 2019 کدامند؟
 شبکه  خودتان را بسازید

4 دلیل که مشتریان ایده های شما را پس می زنند
موفقیت در بازاریابی دیجیتال به سبک برندهای بزرگ

کلیدهای طالیی یک تبلیغ ماندگار
بهترین و بدترین کمپین های برندینگ 2018
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فیس بوک: روزانه یک میلیون 
پروفایل جعلی مسدود می کنیم
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خریـد و فـروش خـودرو در بـازار بـه صفـر رسـید، ایـن 

اتفـاق تحت تاثیر اعـالم قیمت های تازه از سـوی 
خودروسازان صورت گرفت. به گزارش صبحانه...

واکاوی تاثیر قیمت های تازه 
بر بازار خودرو

یادداشت
تصمیم  های شتاب زده، بالی 

جان اقتصاد ایران

اقتص��اد و فع��االن اقتصادی 
ایران در یک سال اخیر با برخی 
مش��کالت غیرقابل پیش بین��ی 
مواج��ه ش��دند و در این میان 
مس��ئله خروج آمریکا از برجام 
و تش��دید تحریم ه��ا نی��ز ب��ر 
محیط کس��ب وکار کش��ور اثر 
گذاش��ت، اما باید پذیرفت که 
اقتصاد ایران بیش از آنکه متاثر 
از تحریم ه��ا و کمب��ود مناب��ع 
باشد، اس��یر تصمیم گیری های 

نسنجیده و شتاب زده است.
فع��االن اقتص��ادی از ابتدای 
امسال، در عرض مدت کوتاهی 
و  متع��دد  بخش��نامه های  ب��ا 
متناقض مواجه ش��دند که در 
محی��ط کس��ب وکار اثرگذاری 
باالی��ی داش��ته  و باعث کندی 
کش��ور  اقتصادی  روند حرکت 
در بسیاری از زمینه ها شده   اند. 
مهم تری��ن نتیجه این وضعیت، 
ایجاد بی اعتمادی در کشور بود 
که مطمئناً همه سرمایه گذاران 
را در حال��ت صبر و انتظار قرار 
می ده��د؛ موضوعی ک��ه بدون 
شک در مسائل اقتصادی کشور 

اثرگذاری جدی دارد.
ب��ه دلی��ل ش��تاب زدگی در 
تصمیمات و صدور بخشنامه ها، 

در  نتوانس��تیم  نه تنها 
3مقابل تحریم ها...
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غالمحسین شافعی
رئیس اتاق ایران

اگرچه مهاجرت  بسیاری از افراد از تلگرام به پیام رسان های داخلی، با عدم 
سرویس دهی مناسب مواجه شد، اما سرویس هایی مانند تلگرام هم از همان 
ابتدا به توانمندی امروز نبودند، بنابراین، کارشناس��ان بر این عقیده اند که 
جامعه می تواند با پذیرش اینکه توسعه پیام رسان های داخلی باید براساس 
مقررات مربوطه فراهم شود تا به بلوغ الزم رسیده و سرویس های مورد نیاز 

را ارائه دهد، به روند توسعه و تقویت این پیام رسان ها کمک  کند.
به گزارش ایس��نا، ش��ورای عالی فضای مجازی، سیاس��ت ها و اقدامات 
س��اماندهی پیام رس��ان های اجتماعی را با هدف فراگیری پیام رسان های 
داخلی و ساماندهی پیام رسان های خارجی تصویب و ابالغ کرد و پیگیری و 
نظارت بر اجرای مصوبه ساماندهی پیام رسان ها به صورت مستمر در دستور 
کار مرکز ملی فضای مجازی کشور قرار گرفت. برخی از وظایف تعیین شده 
برای دس��تگاه های مختلف از جمله وزارت ارتباطات و صداوس��یما به اجرا 
درآمده، اما برخی دیگر از این مصوبات مانند آیین نامه اعطای مجوز و نظارت 
بر عملکرد پیام رسان های داخلی و خارجی که تعیین کننده و تسهیل کننده 
در ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در کشور هستند، هنوز اجرایی نشده 

است.
در بخشی از سند سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، 
وظایف دس��تگاه های مختلف تعیین شده و به ویژه بر اعطای مجوز فعالیت 
به پیام رسان های داخلی و خارجی و نظارت بر آنان و نیز حمایت های الزم 
در زمینه های زیرس��اختی، فنی، تسهیالتی، از جمله امکان عرضه خدمات 
الکترونیکی مانن��د دولت الکترونیک، خدمات بانک��ی، کاهش هزینه های 
مصرف پهنای باند، کمک به تامین زیرساخت های شبکه ای، ذخیره سازی 
و امنیتی و حمایت الزم به منظور گسترش فعالیت پیام رسان ها به خارج از 
مرزها و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه های خارجی، تاکید شده است.

در بخش محتوا نیز تهیه و تدوین ضوابط و شرایط انتشار محتوا، صیانت از 
داده ها، مواجهه با تخلفات، حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای 
مبتنی بر فرهنگ اسالمی-ایرانی و نظارت بر انتشار محتوا در پیام رسان ها 
مطابق با مجوزهای صادره، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین با تعیین 
سیاست هایی، صیانت از هویت ملی و دینی، قابلیت پیشگیری از جرایم و 
اعمال مقررات کش��ور، اعتمادس��ازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم 
خصوصی، امنیت ملی، ذخیره س��ازی و پ��ردازش داده های عظیم مرتبط 
ب��ا فعالیت پیام رس��ان های اجتماع��ی، ممانعت از دسترس��ی غیرمجاز به 
اطالعات، تس��هیل تولید محتوای داخلی و به طور کلی حمایت همه جانبه 
از پیام رس��ان های اجتماعی داخلی، مورد تاکید قرار گرفته و دستگاه های 

مربوطه موظف به انجام اقداماتی برای تحقق این موارد شدند.
عدم اقبال عمومی و اعتماد جامعه به پیام رسان های داخلی

ابهامات��ی درباره ع��دم اقبال عمومی و اعتماد جامعه به پیام رس��ان های 
داخلی، علل و عوامل عدم تامین نیازهای آنان، عدم برخورداری پیام رسان ها 
از ساختار مناسب در طراحی و پیاده سازی نرم افزار، تاثیر عدم برخورداری از 
تجربه و تخصص در ارائه خدمات، تاثیر فیلترینگ و عدم مسدودسازی کامل 

تلگرام و نیز نقش تلگرام طالیی و هاتگرام تاکنون مطرح ش��ده که بعضی 
ناش��ی از عوامل عملکردی پیام رس��ان ها و بعضی دیگر ناشی از عدم ایفای 
نقش بخش های حاکمیتی در اجرای وظایف تعیین شده در سند سیاست ها 

و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی است.
تحلیلگ��ران ب��ر این عقیده ان��د که درواقع یکی از مش��کالت اساس��ی 
پیام رس��ان های داخلی، عدم اعتماد و اطمینان کاربران نسبت به صیانت از 
حریم خصوصی است. برای کاربر پیام رسان، مهمترین مولفه، »اعتماد« بوده 
و الزم اس��ت تا حس اعتماد و امنیت را به کاربر داد، به گونه ای که بتواند با 
خیال راحت پیام ها و تصاویر خود را به اشتراک بگذارد و نگران انتشار بدون 
اجازه آن نباش��د. مصوبه شورای عالی فضای مجازی نیز بر اعتمادسازی و 
صیانت از حریم خصوصی افراد در پیام رسان های داخلی که  می تواند رونق 

این  شبکه ها را در میان کاربران ایرانی تضمین کنند، تاکید دارد.
البته علی رغم تمهیدات و تاکیدات انجام شده، کماکان موضوع حفاظت از 
اطالعات مردم در شبکه های اجتماعی از جمله موضوعاتی است که بسیار 
مورد توجه ق��رار گرفته، تا جایی که رهبر معظم انقالب نیز بر لزوم حفظ 
امنیت حریم داخلی افراد در فضای مجازی تأکید و تعرض به آن را »حرام 

شرعی« عنوان کردند.
از طرفی کاربر نیز باید بداند اگر با مشکل و چالشی در این پیام رسان ها 
مواجه شد و یا اطالعات وی بدون اجازه منتشر شد، با کدام قانون و مرجع 
قانونی  می تواند برای استیفای حقوق خود اقدام کند. اما هنوز به کاربر داخلی 
این حس منتقل نشده که پیام رس��ان های داخلی موظف به رعایت موارد 
قانونی بوده و مراجع مطمئنی نیز برای رسیدگی وجود دارد. بدیهی است 
پیام رس��ان ها نیز مهم ترین دلیل برای حفظ حیات خود را مشتری مداری 

می دانند که این موضوع هم بر جلب اعتماد، بنا نهاده می شود.
بنابراین ش��ورای عالی فضای مجازی کش��ور بیش تری��ن تمرکز خود را 
بر س��اماندهی فضای مجازی براساس س��ند الزامات شبکه ملی اطالعات، 
مدیریت و امنیت فضای مجازی معطوف کرده اس��ت. در این طرح مقوله 
امنیت ش��امل امنیت کاربر، امنیت سرور و امنیت ارتباطات، از موضوعات 
مهمی است که مورد توجه قرار گرفته، زیرا امنیت در مقابل هک و دستبرد 
اطالعاتی، شکستن حریم خصوصی افراد و انتشار اطالعات مربوط به افراد 
می تواند باعث ناامنی روانی و اجتماعی شده و پیامدهای جبران ناپذیری را 
به همراه داشته باشد. در همین راستا سند حمایت از موضوع »داده« که این 
موضوع را قانونی و الزم االجرا می کند نیز تهیه شده و در دستور کار شورای 

عالی فضای مجازی قرار دارد، اما هنوز مصوب نشده است.
تامین نیازهای پیام رسان های داخلی

شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را مسئول 
به کارگیری تمهیدات الزم از جمله کمک به تامین زیرساخت های شبکه ای، 
ذخیره سازی و امنیتی و نیز به حداقل رساندن هزینه های مرتبط با مصرف 
پهنای باند کرده اس��ت. پیام رس��ان ها نیز خودش��ان وظیفه ایجاد ساختار 
نرم افزار و قابلیت های پیام رسان را برعهده دارند. براساس این نقش تعریف  

ش��ده، این وزارتخانه اقداماتی را در این خصوص انجام داده، البته باید این 
نکته را در نظر داش��ت که تامین تمامی نیازهای پیام رس��ان ها، موضوعی 

زمان بر است.
در این ش��رایط ک��ه پیام رس��ان های داخلی برای تامین خواس��ته های 
کاربران تحت فش��ار بوده و با مش��کالتی هم برای تامی��ن نیازمندی ها و 
آماده سازی شرایط الزم جهت انجام فعالیت مناسب و متناسب با خواسته 
کاربران، روبه رو هس��تند، بس��یاری از مهاجرت کنندگان از تلگرام به سوی 
پیام رسان های داخلی، با عدم سرویس دهی مناسب توسط آنان مواجه شوند.
اما از آنجا که سرویس های تلگرام در اوایل فعالیت به خوبی سرویس های 
امروز نبودند و کم کم توانس��تند به توانمندی الزم برای تامین نیاز کاربران 
برسند، الزم است جامعه با پذیرش این موضوع که باید زمینه رشد و توسعه 
پیام رس��ان های داخلی به ص��ورت قانونمند و براس��اس ضوابط و مقررات 
مربوطه فراهم شود تا به بلوغ الزم رسیده و سرویس های مورد نیاز جامعه را 

ارائه دهند، به روند توسعه و تقویت این پیام رسان ها کمک کنند.
نقش ساختار مناسب در طراحی و پیاده سازی نرم افزار

در این میان، شکل ظاهری، سرعت باال در پیام رسانی، پشتیبانی از انواع 
فرمت ه��ای فایل، ایجاد گروه، تبادالت مالی و س��ایر امکانات نیز  می تواند 
در ش��رایط رقابت با پیام رس��ان های خارجی، مخاطب را جذب کند. البته 
برخی از پیام رس��ان های موجود توانسته اند تا حدودی امکانات و انتظارات 
را برآورده کنند، اما مقایس��ه پیام رس��ان های داخلی با تلگرام که طی یک 
فرآین��د بیش از پنج س��ال با نیازمندی های کاربران تطبی��ق پیدا کرده و 
پارامترهای جلب نظر کاربران ایرانی را نیز فراهم کرده، کار درستی نیست؛ 
زیرا پیام رس��ان های داخلی کمتر از یک س��ال برای شکل گیری و توسعه 
فعالیت ها فرصت داش��ته اند و این فرصت با تحوالت اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی همراه شد که منطبق سازی را برای فراهم کنندگان خدمات داخلی، 

بسیار دشوار کرده است.
همچنی��ن ع��دم تجربه و تخص��ص کاف��ی در ارائه خدمات گس��ترده 
پیام رس��ان ها در ایران عامل مهم دیگری در عدم موفقیت آنان بوده است، 
اما با توجه به اینکه تلگرام و سایر پیام رسان ها تا زمانی بدون هرگونه مانعی 
فعال بودند، حرکت و اقدام جدی برای شکل گیری پیام رسان داخلی صورت 
نگرفت و یکباره و به دنبال ایجاد محدودیت برای تلگرام، حرکت شتاب زده 
برای تامین نیاز کاربران در کشور شروع شد. بدیهی است علی رغم توانمندی 
جوانان ایرانی در دس��تیابی به فناوری های جدید، تخصص و تجربه کافی 
به ویژه برای یک دوره کوتاه وجود نداشت و طبیعی است که کسب دانش 
مورد نیاز، بومی سازی و تسلط بر ایجاد و توسعه پیام رسان داخلی، زمان بر 

خواهد بود.
بر این اساس، کارشناسان تاکید دارند که باید در شرایط مناسب و حتی 
قبل تر از ایجاد محدودیت برای پیام رسان های خارجی، پیام رسان داخلی با 
حمای��ت از توان داخلی و با مزیت هایی همچون برقراری تماس تصویری و 
تبادالت پولی و . . . راه اندازی می شد تا کاربران، به واسطه مزیت های نسبی 

این پیام رسان ها و به صورت اقناعی آن را انتخاب کنند. البته به نظر می رسد 
پیام رس��ان های مطرح داخلی با توانمندی هایی که ایجاد کرده اند، توانایی 

پذیرش بخشی از کاربران فعلی را دارند.
تاثیر رفع انحصار و عدم مسدودسازی کامل تلگرام

ام��ا رف��ع انحص��ار از پیام رس��ان های خارجی ب��رای رویک��رد ملی به 
پیام رسان های داخلی الزم بود و متعاقب آن، پیام رسان های داخلی با عزمی 
جدی نسبت به تقویت زیرساخت ها و ارائه خدمات هرچه بهتر به کاربران 
تالش مضاعفی را شروع کردند و جریان مهاجرت به پیام رسان های داخلی 
پس از خروج کانال های پرمخاطب از تلگرام، سرعت گرفت و دستگاه های 
حاکمیتی کش��ور نیز براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی با ارائه 
تسهیالت ویژه، با پیام رس��ان ها همراهی کردند. علی رغم تاکیدات شورای 
عالی فضای مجازی و دستورهای قضایی برای مسدود شدن کامل فعالیت 
تلگرام در کشور، با ظهور نسخه های غیررسمی از تلگرام و نیز رشد استفاده 
از فیلترش��کن ها، روند مهاجرت به پیام رسان های نوظهور داخلی کند شد. 
اگرچه مسدوس��ازی تلگرام از همان ابتدا منتقدانی داشت، برخی معتقدند 
عدم اجرای کامل مسدودسازی تلگرام و نیز عدم کنترل نرم افزارهای متعدد 
فیلترشکن، نقش تعیین کننده ای در فرآیند داشته و بسیاری از فیلترشکن ها 

بدون مزاحمت به فعالیت خود ادامه می دهند.
نقش تلگرام طالیی و هاتگرام

حضور پوس��ته های تلگرامی که توسط متخصصان داخلی و با هدف های 
اقتص��ادی، فرهنگی، سیاس��ی و اجتماع��ی ایجاد ش��ده اند، در ابتدا برای 
کاهش فش��ار به کاربران داخلی بود و موجب شد که فرصت مناسب برای 
شکل گیری سرویس های پیام رسان های داخلی فراهم و امکان فعالیت برای 
آنان ایجاد شود. البته تلگرام طالیی و هاتگرام از مدت ها قبل از رفع انحصار 
از تلگرام وجود داشتند، اما در این دوره فرصت بیش تری برای نقش آفرینی 

پیدا کردند.
عدم ارائه س��رویس های جذاب و متنوع توس��ط پیام رسان های نوظهور 
داخل��ی از جمل��ه س��رویس های دولت الکترونی��ک از یک س��و و رقابت 
غیرضروری و بی منطق بین آنان، موجب تفرقه و ضعیف شدن آنان و باعث 
ش��د کاربران داخلی از مسیرهایی مانند تلگرام طالیی و هاتگرام مجدداً به 
سرویس های تلگرامی مراجعه کنند، بنابراین مقصر اصلی این پوسته های 
تلگرامی نیستند، بلکه عدم رسیدن به بلوغ پیام رسان های داخلی در عرصه 
خدمت رسانی و نیز عدم استفاده مناسب از فرصت ایجادشده، عوامل موثری 

در رویکرد کاربران برای هجوم به این پوسته های تلگرامی است.
بسیاری از کشورها برای خدمات پیام رسانی، دارای پیام رسان بومی بوده و 
به دلیل حفظ امنیت اطالعات و حریم شخصی افراد در این فضا، از  شبکه های 
داخلی خود استفاده می کنند، بنابراین امید است که هرچه سریع تر تمامی 
مصوبات ش��ورای عالی فضای مجازی کشور توس��ط دستگاه های ذی ربط 
اجرایی ش��ده و کشور شاهد رش��د روزافزون پیام رسان های داخلی و کوچ 
داوطلبانه از تلگرام و سایر پیام رسان های خارجی به این پیام رسان ها باشد.

واکاوی دالیل عدم استقبال شهروندان از پیام رسان های داخلی

چرا مردم پیام رسان های داخلی را دوست ندارند؟



تازه ترین گزارش تحلیلی اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که اقتصاد 
ایران، روند دور ش��دن خود از ش��اخص های رش��د را همانند هفت سال 
گذشته در سال پیش رو نیز ادامه خواهد داد و در سال آینده شاهد سومین 

رکود متوالی در سال های پس از انقالب خواهیم بود.
براساس ارزیابی انجام شده از سوی پارلمان بخش خصوصی پایتخت و با 
توجه به بررسی متغیرهای موجود در حوزه تولید ناخالص داخلی، احتماال 
ایران در س��الی که پیش رو خواهد بود، همچنان فاصله اش را با روند رشد 
س��ال ۱۳۹۰ ادامه می دهد و احتماال ش��اخص های تولید در هر سه حوزه 

اصلی منفی باقی می ماند.
برآورد ماه ژانویه بانک جهانی از آینده اقتصاد جهان نش��ان می دهد در 
سال ۱۳۹8 تولید ناخالص داخلی واقعی ایران با کاهش ۳.۶درصدی نسبت 
به سال ۱۳۹7 همراه خواهد بود. براساس پیش بینی بانک جهانی، چنانچه 
رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹8 نیز منفی رقم بخورد، این سومین باری 
خواهد بود که اقتصاد ایران بعد از انقالب 57 در دو سال متوالی دچار رکود 
می شود. این تجربه پیش از این یک بار در سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶5 و بار 

دیگر در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹2 اتفاق افتاده بود.
بررسی اتاق تهران نشان می دهد که اگر اقتصاد ایران می توانست روندی 
را که از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده بود ادامه دهد، امروز شاخص تولید ناخالص 

داخلی کشور به رقمی بسیار باالتر می رسید.
همچنین پیش بینی ها نشان می دهد که پس از عبور از این سال، اقتصاد 
ای��ران در س��ال های 2۰2۰ و 2۰2۱ احتم��اال روند رش��د مثبت به خود 
می گیرد؛ هرچند هنوز در قیاس با تعداد زیادی از کشورها در حوزه رشد 
اقتصادی ش��رایط قابل دفاعی ندارد. برای مثال، در حالی اقتصاد ایران در 
سال 2۰۱۹ احتماال به رشد منفی ۳.۶ خواهد رسید که اقتصاد عراق رشد 

۶.2درصدی را تجربه خواهد کرد.
گزارش اتاق تهران نش��ان می دهد که در حوزه تولیدات کش��اورزی در 
تابستان س��ال ۱۳۹7 میزان تولید در قیاس با تابستان پارسال ۴.۱درصد 
کاهش یافته است. همچنین در بهار و تابستان امسال برای دو فصل پیاپی 
تولیدات کش��اورزی ایران روند کاهش��ی به خود گرفته اند که با توجه به 
کاهش میزان کل تولید در قیاس با س��ال ۱۳۹۶ این موضوع نشان دهنده 

تشدید رکود در بخش کشاورزی است.
در حوزه صنعت نیز از ابتدای سال ۱۳۹5 تا انتهای سال ۱۳۹7 شاخص 
تولید فصلی تنها در دو فصل مثبت بوده که باالترین رقم به زمستان سال 
۱۳۹۶ باز می گردد. امسال هم صنعت همانند کشاورزی در دو فصل بهار 
و تابستان با کاهش تولید مواجه شده و به نظر می رسد رکود در این حوزه 

تشدید شده است.
در حوزه معدن نیز مقدار تولید فصلی از تابستان ۱۳۹5 تا تابستان سال 

۱۳۹7 نسبت به مقدار پایه سال ۱۳۹۰ کاهش نشان می دهد، همچنین در 
حوزه مقدار تولید هرچند برخی فصول افزایش میزان را نشان می دهد، اما 
به نظر می رسد با توجه به اینکه باالترین آمار در پاییز سال ۱۳۹۶ به ثبت 
رسیده است در این بخش نیز تولیدات نسبت به هدف گذاری های ابتدایی 

رشد قابل توجهی را پشت سر نخواهند گذاشت.
در مجموع، روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی ایران نشان می دهد که 
در س��ال های اخیر، GDP ایران از روند بلندمدت منتهی به سال ۱۳۹۰ 
فاصله گرفته اس��ت، به طوری که اگر روند تولید سال ۹۰ ادامه می یافت، 
اکنون تولید ناخالص داخلی در سطح باالتری قرار داشت، بنابراین با توجه 
به روند نامناس��ب ش��اخص تولید در سه بخش اقتصادی کشور، مشخص 
می شود که صرف نظر از بروز مسئله تحریم در برخی مقاطع زمانی، تقریباً 
در هفت سال گذشته هیچ تحول معناداری که منجر به دستیابی به رشدی 
قابل قبول به نحوی که فراتر از رش��دهای قبلی شود، صورت نگرفته و در 
عوض و در اغلب موارد، اقتصاد ایران ش��اهد رشدهای منفی و یا کم توانی 
بوده که عمدتاً در قالب تاثیر روی سطح و نه تاثیر روی رشد حاصل شده 

است.
دهه از دست رفته در اقتصاد ایران

ام��ا در حالی گزارش اتاق تهران، ریش��ه رکود اقتص��ادی را با توجه به 
تحوالت شاخص تولید در سال های ابتدای دهه ۹۰ جست وجو می کند که 
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی معتقد است نشانه های رکود در 
اقتصاد ایران نه از سال های آغازین دهه ۹۰ و به دلیل تشدید تحریم های 

اقتصادی، بلکه از سال 87 و با کاهش درآمدهای ملی آغاز شده است.
اگرچه گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نیز معیار شروع 
و پایان دوره رکود اقتصادی را براس��اس نرخ رش��د تولید ناخالص داخلی 
)GDP( تعیین کرده اس��ت، اما در عین حال، معتقد است به دلیل وجود 
عواملی همانند »نتیجه رابطه مبادله«، »اس��تهالک سرمایه های ثابت« و 
»مالیات های غیرمس��تقیم« درآمد ملی یعنی مجموع درآمدهای خالص 
عوامل تولید می تواند با GDP تفاوت عمده  ای داشته باشد و آنچه سطح 

کلی رفاه را نشان می دهد، درآمد ملی است.
ارزیابی »موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی« نشان می دهد در 
س��ال های ۱۳8۶ تا ۱۳۹۴، تولید ناخالص داخلی از 58۱۶ به ۶۰۹۹ هزار 
میلیارد ریال رس��یده است که رشدی ناچیز را نش��ان می دهد، اما در آن 
سو، درآمد ملی در همین بازه زمانی از 5۱8۳ به ۴۱۶۶ هزار میلیارد ریال 
رسیده است، یعنی حدود 2۰درصد کاهش داشته که نشان دهنده سقوط 

شدید درآمد و رفاه عوامل تولید در کشور است.
بس��یاری از کش��ورهای دنیا در زمان وقوع نوسانات اقتصادی، از طریق 
کاهش ش��دید نرخ بهره و سیاس��ت های پولی و مالی به سرعت به مقابله 
با نوس��انات اقتصادی برمی خیزند. سیاست های انبساطی پولی در آمریکا 
و اتحادیه اروپا از طریق کاهش ش��دید نرخ بهره و سیاست های انبساطی 
مالی در چین از طریق ارائه بسته 58۶ میلیارد دالری برای تحریک اقتصاد 

و مقابله با بحران مالی و اقتصادی س��ال های 2۰۰8 تا 2۰۱۰ نمونه ای از 
این مدعا است.

این در حالی اس��ت که در ایران تاکنون از چنین سیاست هایی استفاده 
نش��ده است. در کشور به رغم کاهش مس��تمر درآمد ملی به جز در مقطع 
اجرای هدفمندی یارانه ها، هزینه های مصرفی و س��رمایه ای دولت کاهش 
یافته و در مقابل، خالص مالیات های غیرمستقیم به سرعت افزایش داشته 
اس��ت. سیاست های پولی نیز در این میان چندان جهت گیری ضدرکودی 
نداش��ته اند. نرخ های بهره در اغلب سال های این دوره افزایش داشته  است 
و رش��د دارایی های مسموم بانکی ارائه تسهیالت جدید را محدود ساخته 
اس��ت. در واکنش به این شرایط، مصرف بخش خصوصی با وجود افزایش 
جمعیت تغییر چندانی نکرده و سرمایه گذاری این بخش به شدت کاهش 
یافته اس��ت. به طور کلی می توان گفت سیاس��ت های پولی و مالی کشور 
نتوانسته اند نقش خود در خنثی سازی چرخه های اقتصادی را ایفا کنند و 
در صورت تداوم این سیاس��ت ها، خروج از چرخه رکود و دستیابی به نرخ 

رشد های باال در اقتصاد محتمل نخواهد بود.
از س��وی دیگر، در س��ال های اخیر حدود دوسوم تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص، صرف استهالک شده است که این امر نرخ سرمایه گذاری خالص 
در اقتص��اد ای��ران را به کمتر از ۱۰درصد کاه��ش می دهد. بی توجهی به 
نرخ استهالک موجب شده که نرخ سرمایه گذاری عموما به میزانی بالغ بر 
2۰درصد برآورد شود و در نتیجه حساسیت مسئوالن به این متغیر کلیدی 
کم ش��ود. واکاوی ها نشان می دهد رقم ۱۰درصدی برای دستیابی به نرخ 
رشد مورد انتظار کافی نیست و لزوم جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

را گوشزد می کند.
همچنین در این گزارش پیش��نهاد می شود که باتوجه به کاهش درآمد 
ملی، برای ایجاد جهش در مصرف و سرمایه گذاری عموما بخش دولتی باید 
پیشگام باشد و پس از آن می توان انتظار داشت تحرک در بخش خصوصی 
ایجاد ش��ود و نقش موث��ری را ایفا کند. از این رو نق��ش دولت در جذب 
س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی و تجارت خارجی باید پررنگ تر ش��ود؛ 
به وی��ژه دولت باید تدوین و اجرای یک بس��ته سیاس��ت های مالی-پولی 
هدفمند و ضد ادواری را به س��رعت در دس��تور کار قرار دهد. در صورت 
هدفمند بودن این بسته، نگرانی در زمینه تورم زا بودن آن موردی نخواهد 
داش��ت. همچنین در ص��ورت وجود محدودیت ش��دید در بخش دولتی، 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش سریع صادرات غیرنفتی و 
مدیریت واردات، مسیر اصلی ایجاد تقاضای موثر و خروج از چرخه معیوبی 

است که منجر به رشد منفی یا رشد اندک اقتصادی شده است.
تحلیلگران بر این باورند رش��د ناچیز تولید ناخالص داخلی به رغم رشد 
اشتغال و ذخایر سرمایه در کشور به معنای وجود مشکل در مدیریت منابع 
و بهره وری عوامل تولید اس��ت که باید برای آن تدبیری جدی اندیش��ید، 
چنانچ��ه هنوز هیچ یک از وزارتخانه ها س��اختار موثری برای ارتقا و پایش 

بهره وری در زیرمجموعه خود ایجاد نکرده اند.

 اتاق بازرگانی تهران در گزارشی سومین رکود متوالی
در اقتصاد ایران را پیش بینی کرد

تداوم رکود در سال 98

پ��س از جهش نرخ ارز در ابتدای امس��ال، قیمت بس��یاری از اقالم 
مصرف��ی نیز روندی صع��ودی به خود گرفت. دولت ب��رای کنترل این 
وضعی��ت تالش کرد ب��ا دادن یارانه به واردات برخی اق��الم وارداتی یا 
واسطه ای، جلوی ادامه این روند را بگیرد، اما با این حال به نظر می رسد 
این مساله باعث ایجاد رانت ها و منافذی برای سوءاستفاده برخی دالالن 

شده است و ادامه آن به این شکل نتیجه ای جز اتالف منابع ندارد.
در همین زمینه، علی س��عدوندی اقتصاددان در گفت وگو با ایس��نا، 
بیماری هلندی را یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: 
بیماری هلندی در این شرایط به معنای تثبیت نرخ ارز زیر نرخ تعادلی 

و پرداخت یارانه به کاالهای خارجی است.
نشت کاالهای یارانه ای به بازار آزاد

این اقتصاددان با بیان اینکه در چنین شرایطی دولت ها در ایران برای 
کنترل تورم به جای اینکه به ریشه اصلی بحران بیندیشند به تسکین 
قیمت ها می پردازند، گفت: در این شرایط چند نرخی بودن ارز و وجود 
قیمت آزاد در کنار قیمت های دولتی باعث نش��ت کاالهای یارانه ای به 
بازار آزاد ش��ده اس��ت که رانت عظیمی را برای برخورداران در برداشته 
است. این اقتصاددان همچنین با بیان اینکه بخش واقعی اقتصاد تضعیف 
شده است، اظهار کرد: برای سالیان سال به واردکنندگان خارجی یارانه 
داده ایم و س��عی کرده ایم نرخ ارز را زیر قیم��ت تعادلی نگه داریم. این 
سیاس��ت باید معکوس ش��ود و از این به بعد هم��ان راهی را برویم که 

کشورهای ژاپن، چین و کره جنوبی در پیش گرفتند.
او با بیان اینکه باید سعی کنیم یارانه های غیرنقدی را به یارانه  نقدی 
تبدیل کنیم، گفت: در غیر این صورت خروج کاالها از کش��ور بیش��تر 
خواهد ش��د و قاچاق افزایش پیدا خواهد کرد. در مورد س��همیه بندی 

بنزین هم به همین ترتیب است.
س��عدوندی با بیان اینکه در حال حاضر س��ه مساله اصلی در اقتصاد 
کشور وجود دارد، ادامه داد: اولین مساله این است که در بودجه خانوارها 
کسری وجود دارد که علت آن می تواند نبود شغل یا بیکاری باال باشد. 

در مجموع می توان گفت وضعیت مالی خانوارها باثبات نیست.
وی کس��ری بودجه دولتی را به عنوان مساله دوم حال حاضر اقتصاد 
کشور برشمرد و اظهار کرد: در شرایط فعلی کسری بودجه دولت چه به 
صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم پولی شده است و از طریق 
منابع پرقدرت بانک مرکزی تامین می شود که این مساله خود می تواند 

باعث ایجاد و تشدید تورم شود.
سایه بیماری هلندی همچنان بر سر اقتصاد

این اقتصاددان بیماری هلندی را مساله  سوم اقتصاد کشور در شرایط 
فعلی ارزیابی کرد و گفت که بیماری هلندی در این ش��رایط به معنای 
تثبیت ن��رخ ارز زیر نرخ تعادلی و پرداخ��ت یارانه به کاالهای خارجی 

است.
س��عدوندی با بیان اینکه مش��کل این اس��ت که دولت ها در چنین 

ش��رایطی برای دف��ع معضل اول به سیاس��ت تثبی��ت قیمت ها روی 
می آورند، ادامه داد: در حال حاضر سیاس��ت های تثبیت قیمتی تشدید 
شده است؛ در چهار سال اول دولت مستقر، با کنترل قیمت های کاالها 
و ارز باع��ث ش��د فنر تورم و قیمت ارز به ص��ورت مصنوعی پایین نگه 
داشته شود، اما در اوایل سال جاری جهش این فنرها را شاهد بودیم که 

باعث ایجاد تورم و افزایش نرخ ارز شد.
اجرای عملیات بازار باز در حوزه پولی و بانکی

این اقتصاددان همچنین به مش��کالت سیاس��ت گذاری های پولی و 
بانکی پرداخت و ادامه داد: به نظر نمی رسد با این شرایط به سمت حل 
مسائل برویم. در اینجا نیازمندیم عملیات بازار باز را در حوزه های پولی 
و بانکی اجرا کنیم، اما با توضیحاتی که شنیده می شود به نظر نمی رسد 

که سیاست های اعالمی از سوی بانک مرکزی واقعا بازار باز باشند.
گفتنی است حذف یارانه های غیرمستقیم توسط دولت در این شرایط 
می توان��د مانع بس��یاری از رانت جویی ها و مفاس��د اقتصادی و هدایت 
امکانات سرمایه ای و انسانی موجود در کشور به سمت فعالیت های مولد 
باشد. حذف این یارانه ها و اعطای آن در قالب کمک های نقدی عالوه بر 
اینکه می تواند باعث جلوگیری از سفته بازی های مرسوم شود، همچنین 
به تقوی��ت طرف تقاضا هم ک��ه همان مصرف کننده ها باش��ند کمک 
می کن��د. در این صورت بندی نظری می ت��وان از رکود در فعالیت های 

مولد هم جلوگیری کرد.

از کسری بودجه دولت تا کسری بودجه خانوارهای ایرانی

عالئم پیشروی بیماری هلندی

دریچه
گوشت گران ترین کاالی خوراکی زمستان

جزییات تورم 39درصدی دی  ماه
در حالی تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم حدود ۳۹.۶درصدی 
در دی  امس��ال حکایت دارد ک��ه در این بین هر دو گروه »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« و همچنین »کاالهای غیرخوراکی« با افزایش 

تورم همراه بوده اند.
به گزارش »فرصت ام��روز« به تازگی مرکز آمار ایران تورم دی ماه را 
اعالم کرد که نشان داد تورم ماهانه 2درصد، ساالنه 2۰.۶درصد و نقطه  
به نقطه )تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل( ۳۹.۶درصد 
بوده است که حاکی از ادامه روند افزایشی تورم است؛ به طوری که تورم 

نقطه به نقطه 2.2درصد و ساالنه 2.۶درصد رشد داشته است.
براس��اس یافته های مرکز آمار ایران، خانوارهای کشور در دی ماه ۹7 
به طور میانگین ۶.۳۹درصد بیشتر از دی ماه سال گذشته برای خرید 
مجموعه ای از کاالها و اس��تفاده از خدمات یکسان هزینه کرده اند. این 
نس��بت در آذرماه 2.2درصد کمتر از دی ماه بوده است. به این ترتیب 
نرخ تورم در ۱2 ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹7، 2۰.۶درصد اس��ت که 
نسبت به ماه گذشته که ۱8درصد بود، 2.۶درصد رشد کرده است. در 
این بین خانوارهای شهری نسبت به آذرماه سال جاری ۰.2درصد تورم 
بیشتر و نسبت به دی ماه سال گذشته ۳۹درصد تورم بیشتر را تجربه 
می کنند. شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در دي ماه 
۱۳۹7 به عدد ۱58.۴ رس��ید که نسبت به ماه قبل 2.۰درصد افزایش 
نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
۴2.7درصد است که نسبت به ماه قبل )۳۹.۹درصد( 2.8 واحد درصد 

افزایش داشته است.
شاخص قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
نس��بت به ماه قبل 2.8درصد و در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات« ۱.۶درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییرات قیمت در 
ماه جاری نس��بت به دي ماه ۱۳۹۶ برای این دو گروه به ترتیب 57.8 

و ۳2.۴درصد است.
اما کدام کاالها در دی ماه گران تر شده است؟ یافته ها نشان می دهد 
که بیشترین افزایش قیمت در گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات 
مربوط به انواع گوش��ت است. در گروه کاالهای غیرخوراکی و خدمات، 
انواع غذاهای سروش��ده در رس��توران، مبلمان، ل��وازم خانگی و انواع 
ش��وینده، پوشاک، کفش و انواع دارو گوی سبقت را در گرانی از دیگر 
کااله��ا و خدمات ربوده اند. در این بین در گروه خوراکی و آش��امیدنی 
و دخانیات، دخانیات نس��بت به ماه قبل کمی ارزان ش��ده است و در 
کااله��ای غیرخوراکی و خدمات، تجهیزات رایانه در دی ماه ارزان تر از 
آذرماه به فروش رسیده است. دامنه تغییرات نرخ تورم ۱2ماهه منتهی 
به دي ماه ۱۳۹7 برای دهک های مختلف هزینه ای از ۱۹.۶درصد برای 

دهک اول تا 22.۳درصد برای دهک دهم است.
مرکز آمار در حالی تورم دی ماه را اعالم کرده که در ماه اخیر با مصوبه 
ش��ورای عالی آمار قرار بر این شد که فقط مرکز آمار نسبت به انتشار 
آمارهای اختصاصی از جمله تورم و رش��د اقتصادی اقدام کرده و بانک 
مرکزی اعالمی نداشته باشند. با این وجود بانک مرکزی در توضیحاتی 
اعالم کرده بود که در چارچوب ضوابط و وظایف قانونی خود به تولید و 
انتشار آمار خود اقدام خواهد کرد، هرچند که از ماه گذشته انتشار آمار 

تورم را برای انجام بررسی هایی متوقف کرده است.

