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رشد اقتصادی در دور برگردان

چشم انداز اقتصاد ایران 
در سال 98

سال 97 را می توان سال عقبگرد رشد اقتصادی ایران لقب داد؛ سالی که اقتصاد ایران پس از خروج الک پشتی 
از رکود سنگین و رسیدن به بازه رشد مثبت، دوباره تحت تأثیر تحوالت اقتصادی و سیاسی مسیر رفته را برگشت 
و با رشد منفی مواجه شد. در این سال، شاخص رشد اقتصادی که با مشقت فراوان در سایه گشایش های موقتی 
پس��ابرجامی وارد مدار مثبت ش��ده بود دوباره با بازگش��ت تحریم ها عقبگرد کرد، به گونه ای که حتی پیش بینی 
می شود سال 1398 را نیز در بازه های منفی شدید به پایان برساند و کیک اقتصاد ایران از آنچه هست کوچک تر 

شود. به گزارش اتاق ایران، اگر پیش بینی های مرکز پژوهش های مجلس را مالک قرار دهیم، رشد اقتصادی...

وعده همتی محقق می شود؟

شمارش معکوس برای 
راه اندازی بازار متشکل ارزی
4

2
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لزوم مهار سفته بازی در بازارهای موازی سود بانکی

نرخ سود بانکی در سال جاری تغییر می کند؟

رازهای موفقیت از زبان نویسندگان بزرگ جهان
چگونه با سرعت باالی رشد استارتاپ هماهنگ شویم؟

34 ایده   برای بسته بندی خالقانه محصوالت
دوراهی بازاریابی برند و محدودیت بودجه

بررسی 22 طراحی مینیمال برتر برندهای دنیا
فوت  های کوزه گری در دنیای فریلنسری

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اوبر با پرداخت 3/1 میلیارد دالر 
کریم را تصاحب می کند

3
بازار مسکن یکی از بازارهای پرتوجه و مهم در سال 97 بود 

و پیش بینی می شود سال 98 نیز این وضعیت ادامه 
داشته و سمت و سوی بازار مسکن زیرذره بین...

سرمایه های سرگردان بازار مسکن را به هم ریخت

 تله رکود تورمی امسال
با بازار مسکن چه می کند؟

یادداشت
 3 گام بزرگ

پیش نیاز رونق تولید

نامگ��ذاری س��ال 1398 به 
ن��ام رونق تولید از س��وی مقام 
معظم رهبری نش��انه محکمی 
ب��ر ع��زم حاکمیت در مس��یر 
توس��عه اقتصادی اس��ت. بیش 
یک دهه اس��ت ک��ه به صورت 
پی در پی عنوان های اقتصادی 
برای س��ال ها انتخاب می شود. 
عالی ترین مقام کشور بیشترین 
توجه و تمرکز مس��ئوالن را به 
سوی مسائل اقتصادی معطوف 
قرار  سال ها  عناوین  ساخته اند. 
است به عنوان قطب نما، مسیر 
حرکت م��ردم و مس��ئوالن را 
نش��ان ده��د تا هدف روش��ن 
و ملموس��ی ب��رای فعالیت ه��ا 
ترس��یم شده باش��د. این برای 
س��ومین س��ال پیاپی است که 
موض��وع تولید ملی در ش��عار 
س��ال جایگاه ثابتی دارد. سالی 
که گذش��ت با عنوان »حمایت 
از کاالی ایرانی« عماًل به تولید 
مل��ی مرتبط بود و س��ال قبل 
از آن نی��ز به عن��وان »اقتصاد 
اش��تغال«  و  تولید  مقاومت��ی، 
مزین ش��ده بود. تکرار موضوع 
تولید ب��ه عنوان ه��دف اصلی 
نظ��ام در س��ال های اخیر، هم 
نش��انه اهمیت این موضوع در 

مسیر توسعه اقتصادی 
2است و هم از ناکافی...
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17 فروردین
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س��یالب بهاره مهمان ناخوانده تعطیالت نوروزی بود که عالوه 
بر خس��ارت های جبران ناپذی��ر جانی، باعث بروز خس��ارت های 
س��همگینی بر پیکره اقتصاد کش��ور شده اس��ت. آسیب دیدن 
زیرساخت های ارتباطاتی، ریلی، جاده ای و مسکونی تنها بخشی 
از خسارات س��یل در نوروز 98 است. به گزارش ایسنا، نوروز 98 
یکی از خسارت بارترین و شاید ناخوشایندترین تعطیالت ایرانیان 
در سال های گذشته بوده است. تنها ۲۴ ساعت مانده به تعطیالت 
نوروز ش��هرهای آق قال و گمیش��ان در استان گلستان به زیر آب 
رفت تا ایران با چهره ای سیالبی به استقبال سال جدید برود. این 
قضیه سرآغاز ایجاد خساراتی جانی و مالی برای هموطنان مان در 
برخی نقاط مختلف کشور شد. براساس برآوردهای اولیه صورت 
گرفته از س��یل در استان گلستان میزان خس��ارت وارده به این 
اس��تان ۴,8۰۰ میلیارد تومان برآورد ش��د که البته برآورد میزان 
کلی و دقیق خسارت در صورت فروکش کردن آب ممکن است.
تکلیف خودروهای بدون بیمه در سیل اخیر چیست؟

چند روز بعد از بروز حادثه س��یل در گلس��تان، این بار شیراز هم 
دس��تخوش حادثه شد. بسیاری از شهروندان در خودروهای شان در 
دروازه ورودی ش��هر گرفتار ش��دند. این حادثه که به خاطر بس��تن 
مسیل ورودی شهر به وقوع پیوست متأسفانه باعث کشته شدن 1۴ 
تن از هموطنان مان شد. در این حادثه همچنین خودروهای زیادی 
آس��یب دیدند که بیم��ه موظف به پرداخت آنها اس��ت. در این باره 
رئیس کل بیمه مرکزی در گفت وگو با ایس��نا، از ا تخاذ راهکارهایی 
برای جبران خسارت آن دسته از خودروهایی که بیمه نبوده اند خبر 
داد. غالمرضا س��لیمانی، رئی��س کل بیمه مرکزی همچنین با بیان 
اینکه بررسی ها از ابعاد خسارت های سیل آغاز شده است، گفت: اکثر 
شرکت های بیمه ای به ویژه در استان گلستان و شرق استان مازندران 
بررس��ی های خود را از ابعاد خس��ارت وارد شده آغاز کرده اند؛ با این 
حال ارزیابی دقیق خسارت در واحدهای تجاری، مسکن، اثاثیه منزل، 
واحدهای صنعتی و خودروها زمانی به صورت قطعی می تواند انجام 
شود که آب فروکش کند. او با بیان اینکه اکیپ های شرکت های بیمه 
و شورای هماهنگی بیمه ای در مراکز استان ها مستقر شده اند، ادامه 
داد: واحدهای مسکونی شهرس��تان های آق قال و گنبد و روستاهای 
اطراف که تحت پوشش کمیته امداد و بنیاد مسکن بوده اند، همگی 
بیمه هستند که از این نظر بخشی از آسیب هایی که وارد شده است 

توسط شرکت های بیمه مشمول پرداخت خواهد شد.
تعمیرات بدنه رایگان خودروهای آسیب دیده

همچنین مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا گفت: تعمیرات 
بدنه محصوالت آسیب دیده گروه خودروسازی سایپا در سیل اخیر 
به صورت رایگان انجام خواهد ش��د. س��یدجواد سلیمانی با بیان 
اینکه پس از پایان بالیای طبیعی، مهمترین موضوع تالش برای 
جبران خسارت ها و بازگشت به جریان عادی زندگی است، افزود: 
متأسفانه تعداد قابل توجهی از خودروهای هموطنان در سیل اخیر 
آسیب دیده که سایپا تعمیرات بدنه محصوالت آسیب دیده خود 
در این سیل ها را بدون دریافت اجرت و دستمزد در نمایندگی های 

مجاز منتخب در سراسر کشور انجام خواهد داد.
50 هزار خانه آسیب دیدند

س��یل در روزه��ای بعد مناطق بیش��تری از کش��ور را به خود 

درگیر کرد. ش��هرهای پلدخت��ر، معموالن، کوهدش��ت، نورآباد، 
درود، الیگودرز و خرم آباد از جمله ش��هرهایی بودند که در استان 
لرستان دچار آس��یب هایی جدی از سیالب نوروزی شدند. عالوه 
بر اس��تان های لرستان، گلستان، شیراز و ش��رق استان مازندران 
س��یل همچنین باعث تخریب منازل بسیاری از هموطنان مان در 
استان های سمنان و خراسان شمالی شد که در این باره مدیرکل 
بازسازی بنیاد مسکن گفت که براس��اس برآوردهای اولیه، سیل 
تاکنون به ۵۰ هزار خانه خس��ارت وارد ک��رده که حدود 3۵ هزار 
واحد دچار خس��ارت و 1۵ هزار واحد تخریب ش��ده است. مجید 
جودی گفت: تاکنون برای ۵۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور 
که از س��یل اخیر دچار خسارت شده اند ارزیابی صورت گرفته که 
1۲ هزار واحد در استان گلستان، ۶۰۰۰ واحد در مازندران، 3۰۰۰ 
واحد در لرستان )به علت شدت باران، ارزیابی متوقف شده است(، 
7۰۰۰ واحد در فارس، 1۰۰۰ واحد در س��منان و ۲7۰۰ واحد در 
خراسان شمالی به دلیل سیل دچار خسارت شده اند. او اضافه کرد: 
براساس مصوبه دولت، برای واحدهای احداثی شهری ۵۰میلیون 
تومان وام و 1۲ میلیون تومان کمک بالعوض پرداخت می ش��ود. 
به واحدهای روس��تایی نیز ۴۰ میلیون توم��ان وام و 1۰ میلیون 
تومان کمک بالعوض اختصاص می یابد. واحدهای تعمیری شهری 
و روس��تایی نیز 1۵میلیون توم��ان وام و ۵ میلیون تومان کمک 

بالعوض دریافت خواهند کرد.
700 هزار هکتار از اراضی کشاورزی آسیب دیدند

در حوزه محصوالت کشاورزی هم سیل باعث بروز خسارت هایی 
جدی شد. در این باره سیدمحمد موسوی، مدیرکل دفتر مدیریت 
بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی 
با اعالم این خبر اظهار کرد: س��یل اخیر 7۰۰ هزار هکتار اراضی 
زراع��ی و 9۰ هزار هکتار اراضی باغ��ی را مورد تهدید جدی قرار 
داده اس��ت. وی گفت: این خسارت در استان گلستان 3۶درصد، 
خوزس��تان 1۴درصد، مازندران 13درصد، لرس��تان 1۲درصد و 
فارس 7درصد بوده و 18درصد باقیمانده به 8 اس��تان کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، خراسان 

شمالی، سمنان و سیستان و بلوچستان وارد شده است.
1600 میلیارد خسارت در بخش راهسازی

در حوزه راهسازی هم وزیر راه و شهرسازی از بروز خسارت های 
جدی در حوزه زیرس��اختی خبر داده و گفته است که مجموعه 
خسارت برآورد ش��ده ناشی از سیل در سطح زیرساخت ها بیش 
از 1,۶۰۰ میلی��ارد تومان بوده اس��ت که ای��ن رقم غیر از هزینه 
ترمیم های اساس��ی و جایگزین اس��ت که باید انجام شود و این 
هزینه ها باید برآورد شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات هم که 
به عنوان نماینده دولت در استان لرستان حضور دارد، گفته است: 
زیرساخت های ارتباطی در کشور 1,۵۰۰ میلیارد تومان خسارت 

 دیده که در استان لرستان بیشترین حجم خسارت را داشته ایم.
5میلیون تومان کمک بالعوض از 17 فروردین

اما رئیس بنیاد مسکن کشور درباره جبران خسارت آسیب دیدگان 
از س��یل گفته است که پرداخت ۵میلیون تومان کمک بالعوض به 
س��یل زدگان لرستان از ش��نبه 17 فروردین آغاز می شود. علیرضا 
تاب��ش، رئیس بنیاد مس��کن کش��ور اظهار ک��رد: در اس��تان ها و 

شهرستان های مختلف س��تادهای معینی را برای ارزیابی خسارت 
مس��تقر کرده ایم و قول هم دادیم که ما جبران خس��ارت را االن از 
منابع خودمان انجام می دهیم تا تأمین اعتبار شود، به ویژه خسارت 
معیشتی را مانند لوازم زندگی مردم را که ۵میلیون تومان بالعوض 
س��ریع می پردازیم. حاتم ش��اکرمی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ه��م از پرداخت بیمه بیکاری برای تم��ام کارگران بیمه 
ش��ده آسیب دیده در سیالب لرس��تان خبر داد. گذشته از مسائل 
و خس��ارت متعدد جانی و مالی که بروز سیل بر کشورمان تحمیل 
کرده است، اما جبران این خسارت های مالی در این شرایط اقتصادی 
خود مسأله ای است که دولت باید چاره ای اساسی برای آن بیندیشد. 
تأمین مالی این حجم عظیم از خسارت واردشده آن هم در شرایطی 
که به عقیده بس��یاری از کارشناس��ان دولت خود کس��ری بودجه 
س��نگینی را در س��ال 98 تجربه خواهد کرد خود مسأله ای بغرنج 
است. کارشناسان اقتصادی امیدوارند دولت بتواند از راهکارهایی غیر 
از چاپ پول برای تأمین مالی جبران این خس��ارت ها استفاده کند 

چرا که در غیر این صورت تورم در کمین اقتصاد خواهد بود.
موانع چهارگانه رونق تولید از زبان یک اقتصاددان

از اخبار مربوط به س��یل و خس��ارت سنگین آن که بگذریم، رهبر 
معظم انقالب س��ال 98 را س��ال »رونق تولید« نامگذاری کردند. این 
تاکید بر تولید در شرایطی است که بسیاری از اقتصاددانان نیز معتقدند 
ریش��ه بروز مس��ائل متعدد در اقتصاد به بی توجهی ب��ه حوزه تولید 
برمی گردد. در این باره یک اقتصاددان با بررس��ی راهکارهای حمایت 
از تولی��د ملی، موان��ع اصلی اقتصاد ایران در بح��ث تولید را در چهار 
محور اصلی مس��ائل بانکی، ارزی، مالیاتی و خصوصی سازی توصیف 
کرد. علی صادقی همدانی با بررس��ی راهکارهای حمایت از تولید در 
شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، اظهار کرد: طبق آمار بانک جهانی، 
ایران به لحاظ ش��رایط مس��اعد کس��ب و کار در بین 19۰ کشور در 
جایگاه صدوبیست وهش��تم قرار دارد. این مس��اله حکایت از ضرورت 
بهبود ش��رایط کسب و کار در کش��ور برای حمایت از تولید دارد. این 
اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران در چهار محور اصلی بانکی، ارزی، 
مالیاتی و خصوصی س��ازی نیازمند اصالحات اساسی است، ادامه داد: 
واقعیت این است که تولید در اقتصاد کشور با هزینه تأمین مالی باالیی 
مواجه است که ناشی از عدم کارآمدی نظام بانکی است و از این جهت 

نظام بانکی باید در راستای حمایت از تولید اصالح شود.
دلبری پیاز از بازار آشفته صیفی جات

مساله مهم اقتصادی دیگر در ایام تعطیالت نوروز گرانی بیش 
از ح��د برخی از اقالم صیفی جات مانند پیاز ب��ود. پیاز در تهران 
تا 1۵ هزار تومان و در شهرس��تان ها تا بی��ش از 1۰ هزار تومان 
کشف قیمت شد. در همین باره همچنین حسن صابری هرندی، 
رئیس اتحادیه بارفروشان گفت که کاهش تولید به دلیل افزایش 
هزینه های آن و افزایش صادرات ناش��ی از نوسانات نرخ ارز عامل 
اصلی گرانی س��بزی و صیفی است که باید در وهله نخست برای 
مردم کشورمان تأمین شود و پس از آن به فکر صادرات شان باشیم 

که در این زمینه دستگاه های متولی باید پاسخگو باشند.
نهادی که مس��ئول تنظیم بازار داخل��ی و تصمیم گیری برای 
صادرات ی��ا واردات اقالم مختلف اس��ت وزارت صنعت، معدن و 

تجارت است. 

مهم ترین اخبار اقتصادی در نوروز 98

سیالب بهاره؛ مهمان پرخرج در سال سخت اقتصاد
اکوسیستم استارتاپی ایران در سال 97

جنگ نابرابر پول در برابر دانش ادامه دارد؟
سال 1397 را برای اکوسیستم استارتاپی ایران می توان اینگونه خالصه کرد: سالی که در آن ایده های تازه به دلیل نبود منابع مالی 
مسکوت ماندند و استارتاپ های سرمایه داری که به دلیل نداشتن ایده جدید و خالق ورشکست شدند، در این سال برخی ایده های 
نو، در یک جنگ نابرابر در مقابل قدرت و ثروت سرمایه داراِن بی ایده بر باد رفتند. به گزارش ایسنا، سال 1397 برای استارتاپ های 
ایران��ی س��الی پر از شکس��ت و ناکامی بود. دارندگان ایده های نویی که فکر می کردن��د می توانند از طرق مختلف تأمین مالی کنند 
سرمایه گذار گیر نیاوردند و استارتاپ های بی ایده ای که تنها با زور منابع مالی به حیات خود ادامه می دادند یا نابود شدند یا علی رغم 
داشتن مشکالت شدید مالی به سختی راه خود را ادامه دادند، اما برای ادامه مسیر مجبور شدند که بخش عظیمی از نیروهای خود 

را تعدیل کنند.
سال 139۶ بود که عده ای از همین سرمایه داران ادعا کردند که استارتاپ شان به ارزش یک میلیارد دالر رسیده است و اعالم کردند 
که می خواهند از طریق ورود به بورس یا فرابورس از بخشی از سرمایه گذاری خود اگزیت کنند. آنها که متهم بودند با معامالتی صوری 
اقدام به ارزش گذاری حباب گونه کردند سعی کردند که از طریق تریبون های رسمی و غیررسمی ارزش خود را باال جلوه دهند، اما 
سازمان بورس در اظهار نظری اعالم کرد که این ارزش گذاری های غیرواقعی و حباب گونه به هیچ وجه مورد قبول نیست و آنها را قبول 
ندارد حتی مدیرعامل شرکت بورس در اولین نشست خبری خود با رسانه ها اعالم کرد که استارتاپ ها به دلیل ریسک باالیی که دارند 
در بورس عرضه نخواهند شد. این ارزش گذاری غیرواقعی که برخی بر آن دامن زدند سبب شد که پروسه تأمین مالی استارتاپ ها از 
طریق سرمایه های مختلف کند شود و سرمایه گذاران به این بخش اعتماد نکنند. این شد که امروز بسیاری از سرمایه گذاران در بازار 
سرمایه و خارج از بازار سرمایه و فعاالن اکوسیستم استارتاپی معتقدند اگر این شرایط بخواهد ادامه داشته باشد سال 1398 هم سالی 
پر از ورشکستگی برای استارتاپ ها خواهد بود. بسیاری معتقدند که نهادهای نظارتی باید با کسانی که سعی کردند با هدف دستیابی 
به منافع شخصی ارزش گذاری های حبابی برای استارتاپ ها رواج یابد، برخورد کند. سال 1397 برای صاحبان ایده سالی سخت بود 
سالی که ایده ها در مقابل استارتاپ های سرمایه دار بی ایده و پول بنیان مسکوت ماندند و فرصت چندانی برای رشد و شکوفایی پیدا 
نکردند. در این سال صندوق های خطرپذیر فرابورسی باز هم خالی ماندند. بسیاری معتقدند نقش فرابورس ایران برای از بین بردن 
فضای تاریک موجود، می تواند بسیار پررنگ باشد نقشی که اگر به درستی و با درایت ایفا نشود، سال آینده برای استارتاپ ها سالی 

تاریک تر از امروز خواهد بود.
چند سال است که در فرابورس ایران ابزاری مالی با نام صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر یا به بیانی صندوق سرمایه گذاری جسورانه 
تأسیس شده است تا منابعی که در این صندوق ها جمع می شود در کسب و کارهای با ریسک باال و استارتاپ ها سرمایه گذاری شود، 
اما در این مدت منابع بسیار اندکی در آنها جذب شده و قسمت عمده همین منابِع اندک، در اوراق با درآمد ثابت یا سپرده های بانکی 
که بدون ریسک هستند سرمایه گذاری شده است. اما چرا سرمایه گذاران خبره و حرفه ای به این صندوق ها اعتماد نمی کنند و طی این 
سال ها حاضر نشدند در صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر سرمایه گذاری کنند؟ این سوال، پرسش بسیاری از فعاالن بازار سرمایه 
که در حوزه مدیریت ریسک مطالعه می کنند است. چرا با اینکه افرادی خالق و صاحب ایده در ایران وجود دارند کسی حاضر نیست 

با ورود منابع به صندوق های خطرپذیر روی ایده های آنها )که طبیعتاً ریسک دار هم است( سرمایه گذاری کند؟
در سال های گذشته برخی بدون هیچ ایده ای نو کسب و کارهای اینترنتی خارجی را کپی کردند و عین آن را به ایران آوردند، آن 
کسب و کارهای غربی از نظر ارزش بازار در سطح باالیی قرار داشتند و مشکل از آنجایی قوت گرفت که برخی از صاحبان کسب و 
کارهای کپی که در ایران آمدند سعی کردند برای منافع شخصی با معامالتی صوری اقدام به باال بردن ارزش سهام خود کنند و با 
علم به اینکه ارزش نمونه خارجی باالست سعی کنند ارزش خود را به صورت صوری باال برند و ارزش گذاری هایی غیرواقعی را برای 
خود قائل شوند. آنها تصور می کردند چون پلتفرم را کپی کردند می توانند ارزش بازاری آن کسب و کارها را هم کپی کنند و با این 
کار پولی به جیب زده و از کس��ب و کار خارج ش��وند، اما وقتی آنها س��عی کردند از طریق عرضه در بورس یا فرابورس از قسمتی از 
سرمایه گذاری خود خارج شوند سازمان بورس اعالم کرد که این ارزش گذاری ها غیرواقعی هستند و به هیچ وجه آنها را قبول ندارد. این 
ارزش گذاری های غیرواقعی که عده ای با هدف سوداگری ریشه آن را بنا نهادند سبب شد که دید سرمایه گذاران ریسک پذیر به کسب 
و کارهای نو و حتی ایده های نو تیره و تار ش��ود، به طوری که در این س��ال ها حتی صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر نتوانستند 

منابع چندانی جمع کنند و عماًل کارایی خود را از دست داده اند.
حال که این صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر خالی ماندند مسئوالن در بازار سرمایه خبر از تأسیس ابزارهای جدید همچون 
Fund of funds و private equity funds ب��رای تأمین مالی اس��تارتاپ ها می دهن��د در حالی که این ابزارهای مالی موجب 
نمی ش��ود که اعتماد از دس��ت رفته س��رمایه گذاران حرفه ای باز گردد. بسیاری از کارشناس��ان معتقدند برای حل این مشکل باید 

اعتمادسازی کرد و نه ابزارسازی؛ این اعتماد به دست نمی آید مگر اینکه ارزش گذاری های غیرواقعی و سوداگری ها از بین برود.
در چنین شرایطی عده ای در بازار سرمایه و بازار پول سعی دارند که صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر را با سپرده های بانکی 
مردم پر کنند. استدالل آنها این است که منابع مورد نیاز صندوق های خطرپذیر آنقدر نیست که منابع بانکی را با ریسک های فزاینده 
رو به رو کند، اما در عین حال خود این افراد که سرمایه گذاران حرفه ای به حساب می آیند به دلیل ریسک های باالی این صندوق ها 
حاضر نیستند ریالی از منابع شخصی شان به این صندوق ها برود و این تناقضی آشکار در سیاست های سرمایه گذاری این افراد است. 
جالب اینکه در برنامه ششم توسعه هر گونه سرمایه گذاری بانک ها و شرکت هایی که سهامدار عمده شان بانکی هستند در صندوق های 

سرمایه گذاری از جمله صندوق های خطرپذیر منع شده است.