از هر 3 جوان شهری جویای کار یک نفر بیکار است
بازار کار سال آینده چه کسانی را سر کار 

می گذارد؟
بررس��ی وضعیت بازار کار در ایران نشان می دهد تحت تاثیر تشدید 
تحریم ها، برنامه صیانت از اشتغال موجود باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش خبرآنالین، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن 
به تصویر کشیدن شرایط بازار کار، برنامه ریزی برای حفاظت از اشتغال 
موجود در کنار افزایش توان اشتغال زایی را مهمترین اولویت سال آینده 
اعالم کرده اس��ت. در این گزارش نرخ بیکاری جوانان ۱5 تا 2۴ س��اله 
در س��ال ۹۶، برابر با 28.۴درصد برآورد ش��ده ک��ه این رقم هرچند با 
کاهش ۱.۳درصدی در پاییز سال ۹7 به 27درصد رسیده، اما همچنان 
وضعیت ش��کننده ای را داراس��ت. بر این اساس همچنین نرخ بیکاری 
جوانان ش��هری در س��ال ۱۳۹۶، برابر با ۳۱.۹درص��د بود که در پاییز 

امسال به ۳۱.۱درصد رسیده است .
در گزارش مرکز پژوهش ها تاکید شده از هر سه جوان شهری جویای 
کار تقریبا یک نفر بیکار اس��ت. نرخ بیکاری فارغ التحصیالن  در سال 
۱۳۹۶ در حدود ۱۹.۴درصد بوده اس��ت. این نرخ در پاییز سال ۱۳۹7 
به ۱8.۳درصد رس��یده و نس��بت به فصل مشابه در سال قبل تغییری 
نکرده است. جمعیت غیرفعال: نرخ مشارکت در پاییز سال ۱۳۹7، برابر 
با ۴۰.5درصد بوده که نس��بت به پاییز س��ال ۱۳۹۶ حدود ۰.۶درصد 
افزایش داش��ته است و نرخ مشارکت مردان و زنان به ترتیب طی این 
دوره۰.۴ و ۰.8درصد افزایش داش��ته و به ترتیب به۶۴.۴ و ۱۶.۴درصد 

رسیده است.
ش��واهد نشان می دهند میانگین سنی جمعیت شاغل افزایش یافته 
و تمرکز س��نی جمعیت شاغل به س��مت گروه های سنی باالتر سوق 
یافته اس��ت. این موضوع می تواند در س��ال های آتی و با نزدیک شدن 
گروه های سنی ۳۰ تا ۳۹ سال فعلی به سنین بازنشستگی مسئله آفرین 
باش��د. در ضمن بررس��ی نرخ بیکاری در اس��تان های مختلف کشور 
نش��ان می دهد که در پاییز س��ال ۱۳۹7 نس��بت به پاییز سال ۱۳۹۶ 
،اس��تان های هرمزگان،خراسان رضوی، ایالم و اصفهان در نرخ بیکاری 
افزایش محسوسی داشته اند و استان های خراسان شمالی، چهارمحال 
و بختیاری، مرکزی و قم بیشترین کاهش را در نرخ بیکاری داشته اند. 
همچنین اس��تان های خراس��ان رضوی، خراس��ان ش��مالی و اردبیل  

بیشترین نرخ مشارکت را در بین استان های کشور دارند.
در این گزارش تاکید شده افراد دارای اشتغال ناقص، تمام شاغالنی 
هس��تند که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل 
کار بوده، به دالیل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت 
کار بیش��تر، قرار داشتن در فصل غیر کاری و...کمتر از ۴۴ ساعت کار 
کرده، خواهان و آم�اده برای انجام کار اض�افی در هفته مرجع بوده اند. 
نرخ اش��تغال ناقص در پاییز سال ۱۳۹7 به۱۱.7درصد رسیده است. با 
این حال از پاییز سال ۱۳۹7 با اعمال تحریم های خصمانه آمریکا علیه 
کشورمان به نظر می رسد شرایط فوق تا حد زیادی تشدید شود. صیانت 
از اشتغال موجود به دلیل موج احتمالی تعطیلی کسب وکارها در نتیجه 

تحریم ها یکی از مهمترین اولویت های کشور است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت ام��روز: افزایش هجمه ها و انتقادات نس��بت به نح��وه واگذاری 
بنگاه های دولتی به بخش خصوصی باعث شده تا وزیر اقتصاد در تازه ترین 
جلسه هیات واگذاری ها عالوه بر ضرورت بازنگری و آسیب شناسی در نحوه 
خصوصی سازی ها بر ش��یوه های »اجاره به شرط تملیک« و »شرکت های 
تعاون��ی« به عن��وان راهکارهای جایگزین و جدید در خصوصی س��ازی ها 
تاکی��د کند. این در حالی اس��ت که پی��ش از این وزیر اقتص��اد با انتقال 
دبیرخان��ه اجرایی ش��ورای عالی اص��ل ۴۴ به وزارت اقتص��اد و تفکیک 
آن از س��ازمان خصوصی س��ازی، مقدمات نظارت هرچه بیش��تر بر نحوه 
واگذاری ها را فراهم کرده بود. اما همزمان با بروز مشکالت در مجموعه های 
واگذارشده به بخش خصوصی همچون کارخانه نیشکر هفت تپه، انتقادها 
از س��ازمان خصوصی س��ازی و نحوه خصوصی س��ازی ها باال گرفته است؛ 
خصوصی س��ازی هایی که با هدف افزایش بهره وری در بنگاه های تولیدی 

صورت گرفته بود، اما عمال نتیجه ای جز ورشکستگی بیشتر نداشته اند.
در همی��ن زمین��ه و ب��رای بررس��ی و احتم��اال تجدیدنظ��ر در نحوه 
خصوصی س��ازی ها، فرهاد دژپس��ند وزی��ر اقتصاد در س��یصد و چهل و 
پنجمین جلس��ه هیات واگذاری، استفاده از روش های مختلف واگذاری را 
عامل مهمی در افزایش اثربخشی واگذاری ها دانست و بر شیوه های جدید 

خصوصی سازی تاکید کرد.
طبق اعالم وزارت اقتصاد، دژپس��ند در جلس��ه هی��ات واگذاری، ضمن 
بررسی انتقادات وارده بر عملکرد واگذاری ها، انجام کالبدشکافی موشکافانه 
و آسیب شناسی از خصوصی س��ازی های انجام شده را برای استمرار مسیر 
واگ��ذاری بنگاه ه��ای دولتی به بخش خصوصی اجتناب ناپذیر دانس��ت و 

ارزیابی عملکرد اقدامات پیشین را در تدوین مسیر راه آتی ضروری خواند.
او واگ��ذاری با مکانیزم ایجاد ش��رکت های تعاونی س��هامی عام فراگیر، 
واگذاری مدیریت و اجاره به ش��رط تملیک با استفاده از ظرفیت اصل ۴۴ 
قانون اساس��ی را از جمله پیش��نهاداتی دانس��ت که در مدل های مختلف 

واگذاری از سوی کارشناسان مطرح می شود.
وزیر اقتصاد درخصوص استفاده از ظرفیت اصل ۴۴ قانون اساسی تحت 
عنوان »ش��رکت های تعاونی س��هامی عام فراگیر« به عنوان یک نهاد غیر 
دولتی اما منبع از یک پایگاه خصوصی گسترش یافته نام برد و گفت: این 
نهاد، زمینه ساز افزایش مش��ارکت قشرهای مختلف آحاد جامعه می شود 
و می توان��د ضمن تقویت انجمن های صنف��ی، به ماندگاری و پایداری این 

حوزه نیز کمک کند.
دژپسند با اشاره به تاریخچه ای از فرآیند شکل گیری خصوصی سازی از 
س��ال های آغازین نظام جمهوری اسالمی گفت: حضرت امام )ره( از سال 
۱۳۶۳ ب��ر واگذاری فعالیت هایی که بخش خصوصی و بازار می توانس��تند 
انجام دهند تاکید داش��تند اما به دلیل ش��رایط جنگ��ی آن زمان، امکان 

اجرای آن وجود نداشت.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در ادامه اجرای خصوصی س��ازی ها، واگذاری ها 
با اجرای طرح س��هام عدالت و در راستای پیاده سازی سیاست های ابالغی 
مقام معظم رهبری آغاز شد ولی آنچه اتفاق افتاده هنوز تا رسیدن به وضع 

مطلوب فاصله زیادی داریم.
دژپس��ند افزود: در س��ال های اخیر واگذاری برخی شرکت ها و بنگاه ها 
علی رغم لحاظ تمامی فرآیندهای قانونی به دلیل ش��روط گذاش��ته شده 

با چالش هایی روبه رو ش��د و در ادامه در برخی از آنها بحران های کارگری 
پدید آمد.

او با تاکید بر اینکه دولتی بودن بسیاری از واحدها و بنگاه ها برازنده دولت 
نیست، خاطرنش��ان کرد: ضمن تسریع در خصوصی س��ازی این بنگاه ها، 
اهداف تعیین شده در خصوصی س��ازی باید با حداکثر اثربخشی، حداقل 

حاشیه ها را ایجاد کند.
در پایان س��یصد و چهل و پنجمین جلسه هیات واگذاری، وزیر اقتصاد 
دستور داد ضمن اخذ نظرات و پیشنهادات اعضای هیات واگذاری، جهت 
اتخاذ تصمیمات مناس��ب درباره افزایش اثربخشی واگذاری ها، جلسه آتی 

هیات دو هفته آینده برگزار شود.
همچنین در س��یصد و چهل و پنجمین جلس��ه هیات واگذاری که روز 
دوش��نبه و پس از پنج ماه تعطیلی برگزار ش��د، اعض��ای هیات واگذاری 

پیشنهاداتی درخصوص ارتقا و بازنگری نحوه واگذاری ها ارائه کردند. 
براساس قانون اجرای سیاست های ابالغی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیات 
واگذاری به ریاس��ت وزیر اقتصاد تشکیل می شود و عالوه بر وزیر اقتصاد، 
وزیر دادگس��تری و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه )ب��دون حق رأی( در 
آن عضویت دارند؛ وزیر وزارتخانه ای که قرار اس��ت بنگاه آن واگذار ش��ود 
نی��ز دیگر عضو این هیات اس��ت که حق رأی ن��دارد. همچنین دو نفر از 
نمایندگان مجلس به عنوان ناظر و به انتخاب مجلس ش��ورای اسالمی در 
جلس��ات هیات واگذاری حضور می یابند. دبیرخانه هیأت نیز در س��ازمان 
خصوصی س��ازی مستقر اس��ت و مصوبات آن با امضای وزیر اقتصاد ابالغ 

می شود.

طلسم تعطیلی ۵ ماهه هیات واگذاری شکست

شیوه های جدید خصوصی سازی به روایت وزیر اقتصاد

تازه ترین آمارها از افت ۶۰درصدی تعداد معامالت بازار مسکن تهران 
در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. براساس 
اطالعات منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی، میانگین قیمت هر 
مترمربع زیربنای مس��کونی در این ماه به ۹ میلیون و 778 هزار تومان 

رسیده که نسبت به دی ماه سال قبل 8۹.۹درصد رشد دارد.
آمارهای منتشرشده از سوی دفتر اقتصاد مسکن برنامه ریزی وزارت 
راه و شهرس��ازی نش��ان می دهد در دی ماه امس��ال رکود بازار مسکن 
تثبیت ش��ده و تعداد معامالت این بازار ب��ا کاهش جزئی ۱.2درصدی 
نسبت به ماه قبل مواجه شده است. از نظر قیمت نیز میانگین قیمت هر 
مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در این ماه نسبت به ماه قبل 
۱.5درصد رش��د داشته که در مقایسه با شتاب رشد قیمت در ماه های 

قبل، رقم باالیی محسوب نمی شود.
براساس این گزارش، در دی ماه امسال ۶ هزار و 8۶5 فقره مبایعه نامه 
مسکن در تهران به امضا رسیده که از این تعداد 5 هزار و 8۰۰ قرارداد 
مورد قبول بوده و معیار محاس��بات قرار گرفته است. این تعداد معامله 
نسبت به ماه قبل ۱.2درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 5۹.۳درصد 

افت نشان می دهد.
میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مس��کونی در دی ماه امسال در 
پایتخت به ۹ میلیون و 778 هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است که نسبت 
به ماه گذش��ته حدود ۱.5درصد و نس��بت به ماه مش��ابه سال گذشته 

)دی ماه ۹۶( معادل 8۹.۹درصد افزایش را تجربه می کند.
آماره��ای حاکی از این اس��ت که در جریان معامالت بازار مس��کن 
تهران در نخستین ماه از زمستان امسال، بیشترین تعداد معامله واحد 
مسکونی در منطقه 5 تهران با 75۰ فقره مبایعه نامه انجام شده و پس 
 از آن منطق��ه ۴ ب��ا 572 فقره و منطقه 2 تهران ب��ا ۴۴۹ فقره معامله 

بیشترین تعداد معامله را به خود اختصاص داده اند.
در مقابل، کمترین تعداد معامله واحد مس��کونی در تهران به منطقه 
۱۹ با ۳8 فقره معامله و پس  از آن به منطقه 22 با 5۴ فقره مبایعه نامه 

اختصاص دارد.
از نظر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی، بیشترین قیمت هر 
متر واحد مس��کونی به منطقه یک تهران با هر متر 22 میلیون و ۹7۴ 
هزار تومان تعلق داش��ته و پ��س  از آن منطقه ۳ با میانگین متری ۱7 

میلیون و 2۳۴ هزار تومان در رتبه دوم قرار گرفته است.
کمترین میزان میانگین هر متر واحد مسکونی در تهران به منطقه ۱8 
با هر متر ۴ میلیون و 2۴5 هزار تومان و پس  از آن به منطقه 2۰ با هر 

متر ۴ میلیون و ۴۹۴ هزار تومان اختصاص یافته است.
کاهش 30درصدی قیمت ساخت مسکن در سال آینده

همچنین مدیرعامل بانک مسکن از کاهش ۳۰درصدی قیمت ساخت 
در صورت طراحی درس��ت چرخه اعتباری زنجیره س��ازندگان مسکن 

خبر داد.
ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برنامه بانک 
مس��کن برای افزایش قدرت خرید مسکن توسط مردم، گفت: افزایش 
ق��درت خرید تنها با افزایش س��قف تس��هیالت اتف��اق نمی افتد، بلکه 
می تواند از طریق کاهش قیمت تمام شده، قدرت خرید مردم را افزایش 
داد. وی افزود: در همین راستا برآنیم با ایجاد یک چرخه اعتباری بین 
تمامی زنجیره دس��ت اندرکاران س��اخت مس��کن، قیمت تمام شده را 

کاهش دهیم.
مدیرعامل بانک مس��کن با اش��اره به جزییات این طرح، اظهار کرد: 
اتفاقی که می افتد این اس��ت که افرادی که در چرخه س��اخت مسکن 
از کارخانه دار، بنک دار، انبوه سازان و ... هستند، در یک چرخه اعتباری 
قرار می گیرن��د و چون در ابتدا پول نقد نمی دهند، می توانند نرخ خود 
را کاه��ش دهند؛ چراکه معموال افرادی که نقدی کار می کنند تخفیف 

نمی دهند.
رحیمی انارکی پیش بینی کرد در صورت طراحی درست این چرخه، 

قیمت تمام شده ساخت مسکن می تواند تا ۳۰درصد کاهش یابد.
وی ادامه داد: این موضوع به قیمت فروش مسکن منتقل خواهد شد 
و طبیعتا اگر س��ازنده بتواند س��اختمان خود را ارزان تر بسازد، ترجیح 
می ده��د که واحده��ای خود را با نرخ ارزان تر بفروش��د، اما مش��تری 

بیشتری داشته و آن را زودتر تبدیل به پول کند.
او پیش از این نیز گفته بود که بخش اول این کار با بنیاد مس��کن تا 
قبل از پایان س��ال اجرایی خواهد شد و در نهایت زنجیره کامل تامین 
مالی مس��کن در سه ماهه دوم س��ال آینده اجرایی می شود که کاهش 

قیمت ساخت واحدهای مسکونی را در پی خواهد داشت.
مدیرعامل بانک مس��کن با اشاره به فعالیت های توسعه ای این بانک، 
تصری��ح کرد: اگر بخواهیم در حوزه های توس��عه ای فعالیت کنیم، باید 
حتم��ا منابع ارزان قیم��ت در اختیار ما قرار گیرد و بخش��ی از افزایش 
سرمایه ما به صورت نقدی انجام شود، همچنین در طرح های بانک، باید 

یک مقدار همکاری بیشتری با بانک انجام گیرد.
رحیم��ی انارکی همچنین درباره پیش بین��ی افزایش 5۰۰۰ میلیارد 
تومانی سرمایه بانک مسکن در الیحه بودجه سال آینده، گفت: اگر این 

موضوع تصویب شود، 5۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی ما به بانک مرکزی 
بابت خط اعتباری مسکن مهر کاهش یافته و در قالب بدهی های دولت 

به بانک مرکزی قرار می گیرد.
وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد، نس��بت های مالی ما بهبود می یابد و 
می توانیم تسهیالت بیشتری به دلیل بهبود نسبت های مالی مان انجام 
دهیم، از س��وی دیگر با توجه به عای��دات آینده این موضوع می توانیم 
حدود یک سوم این رقم را اوراق منتشر و منابع مالی جدیدی را در بازار 

مسکن تزریق کنیم.
پیش بینی چشم انداز آینده بازار مسکن

همچنی��ن رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک با اع��الم کاهش 27 و 
۶۶درصدی معامالت مس��کن به ترتیب در کش��ور و تهران طی دی ماه 
۱۳۹7 گف��ت: در س��ال آینده جهش س��نگینی را در قیمت مس��کن 
نخواهیم داشت و رشد قیمت ها متناسب با نرخ تورم عمومی خواهد بود.

به گفته مصطفی قلی خس��روی، در دی ماه ۱۳۹7 بالغ بر ۶5 هزار و 
۳۳۰ قرارداد خرید و فروش در کل کش��ور امضا شده که نسبت به ماه 
مش��ابه سال قبل 27درصد کاهش نش��ان می دهد. در بخش اجاره نیز 
۴۰ هزار و ۶۴7 اجاره نامه در کل کش��ور به امضا رس��یده که نسبت به 
زمان مش��ابه سال قبل ۱۴درصد کاهش یافته است. همچنین در شهر 
تهران در دی ماه ۱۳۹7 ش��اهد امضای 8۰۳۶ ق��رارداد خرید و فروش 
مل��ک بودیم که حکایت از کاهش ۶۶درصدی معامالت نس��بت به ماه 
مشابه سال گذشته دارد. ۱۱ هزار و ۴5۰ اجاره نامه نیز در تهران به امضا 

رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل 22درصد کمتر بوده است.
خس��روی با اش��اره به افزایش ۹2درصدی قیمت مسکن شهر تهران 
در آذرماه ۱۳۹7 براساس آمار توسط بانک مرکزی، درخصوص ارزیابی 
از وضعیت قیمت در ماه های پیش رو گفت: انتظار داریم تا پایان س��ال 
جاری شاهد ثبات بازار مسکن باشیم که افت معامالت، کاهش سرعت 
رش��د قیمت را محتمل کرده است. پیش بینی می شود از تورم ماهیانه 

قیمت مسکن به طور چشمگیری کاسته شود.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران ادامه داد: در سال آینده 
نیز انتظار ایجاد ظرفیت جهش��ی در بازار مس��کن نداریم. ممکن است 
متغیرهایی همچون ت��ورم عمومی، افزایش احتمالی قیمت حامل های 
انرژی و افزایش نرخ دستمزد، تاثیر اندکی بر بازار مسکن ایجاد کند، اما 
بعید است در سال ۱۳۹8 ش��اهد نوسان مجددی همانند سال ۱۳۹7 
در بازار مسکن باشیم و رشد قیمت ها با نرخ تورم در حالت تعادل قرار 

می گیرد.

تازه ترین تحوالت بازار مسکن در دی ماه امسال نشان می دهد

تثبیت رکود بازار مسکن

یادداشت

تصمیم  های شتاب زده، بالی جان اقتصاد ایران

اقتصاد و فعاالن اقتصادی ایران در یک سال اخیر با برخی مشکالت 
غیرقابل پیش بینی مواجه شدند و در این میان مسئله خروج آمریکا از 
برجام و تشدید تحریم ها نیز بر محیط کسب وکار کشور اثر گذاشت، اما 
بای��د پذیرفت که اقتصاد ایران بیش از آنکه متاثر از تحریم ها و کمبود 

منابع باشد، اسیر تصمیم گیری های نسنجیده و شتاب زده است.
فع��االن اقتص��ادی از ابت��دای امس��ال، در عرض م��دت کوتاهی با 
بخشنامه های متعدد و متناقض مواجه شدند که در محیط کسب وکار 
اثرگذاری باالیی داش��ته  و باعث کندی روند حرکت اقتصادی کش��ور 
در بس��یاری از زمینه ها ش��ده   اند. مهم ترین نتیجه این وضعیت، ایجاد 
بی اعتمادی در کش��ور بود که مطمئناً همه سرمایه گذاران را در حالت 
صبر و انتظار قرار می دهد؛ موضوعی که بدون شک در مسائل اقتصادی 

کشور اثرگذاری جدی دارد.
ب��ه دلیل ش��تاب زدگی در تصمیمات و صدور بخش��نامه ها، نه تنها 
نتوانس��تیم در مقابل تحریم ها تسهیالتی فراهم کنیم بلکه ناخواسته 
در برخی زمینه ها ب��ه اثرگذاری تحریم ها کمک کردیم، به گونه ای که 
بررسی مس��ائل موجود در فضای کسب وکار نشان می دهد در شرایط 
فعلی شاخص ها جابه جا ش��ده اند؛ اگر در گذشته بحث منابع بانکی و 
کمبود نقدینگی مهم ترین مشکل فعاالن اقتصادی بود، اکنون بی ثباتی 
قوانین و صدور بخش��نامه های متعدد در ردیف اول مش��کالت فعاالن 

اقتصادی قرار گرفته است.
برای تغییر این وضعیت باید به مسیر استاندارد و معقوالنه بازگردیم و 
در روش هایی که باعث این مشکالت شده تجدیدنظر کنیم. اتاق ایران 
به نمایندگی از بخش خصوصی در زمان های مناسب تمام راه حل های 
کارشناسی خود را پیشنهاد کرده اما شاهد توجه جدی به پیشنهادهای 

بخش خصوصی در این زمینه نبوده ایم.
اعتق��اد فعاالن بخ��ش خصوصی بر آن اس��ت که باوجود تش��دید 
تحریم های ظالمانه، فرصت مساعدی نیز برای رشد تولید و صادرات به 
وجود آمده است، اما این فرصت ها را با تصمیمات عجوالنه و اشتباه از 
دست می دهیم. به ویژه در بخش تولید که امروز می توان ادعا کرد دیگر 
قاچاق نمی تواند رقیب جدی آن باشد، در عمل به جای استفاده از این 
فرصت ها، در از دس��ت دادن فرصت ها فعال تر هستیم و فرصت خوب 

فراهم شده برای تولید و صادرات را از دست می دهیم.
فارغ از این، ما در حوزه تخصیص منابع نیز درس��ت عمل نمی کنیم 
و در ش��رایطی که با محدودیت منابع مواجهیم، در نحوه توزیع همین 

منابع اشکاالت فراوانی داریم که اثرات آن باالتر از کمبود منابع است.
 فعالیت بخش خصوصی نیازمند ثبات در تصمیم گیری ها و قوانین 
است. اقتصاد ایران امروز نیازمند دوری از تصمیم های شتاب زده است. 
اقتصاد ایران نیازمند پیش بینی پذیری است. هدف از تحریم ها شکستن 
قامت اقتصاد ایران و س��لب اعتماد فعاالن اقتصادی و ازهم گسیختگی 
بین فعاالن اقتصادی و مسئوالن است؛ نگذاریم چنین اتفاقی رخ دهد.

رئیس اتاق مشترک ایران و سوییس خبر داد
سازوکار مالی آماده شد؛ سوییس منتظر پول 

ایران
یک ماه پس از آنکه وزیر تجارت س��وییس اعالم کرد این کش��ور به 
دنبال ایجاد یک کانال مالی مس��تقل برای ادامه تجارت با ایران است، 
اکنون خبرها از آماده ش��دن این س��ازوکار تازه حکایت دارد، چنانچه 
رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و سوییس گفته است: کانال مالی 
سوییس آماده راه اندازی شده و ویژگی های عملیاتی آن اعالم شده است 

اما فعاًل منتظر ورود پول ایران است.
ش��ریف نظام مافی در گفت وگو با پایگاه خب��ری اتاق ایران با اعالم 
این خبر گفت: کانال مالی سوییس آماده راه اندازی شده و ویژگی های 

عملیاتی آن اعالم شده است اما فعاًل منتظر ورود پول ایران است.
نظام مافی با اش��اره به ضرورت تزریق پول به کانال مالی س��وییس 
گفت: در حال حاضر پولی متعلق به ایران در اروپا وجود ندارد و بیشتر 
پول های ایران در کشورهای واردکننده نفت یعنی هند، عراق، چین و 

کره جنوبی است.
به گفته نظام مافی در صورت ورود پول نفت ایران از آس��یا به اروپا، 
کانال مالی س��وییس بالفاصله آغاز ب��ه کار خواهد کرد. در دوره قبلی 
تحریم ها زمانی که سوییس قصد داشت کانال مالی مشابهی راه اندازی 
کند، به بانک هایی که مجوز انتق��ال پول ایران را دریافت کرده بودند، 
2۴ س��اعت فرصت داده ش��د تا پول های ایران را از ژاپن به س��وییس 

منتقل کنند.
نظام مافی یادآور شد که در دوره قبل وزارت خزانه داری آمریکا مجوز 
الزم را صادر کرده بود و اکنون نیز انتقال پول نیازمند مجوز آمریکاست؛ 
موضوعی که طی ماه های گذش��ته محور مذاکرات دولت س��وییس با 

دولت آمریکا بوده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس در پاسخ به این سؤال 
که آیا زمانی برای عملیاتی شدن سازوکار مالی سوییس در نظر گرفته 
شده، گفت: هنوز زمان مشخصی اعالم نشده اما همه چیز منتظر ورود 

پول از سوی ایران به این مکانیسم مالی است.
به گفته نظام مافی دولت سوییس بانک عامل را تعیین کرده اما هنوز 
به طور رس��می نام آن را اعالم نکرده اس��ت. یکی از دو بانک هریتیج 
 )Banque de Commerce et de Placements( و بی س��ی پی
وظیفه مدیریت نقل و انتقال پول را به عهده خواهد داش��ت؛ به اعتقاد 
من احتماالً بی سی پی از سوی دولت سوییس برای این کار تعیین شده 

است.
نظام مافی با اشاره به نقش بانک بی سی پی در مبادالت مالی گذشته 
میان ایران و س��وییس گفت: بی سی پی قبل از تحریم ها نقل و انتقال 
پول های ایران به سوییس را انجام می داد. این بانک با بانک های ترکیه 
در ارتباط اس��ت و می تواند پولی که ترکی��ه بابت خرید نفت به ایران 

بدهکار است را به سوییس منتقل کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و سوییس تاکید کرد که فعالیت کانال مالی 
سوییس فعاًل برای صادرات دارو به ایران استفاده خواهد شد و در مرحله 

بعد صادرات غله را نیز در بر خواهد گرفت.
حدود ۶۰درصد از صادرات سوییس به ایران مربوط به صادرات دارو و 
تجهیزات پزشکی است و راه اندازی کانال مالی جدید برای تأمین داروی 

داخلی از اهمیت باالیی برخوردار است.
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سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد
تکلیف بدهی شرکت های دولتی به بانک ها

در حالی بانک ها مدعی هس��تند که بدهی ش��رکت ها و موسس��ات 
دولت��ی به آنها از ح��دود ۳7 هزار میلیارد توم��ان می گذرد که دولت 
معتقد اس��ت این مبلغ را نباید جزئی از بدهی اش به سیس��تم بانکی 
تلقی ک��رد، چراکه ضامن پرداخت تس��هیالت و مس��ئولیت آن خود 

شرکت های دولتی هستند.
به گزارش ایس��نا، بودجه باالی ش��رکت های دولتی و رشدی که به 
هر دلیلی برای آن در س��ال آینده پیش بینی ش��ده است، کارایی این 
ش��رکت ها برای دولت و اثر آن بر اقتص��اد را مورد توجه قرار می دهد؛ 
به طوری که برخی کارشناس��ان معتقدند این قبیل ش��رکت ها نه تنها 
سودآوری ندارند، بلکه هزینه ها و زیان های قابل توجهی را هم با خود 
به همراه داش��ته اند و در این بین برای جبران بخشی از کسری منابع، 

هر ساله بر میزان بدهی آنها به بانک ها افزوده شده است.
 طب��ق آخرین گزارش بانک مرکزی در مهرماه س��ال جاری، بدهی 
بخش دولتی به ش��بکه بانکی ب��ه بیش از 2۹7 ه��زار میلیارد تومان 
می رس��د که تا ۳7 هزار میلیارد آن مربوط به ش��رکت ها و موسس��ات 

وابسته به دولت است.
این در شرایطی است که در کنار اختالف نظری که در رابطه با رقم 
بدهی دولت به بانک ها وجود دارد در رابطه با همین بدهی ش��رکت ها 
و موسس��ات دولتی نیز همواره بحث هایی وجود داش��ته است. این در 
حالی است که بودجه مربوط به »شرکت ها و موسسات انتفاعی وابسته 
به دولت و بانک ها« در بودجه س��ال آینده حدود ۱27۴ هزار میلیارد 

تومان پیش بینی شده است.
با این حال توضیحاتی که س��ازمان برنامه و بودجه به ایس��نا درباره 
ماهیت بدهی شرکت ها و موسسات دولتی به بانک ها ارائه کرده است، 
از این حکایت دارد که این شرکت ها در این باره کامال مستقل بوده و 

مسئولیت بازپرداخت با خود آنهاست.
بن��ا بر اعالم س��ازمان برنامه و بودجه به اس��تناد قانون محاس��بات 
عمومی 5۰درصد از سهام شرکت ها مربوط به دولت است، اما به لحاظ 
شخصیتی کامال مس��تقل هستند؛ به طوری که مجمع عمومی داشته 
و براس��اس قانون تجارت اداره می ش��ود و اصول حاکمیت شرکتی بر 

آنها حاکم است.
در ای��ن حالت رابطه ش��رکت های دولتی با سیس��تم بانکی نیز در 
قالب همین ش��خصیت مس��تقل خواهد بود. بر این اساس اگر شرکت 
دولتی رابطه ای با سیستم بانکی دارد برای انجام فعالیت خود از جمله 
دریافت تسهیالت یا اعتبار، ضامن بازپرداخت آن نیز خود شرکت است 
و تس��هیالت در حساب بانکی به حساب خود شرکت ثبت می شود؛ از 
این رو اطالق بدهی شرکت به بانک با عنوان بدهی دولت پذیرفته شده 

نیست.
طبق این توضیحات، برخی شرکت ها به عنوان مباشر دولت هستند 
و عملیات مربوط به آن را انجام می دهند، با این وجود اگر الزم باش��د 
برای انجام وظایف تکلیفی دولت تسهیالتی دریافت کنند، بازپرداخت 
آن ب��ا تضمین خود دولت بود، ولی در همی��ن تضمین نامه دولت نیز 
همواره ذکر می ش��ود که بازپرداخت اصل و سود تسهیالت دریافتی بر 
خود شرکت هاس��ت حتی اگر مباشر دولت باشد و آن را تضمین کند. 
با این حال  اگر ش��رکت به هر دلیل��ی نتواند بازپرداخت را انجام دهد 
دولت در س��نوات آین��ده و در قوانین بودج��ه آن را آورده بازپرداخت 

خواهد کرد.
گفتنی اس��ت؛ بدهی دولت به بانک ها براساس آنچه بانک ها مدعی 
می شوند و رقمی که دولت می پذیرد متفاوت بوده و در نهایت گزارش 
سازمان حسابرسی است که مورد تایید دولت به عنوان مبنای پرداخت 

بدهی قرار دارد.
طبق آخرین گزارش تایید شده مربوط به سازمان حسابرسی، دولت 
حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی دارد که البته این 

رقم در ادامه افزایش یافته است.

بازار سکه و طال هیجانی شد
افزایش 2۵0 هزار تومانی سکه در 3روز

ه��ر قطعه س��که تمام به��ار آزادی در دومی��ن روز بهمن به قیمت 
۴میلیون و ۱۳5 هزار تومان داد و ستد شد.

محمد کش��تی آرای، رئیس کمیس��یون تخصصی ط��ال و جواهر در 
گفت وگو با خبرآنالین، با اعالم این مطلب گفت: هر قطعه س��که تمام 
بهار آزادی طرح قدیم ۳میلیون و ۹8۰ هزار تومان، نیم سکه 2میلیون 
۱۳۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۳۰5 هزار تومان و سکه های 

گرمی نیز 7۰5 هزار تومان معامله می شود.
به گفته او، از ابتدای هفته تا روز سه شنبه قیمت هر قطعه سکه بهار 
آزادی ب��ه طور میانگین حدود 25۰ هزار تومان افزایش یافته اس��ت. 
همچنی��ن هر گرم طالی ۱8عیار در بازار ۳7۳ هزار و 5۰۰ تومان داد 
و ستد می شود که نش��ان دهنده افزایش ۳۳هزار و 5۰۰تومانی قیمت 

طال در چند روز است. 
کش��تی آرای ادامه داد: روز سه شنبه در بازارهای جهانی قیمت طال 
کاهش یافته، اما در بازار ایران ش��رایط برعکس بوده و ش��اهد افزایش 
نرخ س��که و ط��ال بودیم. با این ح��ال، افزایش یا کاه��ش قیمت ها را 
نمی ت��وان پیش بینی کرد و باید گفت ب��ه دلیل فعالیت بازارهای مالی 

جهانی هر احتمالی وجود دارد.
رئیس کمیس��یون تخصص��ی طال و جواه��ر گفت: تغیی��ر نرخ ارز 
می تواند بر نرخ س��که و طال تاثیرگذار باشد، بنابراین به نظر می رسد 
بانک مرکزی همچون هفته های گذش��ته باید نظارت بیش��تری بر این 

بازار اعمال کرده و نرخ ارز را کنترل کند.
او در پاس��خ به این سوال که چرا بازار س��که و طالی ایران معموال 
برخالف بازاره��ای جهانی عمل می کند، به طوری که با وجود کاهش 
قیمت جهانی طال، نرخ طال و س��که در ایران باال می رود، توضیح داد:  
معم��وال در مواقعی که قیمت ها هیجانی می ش��ود، تقاضای کاذب در 

بازار به وجود می آید. 
این فعال بازار طال و جواهر گفت:  در چند روز گذشته، میل به خرید 
سکه و طال افزایش یافته و در مقابل، میل به فروش طال و سکه کاهش 
یافته اس��ت که این موارد را باید از عوامل هیجانی و التهابی شدن بازار 

به شمار آورد. 
وی درباره وضعیت تقاضا در بازار فعلی س��که و طال توضیح داد: در 
چن��د روز گذش��ته و با افزایش قیمت ها، تقاض��ا در این بازار بر عرضه 

پیشی گرفته و در مجموع از ابتدای هفته بسیار باال رفته است.  

دریچــه

فرصت امروز: تازه ترین پیشنهاد نهاد پژوهشی مجلس در بررسی الیحه 
بودجه سال ۹8 به اعطای مجوز قانونی به بانک مرکزی در زمینه عملیات 

بازار باز اختصاص دارد.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان »عملیات بازار باز و توثیق 
اوراق بهادار دولتی« بند )م( تبصره )5( الیحه بودجه سال ۱۳۹8 را بررسی 
کرده و پیشنهاد داده این بند به نحوی تغییر یابد تا بر اعطای مجوز قانونی 
به بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز تصریح داشته و درعین حال 
با توجه به مالحظات اجرایی عملیات ب��ازار باز و وثیقه گیری اوراق بهادار 
دولتی در ازای اضافه برداشت یا خط اعتباری، اختیار اجرای این عملیات 

را به بانک مرکزی واگذار کند.
به گفته بازوی پژوهش��ی مجل��س، عملیات بازار باز یک��ی از ابزارهای 
سیاس��ت های پولی بوده و به خرید و فروش اوراق بهادار دولتی از س��وی 
بانک مرکزی با هدف تاثیر نرخ س��ود با حجم پایه پولی اطالق می ش��ود. 
بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق دولتی، نرخ 
به��ره بین بانکی را تحت تاثیر قرار می ده��د. بدین نحو که با خرید اوراق 
دولتی توسط بانک مرکزی، میزان پایه پولی )ذخایر نقد بانک  ها( افزایش 
یافت��ه و با افزایش حجم پایه پولی، ن��رخ بهره بین بانکی کاهش می یابد، 
بنابرای��ن در حال حاضر بانک مرکزی مجوز قانون��ی برای خرید و فروش 
اوراق دولتی و غیر از اسناد خزانه اسالمی را نداشته و الیحه بودجه سعی 
کرده است در بند )م( تبصره )5( خرید و فروش سایر اوراق مالی اسالمی 

را نیز در قالب عملیات بازار باز به طور قانونی بالمانع کند.
توثیق اوراق بهادار دولتی نزد بانک مرکزی

اگرچه ادبیات و نوشتار بند )م( تبصره )5( نیازمند بازنگری جدی است 
ولی عالوه بر اعطای مجوز ضمنی به بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار 
ب��از، بانک مرکزی را مجاز به پذیرش اوراق دولتی به عنوان وثیقه بانک ها 

نزد خود در ازای اضافه برداشت ها اعطای خطوط اعتباری، ساخته است.
من��وط کردن اضافه برداش��ت از بانک مرکزی به توثی��ق اوراق دولتی، 
مکانیس��می اس��ت که نگهداری این اوراق را برای بانک ها الزامی کرده و 
تقاض��ای ای��ن اوراق را افزایش می دهد. در این مکانیس��م در صورتی که 
بانک ها در پایان روز و برای تس��ویه با س��ایر بانک ها با کس��ری نقدینگی 
مواجه شوند، باید بیشتر از میزان نقدینگی مورد نیاز خود، اوراق دولتی را 
نزد بانک مرکزی به عنوان وثیقه قرار دهند، نسبت وثایق به نقدینگی مورد 
نیاز )hai r-cut( از س��وی بانک مرکزی تعیین می ش��ود. اگر بانکی قادر 
به وثیقه گذاری نباشد، بانک مرکزی، جرائم مالی و غیرمالی برای بانک در 
نظر می گیرد که در بدترین حالت، منج��ر به گریز )resolution( بانک 

می شود. این طراحی مکانیسم و افزایش تقاضای اوراق، موجب می شود:
۱-انگی��زه بانک ها برای تملک دارایی های با درجه نقدش��وندگی باال، از 

جمله اوراق بهادار دولتی، افزایش یافته و ریسک نقدینگی بانک های سالم 
کاهش یابد.

2-با افزایش تقاضا برای اوراق دولتی، نرخ سود این اوراق کاهش خواهد 
یافت و برای نزدیک کردن نرخ اوراق به نرخ هدف، مداخله کمتری از سوی 
بانک مرکزی نیاز خواهد بود. مداخله کمتر بانک مرکزی، به معنای صرف 

پایه پولی کمتر برای کاهش نرخ سود در اقتصاد است.
بنابراین منوط کردن اضافه برداش��ت ها و بهره مندی از خطوط اعتباری 
از آنجایی که تقاضای اوراق بهادار دولتی را افزایش داده و نظام انگیزش��ی 
ش��بکه بانکی را در تحصیل دارایی های با نقدشوندگی باال اصالح می کند، 
به خودی خود اقدام مطلوبی اس��ت، اما اجرایی ش��دن آن لوازمی دارد که 
در بخش پیش نیازهای اجرای بهینه عملیات بازار باز و توثیق اوراق بهادار 
دولتی نزد بانک مرکزی، بدان اش��اره خواهد ش��د. توجه به این نکته نیز 
ضروری اس��ت که بانک مرکزی در صورتی که لوازم توثیق فراهم نش��د، 
می توان��د از اجرای آن خودداری کند و بند )م( تنها )مجوز( اجرای چنین 

اقدامی را به بانک مرکزی داده است.
آثار مثبت اجرای عملیات بازار باز

مرکز پژوهش ها درباره آثار مثبت عملیات بازار باز معتقد اس��ت: اجرای 
عملی��ات بازار باز و خرید اوراق دولتی از جانب بانک مرکزی، به واس��طه 
تقاضای باالیی که برای اوراق دولتی ایجاد می کند، نرخ سود موثر این اوراق 
را کاهش داده و نقدش��وندگی اوراق دولتی را افزایش می دهد. کاهش نرخ 
س��ود اوراق دولتی، موجب کاهش هزینه استقراض دولت شده و افزایش 

نقدشوندگی اوراق دولتی، فرآیند استقراض دولت را تسهیل می کند.
بانک مرکزی با مداخله اثربخش، می تواند نرخ سود موثر اوراق دولتی را 
حداقل به نرخ بازار بین بانکی برساند. بنابر گزارش بانک مرکزی، نرخ سود 
متوس��ط موزون بازار بین بانکی در ش��ش ماهه نخست سال ۱۳۹7، برابر 
با ۱۹.5۹درصد بوده اس��ت، این در حالی است که در پایان مردادماه سال 
جاری نرخ سود واقعی اوراق ۱۰.5درصد باالتر از نرخ بازار بین بانکی بوده 
اس��ت، بنابراین یکی از پیامدهای مثبت اج��رای عملیات بازار باز، کاهش 
هزینه اس��تقراض و در عین حال تس��هیل اس��تقراض دولت برای جبران 
کس��ری بودجه اس��ت. از آن رو که کسری بودجه سال آینده دولت بسیار 
پیش تر از سنوات گذشته پیش بینی می شود اعطای مجوز به بانک مرکزی 

برای اجرای عملیات بازار باز، اهمیت بسیار ویژه ای پیدا می کند.
این مرکز در این گزارش تصریح کرده است: پیش بینی می شود ترکیب 
دارایی ه��ای بانک مرکزی، با اجرای عملیات بازار باز تغییر کرده و س��هم 
بدهی به بانک مرزی در پایه پولی افزایش یابد. ش��ایان ذکر است که این 
کانال، مهم ترین مجرای افزایش پایه پولی در کش��ورهای مختلف است و 
برخی حساسیت ها در داخل کشور بی مورد است. برای مثال پیش از بحران 

مالی سال 2۰۰8 بدهی دولت به فدرال رزرو )اوراق دولتی(، ۹۶درصد پایه 
پولی ایاالت متحده آمریکا تشکیل می داد؛ پس از بحران نیز که بانک های 
مرکزی با دنبال کردن سیاس��ت پولی غیرمتعارف برخ��ی از اوراق بهادار 
غیردولتی را خریداری کردند و سهم بدهی دولت از پایه پولی موقتا کاهش 
یافت، بنابراین آخرین گزارش ترازنامه ای فدرال رزرو، سهم اوراق بهادار در 
پایه پولی به 55درصد رسیده است. این در حالی است که براساس گزیده 
آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در پایان مهرماه ۱۳۹7 سهم خالص بدهی 
دولت��ی به بانک مرکزی از پایه پولی در ایران، حدود2.5درصد اس��ت، لذا 
افزایش سهم بدهی دولتی در مصارف پایه پولی که پیامد اجرای عملیات 
بازار باز اس��ت، امری رایج و جاافتاده در کش��ورهای توس��عه یافته است و 

نمی توان آن را به عنوان نکته منفی اجرای عملیات بازار باز مطرح کرد.
ضرورت اجرای قانونی عملیات بازار باز

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش نتیجه گیری کرده اس��ت که 
با توجه به تاثیر س��ود واقعی اوراق دولتی بر نرخ سود بانکی، فراهم  سازی 
زمینه های قانونی اجرای عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار سیاست پولی، 
یک ضرورت اس��ت. قانون پولی بانکی مصوب ۱۳5۱ بانک مرکزی را تنها 
مجاز به خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی دانسته است، لذا 
بانک مرکزی در راس��تای خرید اوراق دولتی غیر از اسناد خزانه اسالمی، 
نیازمند مجوز قانونی اس��ت، بنابراین اعطای مجوز قانونی به بانک مرکزی 
در قالب این بند از تبصره )5( از سوی الیحه بودجه، اقدام مناسبی ارزیابی 
می شود. گذشته از این، اجرای بهینه این عملیات با کاهش هزینه استقراض 
دولت و نقدشونگی اوراق دولتی، هزینه تامین مالی دولت را کاهش می دهد 
و با کاهش هزینه تجهیز منابع بانک ها موجب افزایش توان تسهیالت دهی 
آنها ش��ده و بدین ترتیب آثار اقتصادی مثبتی به دنبال دارد. البته اجرای 
بهین��ه عملیات بازار باز و توثیق اوراق بهادار نزد بانک مرکزی برای اضافه 
برداشت یا دریافت خط اعتباری، نیازمند عمق کافی بازار اوراق دولتی است 
که اظهار نظر راجع به اینکه عمق کنونی بازار اوراق دولتی کافی اس��ت یا 
خیر به پارامترهایی وابسته است که مهمترین آن، اصالح نظام بانکی است. 
همچنین اجرایی شدن وثیقه گیری، نیازمند تعریف جریمه هایی بازدارنده 
برای بانک هایی است که قادر به تسلیم وثایق نیستند، بنابراین باید توجه 
داشت که از جهات متعدد، اجرای موفق عملیات بازار باز و توثیق اوراق، در 

گرو اصالح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک های ناسالم است.
بنابراین مرکز پژوهش ها پیش��نهاد داده متن بند )م( تبصره )5( الیحه 
بودجه ۹8 به نحو زیر تغییر کند تا براعطای مجوز قانونی به بانک مرکزی، 
تصریح داش��ته و در عین حال با توجه مالحظات اجرایی عملیات بازار باز 
و وثیقه گیری اوراق بهادار دولتی در ازای اضافه برداش��ت یا خط اعتباری، 

اختیار اجرای این عملیات را به بانک مرکزی واگذار کند.

نهاد پژوهشی مجلس در بررسی الیحه بودجه 98 پیشنهاد داد

اعطای مجوز به بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز

بررسی عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه در سال 
۹7 نشان می دهد که سهم وام ازدواج از این تسهیالت 55درصد بوده 

و تا نیمه دی ماه امسال ، 8۳۹ هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند.
ب��ه گزارش ایِبنا و براس��اس گزارش بانک مرکزی در س��ال ۱۳۹7 
در مجم��وع بالغ بر 2۳7 هزار میلیارد ریال تس��هیالت قرض الحس��نه 
در س��رفصل های مختلف به تمامی بانک های کش��ور ابالغ شده است 
که بخش عمده معادل ۱۹5 هزار  میلیارد ریال با س��هم 8۳درصد به 
تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج اختصاص دارد. همچنین مددجویان 
تحت پوش��ش کمیته امداد )با سهم ۶درصد( مددجویان تحت پوشش 
بهزیستی )با سهم ۳درصد(، مشاغل خانگی )با سهم ۳درصد( و ازدواج 
و ودیعه مسکن کارکنان ارتش )با سهم 5درصد( بخش دیگر تسهیالت 

ابالغی بانک مرکزی را شامل می شود.
براس��اس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده است، 
عملکرد بانک ها در شش ماه ابتدایی سال نشان دهنده فاصله چشمگیر 
از س��همیه های ابالغی بانک مرکزی است. بانک ها در این مدت بالغ بر 
۱5۱ هزار میلیارد ریال تس��هیالت قرض الحسنه پرداخت کرده اند که 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج با حدود 8۴ هزار میلیارد ریال عملکرد، 

سهمی حدود 55درصد را به خود اختصاص داده است.
بعد از آن تس��هیالت قرض الحس��نه برای نیازه��ای ضروری )درمان 
و بیم��اری، تحصی��ل و ...( با عملکرد بالغ ب��ر 58.5 هزار میلیارد ریال 
)ح��دود ۳۹درصد س��هم( در جایگاه دوم پرداخت ق��رار دارد. این در 
حالی اس��ت که بانک مرکزی س��همیه ای برای پرداخت این تسهیالت 

به بانک ها ابالغ نکرده اس��ت، همچنین در وب سایت بانک مرکزی یا 
س��ایر بانک ها افراد مشمول این تسهیالت و سازوکار پرداخت آن بیان 
نش��ده است و بانک ها به تش��خیص خود و با اشخاص مورد نظر خود 
این تس��هیالت را پرداخت کرده اند و بانک مرکزی نیز نتوانس��ته مانع 

آن شود.
گفتنی اس��ت براساس بخش��نامه خردادماه امس��ال بانک مرکزی، 
سقف تسهیالت ضروری برابر ۱۰۰ میلیون ریال است و لذا در صورت 
رعایت این سقف توسط بانک ها حداقل 585 هزار نفر باید از تسهیالت 
برخوردار شده باشند که اطالعات میدانی پرداخت این تعداد تسهیالت 

ضروری را تایید نمی کند.
کاهش صف متقاضیان با وجود افزایش سقف تسهیالت

افزایش مبلغ تس��هیالت قرض الحس��نه از ۳۰ به ۱۰۰میلیون ریال 
در تبص��ره »2۹« قانون بودجه س��ال ۱۳۹5، توانس��ت ب��ه طور قابل 
توجه��ی وضعیت پرداخت تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج را بهبود 
بخش��د، به طوری که تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداختی در سال 
۱۳۹5 نس��بت به س��ال قبل، از جهت تعداد و ارزش به ترتیب 2۶.۶ و 
۳۰۰.8درصد رشد داشته اس��ت. در سال ۱۳۹۶ نیز تسهیالت ازدواج 
پرداختی نس��بت به س��ال قبل از جهت ارزش و تعداد به ترتیب 2۴ و 

۱5درصد رشد داشته است.
همچنین صف دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج از حدود 5۰۰ 
هزار نفر در س��ال ۱۳۹5 به حدود 2۰۰ هزار نفر کاهش یافته اس��ت. 
در واقع افزایش مبلغ تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج موجب تشدید 

نظ��ارت بانک مرکزی بر مصرف منابع قرض الحس��نه توس��ط بانک ها، 
کاه��ش انح��راف در مصارف قرض الحس��نه و جلوگی��ری از پرداخت 
تس��هیالت به کارمندان بانک ها از محل منابع قرض الحسنه و افزایش 
تعداد بانک های عضو س��امانه قرض الحس��نه ازدواج در سال های اخیر 
ش��ده است، بنابراین به علت افزایش نظارت بانک مرکزی و نیز اجرای 
ط��رح ضربت��ی ازدواج در س��ال ۱۳۹۶، افزایش در مبلغ تس��هیالت 
قرض الحس��نه نه تنها موجب افزایش طول صف نش��ده، بلکه موجبات 

کاهش آن را نیز فراهم کرده است.
عملکرد تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در سال 1397

از ابتدای س��ال ۱۳۹7 تا نیمه دی ماه تعداد 8۳۹ هزار و 7۶5 فقره 
تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج، مجموعا به مبلغ ۱۳۱، ۱۶2 میلیارد 
ریال پرداخت ش��ده که سهم بانک های تجاری دولتی ۳۴درصد، بانک 
های خصوصی 8درصد، بانک های خصوصی شده ۴۰درصد و بانک های 

تخصصی دولتی ۱8درصد بوده است.
ب��ر این اس��اس در نیمه دی ماه تع��داد ۱۶8 ه��زار و ۱۹۳ نفر در 
صف دریافت تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج بوده اند. در صورتی که از 
ابتدای سال تعداد ۱5۰ هزار تسهیالت بیشتر )ماهیانه ۱5 هزار فقره( 
در نیمه دی ماه، کمتر از 2۰ هزار نفر در صف دریافت تسهیالت قرار 
داشتند. این امر نیازمند 22 هزار و 5۰۰ میلیارد ریال منابع بوده است. 
همچنین در مجموع ۹۰ هزار و ۱55 نفر از اشخاص متقاضی در صف 
هنوز به مرحله ورود به شبعه نرسیده اند و 78۰ هزار و ۳8 نفر در حال 

تکمیل مدارک و دریافت وام هستند.

839 هزار نفر تا نیمه دی ماه امسال  وام ازدواج گرفتند

عملکرد قرض الحسنه بانک ها

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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بازگشت معامالت آتی سکه در انتظار تصمیم بانک مرکزی
 بورس کاال

بازار استاندارد و شفاف
مدیر نظارت بر بورس های س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
درباره انتق��ال نمادهای معامالتی بورس کاال به بورس تهران 
گفت همه شرکت ها پس از کسب استانداردهای الزم و ارتقا، 
به دنبال درج نماد خود در بورس های باالتر هس��تند و بورس 

کاال نیز از این امر مستثنی نیست.
محس��ن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار ضمن بیان مطلب فوق به س��نا، گفت: 
انتقال یک نماد از فرابورس به بورس تهران به استانداردهای 
خاصی وابس��ته است و بدیهی اس��ت که اگر شرکتی بتواند 
به ش��اخص های الزم برس��د از فرابورس به ب��ورس منتقل 

می شود.
وی ادامه داد: در این میان شرکت بورس کاال نیز از این امر 
مستثنی نیست و اکنون توانسته با احراز شرایط الزم و کسب 

استانداردهای قابل قبول از فرابورس به بورس منتقل شود.
محس��ن خدابخش، عملکرد بورس کاال در سال گذشته را 
مثب��ت ارزیابی کرد و افزود: بحث ش��فافیت و کش��ف قیمت 
عادالنه محصوالت همواره در دنیا از اهمیت زیادی برخوردار 
بوده و هست و بورس کاال نیز در همین مسیر حرکت می کند.
مدیر نظارت بر بورس های س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
ضمن اش��اره به وجود پتانسیل کشف قیمت در بورس کاال با 
تکیه بر ابزارهای ایجادشده، عنوان کرد: بهتر آن است که در 
فضای شفاف مبتنی بر عرضه و تقاضا کشف قیمت محصوالت 

انجام شود.
وی احتم��ال خطا در معام��الت ب��ورس کاال را قابل رصد 
عن��وان کرد و اظهار داش��ت: در بازار متش��کل و نظام مندی 
مانند بورس می توان هرگونه اختالل یا دستکاری در معامالت 
را رصد و پیگیری کرد و این ش��رایط به کشف قیمت عادالنه 

در بورس ها از جمله بورس کاال منجر می شود.
مدی��ر نظارت بر بورس های س��ازمان ب��ورس درباره توقف 
معامالت آتی س��که و احتمال بازگش��ت معامالت آن گفت: 
توقف بازار معامالت آتی س��که در ب��ورس کاال، فعالیت افراد 
عالقه مند به این نوع س��رمایه گذاری را متوقف نکرد و تاثیری 
هم در قیمت بازار آزاد نداشت. پس چه بهتر بود که این نوع 
سرمایه گذاری در یک بازار متشکل و نظام مند و تحت کنترل 

و نظارت انجام می شد.
خدابخش با تاکید بر اینکه سیاست سازمان بورس گسترش 
بازارهای مالی است، افزود: توقف معامالت آتی سکه در بورس 
کاال سیاست اثربخش و کارآمدی برای کنترل بازار سکه نبود.
وی آغاز مجدد فعالیت آتی س��که در بورس کاال را وابسته 
به تصمیم گیری بانک مرکزی دانس��ت و گفت: بانک مرکزی 
ضمن تامی��ن اه��داف کالن اقتصادی می تواند در راس��تای 
سیاس��ت گذاری های خود از پتانس��یل این ب��ازار نظام مند و 

متشکل استفاده کند.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس ادامه داد: با حذف 
معامالت ش��فاف سکه در بورس کاال افرادی که به فعالیت در 
این حوزه عالقه مند هستند در بازار آزاد غیرقابل نظارت، داد 

و ستد می کنند.

دریچه

بورس تهران در سومین روز این هفته، یکی از بدترین روزهای معامالتی 
خود را پش��ت سر گذاشت و ش��اخص بورس با افت ۳هزار و ۶52 واحدی 
به جایگاه ۱۶۱ هزار و ۹22 پله ای سقوط کرد. با اینکه تنها یک روز پس 
از این سقوط بیش از ۳5۰۰ واحدی، نماگر اصلی بازار سهام با رشد 88۳ 
واحدی دوباره مثبت ش��د، اما به گفته کارشناسان، سقوط قیمت ها پایان 

یافته اما ریسک ها هنوز نه.
به گزارش ایس��نا، بار دیگر بانکی ها روز گذشته توانستند روی معامالت 
بورس اوراق بهادار تهران تاثیر بس��زایی بگذارن��د؛ به طوری که نمادهای 
این گروه در صدر تاثیرگذاران روی شاخص های بازار سهام بود. همچنین 
برخی از نمادهای معدنی و فلزی نیز به رشد شاخص های بازار دامن زدند.
در حالی که بانکی ها در هفته گذش��ته با کاهش قیمت س��هام روبه رو 
شدند و نقش پررنگی در کاهش نماگرهای بازار سرمایه داشتند، در دومین 
روز بهمن م��اه و ب��ا توجه به اینک��ه از ابتدای این ماه س��ودهای بانکی به 
صورت ماه شمار پرداخت می شود و انتظار می رود هزینه ها کاهش یابد. این 
گروه توانستند یکبار دیگر با خوش بینی سهامداران مواجه شوند و به رشد 
ش��اخص های بازار دامن بزنند. البته با اشاره به صورت های مالی بانکی ها 

معتقدند که این افزایش ها در حد همان خوش بینی و مقطعی است.
اما در عین حال گروه های نفتی مورد کم اقبالی سهامداران واقع شدند و 
اکثرا با کاهش قیمت سهام روبه رو بودند. روز دوشنبه نیز نفت خام سبک 
در رینگ بین الملل بورس انرژی عرضه ش��د، اما در نهایت مش��تری برای 
خرید آن نیامد. این موضوع هرچند که تاثیر شگرفی نمی تواند در معامالت 
بورس اوراق بهادار داش��ته باش��د، اما می تواند س��یگنال های اقتصادی به 
معامله گران بازار بدهد و گروه  فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 

از جمله بیشتر پاالیشی ها را تحت تاثیر قرار دهد.
روز دوشنبه شاخص های بازار سهام با افت شدیدی مواجه شد؛ به طوری 
که نماگر اصلی بازار در روندی کم سابقه در ۹ ماه اخیر حدود ۳5۰۰ واحد 
س��قوط کرد و به تراز ۱۶۱ هزار واحدی بازگش��ت، اما روز سه ش��نبه این 
ش��اخص مقداری جان گرفت و 88۳ واحد رش��د کرد و رقم ۱۶2 هزار و 

85۰ واحدی را تجربه کرد.
اگ��ر برخی ش��رکت ها و گروه های خ��اص را کن��ار بگذاریم هرچند که 
گزارش ه��ای ۹ ماهه صورت های مالی و گزارش های فصلی و ماهانه تولید 
دیگر شرکت ها در مجموع از روند نامناسبی حکایت ندارد، اما روز دوشنبه 
فشارهای عرضه در کنار ریسک های سیستماتیک بازار سبب شد شاخص 
بازار س��هام به یکباره افت ش��دیدی را شاهد باشد، اما دیروز در کنار رشد 
شاخص کل شاخص کل هم وزن نیز با افزایش 2۶8 واحدی روبه رو شد و به 
رقم 28 هزار و ۹85 رسید. در عین حال شاخص آزاد شناور با ۱222 واحد 
رقم ۱77 هزار و ۶۱۱ واحدی را شاهد بود. در عین حال شاخص بازار اول و 

بازار دوم هر یک به ترتیب 7۶5 و ۱2۱۰ واحد رشد کردند.
گروه مپنا در صدر تاثیرگذاران بر شاخص بود؛ به طوری که ۱۱۴ واحد 
به افزایش نماگرهای بازار کمک کرد. همان طور که گفته شد در کنار این 
گروه بانکی ها نقش پررنگی در افزایش ش��اخص های بازار سرمایه داشتند. 
همچنین فوالد خوزس��تان و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نیز سبب 

رشد شاخص شدند.
در عین حال صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی شازند، پاالیش 
نفت بندرعباس و پاالیش نفت تبریز هر یک به ترتیب 5۳، ۴2، ۳۳ و 2۹ 

واحد تاثیر کاهنده روی دماسنج بازار سرمایه داشتند.
این روزها دو گروه خودرویی و بانکی که عمدتا شامل شرکت های زیان ده 
هس��تند عمدتا در جهت هم حرکت می کنن��د. خودرویی ها نیز همچون 
بانکی ها با رش��د قیمت مواجه شدند و به افزایش شاخص های بازار کمک 
کردند، به طوری که در برخی از نمادهای گروه خودرو و س��اخت قطعات 
ش��اهد صف خرید سهام و رشد نزدیک به 5درصدی بودیم، اتفاقی که در 

برخی نمادهای بانکی نیز شاهدش هستیم.
ارزش معام��الت بورس تهران به رقم 5۴۴ میلیارد س��هم و اوراق مالی 
رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن 2.۱ میلیارد سهم و اوراق 
مالی طی ۱۳۹ هزار و 8۴7 نوبت داد و س��تد بود. در عین حال ش��اخص 
کل فرابورس امروز با ۹ واحد افزایش رقم ۱۹8۰واحدی را به دست آورد. 
این شاخص که طی ماه های گذشته برای اولین بار توانسته بود تراز 2۰۰۰ 
واحدی را پش��ت س��ر بگذارد، چند روز پیش نیز توانس��ت از رقم 2۰۰۰ 
واح��دی عبور کند اما هر ب��ار این اتفاق می افتد بار دیگ��ر به تراز ۱۹۰۰ 

واحدی باز می گردد و ورودش به کانال 2۰۰۰ واحدی پایدار نیست.
رش��د قیمت دالر در شش ماه اول سال ۱۳۹7 و افزایش قیمت سهم ها 
عامل اصلی جهش ش��دید ش��اخص کل فرابورس در ت��راز باالی 2۰۰۰ 
واحدی بود. ارزش معامالت فرابورس رقم 57۰ میلیارد تومان را رد کرد و 

حجم معامالت آن به 5۹7 میلیون سهم و اوراق مالی رسید.
مقصران اصلی افت شاخص بورس کیستند؟

این افت ش��دید و بیش از ۳5۰۰ واحدی ش��اخص بورس در نخستین 
روز بهم��ن ماه در حالی رخ داد که بس��یاری از ش��رکت ها در پایان زمان 
انتش��ار گزارش های ۹ ماهه توانس��ته بودند عملکرد مطلوبی را از خود به 
نمایش بگذارند، اما به علت فضای منفی ایجاد شده، آنها نیز با افت قیمت 

مواجه شدند.

درب��اره چرایی این افت، علت های مختلفی بیان می ش��ود که از جمله 
آنها می توان به غلبه فضای هیجانی بر بازار، توقف رش��د نرخ ارز، افزایش 
ریسک های سیاسی، اعالم شناسایی زیان های سنگین توسط شرکت های 
خودروس��ازی، ابهام در افزایش سرمایه بانک ها و سرنوشت تسعیر نرخ ارز 

برای بانک ها اشاره کرد.
در همین زمینه، ایمان مقدس��یان کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو 
با ایرنا، با تش��ریح عوامل تاثیرگذار بر افت ش��اخص بورس، گفت: ناتوانی 
بانک ها در برآورده کردن انتظارات سهامداران، شناسایی سودهای سنگین 
توسط خودروسازان، نگرانی از ریسک های سیاسی و توقف رشد نرخ ارز از 
مهم ترین عوامل ایجادکننده فضای منفی بر بازار معامالت و افت شاخص 

به شمار می روند.
به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، در چرایی افت ش��اخص عوامل 

مختلفی دخالت دارند که از جمله آنها کاهش اثرگذاری نرخ ارز است.
ایمان مقدسیان افزود: شاخص بورس از تیرماه امسال با افزایش نرخ ارز 
یک انگیزه و محرک قوی برای رش��د پیدا کرد که رش��د شاخص تا سقف 
۱۹5 هزار واحد را نیز به دنبال داش��ت، اما با توقف رش��د نرخ ارز، محرک 

قوی برای تقویت شاخص بورس از بین رفت و معامالت افت کرد.
وی ادامه داد: ش��اخص بورس پس از اصالح، حدود 2۰درصد از س��قف 
خود را تا اوایل دی ماه از دس��ت داد و تا رقم ۱5۴ هزار واحد افت کرد اما 
از اوایل دی، شاخص بورس با شیبی مالیم توانست بخشی از افت قیمت ها 

را جبران کند.
تفاوت رشد شاخص در فصل تابستان با دی ماه

این کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس پس از افت چند ماهه توانست 
در دی ماه امس��ال رشد کند، اما نحوه رشد آن تفاوت هایی با رشد شتابان 
فصل تابستان داشت. مقدسیان افزود: نقدینگی و حجم معامالت در بورس 
در دی به ش��دت افت کرده بود، در حالی که در معامالت فصل تابس��تان 

نقدینگی باالیی وجود داشت.
وی اضافه کرد: همچنین باید توجه داشت که در معامالت فصل تابستان، 
شرکت های صادرات محور نقش اصلی و مهم را در رشد شاخص داشتند اما 

در رشد دی ماه بانک ها پیشتاز بودند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بانک ها تحت تاثیر ادعاهای مربوط 
ب��ه افزایش س��رمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ه��ا و همچنین امکان 
تس��عیر ارز براساس نرخ س��امانه نیما با اقبال فعاالن بازار سرمایه مواجه 

شدند و رشد کردند.
مقدس��یان یادآوری کرد: در گزارش ه��ای ۹ ماهه بانک  ها که به تازگی 
منتشر شده است، مشخص شد این انتظارات در گزارش ها لحاظ نشده و از 
افزایش سرمایه خبری نبود و همچنین نرخ تسعیر ارز در آنها همچنان بر 

مبنای ارز ۴2۰۰ تومانی خواهد بود.
وی گف��ت: پس از انتش��ار گزارش های ۹ ماهه مش��خص ش��د بانک ها 
نتوانسته اند خواسته ها و انتظارات س��هامداران را تحقق بخشند، بنابراین 

فضایی منفی در بازار سرمایه شکل گرفت.
مقدسیان همچنین به زیاندهی سنگین ش��رکت های خودروساز اشاره 
کرد و افزود: گزارش های خودروسازان مطلوب نبود. برخی از آنها زیان های 
چند هزار میلیارد تومانی را شناس��ایی کرده اند که بر بازار س��رمایه تاثیر 

منفی داشت.
این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: البته برخی صنایع و ش��رکت  های 
بورسی توانس��تند گزارش های ۹ ماهه مطلوبی را ارائه کنند و حتی فراتر 
از انتظارات و پیش بینی ها، ظاهر شوند که این موضوع می تواند در تقویت 

بازار سرمایه تاثیرگذار باشد.
مقدس��یان اضافه کرد: برخی شرکت ها گزارش های مثبتی را ارائه کرده 
بودند، اما به علت فضای منفی ایجادش��ده در بازار سرمایه آنها نیز با افت 

قیمت مواجه شدند.
نقش ریسک های سیاسی بر فضای منفی معامالت

این کارش��ناس بازار سرمایه درباره ریسک های سیاسی پیش روی بازار 
سرمایه اشاره کرد و گفت: در برخی بخش ها ریسک های سیاسی پررنگ تر 
شده که این موضوع نیز در ایجاد هیجان منفی بر بازار معامالت تاثیرگذار 

بوده است.
مقدسیان با بیان اینکه بازار به شدت تحوالت سیاسی را رصد و در روند 
معامالت لحاظ می کند، افزود: باید توجه داشت این تاثیرگذاری ها همیشه 
منفی نخواهد بود مانند اعالم خبر خروج آمریکا از برجام در اردیبهش��ت 
ماه که مدتی پس از اعالم این خبر، روند صعودی شاخص بورس آغاز شد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به گزارش های مثبت ارائه شده 
در میان و بلندمدت می توان حرکت بازار س��رمایه را رو به باال پیش بینی 

کرد. 
مقدس��یان درباره جذب نقدینگی به بازار س��رمایه گف��ت: باید برخی 
نهادهای مالی واس��طه که حکم بازارس��از دارند، فعالیت خود را در بورس 

گسترش دهند.
وی ادامه داد: همچنین باید س��هم بازارهای آتی و معامالت آتی نیز در 

بازار سرمایه ایران افزایش یابد که متاسفانه چندان توسعه نیافته اند.
این کارش��ناس بازار سرمایه اضافه کرد: زیرساخت های بازار سرمایه نیز 

باید تقویت ش��ود، اکنون در برخی روزها هس��ته معامالت دچار مش��کل 
می شود که باید رفع شود.

وی از بهبود ش��اخص های کالن اقتص��ادی نیز به عامل دیگر تاثیرگذار 
بر رونق بازار س��رمایه یاد کرد و گفت: بخشی از چالش ها و مشکالت بازار 
س��رمایه در خارج از بورس ریش��ه دارند و به اقتصاد کالن کش��ور مربوط 

می شود که باید بهبود یابد.
تاثیر مثبت حذف سود روزشمار بانکی

این کارش��ناس بازار س��رمایه درباره تاثیر حذف س��ود روزشمار بانکی 
نیز گفت: توقف پرداخت س��ود روزشمار توس��ط بانک ها، همچنین سایر 
تصمیم ه��ای مربوط به س��ود بانکی می تواند به س��ود بورس باش��د، زیرا 
بانک های بورسی می توانند س��ود کمتری پرداخت کرده و تراز مالی شان 
بهبود یابد. مقدسیان افزود: همچنین این سرمایه های بانکی می توانند در 
صندوق   های سرمایه گذاری بورسی و سایر ارکان بازار سرمایه جذب شوند.

وی ادامه داد: اگرچه بازار سهام برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب 
نیست، اما سیاست گذاران بورس��ی می توانند با طراحی ابزارهای مختلف 
مالی و سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری بخشی از این سرمایه 

ها را به سوی خود جذب کنند.
این کارش��ناس بازار سرمایه درباره چش��م انداز حرکت بازار سرمایه نیز 
گفت: اگر اخبار سیاس��ی منفی منتشر نشود بازار می تواند دوباره در مدار 

صعودی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: باید توجه داش��ت که گزارش های ۹ ماهه خوبی توس��ط 
بسیاری از شرکت ها اعالم شده و نسبت »قیمت بر درآمد« این شرکت ها 
منطقی است و قیمت ها در محدوده جذابی قرار گرفته اند، بنابراین شرایط 

مناسبی برای رونق معامالت وجود دارد.
مقدس��یان یادآوری کرد: بازارهای رقیب پولی تضعیف و سود روزشمار 
بانکی نیز حذف ش��ده اس��ت که این موضوع می توان��د جذابیت بورس را 

افزایش دهد.