غالمحسین شافعی
 رئیس اتاق ایران



سال 97 را می توان س��ال عقبگرد رشد اقتصادی ایران لقب داد؛ سالی 
که اقتصاد ایران پس از خروج الک پشتی از رکود سنگین و رسیدن به بازه 
رش��د مثبت، دوباره تحت تأثیر تحوالت اقتصادی و سیاسی مسیر رفته را 
برگشت و با رش��د منفی مواجه شد. در این سال، شاخص رشد اقتصادی 
که با مش��قت فراوان در سایه گش��ایش های موقتی پسابرجامی وارد مدار 
مثبت شده بود دوباره با بازگشت تحریم ها عقبگرد کرد، به گونه ای که حتی 
پیش بینی می ش��ود س��ال 1398 را نیز در بازه های منفی شدید به پایان 

برساند و کیک اقتصاد ایران از آنچه هست کوچک تر شود.
به گزارش ات��اق ایران، اگر پیش بینی های مرک��ز پژوهش های مجلس 
را م��الک قرار دهیم، رش��د اقتص��ادی ایران در س��ال 97 می تواند در دو 
س��ناریو ارقامی در محدوده منفی ۲.۶ تا منف��ی ۵.۵درصد را تجربه کند. 
بازوی پژوهش��ی مجلس ش��ورای اسالمی، رش��د اقتصادی سال 97 را بر 
پایه دو س��ناریوی میزان فروش نفت، پیش بینی کرده که براساس آن در 
سناریوی اول اگر در شش ماهه دوم سال 97 افت میانگین صادرات نفت و 
میعانات گازی حدود 8۰۰ هزار بشکه در روز باشد، رشد اقتصادی به منفی 
۲.۶درصد خواهد رسید و در سناریوی دوم اگر افت میانگین صادرات نفت 
و میعانات گازی در نیمه دوم 97 به حدود 1.۶ میلیون بشکه در روز برسد 

رشد اقتصادی به منفی ۵.۵ خواهد رسید.
نهاد پژوهش��ی مجلس همچنین با اشاره به شباهت تحریم های اخیر با 
دور قبلی تحریم های اقتصادی، نرخ رش��د اقتصاد ایران در سال 1398 را 
در بازه منفی ۴.۵ تا منفی ۵.۵درصد پیش بینی کرده که در صورت محقق 
ش��دن به معنای کم ش��دن حدود 1۰درصد از بزرگای اقتصادی ایران در 

سال های 97 و 98 است.
چندی پیش بانک جهانی پیش بینی کرده بود رش��د اقتصادی ایران در 
س��ال 1397 به منفی 1.۶درصد برس��د و صندوق بین المللی پول نیز این 
ش��اخص را 1.۵درصد پیش بینی ک��رده بود، اما حاال پیش بینی های مرکز 
پژوهش ها نش��ان می دهد اقتصاد ایران به واس��طه تحوالت سریع ماه های 
اخیر در وضعیت انقباضی شدیدی قرار گرفته که حتی از نگاه این دو نهاد 
معتبر بین المللی نیز بعید به نظر می رس��یده اس��ت. قباًل پژوهشکده امور 
اقتصادی وزارت اقتصاد نیز رشد اقتصادی سال 97 را در بازار منفی 1.1 تا 

منفی ۲.۵درصد پیش بینی کرده بود.
رشد اقتصادی منفی و بی ثبات

در همین زمینه، وحید ش��قاقی ش��هری، عضو هیات علمی دانش��گاه 
خوارزمی معتقد اس��ت: رش��د اقتصادی ایران در سال 98 می تواند اتفاقی 
مانند س��ال 1391 را تجربه کند که تح��ت تأثیر اتفاقاتی نظیر تحریم به 
محدوده منفی ۶درصد رس��ید و پس  از آن به واسطه افزایش هزینه ای که 
از ناحیه جهش نرخ ارز متحمل ش��ده ب��ود وارد یک دوره رکود بلندمدت 

و سنگین شد. 
به گفته این اقتصاددان، امس��ال نیز اتفاقاتی از جنس اتفاقات سال های 
9۰ و 91 در اقتص��اد ایران تجربه ش��ده و در ش��رایطی ک��ه تحریم های 

اقتصادی بازگرداندن شده، جهش شدید نرخ ارز را نیز تجربه کرده ایم.
به تعبیر ش��قاقی شهری، نکته قابل تأمل در اقتصاد ایران، متنوع نبودن 
شرکای عمده تجاری است؛ به گونه ای که فعاًل عمده واردات و صادرات ما 
فقط با چهار - پنج کشور انجام می شود و بیش از نیمی از تجارت خارجی 

ما به چهار کش��ور عمده گره خورده و مش��کالتی برای جذب س��رمایه و 
رقابت پذیر کردن اقتصاد کشور پیش آورده است.

او در ادامه س��خنانش به نفت اش��اره کرد و گفت: عالوه بر همه اینها، 
اقتصاد ایران عماًل تابع نفت اس��ت؛ به گونه ای که کاهش رش��د این بخش 
می تواند رش��د مثبت س��ایر بخش ها را به چالش بکشد. به عنوان مثال در 
سال 1391 که اقتصاد ایران یکی از منفی ترین رشدها را تجربه کرد، رشد 
بخش کشاورزی ۴.7درصد، بخش صنعت و معدن ۲.3درصد و رشد بخش 
خدمات 1.۵درصد بود، اما همه اینها تحت تأثیر رشد منفی 3۶.۵درصدی 
بخش نفت خنثی شد. در مقابل این وضعیت ما در سال 9۵ رشد اقتصادی 
چش��مگیر 1۲.۵درصدی را تجربه کردیم که در این سال هم رشد بخش 
کش��اورزی ۴.۲درصد، صنعت و معدن ۲.۲درصد و رش��د بخش خدمات 
3.۶درصد برآورد شد، اما این رشد ۶1.۶درصدی بخش نفت بود که بن مایه 

تحقق رشد 1۲.۵درصدی کل اقتصاد را فراهم کرد.
ش��قاقی ش��هری در پایان نتیجه گرفت: این داده ه��ا ثابت می کند که 
باوجود تمام حرف و عمل هایی که برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به 
نفت وجود داش��ته، همچنان نفت اثر قابل توجه و انکارناپذیری بر اقتصاد 
ایران دارد و در شرایطی که تحریم ها بخش نفت ایران را نشانه گرفته اند، 
تحقق رش��د منفی قابل توجه، دور از انتظار نخواهد بود. همه این مسائل، 
وضعیتی ایجاد کرده که رشد اقتصادی ایران نمی تواند پایدار باشد چراکه 
این ش��اخص در ایران تابعی از س��رمایه گذاری خارجی، تجارت خارجی و 
درنهایت صادرات نفت بوده و رفتار ش��رکای اقتصادی ایران در اثرگذاری 

این موضوع تعیین کننده است.

رشد اقتصادی در دور برگردان

چشم انداز اقتصاد ایران در سال 98

در س��ال 1397، با جهش قیمت ارز و کاال، نرخ تورم نیز با چند ماه 
تأخی��ر در روند صعودی قرار گرف��ت و از محدوده تک رقمی در بهار به 
باالی ۲۰درصد در فصل زمس��تان رسید و میخ آخر را بر تابوت رؤیای 
تورم تک رقمی کوبید. حاال در خوش بینانه ترین حالت برآورد می ش��ود 
شتاب فعلی رشد نرخ تورم در سال 98 تکرار نشود و رشد این شاخص 

با شیبی مالیم تر ادامه پیدا کند.
در واقع، س��ال 97 را می توان س��ال ناکامی رؤی��ای تورم تک رقمی 
دانست. در این سال سیاست کنترل نرخ تورم و تثبیت آن در محدوده 
تک رقمی که از سال 9۲ در دستور کار دولت قرار گرفت و در سال 9۵ 
محقق شد، عماًل کارایی خود را از دست داد چراکه در سایه جهش نرخ 
ارز و پرش قیمت کاالها، نرخ تورم نیز روند پرشتابی به خود گرفت و تا 
پایان بهمن ماه به ۲3,۵درصد رسید. از سوی دیگر، بررسی شاخص های 
آینده نگ��ر به خصوص نرخ ت��ورم نقطه به نقطه نش��ان می دهد فعاًل در 
ماه ه��ای پیش رو نیز با رش��د نرخ تورم مواج��ه خواهیم بود. اطالعات 
منتش��ر شده از سوی مرکز آمار ایران نش��ان می دهد در بهمن ماه 97 
در شرایطی که میانگین شاخص تورم 1۲ ماهه به ۲3,۵درصد رسیده، 
میانگین نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۲,3درصد برآورد شده که اثرگذاری آن 

در میانگین نرخ تورم ساالنه در ماه های بعد حتمی خواهد بود.
نکته قابل توجه در این مورد، شکاف بزرگ نرخ تورم احساس شده در 
اس��تان های مختلف اس��ت که در بهمن ماه 97 به 17درصد نیز رسیده 
اس��ت. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت نرخ تورم در 31 استان ایران 
در بهمن ماه 97، از شکاف 17درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه بین استان 
قم با نرخ تورم نقطه به نقطه 3۵,3درصد با استان کردستان با نرخ تورم 
نقطه به نقطه ۵۲,۵درصد دارد. در این ماه مردم 17 اس��تان کشور، نرخ 
تورم باالتر از میانگین کش��وری را نسبت به بهمن سال گذشته شاهد 
بوده اند و در این میان مردم اس��تان های خراسان شمالی، چهارمحال و 
بختیاری و کردس��تان نرخ تورم نقطه به نقطه باالی ۵۰درصد را تجربه 

کرده اند.
در مقابل اس��تان های قم، هرمزگان و کرمان شاهد شاخص احساس 
تورم کمتر از 37درصد بوده اند. طبق اعالم مرکز آمار ایران در بهمن ماه 
97، س��رعت افزایش قیم��ت کاالها و خدمات مصرفی در اس��تان یزد 
3,۵درصد بوده که باالترین آهنگ رشد تورم را نشان می دهد درحالی که 
اس��تان هرمزگان سرعت رش��د تورم 1,۶درصدی را تجربه کرده است. 
از س��وی دیگر خانوارهای س��اکن اس��تان کردس��تان به طور متوسط 
1۰,۲درصد بیش��تر از میانگین کل کش��ور و خانوارهای ساکن استان 
قم به طور میانگین 7درصد کمتر از متوسط نرخ تورم نقطه به نقطه برای 

خرید یک سبد کاال و خدمات یکسان هزینه کرده اند.
ازآنجایی ک��ه الزمه ت��ورم تک رقمی، پایی��ن آمدن ت��ورم ماهانه به 
۰,83درصد یا پایین تر از آن است، به نظر نمی رسد فعاًل چنین اتفاقی در 
کشور تجربه شود و بر همین اساس، عالوه بر اینکه سال 97 با نرخ تورم 

دورقمی به پایان می رسد، در سال 98 نیز حتی اگر با کاهش شیب نرخ 
تورم مواجه شویم، باز هم دستیابی به تورم تک رقمی بعید خواهد بود.

سرمایه گذاری خارجی در دست انداز
س��ال 97 از هر منظر سال تلخی برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
بود به خصوص که از یک س��و با خروج آمریکا از برجام، سرمایه گذاران 
ترغیب شدند تا مشخص شدن موضع نهایی اروپا در قبال برجام منتظر 
بمانند و از س��وی دیگر با جهش نرخ ارز عمال ورود سرمایه خارجی به 

کشور با چالش بی ثباتی نرخ برابری ارزها مواجه شد.
ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی در ای��ران هم��واره در اولویت کاری 
دولت ها قرار داشته و فارغ از میزان موفقیت برنامه ریزی های انجام شده 
برای این مسئله، در همه برنامه های باالدستی کشور سهم قابل توجهی 
برای جذب س��رمایه خارجی منظور شده اس��ت؛ چراکه ایران به عنوان 
کش��وری نفت خیز و درحال توس��عه، برای افزایش توان رقابتی و بهبود 
جایگاه خود در میان کشورهای درحال توسعه، انگیزه باالیی برای جذب 
فناوری های خارجی داشته و برای این کار روی جذب سرمایه خارجی 

نیز حساب ویژه ای باز کرده است.
این مس��ئله که انعکاس آن را می توان به روشنی در اسناد باالدستی 
سیاس��ت گذاری کشور دید، باعث شده در چند دهه اخیر تالش زیادی 
برای جذب فناوری های مدرن توسط نظام اجرایی کشور صورت گیرد، 
به گونه ای که بررسی روند سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران نشان 
می دهد علی رغم بروز مناقش��ات سیاس��ی در عرصه بین الملل و اعمال 
تحریم های اقتصادی، اقتصاد ایران از س��ال ۲۰۰۰ میالدی رشد باال و 
پایداری در جذب س��رمایه گذاری خارجی تجربه کرده هرچند هیچ گاه 
این س��رمایه گذاری ها در مقایس��ه با ظرفیت های بالق��وه اقتصاد ایران 

چشمگیر نبوده است.
آمارها نشان می دهد که از سال ۲۰۰۰ تاکنون سیر صعودی و پایدار 
ورود سرمایه گذاری خارجی در صنایع بزرگ کشور اعم از صنعت نفت 
و گاز، پتروش��یمی و خودروسازی تداوم داش��ته است، اما در دوره های 
متوالی این مسئله تحت تأثیر تحوالت سیاسی قرار گرفته و مانند دوره 
اخیر تحریم ها که باعث ش��د ش��رکت توتال از توسعه پارس جنوبی و 
ش��رکت های رنو و پژو از صنعت خودروسازی ایران خارج شوند، زمینه 

کاهش سرمایه گذاری ها یا متوقف شدن آنها را فراهم آورده است.
پس از اجرایی ش��دن برجام در سال 139۴، سازمان سرمایه گذاری و 
کمک های اقتصادی و فنی ایران نسبت به اعطای مجوزهای الزم برای 
انجام س��رمایه گذاری های خارجی و آغاز فعالیت ش��رکت های خارجی 
در ای��ران اقدام کرد و این روند تا اواخر س��ال 9۶ ک��ه احتمال خروج 
آمریکا از برجام جدی شد، ادامه داشت به گونه ای که براساس آمارهای 
منتشرشده از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد( در 
سال 139۶ بیش از 1۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در کشور به 

تصویب رسیده که حدود ۵۰درصد این رقم جذب شده است.

در س��ال 97 نیز آن گونه که س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران اعالم کرده اس��ت، جذب سرمایه خارجی بیشتر 
در حوزه صنعت بوده و 1۵۰ طرح با سرمایه گذاری مستقیم حدود 3,۵ 
میلیارد دالر توسط هیات سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده است 
که البته با توجه به چشم انداز مبهم تحریم ها فعاًل نمی توان میزان تحقق 
آنها را تخمین زد. عالوه بر این در گزارشی که به تازگی از سوی آنکتاد 
منتشر شده، برای سرمایه گذاری خارجی در جهان در سال ۲۰19 روند 
نزولی و کاهش��ی پیش بینی شده و این موضوع کار را دشوارتر می کند 
به خصوص که هنوز تکلیف تعامالت برجامی ایران و اروپا نیز مش��خص 

نشده است.
بیم و امید جذب سرمایه خارجی

در همین زمینه، حس��ین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه گذاری های 
مشترک ایرانی و خارجی معتقد اس��ت: درخواست های سرمایه گذاری 
خارجی ارائه شده به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی 
ایران از اواسط سال 1397 شرایط مطلوبی نداشته و جمعاً به کمی بیش 
از 3 میلیارد دالر رس��یده اس��ت که تحقق آن در سال 1398 مشخص 
خواهد شد، اما در اواسط اسفندماه 97 به یک باره چند درخواست دیگر 
از سوی سرمایه گذاران خارجی ارائه شده که شرایط را به کلی تغییر داده 
است و اگر قرار باشد این روند در ماه های آتی نیز ادامه پیدا کند می توان 

به وضعیت مساعد جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران امیدوار بود. 
ب��ه گفته س��لیمی، در هفته میانی اس��فندماه 1397، بال��غ بر 1,۶ 
میلیارد یورو درخواس��ت مجوز برای سرمایه گذاری خارجی به سازمان 
س��رمایه گذاری و کمک های اقتص��ادی و فنی ایران رس��یده که یکی 
از آنها رقمی بالغ بر 1,۲ میلیارد یورو را ش��امل می ش��ود. جزییات این 
س��رمایه گذاری کالن برای ممانعت از بروز مشکالت احتمالی از جانب 
آمریکا یا دیگر کشورها قابل ذکر نیست، اما برای اجرای طرح ارائه شده 
از س��وی سرمایه گذار مش��کلی وجود ندارد و احتماالً از اوایل سال 98 
آغاز خواهد شد. دیگر مجوزهای سرمایه گذاری خارجی که در اسفندماه 
صادر شده، مربوط به حوزه تولید انرژی های تجدیدپذیر بوده که درصد 
باالیی از آنها محقق می ش��وند. این س��رمایه گذاری قابل توجه در حالی 
اس��ت که از تیر تا دی ماه 97 وضعیت نگران کننده ای وجود داش��ت و 
رقم هر یک از مجوزهای س��رمایه گذاری از ح��دود 1۰۰ میلیون دالر 

تجاوز نمی کرد.
س��لیمی درباره چش��م انداز س��رمایه گذاری خارجی در سال 98 نیز 
معتقد است: در سال 98 از جمله موانعی که بر سر جذب سرمایه گذاری 
خارجی وجود دارد، مش��کالت مربوط به نقل وانتقال پول و ماجرای اف 
ای تی اف اس��ت که می تواند هم برای ورود س��رمایه خارجی به کشور 
و هم برای خروج س��ود آن از کش��ور مشکل ایجاد کند. با این حساب، 
پیش بینی وضعیت س��رمایه گذاری خارجی کش��ور در سال 98 تا حد 

زیادی به سرنوشت این دو مقوله مرتبط است.

اقتصاد ایران به کدام سو می رود؟

میخ آخر بر تابوت تورم تک رقمی

یادداشت

3 گام بزرگ، پیش نیاز رونق تولید

نامگ��ذاری س��ال 1398 به نام رونق تولید از س��وی مقام معظم 
رهبری نش��انه محکمی بر عزم حاکمیت در مسیر توسعه اقتصادی 
اس��ت. بیش یک دهه اس��ت که به صورت پی در پ��ی عنوان های 
اقتص��ادی برای س��ال ها انتخاب می ش��ود. عالی ترین مقام کش��ور 
بیش��ترین توجه و تمرکز مس��ئوالن را به سوی مس��ائل اقتصادی 
معطوف س��اخته اند. عناوین سال ها قرار اس��ت به عنوان قطب نما، 
مس��یر حرکت مردم و مس��ئوالن را نش��ان دهد تا هدف روشن و 
ملموس��ی برای فعالیت ها ترسیم شده باشد. این برای سومین سال 
پیاپی است که موضوع تولید ملی در شعار سال جایگاه ثابتی دارد. 
سالی که گذشت با عنوان »حمایت از کاالی ایرانی« عماًل به تولید 
ملی مرتبط بود و س��ال قبل از آن نیز به عنوان »اقتصاد مقاومتی، 
تولید و اش��تغال« مزین ش��ده بود. تکرار موض��وع تولید به عنوان 
هدف اصلی نظام در س��ال های اخیر، هم نشانه اهمیت این موضوع 
در مس��یر توسعه اقتصادی اس��ت و هم از ناکافی بودن تالش ها در 

این بخش حکایت دارد.
اقتصادگردان��ان ایران نامگذاری س��ال 1398 ب��ه عنوان »رونق 
تولید« را به فال نیک می گیرند و همچنان چش��م انتظار رفع موانع 
تولید هس��تند. تمرکز و توجه به تولید ملی در ش��رایطی که سایه 
تحریم ه��ا بر اقتصاد ایران س��ایه افکنده، بیش از گذش��ته ضروری 
است. همانگونه که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی و سخنرانی 
ح��رم رضوی مورد تاکید قرار دادند، با توس��عه تولید ملی می توان 
بسیاری از دش��واری های موجود را هموار ساخت و به تعبیر ایشان 

راه نهایی حل مسائل اقتصاد ایران، رونق تولید داخلی است.
فع��االن اقتص��ادی به عن��وان جامعه ه��دف این پی��ام، بهترین 
پایش��گران فضای اقتصادی هس��تند و انتظار دارند قوای سه گانه و 
س��ایر ارکان تاثیرگذار بر فعالیت های اقتصادی، در سال پیش رو با 
توجه به خطیر بودن شرایط اقتصادی ایران، بیش از گذشته در راه 

رونق تولید اهتمام داشته باشند.
گام نخس��ت در این مس��یر این اس��ت که ابتدا بای��د از وضعیت 
موجود شناخت کافی و تصویر واقعی داشت. باید نیازها و کاستی ها 
را درک ک��رد و بر مبنای آن قدم برداش��ت چراکه فرصت چندانی 
ب��رای آزم��ون و خطا وجود ندارد. تصویر واقعی نش��ان می دهد که 
تولی��د ناخالص داخلی ایران در س��ال 1397 با تهدید مواجه ش��د 
و رش��د اقتصادی پس از دو س��ال به زیر صفر تنزل کرد. از همین 
رو در س��الی که گذش��ت با عقبگرد در تولید مل��ی مواجه بودیم. 
نش��انه های رکود در حالی نمایان ش��ده است که تورم نیز در مسیر 
رشد گام برمی دارد، بنابراین باید مراقب بیماری هلندی در اقتصاد 
بود. آمارها و گزارش های رس��می نشان می دهد که اوضاع تولید و 
ب��ه طور کلی اقتصاد، عادی نیس��ت بنابراین اولین قدم برای بهبود 
شرایط این است که تصمیم گیران و سیاست گذاران به عادی نبودن 
شرایط اذعان داشته باش��ند و سیاست ها را براساس شرایط واقعی 
تدوین کنند. گام دوم این اس��ت که مطابق با قانون بهبود مس��تمر 
محیط کس��ب وکار، پیش از هر تصمیمی در فضای اقتصاد، نظرات 

بخش خصوصی را بشنوند و سپس به سیاست گذاری بپردازند.
گام س��وم این اس��ت که طبق توصیه ها و تاکی��دات مقام معظم 
رهبری در س��خنرانی ح��رم رضوی، تمام تالش دولت و س��ایر قوا 
بر هموارس��ازی مسیر تولید و برداش��تن موانع از پیش پای فعاالن 

اقتصادی استوار شود.
اگر اینچنین ش��ود، گام های بعدی را فعاالن اقتصادی بر خواهند 
داشت. دولت به معنای عام کلمه )اعم از همه دستگاه ها و نهادهای 
سیاس��ت گذار و مجری( مسیر سنگالخ فعلی را با رفع موانع تولید، 
هموار س��ازد و فعاالن بخش خصوصی را به حرکت در این مس��یر 
ترغی��ب کند. در ای��ن صورت رون��ق تولید ملی به عن��وان نتیجه 
همکاری و همراهی دولت و بخش خصوصی، نمایان خواهد ش��د تا 
بتوان در کنار آن به هدف های دیگر نظیر ایجاد اش��تغال و کاهش 

نرخ تورم نیز رسید.

نرخ تورم جهش نمی کند

همان ط��ور که پیش بینی ش��ده بود نرخ تورم 1۲ ماهه در س��ال 
97 در حال رس��یدن به محدوده ۲۵ تا ۲7درصدی است که 1۵۰ 
تا 17۰درصد از س��قف ت��ورم تک رقمی مورد انتظ��ار دولت یعنی 
9,99درص��د باالتر اس��ت، اما آیا این رش��د سرس��ام آور نرخ تورم 
در س��ال 98 نیز تک��رار خواهد ش��د؟ یقیناً نه؛ چراک��ه اگر اتفاق 
خارق الع��اده ای رخ نده��د، ما در س��ال 98 در بدتری��ن حالت نیز 
محرک های فعلی نرخ تورم را نخواهیم داش��ت. سال 97 از یک سو 
جه��ش نرخ ارز را تجربه کردیم که مس��تقیماً ب��ه باال رفتن قیمت 
کااله��ا دامن زد و منجر به رش��د نرخ تورم ش��د و از س��وی دیگر 
انتظارات تورمی جامعه را نیز ش��اهد بودیم که به افزایش تقاضا در 
بازار انجامید و قیمت برخی از کاالها را به بیش ازحد معقول رساند. 
در این وضعیت جهش شدید قیمت کاالهایی مانند مسکن که سهم 
باالیی در سبد تورم دارند نیز به جهش نرخ تورم کمک کرد هرچند 
به نظر می رس��د وزن دهی این کاالها در س��بد مصرفی خانوار برای 
تعیین نرخ تورم تغییراتی داشته و اثرگذاری آنها به اندازه ای که باید 
باشد در نرخ تورم منعکس نمی شود اما باز هم جهش 1۰۰درصدی 

قیمت مسکن تأثیر زیادی در نرخ تورم 97 داشته است.
بر این اساس در سال 98 محرک های شدید نرخ تورم در اقتصاد 
ای��ران نق��ش پررنگی ندارند و این موض��وع می تواند به تثبیت نرخ 
ت��ورم و حتی کاه��ش آن بینجامد که در این صورت می توان گفت 
نرخ تورم س��ال 98 پایین تر از نرخ تورم امسال خواهد بود، هرچند 
تا تک رقمی شدن راه درازی در پیش دارد. بررسی ها نشان می دهد 
هر 1۰درصد رش��د نرخ ارز، نرخ تورم را یک درصد افزایش می دهد 
ازاین رو اگر نرخ ارز در س��ال آینده تثبیت شود، بعد از تخلیه کامل 
اثرات تورمی جهش نرخ ارز در سال جاری، یکی از محرک های نرخ 

تورم کمرنگ می شود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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بازار مسکن یکی از بازارهای پرتوجه و مهم در سال 97 بود و پیش بینی 
می شود سال 98 نیز این وضعیت ادامه داشته و سمت و سوی بازار مسکن 
زیرذره بین گروه های مختلف باش��د. بازار مس��کن در سالی که گذشت، از 
یکسو با خیز تاریخی قیمت آپارتمان ها در شهر تهران مواجه شد و از سوی 
دیگر، افت رکوردساز حجم معامالت خرید آپارتمان را تجربه کرد. در واقع، 
مهم ترین  اتفاق در این بازار در س��ال 97، س��ایه سنگین تحوالت ارزی بر 

بخش مسکن بود.
در همین زمینه، یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن معتقد اس��ت: قیمت 
مس��کن در کالنشهرها در حالی رشد نزدیک به صد درصد را در سال 97 
تجربه کرد که میزان تورم مصالح ساختمانی در این دوره زمانی ۵۰درصد 

بود.
مهدی سلطان محمدی در گفت وگو با خبرآنالین، گفت: به این ترتیب 
دلیل اصلی افزایش شدید قیمت مسکن نه فقط افزایش قیمت تمام شده 
که فاصله عرضه از تقاضا در اثر نبود سرمایه  گذاری مناسب در این سال ها 

بوده است.
او با هش��دار نس��بت به اینکه در حال حاضر نیز سرمایه گذاری مسکن 
به میزان کافی نیس��ت، گفت: میزان رشد سرمایه گذاری در حوزه مسکن 
در این دوره زمانی به رغم رش��د شدید قیمت ها بین 1۰ تا ۲۰درصد بوده 
است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت فاصله میزان عرضه همچنان با 
تقاضا حفظ شود که این اتفاق خود مانعی بر سر راه متعادل شدن قیمت 

مسکن تلقی می شود.

مصرف کننده واقعی کجاست؟
 وی با اشاره به اینکه رشد شدید قیمت مسکن، این کاال را از دسترس 
مصرف کننده واقعی خارج کرده است، ادامه داد: بسیاری با تسهیالت کنونی 
و س��طح درآمدها توان خرید مسکن را ندارند، به عبارت دیگر دوره خرید 
مسکن طوالنی تر از گذشته شده است و همین امر سبب می شود بسیاری 
از کس��انی که به مسکن مناسب دسترسی ندارند، در همین شرایط باقی 
بمانند. او گفت: از س��وی دیگر کسانی را داریم که با هدف سرمایه گذاری 
وارد این بازار می شوند و به ناتوانی مالی طبقه ای که گفتیم دامن می زنند 
چرا که خانه های دوم و سوم را می  خرند تا از آن کسب درآمد کنند و بخش 
مهمی از به هم ریختگی بازار مسکن را سرمایه های سرگردان رقم زده اند. 
 این کارش��ناس اقتص��ادی تاکید ک��رد: در این وضعیت معلوم اس��ت 
سیاست های نادرس��ت اقتصادی موجبات شکل گیری چنین وضعیتی را 
فراه��م آورده اس��ت. ارز دو نرخ��ی، رانت موجود در اقتص��اد را در اختیار 
عده ای خاص قرار می دهد و قوانین نیز در خدمت کس��انی اس��ت که کار 

کمتر می کنند و پول بیشتر دارند.
سلطان محمدی گفت: دلیل این مدعا وضعیت حاشیه شهرها و مناطق 
خوش آب و هوای ویالنش��ینی است که قیمت امالک شان با بعد متعارف 

حقوق و دستمزد و درآمد هیچ همخوانی ندارد.
 نقش ارز در رشد قیمت مسکن

 او با اش��اره به اینک��ه داده های اقتصادی در حوزه مس��کن البته تحت 
تاثیر رش��د قیمت ارز قرار دارد، ادامه داد: طبیعی اس��ت وقتی قیمت ارز 

باال می رود و ارزش پول ملی نزول می کند، افرادی که پول دارند متقاضی 
تبدیل پول به کاال می ش��وند و مس��کن کاالیی بسیار س��ودآور در تمامی 

دوره های زمانی بوده است.
 وی با اشاره به اینکه به رغم رشد شدید قیمت ارز، ساخت و ساز در سال 
گذشته در تله رکود تورمی قرار گرفت، گفت: هنوز بخش ساخت و ساز از 
این تله رها نش��ده و تداوم این شرایط وضعیت بغرنجی را پیش روی بازار 
مسکن قرار می دهد. رشد قیمت مصالح ساختمانی حتی تا پایان سال 97 
هم متوقف نشد به طوری که در هفته های آخر اسفند افزایش قیمت فوالد 

و … سبب داغ شدن بازار مصالح ساختمانی شده بود.
سلطان محمدی خاطرنش��ان کرد: ریسک ناشی از روشن نبودن آینده 
اکنون تبدیل به عامل بازدارنده س��رمایه گذاری در بازار مسکن شده است. 
در این وضعیت افزایش س��قف وام خرید مسکن کاری از پیش نمی برد و 
باید قیمت تمام شده مسکن را با سیاست گذاری درست اقتصادی کنترل 
کرد. به گفته وی، دولت در سال جاری باید تمرکز و اولویت خود را تحریک 
س��اخت و س��از و نه تحریک بازار خرید و فروش تعریف کند چرا که اگر 

ساخت و ساز رونق نگیرد، بحران مسکن عمیق تر خواهد شد.
این کارش��ناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این سوال که وضعیت قیمت 
مسکن در سال جاری را چگونه پیش بینی می کنید، گفت: کاهشی در کار 

نیست اما باید خروج از تله رکود تورمی را جدی گرفت.
 او اضافه کرد: مشوق هایی برای ساخت و ساز اصولی تضمین کننده عدم 

بازگشت بحران در سال های آتی خواهد بود.

سرمایه های سرگردان بازار مسکن را به هم ریخت

تله رکود تورمی امسال با بازار مسکن چه می کند؟

کارشناس��ان می گوین��د برای کنترل ب��ازار اجاره بها، بای��د این صنعت 
حرفه ای ش��ود، اما آیا بدون کمک دولتی، ام��کان تحقق این اتفاق وجود 
دارد؟ بسیاری از فعاالن اقتصادی بخش مسکن، نمایندگان مجلس و برخی 
مدیران ارش��د وزارت راه و شهرس��ازی تاکنون بارها بر ضرورت راه اندازی 
صنعت »اجاره داری« در ای��ران تأکید کرده اند، اما این فعالیت اقتصادی- 
اجتماعی، تابه حال نتوانس��ته به شکل درس��ت و اقتصادی در ایران شکل 

بگیرد.
به گزارش مهر، بسیاری از کارشناسان علت این امر را غیراقتصادی بودن 
فعالیت »اجاره داری« می دانند. اگرچه اجاره بها در پایتخت و بسیاری دیگر 
از کالنش��هرهای کشور در پی گرانی مس��کن، افزایش چشمگیری داشته 
است، اما با توجه به اینکه قرارداد اجاره مسکن، یک روند حداقل یک ساله 
اس��ت، در هر بار افزایش اجاره بها در ماه های گذشته، تنها تعداد اندکی از 
واحدهای مس��کونی که موعد تمدید قرارداد آنها بوده، از س��وی موجر با 

افزایش اجاره مواجه شده است.
بنا بر آمار اعالمی از س��وی مرکز آمار ایران، در سرشماری سال 139۵ 
و معاونت مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی، حدود یک سوم 
جمعیت تهران اجاره نش��ین هستند. از سوی دیگر، کمبود واحد مسکونی 
مناس��ب برای اس��تفاده از س��وی خانوارهای متوس��ط به پایین جامعه و 
همچنین زوج های جوان ک��ه عالوه بر بروز گرانی در بخش خریدوفروش 
مس��کن، در بخش اجاره بها نیز آثار آن نمایان است، سبب شده تا محدود 
بودن واحد مس��کونِی آماده اجاره، به محملی برای جوالن برخی موجران 
و مالکان و سوءاستفاده آنان در جهت سودجویی از افزایش افسارگسیخته 

اجاره بها تبدیل شود.
در این میان، اگرچه در بس��یاری از کش��ورها، گرانی اجاره بهای مسکن 
را ب��ا راه اندازی صنعت »اج��اره داری« مهار کرده اند، اما به نظر می رس��د 
امکان پیچیدن چنین نسخه ای برای ایران به راحتی سایر کشورها نیست. 
به خصوص که اجاره بها از یک س��و تابعی از قیمت مسکن و از سوی دیگر 
تابعی از ش��اخص های اقتصاد کالن مانند نرخ تورم عمومی یک ساله است 
تا س��ودده بودن آن در بس��تر زمانی یک ساله، برای سرمایه گذار در بخش 

اجاره بها نسبت به خریدوفروش مسکن، توجیه پذیر باشد.
به نظر می رس��د در حال حاضر با توجه به تورم بخش مسکن و حاشیه 
س��ود باالی آن در زمینه خریدوف��روش این کاال، دیگر جایی برای توجیه 

اقتصادی در زمینه اجاره داری خصوصاً اجاره داری شرکتی با مالکیت تعداد 
واحد مسکونی باال باقی نماند.

کارشناس��ان اقتصادی یکی دیگر از دالیل عدم اقبال سرمایه گذاران به 
ورود به بخش اجاره داری ش��رکتی و صنعت اجاره داری را، نرخ های باالی 
مالیات��ی می دانند. یکی از ضعف های قانونی در این زمینه، صفر بودن نرخ 
مالیات بر درآمد از محل اجاره دادن واحد مسکونی برای موجران حقیقی 
است؛ اما اگر فردی بخواهد تعداد باالی واحد مسکونی را به صورت حقوقی 
و ش��رکتی وارد بازار اجاره مس��کن کند، مجبور به پرداخت مالیات تا نرخ 

۲۵درصد خواهد بود.
مشکلی که برای سازندگان حرفه ای و انبوه سازان نیز وجود دارد؛ چراکه 
س��ازندگان خرد و اصطالحاً »بس��ازوبفروش ها« با چنین مشکلی روبه رو 
نیستند که در نتیجه اجرای بسیاری از برنامه های اقتصادی بخش مسکن 
مانند »ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای مس��کن با استفاده از عرضه 
ب��اال« را به دلیل ناتوانی بس��ازوبفروش ها در اجرای این برنامه از یک س��و 
و س��ودده نبودن آن برای انبوه س��ازان حرفه ای از سوی دیگر و همچنین 
»کنترل رعایت مقررات ملی ساختمان به خصوص آیین نامه های مرتبط با 
مقاومت در برابر زلزله در زمان ساخت وساز از سوی سازندگان غیرحرفه ای« 
را برای نهادهای ناظر مانند ش��هرداری ها و س��ازمان های نظام مهندس��ی 
س��اختمان اس��تان ها با مش��کل مواجه کند. این در حالی اس��ت که در 
کشورهای پیش��رفته که صنعت »اجاره داری« در آنها سبب ایجاد تعادل 
در اجاره بها ش��ده، عمدتاً یا دولت های ملی و محلی )شهرداری ها( متولی 
تولید و مدیریت واگذاری واحدهای اجاره ای با نرخ پایین به زوج های جوان 
یا دهک های پایین جامعه، هستند یا اگر بخش خصوصی وارد این عرصه 

می شود، با انواع حمایت ها و یارانه های مالیاتی بانکی روبه رو خواهند شد.
ب��ا توجه به اینک��ه در ایران نهاده��ای متولی دولتی بخش مس��کن و 
ش��هرداری ها به دالیل مختلف، توانایی سرمایه گذاری در ساخت و عرضه 
واحدهای مسکونی اجاره ای را ندارند، چاره ای جز ترغیب بخش خصوصی 
ب��ه حض��ور در این بخش نداریم که الزمه اس��تقبال بخ��ش خصوصی از 
اجاره داری حرفه ای و ش��رکتی، تخصیص حمایت های متنوع و یارانه های 
مالیاتی و بانکی به س��رمایه گذاران در این بخش است؛ در غیر این صورت 
باید همچنان ش��اهد ورود سوءاستفاده گران از خألهای قانونی مالیاتی در 

بخش اجاره بها به حوزه اجاره داری غیرحرفه ای و غیرشفاف خواهیم بود.

سوددهی پایین اجاره داری حرفه ای در ایران
در همین ارتباط امیر خرس��ندی، تحلیلگر بازاره��ای مالی درباره بازار 
»اجاره داری« اظهار داش��ت: مس��کن در تمام دنیا، هم در دسته کاالهای 
س��رمایه ای قرار می گیرد و هم در دس��ته کاالهای مصرفی؛ درعین حال با 
توجه به اینکه در بیشتر کشورها با استفاده از ابزارهای مالیاتی، توانسته اند 
از جنبه سرمایه ای بودن آن بکاهند، امکان سنجی فعالیت حرفه ای در بازار 

اجاره داری با حاشیه سود باال، نتایج مثبتی دارد.
وی افزود: اما در ایران که مس��کن به عنوان کاالی س��رمایه ای شناخته 
می ش��ود، محاس��به بازدهی مالی »اج��اره داری« ب��ه دو روش حرفه ای و 

حقیقی بسیار پیچیده خواهد بود.
به گفته این پژوهشگِر بازارهای مالی، بازارِ اجاره داری از دو بخش افزایش 
قیمت مسکن و افزایش درآمدهای حاصل از اجاره تشکیل شده است که 
در شهر تهران، با توجه به تفاوت باالی این دو شاخص، در نحوه محاسبه 
سوددهی آن اثرگذاری باالیی دارد؛ به عنوان نمونه اگر رقم اجاره دریافتی را 
بر ارزش ملک تقسیم کنیم )Price to Rent(، می بینیم که در تهران در 
منطقه 11 بازدهی بازار اجاره داری با رسیدن به نرخ 1۰.8درصد، بیشترین 
بازدهی را دارد؛ ولی در مناطق 1، ۲ و 3 که ارزش ملک بس��یار باال است، 
بازدهی اجاره داری در این واحدها به ۵ تا 7درصد می رس��د؛ چراکه موجر 
یا مالک نمی تواند براس��اس آنچه ارزش واقعی ملک است، واحد مسکونی 
را در ب��ازار اجاره به��ا ارائه کند و باالجبار باید برای یافتن مس��تأجری که 
توانایی پرداخت اجاره بهای واقعی آن منطقه را داشته باشد، از اجاره بهای 

موردنظر خود بکاهد.
خرس��ندی، با مقایسه بازار اجاره داری با سایر کسب وکارها ازجمله سود 
سپرده های بانکی که حداقل 1۵درصد است، گفت: بنابراین اجاره داری در 
ایران را نمی توان در زمره کسب وکارهای سودده دانست؛ چه رسد به اینکه 

بخواهیم اجاره داری را به صورت شرکتی و حرفه ای ترویج کنیم.
وی ی��ادآور ش��د: در ش��اخص P/R )ارزش ملک به درآم��د حاصل از 
اجاره بها( اگر قیمت ملک یک میلیارد تومان و اجاره ماهانه آن 1۰ میلیون 
تومان باش��د، میزان افزایش ارزش ملک در یک س��ال را بر درآمد ساالنه 
اجاره بها )مثاًل 1۲۰ میلیون تومان( تقسیم کرده که نتیجه به دست آمده 
در تصمیم گیری برای خریداری نوع امالک مصرفی یا سرمایه ای در مناطق 

مختلف تهران از سوی سرمایه گذاران مؤثر است.

سوددهی پایین بازار اجاره داری نسبت به بازارهای موازی

آیا صنعت اجاره داری در ایران حرفه ای می شود؟

حمــلونقــل

قیمت بلیت هواپیما پر کشیده است
ماهیگیری ایرالین ها از سیالب گل آلود

اگر س��یل مهیبی که جنوب غرب کشور را درنوردید، برای 
بخش��ی از مردم ایران ویرانی به همراه داشت، برای برخی از 
ش��رکت های هواپیمایی حسابی نان داشته است، چرا که یک 

شبه نرخ بلیت هواپیما تا سقف ممکن گران شد.
ب��ه گزارش خبرآنالین، در س��یل امس��ال، مردم گلس��تان 
داوطلبانه برای جلوگیری از ویرانی ش��هرها و روستاها، سوار 
قایق ش��دند تا جلوی تخریب بیش��تر سیالب را بگیرند، قایق 
چند نفر از داوطلبان مردمی واژگون شد و خانواده های زیادی 
عزادار ش��دند. در شیراز، س��یل، حدود ۲۰۰ خودرو را در هم 
کوبید، ولی اصناف مختلف ش��یرازی ها، اطالعیه دادند و خانه 
و کاش��انه خود را به رایگان در اختیار مس��افران گذاش��تند، 
خودروها را به رایگان تعمیر کردند تا تلخی کش��ته شدن ۲۲ 
هموطن در سیل ش��یراز با ناکامی خرابی خودروی مسافران 

بیشتر نشود.
در اس��تان های س��یل زده جنوب غ��رب کش��ور، نیروهای 
مردم��ی، ه��الل احمر و نیروهای مس��لح، ش��بانه روز تالش 
کردند تا جلوی خرابی های س��یالب را بگیرند، ولی باز هم در 
میان عزم ملی برای جلوگیری از آسیب بیشتر سیالب، برخی 
ش��رکت ها و اشخاص پیدا می ش��وند که از آب گل آلود ماهی 
بگیرن��د. اینطور که اخب��ار می گوید ش��رکت های هواپیمایی 

ناگهان نرخ بلیت خود را افزایش داده اند.
واقعیت های میدانی حکایت از آن دارد که برخی مسیرهای 
جنوب غرب کش��ور به کلی مس��دود است. هرچند وزارت راه 
قول داده است تا ابتدای هفته آینده، شریان های اصلی زمینی 
استان های س��یل زده بازگشایی شود ولی هم اکنون دسترسی 
زمینی به برخی از ش��هرها، به سختی مقدور است. حتی راه 
آهن هم اطالعیه داده که مس��یرها مس��دود است و مسافران 

برای پس گرفتن پول بلیت خود اقدام کنند.
به بیان دیگر دسترس��ی مس��افران نوروزی س��ایر استان ها 
برای بازگش��ت به خانه و کاش��انه خود از استان های جنوب 
غرب کشور، فقط از طریق هوایی امکان دارد که آن هم خبر 

رسیده که نرخ بلیت هواپیما، نجومی شده است.
یکی از نمایندگان مجلس از اس��تان خوزس��تان با انتش��ار 
تصوی��ر نرخ 8۰۰ ه��زار تومان��ی بلیت یکی از ش��رکت های 
هواپیمایی در مس��یر اهواز- تهران پرسیده است آیا ارتباطی 
بین س��یل زدگی و مسدودشدن راه زمینی استان های جنوب 
غرب کش��ور با نرخ های نجومی هواپیماسواری وجود دارد؟ به 
نظر می رس��د شرکت های هواپیمایی بلیت هواپیما با استفاده 
از نهایت س��قف تعیین ش��ده برای بلیت هواپیما، سعی دارند 
در مح��دوده قانونی نرخ ها، هرچه می توانند از مس��افران پول 

دریافت کنند.
در این ش��رایط تنه��ا جایی که پناه مردم اس��ت، نهادهای 
دولتی جلوگیری از گران فروش��ی و سوءاس��تفاده از موقعیت 
بحران��ی این روزهاس��ت. انتظار می رود س��ازمان هایی مانند 
تعزیرات و وزارت راه و شهرسازی با توجه به موقعیت بحرانی 
که در اس��تان های جنوب غرب کشور وجود دارد، با استفاده 
از اختی��ارات قانونی در ش��رایط ویژه )فورس ماژور( س��قف 
مجاز نرخ بلیت هواپیما را کاهش داده تا جلوی سوءاس��تفاده 

شرکت های هواپیمایی را تا حد ممکن بگیرند.
ای��ن را باید در نظر داش��ت که نرخ های مصوب در س��ایت 
س��ازمان هواپیمایی اعالم شده و ش��رکت های هواپیمایی تا 
حدود س��قف مجاز نرخ ها، می توانند قیم��ت بلیت را افزایش 
دهند ول��ی درک ش��رایط اضطراری حاکم ب��ر جنوب غرب 
کش��ور، باعث می شود دست کم شبهه و شایبه گرانفروشی و 

ماهیگیری از سیالب گل آلود به وجود نیاید.
با این حال مس��افران می توانند در صورت نیاز و مش��اهده 
هر گون��ه تخلف در نحوه توزیع و قیم��ت بلیت هواپیما ابتدا 
به ش��رکت مربوطه و با شماره تلفن های اعالمی تماس گرفته 
ی��ا از طریق س��ایت س��ازمان هواپیمایی کش��وری و انجمن 
ش��رکت های هواپیمایی ش��کایت خود را ارسال کنند، عالوه 
بر این ش��ماره تلفن شرکت های هواپیمایی مختلف در سایت 
سازمان هواپیمایی اعالم شده است که مسافران می توانند در 
صورت نیاز و مش��اهده هرگونه تخلف در نحوه توزیع و قیمت 

بلیت هواپیما به آن مراجعه کنند.