سقوط قیمت ها پایان یافت اما ریسک ها نه

مقصران اصلی افت شاخص بورس
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یک میلیارد و 74 میلیون دالر صادرات بخش 
معدن در 9 ماهه امسال

ارزش ص��ادرات بخش معدن در مدت ۹ ماهه امس��ال به رقم یک 
میلیارد و 7۴ میلیون دالر رس��ید و س��هم بی��ش از ۳.2درصدی از 

مجموع صادرات این دوره را به خود اختصاص داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، براساس آمار گمرک جمهوری 
اسالمی ایران، میزان وزنی صادرات بخش معدن در ۹ ماهه سال ۹7 
برابر با ۱8 میلی��ون و 2۶۳ هزار تن بود که حدود 2۱درصد مجموع 

صادرات وزنی این مدت را به خود اختصاص داد.
می��زان صادرات بخش معدن از نظر وزن و ارزش نس��بت به مدت 
مشابه در س��ال ۹5 به ترتیب ۱۶ و ۳۳درصد کاهش نشان می دهد. 
صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در دوره مورد بررسی، 8۶ 
میلیون و ۹۴۰ هزار تن و به ارزش ۳۳میلیارد و ۳58 میلیون دالر بود 
که نس��بت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 2درصد کاهش و از 
لحاظ ارزش 5.۴درصد افزایش داشت. نرخ رشد اقتصادی بخش معدن 
)استخراج نفت، گاز طبیعی و ...( در سال ۹۶ به رقم ۱.۶درصد رسید 

در حالی که سال ۹5 رقم ۳۳.۱درصد ثبت شده بود.
همچنین بخش س��ایر معادن نیز در س��ال ۹۶ نرخ رشد اقتصادی 
2.8درصد داش��ت، در حالی که در سال ۹5 افت 2.۶درصدی را ثبت 
کرده بود. س��ال گذشته تعداد پروانه اکتشاف معدنی رقم ۹۹8 فقره 
بود که در مقایسه با شمار 7۹5 فقره سال ۱۳۹5 رشد 25.5درصدی 

را نشان می دهد.
همچنین گواهی کشف معدنی نیز پارسال به 5۱2 فقره رسید که 
نسبت به تعداد 5۶2 فقره سال ۱۳۹5 افت 8.۹درصدی داشت. عالوه 
بر این پروانه بهره برداری از معدن نیز در سال ۹۶ به 755 فقره رسید 
که در مقایسه با 8۶۰ فقره سال ۹5 کاهش ۱2.2درصدی را ثبت کرد.

رشد اشتغال بر پایه مجوز های معدنی
آمار اشتغال حاصل از مجوز های صادره معدنی توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نشان می دهد که در سال گذشته برای 5هزار و ۹۱۴ 
نفر در بخش معدن امکان اش��تغال فراهم شد، در حالی که در سال 
۹5 اشتغال حاصل از مجوز های صادره معدنی، ۴هزار و ۳۶۳ نفر بود.

رشد سرمایه گذاری برای اکتشاف معدنی
آمار های وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که سرمایه 
مجوز های صادره در سال ۹۶ در قالب گواهی کشف )هزینه عملیات 
اکتشاف( ثبت ش��ده افزون بر ۶82.2 میلیارد ریال بوده که نسبت به 

رقم 5۶7.۶ میلیارد ریالی در سال ۹5 رشد 2۰.2درصدی دارد.
مجم��وع صادرات بخش معدن و صنایع معدن��ی در مدت ۹ ماهه 
امسال بیش از 7میلیارد و 288.۱ میلیون دالر بود که نسبت به مدت 

مشابه پارسال رشد یک درصدی دارد.
همچنین میزان وزنی صادرات معدن و صنایع معدنی در مدت این 
گزارش افزون بر ۴۴ میلیون و 72۱.5 هزار تن است که در مقایسه با 

۹ ماهه پارسال ۱۰درصد کاهش نشان می دهد.

اخبـــار

یک کانون تفکر و نهاد سیاس��ت پژوهی در نامه ای به الریجانی، رئیس 
مجلس شورای اس��المی، ضمن برشمردن اثرات نامطلوب قیمت گذاری 
نادرست برای گندم، تعیین نرخ ۱۹۳۰ تومانی برای خرید تضمینی این 

محصول را کارشناسی و حیاتی دانست.
به گزارش تس��نیم، ش��بکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به 
الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس��المی، درخص��وص بودجه در نظر 

گرفته شده برای خرید تضمینی گندم نکاتی مطرح کرد.
ب��ه عقیده این کانون تفک��ر و نهاد سیاس��ت گذاری، همانطور که در 
محاس��بات کمیته اقتصاد مقاومتی و مرک��ز پژوهش های مجلس آمده، 

ضروری اس��ت ن��رخ خرید تضمینی گندم ۱۹۳۰ تومان تعیین ش��ود و 
ب��رای این مهم، به ۱۱.7 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز اس��ت؛ هرچند 
بودجه در نظر گرفته ش��ده در ش��رایط فعلی نیز کمتر از حد مورد نیاز 
اس��ت. »صادرات قاچاق��ی گندم«، »کاهش کیفیت گن��دم تولیدی« و 
»تولید محصوالت آب بر و غیرراهبردی« نتیجه قیمت گذاری نادرس��ت 

برای گندم است که در این نامه تشریح شده است.
متن نامه مذکور به ش��رح زیر اس��ت: همانطور که مستحضر هستید؛ 
براس��اس قان��ون تضمین خرید محصوالت اساس��ی کش��اورزی، دولت 
موظف اس��ت هر س��اله نرخ خرید تضمینی اقالم مشخص شده در این 
قانون را اعالم کرده و سپس تولیدات کشاورزان را براساس نرخ اعالمی، 
از ایش��ان خریداری نماید. گندم راهبردی ترین محصول کش��اورزی در 
این قانون اس��ت ک��ه پس از خرید تضمینی، ب��رای تولید آرد و نان، به 
کارخانجات آردسازی و صنایع مرتبط فروخته می شود و نرخ فروش آن 

بسته به محل مصرف، ۶۶5 و ۹۰۰ تومان تعیین گردیده است.
اخت��الف ن��رخ خرید تضمینی گندم از کش��اورزان با ن��رخ فروش به 
کارخانجات آردس��ازی و صنایع مرتبط، توسط دولت هر ساله در ردیف 
»یارانه نان و خرید تضمینی گندم« در بودجه پیش بینی می شود. میزان 
این یارانه در الیحه بودجه س��ال آتی رقم ۶۱۴5 میلیارد تومان در نظر 

گرفته شده است.
اما از آنجا که طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه کل کشور، نرخ خرید 
تضمینی گندم در سال زراعی ۹8-۹7 معادل ۱۶۰۰ تومان تعیین شده 
است، یارانه لحاظ شده برای این ردیف، کافی نیست؛ عدم کفایت یارانه 

ن��ان و خرید تضمینی گن��دم در بودجه، احتم��ال کاهش میزان خرید 
تضمینی گندم از کش��اورزان یا تاخیر در پرداخت مطالبات این قشر را 
افزایش می دهد که چالشی جدی برای خودکفایی در تولید گندم است.

بنابراین با نرخ ۱۶۰۰ تومانی برای خرید تضمینی گندم و با توجه به 
نیاز ۱۰ میلیون تنی کش��ور به این محصول، ضروری است مبلغ 8۴۱۰ 
میلیارد تومان به عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم در بودجه ۹8 

در نظر گرفته شود.
ب��ا این وجود، طبق محاس��بات انجام ش��ده توس��ط کمیت��ه اقتصاد 
مقاومتی کمیس��یون اقتصادی و همچنی��ن مرکز پژوهش های مجلس، 
ن��رخ کارشناس��ی خرید تضمینی گندم در س��ال زراع��ی آینده ۱۹۳۰ 
تومان اس��ت تا طبق آنچه در قانون فوق الذکر آمده، با هزینه های تولید 

همخوانی داشته باشد.
براساس بررس��ی های کارشناسی و تجربه عملیاتی سال های گذشته، 
تعیی��ن هر نرخی پایین تر از این میزان، س��ه اثر منفی به دنبال خواهد 

داشت که عبارتند از:
صادرات قاچاقی ناشی از باال بودن قیمت گندم در کشورهای همسایه: 
در حال حاضر قیمت گندم در کش��ورهای همس��ایه با احتساب نرخ ارز 

سامانه نیما، بین 2 تا ۴ هزار تومان است.
کاه��ش کیفیت تولید گن��دم به دلیل افزایش هزینه ه��ای تولید: در 
صورت��ی که نرخ خرید تضمینی گندم پایین تعیین ش��ود، کش��اورزان 
ناچ��ار به تولید گندم با کیفیت پایین تر هس��تند ت��ا هزینه های خود را 

کاهش دهند.

پیشنهاد تعیین قیمت ۱9۳۰ تومانی گندم برای تقویت 

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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80درصد تولید باید به تعهدات پیش فروشی اختصاص یابد
 هیچ خودروسازی حق اعمال تکلیف به 

مشتری برای انصراف ندارد
مع��اون امور صنای��ع وزارت صم��ت گفت خودروس��از حداکثر 
می تواند 2۰درصد از تولیداتش را فروش فوری داش��ته باش��د آن 
هم ب��رای تنظیم بازار و بای��د حداقل 8۰درص��د تولیداتش را به 
پیش فروش ه��ا اختصاص ده��د. به گزارش ایلنا، فرش��اد مقیمی، 
مع��اون امور صنایع وزارت صمت به ش��بکه خب��ر، گفت: یکی از 
مش��کالتی که باید به آن رس��یدگی می ش��د موضوع قطعه سازی 
و قطعه س��ازها بود که با مش��کل تامین نقدینگی روب��ه رو بودند. 
قطعه س��ازها معتقد بودند متناس��ب با افزایش قیمت خودرو باید 
قیمت قطعات هم افزایش یابد و اولین موضوعی هم که بررس��ی و 
مصوب شد اصالح قیمت قطعات در قراردادهای بین خودروسازها 
و قطعه س��ازها بود. مقیمی با اشاره به محدودیت های خودروسازها 
در تولید و تحویل برخی خودروها گفت: البته هیچ خودروس��ازی 
ح��ق اعمال تکلیف به مش��تری برای انصراف ندارد. این مس��ئول 
دولتی افزود: خودروساز حداکثر می تواند 2۰درصد از تولیداتش را 
فروش فوری داشته باش��د آن هم برای تنظیم بازار و باید حداقل 

8۰درصد تولیداتش را به پیش فروش ها اختصاص دهد.

تصدیگری دولت در صنعت خودرو خاتمه 
می یابد

براس��اس مصوبه دیروز مجلس، دولت مکلف اس��ت طی مدت سه 
س��ال از الزم االجرا شدن قانون س��اماندهي خودرو با اجرای صحیح 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ زمینه رقابت پذیری در صنعت 
خ��ودرو را به نحوی فراهم کند که تصدیگ��ری دولت خاتمه یافته و 
صرف��ا اقدامات نظارتی سیاس��ت گذاری و تنظیم گری انجام دهد. به 
گزارش کس��ب و کار نیوز، نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی روز 
سه شنبه در جریان بررسی جزییات طرح ساماندهی صنعت خودرو با 
پیشنهاد جایگزین برای ماده 2 این طرح که از سوی حمیدرضا فوالگر 
صورت گرفت، موافقت کردند. براساس این مصوبه، دولت مکلف است 
طی مدت س��ه سال از الزم االجرا ش��دن این قانون با اجرای صحیح 
سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ 
و اصالحات بعدی آن و سیاس��ت های کلی تولید ملی، کار و سرمایه 
ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که 
تصدیگری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری 
و تنظیم گری انجام دهد. گفتنی است این پیشنهاد با ۱۱۳ رای موافق، 
۳۶ رای مخال��ف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در 

جلسه به تصویب رسید.

زیان انباشته صنعت خودرو به مرز 11 هزار 
میلیارد تومان نزدیک شد

آخرین صورت های مالی ارائه ش��ده خودروسازان به بورس نشان 
می دهد زیان انباش��ته ایران خودرو و گروه خودروس��ازی سایپا تا 
پایان پاییز امس��ال ب��ه مرز ۱۱ هزار میلیارد تومان نزدیک ش��ده 
اس��ت. با توجه به این رقم، رکورد زیان انباش��ته در خودروسازی 

ایران شکسته شد.
به گزارش پدال نیوز، بنابر آماری که دو خودروساز بزرگ کشور به 
بورس اعالم کرده اند، زیان انباشته آنها تا پایان پاییز امسال به ۱۰ هزار 
و 8۴7 میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، ایران خودرو به عنوان 
بزرگ ترین خودروساز کشور، زیان ۴ هزار و ۶77 میلیارد تومانی را در 
کارنامه خود ثبت کرده و سایپایی ها نیز ۶ هزار و ۱7۰ میلیارد تومان 
زیان دیده اند. هرچند صنعت خودرو سال هاست با زیان انباشته دست 
و پنجه نرم می کند، با این حال زیان حدودا ۱۱ هزار میلیاردی برای 
اولین بار در تاریخ خودروس��ازی کش��ور به ثبت رسیده است. شاید 
در نگاه اول این طور به نظر برس��د که زیان موردنظر با کمک دولت و 
همچنین آزادسازی قیمت خودرو، قابل جبران است، با این حال زیان 
۱۱ هزار میلیاردی تنها بخشی از بحران مالی ایران خودرو و سایپا به 
شمار می رود و داس��تان بدهی های شان، مثنوی دیگری است. طبق 
یک روایت، دو خودروساز بزرگ داخلی در حال حاضر 5۰هزار میلیارد 
تومان بدهی به بخش های مختلف دارند که از این رقم، ۱5 تا 2۰ هزار 
میلیارد تومان منتسب به قطعه سازان است و حدود ۳۰ هزار میلیارد 
تومان هم معوقات بانکی آنها را تش��کیل می دهد، بنابراین غول های 
جاده مخصوص از یکسو با زیان انباشته هنگفتی روبه رو هستند و از 
س��وی دیگر با بدهی های کالن دست و پنجه نرم می کنند و در این 
ش��رایط، حتی وعده کمک ۱2 هزار میلیارد تومانی دولت به آنها نیز 

نمی تواند این حجم از بحران مالی را پاسخ دهد.
 اما بررس��ی روند زیاندهی خودروسازان در سه فصل بهار و پاییز و 
زمستان نشان می دهد سال ۹7 به نوعی نقطه عطف زیاندهی آنها بوده 
اس��ت. صورت های مالی نش��ان می دهند ایران خودرو و سایپا همواره 
طی س��ال جاری در مسیر ضرر قرار داش��ته اند و نتیجه آن، رسیدن 
زیان انباش��ته به ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است. صورت های مالی 
ارائه ش��ده به بورس توسط ایران خودرو، نشان می دهد این شرکت در 
فصل بهار 7/۶ میلیارد تومان س��ود کرده، با این حال آبی های جاده 
مخصوص در تابس��تان زیان 2 هزار و 575 میلیارد تومانی را به ثبت 
رس��انده اند. در فصل پاییز نیز 2 هزار و 5۳5 میلیارد تومان دیگر به 
زیان این شرکت اضافه شده است تا در مجموع زیانی 5 هزار و ۱۱۰ 
میلیارد تومانی در کارنامه ۹ ماهه امس��ال ایران خودرو به ثبت برسد. 
روند زیاندهی ایران خودرو طی سال جاری به این شکل بوده که این 
شرکت تا پایان بهار امسال حدود ۴5۰ میلیارد تومان سود داشته، اما 
در پایان تابستان و پاییز، به ترتیب 2 هزار و ۱۳5 میلیارد تومان و ۴ 
هزار و ۶77 میلیارد تومان زیان انباش��ته ثبت کرده است. سایپایی ها 
نیز طبق صورت های مالی ارائه شده به بورس، در فصل بهار امسال 8/۳ 
میلیارد تومان سود حاصل کرده اند، اما در تابستان متحمل زیان یک 
هزار و 72۴ میلیارد تومانی ش��ده اند. دومین خودروساز بزرگ ایران 
در فص��ل پاییز هم ۳ هزار و ۳۱۴ میلیارد تومان زیان حاصل کرده و 
در مجموع ۹ ماه امس��ال نیز زیانی 5 هزار و 2۹ میلیارد تومانی را به 
ثبت رسانده است. روند مالی سایپا طی سال جاری نشان می دهد زیان 
انباشته این شرکت در پایان تابستان به 2 هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان و 

در انتهای پاییز به ۶ هزار و ۱7۰ میلیارد تومان رسیده است. 

س��االنه حدود یک و نیم میلیارد دالر برای خرید قطعات یدکی خودرو 
در کش��ور صرف و ۶۰ میلیون دالر نیز ب��رای واردات مواد اولیه موردنیاز 
قطعه سازی به کشور اختصاص داده می شود. به گزارش کسب و کار نیوز، 
این در حالی اس��ت که ام��روز بازار قطعات خ��ودرو در منجالبی گرفتار 
ش��ده که جان و س��المت افراد را تهدید می کند. جوالن قطعات تقلبی و 
بی کیفیت در کنار گرانی صد درصدی موجب نارضایتی مردم شده و هیچ 
نظارت��ی هم بر این بازار وجود ندارد. خودروس��ازان و وزارت صنعت باید 
بدانند که در صورتی که مش��کالت قطعه س��ازی به زودی حل نشود، در 
آینده ای نزدیک ممکن است خودروی ملی به دلیل نبود بعضی از قطعات 
تولید نش��ود و همچنین احتمال تعطیلی کارخانه های قطعه سازی وجود 
دارد. رئی��س امور بازرس��ی اصناف در این رابطه گف��ت: هم اکنون حجم 
تامین و توزیع قطعات تقلبی خودرو در بازار به مرز هشدار رسیده که باید 
برای آن تدبیری فوری اندیشیده شود. علیرضا نیک آیین با اشاره به اینکه 
کمب��ود قطعات اصلی در بازار زمینه را برای س��ودجویی متخلفان فراهم 
کرده است، افزود: این افراد قطعات تقلبی بی کیفیت را در بسته بندی های 
قطعات اصلی و با نش��ان های معروف به بازار عرضه می کنند به نحوی که 

این قطعات حتی برای تعمیرکاران خودرو قابل تشخیص نیست.

وی با بیان اینکه آزمایش��گاهی در تعمیرگاه های خودرو برای تشخیص 
این قطعات وجود ندارد، گفت: این موضوع ش��کایات بس��یار زیادی را از 
س��وی مردم به بازرس��ی اصناف و اتحادیه های مربوطه ایجاد کرده است. 
رئیس امور بازرس��ی اصناف افزود: این تقلب بیش��تر در قطعات حساس 
تعلیق و ترمز خودرو وجود دارد که به دلیل نداش��تن استاندارد های الزم 
و گیرای��ی کم در هنگام ترمز می تواند بس��یار خطرناک باش��د. این عضو 
هیات مدیره اتحادیه فروشندگان قطعات یدکی با اشاره به این موضوع که 
قیم��ت لوازم یدکی حدود ۳۰۰ تا۴۰۰درصد افزایش یافته اس��ت، افزود: 
وجود واس��طه ها عامل این گرانی اس��ت. وی از ط��رف دیگر درخصوص 
کاه��ش کیفیت ل��وازم یدکی، تعمی��رکاران قربانی پایی��ن بودن کیفیت 

قطعات لوازم یدکی هستند.
پرداخت قیمت های امروز خارج از توان مردم است

ب��ازار لوازم یدکی و قطعات خودرو تا قبل از این اتفاقات و گرانی ارز و 
نابس��امانی اقتصادی هم وضعیت مناسبی نداشت اما امروز شاهد هستیم 
که این وضعیت به مرز هش��دار رسیده و لوازم یدکی و قطعات تقلبی در 
بازار افزایش بسیاری داشته اند. این کاالها به دلیل اینکه با جان و سالمت 
مردم س��روکار دارند باید تحت نظارت بیش��تری ق��رار بگیرند و این گونه 

نباشد که در بازار با وجود افزایش قطعات تقلبی افزایش تا ۳۰۰درصدی 
قیمت را هم ش��اهد باش��یم. گرانفروش��ی در بازار قطعات یدکی خودرو 
به طور بی س��ابقه ای افزایش داش��ته و نارضایتی در بین مصرف کنندگان 

وجود دارد.
در حال��ی ک��ه تولیدکننده ایران��ی باید قطعات باکیفی��ت و مقرون به 
صرفه تولید کند ش��اهد هستیم که با افزایش نرخ ارز و گرانی مواد اولیه 
گران��ی در بازار بیداد می کند. کیفیت قطعات کاهش داش��ته و برخی از 
کارخانه های قطعه س��از به علت نیامدن مواد اولی��ه، قطعات کنار رفته از 
خط تولید را وارد بازار کردند. شرایطی به وجود آمده که کاالی ایرانی در 
این صنعت از کش��ور خارج می شود و با چسباندن برچسب برند خارجی 
مجدد وارد بازار کشور می شود و مصرف کننده فکر می کند کاالی خارجی 
خریده و از بابت کیفیت خیالش راحت می ش��ود اما در حالی اس��ت که 
واقعیت چیز دیگری اس��ت. به طور کلی تامین قطعه واقعا کار دش��واری 
ش��ده و قطعه ای که تا چند ماه قبل ۳ میلیون تومان بود االن بیش��تر از 
۶میلی��ون تومان قیمت دارد. مش��تری ها هم س��عی می کنند تا آنجا که 
ممکن اس��ت قطعه عوض نکنند چون پرداخ��ت قیمت های امروز خارج 

از توان مردم است.

گرانی ۳۰۰درصدی لوازم یدکی خودرو

در وضعیت کنونی تنها راه حمایت از صنعت بزرگ خودرو برداشتن 
موانع تولیدکنندگان اس��ت تا در فضای ام��ن اقتصادی قادر به تأمین 
بازار مصرف باشند بر این اساس به اعتقاد رئیس انجمن تولیدکنندگان 
لنت ترمز و کالچ چنانچه نیاز نقدینگی تولیدکنندگان کاهش و سقف 
تس��هیالت بانک ها افزایش یابد واحدهای تولی��دی قادر به تامین نیاز 

بازار و حتی صادرات خواهند بود.
حس��ین الجوردی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو در رابطه با 
وضعیت تولید اظهار داش��ت: در حال حاضر روند تولید به خوبی پیش 
می رود و تولیدکنندگان قادر به تامین نیاز بازار هس��تند و از این بابت 
جای نگرانی نیس��ت ل��ذا امیدواریم با کاهش موانع، در آینده ش��اهد 

شرایط بهتر تولید باشیم.
وی در ادامه افزود: ش��رایط اقتصادی به نحوی اس��ت که نمی توان 
از کاه��ش یا افزایش قیمت ها س��خن گفت زیرا قیمت ها در گذش��ته 
با توجه به ارز نیما محاس��به می ش��د و امروز علی رغم افزایش نرخ ارز 
نیمای��ی تولیدکنندگان تالش می کنند با افزایش تولید قیمت ها را در 

حالت تعادل و ثبات نگهدارند.

وی گفت: قطعا در ش��رایط کنون��ی، تولیدکنندگان در روند تولید با 
مش��کالتی مواجه هس��تند، اما با توجه به حس مسئولیتی که دارند با 
چنگ و دندان واحدهای تولیدی خود را س��رپا نگاه داش��ته اند لذا اگر 
موان��ع تامین و تخصیص ارز مرتفع ش��ود و مواد اولیه مورد نیاز تولید 
به دست تولیدکنندگان قطعات صنعت خودرو برسد قطعا قادر خواهد 
ب��ود عالوه بر تامین نیاز داخل در باب ص��ادرات نیز هدف گذاری های 

کالنی داشته باشند.
رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان لن��ت ترم��ز و کالچ معضل مهم 
تولیدکنندگان را کمبود نقدینگی دانس��ت و گفت: روند تولید با توجه 
به مش��کالت اقتص��ادی قدری کند ش��ده زیرا نرخ ه��ا افزایش یافته، 
اما س��قف تس��هیالت بانک ها افزایش نیافته و س��خت تر از گذشته به 
تولیدکنندگان تسهیالت ارائه می شود لذا باید در این مورد با اقدامات 
جدی تر وارد شوند زیرا تولیدکنندگان از این بابت تحت فشار هستند.

به اعتقاد وی چنانچه زمان انتظار برای دریافت ارز در صرافی ها و یا 
بانک ها کوتاه تر ش��ود تولید شکوفاتر خواهد شد و وضعیت تولید قطعا 

بهتر از گذشته خواهد بود.

وی گفت: ام��روز با توجه به نرخ باالی ت��ورم، امرار معاش کارگرها 
قطعا به سختی صورت می گیرد لذا باید هرچه سریع تر مسئولین برای 
این اقشار اقدامات جدی تری انجام دهند با این وضعیت حتی افزایش 
2۰درصدی حقوق ها در س��ال آینده نیز کفاف خرج و مخارج کارگران 
را نخواهد داد لذا در این خصوص با توجه به مشکالت جدی که وجود 
دارد دول��ت باید طی برگزاری نشس��ت هایی ب��ا کارفرمایان برای حل 

مشکالت چاره ای بیندیشد.
ل��ذا ب��ه منظور بهب��ود ش��رایط از مس��ئولین درخواس��ت داریم از 
تولیدکنندگان و انجمن های صنفی استعالمات خاصی صورت دهند تا 
با آگاهی از وضعیت تولید در کشور نسبت به رفع موانع تولید و به تبع 

آن افزایش عرضه به بازار اقدام شود.
وی گف��ت: تصمیم گیری پش��ت درب های بس��ته قطعا نتیجه بخش 
نخواه��د ب��ود زی��را تنها مدی��ران واحده��ای تولی��دی و انجمن ها با 
اش��راف کامل به حیطه کاری خود قادر به ارائه پیش��نهادات س��ازنده 
و راهکارهای ش��فاف خواهند بود لذا امیدواریم با استفاده از تجربیات 

صنعتگران شاهد حل مشکالت صنعت باشیم.

خرید و فروش خودرو در بازار به صفر رس��ید، این اتفاق تحت تاثیر 
اعالم قیمت های تازه از سوی خودروسازان صورت گرفت.

به گزارش صبحان��ه، دی ماه، ماه افزایش قیمت خودرو بود. در این 
م��اه به فاصله کوتاهی خودروس��ازان قیمت تولی��دات خود را افزایش 
دادن��د و برخی خودروها نظیر پراید که پرتیراژترین خودروی تولیدی 
محسوب می شود، دو بار پیاپی در فاصله یک هفته افزایش قابل توجه 
قیمت را تجربه کردند. این اتفاق سبب شد بازار خرید و فروش خودرو 
به گفته برخی فعاالن »س��نگوپ« کند چرا که قیمت های تازه امکان 

خرید و فروش را از میان برد.
وقتی تنور داغ شد

 پ��س از افزایش قابل توج��ه قیمت ارز و کاه��ش ارزش پول ملی، 
تالش برای تبدیل نقدینگی به کاال در دستور کار بسیاری از دارندگان 
س��رمایه های خرد قرار گرفت.  بازار خرید و فروش داغ بود و این فقط 
خ��ودرو نبود که در تیررس س��رمایه های س��رگردان فراری از کاهش 
ارزش قرار گرفت. ارز، س��که، طال و مسکن همگی اقالمی بودند که با 
هجوم سنگین سرمایه ها روبه رو شدند. داستان خودرو اما متفاوت بود. 
خودروس��ازان در این مقطع در حالی دس��ت به پیش فروش های مکرر 
زدن��د که تحت تاثی��ر تحریم و اعالم نبود قطعه کاف��ی، تزریق خودرو 

ب��ه ب��ازار را متوقف کرده و س��طح تولیدات خود را به ش��دت کاهش 
داده بودند. با این حال پیش فروش ها، براس��اس کد ملی و باب ش��دن 
اصطالحات��ی چون »خودرو اولی« و ... نیز نتوانس��ت تب فراگیر خرید 
خودرو را به عرق بنشاند. روند پیش فروش خودرو در کنار عدم تحویل 
خودروهای قبلی و عدم ارسال دعوت نامه برای خریداران ادامه داشت 

که کم کم بحث افزایش قیمت خودرو بار دیگر مطرح شد.
ماه موعود

 دی ماه اما ماه موعود برای خودروس��ازان بود. قیمت ها دو بار پیاپی 
افزایش یافت و نعمت بخش، دبیر انجمن خودروس��ازان تاکید کرد که 
اتفاقا این میزان افزایش کافی نیس��ت و مقرر اس��ت رشد قیمت ها در 

سه مرحله تداوم یابد.
 حاال آنها که خودرو پیش خرید کرده بودند می پرس��یدند قرار است 
خودروه��ا را به قیم��ت روز بگیرند یا به قیمت زمان ثبت نام؛ پاس��خ 
همان قدر که معلوم ب��ود، نامعلوم می نمود. گفتند خودروهای ثبت نام 
ش��ده تا مرداد، مشمول افزایش قیمت نمی شوند اما کمی بعد استفاده 
از عبارت خودروهای فروش قطعی، معادله را به هم زد. در حالی تاکید 
می شود خودروهای فروش قطعی مشمول افزایش قیمت نمی شوند که 
بخش عمده خودروهای پیش فروش ش��ده، دریافت های علی الحساب 

دارند.
بازار خرید و فروش حواله خوابید

در عین حال بازار خرید  فروش حواله نیز با کاهش شدید معامالت 
روبه رو ش��د. حاال دیگر کس��انی که ب��ه امید حف��ظ ارزش پول خود 
خودرو خریدند، با ش��رایط تازه ای روبه رو ش��ده اند. این در حالی است 
که س��عید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران می گوید ۹۰درصد 
پیش خریدکنن��دگان خ��ودرو س��رمایه گذار بودند ن��ه مصرف کننده. 
موتمنی به خبرآنالین، گفت: بازار هنوز س��ردرگم اس��ت باید دید در 
روزه��ای آتی ش��کل تحویل خودرو چگونه اس��ت. اگر خودروس��ازان 
خودروهای تولیدی خود را 5 تا ۱۰ روزه به فروش برس��انند قیمت ها 
تغیی��ر نمی کند ام��ا فروش بلندمدت همچنان قیم��ت در بازار آزاد را 

تحت تاثیر قرار می دهد.
ب��ه گفته وی، تحویل خودروهای معوق می تواند قیمت ها را تا حدی 
منطقی کرده و از فشار موجود بر بازار بکاهد. عباس تابش معاون وزیر 
صنعت و رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنن��ده و تولیدکننده گفت: 
براس��اس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروس��ازان حق ندارند بیش از 
2۰درصد تولیدات شان را به فروش نقدی اختصاص دهند و 8۰درصد 

باید به معوقات اختصاص یابد.

تنها راه حمایت از صنعت بزرگ خودرو رفع موانع تولیدکنندگان است

واکاوی تاثیر قیمت های تازه بر بازار خودرو
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ستاری گفت تعداد شرکت های دانش بنیان در کشور امروز به مرز ۴هزار شرکت 
رسیده است و این موضوع، بیان کننده تحول در نوع نگاه به شرکت های دانش بنیان، 

نگاه نو به پژوهش، ایده های خالقانه و رویکرد جدید دانشگاه ها است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، 
س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فن��اوری رئیس 
جمهوری در دومین بخش از سفر به استان بوشهر، 
به اس��تانداری رفت تا با حضور در جمع مدیران و 
تصمیم گیران اس��تانی حاضر در نشس��ت شورای 
اداری، ض��رورت یک تحول اساس��ی در نگرش ها 
نس��بت به اقتصاد، نیروی انس��انی جوان و اقتصاد 

دانش بنیان را بیان کند.
س��تاری در این نشست، فروش ۶۰هزار میلیارد 
تومانی سال گذشته شرکت های دانش بنیان و رشد 
این میزان در سال جاری را نشانی از پررنگ تر شدن 
مفهوم دانش بنیان در اقتصاد و زندگی مردم دانست 
و ادامه داد:  تعداد شرکت های دانش بنیان در کشور 

امروز به مرز ۴هزار شرکت رسیده است و این موضوع، بیان کننده تحول در نوع نگاه 
به ش��رکت های دانش بنیان، نگاه نو به پژوهش، ایده های خالقانه و رویکرد جدید 

دانشگاه ها است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گسترده کردن فرش زیست بوم کارآفرینی 
و نوآوری زیر پای جوانان و کارآفرینان بومی استان را یک ضرورت برای دانش بنیان 
شدن اقتصاد دانست و گفت: جوانان خالق و نوآور باید بتوانند ایده های خالقانه خود 
را به میدان عمل بیاورن��د؛ در این راه نباید مانع 
حرکت آنان شود و با پایین کشیدن کرکره یک 
کسب و کار خالق یا دانش بنیان، به یک کارآفرینی 

لطمه وارد کند.
به گفته ستاری، اگر کارآفرینان این اطمینان 
خاطر را داشته باشند که کسی نمی تواند کسب 
و کار آنان را تعطیل کند پای در میدان می گذارند؛ 
باید کشور به این باور برسد که تعطیلی هر کسب و 
کار نوآورانه و ایستادن مقابل کارآفرین، بزرگ ترین 

خیانت به کشور است.
وی با تأکید بر اینکه توس��عه باید از دل بوم و 
فرهنگ بیرون آمده و متناسب با ساختار و ذات 
آن منطقه باشد، اظهار کرد: آنچه که توسعه واقعی 
و مبتنی بر پیشرفت را به ارمغان می آورد، توسعه ای است که از بوم یک منطقه ایجاد 
شود؛ اگر توسعه با وابستگی به خام فروشی و منابع نفتی بنا شود، معضالتی  به وجود 

می آورد که امروز شاهد آن هستیم.

دنیاي دیجیت��ال و فناوري هاي نوین هر روز با رون��دي فزاینده، امکانات و 
دستاوردهاي جدیدي را در مقابل انسان قرار مي دهد که هر کدام از آنها بخشي 
از زندگي انسان را دستخوش تغییر قرار مي دهند، که از آن جمله می توان به 

خلق کسب و کارهای نوین در جهان اشاره کرد.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��اني 
معاون��ت علمي و فن��اوري ریاس��ت جمهوري، 
اینترنت برای مصارف محتوای ویدئویی، استفاده 
از پلتف��رم رس��انه های اجتماع��ی آنالین برای 
خریدوفروش، برقراری ارتباط و تبادل داده است. 
از سوی دیگر کشورهاي دنیا تالش دارند تا از این 
رهاورد عرصه دیجیتالي شدن بیشترین بهره را 
ببرند و هر کدام سهم بیشتري از اقتصاد دیجیتال 
را به خود اختصاص دهن��د. به همین منظور با 
توجه ب��ه اهمیت اقتصاد دیجیتال��ی در جهان، 
ستاد توسعه فناوري هاي حوزه اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندسازی معاونت علمي و فناوري ریاست 

جمهوري؛ در گزارش��ی سعی داشته است که به بررسی این موضوع در قالب 
خلق کسب و کارهای نوین در رابطه با استقبال جمعیت جهان به شبکه های 

اجتماعی بپردازد.

تأثیر ظهور و نفوذ شبکه های مجازی در کسب و کار
یکی از قابلیت هاي نوظهور اخیر فضاي کسب وکارهاي گوناگون، ظهور و نفوذ 
ش��بکه های مجازی اس��ت که عالوه بر اینکه خود، بخش قابل توجهی از ارزش 
برند ش��رکت های فعال در اقتص��اد دیجیتال را 
تصاحب کرده اند، به طرز قابل توجهی برهم زننده 

معادالت در کسب وکارهای مختلف نیز شده اند.
پلتفرم های اجتماعی در سطح جغرافیایی 

در حال رشد و افزایش هستند
در س��ال 2۰۱۶، 2.8 میلیارد نفر، یعنی بیش 
از یک سوم جمعیت جهان به پلتفرم  شبکه های 
اجتماعی، متصل بوده اند. براساس آمارهاي موجود 
مي توان دریافت که پلتفرم های اجتماعی به سرعت 
و در سطح جغرافیایی گسترده ای در حال رشد و 
افزایش هستند و کاربران بسیاری را به خود جذب 
کرده است.  همچنین آنچه بیش از پیش توجهات 
را ب��ه خود معطوف کرده اس��ت، اس��تفاده از این 
plug-and- پلتفرم ها جهت انجام کسب وکارها است. پلتفرم، یک مدل کسب وکار

play است که به شرکت کنندگان بسیاری )مشتریان و تولیدکنندگان( اجازه می دهد 
به آن متصل شده، با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و به خلق و مبادله ارزش بپردازند.

شبکه های اجتماعی راهی برای خلق کسب وکارهای نوین استخروجی دانشگاه باید در مسیر حل مشکالت جامعه و کارآفرینی باشد

مدل مالکیت توزیع شده، مؤثرترین راهکاری است که با افزایش اشتغال زایی و 
درآمد، کشور هند را در مسیر تحوالت صنعتی و اقتصادی، یاری می کند.