جابه جایی 3 میلیون مسافر نوروزی در فرودگاه های کشور
مهرآباد، همچنان شلوغ ترین

اما وضعیت فرودگاه های کش��ور نش��ان می دهد از روزهای پایانی 
سال گذشته تا 1۴ فروردین امسال، نزدیک به 3میلیون نفر از حمل 

و نقل هوایی استفاده کرده اند.
ب��ه گ��زارش ش��رکت فرودگاه ها و ناوب��ری هوایی ای��ران، از ۲۵ 
اس��فندماه س��ال 97 ت��ا 1۴ فروردین م��اه س��ال 98، در مجموع 
فرودگاه های کش��ور نزدیک به 3 میلیون مس��افر را پذیرش و اعزام 
کردند و هدایتگر نشس��ت و برخاست ۲3 هزار و 17۰سورتی پرواز 

بودند.
براس��اس آمار ارس��الی از فرودگاه ها نیز در این م��دت؛ فرودگاه 
مهرآب��اد با اع��زام و پذیرش بی��ش از 7۶۰ هزار مس��افر و میزبانی 
نشس��ت و برخاست ۶ هزار و ۲۵8پرواز، بیش��ترین مسافر نوروزی 

را جابه جا کرد.
پ��س از فرودگاه مهرآب��اد، فرودگاه امام خمین��ی )ره( با میزبانی 
نشس��ت و برخاس��ت ۲ هزار و 8۰9 پرواز، حدود ۴۵۶ هزار مسافر 
را ب��ه مقاصد خارج از کش��ور اعزام و پذیرش ک��رد و در رتبه دوم 

قرار گرفت.
براساس آمار سامانه جامع آماری وزارت راه و شهرسازی، فرودگاه 
مشهد با اعزام و پذیرش بیش از ۴۰3 هزار مسافر در مقاصد داخلی 
و خارجی و میزبانی نشس��ت و برخاس��ت ۲ ه��زار و 7۶8 پرواز در 
جایگاه س��وم، فرودگاه ش��یراز با اعزام و پذیرش بیش از 1۶3 هزار 
مسافر و میزبانی یک هزارو ۵17 پرواز، در جایگاه چهارم و فرودگاه 
اصفه��ان با اعزام و پذیرش حدود 1۰3 هزار مس��افر در قالب 9۲۵ 

پرواز، در جایگاه پنجم قرار گرفتند.
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حمایت های بانک پاسارگاد از واحدهای 
تولیدی افزایش می یابد

بانک پاس��ارگاد، با حمایت از تولیدکنندگان، در راس��تای تحقق رونق 
تولی��دات کش��ور و خودکفایی صنعت، اعطای تس��هیالت ارزان قیمت را 
افزای��ش می دهد. به گزارش روابط  عمومی بانک  پاس��ارگاد، این بانک در 
راس��تای حمایت از تولیدکنندگان، در س��ال 1397 نزدیک به ۶۰۰هزار 
میلیارد  ریال تس��هیالت به بخش صنعت و تولید کشور اعطا کرده  است و 
در سال 1398، نسبت به پرداخت تسهیالت به منظور رفع موانع تولید و 

افزایش اشتغال زایی در کشور اقدام می کند.
حمایت های بانک پاسارگاد موجب ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از 
3۰۰ هزار نفر در بخش صنعت و تولید گردیده و این تعداد، در سال 1398 
افزایش می یابد. گفتنی اس��ت در سال گذش��ته، برای اولین بار در جهان، 
تولید کاتد مس به روش تانک بایولیچینگ، در مجتمع بابک مس ایرانیان 
از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ میدکو، با حمایت بانک   پاسارگاد انجام 
شد که از مزایای اصلی روش تانک بایولیچینگ می توان به حذف کوره های 
ذوب و در نتیجه کاهش قابل مالحظه آالیندگی و همچنین صرفه جویی 
در مص��رف آب و مناب��ع انرژی در راس��تای حمایت از محیط زیس��ت و 
مسئولیت های اجتماعی اش��اره کرد. همچنین، این بانک در جهت ایجاد 
تسهیل در افزایش رونق تولید و صادرات، صدور ضمانت نامه   ها و گشایش 

اعتبارات اسنادی را در اسرع وقت به انجام می رساند.

کمک های بانک پاسارگاد به مناطق سیل زده 
ادامه دارد

 بانک پاسارگاد ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت به هموطنان عزیز 
در مناطق س��یل زده در راس��تای ایفای مسئولیت های اجتماعی، آمادگی 
خود را جهت کمک های نقدی و غیرنقدی به اس��تان های سیل زده ادامه 
خواهد داد. این کمک ها با هماهنگی استانداران و نهادهای ذی ربط انجام 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، این بانک برای ابراز همدردی 
و همبس��تگی با هموطنان ش��ریف و نجیبی که در ابتدای س��ال جدید 
لحظه های س��خت و سنگینی را س��پری کرده اند در اولین روز کاری سال 
1398 مبلغ 1۰میلیارد ریال کمک نقدی و یک روز حقوق س��رمایه های 
انسانی خود را به مناطق سیل زده اختصاص داده و ۲۰ کامیون آب شرب 
برای منطقه پل دختر در حال تهیه و ارس��ال اس��ت. عالوه بر آن همچنان 
کمک های نقدی و غیرنقدی بانک پاسارگاد در اسرع وقت ضمن هماهنگی 

با استانداران و نهادهای ذی ربط تهیه و ارسال خواهد شد.

پشت پرده حمالت سایبری به بانک ها 
کیست؟

نتایج جدیدترین تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که حمالت 
سایبری به بانک ها با حمایت دولت های مختلف در جهان رو به گسترش 

و افزایش خواهد رفت.
به گزارش ایس��نا، در س��ال های اخیر که حمالت سایبری به نهادهای 
مختلف دولتی، بانکی و غیردولتی ش��دت گرفته اس��ت، کارشناس��ان و 
متخصصان فعال در حوزه امنیت سایبری بارها هشدار داده اند که بانک ها 
و مؤسس��ات مال��ی و اعتباری در سراس��ر جهان موظ��ف خواهند بود که 
به افزایش امنیت س��ایبری و مقابله با هرگون��ه نفوذ مجرمان و هکرها به 
اطالعات محرمانه، مالی و بانکی خود بپردازند تا بدین وس��یله اصل امانت 
را رعایت کرده و به حفاظت از حقوق مشتریان و همچنین دولت ها پایبند 

باقی بمانند.
در س��ال های اخیر به خصوص سال گذشته میالدی، حمالت سایبری 
و نفوذهایی که به بانک ها، مؤسس��ات مالی و اعتباری کوچک و بزرگ در 
جهان اتفاق افتاد، بعد از بررس��ی و تحقیقات فراوان معلوم شد که ردپایی 
از حمایت دولت های مختلف نظیر روس��یه و کره شمالی نیز در آن وجود 
داش��ته اس��ت و این بدان معناس��ت که هکرها و مجرمان سایبری بدون 
حمایت مستقیم یا غیرمستقیم افراد و نهادهای دولتی دست به هک و نفوذ 
به اطالعات بانک های جهان نمی زنند چراکه از خطرات و تهدیدهای بزرگ 
آن باخب��ر و مطلع بوده و بدون حمایت های مالی هنگفت حاضر به انجام 

چنین کاری با ریسک باال نخواهند بود.
براساس گزارشی که در خلیج تایمز آمده است، این کارشناسان بر این 
باورند که دس��ت های پش��ت پرده حمالت سایبری به بانک ها بدون شک 
به دولت هایی که به دنبال دسترس��ی به اطالع��ات مالی، بانکی و هویتی 

بانک های مختلف و حساب های مشتریان آنها هستند باز می گردد.
با توجه به افزایش روزافزون حمالت سایبری از سوی هکرها، کشورهای 
مختلف زیادی در سراس��ر جهان ه��دف این گونه حمالت قرار گرفته اند و 
خسارات جبران ناپذیری را متحمل شده اند. آمار حمالت سایبری و هک در 

سال ۲۰18 میالدی به اوج خود رسیده است.
اخبار و گزارش هایی که طی ماه ها و سال های اخیر از حمالت سایبری 
و هک به بانک ها و مؤسسات بزرگ تجاری و اقتصادی شنیده ایم، همگی 
حاکی از یک اتفاق بس��یار ناخوشایند و وحشتناک در حال وقوع هستند. 
بدیهی اس��ت که دیگر نمی توان گفت هیچ فرد و یا هیچ سازمانی از گزند 
خطرات و تهدیدهای حمالت س��ایبری در امان است و معلوم نیست این 

تهدید رو به رشد، تا چه زمانی قرار است به طول بینجامد.

بیمه پاسارگاد با تمام توان به یاری 
سیل زدگان شتافت

بیمه پاسارگاد ضمن اظهار تأسف و همدردی با خانواده های داغ دیده به 
ارائه خدمات به بیمه گذاران مسافر و همشهریان پرداخت.

به گزارش روابط عمومی بیمه پاسارگاد و با توجه به اضطرار پیش آمده 
در استان فارس و ضرورت رسیدگی به امور خسارتی و سرویس دهی های 
عاج��ل به مراجعین و زیان دیدگان، تیم مدیریت بحران با حضور مدیران، 
همکاران و کارشناس��ان در ش��عبه شیراز تش��کیل و تیم های رسیدگی و 
ارزیاب خسارت بیمه اتومبیل و آتش سوزی در شعبه شیراز  بدون وقفه و 

در ایام تعطیالت به خدمات رسانی به حادثه دیدگان پرداختند.
همچنین پرداخت سریع خسارت به بیمه شدگان آسیب دیده از سیل و 
توفان در اس��تان مازندران نیز انجام شد. تمامی شعبه های بیمه پاسارگاد 
در اس��تان های آسیب دیده از س��یل، از همان ساعات اولیه آمادگی کامل 
خود را جهت رسیدگی به پرونده های خسارت بیمه گذاران خود اعالم و به 

رسیدگی سریع به پرونده های اعالمی و برآورد خسارت پرداختند.

بانکنامه

آیا نرخ سود بانکی امس��ال دستخوش تغییر می شود؟ این سوالی است 
که کارشناسان بدان پاسخی صریح نمی دهند و معتقدند باید صبر کرد تا 

نتیجه سیاست های ایجاد ثبات بانک مرکزی در بازارها را دید .
به گزارش خبرآنالین، نرخ س��ود بانکی برای س��پرده های بلندمدت در 
حال حاضر حداکثر 1۵درصد و نرخ سود بانکی برای سپرده های کوتاه مدت 
حداکثر 1۰درصد است. در سال گذشته نرخ سود روزشمار نیز حذف و تنها 

به مانده حساب ها در پایان ماه سود تعلق می گیرد.
تابس��تان سال گذشته بود که پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی با هدف 
ایجاد شرایطی آرامتر در بازارهای ارز و طال و سکه مطرح شد، اما رای الزم 
را نیاورد. حاال اما زمزمه هایی درخصوص بازنگری نرخ سود بانکی به گوش 
می رسد. گفته می شود دومین ماه بهار موضوع نرخ سود بانکی بار دیگر در 

دستور کار قرار خواهد گرفت.
 مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی نیز 
در پاسخ به این سوال که در سال جاری سود بانکی باید چقدر باشد؟ گفت: 
سود بانکی طبیعتا نمی تواند تنها با استناد به میزان بازدهی بانک ها تعیین 
شود چرا که سایر شرایط نیز الزم است در این حوزه دخیل باشد، به عنوان 
مثال تعیین اینکه نرخ سود بانکی بر بازارهای دیگر چقدر تاثیر می گذارد، 
اهمیتی باال دارد چرا که اگر بازدهی در این بخش با سایر بخش ها همراهی 
نداشته باشد، طبیعی است که پول از بانک ها به دیگر بازارها مانند طال و 
سکه و ... مهاجرت خواهد کرد و موجبات رشد تورم را فراهم خواهد آورد.

 وی گفت: باید با دقت نظر کافی موضوع س��ود بانکی را مورد بررس��ی 

قرار داد، خوشبختانه موسس��ات مالی و اعتباری غیرمجاز در حال حاضر 
ساماندهی شده  اند و نمی توانند سودهای واهی و باالیی را به مردم پیشنهاد 
کنن��د، اما در عین حال نظ��ارت کافی بر بانک ها نیز باید صورت گیرد که 

سودهای نامتعارف به سپرده گذاران ندهند.
 او گفت: من در ش��رایط فعلی کاهش سود بانکی را به صالح نمی دانم، 
در ضمن افزایش دو سه درصدی آن نیز تاثیری در جذب سپرده ها ندارد، 
اما معتقدم تداوم روند کنونی در حوزه بانکی یعنی شفاف کردن مبادالت 
و معامالت می تواند فضای اقتصاد ایران را س��الم تر کند. به گفته وی بهتر 
است در این شرایط تغییری در نرخ سود ایجاد نشود بلکه تالش برای مهار 

سفته بازی و کسب سود واهی از دیگر بازارها در دستور کار قرار گیرد.
 سال گذش��ته بانک مرکزی با هدف سالم س��ازی اقتصاد نسبت به ایجاد 
محدودیت در تراکنش های بانکی بر مبنای کد ملی اقدام کرد و در عین حال 
قوانین مترتب بر چک های بانکی را دستخوش تغییر کرد. در عین حال با حذف 

سود ماه شمار تالش کرد باری سنگین را از شانه بانک ها بردارد.
 آنها که پای تورم را پیش می کشیدند پاسخ دهند  

 آلبرت بغزیان، کارش��ناس اقتصادی و استاد دانشگاه تهران نیز با اشاره 
به معادله تورم و سود بانکی گفت: آنها که سرنوشت این دو را گره زدند و 
دائم می گفتند به دلیل کاهش نرخ تورم باید سود بانکی کاهش یابد، امروز 

پاسخ بدهند که در این شرایط تکلیف چیست؟
 او با اش��اره به اینکه گره زدن این دو به یکدیگر اش��تباهی استراتژیک 
اس��ت، اضافه کرد: از تجربه آموخته شده بانک ها در جهان باید بهره برد و 

الزم است سود بانکی نه به عنوان یک منبع درآمد و محل سرمایه گذاری 
بلکه در جایگاه واقعی خودش مورد بررسی قرار گیرد.

 وی با اش��اره به باال بودن قیمت تمام ش��ده پول در ایران، ایجاد ثبات 
اقتصادی، کاهش قیمت تمام شده پول و سپس بازنگری در ساختار بانک ها 
به منظور ساماندهی نرخ سود بانکی را اولویت دولت در سال جاری عنوان 

کرد.
شاید وقتی دیگر

کامران ندری، کارش��ناس اقتصادی و رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی 
هم معتقد است کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی کنونی به صالح 
نیست چرا که منجر به مهاجرت نقدینگی از بانک ها به سمت دیگر بازارها 

می شود و این امر خود در رشد تورم تاثیرگذار خواهد بود.
 او ضمن حمایت از اصالحات در نظام بانکی با تاکید بر اینکه برای مقابله 
با تورم و اصالحات س��اختاری اقتصاد الزم است تدابیری برای ممانعت از 
خلق پول اندیش��یده شود، گفت: در صورتی بحران اقتصاد ایران که همان 
تورم اس��ت، حل می شود که نگاه حاکمیت به نفت تغییر کند و استقالل 

بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد.
ندری تاکید کرد: سالیان طوالنی است که می شنویم اقتصاد ایران وابسته 
به نفت اس��ت در حالی که بررسی دقیق عملکرد نشان می دهد خلق پول 
و درآمد نفتی توامان شکل کنونی اقتصاد را ایجاد کرده است و برای عبور 
از ای��ن وضعیت ضرورت دارد دولت از مرحله درآمد نفتی و بانک مرکزی 

وابسته عبور کند چرا که شرط توسعه چیزی جز این نیست.

لزوم مهار سفته بازی در بازارهای موازی سود بانکی

نرخ سود بانکی در سال جاری تغییر می کند؟

راه ان��دازی بازار متش��کل ارزی در ایران قص��ه درازی دارد. بارها و بارها 
تالش ش��ده تا این بازار به عنوان محلی برای نقل و انتقاالت اسکناس ارز 
و جلوگیری از نوس��اناتی که گاه کل اقتصاد ایران را تحت الشعاع خود قرار 
می دهد، راه اندازی ش��ود و حتی االمکان شرایطی را فراهم آورد که جلوی 
عملیات س��فته بازانه در بازار ارز گرفته ش��ود. واقعیت آن است که اقتصاد 
ایران اکنون به مرحله ای رس��یده که دیگر تاب یک جهش ارزی دوباره را 
ندارد و اگر مقدمات مدیریت بازار ارز به شکل اقتصادی و منطقی خود، با 

موفقیت فراهم نشود، دردسرهای زیادی گریبانگیر آن خواهد شد.
این درحالی اس��ت که رئیس کل بانک مرکزی س��یزدهم اسفندماه 97 
اعالم کرد که بازار متشکل ارزی قرار است از فروردین 98 راه اندازی شود.

به گزارش مهر، کمتر کس��ی روزهای تلخ بازار ارز در س��ال 97 را از یاد 
برده اس��ت. روزهایی که هر چقدر هم که دالرهای ذخیره ش��ده کشور به 
بازار تزریق می شد، اقتصاد همچون سیاهچاله ، آن را می بلعید و اثری مثبت 
از آن بر جای نمی ماند. اما باالخره بانک مرکزی توانست با به کارگیری چند 
ترفند کاماًل اقتصادی و منطقی، بازار ارز را از تالطمات این چنینی نجات 

داده و زمینه ساز ایجاد آرامش و خداحافظی با تالطم شود.
ام��ا در این میان، یک��ی از ایده هایی که این آرام��ش را اندکی پایدارتر 
می کن��د، راه اندازی عملیاتی و مبتنی بر س��از و کاره��ای اقتصادی بازار 
متش��کل ارزی اس��ت. بازاری که وعده راه اندازی آن، دو مرتبه از س��وی 
عبدالناصر همتی، رئیس کل تازه نفس بانک مرکزی در سال 97 داده شده 
اس��ت. اگرچه قبل از آن هم چندین بار وعده راه اندازی و مصوبات مرتبط 
با بازار متش��کل ارزی، از سوی دولت داده شده بود، اما دست کم دو بار از 
س��وی شخص رئیس کل بانک مرکزی، راه اندازی این بازار با اعالم زمان و 

تاریخ از سوی وی اعالم شد.
دوم بهمن ماه 97 بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با 
حضور در برنامه تیتر امشب به عنوان سومین گفت وگوی تلویزیونی خود، 
از راه اندازی بازار متش��کل ارزی ظرف دو هفته آینده )یعنی 17 بهمن ماه 
97( خبر داد. او در این برنامه اعالم کرد: »در حالی که نرخ ها در س��امانه 
س��نا ثبت می شود، ولی هنوز هم بازار متشکل ارزی نداریم؛ اقدامات الزم 
را انج��ام دادی��م و فکر می کنم تا یکی دو هفته آینده این بازار را عملیاتی 

کنیم.«
وی ادامه داد: »بازار متشکل ارزی برای اسکناس است که به صورت نقد 
و الکترونیک��ی، برای خریدهای عمده و خ��رد فعالیت خود را آغاز خواهد 

کرد.« رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بازار متشکل ارزی برای خرید 
و فروش عمده اسکناس صرافی ها و بانک ها طراحی شده است، افزود: بانک 
مرکزی نیز از طریق بانک های عامل، بازیگردان اصلی این بازار خواهد بود.«

وعده دوم رئیس کل بانک مرکزی برای راه اندازی بازار متش��کل ارزی، 
۴1 روز بعد یعنی درست 13 اسفندماه بود که بار دیگر وی در گفت وگوی 
تلویزیونی که به منظور تشریح جزییات ادغام بانک های نظامی انجام شده 
بود، اعالم کرد که مقدمات راه اندازی این بازار فراهم شده، اما صالح بر این 

است که راه اندازی آن در فروردین ماه سال 98 صورت گیرد.
همت��ی با بیان اینکه بازار متش��کل ارزی آماده راه اندازی اس��ت، گفت: 
»صالح بر این اس��ت که این بازار از اواس��ط فروردین ماه کار خود را آغاز 

کند.«
او همچنین بر این نکته تاکید کرد که »بازار متشکل ارزی تقریباً آماده 
است و تمام کارهای زیرساختی آن انجام شده است. می توانیم در این دو 
هفته باقی مانده از س��ال 97 آن را اجرایی کنیم و مصوبات را از ش��ورای 
پول و اعتبار گرفته ایم، ولی صالح است از نیمه دوم فروردین کلید اجرای 

رسمی را بزنیم.«
بازار متشکل ارزی دقیقاً چه کاری قرار است انجام دهد؟

بازار متش��کل ارزی، براساس مصوبه ش��ورای پول و اعتبار و به منظور 
ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، تشکیل خواهد شد تا ارزها 
در آن به صورت نقد، مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با 

آن، در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند.
ساختار این بازار، براس��اس مطالعات و بررسی های انجام شده در بانک 
مرکزی و جلسات کارشناسی با بانک ها و صرافی ها تهیه و مجمع مؤسس 
این شرکت، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ 18 دی ماه سال 
97 آغاز به کار کرده اس��ت. مدل کلی بازار به نحوی طراحی ش��ده است 
که در فاز اول، معامالت نقدی ارز )اس��کناس( راه اندازی و سایر روش های 