کارشناس��ان معتقدند که کشور هند، در مسیر چهارمین انقالب صنعتی، باید 
دوران توس��عه  اقتصادی فعلی خود را به اهرم رشد فراگیر تبدیل کند. بااین حال 
عواملی نظیر عدم توسعه  مهارت ها و ایجاد نشدن شغل های جدید، موانع مهمی 
در این راه به شمار می روند، به طوری که اخیراً انجمن جهانی اقتصاد، در گزارشی با 
عنوان »هند: آینده  مصرف در بازارهای مصرف کننده« به این موضوع اشاره  کرده 
است. پیش بینی می شود تا سال 2۰27، کشور هند سومین اقتصاد مصرف کننده  
جهان باشد. ساالنه ۱۰ تا ۱2 میلیون نفر به جمعیت کارگر هند افزوده می شود و 
رشد جامع این کشور، در صورتی محتمل خواهد بود که نرخ اشتغال نیز با سرعت 
مشابهی افزایش پیدا کند. بخش اعظم نیروی کار هند، در بخش غیررسمی کار 
می کنند و عده  زیادی از کارگران نیز به علت عدم توسعه  مهارت های مورد نیاز یا 
اختالفات منطقه ای، بیکار هستند. به عالوه، تنها 25درصد از زنانی که به سن کار 

کردن رسیده اند، استخدام  شده اند.
کشور هند به طور مشخص، در مناطق شهری و روستایی و مخصوصاً در حوزه  

زنان؛ با چالش ایجاد فرصت های شغلی 
مواجه است، اما این کشور چگونه می تواند 
مش��کالت فوق را پشت سر بگذارد و به 
سمت رشد آرمانی، حرکت کند؟ کلید 
این سؤال، روندی به نام مالکیت توزیعی 
 Distributed( یا مالکیت توزیع ش��ده

Ownership( است.
مالکیت توزیع شده، درواقع به یک مدل 
مالکیت ش��رکت اش��اره دارد که در آن، 
اعضای س��ازمان، مالک و اداره کنندگان 
شرکت هس��تند و در س��ود و مزایا نیز 
شریک می ش��وند. این مدل مالکیت، از 
انعطاف پذیری و ظرفیت بس��یار باالیی 
برخوردار است و اگر به درستی اجرا شود، 

قابلیت مقیاس پذیری فوق العاده وسیعی خواهد داشت.
دو انق��الب صنعتی اول، بر پایه  تمرکزگرایی ش��کل گرفتن��د. تولید انبوه، به 
کارخانه های عظیم و تصمیم گیری متمرکز نیاز داشت، اما اتصاالت دیجیتال امروزی، 

امکان ایجاد مدل های توزیع شده تولید را فراهم می آورد.
عالوه  بر این، فرهنگ رو به رشد مصرف، بازار جدید محصوالتی را ایجاد کرده 
که هم قابل  پیگیری هستند و هم می توان آنها را در سطوح یا دسته های کوچک، 
شخصی سازی و تنظیم کرد. مالکیت توزیع شده، کلید بازار 5تریلیون دالری مصرف 
پایدار را نیز در دست دارد که از برآورد و انتظارات بازار ۱۰تریلیون دالری غذا، مد و 

خانه در سال 2۰۳۰ مشتق می شود.
بااین حال اجرای چنین سیس��تمی در مقیاس وس��یع، مستلزم این است که 
تولیدکنندگان، از مهارت و انگیزه  مالکیت و اداره  شرکت های جهانی برخوردار باشند. 
چالش فراهم کردن زیرساخت های اولیه  فیزیکی، دیجیتالی و انسانی، چالش بسیار 
عظیمی است، اما زمانی که زیرساخت ها آماده شوند، مدل فوق، قابلیت و پتانسیل 

مقیاس پذیری فوق العاده ای خواهد داشت.
 Bangalore( به عنوان مث��ال، ش��رکت تولی��دی بنگل��ور گری��ن کرف��ت
GreenKraft(، پس از شش سال تالش در راه دستیابی به استانداردهای جهانی، 
موفق شد تعداد پرسنل خود را از 2۰۰ به ۱5۰۰ کارمند زن افزایش دهد. به دنبال 
آن، تنها در طول یک ماه، ظرفیت درآمدزایی ساالنه  این شرکت نیز از ۱5۰ هزار 

دالر به یک میلیون دالر افزایش یافت.
یک راه حل آزمایش شده

شرکت بنگلور گرین کرفت، تأسیس سال 2۰۱2، یک شرکت تولیدی واقع شده 
در شهر بنگلور هندوستان است که محصوالت خانه و خانواده را با استفاده از فیبر 
طبیعی تولید می کند. برخی از محصوالت این شرکت عبارتند از بشقاب ها و ظروف 
گیاهی قابل استفاده  مجدد )که نیاز به ظروف پالستیکی یک بارمصرف را کاهش 
می دهد(، پدهای بهداشتی پارچه ای و همچنین لوازم خانگی ساخته شده از پوست 
درخت موز. همان طور که ذکر شد، درآمد ساالنه  گرین کرفت بالغ بر یک میلیون 
دالر است و این شرکت محصوالت خود را به برندهای بومی و بین المللی، ازجمله 
خرده فروش��انی نظیر ایکیا، لومب��ارد، Ecofemme و MotherEarth عرضه 

می کند.
بنگلور گرین کرفت، ۱7۰۰ تولیدکننده را در استخدام خود دارد که همه  آنها 
سهامدار شرکت هستند. درآمد این تولیدکنندگان، شامل حقوق و دستمزد، سود 
اشتراکی )در سطح تولیدکننده  شرکت( و سهم سود از مالکیت برند است. این امر 
باعث شده که درآمد فعلی تولیدکنندگان، سه برابر درآمد قبلی آنها باشد. بیش از 
۹۰درصد از تولیدکنندگان گرین کرفت، 
زن هستند و تعداد قابل توجهی از آنها نیز 
در پست های نظارتی و مدیریتی مشغول 

به کارند.
Amul مثالی برای 

مقیاس پذیری
ش��رکت Amul، تأس��یس س��ال 
۱۹۴8، امروزه به طور مشترک و توسط 
۳.۶ میلی��ون کش��اورز و دام��دار ایالت 
 Amul .گج��رات هن��د اداره می ش��ود
بزرگ ترین سازمان بازاریابی مواد غذایی 
در هندوستان است که درآمد سالیانه آن 
به ۴.5 میلیارد دالر می رسد. این شرکت 
هر روز حدود ۱8 میلیون لیتر شیر تولید 
می کند. این مقیاس وسیع از ساختار سه گانه  سازمانی به دست  آمده است: جوامع 
تعاونی لبنیات در سطح روستا که تحت یک اتحادیه  شیر در سطح منطقه با یکدیگر 
همکاری می کنند و یک فدراسیون اتحادیه های لبنی منطقه ای در سطح ایالت. یکی 
از ویژگی های کلیدی مدل آمول، استقرار کارشناسان حرفه ای در حوزه هایی است 
که کشاورزان، فاقد تخصص الزم هستند، مانند بازاریابی و مدیریت زنجیره تأمین. 
این شرکت موفق شده بین تولیدکنندگان شیر و مصرف کنندگان، رابطه  مستقیمی 
برقرار کند. درعین حال، کشاورزان نه تنها کنترل تدارکات و پروسه ها را در دست 
دارند، بلکه مالکیت برند نیز به آنها متکی است. آمول با همین مدل، درآمد کشاورزان 

خود را طی هفت سال گذشته، چهار برابر کرده است.
مسیر رشد فراگیر

کارآفرینان میکرو )سطح خرد( به کمک مدل مالکیت توزیع شده، نه تنها فرصت 
درآمدزایی بیشتری کسب می کنند، بلکه با عدالت اجتماعی بهتری همراه می شوند. 
آنها از این طریق می توانند شرکت های خود را در سطح جهانی مقیاس دهی کنند 
و معیش��ت خود را بهبود دهند. توانمندس��ازی افراد در زمینه  س��اخت و توسعه  
شرکت هایی که مالک آن هستند، به توسعه  مهارت ها و همچنین ایجاد شغل های 
جدید منجر می شود و مدل پایدار و مقیاس پذیری را برای حمایت از رشد فراگیر، 

فراهم می کند.
WEFORUM/zoomit :منبع

 مالکیت توزیع شده چیست و چگونه
به رشد کشور هند کمک می کند

دریچــه

چین به منظور تداوم رشد و توسعه اقتصادی سیاست آزادسازی بخش هایی 
کلیدی از اقتصاد خود را تداوم بخش��یده و انتظار می رود میزان واردات کاال و 
خدمات توسط این کشور در ۱5 سال آینده از مرز ۴۰ تریلیون دالر فراتر رود.

از س��وی دیگر مقام��ات چینی به منظور جذب س��رمایه های خارجی قصد 
دارن��د توس��عه فعالیت اس��تارتاپ های خارجی در این کش��ور را کامال جدی 
بگیرند و در همین راس��تا به دنبال تاس��یس یک مجموعه نوآوری در جزیره 
هانیان هستند. این جزیره گرمسیری که در جنوب چین واقع است به هاوایی 
چین معروف اس��ت و بعد از گذش��ت ۳۰ س��ال از تبدیل آن به یک اس��تان 
مس��تقل دولت، قص��د دارد آن را به مرکزی برای فعالی��ت خالق ترین افراد و 

موسسات فناوری دنیا مبدل کند.

جزیره »هاینان« قطب استارتاپ های 
خارجی می شود

چهار شنبه
3 بهمن 1397

شماره 1248
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س��ایت تک کرانچ، فهرس��ت س��ه اس��تارتاپ پردرآمد حوزه هوش 
مصنوعی در س��ال 2۰۱8 را منتش��ر کرد. به گزارش ایس��نا و به نقل 
از تک کرانچ، به نظر می رس��د هوش مصنوعی به زودی جای انسان را 

در بس��یاری از کارها بگیرد و حتی با وجود 
تالش برخی کشورها برای پیشگیری از این 
موضوع، حضور آن روز به روز بیشتر احساس 
می شود. با گسترش حضور هوش مصنوعی 
در حوزه ه��ای گوناگون از جمل��ه فناوری، 
شرکت ها و اس��تارتاپ های بسیاری در این 
زمینه به وجود آمده اند. در طول س��ال های 
اخی��ر، س��رمایه گذاری در اس��تارتاپ های 
هوش مصنوعی با سرعت رو به افزایش بوده 
است و این اس��تارتاپ ها، درآمد بسیاری از 
فعالیت های خ��ود به دس��ت می آورند، اما 
ممکن است این استارتاپ ها، واقعا در حوزه 
هوش مصنوعی طبقه بندی نشوند. در اینجا، 

به برخی از استارتاپ های پردرآمدی اشاره می شود که در سال 2۰۱8 
ثبت ش��ده اند. استارتاپ چینی »سنس تایم«)SenseTime(، مهارت 
باالیی در ردیابی چهره دارد و بیش��تر تمرکز آن، بر بینش رایانه ای و 

یادگیری عمیق اس��ت. این استارتاپ، توانس��ت در سال 2۰۱8 بیش 
از یک میلیارد دالر درآمد کس��ب کند و بیش��ترین درآمد را در حوزه 
هوش مصنوعی داشته باشد. استارتاپ دیگری که آن هم در چین واقع 
 UBTech(»رباتیک��ز »یوبی تک  ش��ده، 
Robotics( نام دارد. این اس��تارتاپ که 
در سال 2۰۱2 بنیان گذاری شد، در حوزه 
روباتیک و ه��وش مصنوعی فعالیت دارد. 
یوبی تک رباتیکز که با موفقیت روبات های 
ش��به انسان را برای اس��تفاده های تجاری 
تولید کرده اس��ت، در سال 2۰۱8 حدود 
82۰ میلیون دالر درآمد داشت. استارتاپ 
که   )Zymergen(»زیمرجن« آمریکایی 
در کالیفرنیا واقع ش��ده، یک استارتاپ در 
حوزه زیست فناوری اس��ت. این استارتاپ 
که فن��اوری یادگیری ماش��ینی را با علم 
ژنومیک در هم آمیخته، در س��ال 2۰۱8 
موفق شد حدود ۴۰۰ میلیون دالر درآمد کسب کند. زیمرجن، ژنوم را 
مانند یک فضای پژوهش��ی می بیند و از یادگیری ماشینی برای کشف 

موضوعاتی فراتر از بینش انسان استفاده می کند.

دبیر س��تاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی، گفت ستاد با اجرای مدل 
سرمایه گذاری جسورانه از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه زیست فناوری 
حمایت می کند. مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی 

و فناوری ریاس��ت جمهوری در بازدید از شرکت 
دانش بنیان زیس��ت تخمیر، با اشاره به حمایت 
س��تاد از ش��رکت های دانش بنیان، بی��ان کرد: 
س��تاد به کمک مدل سرمایه گذاری جسورانه از 
شرکت های دانش بنیان حمایت می کند. در واقع 
این مدل، نوعی تأمین سرمایه برای شرکت ها و 
کس��ب وکارهایی است که مستعد جهش و رشد 
ارزش هس��تند. البته این مدل حمایتی ریسک 

فراوانی دارد.
وی افزود: توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر، 
موتور مح��رک و محور اصلی رش��د محصوالت 

جدید در عرصه زیست فناوری است.
قانع��ی در ادامه تصریح کرد: این ش��رکت ها 

در مراحل ابتدایی رش��د و تکامل اقتصادی خود، مورد توجه س��رمایه گذاران 
هستند. این سرمایه گذاران با ارزیابی دقیق، شکاف سرمایه و کمبود نقدینگی 

شرکت های کارآفرین را جبران می کنند.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی، در ادامه بیان کرد: ما به عنوان 
سرمایه گذار ریسک پذیر عمل می کنیم. ستاد با مدیریت فعاالنه و برنامه ریزی 

درست، در ایجاد ارزش افزوده این شرکت ها نقش مهمی ایفا می کند. 
وی معتق��د اس��ت که به کم��ک این روش 
س��رمایه گذاری، ش��رکت های نوپا ب��ا خیالی 
آس��وده تر و خالقانه تر می توانند فعالیت مورد 
نظر خود را انجام دهند و به توسعه و پیشرفت 

برسند.
قانعی همچنین تصریح کرد: س��تاد، توسعه 
موضوع��ات ح��وزه زیس��ت فناوری را حمایت 
می کن��د، اما صنعتی ش��دن ای��ن موضوعات، 
برعهده نهادهایی است که وام ها و تسهیالتی را 

برای توسعه صنعتی اختصاص می دهند.
ش��رکت زیس��ت تخمیر به عن��وان یکی از 
نخس��تین ش��رکت های دانش بنیان در حوزه 
تولید فرآورده های دارویی به شمار می رود. این 
ش��رکت، دانش بنیان و خودکفا است و کمترین نیاز به واردات را دارد. زیست 
تخمیر در چند سال اخیر شرایط تولید خود را ارتقا داده و تجهیزات تولیدی 

در بخش ساشه و قرص و کپسول را به روز کرده است.

حمایت از شرکت های دانش بنیان زیست فناوری با مدل سرمایه گذاری جسورانهپردرآمدترین استارتاپ های هوش مصنوعی در سال 2018
 

بیل تایلر، نویسنده و یکی از بنیانگذاران  fast company معتقد است 
رهبرانی که آینده را تش��کیل می دهند دارای ویژگی های خاصی هستند. 
او ای��ن ویژگی ها را با ما به اش��تراک می گذارد.  آلن ک��ی، مربی و طراح 
کامپیوتر، اعالم کرد: »بهترین راه برای پیش بینی آینده این است که آن 
را بسازیم.« اما چه چیزی برای ساختن آینده در چنین دنیای متالطم و 
ناآرام نیاز اس��ت؟ چگونه سازمان های موفق براساس تاریخچه خود آینده 
را می س��ازند، حتی دیدگاه جدیدی در مورد آنچه که بعداً می آید، ایجاد 
می کنند؟ چگونه مارک های پایدار به هدف اصلی خود پایبند می مانند، در 
حالی که با مش��تریان جدید با مقادیر و ترجیحات مختلف ارتباط دارند؟ 
چگونه مدیران اجرایی می دانند دانش و مهارت هایی که به سختی به دست 
آوردند قدرت تخیل ش��ان را محدود نمی  کند؟ اینها سؤاالتی هستند که 
سازمان ها و رهبرانی که بهترین سال های شان را پیش رو دارند و رهبرانی 
که هنوز در گذش��ته گیر کرده اند را از هم جدا می کند. من در تحقیقاتم 
برای کتاب هایم و شغلم در HBR این را سرلوحه قرار دادم تا توجه زیادی 
را ب��ه رهبرانی که با این س��ؤاالت انرژی می گیرن��د و با تفکر به آنها فلج 
نمی ش��وند داشته باشم. همان طور که من در مورد آن رهبران و در مورد 
عادت های ذهنی که به آنها انگیزه می دهد تحقیق می کردم، متوجه شدم 

که اکثر آنها در یکی از چهار دسته طبقه بندی می شوند:
مشتاق یادگیری

یکی از جنبه های خوب رهبر بودن این اس��ت که ش��ما می توانید یک 
معلم باشید و با به اشتراک گذاری دانشی که در طی یک دوره حرفه ای به 
دس��ت آورده اید به همکاران جوان گرسنه برای یادگیری کمک کنید، اما 
وقتی که پای ساختن آینده پیش می آید، مؤثرترین رهبران دانش آموزان 
سیری ناپذیر هستند. رهبران خالق همیشه از خود می پرسند: »آیا من به 

همان سرعتی که جهان تغییر می کند در حال یادگیری هستم؟«
گری ریج، مدیرعامل شرکت WD-۴۰، ممکن است سیری ناپذیرترین 
دانش آموزی باشد که می شناسم. او نوآوری های بزرگی را ایجاد کرده و بر 
رشدی بی سابقه نظارت داشته است. رمز موفقیت WD-۴۰ چیست؟ ریج 
با س��اخت سازمان »دیوانگان یادگیری« که مشتاق تعامل با فناوری های 
جدید و مدل های کس��ب و کار هس��تند گروهی از مدیران و مهندسین 
را به نام »تیم فردا« به منظور ترویج یادگیری در سراس��ر ش��رکت ایجاد 
کرده اس��ت. سؤال مورد عالقه او از همکارانش در تست اشتیاق آنها برای 
یادگیری، این است »آخرین باری که برای اولین بار کاری را انجام دادید 
کی بوده است؟« رهبرانی که برای آینده مناسبند مصمم هستند یادگیری 

را با همان سرعتی که جهان در حال تغییر است، ادامه دهند.
تجدیدنظر شخصی

هر چقدر بیش��تر در یک صنعت کار کرده باش��ید و موفقیت بیشتری 
کسب کرده باشید، سخت تر می توانید الگوها، امکانات جدید و مسیرهای 
جدیدی برای آینده را ببینید. اغلب اوقات، رهبران ارش��د اجازه می دهند 
آنچه که می دانند قوه  تخیل ش��ان را محدود کند. این یک مشکل بزرگ 
است: با ایده های قدیمی نمی توانید آینده را بسازید، حتی اگر آن ایده ها در 
گذشته کار کرده باشند.  روسان هگاردی، یکی از فعاالن بزرگ اجتماعی، 
تأثیر زیادی در مبارزه با بی خانمانی ایجاد کرده اس��ت، اما بزرگ ترین )و 
انقالبی ترین( دس��تاورد او، کمپی��ن ۱۰۰،۰۰۰ خانه، نیازمند این بود هر 
چی��زی که در مورد نیت خود می دانس��ت را به چالش بکش��د. او گفت: 
»من تس��لیم ترسم ش��دم و ما راهی برای حل مش��کل که به طور ذاتی 
محدودکننده بود، ایجاد کردیم ما مجبور بودیم خودمان را بکوبیم.« این 

قانون تجدیدنظر ش��خصی، بسیار دش��وار و کاماًل ضروری بود. او هشدار 
می دهد که »اغلب اوقات، احساس افتخار برای جدیدترین ایده مانع دیدن 
ایده بعدی می شود.« رهبرانی که برای آینده مناسب هستند، می دانند چه 

زمانی خود را در هم بشکنند.
خوش بین و دارای ذهنی قوی

رهبری هم احساسی و هم عقالنی است؛ گونه ای که خودمان را معرفی 
می کنیم، نگرش و چش��م اندازی که از خود نشان می دهیم آنچه که الزم 
است برای تغییر عمیق در دوران آشفتگی ایجاد کنیم را مشخص می کند. 
جان گاردنر، محقق افسانه ای زندگی سازمانی، استدالل می کند که رهبران 
بزرگ، »خوش بینی س��خت گیرانه« را از خود نشان می دهند. او می گوید: 
»آینده، به دست افرادی که به آن اعتقاد ندارند شکل نمی گیرد بلکه توسط 
افراد بس��یار محرک، عالقه مند و توسط مردان و زنانی ایجاد می شود که 
چیزی را بس��یار می خواهند یا بسیار باور دارند.« ورنون هیل، کارآفرینی 
که شرکت جوانش، مترو بانک، آینده خدمات مالی در انگلستان را تغییر 
می دهد، انرژی و اعتماد به نفس��ی را از خود نش��ان می دهد که واگیردار 
است. درست است که مدل کسب و کار با تکنولوژی پیشرفته، یک زمینه 
مناس��ب برای سرویس های گمراه کننده ایجاد می کند، اما این ذهنیت او 
است که رشد سریع بانک را تعریف می کند. او می گوید: »اگر ما انرژی خود 
را حفظ نکنیم، به پیامی که قصد انتقال آن را داریم آسیب وارد می شود.« 
به همین دلیل است که این شرکت به دنبال رهبران با عالقه  شخصی به 
بانک اس��ت. شما نمی توانید آینده ای موفق برای شرکت تان بسازید، مگر 

اینکه در مورد آنچه که در آینده وجود دارد، هیجان زده باشید.
مشتاق به آزمایش

 یک راز کثیف در مورد آینده وجود دارد که بسیاری از ما نمی خواهیم با 
آن روبه رو شویم: حتی بزرگ ترین پیشرفت ها  براساس پروژه ها، محصوالت 
و ابتکاراتی که شکست خوردند، ساخته شده اند. به همین دلیل رهبرانی 
که برای آینده مناسب هستند، از بسیاری از ایده ها پشتیبانی می کنند، با 
دانستن اینکه اکثر آنها مطابق برنامه ریزی پیش نمی روند، تا  تعداد کمی 
از آنها که بیشتر از حد تصور پیش می روند را کشف کنند. آیا مدیر اجرایی 
وجود دارد که روحیه  آزمایش��ش بهتر از جف بزوس باشد؟ مدیر اجرایی 
آمازون ثروتمندترین فرد در جهان اس��ت و آماده برای پذیرش ایده هایی 
است که کار نمی کنند. بزوس توضیح می دهد: »اگر قصد داریم شرط های 
جسورانه ای انجام دهیم، آنها آزمایش می شوند و اگر آزمایش باشند، از قبل 
نمی دانید کار می کنند یا خیر.« رهبرانی که برای آینده مناسب هستند، 
متوجه می ش��وند که هیچ موفقیتی بدون شکست و پسرفت وجود ندارد. 
مانند تمامی چارچوب ها، تقس��یم بندی ذکرشده ساده سازی شده است و 
بس��یاری از ما نمی توانیم فقط در یک طبقه خاص قرار بگیریم، اما برای 
بسیاری از ما، پذیرفتن هرچه بیشتر این ویژگی ها به کار سخت برای تغییر 
بزرگ کمک خواهد کرد. هیچ تضمینی وجود ندارد که یک نگرش خاص 
به شما در پیشبرد آینده برای سازمان تان و یا خودتان کمک کند، اما اگر 
هر یک از ما بدانیم که کدام  یک از این عادت های ذهنی مناسب ما است، 
ممکن اس��ت برای ساخت آینده مناسب شویم. رهبرانی که سازمان  های 
خود را به جلو هدایت می کنند، کس��انی هستند که می توانند آنچه را که 
همیشه انجام داده اند، را دوباره برانداز کنند، محصوالت و خدماتی که ارائه 
می دهند را تصحیح کنند و آزمایش های جسورانه ای در مورد آنچه که بعداً 

می آید انجام دهند. آیا شما این نوع رهبر هستید؟
HBR/ucan :منبع 

مدیر عملیاتی فیس بوک »شریل سندبرگ« هفته  گذشته سعی کرد بار دیگر آبروی رفته  
این شـبکه اجتماعی را بازگرداند و به کاربران اطمینان خاطر دهد که فیس بوک باالخره از 
اشـتباهاتش درس گرفته اسـت، برای مثال اکنون این شبکه اجتماعی روزانه یک میلیون 

پروفایل جعلی مسدود می کند.
سـندبرگ طـی صحبت هایـش در کنفرانس سـاالنه DLD مونیخ آلمان اعـالم کرد که 
فیس بـوک 7.۵ میلیـون دالر به تشـکیل موسسـه نظارت بـر اخالقیات هـوش مصنوعی 
کمک مالی کرده اسـت. همچنین این کمپانی به همکاری با دولت آلمان پرداخته تا امنیت 

اطالعات انتخابات این کشور را فراهم کند.
او طی صحبت هایش مدعی شـد فیس بوک رویای دنیا و اینترنتی باز و مرتبط را در سـر 
می پروراند، اما بسیاری تهمت های زیادی به این شرکت می زنند و سعی دارند وجهه  غلطی 

از ما به مخاطب نشان دهند.
بـه گفته  وی، در این میان هکر ها برای نفع شـخصی و دولت هـا برای مبرا کردن اتهامات 
وارده و دولتمردانـی که سـعی دارند مردم را سـاکت یا کنترل کنند همـواره به فیس بوک 

حمله می کنند.
بـا ایـن وجود به بـاور او اصل اول این شـبکه اجتماعی بـر پایه  اعتماد نهادینه شـده و 
فیس بوک باید در برابر این حمالت ایستادگی کرده تا اطمینان خاطر کاربران را فراهم کند.

در ادامه  او اعالم کرد که فیس بوک روی پنج امر مهم تمرکز کرده تا هرچه سریع تر اعتبار 
این شبکه اجتماعی را بازگرداند؛

• امنیت: شـمار نیروی های این بخش نسـبت به سال 2017 سه برابر شده و اکنون به 30 
هزار نفر می رسـد. آنها سـعی دارند تا با توسـعه  تکنولوژی های جدید و استفاده از هوش 
مصنوعـی، امنیت دیتـای کاربران را فراهم کنند و در حفظ حریم شـخصی داده های افراد 

تالش کنند.
• پروفایل جعلی: سندبرگ مدعی شده که این شرکت روزانه یک میلیون پروفایل جعلی 

مسدود می کند تا تنها اشخاص حقیقی در فیس بوک حضور داشته باشند.
• دخالت در انتخابات: مدیر عملیاتی این شـبکه اجتماعی خاطرنشـان کرد که در سـال 
2016 این شـبکه اجتماعی موفق نشـده جلوی سوءاسـتفاده دولت ها از دیتای کاربران را 
بگیرد. با این وجود اکنون شـرایط تغییر کرده و این شـرکت سـعی دارد در آینده امنیت 

اطالعاتی انتخابات کشور هایی نظیر آلمان را فراهم کند.
• حفاظـت اطالعـات: سـندبرگ در این زمینه گفته که در گذشـته فیس بـوک عملکرد 
مطلوبـی در زمینـه حفاظت اطالعات بر جای بگذارد، اما اکنون این شـبکه اجتماعی قصد 

دارد این فاکتور را در نظر بگیرد.
• شفافیت سـازی: مدیر عملیاتی فیس بوک بـاور دارد در آینده تمام تالش آنها روی این 
قسـمت خواهـد بود و کاربران می توانند با اسـتناد به این مسـئله بار دیگـر به فیس بوک 

اعتماد کنند.

4 ویژگی رهبرانی که آینده را تشکیل خواهند داد

فیس بوک: روزانه یک 
میلیون پروفایل جعلی 

مسدود می کنیم

یادداشـت

مدی��رکل دفتر امور بانوان و خانواده اس��تانداری مرکزی تاکید کرد زنجیره 
توس��عه کس��ب و کار زنان، دارای حلقه های مفقوده بس��یاری اس��ت و رفع 
مش��کالت موجود ض��رورت دارد. به گزارش خبرآنالین اس��تان مرکزی، زهرا 
فرجی در نشس��ت تخصصی بان��وان کارآفرین و فعال اقتصادی به مناس��بت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی که با حضور استاندار تشکیل شد، به 
لزوم راه اندازی مراکز توس��عه کس��ب و کار زنان با ایجاد یک زنجیره کامل در 
استان ها اشاره کرد و گفت: با وجود برگزاری دوره های مختلف مهارت آموزی، 
اما تاکنون خروجی چندان مناس��بی در جهت افزایش کس��ب و کار در میان 

زنان به همراه نداشته است. 

زنجیره توسعه کسب و کار زنان دارای 
حلقه های مفقوده بسیاری است



در ش��ماره پیش��ین به ۱7 مورد از کلیدهای طالیی یک تبلیغ ماندگار 
اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

18-مقیاس ها را به بازی بگیرید 
برای نش��ان دادن و درکی درس��ت از میزان بزرگی و یا کوچک بودن یک 
چی��ز، قرار دادن آن در کنار مواردی هم س��ان می تواند تاثیر تصویر تبلیغاتی 
شما را افزایش دهد. در این رابطه توجه داشته باشید که اقدامات شما می تواند 
کامال حالت اغراق  آمیز را داشته باشد. علت این امر نیز به این خاطر است که 
هدف شما تنها نشان دادن مقوله اندازه خواهد بود که بدون شک به این شکل 
جذابیت کار افزایشی چشمگیر را پیدا خواهد کرد. برای مثال شرکت مینی 
)تولیدکننده انواع خودروهای کوچک و فشرده( در تبلیغی جالب محصول خود 
را در کنار کفش دوزک ها قرار داده است که با یکدیگر در حال باال رفتن از یک 
برگ هستند. در این رابطه توجه داشته باشید که در تصویر تنها، مقیاس و اندازه 
خودرو به خوبی نمایش داده نخواهد شد. با توجه به این امر که کوچک بودن 
خودروهای تولیدی این برند، بزرگ ترین مزیت آن محسوب می شود، به همین 
خاطر الزم است تا این امر به خوبی به نمایش گذاشته شود که قرار دادن تصویر 
در کنار مواردی که اندازه آنها به خوبی مش��خص است، از جمله راهکارهای 

جذاب در این زمینه محسوب می شود. 
19-تصاویر را برای خلق موردی جدید و مرتبط با هدف خود، 

ترکیب کنید 
افراد به خوبی هنگامی که هدف شما با مصداق ها ترکیب شود، منظور و 
پیام اصلی را دریافت خواهند کرد. برای مثال شرکت Lowe که در زمینه 
بهداش��ت و درمان فعالیت دارد، برای نشان دادن اهمیت شستن دست ها 
قب��ل از هر وعده غذایی، تصویر س��گی را در قالب یک نان کامل درآورده 
است. در زیر آن نیز این پیام به چشم می خورد، شما آن  چیزی را که لمس 
می کنید خواهید خورد. درواقع این عکس به خوبی موفق شده است تا پیام 

و مقصود اصلی موسسه مذکور را منتقل کند. 
20-نقاشی را به عکس اضافه کنید 

در م��وارد گذش��ته مش��اهده کردید که اطالع��ات تکمیلی یک عکس 
می تواند به وس��یله متن جبران شود. با این حال همواره متن قدرت بیان 
مقصود شما را نداشته و به همین خاطر توصیه می شود تا از نقاشی در این 
رابطه استفاده کنید. برای مثال Black Swan Life’s که در زمینه تولید 
تجهیزات دریانوردی و غواص��ی فعالیت دارد، در یکی از تصاویر تبلیغاتی 
خود، مردی در حال خواب را به نمایش درآورده است که با کمک نقاشی 
تجهیزات و محیط دریا پیرامون وی ش��کل گرفته اس��ت، به نحوی که به 
مخاطب این حس دست خواهد داد که وی مشغول غواصی است. درواقع 
هدف از این کار این بوده است که نشان دهد کار با محصوالت تولیدی این 
برند تا حدی راحت است که افراد حتی در خواب و با چشمانی بسته نیز 

می توانند این کار را انجام دهند. 
21-احساسات مخاطبان را مورد توجه قرار دهید 

ای��ن امر که بتوانید احساس��ات افراد را تحریک کنید، بدون ش��ک در 
تاثیر بیش��تر و شانس موفقیت کار شما، تاثیر خواهد داشت. در این رابطه 

توجه داشته باشید که افراد دو منبع برای اتخاذ تصمیمات خود دارند که 
اولی عقل و دومی احساس��ات آنها محسوب می-شود. بدون شک تحریک 
احساسات در مقایس��ه با قانع کردن عقل، کاری آسان تر بوده و به همین 
خاطر الزم است تا در تبلیغات خود آن را مورد توجه جدی قرار دهید. برای 
مثال شرکت Lowe که در موارد قبلی نیز در رابطه با آن صحبت شد، در 
تبلیغی دیگر فردی را به نمایش قرار داده اس��ت که با پاهایی قطع شده و 
روی ویلچر در حال نش��ان دادن عالمت دوربرگردان راهنمایی و رانندگی 
اس��ت. درواقع این عکس به خوبی پیامد عدم رعایت قوانین را نشان داده 
و مخاطب��ان را ب��ه حفاظت از خود برای تکرار نش��دن چنین رخدادهای 

دردناکی توصیه می کند. 
22-به موارد مورد نظر خود جنبه انسانی دهید

برای ارتباط برقرار کردن هرچه بهتر، افراد نیاز دارند تا گزینه مورد نظر 
شما را به خود نزدیک تصور کنند. برای رسیدن به این هدف، این امر که 
به محصوالت خود جنبه انسانی بدهید، بدون شک تاثیرگذار خواهد بود. 
برای مثال ش��رکت پست  M&C Saatchi تصویری از متن یک پیام را 
به نمایش گذاشته است که به شکل یک انسان درآمده و خواننده خود را 
در آغوش گرفته است. منظور از این تصویر نیز این است که یک پیامی که 
در مدت زمانی کوتاه به دست خواننده برسد، می تواند تاثیری معادل یک 

دیدار مستقیم را داشته باشد. 
23-از موارد ساده به شکلی خالقانه استفاده کنید 

بدون ش��ک تبلیغات می��دان بروز خالقیت ها اس��ت. در این رابطه این 
امر که از موارد بس��یار س��اده اس��تفاده کنید، خود جذابیت بسیار باالیی 
را به همراه خواهد داش��ت. میزان موفقیت این امر به حدی اس��ت که با 
نگاه��ی به تبلیغات خالقانه و نوآورانه برتر، با تعداد بی-ش��ماری از موارد 
کامال س��اده مواجه خواهید ش��د. در این رابطه سازمان حمایت از محیط 
زیس��ت)World Wildlife Federation( تصویر دستی را به نمایش 
گذاشته است که روی آن تصویر حیوانات جنگل نقش بسته است. درواقع 
هدف اصلی از این اقدام، نشان دادن این است که دیده شدن و حفظ این 
حیوانات، کامال به دست  ها و اقدامات تک تک افراد بستگی خواهد داشت. 
24-برای توجه به جزییات موجود در یک تصویر، آن را در جهت 

مورد نظر خود ویرایش دهید 
ویرایش های تصاویر از جمله ابزارهایی محس��وب می ش��وند که به شما 
کمک خواهند کرد تا دس��ت ش��ما برای بیان منظور خود کامال باز باشد. 
در ای��ن رابطه جولیان وات)مدیر اجرایی کمپین آگاهی عمومی( تصویری 
از ی��ک زن را ب��ه نمایش گذاش��ته اس��ت که درون آن جنگل��ی در حال 
سوختن قرار داده ش��ده است. منظور از این تصویر ترکیبی نیز این است 
که آتش سوزی جنگل ها در نهایت به نابودی نسل بشر منجر خواهد شد. 
بدون ش��ک س��هل انگاری های انس��انی خود از جمله عوامل مهم در این 
آتش سوزی ها محسوب می-شود که این تصویر کامال مرتبط با هدف است. 