معامالت ارزی در مراحل بعد گسترش می یابد.
ای��ن بازار، کارگزارمحور بوده و عملیات مدیریت بازار توس��ط تش��کلی 
خودانتظام انجام شده و براس��اس دستورالعمل های مصوب بانک مرکزی 
 Order(فعالی��ت خواه��د کرد. ضمناً سیس��تم سفارش��ات و معام��الت
Driven( مبتنی بر سفارش خواهد بود. در این میان، براساس ارزیابی های 
فن��ی، س��امانه معامالت ICE که یکی از زیرس��اخت های اس��تاندارد در 
چارچوب های معامالتی است جهت استفاده به عنوان زیرساخت معامالتی 

تعیین گردیده و زیرساخت سخت افزاری نیز انتخاب و نهایی شده است.
سهامداران بازار متشکل ارزی چه کسانی هستند؟

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس در نامه ای به اداره نظارت بر ناش��ران 
فرابورسی سازمان بورس، اعالم کرد که هیچ گونه معامله ای از بازار متشکل 
ارزی، در بازار سرمایه انجام نخواهد شد و فرابورس تنها سهامدار است. در 
بخش��ی از نامه ارسالی از س��وی هامونی آمده است: ساختار بازار متشکل 
ارزی، براس��اس مطالع��ات و بررس��ی های انج��ام ش��ده در بانک مرکزی 
و جلس��ات کارشناس��ی ش��ده با بانک ها و صرافی ها تهیه شده و عملیات 

مدیریت بازار توسط تشکلی خودانتظام انجام می شود.
وی به این نکته هم اشاره کرده که بازار مزبور براساس دستورالعمل های 
مص��وب بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران و تح��ت نظارت آن بانک 
محترم فعالیت خواهند داشت، لذا هیچ گونه معامالتی از این بابت، در بازار 
س��رمایه انجام نخواهد ش��د و در مقطع کنونی شرکت فرابورس، صرفاً به 
عنوان سهامدار و عضو هیأت مدیره در آن شرکت حضور دارد. خبرگزاری 
مهر تصویر و متن کامل نامه مدیرعامل فرابورس به جعفروند، رئیس اداره 
نظارت بر ناشران فرابورسی سازمان بورس و اوراق بهادار را سال 97 منتشر 
کرد که براس��اس آن، اعالم ش��ده بود که مطابق مصوبه مجمع موسسین 
مبلغ کل س��رمایه و سرمایه پرداخت شده شرکت »سهامی مدیریت بازار 
متش��کل معامالت ارزی« ب��ه ترتیب ۲۰۰ میلیارد ری��ال و 1۰۰ میلیارد 
ریال تعیین ش��ده است، لذا س��رمایه گذاری این شرکت با توجه به درصد 
س��رمایه گذاری )۲۰درص��د( مبلغ ۴۰ میلیارد ری��ال خواهد بود که مبلغ 

۲۰میلیارد ریال آن پرداخت و الباقی در تعهد شرکت باقی خواهد ماند.
رضا ترکاشوند با اشاره به برنامه بانک مرکزی درخصوص راه اندازی بازار 
متشکل ارزی گفت: بس��یاری از صرافان کشور درخواست تشکیل بازار یا 
اتاقی شفاف برای معامالت نقدی را داشتند که براساس مصوبه شورای پول 

و اعتبار، این درخواست در حال عملیاتی شدن است.
وی افزود: براس��اس بازار متش��کل ارزی، درخواست تمامی فرآیندهای 
خرید و فروش ارز در بازار از خریدار تا بانک عامل، حساب بانکی و فروشنده 

به صورت شفاف مشخص خواهد شد.
ترکاش��وند با بیان اینکه راه اندازی بازار متشکل ارزی، مرجعیت تعیین 
روزانه نرخ ارز را به عهده خواهد گرفت، تصریح کرد: با تشکیل بازار متشکل 
معامالت ارزی، قیمت گذاری و فعالیت شفاف و واقعی مشابه بازار سرمایه 

خواهد شد.

وعده همتی محقق می شود؟

شمارش معکوس برای راه اندازی بازار متشکل ارزی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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مروری بر مهمترین رویدادهای تاالر نقره ای
نیمه اول فروردین 98 با بورس کاال

ط��ی نیمه اول فروردی��ن 98 و با توجه به نام گذاری امس��ال به 
نام س��ال »رونق تولید« اظهارنظرهای مهمی پیرامون بورس کاالی 
ای��ران صورت گرفت که ازجمله آنها، پیام نوروزی مدیرعامل بورس 
کاالی ایران بود. به گزارش سنا، حامد سلطانی نژاد در پیام نوروزی 
خود گفت: در سال 97 کارنامه بازار سرمایه ایران کارنامه درخشانی 
بود. آمار معامالت بازار س��رمایه در این سال به رقمی فراتر از ۴۰۰ 
هزار میلیارد تومان رس��ید که ضمن ثبت رکوردی تازه نشان دهنده 
تثبی��ت روزافزون جایگاه بازار س��رمایه در اقتصاد ایران اس��ت، اما 
ب��ورس کاال نیز با س��همی بالغ بر 18۰ هزار میلی��ارد تومان از این 
میزان توانست مقام اول خود را در بازار سرمایه حفظ کند. افزایش 
ارزش معامالت بورس کاال رشدی ۵۴درصدی را نسبت به سال 9۶ 
نشان می دهد و این امر با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصاد ایران 

می تواند کارنامه مثبتی برای بورس کاال محسوب شود.
راه ان��دازی معام��الت آتی زعفران و رونق معامالت آن در س��الی 
که گذش��ت می تواند نویددهنده توس��عه ابزارهای مش��تقه بر روی 
کاالهای جدید باش��د که امیدواریم در سال پیش رو این امر محقق 
ش��ود، اما شاید مهمترین نقشی که بورس کاال در سالی که گذشت 
ایفا ک��رد حضور موثر در جهت بهبود زیرس��اخت بازار و تخصیص 

بهینه محصوالت صنعتی و پتروشیمی در کشور بود.
برنامه های بورس کاال در سال رونق تولید

مدیرعام��ل بورس کاالی ایران به برنامه های این بورس در س��ال 
رون��ق تولید اش��اره کرد و گف��ت: راه اندازی صندوق ه��ای کاالیی 
محصوالت کشاورزی، معرفی صندوق های سرمایه گذاری ایجادشده 
به عنوان دارایی پایه بازارهای آتی و اختیارمعامله، راه اندازی گواهی 
س��پرده مس و میلگرد، راه اندازی معامالت اوراق خرید دین و حق 
امتیاز به همراه اتخاذ روش های معامالتی و تسویه جدیدی در بازار 
فیزیکی از جمله مهم ترین برنامه های بورس کاال در سال 98 است.
حامد سلطانی نژاد افزود: بورس کاالی ایران هم اکنون قراردادهای 
معامالتی متنوعی ایجاد کرده اس��ت و در سال های آینده قصد دارد 
محص��والت جدیدی را به عنوان دارایی ه��ای پایه ابزارهای موجود 
معرفی کند. ب��ه عنوان نمونه یکی از برنامه های بورس کاالی ایران 
در س��ال آینده راه اندازی صندوق های کاالی��ی بر روی محصوالت 
کش��اورزی است تا بتواند از این طریق سرمایه های سرگردان کشور 

را در جهت تأمین مالی بخش کشاورزی جذب کند.
وی اضافه کرد: همچنین در س��ال آینده بورس کاالی ایران قصد 
دارد صندوق های س��رمایه گذاری ایجادشده را به عنوان دارایی پایه 
جدید برای بازارهای آتی و اختیارمعامله به فعاالن بازار معرفی کند 
و بازار مش��تقه را توس��عه دهد. در حوزه گواهی سپرده کاالیی نیز 
بورس کاالی ایران در حال حاضر مقدمات راه اندازی گواهی سپرده 
مس و همچنین میلگرد را فراهم کرده اس��ت و در صورت موافقت 
سازمان بورس در سال آینده معامالت گواهی سپرده کاالیی بر روی 

این دو محصول جدید نیز راه اندازی خواهد شد.
بورس کاال زعفران کاران خرده پا را تقویت کرد

معاون وزیر جهاد کشاورزی از هدف گذاری برای توسعه معامالت 
محصوالت کش��اورزی در بورس کاالی ایران خب��ر داد و گفت: در 
س��ال گذش��ته با اقداماتی که در حوزه معامالت زعفران در بورس 
کاال رقم خورد، ش��اهد ساماندهی در مبادالت سنتی این محصول، 
حمایت از زعفران کاران خرده پا و ایجاد امکانات جدید برای فعاالن 

این حوزه با راه اندازی ابزارهای مالی در بورس کاال بودیم.
حس��ین ش��یرزاد با بیان اینکه حضور بورس کاال توانسته مشکالت 
و چالش های موجود در بازار س��نتی را مرتفع س��ازد، گفت: ما نیاز به 
ثب��ت ش��رکت هایی در بازارهای هدف صادراتی و ج��ا انداختن نوعی 
اس��تاندارد ملی داریم که بورس کاال در حوزه استانداردسازی محصول 
اقدامات مثبتی انجام داده و با توس��عه و رونق بخش��یدن به معامالت 
قرارداد اختیار معامله زعفران می توانیم به کشاورزان کمک کنیم. وی 
تأکید کرد: در بس��تر فعل وانفعاالت ب��ورس، در حال حاضر زعفران بر 
مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا و کشف قیمت واقعی، مورد معامله قرار 
می  گیرد و با استفاده از ابزارهای مالی مدرن، می توان زمینه ایجاد رقابت 
و تنظی��م بازار، امکان نظارت لحظه ای و در نهایت س��اماندهی قیمت 
زعفران را فراهم آورد. در این ش��رایط می توان مطمئن بود که س��ود 

واقعی تولید به تولیدکننده می رسد.
آمار قابل قبول بورس کاال نتیجه اعتماد صنایع بوده است

کارشناس ارشد بازار سرمایه درخصوص عملکرد بورس کاالی ایران 
گفت: یکی از معضالت مهم اقتصاد کشور ما وجود واسطه ها در بازارها 
است. این گروه همیشه با دستکاری بازارها و ایجاد نوسان های قیمتی 
شدید، باعث عدم ش��فافیت و ایجاد رانت در بازارهای کاالیی هستند 
که بورس کاال در ساماندهی مبادالت کاالها نقش بسیار مهمی داشته 
اس��ت. سید ابراهیم عنایت با اشاره به اینکه بورس کاال از بدو تأسیس 
تا امروز با هدف ایجاد ش��فافیت در بازار کاال راه اندازی ش��د، گفت: در 
حال حاضر آمار همه معامالت بورس کاال به طور کاماًل منسجمی ثبت 
می ش��ود و امکان بازگشت به گذشته و بررسی آمار معامالت و قیمت 
کاالها در این بازار وجود دارد. این در حالی است که تا قبل از راه اندازی 
این بازار اطالعات مربوط به تأمین مواد اولیه کارخانه ها در جریان عرضه 
و تقاضا به طور ش��فاف و کامل ثبت نمی شد و همیشه نواقصی داشت. 
مدیرعامل کارگزاری بانک سپه افزود: در صورتی که سیاست گذاران به 
جای شیوه پرداخت یارانه غیراصولی و قیمت های دستوری به مکانیسم 
عرضه و تقاضا احترام بگذارند و از این شیوه حمایت کنند، بورس کاال 

به طور قطع می تواند جایگاه خود را در اقتصاد قوی تر و پررنگ تر کند.
نقش آفرینی بورس کاال در رونق تولید

یک کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: بورس کاال یکی از مجراهای 
هدای��ت نقدینگی به س��مت تولید اس��ت به طوری ک��ه این بورس 
ابزارهایی ب��رای تامین مالی صنایع دارد همچنین عرضه مواد اولیه 
و کاالهای اساسی از سوی تولیدکنندگان به مصرف کنندگان باعث 
می ش��ود تا س��ود اصلی حاص��ل از تولید به جی��ب تولیدکنندگان 
برود و این اتفاق به تحقق ش��عار س��ال 98 کمک شایانی می کند. 
مصطف��ی محمدباقری به نقش بورس کاال در تحقق ش��عار »رونق 
تولی��د« اش��اره و بیان کرد: ب��ا توجه به نقش موث��ر بورس کاال در 
جذب و هدایت نقدینگی به سمت تولید، بازار سرمایه و بورس کاال 
می تواند نقش آفرینی خوبی را در رونق تولید ملی داش��ته باشند. از 
س��وی دیگر تمام بنگاه های اقتص��ادی کوچک و بزرگ می توانند از 
ظرفیت ه��ای بورس کاال در تامین مالی و نی��ز رونق تولیدات خود 

بهره مند شوند.

بورسکاال

جه��ش 1۶۰درصدی نرخ ارز در س��ال 1397 جدای از اینکه به جهش 
قیم��ت کاال و خدم��ات دام��ن زد و قیمت فروش محص��والت بنگاه های 
اقتصادی و از جمله ش��رکت های حاضر در بازار س��رمایه را رقم زد، ارزش 
جایگزین��ی بنگاه های اقتصادی را نیز نس��بت به قب��ل افزایش داد و این 
مسائل مستقیماً به مهیا شدن زمینه رشد قیمت سهام شرکت های بورسی 

انجامید.
البت��ه روی دیگر ماجرای اثرگذاری رش��د ن��رخ ارز و تورم بر بنگاه های 
اقتصادی یعنی رش��د هزینه تداوم فعالیت و تولید بنگاه ها نیز مس��ئله ای 
بود که توانس��ت بخش قابل توجهی از زمینه فراهم شده برای رشد قیمت 
س��هام ش��رکت ها را خنثی کند به گونه ای که باوجود رشد 1۶۰درصدی 
نرخ ارز در س��ال گذشته و رسیدن قیمت دالر از ۴9۲1 تومان در ابتدای 
سال به محدوده 13 هزار تومان در پایان سال، شاخص بازار سرمایه فقط 
8۵,۵درص��د یعنی معادل نیمی از رش��د نرخ ارز افزایش یافت. در س��ال 
1397 ش��اخص بازار س��رمایه کار خ��ود را با رقم 9۶ ه��زار و ۲89 واحد 
آغ��از کرد و پس از یک فراز و نش��یب قابل تأمل، روی رق��م 178 هزار و 
۶۵9واحد ایستاد. به عبارت دیگر، شاخص بازار سرمایه سال 97 را با رشد 
8۵,۵درصدی به پایان رس��اند که معادل نصف رش��د نرخ ارز در این سال 
بود. افزایش ارزش جایگزینی و رش��د قیمت محصول و خدمت بنگاه های 
اقتصادی در سایه جهش نرخ ارز، اصلی ترین عامل رشد بورس در این سال 
بود، اما در مقابل رشد قیمت مواد اولیه و باال رفتن هزینه فعالیت بنگاه ها 

توانست ترمز رشد قیمت سهام را بکشد.
به گزارش اتاق ایران، برگشت فضای حاکم بر بازار سرمایه در نهم مهرماه 
97 را می توان یکی از اتفاقات تعیین کننده این بازار دانس��ت که ابهامات 
مطرح شده درباره آن نیز برای فعاالن این بازار روشن نشد و اصالح نسبت 
طوالنی مدت قیمت س��هام بورسی را رقم زد، به گونه ای که در نیم ساعت 
دوم جلسه معامالتی بازار سرمایه در نهم مهرماه 1397، به یک باره عرضه 
سنگینی در اغلب سهام بورسی شکل گرفت و روند کاماًل صعودی بازار را 
به یک روند نزولی ش��دید تبدیل کرد و این ریزش یکسره تا پایان جلسه 
معامالتی این بازار در 1۶ مهرماه ادامه پیدا کرد تا شاخص کل بورس یکی 
از س��ریع ترین ریزش های تاریخ خود را تجربه کند و ظرف ۵ روز ۲۰هزار 

واحد از ارتفاع خود را از دست بدهد.

در این وضعیت شاخص کل بازار سرمایه از محدوده 19۵ هزار واحد به 
17۵ هزار واحد س��قوط کرد و در ادامه با تداوم اصالح به 1۵۴ هزار واحد 
نیز رس��ید. این اصالح تا پایان بهمن ماه ادامه پیدا کرد اما در اس��فندماه 
دوباره بازار به روند صعودی برگش��ت تا بخشی از عقب ماندگی آن نسبت 
به بازارهای موازی جبران ش��ود. البته آن گونه که تجربه دوره های گذشته 
جهش نرخ ارز نشان می دهد و کارشناسان نیز بر آن تأکید دارند، ارز بازار 
سرمایه عاقبت با تغییرات قیمتی بازار ارز متناسب می شود و شرکت ها در 

میان مدت به ارزش واقعی خود نزدیک خواهند شد.
بازار سرمایه در مدار رشد

در همی��ن زمینه، احس��ان رضاپ��ور، کارش��ناس بازار س��رمایه درباره 
چش��م انداز این بازار در س��ال 98 گفت: بازار س��رمایه در سال 98 نیز با 
داس��تان ریس��ک های سیاس��ی و تحریم مواجه خواهد بود و این موضوع 
همان گونه که در س��ال 97 نیز تجربه شد، به نوسانات مقطعی و احتماالً 
ش��دید بازار منجر خواهد شد، اما عالوه بر این، شرکت های حاضر در بازار 
سرمایه سال 98 را با دغدغه فروش تولیدات و دریافت پول آن آغاز خواهند 
کرد و همه این مس��ائل باعث می شود س��رمایه گذاران بورسی محتاط تر 
باشند و کل منابع خود را درگیر بازار نکنند یا حتی آن سرمایه ای که برای 
سرمایه گذاری بورسی کنار گذاشته اند را به خرید سهم تخصیص ندهند و 

به سمت خرید اوراق بدون ریسک بروند.
به گفته رضاپور، البته این مسئله می تواند تحت تأثیر تحوالت بازارهای 
جهانی قابل تغییر باش��د. به خصوص که فعاًل چین توانس��ته است با بازی 
ارزی و کاهش ارز یوان، شیطنت های تعرفه ای آمریکا را خنثی کند و بازی 
ترامپ را به بن بست بکشاند. در حقیقت چین با این مدیریت جفت ارزی 
باعث شد بخشی از اثرگذاری تعرفه گذاری های ترامپ از بین برود و ازاین رو 
به نظر می رسد در این حوزه توافقاتی میان دو اقتصاد بزرگ جهانی شکل 

بگیرد که به بهبود بازارهای جهانی کمک خواهد کرد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه در ادامه س��خنانش گفت: از سوی دیگر 
به نظر نمی رس��د ظرفیتی برای کاهش قیمت جهانی کامودیتی ها وجود 
داش��ته باش��د که این موضوع نیز اثرگذاری باالیی بر بازار س��رمایه ایران 
خواهد داش��ت و می تواند به استقبال سرمایه گذاران از سهام شرکت های 
فعال در این حوزه منجر ش��ود. شرکت هایی که اغلب جزو صنایع بزرگ و 

شاخص ساز بازار سرمایه هستند و استقبال از آنها می تواند به مثبت شدن 
جو بازار کمک کنند.

رضاپور افزود: نکته قابل تأکید این است که در سال 98 به دلیل نزدیک 
شدن انتخابات مجلس این احتمال وجود دارد که فضای سیاسی حاکم بر 
جامعه و تحوالتی ک��ه در این زمینه رخ می دهد، اثرات غیرمترقبه ای نیز 
بر بازار سرمایه داشته باشد؛ ازاین رو پیش بینی این بازار به جز تا چهار ماه 
ابتدایی سال که موعد برگزاری مجامع شرکت هاست، چندان کارشناسی 
نیس��ت و احتمال عدم تحقق آن باالس��ت، اما در چهار ماهه ابتدایی سال 
که مجامع بخش عمده ش��رکت های بورس��ی با تقسیم سود نقدی برگزار 
می ش��ود، این انتظار وجود دارد که س��هامداران بزرگ و حقوقی استقبال 
خوبی از خرید س��هام بنیادی داش��ته باش��ند و این موضوع به جو مثبت 

بازار دامن بزند.
او سپس به موضوع ارز اشاره کرد و ادامه داد: ارز نیز یکی از فاکتورهای 
اثرگذار بر بازار س��رمایه است که با توجه به تأثیری که بر قیمت تولیدات 
ش��رکت ها و ن��رخ ت��ورم دارد، می تواند به رون��ق بازار س��رمایه بینجامد 
به خصوص که فضای تورمی، جدای از اثری که روی نرخ فروش محصوالت 
دارد، زمینه س��از ورود زودهن��گام تقاضا به ب��ازار و باال رفتن حجم فروش 
شرکت ها ش��ود که اثر مستقیمی بر سودسازی آنها دارد. در این زمینه تا 
زمانی که قیمت دالر باالی 11 تا 1۲ هزار تومان باشد نگرانی خاصی برای 
بازار سرمایه متصور نیست و شرکت ها گزارش های آتی خود را با شناسایی 

سودهای باالتر و تعدیل مثبت روانه کدال خواهند کرد.
به گفته رضاپور، مسئله دیگر این است که خبرهای سیاسی مانند امکان 
تمدید مهلت خرید نفت ایران توس��ط مش��تریان عمده یا تصویب لوایح 
مرتبط با FATF و حتی الحاق ایران به این گروه نیز از ماجراهایی است 
که سرنوش��ت بازار سرمایه را حداقل در کوتاه مدت تحت تأثیر جدی قرار 
خواه��د داد. پیرو همه این مباحث، می توان انتظار داش��ت که کلیت بازار 
سرمایه ایران در سال 98 از سال قبل هم بهتر باشد و ازآنجایی که پس از 
سیاس��ت های انضباطی بانک مرکزی و همچنین نرخ رشد تورم، جذابیت 
س��ود بانکی برای سرمایه گذاران به ش��دت کم شده است، این احتمال نیز 
وجود دارد که ورود نقدینگی به بازار سرمایه با شتاب بیشتری دنبال شود 

و ظرف تقاضا در این بازار بیشتر تقویت شود.