2۵-از آیکون های محبوب برای جلب نگاه افراد استفاده کنید 
بدون ش��ک افراد برخی چیزها را در طول روز بیش��تر مشاهده خواهند 
کرد. همین امر نیز باعث می شود تا چشم افراد به آنها عادت کرده و قدرت 
تشخیص موارد مذکور به شدت افزایش یابد. شما نیز می توانید در تبلیغات 
 Leiaute خ��ود از این ویژگی جالب اس��تفاده کنید. برای مثال ش��رکت

Propaganda که در زمینه حفاظت از گونه ها در حال انقراض در کشور 
برزی��ل فعالیت دارد. برای کاهش میزان تصادف��ات رانندگان با حیوانات، 
دس��ت به اعمال تغییرات��ی روی تابلوه��ای راهنمای��ی و رانندگی زده و 
آیکون های شبکه-های اجتماعی محبوب را جایگزین عالمت های موجود 
و رای��ج آن کرده اس��ت. میزان ظرافت این امر به حدی اس��ت که ضمن 
حفظ پیام تابلو اعالنات، افراد به علت به کار بردن آیکون های ش��بکه های 
اجتماعی که روزانه چندین بار با آنها س��روکار دارند، با س��رعت بیشتری 
پیام ها را مش��اهده می کنند. جالب اس��ت بدانید که پس از اجرایی شدن 
این طرح، میزان تصادفات در این زمینه با کاهشی چشمگیر در مقایسه با 

سال های گذشته مواجه شد. 
26-از مفاهیم موجود برای بیان پیام خود استفاده کنید

در این رابطه ش��رکت تولیدکننده سس های تند Tabasco به شکلی 
کامال حرفه ای عمل کرده و برای بیان میزان تندی محصوالت خود دهان 
و لب فردی را به ش��کل یک کوه به نمایش گذاش��ته اس��ت که روی آن 
مواد مذاب در حال جوشش هستند. درواقع پیام این تصویر با یک رخداد 
طبیعی پیوند خورده اس��ت تا مفهوم مورد نظر به شکلی بهتر و در قالبی 

جذاب تر ارائه شود. 
27-از خود محصوالت تولیدی به شکلی خالقانه برای بیان پیام 

خود استفاده کنید 
از این روش، ش��رکت تولیدکننده ماکارونی Barilla اس��تفاده مطلوب 
را برده اس��ت. درواقع در تصویر تبلیغاتی این شرکت، رشته های ماکارونی 
به ش��کل منور و آتش بازی درآمده است و در پایین آن سال نو را تبریک 

گفته اند که در نوبه خود بسیار جذاب است. 
28-از عناصر فانتزی نیز استفاده کنید 

در این رابطه شرکت تولیدکننده مایه چاه باز کن Farenheit تصویری 
از موارد بیرون آمده از یک دریچه یک چاه را به نمایش درآورده است که 
به شکل یک فیل عظیم الجثه است. این تصویر به خوبی ضرورت استفاده 
ماهانه از این محصول برای جلوگیری از ازدحام آشغال ها در لوله و شبکه 

فاضالب را به نمایش درآورده است. 
29-کیفیت کار خود را به رخ بکشید 

در ای��ن زمینه ش��رکت چ��اپ Blomberg از یک مت��ن برای تصویر 
تبلیغاتی خود اس��تفاده کرده است که در آن متنی را به نمایش قرار داده 
است که جا افتادن یک عبارت آن باعث شده تا مفهوم کامال دگرگون شود. 
در پایین آن نیز اشاره شده است که اطمینان حاصل کنید اخبار درست به 
ش��کلی درست به چاپ می رسد. بدون شک این امر به خوبی اهمیت یک 

چاپ درست و کامل را به اثبات رسانده است. 
30-از نقاشی ها و وقایع معروف تاریخی برای بیان منظور خود 

استفاده کنید 
در این زمینه شرکت لگو)اولین و بزرگترین شرکت تولیدکننده لوازم بازی 
و س��رگرمی( تصویری از نقاشی معروف آفرینش آدم )اثر مایکل آنجلو( را به 
نمایش گذاش��ته است که در آن از تصویر دست اسباب بازی و دست کودک 
استفاده شده است. بدون شک مفهوم موجود در نقاشی موجود، به خوبی توسط 

این تصویر نیز در راستای هدف تجاری شرکت مذکور انتقال یافته است.  
canva :منبع

بهترین و بدترین کمپین های برندینگ 2018
برندها هر سال میلیاردها دالر برای کمپین های تبلیغاتی هزینه می کنند 
اما این دلیلی بر موفقیت آنها نیس��ت. در س��الی که گذشت، کمپین کدام 
برند ها بهترین بوده اند؟ هر سال میلیارد ها دالر در برندینگ سرمایه گذاری 
می ش��ود. برخ��ی از آنها خوب و جذاب هس��تند، اما برخ��ی دیگر عالوه بر 
هزینه  زیاد، عملکرد چندان خوبی ندارند. در سالی که گذشت، بسیاری از 
برندها روی سبک خودشان سرمایه  گذاری کرده و برخی دیگر از روش های 
شناخته ش��ده و معروف کمک گرفتند. در ادامه  این مقاله  به بررسی تعداد 
بیشتری از بهترین و بدترین کمپین های تبلیغاتی در سال اخیر می پردازیم.

بهترین ها
1- کمپین الکساندریا اوکاسیو کورتز

یکی از داس��تان های موفق سیاسی سال گذش��ته، موفقیت الکساندریا 
اوکاس��یو کورتز، دموکرات سوسیالیس��ت است. او توانس��ت با یک بودجه  
2۰۰ هزار دالری، رقیب خود یعنی جو کراولی را با بودجه  ۳میلیون  دالری 
شکس��ت دهد. او 2۹س��ال دارد و جوان ترین شخصی است که تابه حال در 
کنگره حضور پیدا کرده اس��ت. دلیل موفقیت او چیس��ت؟ یکی از دالیل 
 Tandem Design موفقیت او، تبلیغات فوق العاده خوبی است که شرکت
NYC برای او انجام داد. در این کمپین از زبان بصری جنبش های مردمی 
استفاده شده بود که پیشتر توسط فعاالن مدنی و کارگری مانند دولورس 
هورتا و سزار چاوزی استفاده شده بود. این کمپین تبلیغاتی بعد از تبلیغات 
اوباما در س��ال 2۰۰8 به یک��ی از امیدوارکننده ترین، متحول کننده ترین و 

الهام بخش ترین کمپین های تبلیغاتی سیاسی تبدیل شد.
2- اوبر

ش��رکت تبلیغاتی Wolff Olins، لوگوی قدیمی اوبر را به یک لوگوی 
قابل درک با مفهومی دوستانه تبدیل کرده است. از آنجایی که ارزش سهام 
این ش��رکت بعد از انتشار چند داستان در سال های گذشته به شدت پایین 
آمد و آیکون مداری شکل آن معنای خاصی نداشت، تغییرات جدید حرکت 
هوشمندانه ای بود که این برند را بیشتر از گذشته در دسترس کاربران نشان 

می دهد و آن را برای عرضه  عمومی سهام در آینده آماده می کند.
3- گوگل

چگونه متوجه شویم محصوالتی که توس��ط گوگل ارائه می شوند، واقعا 
توس��ط این شرکت منتشر شده اند؟ این مسئله نه تنها مشکل گوگل؛ بلکه 
یکی از بزرگ ترین مشکالت شرکت های بزرگ و در حال رشد است، اما ابزار 
تم متریال جدید گوگل، رنگ ها و انحناهایی که به نام گوگل می شناسید را 
در هر بیت از رابط آن ترجمه می کند. متریال تمینگ ابزاری معرفی شده از 

سوی گوگل است که تمامی برندها می توانند از آن استفاده کنند.
Toys »R«  Us 4- اسباب بازی فروشی

بسته ش��دن فروشگاه های Toys »R« Us یکی از بدترین شکست های 
برندهای دنیای خرده فروشی در سال 2۰۱8 بود، اما پیش از اینکه این غول 
Lippi -  سسباب بازی چند تکه شده و فروخته ش��ود، از آژانس تبلیغاتی
cott برای بازس��ازی برند کمک گرفت. بازسازی برند با ارائه  مجموعه ای از 
بازی های سه بعدی ایده  بسیار خوبی بود که متأسفانه عملی نشد و شکست 

خورد.
Weather Channel ۵- هواشناسی

ودر چنل یکی از کانال های معروف هواشناسی است که عده  زیادی برای 
مشاهده  پیش بینی وضعیت آب وهوای منطقه  خود به آن مراجعه می کنند. 
این برند در س��الی که گذشت، تصمیم گرفت ریسک بزرگی انجام دهد و 
پیش بینی آب وهوا را با واقعیت افزوده ترکیب کند. گردبادهایی که با واقعیت 
افزوده ساخته شده اند و دیوارهای استودیو را خراب می کنند، سیل هایی که 
ماشین ها را با خود می برند و آتش سوزی هایی که در دامنه  کوه های کالیفرنیا 
رخ می دهند، از وقایعی هستند که در کمپین تبلیغاتی این برند با استفاده 

از تکنولوژی واقعیت افزوده طراحی شده و مردم از آن استقبال کرده اند.
6- انتقام جویان: جنگ ابدیت

دیزنی، ش��رکت مارول را در سال 2۰۰۹ خرید و تصمیم گرفت آن را به 
یکی از برندهای محبوب و در حال گسترش تبدیل کند. فیلم »انتقام جویان: 
جنگ ابدیت« یکی از بهترین فیلم هایی است که نام این شرکت را در سال 
جاری س��ر زبان ها انداخت. این ش��رکت طی ۱۰ س��ال ۱8 فیلم ساخته و 
با ترکیب ش��خصیت ها، داستان ها و موسیقی متن منحصربه فرد به یکی از 
غول های این صنعت تبدیل ش��ده است. جنگ ابدیت به تنهایی 2میلیارد 
دالر در سراس��ر جهان فروش داشت و قسمت بعدی آن سال جدید اکران 

خواهد شد.
متوسط ها

1- امریکن  اکسپرس
امریکن اکس��پرس بعد از گذشت ۳۰ سال تصمیم گرفت لوگوی خود را 
تغییر دهد و برای این کار از شرکت Pentagram کمک گرفت. در لوگوی 
جدید، حروف کمی تیز شده اند، رنگ پیش زمینه آبی تیره شده و نام آن به 

Am Ex تغییر کرده است.
2- میل  چیمپ

ش��اید کمتر کسی پیدا شود از تغییر لوگوی برند میمون این شرکت به 
نقاشی های سبک جدید طرفداری کند. پلتفرم بازاریابی ایمیلی این شرکت 
همچنان با همان لوگوی معروف کله  میمون فعالیت می کند و می توان گفت 

این برند بین دو احساس و مفهوم متفاوت گیر افتاده است.
بدترین ها

Be Best 1- کمپین
این کمپین توس��ط بانوی اول آمریکا یعنی مالنیا ترامپ طراحی ش��ده 
و هدف آن ارتقای رفاه و امنیت کودکان اس��ت. این کمپین عالوه بر هدف 
خوبی که دارد، طراحی چندان مناسبی نداشته و تبلیغات آن به عنوان یکی 

از بدترین کمپین ها شناخته شده است.
2- کوکاکوال

فونت رسمی و جدید کوکاکوال نیز به نام Unity به عنوان یکی از بدترین 
کمپین های تبلیغاتی شناخته شده است. کارشناسان معتقدند فونت جدید 
باید داستان قدیمی بازاریابی این شرکت، یعنی »کوکاکوال می تواند جهان 
را متحد کند« را تقویت کند. این برند نیز پیشتر آب معدنی های دسانی را 
به عنوان آب چش��مه های طبیعی می فروخت، اما مدتی بعد معلوم شد آب 
آن درواقع همان آب تصفیه شده  معمولی است که با قیمت دو دالر فروخته 
می شود. با تمام این اتفاق ها به نظر می رسد شاید عمر این برند بزرگ صنعت 

نوشابه رو به پایان باشد.
3- بلندینگ

بلندین��گ یکی از بدتری��ن ترندهای برندینگ س��ال 2۰۱8 و به معنای 
تقلید کورکورانه و پیروی کردن از دیگران برای بهتر دیده ش��دن اس��ت؛ 
مانند بس��یاری از برندهای اینستاگرامی که همه یک شکل به نظر برسند. 
برندهایی که بخش قابل توجهی از لوگوی آنها سفید است، تنها یک محصول 

می فروشند و نام های عجیب وغریبی دارند.
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بسیاری از ما برندهای متعددی را در ذهن داریم که در چند سال اخیر 
به ش��دت بر شهرت ش��ان افزوده اند. در گذش��ته افزایش شهرت برندها از 
طریق ش��یوه های بازاریابی سنتی انجام می شد. با این حال عصر دیجیتال 

نحوه بازاریابی را نیز تغییر داده است. 
به طور معم��ول ما نام برندها را در تبلیغ��ات تلویزیونی یا بیلبوردهای 
بزرگ مش��اهده می کنیم. ه��دف اصلی از چنین تبلیغات��ی ترغیب ما به 
خرید محصوالت آن برندهاس��ت. همچنین بس��یاری از ما تجربه مراجعه 
فروشنده های مختلف به منزل مان به منظور متقاعدسازی مان برای خرید 
محصالت مش��خصی را داریم. چنین فروش��ندگانی معموال از بسته های 
تخفیف��ی ویژه ب��رای ما صحبت می کنند. تا همین چند س��ال پیش این 

شیوه های بازاریابی و تبلیغات تاثیر نسبتا مطلوبی روی افراد داشت. 
نکته مهم تغییر و تحول عرصه تبلیغات در چند سال اخیر است. دلیل 
اصلی آن هم توسعه هرچه بیشتر اینترنت است. در این مقاله من به بررسی 
شیوه های کسب موفقیت چهار برند برتر جهان با استفاده از الگوی بازاریابی 

دیجیتال پرداخته ام. 
چرا این کمپین ها نتیجه بخش بوده اند؟

پیش از آنکه س��راغ معرفی برترین کمپین ها برویم، باید به اس��تراتژی 
مش��ترک هر چهار برند این مقاله اش��اره کنم. در وهله نخست، همه آنها 
دارای یک سخنران اصلی یا شعار تبلیغاتی حرفه ای و خاطره انگیز هستند. 
به این ترتیب توجه ما در همان وهله نخس��ت به آگهی آنها جلب خواهد 

شد. 
در گام دوم، آنها به س��راغ استفاده از الگوی خاصی از بازاریابی می روند. 
الگویی که تا پیش از آن هرگز امتحان نش��ده است. چنین جهت گیری به 
تبلیغ��ات برندها جلوه هیجان انگیزی می ده��د. در هر صورت مخاطب با 
الگویی کامال نوین از بازاریابی و تبلیغات مواجه خواهد شد. این امر عنصر 
غافلگیری را تقویت می کند. به طور معمول اگر س��ایر بخش های کمپین 
مناس��ب طراحی ش��ود، مخاطب تبلیغ برند مورد نظر را برای س��ال های 

متمادی در ذهن خواهد داشت. 
در نهایت، همیش��ه کمپین های این برندها دارای یک المان مشخص از 
»ترغیب مخاطب به عملی خاص« است. این بخش می تواند شامل نمایش 

لوگوی شرکت همراه با درخواستی در قالب یک جمله کوتاه باشد. 
ت��ا زمانی که برندها از ش��یوه مذکور در این بخش اس��تفاده می کنند، 
س��وددهی سرمایه گذاری ش��ان تا حد زیادی تضمین خواهد شد. در نگاه 
نخس��ت بازاریابی دیجیتال دارای بخش های س��اده ای اس��ت. با این حال 
اجرای درس��ت همین بخش های ظاهرا ساده نیازمند دقت فراوانی است. 
در ادامه به بررسی عملکرد چهار برند برتر در این زمینه خواهیم پرداخت. 

1. ماشین های فولکس واگن
 در دهه ۶۰ میالدی برند فولکس واگن تبلیغ خاطره انگیزی را با تاکید 
بر کوچکی خودروهای خود تولید کرد. آن تبلیغ به دلیل آنکه تا آن زمان 
هیچ برندی روی کوچک��ی خودروهای خود به عنوان مزیت اصلی تمرکز 

نکرده بود، به عنوان تبلیغ برتر شناخته شد. 
در دوران مدرن، اس��تفاده از اینترنت و همینطور ش��بکه های اجتماعی 
به فولکس واگن فرصت نمایش مزیت های اس��تفاده از نسخه های کوچک 
خودروهای اش را داده است. به این ترتیب با تاکید درست روی طیف جوان 
میلیون ها نفر در سراسر دنیا به تبلیغات تازه فولکس واگن عالقه مند شدند. 
در اروپ��ا، جوان های بین ۱۶ تا 25 س��ال مخاطب اصلی تبلیغات فولکس 
واگن محس��وب می ش��دند. در هر صورت مش��اهده حضور سلبریتی های 
مختلف در تبلیغات فولکس واگن توجه هر مخاطبی به ویژه نس��ل جوان 
را به خود جلب می کند. همچنین باید توجه داشت که طراحی بسیاری از 
خودروهای کوچک این برند با توجه به س��لیقه نسل جوان صورت گرفته 
اس��ت. همه این عوامل برند فولکس واگن را بدل به ش��رکتی جوان پسند 
کرده است. سرمایه گذاری اصلی فولکس واگن برای جلب نظر نسل جوان 
روی شبکه های اجتماعی است. به این ترتیب آنها از بازاریاب های حرفه ای 

به منظور اجرای الگوی بازاریابی دیجیتالی نهایت استفاده را برده اند. 
Old Spice .2

تبلیغ ش��امپوی برن��د Old Spice یکی از نمونه ه��ای موفق بازاریابی 
دیجیت��ال در یک ده��ه اخیر اس��ت. در این آگهی یک م��رد آفریقایی- 
آمریکایی با هیکلی مناسب به تصویر کشیده می شود. او به دلیل استفاده 
از ش��امپوهای برند Old Spice از بوی موهای خود رضایت کاملی دارد. 
نام این کمپین تحت عنوان »آنطور که مرد شما می تواند به مشام برسد« 
ب��ه خوبی بیانگر اهمیت بوی مو و بدن ما در روابط اجتماعی اس��ت. این 
تبلیغ به دلیل استفاده از شخصیت اصلی سیاه پوست در کنار تاکید روی 
المانی کمتر شناخته شده )بوی موی سر( به موفقیت باالیی دست یافت. در 
حقیقت این کمپین عنصر غافلگیری زیادی برای مخاطب داشت. به همین 

دلیل استقبال کاربران در شبکه های اجتماعی از آن بسیار مطلوب بود. 
برند Old Spice آگهی خود را نه تنها در ش��بکه های تلویزیونی، بلکه 
ش��بکه های اجتماعی مختلف نیز بارگ��ذاری کرد. آنها به خوبی از اهمیت 
شبکه های اجتماعی برای جلب نظر مخاطب نسل جدید آگاه هستند. به 
همین دلیل کلیپ تبلیغاتی خوش ساخت ش��ان تا مدت ها در شبکه های 
 Old Spice اجتماعی دس��ت به دست می ش��د. از آن زمان به بعد برند
شهرت فراگیری در زمینه بازاریابی دیجیتال پیدا کرده است. بدون تردید 
بخش زیادی از این ش��هرت مدیون انتخاب فضای مناسب برای بارگذاری 

کلیپ کمپین این برند است. 
3. نایک

نایک یکی از برندهای بس��یار موفق در زمینه تولید کفش های ورزشی 
اس��ت. فعالیت طوالنی آنها در عرصه تولید کفش های ورزشی آنها را بدل 
به غول بدون رقیب این حوزه کرده اس��ت. به همین دلیل کارشناس های 
متعددی معتقدن��د که نایک حتی بدون تبلیغات نی��ز تا مدت ها جایگاه 
برت��رش را حف��ظ خواهد کرد. در عصر حاضر، برند نایک برای گس��ترش 
هرچه بیش��تر ش��هرت خود از محبوبیت باالی مایکل جردن افس��انه ای 
 NBA اس��تفاده می کند.  مایکل جردن یکی از بسکتبالیت های افسانه ای
در دهه 8۰ و ۹۰ اس��ت. وی به دلیل س��بک بازی خاص اش هنوز هم در 

میان طرفدارهای بسکتبال محبوبیت خاصی دارد. 

برند نایک برای توسعه کسب وکارش اقدام به ایجاد برندی مستقل تحت 
نام مایکل جردن به عنوان یکی از ش��اخه های خود کرد. س��پس تبلیغات 
متعددی را برای جلب نظر کاربران شبکه های اجتماعی روانه پلتفرم های 
مختلف کرد. شاید در نگاه نخست اقدام نایک نوعی ریسک پذیری عجیب 
و غریب باشد. با این حال بازاریاب های نایک نقشه بسیار کاملی برای فتح 

دل های کاربران عالقه مند به دنیای بسکتبال در سر داشتند. 
ع��الوه بر ایجاد برند مایکل جردن، اخیرا برند نایک به س��راغ همکاری 
با بازیکن افس��انه ای فوتبال آمریکایی »کولین کائرنیک« نیز رفته اس��ت. 
کولین در کمپین »دیوانه وار رویاپردازی کن« به عنوان س��خنگوی اصلی 
نایک ظاهر شده است. نکته مهم در خصوص کمپین های نایک آگاهی تیم 
بازاریابی آنها از ش��یوه های درست همکاری با سلبریتی های دنیای ورزش 
اس��ت. بدون تردید هیچ برندی مانند آنها توانایی بهره برداری درس��ت از 

ستاره های دنیای ورزش را ندارد. 
Go Daddy .4

 این برند یکی از موفق ترین شرکت ها در زمینه فروش دامین های آنالین 
است. کسب وکار Go Daddy با فروش ساده دامین به افراد عالقه مند به 
ایجاد س��ایت شخصی شروع شد. در ابتدا آنها از یک راننده حرفه ای برای 
تبلیغ محصوالت شان اس��تفاده کردند. دانیکا پاتریک راننده  حرفه ای بود 
که در ابتدای ش��کل گیری برند Go Daddy با آنها همکاری داشت. این 
همکاری به این شرکت فرصت تولید آگهی و نمایش موفق آن در مسابقه 
سوپر بال را داد. از آن زمان تا به حال این شرکت در کانون توجه کاربران 

قرار داشته است. 
پ��س از آنکه Go Daddy ش��روع به بارگ��ذاری کمپین های خود در 
ش��بکه های اجتماع��ی کرد، بازهم به س��راغ دانیکا پاتری��ک برای اجرای 
ویدئوه��ای تبلیغاتی اش رف��ت. به این ترتیب همکاری با یک س��لبریتی 
مناسب هم در عرصه بازاریابی سنتی و هم بازاریابی دیجیتال به آنها کمک 

شایانی کرده است. 
Dollar Shave Club .۵

ای��ن برند از همان ابتدای کار روی س��رویس دهی آنالین به مش��تریان 
سرمایه گذاری کرده است. به این ترتیب این برند هیچ فروشگاه رسمی در 
دنیای واقعی ندارد. در عوض محصوالت خود را به صورت آنالین در اختیار 
مش��تریان قرار می دهد. به این ترتیب آنها هزینه محصوالت شان را تا حد 
زیادی کاهش داده اند. به هر حال وقتی ش��ما در عرصه تولید تیغ اصالح 
صورت با رقیب بزرگی مانند ژیلت رو به رو هستید، باید روی مزیت هایی 

نظیر کاهش قیمت و افزایش کیفیت اتکا کنید. 
بسیاری از افرادی که حوصله خرید حضوری در فروشگاه ها را ندارند، به 
 Dollar منظور تهیه تیغ های اصالح ارزان قیمت س��ری به سایت رسمی
Shave Club می زنن��د. کیفیت باالی تبلیغات این برند موجب افزایش 
ش��هرت کلی شان در ش��بکه های اجتماعی و به تبع آن میزان فروش شان 
شده است. نکته مهم درخصوص این برند تولید ویدئوهای دنباله دار موفق 
اس��ت. در دنیای بازاریابی دیجیتال کمپین های دنباله دار کمتر به چش��م 
 Dollar Shave Club می خورن��د. به همین دلی��ل کمپین های برن��د

شهرت بسیار زیادی به دست آورده اند. 

4 دلیلی که مشتریان ایده های بازاریابی 
محتوایی شما را پس می زنند)2(

در مطلب پیشین به 2دلیلی که مشتریان ایده های بازاریابی محتوایی 
شما را پس می زنند اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

3- شما نیازهای مشتریان را درک نکرده اید
یکی از ناامیدکننده ترین ش��رایط برای مش��تری، وقتی که لیس��تی 
از ایده های بالقوه محتوایی برای کمپین به او ارائه ش��ده، این اس��ت که 
احساس کند شما نیازهای او را درک نکرده اید. این مشکل ممکن است 
به خاطر ارائه موضوعات غیرمرتبط رخ دهد یا به این دلیل باشد که شما 
پیچیدگی کار را باال برده اید و مشتری به دلیل پیچیدگی زیاد نمی تواند 

صحبت های شما را بفهمد.
مشتریان می خواهند اطمینان حاصل کنند که بازاریابی سازمان خود را 
به دست افراد کاردان و ماهری سپرده اند و اینکه شما جوری نشان دهید 
ک��ه نیازهای آنها را درک نکرده اید، می تواند مش��تریان را ناامید کرده و 

حتی باعث شود که قرارداد همکاری خود را با شما تعلیق کنند.
زمان خود را باید به دو بخش تقس��یم کنید. بخشی برای جست وجو 
جه��ت پی��دا کردن ایده ه��ای محتوایی خوب و بخش��ی دیگ��ر را باید 
صرف ش��ناخت نیازهای مشتری کنید. با آنها جلسه بگذارید و شنونده 
حرف های شان باشید. از آنها در مورد اساسی ترین نیازهای شان، مخاطبان 

و مشکالت شان سوال بپرسید.
وقتی مشتری مطمئن شود که شما کامال کسب و کار او و مخاطبانش 
را می شناس��ید، راضی کردن او به پذیریش ایده های محتوایی آس��ان تر 

می شود. حتی اگر این ایده ها کمی عجیب و غریب باشند.
عالوه بر موارد گفته ش��ده، باید از عالیق ش��خصی مشتریان خود نیز 
آگاهی داشته باشید. برای مثال، نباید یک موضوع سیاسی را به مشتری 
خود ارائه بدهید که کامال برخالف اعتقادات سیاس��ی او اس��ت. در این 
صورت ش��ما تنها وقت خود را تلف می کنید. همچنی��ن چیزی را ارائه 
ندهید که با فرهنگ س��ازمانی مشتری در تضاد باش��د. مواردی از این 
دست می توانند احتمال رد شدن ایده های بازاریابی محتوایی را باال ببرند.
4- آنها احساس می کنند که در فرآیند ایده پردازی دخالت 

نداشته اند
همان طور که یک مشتری می خواهد مطمئن شود که شما کسب و کار 
و مخاطبان او را به خوبی می شناسید، در بسیاری از موارد او می خواهد 

که در فرآیند ایده پردازی برای محتوا نیز سهیم باشد .
اینکه فقط ایده های نهایی شده را به مشتری تحویل دهید، این حس را 
ایجاد می کنید که نظرات او برای شما اصال اهمیتی ندارد و کنترل همه 
چیز در دستان شماست. رابطه بین مشتری و آژانس نباید به این صورت 

باشد، به خصوص در صنعت بازاریابی.

هرچند که مشتریان شما ممکن است تجربه ایده پردازی برای محتوا و 
نهایی کردن یک ایده در این زمینه را نداشته باشند، اما فراموش نکنید 
که آنها در حوزه کاری خودشان متخصص هستند، بنابراین عقل سلیم 
حکم می کند که از دانش و تجربه مش��تریان تان در فرآیند ایده پردازی 

استفاده کنید.
جلسات ایده پردازی

یک جلسه ایده پردازی مشترک را با مشتری و تیم او برگزار کنید. در 
این جلسات شما با متخصصان و افرادی با تجربه دور یک میز می نشینید 
و تجربه و تخصص این افراد می تواند بهترین راهنما برای ش��ما باشد تا 
اوال کسب و کار آنها را به خوبی درک کنید و دوما به یک شناخت جامع 

از مشتریان آنها برسید.
در مورد موضوعات داغ، مش��کالت رایج و آخرین ترندها توفان ذهنی 
داش��ته باشید. ایده های به دست آمده ممکن است خیلی به محصوالت 

یا سرویس ها مرتبط نباشند، اما زیبایی بازاریابی محتوایی همین است.
وقتی که مشتریان را در مرحله ایده پردازی دخیل می کنید، آنها دقیق 
می فهمند که راه اندازی یک کمپین محتوایی از ایده تا اجرا چقدر پیچیده 

است و بنابراین اعتماد آنها به قضاوت های شما بیشتر می شود.
جلس��ات مش��ترک اید ه پ��ردازی ی��ک بازی ب��رد- برد ب��رای هر دو 
طرف اس��ت. مشارکت مش��تری= کسب چش��م اندازهای بهتر صنعتی. 
چشم اندازهای بهتر صنعتی= ایده های بهتر. ایده های بهتر= نتایج بهتر. 

نتایج بهتر= مشتری خوشحال.
کشف کنید که رد کردن ایده ها از کجا نشأت می گیرد

به عنوان یک آژانس فعال در زمینه بازاریابی محتوا حتما می دانید که 
ایده پردازی زمان زیادی را می طلبد. درآمد و ش��هرت ش��ما به موفقیت 
کمپین ها گره خورده اس��ت و وقتی که مش��تریان ایده های شما را پس 

می زنند ممکن است ناراحت و ناامید شوید.
اگر این مش��کل به دفعات زیاد اتفاق بیفتد، باید بدانید که سرمنش��أ 
مشکل کجاست. از اینکه با مشتری تان سر یک میز بنشینید و از او سوال 
بپرس��ید هراسی نداشته باشید. آیا مش��کل از آموزش است؟ اگر چنین 
است، مشتری را به دفتر خود دعوت کنید و با او به گفت وگو بنشینید و 

تمام فرآیند کار را از ابتدا تا پایان برای او توضیح دهید.
آیا مش��کل از خود شماس��ت که نمی توانید کس��ب و کار مشتریان و 
نیازهای آنها را به خوبی درک کنید؟ از مشتری بخواهید که اجازه دهد 
ی��ک روز کام��ل را در دفتر و همراه با تیم او بگذرانید تا بتوانید به درک 
درس��ت تری از کس��ب و کار و نیازهای آنها برس��ید. پس زدن ایده های 
محتوایی ممکن اس��ت ب��ه دالیل مختلفی رخ دهد، ام��ا اگر این دالیل 

را شناسایی کنید، می توانید از رخ دادن  آنها جلوگیری به عمل آورید.
daartagency :منبع
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اگر نمی توانید شبکه  مناسبی پیدا کنید، 
شبکه  خودتان را بسازید

شبکه سازی می تواند مؤثرترین راه برای ساختن مخاطبین ارزشمند کسب 
و کار و به اش��تراک گذاشتن ایده ها با س��ایر بنیان گذاران باشد. همچنین 
می توان��د به ش��ما کمک کند افراد جدیدی را مالق��ات کنید و حرفه خود 
را پیش ببرید. گروه ها و ش��بکه های گوناگون و زیادی وجود دارند، اما پیدا 
کردن گروهی که نیازهای ش��ما را برآورده نمی کند همیشه آسان نیست و 
برای برخی از کارآفرینان، تنها راه حل ایجاد گروه خودش��ان بوده است. با 
ما همراه باش��ید تا درباره شبکه سازی بیش��تر بدانید. در سال 2۰۱۴، دبی 
کالرک، مشاور بازاریابی دیجیتال که تازه وارد حوزه کسب و کار شده بود، در 
چندین رویداد شبکه حضور پیدا کرد اما به نظرش آمد که این رویدادها پر 
است از افرادی که معموال مضطربند و به شدت در تالش برای فروش بیشتر 
هستند.  او می گوید: »من می خواستم رویداد و فضایی ایجاد کنم که پس 
از یک س��اعت حضور در آن به جای دستی پر از کارت ویزیت های کسب و 
کارهای متنوع با روابط کاری واقعی و حقیقی ایجادشده آن رویداد را ترک 
کنند.« او با چشم انداز روشنی در ذهنش، با دو نفر دیگر از صاحبان کسب و 
کار محلی، جین بوت و بث ماریوت همکاری کرد و یک گروه شبکه ای برای 
زنان را راه اندازی کرد. کالرک می گوید: »هدف ما این بود که مردم بتوانند 
به طور واضح درباره راه اندازی یک کسب و کار و در نهایت برقراری ارتباط 

پایدار صحبت کنند.«
هزینه های راه اندازی حداقل بودند و باید به گونه ای می بود که انگار هیچ 
بودجه ای نداشتند. یکی از بنیان گذاران یک کافه محلی داشت و فضای مورد 
استفاده برای برگزاری مراسم را تأمین کرد. با پرداخت 25 پوند، آنها غذا و 
نوشیدنی خوب فراهم کردند و توانستند سخنرانانی را دعوت کنند. در اولین 
رویداد که آنها زنانی را که از قبل می ش��ناختند دعوت کرده بودند، تمامی 
بلیت ها فروخته ش��د. با راه اندازی یک گروه فیس بوک، نام این گروه پخش 
شد و تعداد اعضای آن سریعاً افزایش یافت. امروز این شبکه بیش از ۱۰۰۰ 
عضو در گروه فیس بوک دارد و حدود ۳۰ زن در جلسات ماهانه حضور دارند.
کالرک می گوید: »اگر در منطقه ای زندگی می کنید که ش��بکه ای وجود 
ندارد که در آن احس��اس راحتی کنید، شما تنها نیستید. بابت این مسأله 
متأس��ف نباش��ید و خودتان ش��روع کنید. یک محل برگزاری پیدا کنید، 
دعوت نامه ارسال کنید. برگزاری چنین رویدادی به برنامه ریزی و سازماندهی 
نیاز دارد، بنابراین کمتر به این گزینه فکر کنید که بابتش هزینه ای دریافت 
نکنید. اگر تدارکات را به صورت رایگان انجام دهید بعد از مدتی احس��اس 

کالفگی می کنید و رویدادها استمرار نخواهد داشت.«
Leapers، یک گروه ش��بکه ای اس��ت که پش��تیبانی حرفه ای را فراهم 
می کند و متیو نایت آن را مس��تقال تأسیس کرده است. نایت پس از اینکه 
بدون داشتن درخواست شغل دیگری از شغلش استعفا داده بود به ذهنش 

رسید که آن را تأسیس کند.
او می گوید: »قباًل هرگز از شغلی استعفا نداده بودم، من قبالً خویش فرما 
بودم، بنابراین اولین بار بود که مجبور بودم یک نامه استعفا بنویسم و پس 

از آن دنبال کار بگردم.«
نایت مدت هاست تصمیم گرفته تجربیات شغلی خود را به اشتراک بگذارد 
و دیگران را هم به این امر تشویق می کند. او با شروع نوشتن تجربیاتش در 
LinkedIn توجه زیادی را به س��مت خود جلب کرد. او می گوید: »تعداد 
زیادی از مردم به طور مشابه احساس می کنند که کارها و حرفه ها چیزهایی 
هستند که می توانید به طور فعاالنه برای خود طراحی کنید، به جای اینکه 

منفعالنه منتظر شغلی باشید.«
نایت تصمی��م گرفت مکانی برای گفت وگو در م��ورد این موضوع ایجاد 
کند تا مردمی که از نظر ش��غلی در جایگاه مش��ابه هس��تند یا در این باره 
ذهنیت های یکس��انی دارند کنار هم جمع ش��وند و در مورد چگونگی کار 
تصمیم بگیرند. او یک کانال Slack ایجاد کرد، س��پس آشکارا هر کسی را 

برای پیوستن به آن دعوت کرد و Leapers متولد شد.
او می گوید: »هزینه های راه اندازی آن صفر بود، تنها چیزی که نیاز داشت 
زمان کمی برای ایجاد پلتفرمی بود که بتوانیم در آن حرف بزنیم و مقداری 
سازماندهی، پرورش و عشق. هزینه هایی برای اجرای شبکه وجود دارد، اما 

در حال حاضر، بیشتر نیازمند وقت است.«
 Leapers، که نایت آن را به عنوان بخش��ی از گروه پشتیبانی و بخشی 
کس��ب و کار محصول توصیف می کند، اکنون نزدیک به 5۰۰ عضو دارد و 
در حال رش��د است. اولین محصول ایجادشده آن، کتابچه »راهنمای من« 
است؛ ابزاری که به مردم کمک می کند تا به جای کاری که انجام می دهند 
حال ش��ان را توضیح دهند. Leapers که به طور عمده یک شبکه آنالین 

است، اولین رویداد خود را در لندن در اواخر سال 2۰۱8 برگزار کرد.
توصیه های نایت به کسانی که برای شروع یک شبکه برنامه ریزی می کنند 
این اس��ت که صریح و ش��فاف بدانند چه چیزی می خواهند ایجاد کنند و 
درباره آن اطالعات داشته باشند. او می گوید: »برای اینکه بر گروهی از افراد 
تأثیر بگذارید یا یک مفهوم داشته باشید راه اندازی یک شبکه را شروع نکنید، 
بلکه با خود روراست باشید و بررسی کنید و ببینید آیا می توانید با راه اندازی 
این ش��بکه یک مش��کل واقعی را از گروهی از مردم حل کنید و آن افراد را 

برای حل آن دور هم جمع کنید.«
برای وهاری راس��ل، متخصص بازاریابی مواد غذایی حضور در ش��بکه ها 
بخشی از کارش بود، اما او از حضور در رویدادهایی که مربیان نه چندان خبره 
و مسلط و نحوه اجرا و همچنین پذیرایی های بد و سطح پایین داشت خسته 
ش��ده بود. چهار سال پیش، همراه با همکارش کت نیو، یک شبکه گروهی 
غذا که عالوه بر غذا و نوشیدنی خوب و باکیفیت، یک محیط بسیار آرام را 

برای شرکت کنندگان فراهم می کرد، راه اندازی کرد.
او می گوید: »هزینه های راه اندازی بس��یار پایین بود و اساسا تنها چیزی 
که کمی هزینه بر بود راه اندازی وب سایت بود چون که از Eventbrite به 
عنوان پلتفرم فروش بلیت استفاده می کردیم. هزینه  این رویدادها از طریق 
فروش بلیت و همچنین حامیان مالی رویداد تأمین می شود. شرکت کنندگان 
و افرادی که تمایل به شرکت در رویداد را دارند می توانند بلیت هر رویداد را 

با قیمت مناسب از پلتفرم Eventbrite خریداری کنند.«
 این رویدادها برای متخصصان غذا و نوشیدنی، از جمله تولیدکنندگان، 
خرده فروش��ان و رستوران داران اس��ت و توسط یک شرکت بسته بندی که 
کیس��ه های نام تجاری را برای ش��رکت کنندگان که اطالعات و محصوالت 

برای شرکت کنندگان دیگر دارند تولید می کند، حمایت می شود.
از زمان برگزاری اولین رویداد چهار سال پیش، این گروه به قدرت زیادی 
رسیده، برنده جوایز متعدد بهترین گروه شبکه سال، با به طور متوسط ۴۰ 
نفر ش��رکت کننده در هر رویداد و ج��ذب ۴۰درصد بازدیدکنندگان جدید 
در هر رویداد شده است. راسل درباره رموز موفقیتش می گوید: »ساده نگه 
داش��تن آن، تمرکز بر کیفیت به جای کمیت و داش��تن شور و شوق دلیل 
موفقیت ما در کارمان است. ما کار در صنعت غذا و نوشیدنی را دوست داریم 

و از ارتباط با افراد همفکر و انجام کارها لذت می بریم.«
Forbes/ucan :منبع
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در دنی��ا هیچ گاه کمبود افراد دارای ایده ه��ای برتر و انگیزه کافی برای 
تعقیب آنها وجود ندارد. نگاهی کوتاه به سریع ترین شرکت های سال جاری 

در زمینه رشد و توسعه به خوبی بیانگر این موضوع خواهد بود. 
کایروس به عنوان یک موسسه سرمایه گذاری معتبر در نیویورک به رسم 
چند س��ال اخیر بازهم فهرستی از کارآفرینان برنده سال 2۰۱8 را در ماه 
نوامبر منتشر کرد. در این فهرست به 25۰۰ کارآفرین تازه کار اشاره شده 
اس��ت. افراد برگزیده این فهرس��ت از ۶5کشور مختلف بودند. نکته جالب 
اینکه در این میان فقط 5۰ ش��رکت حضور داشتند. همه کارآفرینان این 
فهرس��ت در پی ایده های بزرگ و جذاب هس��تند. به عنوان مثال، انتقال 
محیط های کار به خانه و کمک به دانش آموزان سراسر دنیا از جمله برترین 

ایده های این فهرست به حساب می آید. 
در این مقاله من به بررسی 5۰ استارتاپ برتر سال به ترتیب حروف الفبا 
خواهم پرداخت. دلیل اصلی این کار سطح تقریبا برابر همه استارتاپ های 

موجود است. به این ترتیب امکان گزینش یکی بر دیگری وجود ندارد. 
اتاق های آیندا؛ به هتل های پیشرفته سالم کنید

اتاق های آیندا یک سیستم مدیریت دارایی ها برای هتل های مستقل در 
کلمبیاست؛ هتل هایی که تحت پوشش این استارتاپ سه ساله قرار بگیرند، 
خدمات کاملی در زمینه مدیریت دارایی ها و بررسی اتاق های شان دریافت 
می کنند. سامانه آیندا امکانات استانداردی در زمینه ارائه صبحانه، وای فای، 
بطری های آب آشامیدنی، تلویزیون و حوله های تمیز فراهم می سازد. نکته 
مهم درخصوص خدمات این استارتاپ سرمایه گذاری عظیم آنها روی ارائه 
خدمات به صورت آنالین اس��ت. به این ترتیب دیگر نیازی به اتالف وقت 
برای دیدارهای رو در رو میان هتل های و مسئوالن این سامانه نخواهد بود. 
همچنین بنا بر گزارش آیندا، میزان پذیرش هتل های تحت پوش��ش این 
س��امانه در سه ماهه نخست ۳۰درصد افزایش یافته است. در حال حاضر 

آیندا ۳7 هتل را در سه شهر مختلف تحت پوشش دارد.
بیبی اسپارکس، استارتاپی برای والدین

امروزه والدی��ن گزینه های اندکی برای اعتماد به منظور تامین نیازهای 
جانبی فرزندان شان پیش رو دارند. تنها در صورتی که با یک پرستار کودک 
ازدواج کرده باش��ید، نیازی به جست وجوی پرستار و سایر امکانات جانبی 
برای کودک نخواهید داش��ت. در این میان آموزش های پیرامون نگهداری 
و تربیت کودکان بس��یار مهم اس��ت. خوشبختانه س��امانه آموزشی بیبی 
اس��پارکس با سابقه پنج س��اله در ارائه نکات و مطالب آموزشی به والدین 
یکی از گزینه های مناس��ب پیش روی پدر و مادرهای امروزی اس��ت. این 
سامانه به طور تخصصی در زمینه ارائه اطالعات کاربردی و مهم به والدین 
کودکان خردس��ال )با تمرکز روی کودکان زیر یک سال( فعالیت می کند. 
دفتر مرکزی بیبی اسپارکس در شهر میامی قرار دارد. با این حال خدمات 

آنها در سراسر دنیا قابل دسترسی است. 
بانکیتی؛ بانکداری حرفه ای با شیوه ای سنتی

بانکیتی به عنوان یک اس��تارتاپ حوزه مالی در س��ال 2۰۱۶ تاس��یس 
ش��د. این اپ هوش��مند در زمینه بانکداری به کاربران اجازه فهم بهتر از 
اصطالحات و امور مالی را می دهد. همچنین در صورت نیاز امکان برقراری 
ارتباط با کارشناس های مختلف و دریافت توصیه های کاربردی نیز وجود 
دارد. این ش��رکت اخیرا اقدام به انتش��ار و عرض��ه کارت های اعتباری نیز 

کرده است. بانکیتی اگرچه یک شرکت بسیار هوشمند است و با بانک های 
بزرگی در آمریکا همکاری می کند، اما از شیوه ای بسیار سنتی برای کسب 
درآمد س��ود می برد. بر این اس��اس آنها از طریق کمک ه��ای داوطلبانه و 

پرداختی های دل به خواهی کاربران شان درآمد کسب می کنند. 
فضای بیشتر با بامبیلیبی

بنیانگذاران ش��رکت »فضاهای بامبیلیبی« هدف اصلی خود را کاهش 
حجم وس��ایل مختلف یا به عبارتی دیگر افزایش حجم در دسترس افراد 
عنوان کرده اند. محصوالت این ش��رکت سانفرانسیسکویی اکنون فقط به 
مشتریان برگزیده فروخته می شود. دامنه فعالیت آنها نیز به سانفرانسیسکو 
و س��یاتل محدود می شود. با این حال نشانه های انکارناپذیری از موفقیت 
آنها در صورت ش��روع فروش همگانی مشاهده می شود. تخت ها، کمدها، 
کابینت ها و س��ایر تولیدات این شرکت جای بسیار کمی را اشغال می کند 
و در برخی موارد کامال روی دیوارها و س��قف ها نصب می ش��ود. همچنین 
طراحی این محصوالت با اس��تفاده از اپ ساده ای برعهده مشتریان است. 
قیم��ت نهایی یک اتاق با تمام محصوالت این برند بین ۶ تا ۱۰ هزار دالر 
خواهد بود. در حال حاضر برند بامبیلیبی فهرست انتظار بلند باالیی برای 
مشتریان خود تدارک دیده است. با این حال شاید در آینده ای نزدیک به 

سراغ تولید عمده و جلب مشتریان جهانی برود. 
کابین؛ جایگزینی مناسب برای سفر هوایی

به م��وازات اینکه خطوط هواپیمایی فضای کمت��ری برای فاصله میان 
صندلی ه��ای خود طراحی می کنند، س��رویس های اتوبوس در حال رونق 
گرفتن هس��تند. اس��تارتاپ کابین دقیقا با انتقاد از فضای ناکافی خطوط 
هوایی پا به عرصه کس��ب وکار گذاشته اس��ت. این موسسه با اتوبوس های 
لوکس خود س��فرهای بس��یار راح��ت و در عین ح��ال ارزان قیمتی را به 
مش��تریان خود ارائه می کند. مزیت اصلی کابی��ن ارائه فضای کاری برای 
نشستن و حتی خواب مسافران است. جالب تر اینکه برای خواب در طول 
سفر نیاز به پرداخت هیچ هزینه اضافی نیست. به مانند خطوط هوایی در 
این اتوبوس ها نیز شما امکانات گسترده ای از قبیل وای فای رایگان دریافت 

خواهید کرد. 
کالیپسو اِی اِل؛ امنیت پایدار حوزه سایبری

وقتی تکنولوژی تازه ای، مانند هوش مصنوعی، معرفی می ش��ود، همیشه 
عده ای افراد س��ودجو به دنبال سوء استفاده از آن هستند. موسسه کالیپسو با 
دفتر مرکزی اش در شهر لس آنجلس در پی تامین امنیت کاربران و شرکت ها در 
حوزه آنالین است. تمرکز اصلی آنها روی مشکالت سایبری و سرقت اطالعات 
پیرامون آن است. با این حساب آنها تعهدات سنگینی در قبال مشتریان خود 
خواهند داشت. نکته مثبت سود بردن کالیپسو از کادر مجربی است. همچنین 
کالیپسو برای ارتقای سطح آگاهی مشتریانش، در کنار ارائه خدمات گسترده، 

آموزش های کاربردی در زمینه سایبر و هوش مصنوعی دارد. 
کانال سی بی؛ خبرگزاری ویژه کارآفرینان

ام��روزه هر اتفاقی ک��ه در ایاالت متحده رخ می ده��د، تاثیر جهانی به 
دنبال دارد. به همین دلیل استارتاپ کانال سی بی با دفتر مرکزی اش در 
واشنگتن به دنبال دسترسی سریع تر کاربران به اخبار آمریکاست. تمرکز 
اصلی این استارتاپ روی اهالی کسب وکار در آسیا و حوزه اقیانوسیه است. 
به این ترتیب این افراد با استفاده از خدمات کانال سی بی آخرین اطالعات 

کاربردی را در سریع ترین زمان ممکن دریافت خواهند کرد. 
کامپوند؛ سرمایه گذاری مطمئن و محلی

این اس��تارتاپ واق��ع در نیویورک در زمینه ایج��اد صندوق های محلی 

امالک و مس��تغالت فعالی��ت دارد. تمرکز اصلی کامپوند روی ش��هرهای 
بزرگ همچون سانفرانسیس��کو، نیویورک و میامی است. موسس های این 
اس��تارتاپ هدف اصلی خود را جلب نظر نسل جدید سرمایه گذار ها عنوان 
کرده اند. ایده جذاب آنها کاهش نیاز سرمایه گذارها به جست وجوی محل 
س��رمایه گذاری در خارج از شهرشان اس��ت. به این ترتیب نرخ مالیات بر 
درآمد آنها نیز افزایش نخواهد یافت. اس��تارتاپ کامپوند بهترین نمونه در 

زمینه استفاده از هوش مالی برای ساماندهی یک کسب وکار است. 
 کاور؛ خانه های امن تر با فضایی بیشتر

اس��تارتاپ کاور در حال کار روی یک هدف بس��یار بزرگ است: تحقق 
رویای زندگی در خانه هایی زیبا و امن برای ش��مار هرچه بیشتر افراد. این 
استارتاپ چهار ساله اکنون روی ساخت خانه هایی با تجهیزات ایمنی باال 
و حیاط های فوق کاربردی تمرکز کرده اس��ت. یکی از ایده های جالب این 
ش��رکت ساخت خانه های آماده و الحاق شان به خانه های موجود است. به 
این ترتیب فضای حیاط افراد بدل به جزئی از خانه ش��ان خواهد ش��د. به 
هنگام فروش خانه نیز افراد به راحتی بخش از پیش ساخته شده را با خود 

جا به جا خواهند کرد. 
بیمه پوششی؛ وقتی خرید بیمه کار دشواری نیست

خرید بیمه خانه یا ماشین نیازی به تحمل سختی چندانی ندارد. فقط 
کافی است به سراغ آژانس بیمه Covered Insurance رفته و فرآیند 
خرید بیمه را بسیار کوتاه کنید. این استارتاپ در سال 2۰۱۶ شروع به کار 
کرد. هدف اصلی اش نیز کاهش دش��واری های خرید بیمه برای متقاضیان 
اس��ت. به این ترتیب عالوه بر س��هولت اف��راد، ام��کان دریافت اطالعات 
کاربردی در مورد نوع بیمه مناسب ش��ان نیز وجود خواهد داشت. به دلیل 
ارائه خدمات سریع و مشاوره های رایگان این شرکت اکنون شمار باالیی از 

مشتریان در سراسر آمریکا را دارد.
کوری وایز؛ سرمایه گذاری ساده برای همه

استارتاپ کوری وایز یکی از معدود اعضای آفریقایی این فهرست است. 
آنها با هدف تبدیل فرآیند سرمایه گذاری به کاری ساده برای مشتریان شان 
شروع به کار کرده اند. شعار اصلی آنها امکان سرمایه گذاری با هر میزان از 
پول است. به این ترتیب بسیاری از مشتریان آنها مبالغ بسیار اندکی را به 
عنوان سرمایه در اختیار آنها می گذارند. نکته جالب این  که پس از گذشت 
یک س��ال از فعالیت این شرکت روز به روز بر میزان مشتریان شان افزوده 
می شود. برای سرمایه گذاری در این پلتفرم حداقل باید ۱۰۰ نیارا )معادل 
27 س��نت( داشته باشید. نکته جالب اینکه مشاوره های این شرکت کامال 

رایگان است. 
کویداس؛ درمان ارزان و فراگیر

استارتاپ کویداس با دفتر مرکزی اش در سائوپائولو هدف اصلی خود را 
شخصی س��ازی خدمات درمانی و افزایش دسترسی مردم برزیل به همراه 
کاهش هزینه ه��ای آن عنوان کرده اس��ت. اکنون تمرک��ز اصلی اعضای 
کویداس بر روی ارائه خدما درمانی ارزان قیمت اس��ت. نکته جالب اینکه 
مشتریان با پرداخت هزینه اشتراک ماهانه از خدمات بسیار زیادی بهره مند 
خواهند شد. همچنین برای استفاده از خدمات این موسسه باید از طریق 
اپ رسمی آنها درخواست مان را ثبت کنیم. به این ترتیب خبری از مراجعه 
ب��ه درمانگاه و گرفتن نوبت نخواهد ب��ود. بدون تردید این ایده یک تحول 

بزرگ در حوزه بهداشت و درمان محسوب می شود. 
ادامه دارد ...
inc :منبع

بررسی استارتاپ هایی که دنیا را تکان خواهند داد)1(

5۰ استارتاپ برتر سال 2۰۱9 کدامند؟

به قلم: آنا ِمِیر خبرنگار و سازنده پادکست در حوزه کسب وکار 
ترجمه: علی آل علی     

چهار شنبه
3 بهمن 1397
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چاقی بزرگترین چالش بهداشت عمومی در 
قـرن حاضـر است

ساری – دهقان : چاق��ی بزرگترین چالش بهداشت 
سالمت  بخش  و  است  ق�رنحاض�ر  در  عموم��ی 
اکث�رک�شورهای دنی�ا درگی�رم�سائل و عوارض ناشی از 
بروز فزاینده چاقیهستند.  زندگی ماشینی با همه نکات 
مثبتی که با خود به همراه آورده و حتی در وقت و هزینه 
خانوارها نیز صرفه جویی شده است اما در مواردی نیز به  
دلیل بی  برنامگی و تغییر در الگوی زندگی جسم و روح 
آدمی را به سستی کشانده و او را مستعد انواع بیماری ها 

و مشکالت ساخته است.
چاق��ی با عوارضی همچون افزایش فشارخون، بیماری 
های قلبی، دیابت، سنگ های صفراوی، واریس، بواسیر، 
افزای��ش چربی خون، نق��رس، آرتروز، کم��ردرد، تنگی 
نف��س، بیماری ه��ای کبد وکیسه صف��را، سرطان های 
کولون و رکتوم، پروست��ات در مردان و سرطان سینه و 
تخمدان و مشکالت باروری در زنان و کاهش عمرانسان 
مرتبط است. چاقی و اضافه وزن به دلیل تغییر در الگوی 
مصرف غذای��ی، مصرف بی رویه مواد قندی و چربی ها، 
غذاهای چرب و سرخ ش��ده، فست فودها و کم تحرکی 

ایجاد می شود. 
کم تحرکی، چاقی، افسردگ��ی و تغذیه ناسالم ازجمله 
عوامل��ی هستند که در مازندران نسبت به سایر استان ها 
از درص��د بیشتری برخوردار بوده و اکنون حوزه سالمت 
مازندران با اجرای کمپین های مختلف، آموزش در سطح 
مدارس و ادارات یا از طریق مراکز بهداشتی و درمانی در 
نظ��ر دارد تا جامعه هدف را از ابتال به بیماری های ناشی 
از چاقی آشنا کند و این سطح از میزان چاقی را کنترل 

کرده و یا کاهش دهد.
چاقی در مازندران رواج دارد

چاق��ی معضلی برای کشور به  ویژه در مازندران بوده و 
ب��ه  شدت رو به افزایش است تا جائی  که گسترش چاقی 
و بیماری ه��ای پس  ازآن در کیفی��ت زندگی مؤثر است 
. چاق��ی قابل کنترل یا پیشگیری اس��ت، تنظیم برنامه 
و اص��الح رفتارهای غذایی، متع��ادل نگه  داشتن وزن و 
فعالی��ت بدنی از عواملی است که در پیشگیری و کنترل 

وزن مؤثر هستند.
نگاهی دقیق تربه این اپیدمی بزرگ نشان می دهد که 
فراوانی چاقی در مازن��دران توزیع یکنواختی در جامعه 
ندارد و توزیع آن تاح�د زی��ادی ت�ابع مؤلفه های��ی مثل 

جنس، سن و عوامل اقتصادی - اجتماعی است.
عالوه بر این، وضعیت تأه�ل، فعالی�ت بدنی، م�صرف 
س�یگار، تع�داد فرزن�دان، شهرنشینی یا روستانشینی و 
نوع رژیم غذای��ی از اصلی ترین متغیر هایی هستند که با 
چاقی بزرگساالن در مازن��دران ارتب�اط دارن�د. کودکان 
دارای اضاف��ه وزن در آینده بزرگس��االن چاقی خواهند 
بود، ای��ن کودکان نسبت به کودکان ب��دون اضافه وزن 
ب��ه احتمال زیاد به دیابت و بیماری های قلبی و عروقی 
در سنی��ن بزرگسالی، که ب��ا شانس باالتر مرگ زودرس 
و ناتوان��ی بزرگسالی همراه است، مبت��ال می شوند و از 

پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت چاقی رنج می برند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره 
وضعیت چاقی مازندران چنین توضیح داده است؛ چاقی 
فقط مخت��ص مازندران یا ایران نیس��ت بلکه مشکل رو 
ب��ه رشد جامعه ام��روز و در حالت بدی��ل شدن به یک 
اپیدمی جهان��ی است. طبق آخری��ن آمارهای مربوطه، 

بی��ش از نیم��ی از جمعیت کشورم��ان دچاراضافه وزن 
و چاق��ی هستن��د و در این میان، ح��دود ۳۰ درصد از 
مردم کشورمان چاقی واضح دارند. شیوع چاقی در میان 
کودکان و نوجوانان نی��ز رو به افزایش هست. در استان 
مازن��دران با توج��ه به نوع تغذیه و ع��ادات غذایی بعضا 
نامناس��ب، چاق��ی رواج دارد. به طوری ک��ه این استان 
باالترین میزان چاقی را در بین استان های کشور دارد.

وی اف��زود: چاقی به هرعلتی ک��ه ایجاد گردد بیماری 
ه��ا و عوارض بسیاری را با خود به ارمغان می آورد. بروز 
دیابت، فشارخون ب��اال و افزایش خطر سکته های قلبی 
و مغزی، بیماریهای مفاصل، سنگ کیسه صفرا، افزایش 
ابتال به بیماری و نارسایی کبدی و افزایش خطر ابتال به 
سرطان های کلیه، رحم و روده بزرگ و حتی اختالالت 
خ��واب تنها بخش��ی از این ع��وارض و بیماریها هستند. 
همچنین شایان ذکر اس��ت در دوره کودکی و نوجوانی 
ب��ه دلیل تاثی��ر چاقی بر هورمونهای رش��د شاهد کوتاه 
ق��دی که بعضا جب��ران ناپذیر خواهد ب��ود در این گروه 

سنی هستیم
در ای��ن میان، اضاف��ه و چاقی در کودک��ان تهدیدی 
جدی تر از بزرگساالن مطرح می شود. چاقی در کودکی 
و نوجوان��ی به عنوان یک چالش ج��دی قرن 2۱ و یک 

مشکل حاد بهداشت عمومی در جهان مطرح است. 
WHO دکتر اعرابی با بی��ان اینکه بر اساس گزارش
شیوع جهان��ی اضافه وزن و چاقی دوران کودکی از ۴/2 
درص��د در س��ال ۱۹۹۰ به ۶/7 درص��د در سال 2۰۱۰ 
افزایش یافته است )۶۰ درصد افزایش( افزود : انتظار می 
رود این روند تا سال 2۰2۰ به ۹/۱ درصد ) ۶۰ میلیون 

کودک( افزایش یابد. 
ب��ه گفت��ه مع��اون بهداش��ت دانشگاه عل��وم پزشکی 
مازن��دران چاقی در کودک��ان و نوجوانان کشور نیز روند 
افزایش��ی را طی می کند بطوری که ب��ر اساس مطالعه 
پژوهشی صورت گرفته حدود ۱۴درصد کودکان۱5-2۳ 
ماهه کشور در معرض خطر اضافه وزن هستند. و حدود 
2۰درص��د نوجوان��ان ۱8-7 سال��ه کشور دچ��ار چاقی 
شکم��ی هستند. وی اظهار ک��رد : کودکان دارای اضافه 

وزن به احتمال زیاد در آینده بزرگساالن چاقی خواهند 
بود و نسبت به کودکان بدون اضافه وزن به احتمال زیاد 
به دیابت و بیماری های قلبی و عروقی در سنین جوانی، 
که به نوبه خود ب��ا شانس باالتر مرگ زودرس و ناتوانی 
بزرگسالی همراه است، مبتال می-شوند. در واقع کودکان 
و نوجوان��ان چاق هم از پیامده��ای کوتاه مدت و هم از 

پیامدهای بلندمدت چاقی رنج می برند. 

دکتر اعرابی با اع��الم اینکه  مازندران از نظر وضعیت 
چاق��ی وضع خوبی ندارد  و ۱۹.۳ درص��د از بچه ها در 
معرض خطر چاقی هستند، در رابطه با رابطه چاقی مادر 
و چاق��ی کودک بیان ک��رد: مطالعات نشان می دهد که 
در کودک��ان  شیر مادر خوار ۱2-۰ ماهه که BMI مادر 
مطلوب ب��وده ، میزان وزن گیری  ک��ودک در محدوده 
  BMI طبیع��ی قرار داشته اس��ت و درکودکانی که مادر
ب��االی 25 داشته، میزان  اضاف��ه  وزن کودک  روزانه 5 
 BMIگ��رم  بیشتر ب��وده است و در کودکان��ی که مادر

کمتر  از ۳۰ داشته باشد  میزان افزایش وزن در کودکان 
۱2-۰ روزانه 8 گرم  بیشتر بوده است.

لزوم تغییر شیوه زندگی
در ادام��ه دکت��ر اعرابی درب��اره »تغییرشیوه زندگی« 
بدی��ن شک��ل توضیح داد ؛ه��م استانی ه��ای ما عادات 
خ��وردن را تغییر دهند و تعداد وعده های غذا را در روز 
افزایش و حجم ه��ر وعده را کم کنند. مثال مصرف یک 
لی��وان آب چند دقیقه قبل از صرف غذا به کاهش اشتها 
کم��ک میکند.غذا را در ظ��رف کوچک تری کشیده وبه 
آرامی بخورند. خورد ماس��ت کم چرب، سبزی یا ساالد 
ب��ه سیرشدن شما کمک میکند .ن��ان های فانتزی مثل 
انواع باگت و ساندویچ��ی کمتر مصرف کنند و درعوض 
نانه��ای تهیه ش��ده از آرد سب��وس دار مانن��د نان جو 
وسنگک استفاده کنند .ازانواع لبنیات کم چرب و بدون 
چرب��ی مصرف کنید )کمتراز ۱/5 درصدچربی(. به جای 
استفاده از سس ساالد از چاشنی هایی مثل: آبلیمو، آب 
نارن��ج و آبغوره استفاده کنند. غذا را بیشتر به شکل آب 
پز، بخارپ��ز، کبابی یا تنوری مص��رف کنند و از مصرف 

غذاهای پرچرب و سرخ شده پرهیزنمایند. 
نک��ات مهم دیگر اینکه، توصیه می شود مصرف روغن 
را کاه��ش دهن��د. درصورتیکه غذا را س��رخ می کنند، 
در م��دت زم��ان کم، فق��ط آن را با مق��دار کمی روغن 
تفت دهند. مصرف سوسی��س، کالباس، خامه، سرشیر، 
چیپ��س، پفک، سس ها، کله پاچ��ه، مغز، دل و قلوه که 
ح��اوی مقادیر زی��ادی چربی هستن��د را در برنامه خود 
بسیار مح��دود کنند. پوس��ت مرغ و چرب��ی های قابل 
مشاه��ده گوشت ومرغ را قبل از طبخ جدا کنند و سعی 
کنند از گوشت کم چرب استفاده نمایند. به هر بهانه ای 

فعالیت بدنی بیشتری انجام دهند )مانند پیاده رفتن به 
محل کار وخرید، استفاده از پله به جای آسانسور، زودتر 
پی��اده شدن از تاکسی و اتوب��وس یا پارک اتومبیل چند 
خیابان جلوتر و طی قسمت��ی از مسیر به صورت پیاده، 

انجام کار های باغچه وحیاط(.
برای پیشگیری و کنترل چاقی راه های 

متفاوتی وجود دارد
برای پیشگیری و کنترل چاقی راه های متفاوتی وجود 
دارد : اول اینک��ه وزن خ��ود را در محدوده متعادل نگه 

دارن��د یعنی در صورت اضاف��ه وزن، کاهش آن با هدف 
ک��م کردن ۱۰% وزن اولیه و به صورت کاهش ۰/5 تا ۱ 

کیلوگرم در هفته توصیه می شود.
ب��ه فعالیت بدنی بپردازند یعن��ی ورزش را متناسب با 
س��ن و شرایط جسمی افزایش دهن��د تا به کاهش وزن 
کمک شایانی شود. مث��ال فعالیت ورزشی هوازی )مانند 
ایروبی��ک( با ش��دت متوسط حداق��ل 5 روز درهفته به 
مدت ۳۰ دقیقه یا ورزش هوازی با شدت شدید به مدت 

25 دقیقه، ۳ روزدرهفته توصیه می شود.
تنظیم برنامه غذایی و اصالح رفتارهای غذایی نیز از دیگر 
راه های مهم است که عموما برای پیشگیری و کنترل چاقی 
، کاهش مصرف موادغذایی پرانرژی مثل کاهش مواد قندی، 

چربی و روغن و تغییر شیوه زندگی توصیه می شود.
مصرف سبزی و میوه در مازندران جدی گرفته نمی شود و 
این در حال��ی است به  دلیل آب و هوای معتدل و مرطوب از 
نعمت زمین های حاصلخیز و انواع میوه  جات و صیفی  جات 
برخوردار است و قیمت میوه و سبزی در این استان نیز مناسب 
است اما این مواد غذایی در سبد خانوارهای مازندرانی جایگاه 

قابل قبولی ندارد.
از فوای��د مص��رف سبزی و میوه های ت��ازه می توان به 
دریافت ویتامین ها و ریزمغذی های مورد نیاز بدن اشاره 
ک��رد، همچنین فیبر موجود در سبزیجات تازه و میوه ها 
از عوام��ل مهمی است که سبب کارکرد مناسب دستگاه 
گوارش ش��ده و خطر ابتال به سرطان ه��ای روده بزرگ 
را کاه��ش می ده��د، عالوه بر این فیب��ر موجود در مواد 
غذای��ی سبب می ش��ود تا جذب قند ب��ه شکل مناسبی 
انج��ام شده و در کاه��ش وزن و کاهش خط��ر ابتال به 

دیابت نیز مؤثر است.
اگ��ر چ��ه سبوس گی��ری بیش از ح��د استان��دارد در 
کارخانه ه��ای آرد سبب شده ک��ه دریافت فیبر از طریق 
ن��ان که قوت غالب مردم است کاهش یابد، که می توان 
با مطالبه م��ردم از نانوایی ها برای ارائه نان دارای درصد 

سبوس قابل قبول و استاندارد اصالح شود.
مهم ترین اقدامات انجام شده  جهت کنترل 

وضعیت چاقی و تغییر عادات بد غذایی
مه��م ترین اقدامات مرکز بهداشت استان برای کنترل 
وضعیت چاق��ی و تغییر عادات بد غذای��ی شامل برنامه 
ه��ای اجرای��ی در این راستا در ح��وزه بهداشتی، برنامه 
»ط��رح تحول نظام سالم��ت با بکارگی��ری کارشناسان 
تغذی��ه« در سطح استان با انجام »مشاوره های تغذیه و 
آموزش های ف��ردی و گروهی« و »رژیم درمانی افراد با 
مشکالت تغذیه ای«، اجرای برنامه »کنترل و پیشگیری 
اضاف��ه وزن و چاقی کودکان« ، برگ��زاری »پویش های 
تغذی��ه« درسطح استان وکش��ور، »برنامه های حمایتی 

مادران وکودکان« و ... می باشد.
در نهایت اقدامات پیشگیرانه همچون انجام مداخالت 
آموزش��ی، اص��الح باورها و رفتارهای غل��ط تغذیه ای و 
فرهن��گ سازی استفاده ازغذاهای سالم در سفره غذایی 
خانواره��ا را دستور کار داریم که می تواند کمک شایانی 
به رفع معضل چاقی و اضافه وزن در جامعه کند که این 
امر به نوبه خود حمایت، همدلی وهمکاری سایر سازمان 
ه��ا و ادارات )نظی��ر آم��وزش و پرورش، کمیت��ه امداد، 
شه��رداری، سازمان جهادکش��اورزی، بهزیستی، ورزش 
وجوان��ان و ... (  ب��ا متولیان سالم��ت در حوزه بهداشت 

و درمان را میطلبد.
ب��ا اطالع رسانی گست��رده به عموم م��ردم و فرهنگ 
س��ازی برای تروی��ج تغذیه سالم به ط��ور هماهنگ و با 
همک��اری رسانه ها، شهرداری، آموزش و پرورش و سایر 
سازمان های مرتبط در سراسر استان و با همکاری همه 
دست اندرکاران بهداشت و سالمت، شاهد ارتقای سطح 

سالمت مردم و کاهش بار بیماری ها باشیم.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در راستای ارتقاء سطح سواد سالمت مردم و نهادینه کردن سبک زندگی سالم و پیشگیری از بیماریها، با استفاده 
ازظرفیت رسانه ها اقدام به ترویج فرهنگ خود مراقبتی و سایرمؤلفه های مؤثر بر سالمتی در جامعه نموده است که دراین شماره  به معضل چاقی در مازندران می پردازیم:

لزوم تغییر شیوه زندگی برای رفع معضل چاقی در مازندران
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اخبار

اهـواز- شبنم قجاوند- وزیر راه و شهرسازی گفت: اتصال خط 
ریل��ی خرمشهر - بصره در اولویت کاری وزارت راه و شهرسازی بوده 
و در ای��ن راستا توافق اولیه با کشور عراق حاصل شده است. محمد 
اسالم��ی در جری��ان بازدید از پروژه های بن��دری و راه و شهرسازی 
خرمشهر پروژه اتصال خط ریلی خرمشه��ر - بصره را یکی از پروژه 
های مهم و اولویت دار وزارت راه و شهرسازی بیان کرد و گفت: این 
پ��روژه مورد تاکید رئیس جمهوری است اینکه بتوانیم راه آهن را از 
خرمشهر از طریق شلمچه و عبور از اروند به بصره متصل کنیم اتفاق 
خوبی در راستای توسعه صادرات است که توافق اولیه آن حاصل شده 
اس��ت. وی با اعالم آمادگی این وزارتخان��ه برای جذب سرمایه گذار 
در راست��ای اجرای این پروژه بی��ان داشت: برای جذب سرمایه گذار 
و تامی��ن مالی این پروژه توافقات��ی انجام گرفته و در سفر اخیر وزیر 
ام��ور خارجه به عراق موضوع دنبال شد و تفاهمنامه های مربوطه با 
سرمایه گذاران امضاء شد. اسالمی افزود: امیدواریم هماهنگی ها هر 

چ��ه سریعتر نهایی شود و عملیات اجرایی خط آهن ۳5 کیلومتری 
شلمچ��ه - بصره همچنین پل ارتباط��ی روی رودخانه اروند هر چه 
سریعتر شروع شود تا تبادل کاال و جا به جایی مسافر به وسیله قطار 
به کش��ور عراق سریعتر صورت گیرد. وی ادام��ه داد: پروژه راه آهن 
خرمشه��ر - بصره باید سال گذشت��ه شروع می شد و اکنون منتظر 

هماهنگ��ی نهایی در مذاکرات هفته جاری وزیر امور خارجه با دولت 
عراق هستیم. وی گفت: مذاکرات سودمند بوده و ما امیدواریم تصمیم 
نهایی اتخاذ شود تا بتوانیم عملیات اجرای این پروژه را هر چه سریعتر 
شروع کنیم. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سفر خود به خوزستان 
گف��ت: پروژه ها و برنامه ه��ای در دست اجرا همچنین قابلیت ها و 
ظرفیت های بنادر و دریانوردی خرمشهر و آبادان در این سفر مورد 
بازدید قرار گرفتن��د. اسالمی به رصد و بررسی مسایل ، مشکالت و 
نی��ز موانع پ��روژه های در دست اجرا در زمین��ه راه ، بندر، مسکن و 
شهرسازی و بافت های فرسوده بندر امام خمینی)ره( و ماهشهر نیز 
اشاره کرد. وی بر فراهم کردن فرصت کسب و کار و تنوع بخشی به 
فعالیت ها در راستای تقویت قدرت لجستیک کشور در زمینه بار اشاره 
کرد و گفت:با ظرفیتی که در پس کرانه ها وجود دارد باید زیر ساخت 
ه��ای الزم را فراهم کرد تا بشود از طری��ق فرآوری ، تبدیل و ارسال 

کاالبه مقاصد مختلف نقش ایفا کرد. 

قم- خبرنگار فرصت امروز- یکی از مراجع تقلید احقاق حقوق 
موقوفات را یک��ی از مهمترین وظایف سازمان اوقاف دانست و گفت: 
الزم است برای این منظور فرهنگ سازی و اطالع رسانی شفاف صورت 
بگیرد تا مردم نسبت به وقف و موقوفات آگاه شوند. به گزارش روابط 
عموم��ی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، آیت اهلل سید محمد 
عل��ی علوی گرگانی پیش از ظهر ام��روز در جمع مدیرکل، معاونین 
و روس��ای اوقاف قم اظه��ار کرد: اوقاف و امور خیریه یک��ی از ادارات 
مهمی است که وظایف و کارکردهای آن بسیار سنگین و دشوار است. 
وی اف��زود: یکی از موضوعات مهم امروز، وقف و موقوفات هستند که 
همه ام��ور مربوط به آن بر عهده سازمان اوق��اف و ادارات کل آن در 
استان ها گذاشته ش��ده است. این مرجع تقلید با بیان اینکه مدیران 
جدید سازمان اوقاف و اداره کل اوقاف استان قم باید از بهترین شیوه ها 
و ایده ها نو در این مسیر استف��اده شود. وی ادامه داد: برخی افراد در 
جایگاه��ی که قرار دارند، چنان خدماتی ارائه می دهند که همواره نام 
نیکی از آنها باقی می ماند و ذخیره آخرتشان هم هست، همه مدیران 

بای��د این الگو را مد نظر ق��رار دهند و در همین مسیر حرکت کنند. 
آیت اهلل علوی گرگانی با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ وقف عنوان کرد: 
می توان جلساتی با حضور مسئوالن و متولیان موقوفات برگزار کرد و در 
این نشست ها از بزرگان منطقه ای هم دعوت شود. استاد برجسته حوزه 
علمیه قم با بیان اینکه در زمینه موقوفات سازمان اوقاف باید در راستای 
حل آنها از شیوه ه��ای خالقانه استفاده کند خاطرنشان کرد: احیای 
موقوفات که یکی از وظایف سازمان اوقاف به شمار می رود از مهمترین 

کارکردهای این سازمان به شمار م��ی رود. وی افزود: اقداماتی که در 
ای��ن راستا صورت گرفته موجب احیای برخی موقوفات شده و مردم 
از ثمرات و برکات آنها بهره مند شده اند. آیت اهلل علوی گرگانی همت 
عالی و نیت خالصانه را راه حل بسیاری از مشکالت دانست و تصریح 
کرد: اگر انسان با نیت الهی وارد میدان شود، خداوند هم رحمت خود 
را شامل حال آدمی می کند و مردم را به سوی متولی کار خیر متمایل 
می س��ازد. استاد حوزه علمیه قم گف��ت: خداوند وعده داده که همراه 
محسنین و نیکوکاران است و این بزرگ ترین دلگرمی برای انجام کار 
خیر است. وی ضمن تبریک به حجت االسالم والمسلمین اسکندری به 
دلیل انتصاب به عنوان مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: از 
خداوند توفیق روزافزون شما را خواستارم و امیدوارم در انجام وظایف 
شرع��ی و سازمانی خود موفق باشید. آی��ت اهلل علوی گرگانی احقاق 
حق��وق موقوفات را یکی از مهمترین وظایف سازمان اوقاف دانست و 
گفت: الزم است برای این منظور فرهنگ سازی و اطالع رسانی شفاف 

صورت بگیرد تا مردم نسبت به وقف و موقوفات آگاه شوند.