حرکت محتاطانه بازار سرمایه در همراهی با جهش ارزی

تلخ و شیرین بورس در سالی که گذشت

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، قراردادهای آتی روی سبد سهام را 
مزیتی بزرگ برای تعادل بخش��ی به بازار سهام دانست و گفت از آنجا که 
این ابزار در مقایسه با دیگر ابزارها تنوع بیشتر و ریسک کمتری دارد انتظار 

می رود موفق تر از دیگر ابزارها عمل کند.
دکتر شاپور محمدی به سنا، گفت: البته ما قرارداد آتی تک سهم را در 
بازار سرمایه داشتیم، اما قرارداد آتی روی سبد سهام که اخیرا طراحی شد، 
ابزار مهمی برای تعادل بخشی و ایجاد فرصت در بازار سهام بوده و در عین 
حال می تواند در مدیریت ریسک برای اشخاص به کار گرفته شود که اینها 

همه مزیت های این ابزار نوین است.
دبیر ش��ورای عالی بورس افزود: یکی از مزیت های قراردادهای آتی روی 
س��بد سهام این اس��ت که تنوع خوبی دارد و چند سهم در این سبد قرار 
گرفته اند، از همین رو، ریسک آن کمتر است. دومین مساله این است که 
اگر یک نماد بسته شود، قرارداد آتی آن هم بسته می شود و در واقع معامله 

آن بالموضوع است.
محم��دی ادامه داد: وقتی به جای یک س��هم یک س��بد قرار می گیرد، 
طبیعتا در این س��بد می توان��د حتی بعضی از نمادها به خاطر مس��ائلی 
همچون مجمع یا امثال آن بس��ته باشد، ولی قرارداد آتی و خود آن سبد 

به لحاظ معامالتی موضوعیت داشته باشد که این هم مزیت دیگری است.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در موضوع ریسک 
نیز س��بد سهام یا آتی که روی این س��بد تعریف می شود، امکان پوشش 
ریسک بیش��تری فراهم می کند، تاکید کرد: اینکه بشود در یک بخش از 
صنعت سرمایه گذاری کرد- مثال بخش پتروشیمی ها، معدنی ها، بانکی ها و 
بیمه ها - با قرارداد آتی روی سبد سهام قابل تعریف است؛ لذا این مزیت، 
هم به افزایش حجم معامالت کمک می کند و هم به واس��طه آن کش��ف 
قیمت صحیح تر انجام می شود . دبیر شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: 
اگر قرار باشد اجزای یک سبد، مسیری را در خارج از سبد به لحاظ قیمتی 
طی کند اما س��بد مسیر دیگری را طی کند، طبیعتا فرصت آربیتراژی به 
وجود می آید. محمدی ادامه داد: این مزیت خود به کنترل، مدیریت و روند 
منطقی تر بازار کمک می کند و باعث می ش��ود که بازار ما بتواند منطقی تر 

قیمت را کشف کند .
وی با بیان اینکه این ویژگی هم یک ویژگی کالن اس��ت و ش��اید برای 
س��رمایه گذاران زیاد مورد توجه نباشد، افزود: با این حال این مساله برای 
س��رمایه گذاران از جهت افزایش س��ودآوری آنها فرصت بیش��تری فراهم 
می کند و می توانند س��ود بیش��تری با قراردادهای آتی کسب کنند. چون 

اهرم دارد و این اهرم کمک می کند که نسبت به زمانی که در خود آن تک 
تک سهم ها سرمایه گذاری کنند، سودی به مراتب باالتر به دست آورند .

دبیر ش��ورای عالی بورس همچنین با اشاره به اینکه این کار در همین 
یکی دو ماه اخیر ش��روع ش��ده و اس��تقبال هم خوب بوده اس��ت، اظهار 
داش��ت: هم اکنون حدود س��ی و چند کارگزاری  برای ق��رارداد آتی روی 
سبد سهام فعالند؛ البته فرهنگ سازی بیشتری باید انجام شود و الزم است  
کارگزاری های بیشتری درگیر موضوع شوند. ما نیز این امکان را داریم که 

تمامی کارگزاران در این قضیه وارد شوند.
خاطرنشان می شود: پاییز 97 س��رمایه نخستین قراردادهای آتی سبد 
س��هام با حضور رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل شرکت 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران و جمعی از مدیران، کارگزاران و کارشناس��ان 
بازار روی 3۰ ش��رکت بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران راه اندازی ش��د 
و همزمان قراردادهای آتی س��بد سهام روی هفت صنعت پربیننده بازار، 
معامالت خود را آغاز کرد. امکان اخذ موقعیت خرید و فروش روی سبدی 
از س��هام متناظر با ش��اخص های بورسی، امکان کسب س��ود از نوسانات 
ش��اخص های بورسی و امکان کسب س��ود با تحلیل شرایط کالن اقتصاد 

و مدیریت ریسک پرتفوی از جمله مزایای قرارداد آتی سبد سهام است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:

بازار با آتی سبد سهام منطقی تر می شود
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سازمان حمایت بر قیمت ها نظارت دارد
 ارز تعیین کننده قیمت کاال در بازار

رئی��س اتحادیه فناوران رایانه با تأکید بر اینکه ارز ارائه ش��ده برای 
واردات کاالی حوزه فناوری تماماً به واردات منجر ش��ده است، گفت 
قیمت کاالهای وارداتی در بازار با توجه به ارز تأمینی آن تعیین شده و 

سازمان حمایت بر روند قیمت گذاری نظارت دارد.
محمدمهدی میرمهدی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با واردات با 
ارز دولتی و عرضه کاال به نرخ ارز آزاد در برخی بازارها گفت: سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به اطالعات مراجع 
رس��می در زمینه تأمین ارز در قیمت گذاری کاالهای صنف فناوران 

رایانه نظارت و بازرسی دقیق دارد.
رئی��س اتحادیه فناوران رایانه ادامه داد: کاالها تماماً با توجه به ارز 
دریافتی قیمت گذاری می ش��وند و اگ��ر ارزی برای واردات اختصاص 
یافته، کاالی آن به بازار وارد شده و کاالها قابل رصد و پیگیری هستند.

وی یادآور ش��د: از س��ه سال پیش اتحادیه پیش��نهاد کرد تا برای 
واردات کاال به کش��ور از اتحادیه مربوطه اس��تعالمات الزم همچون 
صالحیت واردکننده و نیاز بازار تأیید ش��ود، که در ماه های اخیر این 
پیش��نهاد به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت عملی شده و افراد 
واجد ش��رایط که دارای سابقه واردات و فعالیت های صنفی هستند، 
می توانند به واردات بپردازند البته در تأیید استعالمات تجربه صنفی و 

میزان شکایات ثبت شده تأثیرگذار است.
میرمهدی با بیان اینکه برخی افراد تنها به واس��طه داشتن سرمایه 
قابل توجه به واردات می پردازند، گفت: شرکت ها و واردکنندگان بعد 
از ترخیص کاال موظف هستند طبق تعهدنامه، قیمت تمام شده خود 
را طبق اسناد و مدارک رسمی به اتحادیه و دیگر مراجع اعالم کنند 
و نرخ های اعالمی از سوی اتحادیه با توجه به هزینه تمام شده واردات، 
نرخ های رس��می بازارهای جهانی و تعرفه واردات مورد بررس��ی قرار 

می گیرد.
به گزارش ایسنا، برخی اخبار و گزارش ها در چند وقت اخیر حکایت 
از آن دارد که ارز ارائه شده از سوی دولت برای واردات کاالها در مسیر 
واردات خرج نش��ده و مس��یر دیگری به خود گرفته است و از سوی 
دیگر برخی افراد که ارز دولتی دریافت کرده و آن را در مسیر واردات 
هزینه کرده اند قیمت نهایی محصول خود را بر پایه ارز آزاد محاسبه 

کرده و عرضه می کنند.

پارچه احتکارشدنی نیست
 کاالی وارداتی به بازار آمده است

در واردات کاال و مواد اولیه ارز قابل توجهی از طریق دولت و سامانه 
نیما در اختیار افراد قرار گرفته، اما بازار مدعی آن است که تمام ارزها 

در مسیر واردات هزینه نشده و کاال به بازار وارد نشده است.
به گزارش ایسنا، برخی اخبار حکایت از آن دارد که برخی افراد به 
نام واردات مواد اولیه و کاالی نهایی از دولت و سامانه نیما ارز دریافت 
کرده اند، اما کاالیی به بازار وارد نشده است و از سوی دیگر اگر کاالیی 
به کش��ور واردشده با وجود آنکه ارز دولتی و نیمایی به آن اختصاص 

یافته به نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می شود.
امیر قدیمی نژاد، رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروش��ان به ایسنا، 
گفت: بازار پارچه در س��ال گذشته و ماه های پایانی شرایط مناسبی 
داشت و در کنار آن 3۰درصد بازار منسوجات از طریق واردات پارچه، 
۴۰درصد از طریق پوشاک وارداتی و 3۰درصد از طریق تولید داخلی 
تأمین می ش��ود و این در حالی اس��ت که با وجود رش��د قابل توجه 
نرخ ارز و هزینه های تولید و واردات، قیمت پارچه به تناسب به رشد 

قیمت های اعالمی، رشد نکرده است.
رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروش��ان در پاسخ به این سوال که 
آیا در این صنف احتکار رخ داده اس��ت، گفت: ش��رایط بازار پارچه به 
گونه ای اس��ت که نمی توان اجناس را احتکار کرد زیرا نقش، طرح و 
رنگ پارچه با تغییر فصول و ماه ها تغییر می کند و اگر کسی در این 

بازار دست به احتکار بزند عماًل بازار را از دست داده است.
وی خاطرنش��ان کرد: افرادی که ب��رای واردات پارچه ارز دولتی و 
نیمایی دریافت کرده اند از سوی مراجع مربوطه رصد و پایش می شوند 
و تمام ارزهای دریافتی در این صنف در مس��یر واردات پارچه هزینه 
شده اند. این مسائل در حالی مطرح می شود که در چند وقت اخیر به 
دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شده تا استعالماتی همچون 
تأیید صالحیت، تجربه و نیاز بازار از سوی اتحادیه ها در زمینه واردات 
کاال به کش��ور ارائه ش��ود که البته به نظر می رسد در کنار این موارد 
باید در زمان عرضه کاال به بازار نظارت و پایش قابل توجهی از س��وی 
دستگاه های مختلف همچون سازمان حمایت صورت گیرد البته این 
نظارت باید به گونه ای باش��د که آخرین حلقه عرضه که فروشندگان 
خرد به حس��اب می آیند تنها مورد بررس��ی قرار نگیرند و نظارت ها 
بر رفتار و قیمت گذاری واردکنندگان و فروش��ندگان عمده نیز وجود 

داشته باشد.

به ازای هر تُن کاالی صادراتی به عراق چقدر 
پول نصیب ایران شد؟

سرپرس��ت س��ازمان توس��عه صادرات، جزییاتی از ارزش متوسط 
کاالهای صادراتی ایران به عراق در سال 97 را تشریح کرد.

محمدرضا مودودی در گفت وگ��و با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم، با مقایسه ارزش متوسط کاالهای صادراتی کشورمان به عراق 
در س��ال گذش��ته اظهار کرد: در س��ال 97، ارزش متوسط کاالهای 
صادراتی کشور به ازای هر تن، 3۶۰ دالر بود و این در حالی است که 

ارزش متوسط هر تن کاالی صادراتی ایران به عراق ۵۰۰ دالر بود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: این موضوع نشان می دهد 
که در سال 97، صادرکنندگان کشورمان توانستند کاالهای با ارزش 

افزوده باالتر به کشور عراق صادر کنند.
به گفته وی سهم عراق در تجارت با ایران بیش از ۵۰درصد افزایش 
داش��ته و ایران توانست ۲9درصد س��هم بازار عراق را در سال 97 از 

آن خود کند.
به گزارش تس��نیم، در س��ال گذش��ته، کش��ور عراق بعد از چین 
بزرگتری��ن واردکنن��ده محصوالت و کااله��ای ایرانی ب��ود و از نظر 
تنوع کاالهای وارداتی، در جایگاه نخس��ت بین کشورهای واردکننده 
کااله��ای ایرانی قرار گرفت و رکورد 9 میلیارد دالر صادرات ایران به 

عراق ثبت شد.

اخبـــار

عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی مجلس با اشاره به لزوم تمرکز 
بر رونق تولید در س��ال جاری گفت امسال در سایه شرایط ایجادشده، اگر 
دغدغه تولیدکنندگان و مردم بر این باش��د تا بر داشته های داخلی توجه 

داشته باشند قطعا بر تحریم ها غلبه خواهیم کرد.
ب��ه گزارش تس��نیم، پروانه مافی در رابطه با مس��ئله رونق تولید اظهار 
کرد: »تولید بحثی ساده و تازه نیست و طی سالیان بسیار همواره از سوی 

رهبری مطرح شده است.«
عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون امور داخلی مجلس ب��ا تاکید بر اینکه 

نامگذاری سال جاری با نام رونق تولید از سوی معظم له باید مسیر خیر و 
برکت برای رونق واقعی در کشور باشد، ادامه داد: »درخصوص تحریم های 
آمریکا، شرایط برای تولید و حضور تولیدکنندگان به صورت موثر و فعال 
قابل فهم تر است؛ درست است که در بحث مواد اولیه و بخشی از تجهیزات 
وارداتی قطعا دچار مشکل خواهیم بود، ولی در عرصه فروش و تولید ملی 

شرایط بهتری خواهیم داشت.«
مافی گفت: »باید دس��ت به دس��ت هم دهیم تا مش��کالت ناش��ی از 
کمبوده��ای واردات��ی تولیدکنندگان به اش��کال مختلف رفع ش��ود تا به 

داش��ته های خود تکیه کنیم و براساس س��رمایه عمومی کشور اقدام و ان 
ش��اءاهلل تولید را رونق ببخش��یم.« وی ادامه داد: »امسال در سایه شرایط 
ایجادشده، اگر دغدغه تولیدکنندگان و مردم بر این باشد تا بر داشته های 
داخلی توجه داش��ته باش��ند و آن را تقویت کرده و رش��د دهیم، قطعا بر 

مشکل تحریم ها غلبه خواهیم کرد.«
مافی افزود: »در حوزه قانونگذاری قوانین دست و پا گیر شناسایی شده 
و هم و غم مجلس بر این اس��ت که مسائلی که تولید را از چرخه حقیقی 
دور می کند، مورد برخورد قرار داده و برخی از این قوانین را تغییر دهد.«

در سال رونق تولید بر سرمایه های داخلی تکیه کنیم

نایب رئیس کمیس��یون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی گفت هدف 
دشمن تضعیف تولید داخل و ایجاد مشکل در حوزه اشتغال کشور است.

به گزارش تس��نیم، فرهاد تجری با اشاره به شکست نقشه های دشمن 
در عرصه های سیاس��ی و نظامی اظهار داش��ت: »دشمن این بار از مسیر 
اقتصادی سعی بر ایجاد تحریم دارد و تالش می کند با جنگ اقتصادی به 

مبارزه با جمهوری اسالمی بپردازد.«
وی ادامه داد: »آمریکا به هیچ معاهده بین المللی پایبند نیس��ت و یک 

طرفه از برجام خارج و به اعمال تحریم یکجانبه پرداخت.«
تجری افزود: »در جامعه بین الملل و بسیاری نهادها هنوز ابزاری برای 

زورگویی دنیای غرب و در رأس آن آمریکا و صهیونیس��ت وجود دارد و 
از این جهت، مقام معظم رهبری که کش��تی انقالب را با صحت هدایت 
کرده ان��د، بارها تاکید داش��تند توجه به خودکفای��ی و تولید داخل باید 

عملیاتی شود.«
نایب رئیس کمیس��یون اصل9۰ مجلس شورای اسالمی گفت: »هدف 
دشمن تضعیف تولید داخل و ایجاد مشکل در حوزه اشتغال کشور است، 
لذا فشار و تحریم های ظالمانه را در پی گرفته تا نارضایتی عمومی ایجاد 
کند ولی ان شاءاهلل با تدبیر رهبری و مردم این توطئه نیز با شکست رو 

به رو خواهد شد.«

تجری تصریح کرد: »در س��ال رونق تولید انتظ��ار می رود آحاد مردم 
همچون توطئه شناس��ی های قبل، با آزادی و بصیرت شعار سال را پیش 

بگیرند و مسئوالن نیز تدابیر ویژه ای را در نظر داشته باشند.«
وی تولید داخل را منجر به امنیت اقتصادی دانس��ت و افزود: »رهبری 
با عنایت به اینکه بر حواشی داخل و خارج کشور اشراف دارند، نامگذاری 

سال را به عنوان یک تکلیف شرعی و ملی برای ما حکم کردند.«
تجری همچنین هماهنگی بیش��تر س��ه قوه را منتج به هماهنگی در 
راستای تحقق شعار سال دانست و گفت: »اگر عزت و اقتدار و استقالل را 

دوست می داریم، مکلف به قدم برداشتن در این حوزه هستیم.«

امسال دیگر روال سال های قبل برای صادرکنندگان وجود ندارد که 
از مالیات معاف باش��ند و طبق قانون تحت شرایطی به ویژه برگرداندن 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اس��ت که معافیت شامل آنها 
خواهد شد. به گزارش ایسنا، در سال های گذشته همواره صادرکنندگان 
از مالی��ات معاف ب��وده و بابت درآمد صادراتی خ��ود پرداخت مالیاتی 
نداش��تند، اما در سال گذش��ته و بعد از تغییر در سیاست ارزی که در 
آن واردکنن��دگان و صادرکنندگان باید معام��الت ارزی خود را تحت 
نظارت دولت در سامانه نیما انجام داده و صادرکنندگان ملزم به آوردن 
منابع ناشی از صادرات به سامانه نیما برای گردش در چرخه اقتصادی 
بودند، انحرافاتی وجود داشت؛ به طوری که آمار ارقام و آنچه مسئوالن 
مربوط��ه به ویژه بانک مرکزی اعالم کردند نش��ان از این داش��ت که 

صادرکنندگان تمایلی به آوردن ارز خود در سامانه نیما ندارند.
به هر حال از س��ویی قیمت در س��امانه نیما که ب��ه حدود 8,۰۰۰ 
تومان می رس��ید با ب��ازار آزاد که بین هزار 11 ت��ا 1۴هزار تومان هم 

نوس��ان می خورد، اختالف داش��ت و صرفه چندانی برای صادرکننده 
ایج��اد نمی کرد در عین حال که یک��ی از گالیه های صادرکنندگان به 
این برمی گشت که با توجه به اینکه خود به نوعی واردکننده هم بودند، 

در نهایت منابع و مصارف آنها تراز نمی شد.
ب��ا این حال بارها از س��وی دول��ت و بانک مرک��زی مصوباتی برای 
بازگشت ارز صادرات تصویب و ابالغ شد، اما ظاهراً نتیجه مورد انتظار 
ایجاد نش��د تا اینکه در زمان ارائه الیحه بودجه 1398 ش��رایطی برای 
برگش��ت ارز حاصل از صادرات تدوین شد که درنهایت هم با تغییراتی 

اندک مورد تصویب مجلس قرار گرفت.
براساس بند »ج« تبصره )8( قانون بودجه 1398 هرگونه نرخ صفر و 
معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کاال و خدمات 
از جمله خدمات غیرنفتی، محصوالت بخش کش��اورزی و مواد خام و 
همچنین اس��ترداد مالیات و عوارض موضوع ماده )13( قانون مالیات 
ب��ر ارزش افزوده در مواردی که ارز حاص��ل از صادرات طبق مقررات 

اعالمی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانده نشود برای عملکرد 
سال های 1397 و 1398 قابل اعمال نخواهد بود.

همچنین طبق قانون بودجه امسال، پرداخت هرگونه جایزه و مشوق 
صادراتی ب��رای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگش��ت 
ارز حاص��ل از ص��ادرات کاال و خدم��ات ب��ه چرخه اقتصاد براس��اس 

دستورالعمل بانک مرکزی است.
این در حالی است که پیش از این خانلو-سخنگوی سازمان برنامه و 
بودجه در بودجه -1398 به ایسنا، گفته بود که دیگر دلیلی برای ادامه 
معافی��ت تمامی صادرکنندگان از مالی��ات وجود ندارد آن هم در بازار 
صادرات��ی که از کنار افزایش نرخ ارز ص��ادرات رونق خوبی پیدا کرده 
اس��ت، ولی صادرکنندگان ارز کافی به چرخه اقتصادی برنگردانده اند 
آن ه��م در ش��رایطی که در مقایس��ه با آمار عملک��رد 33میلیارد دالر 
ص��ادرات 9 ماه��ه )1397( آنچ��ه صادرکنندگان به چرخ��ه اقتصاد 

بازگرداندند عدد قابل توجهی نیست.

هدف دشمن تضعیف تولید داخل است

صادرکنندگان چگونه از مالیات معاف می شوند؟
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اخبار

بلندترین خط مترو خاورمیانه در تهران هفته  
آینده افتتاح می شود

مدیرعامل شرکت متروی تهران از افتتاح نیمه جنوبی خط ۶ 
مترو در هفته آینده با حضور رئیس جمهور خبر داد.

ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو«، عل��ی امام با بیان 
اینکه خط ۶ متروی تهران به طول 3۲ کیلومتر با۲7 ایس��تگاه 
در ح��ال تکمیل اس��ت، گفت: نیمه جنوبی خ��ط ۶ به طول 9 
کیلومتر با 3 ایس��تگاه میدان ش��هدا، بعث��ت و دولت آباد آماده 

بهره برداری است.
وی با بیان اینکه مراس��م افتتاح نیم��ه جنوبی خط ۶ مترو 
با حضور رئیس جمهور و مقامات کش��وری و لش��کری انجام 
خواهد ش��د، گفت: در هفته آینده نیمه جنوبی خط ۶ افتتاح 

می شود.
ام��ام با بیان اینکه خط ۶ از دولت آباد آغاز ش��د و با پیمودن 
قطر تهران نهایتا به س��ولقان در ش��مال غرب تهران می رس��د، 
افزود: این خ��ط از نقاط مهم جمعیتی ته��ران همچون میدان 
امام حسین )ع(، خیابان ولیعصر )عج(، بزرگراه اشرفی اصفهانی، 
بزرگ��راه س��تاری و . . . عبور می کند که ب��ا راه اندازی و تکمیل 
این خط تاثیر بس��زایی بر کاهش س��فرها با وسایل حمل و نقل 

شخصی انجام می گیرد.
وی ب��ا بیان اینکه برای اولی��ن بار در این خط مترو تمهیدات 
ویژه برای دسترس��ی افراد کم توان دیده ش��ده اس��ت، گفت: از 
آنجای��ی که این خط مترو از زیر مراکز حس��اس بیمارس��تانی 
همچون مرکز قل��ب تهران می گذرد از روش های جدیدی برای 

عدم احساس لرزش استفاده کردیم.
وی افزود: دس��تگاه های بیمارستان قلب تهران بسیار حساس 
هس��تند و نباید لرزش��ی را که بر اثر عبور قطار ایجاد می شود، 
احساس می کردند و به همین دلیل برای اولین بار از تکنولوژی 
»پابند ونگارد« برای عدم احس��اس ارتعاش��ات حرکت قطارها 

استفاده کردیم.
ب��ه گفته امام، با اس��تفاده از این تکنولوژی دیگر ارتعاش��ات 
ناشی از حرکت قطارها بر روی دستگاه های بیمارستانی اثرگذار 

نیست.
وی با بیان اینکه خط شش مترو به دلیل ویژگی های منحصر 
به فردش توانس��ت در جایزه بین المللی انجمن تونل، جزو چهار 
اب��ر پروژه ب��زرگ تونلی در جهان ش��ود، افزود: ب��ا الحاق نیمه 
جنوبی خط ۶ مترو که از دولت آباد تا حرم عبدالعظیم حس��نی 
)ع( اس��ت، می توان گفت که طول خط ۶ مترو به 38 کیلومتر 

می رسد که بلندترین خط مترو خاورمیانه لقب خواهد گرفت.
وی اف��زود: امیدواریم تا پایان س��ال 98 بتوانیم 1۵ کیلومتر 

دیگر این خط را با شش ایستگاه به بهره برداری برسانیم.