اصفهان - قاسم اسد- شهردار اصفهان در صحن علني شوراي 
شه��ر از افزایش ۴2 درصدي بودج��ه عمراني شهر اصفهان در سال 
۹8 خبر داد.  به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
ق��درت اهلل نوروزي ب��ا حضور در شص��ت و چهارمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان به منظور تقدیم الیحه بودجه سال ۹8 
شه��رداری اصفهان به شورای شه��ر با بیان اینکه بودجه سال آینده 
دومین بودجه  ای است که در دوره جدید مدیریت شهري تدوین می 
 کنیم، اظهار کرد: در این دوره سعي شد نقطه نظرات شوراي شهر و 

کمیسیون هاي مربوطه را در برنامه لحاظ کنیم.   
ارایه هماهنگ بودجه براي نخستین بار

شهردار اصفه��ان با بیان اینکه در این برنامه حرکت شهرداري به 
سم��ت کاهش تصدي گري است، افزود: برقراري نظام کنترل پروژه 
ها با رویکرد مدیریت هزینه یکي دیگر از سیاست هایي است که در 
برنام��ه اعمال شده است.   وي توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي از 
جمله قطار شهري، اتوبوس و خطوط تن��درو و در صورت امکان راه 
اندازي تراموا را از دیگر سیاست هاي اعمال شده در بودجه سال ۹8 
شهرداري ذکر کرد و گفت: تعریف پروژه هاي خاص و محرک توسعه 

در مناطق ۱5 گانه، از اولویت هاي بودجه سال آینده است.
رشد 37 درصدي بودجه براي سال آینده 

نوروزي با بیان اینکه بودجه سال ۹7 سه هزار میلیارد تومان بود، 
تاکید کرد: در صورت تصویب شوراي شهر بودجه سال آینده ۴ هزار 
و ۱۰۰ میلی��ارد تومان خواهد بود که رشد ۳7 درصدي را نشان مي 
ده��د که با رشد اقتصادي منفي ۳.5 درصدي سال آینده کشور کار 
در حوزه هاي عملیاتي سخت مي شود. با این وجود امیدوارم با کمک 
اعضاي شوراي شهر و جدیتي که در مدیریت شهري در تمام بخش 
ه��ا وجود دارد این موضوع تحقق پیدا کند.  وي افزود: بودجه جاري 

امسال ۹۴۶ میلیارد تومان بوده که ۳۱ درصد از کل بودجه را شامل 
مي شد اما براي سال آینده هزار و ۱87 میلیارد است که 2۹ درصد از 

کل بودجه را شامل مي شود. 
تغییرات کمي بودجه سال 98

وي ب��ا اشاره به اینکه بودجه عمراني امس��ال 2 هزار میلیارد تومان 
مع��ادل ۶۹ درصد بودج��ه و بودجه عمراني س��ال ۹8 دو هزار و ۹۱۳ 
میلیارد تومان معادل 7۱ درصد است، گفت: در مقایسه نسبت بودجه 
جاري به عمراني براي سال آینده با کاهش 2 درصدي در بودجه جاري و 
به همان نسبت با افزایش در بودجه عمراني مواجه هستیم که امیدواریم 
با این افزای��ش بودجه شاهد رشد و شکوفایي بیشتر در حوزه عمراني 
باشی��م.   نوروزي اظهار داشت: هزینه هاي جاري امسال شهر اصفهان 
بدون ماده ۱8، 25 درصد و براي سال آینده 2۱ درصد خواهد بود که در 
هزینه هاي جاري کاهش ۴ درصدي را نشان مي دهد که خود این نیز 
یک موفقیت محسوب مي شود. هزینه هاي عمراني امسال 75 درصد از 
بودجه و سال آینده 7۹ درصد را شامل مي شود که امیدوارم با این برنامه 
و بودجه و تصویب آن در شوراي شهر و حمایت همه جانبه در تحقق 
بودجه ها، شاهد خدمات رساني بیشتر در سال ۹8 به شهروندان باشیم. 

ارومیه- رونـق- احمد مجرد مدیر منطقه ارومیه همزمان با 2۹ 
دی م��اه روز هوای پ��اک و مالقات با مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان گفت: بمنظور کنترل آالیندگی ها و برخورداری مردم استان از 
هوای پاک، روزانه در جایگاههای سوخت مرکز و شهرهای شمال استان 
آذربایجان غربی بالغ بر  8۳ درصد نفتگاز توزیع شده از نوع استاندارد 
یورو 5 میباشد مجرد با اعالم خبر فوق افزود: طرحهای زیست محیطی 
زیادی در حال حاضر در سطح شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ارومیه و جایگاههای سوخت در حال اجراست و نقش بسزایی 
در کنترل آالیندگی های محیط زیست دارد این مقام مسئول از اجرای 
طرح کهاب بمنظور کنترل بخ��ارات بنزین در جایگاههای سوخت و 
همچنین از امح��ای استاندارد لجن های حاص��ل از الیروبی مخازن 

انبارهای نفت منطقه توسط شرکتهای ذیصالح و تایید شده توسط اداره 
کل محیط زیست خبر دادآراسته مدیر کل محیط زیست استان نیز در 
این مالقات ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در سطح شرکت 

ملی پخش ف��رآورده های نفتی بمنظور کنترل آالیندگی ها گفت: با 
توزیع نفتگاز یورو 5 کامال سازگاز با محیط زیست از آالینده های زیست 
محیطی به ش��دت کاسته می شود و امیدوار هستیم زمستان امسال 
شاهد کمترین میزان آلودگی هوا در استان و بخصوص در شهرستان 
ارومیه باشیم. آراسته ضم��ن تشریح کارشناسی کنترل آالینده های 
زیست محیطی به کاهش میزان گوگرد در نفتگاز توزیع شده از 7۰۰۰ 
ppm به ppm 5 اشاره کرد و گفت: نقش کاهش میزان گوگرد در 
نفتگاز یورو 5 در میزان آالینده های زیست محیطی بسیار تاثیر گذار 
است وی خاطرنشان ساخت سوخت یکی از مولفه های تاثیرگذار در 
آلودگی هواست و  خودروهای فرسوده، ناوگان حمل و نقل عمومی و 

صنایع و... سهم بسیار باال و موثری در میزان آلودگی هوا دارد. 

کرج- خبرنگار فرصت امروز- شهردار کرج گفت: ارائه خدمات 
با کیفیت به شهروندان مهمترین اولویت مدیریت شهری است.  علی 
اصغر کمالی زاده در جلسه شورای برنامه ریزی اظهار داشت: در زمان 
بارش برف و باران، شهروندان باید با شهرداری تعامل داشته باشند تا 
بتوان در کوتاه ترین زمان خدمات با کیفیتی ارائه داد. این مسئول با 
بیان اینکه زمان بارش برف خیابان ها لغزنده می شوند و در صورتی 
که خودروها زنجی��ر چرخ نداشته باشند، شاهد تصادفات و به دنبال 
آن مس��دود شدن راه ها هستیم، گف��ت: وقتی راه بسته باشد قاعدتا 
نیروه��ای خدماتی نیز میان راه گیر کرده و نمی توانند به شهروندان 
خدمت رسانی کنن��د. وی اضافه کرد: شهروندان در زمان بارش برف 
باید از سفرهای درون شهری غیر ضروری خودداری کنند تا شهرداری 

عملیات خدمت رسانی و بازگشایی معابر را با سرعت بیشتری انجام 
ده��د. شهردار کرج در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی اشاره 
کرد و گفت: در این شرایط ضروری است تا به دنبال راهکارهای کاهش 

هزینه باشیم. این مسئول ابراز کرد: باید در مسیرهای شیب دار، مخازن 
و پمپ های حاوی ضد یخ مایع جانمایی شود تا هنگام بارش برف این 
مایع بر روی خیابان ریخته شده و مانع از یخ بستن برف بر روی سطح 
خیابان شود. کمالی زاده با اشاره به اینکه به جای مایع ضد یخ از آب 
نم��ک نیز می توان استفاده کرد، افزود: استفاده از این روش عالوه بر 
کاه��ش هزینه ها )استخدام راننده(، تسریع در خدمت رسانی را با به 
کارگیری کمترین نیروی انسانی و بیشترین کیفیت به دنبال خواهد 
داشت. وی تاکید کرد: وظیفه شهرداری خدمت رسانی به شهروندان 
است و خوشبختانه مجموعه مدیریت شهری کرج تا کنون توانسته این 
وظیفه را به عنوان سیاست اصلی و مهمترین هدف دنبال کند و باید 

تالش کنیم تا این مهم با کیفیت بهتر و مطلوب تری محقق شود.

وزیر راه و شهرسازی :

اتصال خط ریلی خرمشهر - بصره در اولویت کاری وزارت راه است

آیت اهلل علوی گرگانی:

برای احیای موقوفات فرهنگ سازی و اطالع رسانی شود

شهردار اصفهان بودجه 4100 میلیاردي سال 98 را به شورا تقدیم کرد؛

افزایش 42 درصدی بودجه عمرانی شهرداری اصفهان در سال 98

مجرد در مالقات با مدیرکل حفاظت محیط زیست خبرداد: 

روزانه بالغ بر 83 درصد نفتگاز توزیع شده در منطقه ارومیه از نوع یورو ۵ است  

شهردار کرج: مدیریت شهری کرج به دنبال کاهش هزینه ها است

گرگان- خبرنگار فرصت امـروز- به گزارش روابط عمومی 
جمعیت هالل احمر گلستان؛دکتر هروی با اعالم این خبر گفت: 
۳۴ مرکز بان��ک امانات تجهیزات پزشکی با همت بلند خیر نیک 
اندی��ش و داوطلب گلستان��ی و مشارکت جمعی��ت هالل احمر 
گلستان در دستور کار قرار گرفت.مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
گلستان تصریح ک��رد: مراکز بانک امان��ات تاکنون در شهرستان 

های گرگ��ان، گنبدکاووس گلست��ان، زاهدان، زاب��ل سیستان و 
بلوچست��ان و سرپل ذهاب کرمانشاه این م��ورد بهره برداری قرار 
گرفت و امروز ششمی��ن مرکز در مشهد مقدس افتتاح شد.دکتر 
ه��روی خاطرنشان ک��رد : در این مراک��ز تجهیزاتی شامل: تخت 
بیم��ار، ویلچر، دستگ��اه فتوتراپی، عصا، واک��ر، دستگاه ساکشن 
پرتاپل خانگی، تشک مواج، کپسول اکسیژن و مانومتر به صورت 

امانی جهت استفاده در اختیار  نیازمندان قرار می گیرد.مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر گلستان در پایان افزود: همزمان با چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و ایام ا... دهه فجر مرکز 
بان��ک امانات تجهیزات پزشکی شهرست��ان های ساری در استان 
مازن��دران و آزادشه��ر در گلستان نیز به هم��ت خیر نوع دوست 

گلستانی افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان:
بهره برداری از 34 مرکز بانک امانات تجهیزات پزشکی به همت خّیر داوطلب گلستانی

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:
226 پروژه شرکت گاز گلستان در دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی می شود

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: در ایام دهه فجر امسال22۶ پروژه با اعتباری بالغ 
بر 58۶ میلیارد ریال افتتاح و کلنگ زنی می شود.محمد رحیم رحیمی، در نشست خبری که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی ایران برگزار شده بود، از افتتاح و کلنگ زنی 22۶ پروژه با اعتباری بالغ بر 58۶ میلیارد ریال در ایام دهه 
فجر امسال خبر داد و اظهار کرد: در دهه فجر امسال ۱5۴ پروژه با اعتباری بالغ بر 2۴۰ میلیارد ریال گاز رسانی و 72 پروژه با اعتباری 
بالغ بر ۳۶۴ میلیارد ریال کلنگ زنی می شود.وی از وجود بیش از 5۰۰ هزار مشترک گاز طبیعی در استان گلستان خبر داد و افزود: 
اکنون دو هزار و 7۰۰ واحد صنعتی و تولیدی و ۶۴ جایگاه سی ان جی در استان گاز دار هستند.مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان 
با اشاره به اینکه ۹5 درصد روستاهای استان گلستان دارای گاز طبیعی است، یادآور شد: ۹7۰ روستا گلستان دارای کد روستایی است 
و تا پایان دهه فجر امسال 8۶۰ روستا از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.وی با بیان اینکه امروز ۱۰۰ درصد شهرهای استان گلستان 
گاز رسانی شده است، افزود: حدود 72 درصد میزان مصرف انرژی در استان توسط گاز طبیعی استفاده می شود.رحیمی اظهار کرد: 
مصرف گاز طبیعی استان در روز میزان ۱۰ تا ۱2 میلیون متر مکعب است. وی از اتصال 275 هزار و 85۶ عدد انشعاب در استان 
خبر داد یادآور شد: مجموع شبکه گذاری گاز در استان گلستان ۹ هزار و ۱۳8 کلیومتر است.بدهی ۶ میلیارد و 7۰۰ میلیون تومانی 
دستگاه های استان به شرکت گاز گلستان-مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان با اشاره به اینکه 5۶۱ هزار و ۳۶8 مشترک جذب 

شده است، گفت: مطالبات گاز بها در استان گلستان مبلغ 8۰ میلیارد تومان است.

حیدری زاده خبر داد:
جذب 6۵00 همیار سبز در بندرعباس

بندرعبـاس- خبرنگار فرصت امروز-  ریی��س سازمان سیما، منظر و فضای 
سب��ز شهری شهرداری بندرعباس از آموزش و جذب حدود شش هزار و 5۰۰ همیار 
فضای سبز از میان دانش آموزان خبر داد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری بندرعباس،رضا حیدری زاده اظهار کرد: با توجه به آغاز سال تحصیلي جدید، 
کارشناسان متخصص این سازمان با هماهنگ��ي مدارس  به فضاهاي آموزشي اعزام 
و ع��الوه بر کاشت گل و گی��اه در این مکان ها، آموزش های الزم در خصوص حفظ و 
نگهداری فضای سبز را ارایه می کنند. وي ارتقاء سطح فرهنگ شهروندي را در میان دانش آموزان از اهداف اجراي طرح همیاران سبز 
برشمرد و افزود: همیاران سبز که داوطلبانه از میان دانش آموزان انتخاب شده اند، در حفظ و نگهداري از فضاهاي سبز مدارس و سایر 
مکان های مورد نظر کوشش کرده که این اقدام ارتقاء سطح فرهنگ شهروندي را در زمینه نگهداري فضاي سبز شهر به دنبال دارد. 
رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس با بیان اینکه فرهنگسازی باید از سنین کودکی آغاز شود، تصریح 
کرد: طرح همیار فضای سبز با این هدف که بچه ها خود را همراه و همیار فضای سبز بدانند، اجرا می شود. حیدری زاده با تاکید بر اینکه 
طرح آموزش کاشت و نگهداشت فضای سبز در مقاطع پیش دبستانی تا ششم کلیه مدارس دخترانه و پسرانه بندرعباس اجرا می شود، 

اظهرا کرد: از ابتدای سال تحصیلی جاری بیش از ۴۰ مدرسه شهر بندرعباس این آموزش ها را دریافت کرده اند.

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر:
تخصص ، دانش و مهارت از ارکان مهم در پیشبرد اهداف واحد بازرسی فنی 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز-  مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر 
در نشست کمیته راهبردی بازرسین فنی شرکت های گاز استانی به میزبانی 
استان بوشهر با اشاره به اهمیت مقوله بازرسی فنی در صنعت گاز بیان داشت 
: تخص��ص ، دان��ش و مهارت از ارکان مهم در پیشبرد اه��داف واحد بازرسی 
فنی محسوب می گردد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، 
مهندس مسلم رحمانی در ادامه با مثبت ارزیابی نمودن اقدامات انجام شده در 
زمینه بازرسی فنی از تجهیزات ، تاسیسات و طرح های گازرسانی کشور ، تجهیز شدن به علم روز و استفاده از تکنولوژی های مدرن را 
عاملی مهم در موفقیت این عرصه عنوان کرد و در این رابطه آینده روشنی را  یش روی شرکت ملی گاز ترسیم نمود.ایشان با اشاره به 
جایگاه مهم بازرسی فنی در صنعت نفت و گاز ، فعالیت های اجرا شده طی سالهای گذشته در کشور را مطلوب ارزیابی نموده و اظهار 
داشت : انجام بازرسی های دوره ای پیشرفته و ارائه گزارش های مربوطه می تواند نقش بسزایی در انجام به موقع تعمیرات پیشگیرانه 
از تاسیسات، افزایش ضریب ایمنی و نیز صرفه جویی در هزینه ها، داشته باشد. در ادامه این نشست ، رئیس بازرسی فنی شرکت 
ملی گاز ایران نیز ضمن بیان خالصه ای از اقدامات انجام شده به ارائه اهم فعالیت های کمیته راهبردی بازرسین فنی در غالب تهیه 
دستورالعمل های کاری ، یکسان سازی رویه های بازرسی فنی و معرفی تکنولوژی های نوین بازرسی فنی پرداخت. مهندس زردویان 
با اشاره به حجم باالی طرح های گازرسانی اجرا شده در  کشور ، تصریح نمود : با توجه به اینکه در حال خروج از فاز توسعه به بهره 

برداری هستیم، فعالیت های مرتبط با نگهداری و تعمیرات اهمیت خاصی پیدا  می کند .

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در پی بارشهای اخیر:
بیش از 4213کیلومتر از راههای مازندران برف روبی شد.

ساری - دهقان - مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران گفت: در چند روزه گذشته با تالش خستگي ناپذیر  
راهداران بیش از ۴2۱۳ کیلومتر از راههای مازندران در 5 مرحله معادل 2۱۰۶5 کیلومتربرف روبی شد. به گزارش خبرنگار مازندران و 
به نقل  روابط عمومي اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران احمد آفرین محمد زاده  ضمن اعالم این خبر افزود: با 
توجه به برودت هوا و بارش شدید برف و کوالک، محورهای برفگیر استان باتالش راهداران همیشه بیدار برف روبی و بازگشایی گردید 
و تردد در کلیه راههای اصلی،فرعی ، روستایی و گردنه های برفگیر محورهای شریانی )سوادکوه،هراز،کندوان،کیاسر( برقرار می باشد . 
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران اظهار داشت : در طول ۱۰۴۰۰ کیلومتر راه اصلي ، فرعي و روستایي مازندران 22 
راهدارخان��ه فعالیت کرده که ۳5۰ نف��ر از راهداران سخت کوش در قالب ۳۳ اکیپ راهداري زمستاني و با 25۰ دستگاه ماشین آالت 
راهداري در ۳7۰۰ کیلومتر از راههاي برفگیر و کوهستاني استان به انجام فعالیت هاي راهداري زمستاني مشغول می باشند.  مهندس 
آفرین محمدزاده گفت: یخ زدایی محورهای ارتباطی اصلی و فرعی استان با استفاده از 25۰5 تن نمک آسیابی و مصالح انجام شده است.

بنزین پاالیشگاه شازند دارای استانداردهای باال و از عوامل کاهش آلودگی 
هوای استان مرکزی است

اراک- مینو رستمی- به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند و به نقل از تسنیم مهدی زندیه 
وکیلی معاون عمرانی استاندار مرکزی روز دوشنبه پنجم آذر ماه در چهارمین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان مرکزی 
که در محل استانداری مرکزی برگزار شد تولید سوختی با استاندارهای باال توسط پاالیشگاه شازند را از عوامل کاهش آلودگی هوا 
در است��ان مرکزی خواند و گفت : ب��ه واسطه وجود پاالیشگاه شازند استان مرکزی از استان های پیشتاز در استفاده از سوختی با 
استانداردهای یورو ۴ در سطح کشور است و بخشی از تغییرات و بهبود وضعیت هوای استان مرکزی به ویژه کاهش سطح گوگرد در 
هوای استان مرهون این اتفاق خوشایند است. گفتنی است از جمله مهم ترین تولیدات پاالیشگاه شازند تولید بنزین و گازوئیل یورو 

۴ با استانداردهای جهانی  است.

برگزاری اختتامیه دومین جشنواره اربعین در آیینه رسانه در استان ایالم
ایـالم- خبرنگار فرصت امروز-  در سالروز شهادت حضرت فاطمه ی زهرا)س( اختتامیه دومین جشنواره " اربعین در آئینه 
رسانه"  با حضور مسوالن استانی، اصحاب رسانه و منتخبان  استان ایالم برگزار شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  استان ایالم 
با بیان گزارشی از اقدامات انجام شده برای اجرای این رویداد فرهنگی گفت: اربعین حسینی یکی از نادرترین رویدادهای تاریخ تشیع 
بوده است که برای استان ایالم منشا خیر و برکت و عزت و سربلندی شده است. عمران خود آموز افزود: اصحاب رسانه استان ایالم 
نیز در این پدیده نادر فرهنگی با تمام توان حضور یافتند و اختتامیه این رویداد فرهنگی انجام شد همچنین  رئیس خانه مطبوعات 
استان ایالم نیز  ضمن ارائه گزارشی از جمع آوری، ارزیابی و داوری آثار رسیده به جشنواره از آغاز تا اختتامیه اظهار داشت: یکی از 
خواسته های اصحاب رسانه استان ایالم  استقرار دبیرخانه ی سوگواره اربعین در  ایالم است.  عبدالحمید کرمی افزود:  استقرار دبیرخانه  
سوگواره اربعین در ایالم  کمترین انتظار اصحاب رسانه و مطبوعات استان بعد از برگزاری دو دوره ی موفق این سوگواره در استان است 
که امیدواریم محقق شود. دانشیار گروه علوم قرآن دانشگاه ایالم نیز با اشاره به اربعین حسینی و تاثیرآن در وحدت مسلمین، اربعین 
را مهمترین رویداد تاریخی جهان اسالم در عصر حاضر دانست و اظهار داشت: مبحث اربعین نیازمند توجه بیشتر رسانه ها در سطح 

ملی است و برای این مهم رسانه های استان تالش خود را مضاعف کنند.

مأمور قرائت کنتور شرکت گاز، ناجی جان یک خانواده شد 
-رشت- مهناز نوبری- در هفته گذشته امیر محمد زهري کنتورخوان اداره گاز خشکبیجار حین قرائت کنتور در حدود ساعت 
۱۶ عصر  به یک خانه ي مسکوني مراجعه نمود.پس از مدتي در زدن، پسر جواني با حالت گیج و نامتعادل و به زحمت خود را به درب 
منزل مي رساند و همزمان با باز کردن درب بي هوش به زمین می افتد.کنتورخوان شرکت گاز با مشاهده این وضعیت بالفاصله وارد 
حیاط خانه شده و در کنار راه پله پدر خانواده را بیهوش می یابد.وی در ادامه بالفاصله همسایه ها را مطلع ساخته و سریعاً با اورژانس 
تماس گرفته و در نتیجه باعث نجات جان یک خانواده ي چهار نفره مي شود.گفتني است که علت این حادثه استفاده از لوله بخاری 
غیراستاندارد و جدا شدن دودکش بخاري و انتشار گاز co2 بوده است که خوشبختانه با مسئولیت پذیري آقاي زهري و عکس العمل 

سریع ایشان تلفات جانی به همراه نداشته است.

چهار شنبه
3 بهمن 1397

شماره 1248



 چی��زی که همیش��ه ذهن من را به خ��ود درگیر کرده، 
ای��ن است که چرا عده ای از افراد در فقر زندگی می کنند و 

بسیاری غرق در ثروت هستند؟
ب��ه راستی این تقدیر و سرنوش��ت آنها بوده که ثروتمند 
ب��ه دنی��ا بیایند یا ناگهان ب��ا شانس و تقدیر ب��ه این همه 
ثروت دس��ت یافتند؟ در جست وج��وی پاسخی برای این 
سواالت بودم که با مطالعه کتاب »چرا ثروتمندان ثروتمند 

می شوند« تا حدودی پاسخ سواالتم را یافتم:
1-با پولم چه کنم؟

در عص��ر امروز با توجه ب��ه پیشرفت ه��ای تکنولوژی و 
افزایش استفاده از روبات ها، انسان ها ناچار به تغییر دیدگاه 
خ��ود هستند. شاید بهتر باشد کسب و کاری راه بیندازم و 
ب��ا ایجاد ارزش پیشنهادی و مزای��ای رقابتی به درآمدزایی 
و س��ودآوری برسم. در اولین گ��ام  الزم است مهارت ها و 
سطح دان��ش و توانمندی هایم را برای انتخاب کسب و کارم 

به درستی ارزیابی کنم!
2-آیا پس انداز کردن روش خوبی است؟

ت��ا چندی پی��ش در این باور بودم که پول��م را در بانک 
پس انداز و بدون هیچ ریسک و خطری از سود آن استفاده 
کنم، اما ب��ا توجه به اینکه دولت ها ب��رای رفع بحران های 
اقتص��ادی مجب��ور به چاپ پول و اسکن��اس هستند و این 
رون��د ادامه پیدا می کند تا جایی که اقتصاد فلج شود، باید 

بی��ان کرد ک��ه پول سم است! پول هر چق��در بیشتر باشد 
سمی ت��ر است ! با اندکی تفکر به ای��ن نتیجه رسیدم که با 
در نظر گرفت��ن ارزش زمانی پول، بدترین نوع نگهداری از 
پ��ول پس انداز آن اس��ت چرا که ه��ر روز از ارزش آن کم 

خواهد شد.
3-چرا اشتباه ها ثروتمندان را ثروتمندتر می کند؟

آخری��ن شکستم را به یاد دارم! در بورسی سرمایه گذاری 
ک��ردم و سهام من افت شدیدی ک��رد بالفاصله سهام خود 
را فروخت��م و دور سرمایه گذاری در بورس را خط کشیدم! 
اکنون به این تفکر غلط میخندم، چراکه نوع سرمایه گذاری 
اهمیت ندارد سرمایه گذاری در بورس، امالک، استارتاپ یا 

هر چیز دیگری مهم نیست!
مه��م آن است ک��ه از شکست ها نهراسی��د.... کاری که 
ثروتمن��دان می کنند دقیقا همین است! شکست می خورند 
و دوب��اره تالش می کنند تا زمانی این کار را ادامه می دهند 
ت��ا موفقیت خ��ود را به دست آورن��د! حتما جمله شکست 
پل��ی به سوی پیروزی است را شنیده اید ! منم شنیده ام ! اما 
تف��اوت ثروتمندان با دیگران در ای��ن است که آنها به این 

موضوع باور دارند!
4-چرا بحران ها و کمبود ثروت، ثروتمندان را 

ثروتمندتر می کند؟
داستان کش��ف طال را به خاطر داری��د ؟ خیلی ها در آن 
دوران ب��ه دنبال یافتن طال بودند و تالش زیادی می کردند 

اما چه کسی در این میان ثروتمند شد؟
 آن کس��ی که بیل می فروخت! ط��الی واقعی شناسایی 

فرصت ها و تهدیدهای شماست! ثروتمندان همانند دیگران 
نمی اندیشن��د آنه��ا از دور نظاره گر هستن��د و کمبود ها را 
می بینن��د و آگاهی می یابند. آنگاه دست به کار می شوند و 

ثروت خود را بیشتر می کنند!
۵-چگونه به فقر پایان دهیم؟

من هم همیش��ه درباره فقر شنیدم، گوشه ای از ذهن خود 
را ب��ه فقرا اختصاص دادم و برای کمک به آنها پیشقدم شدم! 
اما چندی پیش بیشتر فکر کردم تا کی کمک به فقرا؟ تا کی 
کمپین های کاهش فقر؟ یاد ضرب المثلی افتادم: به جای دادن 
ماهی به فقرا به آنها ماهیگیری یاد بدهید. همین نکته طالیی 

برای از بین بردن فقر کافی است!
تمای��ز ثروتمندان با دیگران در همین است! آنها راه های 

ثروتمند شدن را بلدند!
6-پورشه می تواند شما را ثروتمندتر کند!

من هم درست همانند شما با شنیدن این جمله متعجب 
شدم! اما کمی به عمق آن دقت کنید...

مسئل��ه مدل ماشین نیست بلک��ه سطح خواسته و توقع 
ماست!

هر چقدر اهداف و آمال بزرگتری برای خود تعیین کنید، 
احتمال دستیابی به آن برای تان افزایش می یابد...

تاثی��ر ذهنی��ت را نادی��ده نگیرید. شما ب��ا اندکی تغییر 
ذهنی��ت می توانید سوار ب��ر پورشه خود شوی��د و همانند 
ثروتمندان ثروت خ��ود را دوچندان کنید، کافی  است باور 

کنید که می توانید!
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چگونه همانند ثروتمندان، ثروتمند شویم؟

تبلیغـاتخالق

مسیرموفقیـت

 جلیقه جدید آمازون
از برخورد کارمندان با روبات های انبار جلوگیری می کند

آم��ازون بیش از ۱۰ ه��زار روبات در انبارهای خود دارد و باید اطمین��ان داشته باشد که این 
دستگاه ه��ا با انسان های شاغ��ل در شرکت به خوبی رفتار می کنند. به عنوان یکی از جدیدترین 
راهکارها کارمن��دان می توانند با پوشیدن »جلیقه تکنولوژیک روباتیک« یا به اختصار RTV از 

برخورد با روبات ها جلوگیری کنند.
به گزارش ورج، به طور معمول روبات های آمازون قفسه های کاالها در انبارها را حمل می کنند 
و البته به این منظور محدوده های خاصی برای شان تعریف شده تا از برخورد با کارمندان اجتناب 
ش��ود، اما مشک��ل از آنجایی آغاز می شود که ی��ک روبات خراب شود یا کاالی��ی را روی زمین 

بیندازد. اینجا است که انسان ها باید وارد این محیط شده و مشکالت را حل کنند.
ت��ا پی��ش از این کارمندان شبک��ه ای از این محیط را عالمت گذاری ک��رده و به این ترتیب به 
برنامه ری��زان ترافی��ک روبات ها کمک می کردند ک��ه به طور هوشمند مسی��ری از بیرون محل 
عالمت گذاری ش��ده را انتخاب کنن��د. جلیقه الکترونیکی جدید اما ک��ار را راحت تر و ایمن تر از 

پیش کرده است.
روبات ها افرادی که این جلیقه را به تن دارند شناسایی و از آنها دوری کرده و به طور هوشمند 
ط��رح مسیر خود را به منظور جلوگیری از برخورد ب��ه روز می کنند. به این ترتیب نیازی هم به 

عالمت گذاری بخش خاصی از مسیر برای اجتناب از برخورد نخواهد بود.
آم��ازون در س��ال گذشته میالدی RTV را در بیش از 25 سایت خ��ود پیاده کرده و خبر از 
موفقیت آمی��ز بودن آنها داده اس��ت. در حالی که در بسیاری از کارخانه ها از فناوری های کمکی 
ب��رای جلوگی��ری از برخورد روبات ها با انسان ها استفاده می ش��ود، اما آمازون با جلیقه روباتیک 
خ��ود هزینه های این کار را بی��ش از پیش کاهش داده است. راهکار آم��ازون در نهایت موجب 
می شود که انبارهای آینده برخالف گذشته بر مبنای نیازهای روبات ها ساخته شود و نه نیازهای 

انسان ها.

 از »لیدها« در برقراری ارتباط با مشتری
و بازاریابی غافل نباشیم !

هم اکن��ون بسی��اری از روش ها در بازاریاب��ی و ارتباط با مشتریان و تبلیغ��ات، جزو شیوه های 
قدیمی یا در حال منسوخ شدن به حساب می آیند.

به عنوان مثال شاید استفاده از تبلیغات ایمیلی، امروزه از نظر برخی ها یکی از شیوه های نوین 
در بازاریاب��ی باشد. در حالی که در دنیای اقتص��اد و بازاریابی کنونی، این روش جزو روش هایی 
است که در حال منسوخ شدن است. زیرا در تبلیغات ایمیلی شما انبوهی از ایمیل ها را به دست 
می آوری��د و پیام های تبلیغاتی خود را برای آنه��ا می  فرستید. خیلی از افرادی که ایمیل شما را 
دریافت می کنند ممکن است حتی بدون اینکه ایمیل شما را باز کنند از صندوق پیام های خود 
ح��ذف کنند. بنابراین، زحمت شما ب��ه هدر رفته است و نتوانستید مشتریان واقعی خود را پیدا 
کنید. در حالی که در استفاده از روش تمرکز بر لیدها یا سرنخ ها شما دقیقاً روی مشتریان بالقوه 

خود تمرکز می کنید و فعالیت های بازاریابی شما روند منظم تر، دقیق تر و بهتری پیدا می کند.
بنابراین، زمانی که افراد نسبت به یکی از محصوالت یا خدمات شما کنجکاوی نشان می دهند 
و س��واالت زیادی درباره آن از شما می پرسن��د این نشان  دهنده این است که این فرد یا شرکت 
نسب��ت ب��ه این محصول شما عالقه مند شده است و این فرد یا شرکت به عنوان یک سرنخ برای 
شماست که بهتر است نسبت به پیگیری کردن آن فرد خودتان را آماده کنید. زیرا، شواهد نشان 
می دهد که این فرد تمایل دارد به عنوان مشتری شما باشد. برای حفظ ارتباط با این سرنخ الزم 

است شماره تلفن یا ایمیل او را دریافت کنید تا بتوانید ارتباط را با او حفظ کنید.
می توانی��د ب��ه او یک فرم نظرخواهی بدهید تا نظرش را درباره محصول یا خدمات شما در آن 
بنویس��د. همین دلیل است که می گوییم در تبلیغات اینترنت��ی باید سرنخ ها یا مشتریان بالقوه 
و بالفع��ل خود را در نظ��ر بگیرید نه تمامی افرادی که ایمیل آنه��ا را دارید. برای اینکه افراد یا 
شرکت های��ی را بتوانید به یک لید یا سرنخ تبدیل کنی��د بهتر است سعی کنید توجه آنها را به 
محصول یا خدمات تان جلب کنید و سپس به ارائه محصول یا خدمات به آنها بپردازید. باید تمام 
ت��الش خود را بکنید تا با توجه به امکان��ات و ابزارهایی که دارید، توجه مشتریان را به خودتان 
جل��ب کنید و اطالعات تماس و ارتباط با آنها را دریافت کنید. گردآوری این اطالعات به خاطر 
ای��ن است که شم��ا این فرد مشتاق را به یک مشتری بالفعل و ه��وادار خود تبدیل کنید. برای 

جلب توجه این افراد عالقه مند می توانید اقدامات زیر را انجام دهید :
۱-محصول یا خدمات رایگان

زمان��ی که فردی را تا این ح��د مشتاق یا کنجکاو می بینید بهتر اس��ت فرصت امتحان کردن 
محصول یا خدمات تان را به او بدهید. این فرصت اگر به صورت رایگان در اختیار آنها قرار بگیرد 

می تواند میزان اشتیاق آنها را بیشتر کند.
2-تولید محتوای رایگان 

یک��ی دیگر از راه ه��ای مناسب برای ساختن لید یا افراد مشت��اق و کنجکاو نسبت به فعالیت 
شما این است که اطالعاتی که آنها نیاز دارند به صورت محتوا برای شان تولید کنید و به صورت 

رایگان در اختیارشان قرار دهید.
۳-کتاب رایگان

ارائ��ه کتاب رایگان چه به شکل الکترونیک��ی چه به شکل فیزیکی به این افراد می تواند عالقه 
آنها به کسب و کار و محصول شما را بیشتر کند. همچنین می تواند دایره اطالعات آنها را نسبت 
ب��ه محصول ی��ا خدمات شما افزایش دهد که همیشه افزایش اطالع��ات در یک زمینه می تواند 

عالقه افراد به آن زمینه را افزایش دهد.
در نهای��ت الزم است به این نکته مهم توج��ه داشته باشید که ارائه خدمات به لیدها یک نوع 
سرمایه گ��ذاری برای آینده شماست، چرا که در انتخاب مخاطبان و مشتریان خود درست عمل 

کرده اید و انرژی خود را بیهوده از دست نداده اید.
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