بازار شرکای خارجی خودروسازان پس از 
تحریم و ترک ایران چگونه است؟

ب��ازار خودرو ایران تا پیش از آنکه تحریم های آمریکا بر آن 
اعمال ش��ود همیشه برای شرکای خارجی ایرانی ها بازاری پر 
سود بود است و از دست دادن این بازار پر سود خود یک ضرر 
به حساب می آید، اما حال که چند ماهی است از اعمال جدید 
تحریم ها برای ایران و کاهش و تعلیق فعالیت برخی ش��رکای 
خارجی ایران می گذرد این س��وال وجود دارد که اکنون بازار 

آنها چگونه است؟
ب��ه گزارش پدال نی��وز، ایران همواره  ب��ازار بالقوه ای برای 
شرکای خارجی خود به حساب می آید و علت آن توان تولید 
و وجود نیروهای انس��انی کارآمد و بادانشی است که توانسته 
در عرصه تولی��د چه در تولید قطعات خودرویی و چه صنایع 

کوچک و چه تولید خودرو موفق عمل کند. 
 همچنی��ن بازار ای��ران نیز به دلیل نزدیکی به کش��ورهای 
عرب��ی و ارتب��اط تجاری ایران با همس��ایگانش م��ورد توجه 
اروپایی ها و آس��یای ش��رقی ها بوده اس��ت. به همین جهت، 
ش��رکای اروپایی ایران از جمله، ایتالیا و فرانس��ه که از جمله 
قدیمی تری��ن هم پیمانان ای��ران بر س��ر قراردادهای صنعتی 
بوده اند، بازار ایران را به عنوان بازاری با پتانس��یل باال چه در 

فروش محصوالت و چه در تولید برگزیده اند. 
 پیش از موفقیت برجام، ایتالیایی ها، فرانس��وی ها و آسیای 
ش��رقی ها از جمله مهمترین شرکای ایرانی در بخش صنعت 
به ویژه صنعت خودرو ایران به ش��مار می روند؛ ش��رکایی که 
توانس��تند نوس��تالژی های زیادی را برای ایرانی��ان یادآوری 
کنن��د؛ زیرا خری��داران خودروه��ای فرانس��وی در ایران کم 
نبوده اند و همین امر باعث ش��د تا ورود خودروهای جدید رنو 
و پ��ژو به ایران همواره م��ورد توجه قرار گیرد و بازار خوبی را  

برای آنها رقم زند.
 اما پس از موفقیت برنامه جامع اقدام مشترک، قراردادهای 
ایران و ش��رکای فرانسوی محکم تر از قبل شد؛ به گونه ای که 
قراردادهای مشترک یکی پس از دیگری با بخش خصوصی و 
دولتی منعقد ش��د و مسیر تولید و عرضه خودروهای جوینت 
ونچ��ری رون��ق گرف��ت و پ��ژو ۲۰۰8 نیز با هم��کاری ایران 
خودرویی  ها از دل این قرارداد زاییده و به خیابان های کش��ور 

روانه شد.
 پس از آن نیز راه اندازی خط تولید پژو س��یتروئن با گروه 
س��ایپا کلید خورد و دیگر فرزند برجامی به خط تولید رسید، 
ام��ا به دلیل تعلیق فعالیت پژو در ای��ران، هنوز تولید انبوه و 

تحویل پیش فروش شده ها بالتکلیف است. 
پی��ش از اج��رای تحریم ه��ای جدی��د، س��ایر قراردادهای 
خودروی��ی و قطعه س��ازی ها روی روال پیگیری می ش��د، اما 
رفت��ه رفته با اع��الم خروج آمریکا از برجام فش��ارها، موانع و 
س��نگ اندازی ها بر س��ر ادامه همکاری ها بیش از پیش شد و 
گوی��ی انرژی تازه همکاری های جوینت ونچری گرفته ش��د، 
به گونه  ای که با به گوش رسیدن زمزمه های خروج آمریکا از 
برجام و اعمال فشارهای بین المللی آمریکا بر کشورهای عضو 
گروه 1+۵، فرانس��وی ها هم ساز خروج ش��ان را کوک کردند 

و خبر از خروج شان از صنعت خودروسازی ایران  را دادند. 

بازار خودرو در سال 97 روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت، اما آیا در 
سال 98 وضعیت مثل سال گذشته خواهد بود؟ آیا قیمت خودرو در سال 
98 هم مثل سال 97 پرنوسان خواهد بود؟ قیمت خودرو در تعطیالت پس 

از نوروز امسال چه خواهد شد؟ 
 به گزارش پدال نیوز، بازار خودرو در سال گذشته با وجود نوساناتی که 
داشت اما در روزهای پایانی سال شاهد کاهش ناچیز قیمت ها بود. در این 
م��ورد وزیر صنعت، معدن و تجارت ۲7 اس��فندماه از کاهش 1۰درصدی 
قیمت خودرو خبر داد و گفت:  در چند ماه گذش��ته تولید دو خودروساز 
اصلی کش��ور بین 1۲۰۰ تا 1۵۰۰ دستگاه در روز بود که االن این رقم به 
بیش از ۴ هزار دستگاه رسیده این یعنی تولید بیشتر شده و قدرت ایفای 

تعهدات خودروسازان هم بیشتر شده و ما این روند را ادامه خواهیم داد. 
 بنابراین مقوله تولید به نظر می رسد نقش قابل توجهی در قیمت خودرو 
در سال جدید دارد. برنامه های وزارت صنعت برای خودروسازی نیز حاکی 
از این است که بیش از 1۰۰ پروژه در حوزه خودروسازی برای سال 1398 

تعریف شده است.
با این حال فرا رسیدن ایام نوروز باعث شده که برخی از رسانه ها پیش 
از پایان سال گذشته هشدار دهند که شاید این ایام باعث کاهش یا توقف 
روند تولید پیش از س��ال گذش��ته ش��ود. بدین ترتیب شاید انتظار وجود 

همان روند قیمت های سال گذشته در ایام پس از عید چندان منطقی به 
نظر نمی رس��د. با این حال اگر روند تولید خودرو در س��ال 98 طبق وعده 
مسئوالن صعودی باشد در بقیه ماه های سال شاید بازار باثبات تری را شاهد 
باش��یم. در عین حال چالش های صنعت خودرو را نمی توان نادیده گرفت 
که مسائلی مثل کمبود قطعات و افزایش هزینه تولید در دوره های گذشته 
مش��کالتی را برای تولید آنها به وجود آورده بود. اس��فندماه سال گذشته 
بازوی پژوهشی مجلس هشدار داد، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور 
یعنی ایران خودرو و س��ایپا براساس صورت های مالی میان دوره ای 9 ماهه 

منتهی به 3۰ آذرماه سال 97 به 1۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
 درباره تورم خودرو )افزایش هزینه تولید خودرو( نیز مرکز پژوهش های 
مجل��س در همان گزارش مذکور به تغییرات قیمت مواد اولیه مصرفی در 
صنعت خودرو در آبان ماه 97 نس��بت به اس��فند ماه 9۶ اش��اره کرده که 
بررس��ی این تغییرات حاکی از تورم حدود 8۵درصدی در مواد اولیه مورد 

نیاز تولید خودرو است.
 از س��وی دیگر بحران پیش فروش خودرو را نیز نمی توان نادیده گرفت 
که احتماال در قیمت  خودرو سال جدید می تواند اثرگذار باشد. اگر بار دیگر 
تعهدهای خودروس��ازان عملی نشود احتماال این ماجرا به بازار خودرو نیز 

سرایت می کند و قیمت ها را متاثر خواهد کرد. 

 در همی��ن حال کاهش قیمت خودروهای داخلی در اولین گزارش های 
تجارت نیوز از بازار امس��ال قابل مشاهده اس��ت. بر این اساس، در روزهای 
نخس��ت س��ال 98 قیمت ها در بازار خودروهای داخلی سیر نزولی داشته 
است. خودروهای دنا و پژو GLX ۴۰۵ در هفته  نخست امسال بیش ترین 

کاهش قیمت را داشته اند.
اما قیمت خودروهای خارجی در س��ال 98 با یک روند صعودی به نظر 
می رس��د شروع شده است. بر این اساس، شروع س��ال 98 در بازار برخی 
خودروه��ای خارجی همراه با افزایش قیمت قابل توجهی بوده اس��ت. در 
برخی از مدل های خودروه��ای خارجی قیمت هایی در آگهی های فروش 
آنها مشاهده می شود که نشان می دهد روند صعودی قابل توجهی نسبت 

به سال گذشته داشته اند. 
مه��دی دادفر، دبی��ر انجمن واردکنن��دگان خودرو نی��ز درباره قیمت 
خودروهای خارجی در امسال می گوید: با وجود تشدید تحریم ها وضعیت 
واردات خودروهای آمریکایی، اروپایی و چینی در سال 98 سخت تر خواهد 

شد و قیمت ها نیز ۲۰درصد گران می شود.
 با این حال باید دید آینده قیمت خودرو چه می شود؟ آیا پس از کاهش 
تولید به دلیل ایام تعطیل نوروز خودروسازان می توانند روند تولید را مجددا 

صعودی کنند تا بازار روی آرامش به خود بگیرد؟

آیا قیمت خودرو در سال 98 پرنوسان خواهد بود؟

 قیمت خودرو در تعطیالت پس از نوروز امسال چه خواهد شد؟

یک کارش��ناس خودرو حذف ش��ورای رقابت از مرجع قیمت گذاری 
را یکی از اقدامات مناس��ب سال 97 در صنعت خودرو دانست و گفت 

دخالت این مرجع در امر قیمت گذاری به صالح صنعت خودرو نبود.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، حس��ن کریمی س��نجری 
تغییر مرجع قیمت گذاری و تعیین فرمول جدید قیمت برای خودرو ها 
را دو اتفاق مهم صنعت خودرو در سال 97 عنوان کرد و افزود: حذف 
ش��ورای رقابت یکی از اقدام��ات مثبت این صنعت بود چرا که دخالت 
این مرجع در امر قیمت گذاری به صالح صنعت خودرو نبود، اما وزارت 

صمت نتوانست به خوبی از این فرصت استفاده کند.
کریمی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت در موضوع آزادس��ازی قیمت 
کارنامه قابل قبولی کس��ب نکرد، ادامه داد: بحث قیمت گذاری خودرو 
با فرمول ۵درصد زیر حاش��یه بازار اگرچه می توانست نجات دهنده این 
صنعت باش��د اما به دلیل انتخاب روش غلط توس��ط وزارتخانه درست 

اجرا نشد.
وی اضاف��ه کرد: همه تصور می کنند آزادس��ازی قیمت یعنی همین 

آش��فتگی بازار خ��ودرو در حالی ک��ه این وضعی��ت متناقض با بحث 
آزادس��ازی اس��ت و از آنجا که موضوع مهمی به نام آزادسازی را غلط 

اجرا کردیم با چنین التهاباتی مواجه شدیم.
این کارش��ناس صنعت خودرو خاطرنش��ان کرد: آزادسازی اقتصاد، 
ریش��ه حل تمام مس��ائل از جمله مشکالت صنعت خودرو است و این 
موضوع فقط منحصر به آزادس��ازی قیمت نیس��ت، بلکه باید مدیریت 
ش��رکت های خودروس��ازی نیز از یک ش��رایط رقابت پذیر و آزادانه ای 

برخوردار شوند.
او همچنین به عوامل اصلی تاثیرگذار در افزایش قیمت خودرو اشاره 
کرد و گف��ت: عوامل متعددی در افزایش قیمت خودرو در س��ال 97  
نقش داش��تند که عمده ترین آنها ش��رایط بد اقتصادی، تورم، کاهش 
ارزش پول و جهش نرخ ارز، محدودیت منابع، س��یل نقدینگی، وجود 

تقاضا های کاذب در این بازار بود.
ای��ن کارش��ناس خ��ودرو تصریح ک��رد: البت��ه محدودی��ت تولید، 
سوءاس��تفاده نظام های داللی در بازار و تحریم ها نیز در تش��دید این 

وضعیت س��هیم بودند. کریمی خصوصی سازی را راهکار نجات صنعت 
خودرو دانس��ت و گفت: این ش��رکت ها باید به سمت خصوصی سازی 
یعنی کاهش دخالت و سهم خواهی دولت حرکت کنند زیرا ورود دولت 
به تم��ام فرآیند های این صنعت از جمل��ه انتصابات و قیمت گذاری ها 

نتیجه مثبتی به همراه ندارد.
او اف��زود: البته خصوصی س��ازی به این معنا نیس��ت که دولت تمام 
س��هامش را ب��ه بخ��ش خصوصی واگذار کن��د زیرا در ش��رایط فعلی 
س��هامداری دولت آنچنان هم بد نیس��ت، اما بای��د دخالت خود را در 
صنعت خودرو به حداقل برس��اند و اجازه ده��د افراد متخصص بدون 

وابستگی دولتی در این صنعت ورود کنند.
کریم��ی همچنین با اش��اره به پیش فروش های س��ال 97 نیز تاکید 
ک��رد: متاس��فانه تعهدات مدت داری ک��ه خودروس��ازان ایجاد کردند 
بخش��ی از ظرفیت تولیدشان را به خودش اختصاص داده و باتوجه به 
اینکه فروش های نقدی نیز کم است تاثیر موقتی بر کنترل بازار دارد، 

بنابراین برای کنترل بازار پیش فروش ها باید ادامه دار باشد.

مهدی مقدس��ی گفت صنعت خودرو باید از انحصار خارج و رقابتی 
ش��ود. متاسفانه خودروس��ازان ما از رانت انحصار استفاده کردند و در 

ادامه، کیفیت را ارتقا ندادند و قیمت ها را هم بی رویه باال بردند. 
ب��ه گزارش رویداد۲۴، س��یدمهدی مقدس��ی با اع��الم این مطلب، 
گفت: در رابطه با ش��رکت سایپا در چند ماه گذشته اعتراضات زیادی 
درخص��وص نح��وه قیمت گ��ذاری این ش��رکت صورت گرفته اس��ت. 
مش��کالت ارزی و کاهش ارزش پول و نیز مشکالت واردات و صادرات 
بر این صنعت بی تاثیر نبوده، اما نباید بهانه ای برای خودروسازان باشد 
که بی محابا قیمت ها را افزایش دهند. وی افزود: در یک مرحله، وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت و س��ازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و 

تولیدکنن��دگان اعالم کردند که تمام عوام��ل موثر در تولید خودرو را 
محاس��به کردند و به یک قیمتی رس��یده اند. از این رو آن قیمت اعالم 
ش��د که البته نسبت به قیمت های قبلی نیز 3۰درصد افزایش داشت، 
اما باید بگویم که افزایش های بعدی که در این راستا اتفاق افتاد دارای 
منطق نبود. مقدسی تصریح کرد: دو خودروساز معتبر کشور معتقدند 
که به تعهدات خودش��ان عمل می کنند و متعهد شدند که به تعهدات 
قبل��ی ب��ا همان نرخ قبل، خ��ودرو را تحویل دهند، ول��ی ما به قیمت 
حاش��یه بازار اعتراض داری��م، زیرا هزینه های تمام ش��ده را با افزایش 
تولید، کاهش دادند. خودروس��ازان باید با اصالح ساختار اساسی مالی 
و اداری، هزینه ه��ای تمام ش��ده خ��ود را کاهش دهن��د. نباید مردم و 

مشتریان تاوان سوءمدیریت ها و عدم کنترل هزینه  ها در این شرکت ها 
را بدهند. نماینده اراک در مجلس با تاکید بر اینکه روند قیمت گذاری 
باید روند منطقی باشد، افزود: سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان نباید فقط از تولیدکننده حمایت کند باید در حوزه 

مصرف نیز ورود و نظارت مستمر داشته باشد.
مقدس��ی ادامه داد: افزایش بی رویه قیمت ها مورد اعتراض ما است و 
با وزیر صمت هم جلسات متعددی داشتیم و ایشان اعالم کردند که با 
عرضه بیشتر، قیمت ها را کنترل خواهیم کرد. دولت و سازمان حمایت 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید نقش خود را در این برهه 

از زمان به خوبی ایفا کنند.

حذف شورای رقابت بهترین اقدام سال گذشته صنعت خودرو

آزادسازی قیمت به درستی انجام نشد

پیشنهاد مجلس، خروج 3 ساله دولت از صنعت خودروسازی است

 منطق اقتصادی بر قیمت گذاری خودرو حاکم نیست
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صندوق ه��ای غیردولت��ی پژوهش و فن��اوری با هدف ایج��اد زمینه های 
مش��ارکت و س��رمایه گذاری بخش غیردولتی در عرصه فناوری و نوآوری و 
حمایت از پژوهش های کاربردی در کش��ور ایجاد شده اند. سرمایه گذاری در 

کس��ب وکارها و شرکت های فناور و دانش بنیان 
کوچک و متوسط و رشد دادن و کسب سود از 
این شرکت ها، مهم ترین کارکرد این صندوق ها 

است.
به گ��زارش مه��ر، ای��ن صندوق ها ب��ا ارائه 
راه حل های مالی ویژه شرکت های فناور کوچک 
و متوسط و با تکیه بر ابزارهای نوین تأمین مالی 
به تکمی��ل زنجیره ایده تا بازار کمک می کنند. 
آنها از طریق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی 
به جایگزینی هزینه های باالی تحقیق و توسعه 
کمک می کنند و می توانند با سرمایه گذاری در 
زمینه های با فناوری باال، به سودآوری باال دست 

یابند.
بستر قانونی ایجاد و توسعه فعالیت های این صندوق ها با ماده 1۰۰ قانون 
برنامه س��وم و ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توس��عه فراهم شد. دولت اجازه 
دارد با سهام حداکثر ۴9درصدی در تأسیس این صندوق ها مشارکت داشته 

باشد. ازاین رو دستگاه های اجرایی با بهره برداری از ابزارهای منعطف مالی این 
صندوق ها خواهند توانس��ت دستاوردهای پژوهشی و فناورانه مورد حمایت 
را به س��رعت به بازار نهایی معرفی کنند. ای��ن صندوق ها به چند طریق به 
مخاطب��ان خ��ود خدم��ات ارائ��ه می دهند. 
اولین خدمت آنها اعطای وام و تس��هیالت به 
دانش بنیان است. سرمایه گذاری  شرکت های 
خطرپذیر )VC( و صدور ضمانت نامه )مشابه 
بانک ها( برای شرکت های دانش بنیان از دیگر 
خدمات صندوق های پژوهش و فناوری است.

همچنین این صندوق ها می توانند با تضمین 
جبران خس��ارت های احتمالی، ریس��ک های 
طرف عرض��ه و تقاضای محصوالت را کاهش 
دهن��د. در حال حاضر ۴۴ صندوق پژوهش و 
فناوری دارای مجوز ثبت و فعالیت در کش��ور 
وجود دارد که ش��ش مورد آنها با مش��ارکت 

کامل بخش غیردولتی تشکیل شده اند.
شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر، شرکت های سهامی خاص یا سهامی 
عامی هستند که در ازای مالکیت بخشی از سهام شرکت ها، منابع مالی مورد 

نیاز آنها را تأمین می کنند.

پرویز کرمی، مش��اور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره اقبال 
عمومی که به سمت شرکت های دانش بنیان آمده است، اظهار کرد خوشبختانه 
توانس��ته ایم در این حوزه عملکرد خوبی داش��ته باش��یم و تعداد شرکت های 

دانش بنیان و فروش آنها نشان دهنده این عملکرد 
اس��ت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دبیر 
ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان اظهار 
کرد: برنامه ه��ای جدیدی برای اس��تارتاپ ها و 
شتاب دهنده های تکنولوژی محور در دستور کار 
اس��ت و نوید ما برای س��ال 98 اقتصاد مستقل، 
نوآور و ش��کوفا خواهد بود. وی با اشاره به ستاد 
فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنی��ان گف��ت: با 
حمایت، هدایت و راهبرد های مقام معظم رهبری 
در این حوزه توانستیم موفقیت های خوبی را به 
دس��ت آوریم. کرمی ادامه داد: شتاب دهنده های 
اقتص��ادی و فرهنگ س��ازی ایجاد ش��ده اند و با 
پیگیری مقام معظم رهبری و برگزاری جلسات 

هماهنگی در این حوزه توانسته ایم موفقیت هایی را به دست آوریم فرا روی ما 
آینده روشن قرار دارد. نظر مقام معظم رهبری درباره ستاد ستاد فرهنگ سازی 

اقتصاد دانش بنیان

دبیر ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان با اشاره به سخن مقام معظم 
رهبری درباره این س��تاد اظهار کرد: ایش��ان در یکی از س��خنرانی های خود 
فرمودند: خوش��بختانه یک معاونت فرهنگی در همین معاونت علمی درست 
کرده اند و کار خوبی می کند منتها سعی کنند 
راقیه باش��د. وی تصریح کرد: دو س��ال پیش 
هنگامی که درباره اکوسیستم نوآوری صحبت 
می کردیم این موض��وع برای اکثر مردم غریب 
بود، اما اکنون بسیاری از نهاد ها پای کار آمده اند 
و اکوسیستم پا گرفته و بازار پولی و مالی خوبی 

ایجاد شده است.
کرمی با بیان اینکه برای کمک به استارتاپ ها 
کالس های توجیهی برگزار ش��ده است، گفت: 
دوره تربی��ت مربیگ��ری ب��ه کمک دانش��گاه 
شریف برای استارتاپ ها برگزار شده و در تمام 
دانشگاه های ما مراکز نوآوری ایجاد شده است.

مش��اور مع��اون علم��ی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری یادآوری کرد: آینده پیش روی شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها 
در سال 98 بسیار روشن است و امیدواریم تا به کمک یکدیگر بتوانیم محیط 

مناسب فرهنگی و اقتصادی دانش بنیان کشور را پیش ببریم.

آینده روشن پیش روی شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در سال 98افزایش حجم سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور

در تجارت مدرن به طور معمول داشتن انگیزه و تجربه می تواند به موفقیت 
و آگاهی منجر ش��ود. 9۰درصد کس��ب  و کارهای مدرن در سال اول شکست 
می خورند و به همین دلیل اس��ت که مدیران س��عی می کنند هرچه در توان 
دارند به کار ببرند تا عملکرد تیم ش��ان را بهبود بخش��ند. یکی از راه هایی که 
کارآفرینان می توانند ش��انس خود را در موفقیت بیش��تر کنند این اس��ت که 
فلسفه و صحبت های کارآفرینان موفق را مرور کنند تا بتوانند روش  مناسبی 

برای کار خود برگزینند.
به همین دلیل ۲۰ نقل قول الهام بخش از کارآفرینان موفق را در این مطلب 
کنار هم جمع کردیم تا شما بتوانید با مطالعه آنها، به آگاهی و موفقیت برسید.

مدی��ر  برانس��ون،  ریچ��ارد   •
ویرجین گروپ: برای من تجارت 
ب��ه این معنی نیس��ت که کت و 
ش��لوار بپوشید یا س��هامداران را 
خوشحال کنید. بدین معنی است 
که با خود و ایده های تان روراست 
باش��ید و روی انج��ام آنها تمرکز 

کنید.
 :Opsware بن هورویتز مدیر •
هر بار که ش��ما تصمیم س��خت 
و درس��تی می گیرید، ش��جاع تر 
می ش��وید. از س��وی دیگر هر بار 
ک��ه تصمیم آس��ان و اش��تباهی 
می ش��وید.  ترس��وتر  می گیرید، 
روش تصمیم گیری شما مشخص 
می کند که ش��رکت تان ترس��و و 

بازنده باشد یا شجاع و برنده.
• تون��ی هی��ش، مدیرعام��ل 
Zappos: به دنبال ایده ها بروید 
نه پول و س��رمایه. اگر ایده   خوبی 
داش��ته باش��ید، درآمد الزم را به 

دست می آورید.
• درو هیوس��تن، مدیرعام��ل 
نگ��ران  باک��س:  دراپ 
شکست های تان نباشید. شما تنها 
کافی است که یک بار موفق شوید 
و این شکس��ت ها مقدمه  پیروزی 

هستند.
 Angel ران کانوی، بنیانگذار •

Investors: هر روز، روز خوبی برای ساخت و افتتاح یک شرکت جدید تلقی 
می شود.

س��م والتون، بنیانگذار فروش��گاه های زنجی��ره ای والمارت: از   •
خودتان انتظار باالیی داشته باشید. کمال طلبی کلید موفقیت در تمام زمینه ها 

به شمار می رود.
• دیوید س��ارنوف، مدیرعامل RCA: اگر کار خود را دوست نداشته باشید، 

هیچ وقت موفق نخواهید شد.
• مایکل دل، مدیرعامل کمپانی دل: نیازی نیست که نابغه یا آینده نگر باشید. 
تنها کافی اس��ت که رویایی داش��ته باش��ید و چارچوب های الزم برای تبدیل 

واقعیت به رویا را در خود ایجاد کنید.

• راب��رت ایگلر، مدیرعامل والت دیزنی: قلب و روح یک ش��رکت خالقیت و 
نوآوری است.

• جرمی اس��تپپلمن، مدیرعامل یلپ: شما باید زیرک باشید و ذهنی باز در 
اختیار داشته باشید. موفقیت شما در گروی این است که بتوانید در مواقع مورد 

نیاز سریعاً خود را با شرایط موجود وفق دهید.
• رایان فریتس، بنیانگذار سایت About.me: تجربه ای که کسب می کنید 
بسیار ارزشمندتر از پولی است که به حساب تان ریخته می شود. اعتبار و درستی 

شما بسیار باارزش تر از شهرتی است که کسب می کنید.
• آنتونی ولدکین، بنیانگذار هایپ ماشین: صادقانه خوب باشید. هیچ تبلیغی 
ی��ا حت��ی ترفند ه��ای بازاریابی 
متفاوت نیز نمی تواند جایگزینی 

برای این خصوصیت باشد.
جف��ری زلدم��ن، بنیانگذار   •
مجله A List Apart: نگران این 
نباشید که دیگران کار یا طراحی 
شما را بدزدند. روزی که دیگران 
چنین کاری کردند، نگران کیفیت 

پایین کارتان بشوید.
بنیانگذار  ادیس��ون،  توماس   •
جنرال الکتریک: ارزش یک ایده 
زمانی مشخص می شود که بتوانید 

از آن استفاده کنید.
• ج��ک دورس��ی، بنیانگ��ذار 
توییتر: همه جزییات را در بهترین 
حال��ت رعایت کنید و جزییات را 
محدود کنید تا بهترین حالت را 

به ارمغان آورید.
• ه��اوارد ش��ولتز، بنیانگذار و 
مدیرعامل اس��تارباکس: بیش��تر 
از آنچه دیگ��ران تصور می کنند 
ریس��ک کنی��د. بیش��تر از آنچه 
دیگران فکر می کنند رویاپردازی 
کنی��د. ش��ک نکنید ک��ه موفق 

خواهید شد.
• ل��ری پیج، بنیانگ��ذار گوگل: 
همیشه بیشتر از آنچه دیگران انتظار 
دارند کار کنید و چیزی بیشتر از حد 

انتظارشان تحویل دهید.
• ریچارد برانسون، مدیر ویرجین گروپ: شما با رعایت کردن قوانین، چیزی 
یاد نمی گیرید. شما باید آنها بشکنید، شکست بخورید و زمین بیفتید تا چیزی 

بیاموزید.
• بیل گیتس، بنیانگذار مایکروس��افت: من از ۲۰سالگی تا 3۰سالگی، حتی 

یک روز هم مرخصی نگرفتم. حتی یک روز.
• بن س��لبرمن، بنیانگذار پینترست: بیش��تر از حد نیاز از دیگران راهنمایی 
نگیرید. بیش از حد یک مس��ئله را تحلیل و آنالیز نکنید. فقط چیزی را خلق 
کنید و ببینید کارایی الزم را دارد یا خیر. اگر شکس��ت خوردید، چیز دیگری 

خلق کنید.
business/digiato :منبع

شنیده ها نشان از این دارد که اوبر در حال تصاحب بزرگ ترین رقیب خود در خاورمیانه با پرداخت بیش 
از 3.1 میلیارد دالر است.

بـه گـزارش زومیت، منابـع نزدیک اعـالم کرده اند که اوبر طی هفتـه  جاری تصاحب کریـم، بزرگ ترین 
سـرویس رقیب در خاورمیانه را تصاحب خواهد کرد. کریم یک سرویس اشتراک گذاری خودرو با مرکزیت 
دوبی اسـت. براسـاس شـنیده ها اوبر 1.4 میلیارد دالر به صورت نقدی و 1.7 میلیارد دالر را در قالب اسناد 
مالی که قابلیت تبدیل به سـهام اوبر را دارند، پرداخت خواهد کرد. باتوجه به قیمت مورد توافق، هر سـهم 

از کریم با ارز 55 دالر مبادله خواهد شد.
منابع آگاه از این معامله اعالم کرده اند که اصلی ترین سرمایه گذاران کریم که شامل شرکت سرمایه گذاری 
الولید بن تالل، میلیاردر سعودی و شرکت ژاپنی راکوتن است، فرصت دارند تا پایان امروز موافقت خود را 
با نهایی شـدن این معامله اعالم کنند و در صورت موافقت، تصاحب کریم توسط اوبر فردا به صورت رسمی 

اعالم خواهد شد.
خرید کریم توسـط اوبر را باید جزو آخرین اقدامات اسـتارتاپی خواند که قرار اسـت در آینده ای بسیار 
نزدیک سهام خود را به صورت عمومی در بورس اوراق بهادار نیویورک عرضه کند. عرضه  عمومی سهام اوبر 
را باید جزو بزرگ ترین عرضه  های اولیه سـهام بین شرکت های حوزه  فناوری خواند. برآوردها نشان از این 

دارد که ارزش اوبر پس از ورود به بازار سهام به بیش از 120 میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.
کریـم در سـال 2016 میالدی بیش از یـک میلیارد دالر ارزش گذاری شـده بود که از ایـن رو نام خود را 
به عنوان یکی از باارزش ترین اسـتارتاپ های خاورمیانه بر سـر زبان ها انداخـت. کریم بیش از یک میلیون 

راننده داشته و در 90 شهر به گستردگی 15 کشور در حال فعالیت است.
تصاحـب کریـم توسـط اوبر را باید نشـانه ای دال بر توجـه اوبر به منطقـه  خاورمیانه خوانـد که یکی از 

پرجمعیت ترین مناطق جهان به شمار می رود.

20 نقل قول الهام بخش از کارآفرینان موفق

اوبر با پرداخت ۳.۱ میلیارد دالر 
کریم را تصاحب می کند

دریچــه

  رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت انتشار بیانیه گام دوم انقالب اسالمی 
مسئولیت تمام دست اندرکاران علم و پژوهش را سنگین تر کرده است. محمد 
کاف��ی افزود: موضوع علم و فناوری یکی از اولویت های مهم این بیانیه اس��ت 
بنابراین در دانش��گاه فردوسی مش��هد برنامه ای برای تحقق این بیانیه تدوین 
ش��ده و براس��اس آن حرکت خواهیم کرد. به گزارش مهر، وی اظهار داشت: 
مق��ام معظم رهبری همواره بر موضوع علم و فناوری توجه ویژه ای داش��ته اند 
و برنام��ه داری��م در راس��تای تحقق بیانی��ه گام دوم انقالب ب��ه صورت ویژه 
نقش آفرینی کنیم. کافی اظهار داش��ت: موضوع کارآفرینی و کس��ب و کار در 
دانشگاه ها بسیار مهم است اما برای تحقق بیانیه گام دوم انقالب اسالمی باید 

به دنبال پژوهش های اصیل و کاربردی باشیم.

 اهمیت موضوع کارآفرینی 
و کسب و کار در دانشگاه ها

شنبه
17 فروردین 1398

شماره 1285
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سید هادی بهادری با بیان اینکه مجلس برای حمایت از استارتاپ ها 
توسط رسانه ملی حساسیت دارد، بیان کرد صدا و سیما مجموعه ای 
ملی و عمومی اس��ت و باید در انعقاد قراردادها به گونه ای رفتار کند 

که ش��ائبه حمایت جهت دار از مجموعه ای 
خاص به وجود نیاید.

به گزارش ایرنا، وی افزود: صدا و سیما از 
بودجه عمومی ارتزاق می کند و در حمایت 
از اس��تارتاپ ها به وی��ژه در بحث تبلیغات 
بای��د طوری حرکت کند که منافع عمومی 

تامین شود.
نماینده م��ردم ارومی��ه در خانه ملت با 
شائبه برانگیز خواندن برخی از قراردادهای 
صدا و س��یما در این راس��تا، اظهار داشت: 
مذک��ور  ق��رارداد  از  برخ��ی  در  ظاه��را 
حمایت های��ی صورت گرفته ک��ه مقداری 
ش��ائبه حمایت جه��ت دار را ایج��اد کرده 

اس��ت؛ در همین راس��تا با ارس��ال نامه ای به هیات رئیس��ه مجلس 
خواس��تیم صدا و سیما با ارائه توضیحاتی از این موضوع اعالم برائت 

کند.

وی ادامه داد: حال سوال پیش می آید که آیا این شائبه وجود دارد 
که صدا و سیما با مجموعه ای که مناسبات خاصی دارد قرارداد منعقد 
کرده اس��ت؟ البته بحث مناسبات یک طرف این قضیه است و بحث 
ش��فاف بودن قرارداد با رعایت تشریفات 

قانونی طرف دیگر این ماجراست.
بهادری با تاکید ب��ر اینکه در ماده ۴۵ 
آیین نام��ه مجلس موضوع نظارت بر تمام 
ارکان کش��ور وج��ود دارد، گف��ت: هرجا 
احساس ش��ود تخلفی در مجموعه ای رخ 
داده، کمیس��یون های تخصص��ی مجلس 
می تواند بررس��ی های الزم را انجام دهد؛ 
در نهایت اگر از س��وی مسئوالن مربوطه 
پاس��خ قانع کننده ای داده نش��ود موضوع 

می تواند در صحن مجلس مطرح شود.
اس��تارتاپ در فارسی به معنای شرکت 
نوپاس��ت؛ اگرچ��ه در تعریف اس��تارتاپ 
بر این مس��ئله تاکی��دی وجود ندارد که حتم��اً فعالیت آن در حوزه 
تکنولوژی یا فناوری اطالعات باش��د اما بس��یاری از اس��تارتاپ ها در 

سال های اخیر، حول این زمینه ها شکل گرفته اند.

سه شنبه  گذشته، ارزش بیت کوین به یک باره به باالترین حد خود در تقریبا پنج 
ماه اخیر رسید، اما داستان چه بود و چرا این اتفاق افتاد؟

به گزارش زومیت، بیت کوین، رمزارز پرس��روصدایی است که سال ها از تولد 
آن می گذرد؛ ارزش این رمزارز طی س��ال گذشته  
می��الدی روندی غالبا نزولی را طی کرد و تعجب 
برخی تحلیلگران را به دنبال داش��ت، اما سه شنبه  
گذش��ته در اتفاقی تأمل برانگیز، ارزش بیت کوین 
مجددا باال رفت و به بیشترین حد خود طی پنج 
ماه اخیر رسید. افزایش ناگهانی ارزش بیت کوین 
تنها به خ��ود بیت کوی��ن محدود نش��د و ارزش 
رمزارزهای کوچک دیگری نیز با رشد مواجه شد. 
براس��اس آنچه خبرنگار رسانه  رویترز می نویسد، 
این اتفاق در پی ثبت ش��دن یک س��فارش بزرگ 

از سوی خریداری ناشناس به وقوع پیوسته است.
ارزش بیت کوین روز سه شنبه در آسیا به میزان 
۲۰درصد باال رفت و برای اولین بار از اواس��ط ماه 

نوامبر گذش��ته، مرز ۵,۰۰۰ دالر را رد کرد. تا اواس��ط بعد از ظهر روز سه شنبه، 
ارزش بیت کوی��ن اندک��ی کاهش یافت و به ۴,8۰۰دالر رس��ید؛ همین ۴,8۰۰ 
دالر هم به نوبه  خود رش��دی 1۶درصدی نس��بت به قبل به شمار می آید. برای 

نخس��تین بار از آوریل سال گذشته اس��ت که ارزش بیت کوین طی یک روز، تا 
این میزان رشد می کند. ارزش بیت کوین در اواخر سال ۲۰17 تا نزدیک ۲۰,۰۰۰ 
دالر باال رفت؛ بااین حال، چیزی نگذشت که قیمت آن فروکش کرد. درواقع آمار 
نشان می دهد که در س��ال گذشته، ارزش این 
رمزارز طی س��ه فصل متوالی، با کاهش روبه رو 

شده است.
تحلیلگران می گوین��د افزایش ناگهانی ارزش 
بیت کوی��ن، احتم��اال به دلیل ثبت سفارش��ی 
ب��ه ارزش 1۰۰ میلی��ون دالر توس��ط ف��ردی 
 Coinbase ناشناس از طریق مراکز مبادالتی
)در   Bitstamp و آمری��کا(  )در   Kraken و

لوکزامبورگ( بوده است.
 BCB Group مدیر اجرایی ارش��د شرکت
در ای��ن زمین��ه می گوید: »احتم��ال می دهیم 
که دلی��ل این اتفاق، به یک س��فارش بزرگ از 
طریق مراکز مبادالتی یادش��ده مربوط ش��ود؛ 
این س��فارش توس��ط الگوریتمی خاص ساز ماندهی ش��ده و در حدود ۲۰ هزار 
بیت کوین، ارزش داشته است«. با  همه  اینها، تاکنون تحلیلگران نتوانسته اند دلیل 

ثبت چنین سفارشی را از سوی خریدار مرموز، شرح دهند.

ارزش بیت کوین به یک باره با رشدی 20درصدی مواجه شدرسانه ملی از استارتاپ ها حمایت کند

»ن��وآوری باز« رویکردی کاربردی  نس��بت به مفهوم نوآوری اس��ت. 
امروزه نوآوری ها به راحتی می توانند اثراتی را در س��طح مصرف کننده، 

شرکت، صنعت و جامعه از خود به جای بگذارند.
رویکرد نوآوری باز و دستاوردی جدید در صنعت کشاورزی:

ارائه فناوری بازی سازی برای تشخیص علف های هرز
صنعت کشاورزی و رویداد نوآوری باز:

کش��اورزی هم مانند بسیاری از صنایع دیگر از چالش ها و مشکالت 
زی��ادی رنج می برد که ه��ر کدام می تواند به نوبه خ��ود فرصتی برای 
ارائ��ه راهکاره��ای خالقانه و نوآورانه باش��د. به منظ��ور حل بعضی از 
این چالش ها کس��ب و کاری به نام »Agri-Tech East« به میزبانی 
هاکاتون در س��ال ۲۰18 روی بخش��ی از س��ازمان های کشاورزی در 

انگلستان متمرکز شد.
این اولین باری بود که چنین رویکردی اتخاذ می ش��د و کسب وکار 

Agri-Tech East امیدوار بود که 
بتواند با اس��تفاده از نوآوری باز افکار 
و ایده های متنوعی را برای رویارویی 
با س��ه چالش حوزه کش��اورزی ارائه 

دهد.
این چالش ها عبارت بودند از:

1. ارتق��ای رویکرده��ای س��نتی 
کنترل علف های هرز

۲. تولی��د محص��والت غذایی قابل 
دسترس تر

3. یکپارچگی داده ها برای ارزیابی 
دقیق تر شرایط رشد

»هاکات��ون«،  ای��ن  در 
ش��رکت کنندگانی از چه��ار ق��اره و 
از رش��ته های متعدد جذب ش��دند. 
نویسان کامپیوتر، متخصصان  برنامه  
دانشمندان  کشاورزان،  ماشین آالت، 

گیاه شناس��ی در ای��ن روی��داد ش��رکت کردند و بی��ش از 9 تیم چند 
رشته ای تشکیل شد. شرکت کنندگان این رویداد آخر هفته را به ارائه 

راه حل های شان اختصاص دادند.
اهداف »هاکاتون«:

هاکاتون نه تنها برای حل مش��کالت با نگاه و رویکردی جدید است، 
بلکه برای سرعت بخشیدن به جریان خلق ایده هاست، چرا که مشاهده 
نتایج نوآوری در صنایع غذایی وکش��اورزی س��نتی به زمان بیشتری 

نیاز دارد.
فرآیند کارکردن روی چالش ها:
رقابت تیم ها بر سر چالش اول:

دو تیم روی اولین چالش یعنی »روش های جدید بهبود رویکردهای 
س��نتی به منظور کنترل علف های هرز« کار کردند. یکی از مش��کالت 
مهمی که صنعت کش��اورزی انگلس��تان را تهدید می کرد، رشد »بلک 
گراس«ه��ا بوده که بیش از یک میلیون هکتار محصوالت زراعی را در 
انگلس��تان آلوده کرده اس��ت. در طول س��ال ها این نوع علف های هرز 

نسبت به علف کش ها مقاوم تر شده اند.

راه حل��ی ک��ه ب��رای رویاروی��ی با ای��ن چال��ش ارائه و برنده ش��د، 
»Weedsport« بود که فناوری بازی س��ازی را با اس��تفاده از هوش 
مصنوعی برای شناسایی علف های هرز استفاده کرد. این راه حل شکل 

ماهرانه تری از شناسایی و تشخیص علف های هرز را ارائه می داد.
در واق��ع اگر کش��اورزان دقیق��ا ندانند که علف های ه��رز در کدام 
قسمت ها می رویند، متوقف کردن رشد و جلوگیری از انتشار گسترده 

آنها مشکل تر خواهد بود.  
ن��وآوری WeedSpot از یک موتور بازی برای ایجاد تصاویر س��ه 
بعدی از علف های هرز اس��تفاده کرد. به منظور کمک به الگوریتم های 
آموزش طبقه بندی علف های هرز، داده های عینی که توسط بشر ایجاد 
شده بود با داده های دنیای واقعی تکمیل شدند تا اعتبارسنجی شوند.

رقابت تیم ها بر سر چالش دوم:
هر سه تیم در چالش دوم شرکت کردند تا »روش های جدیدی برای 
تولید محصوالت غذایی قابل دسترس تر« ارائه دهند. تیم ها می بایست 
افکار و ایده های ش��ان را به سمت سیس��تم های رشد عمودی متمایل 
می کردند که از آب و مواد مغذی محلول به جای خاک استفاده کنند.

امکان  گرچه چنی��ن روش هایی 
تولی��د محص��والت غذای��ی را در 
فراه��م  غیرمنتظ��ره  مکان ه��ای 
می کن��د،  اما نی��از دارد ب��ه بهبود 
سیستم های کنترلی برای اطمینان 
بهین��ه رش��د  از ش��رایط  یافت��ن 

محصوالت مختلف.
در ای��ن رقاب��ت، راه ح��ل برنده 
متعلق به تی��م »Grow« به خاطر 
سیس��تم تح��ت کنت��رل ه��وش 
درک  ک��ه  ب��ود  مصنوعی ش��ان 
چگونگی اس��تفاده از داشبورد این 

سیستم بسیار ساده و آسان است.
رقابت تیم ها بر سر چالش سوم:

چالش سوم مربوط به »چگونگی 
کارگی��ری  ب��ه  و  یکپارچه س��ازی 
داده های کالن هنگام کش��اورزی« 
است. کشاورزان هنگام نظارت و مدیریت مزارع خود، اطالعات زیادی 
را از مناب��ع مختلف جم��ع آوری می کنند. از جمل��ه؛ اطالعات مربوط 
ب��ه بازده محصول ی��ا داده های مربوط به رطوبت خ��اک. با این حال، 
ای��ن داده ها تنها زمانی مفیدند که ب��رای مکانی خاص به اندازه کافی 
مش��خص شده باشند.  نمونه هایی که در اختیار تیم های شرکت کننده 
ق��رار گرفته بود؛ دو ایس��تگاه آب و هوایی بودند که ش��ش مایل باهم 
فاصله داشتند. یکی بارش را ثبت می کرد و دیگری خیر. چهار تیم در 
این چالش ش��رکت داش��تند و برنده تیم »Durian Pi« بود. راه حل 
آنها داده های موجود را برای شناس��ایی همبستگی و ارتباطات جدید 
کنار هم قرار داد و از تکنیک های آماری برای پیش بینی شرایط آب و 

هوایی بین ۲۶ ایستگاه آب و هوایی استفاده کرد.
و اما گام های بعدی برای آیندگان:

گام ه��ای بعدی این اس��ت ک��ه مفاهی��م و نمونه های برن��ده را به 
فرصت ه��ای تج��اری تبدیل کنید. هم��ه راه حل های ارائه ش��ده این 

پتانسیل را دارند که تاثیر زیادی بر صنعت کشاورزی داشته باشند.
ideaconnection/modirinfo  :منبع

وقتی »نوآوری باز« به حل چالش های صنعت کشاورزی کمک می کند

یادداشـت

محققان معتقدند که تا س��ال ۲۰۲۰، در ح��دود 1۰۰ میلیون نفر برای خرید 
خود در فروشگاه های مختلف از واقعیت افزوده استفاده خواهند کرد.  به گزارش 
زومیت، گارتنر پیش بینی کرده اس��ت که تا سال آینده  میالدی در حدود  1۰۰ 
میلیون نفر از واقعیت افزوده برای خرید محصوالت مورد نظر خود در فروشگاه های 
آنالین و سایر فروشگاه های غیرآنالین استفاده خواهند کرد. تابستان سال گذشته، 
گارتنر از خرده فروش��ی ها نظرسنجی کرد و متوجه ش��د که در حدود ۴۶درصد 
فروش��گا ه های خرده فروش��ی قصد دارند واقعیت افزوده یا واقعیت مجازی را در 
بخش فروش محصوالت خود اضافه کنند. گارتنر معتقد است که با معرفی شبکه  
پرسرعت اینترنت بی س��یم ۵G، فروشگاه های بیشتری از فناوری های مبتنی بر 
واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در فروش محصوالت خود کمک خواهند گرفت. 

تا سال 2020 صد میلیون نفر برای خرید 
از واقعیت افزوده استفاده خواهند کرد

مترجم: نازنین توکلی
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی



طراحی مینیمال امروزه بدل به یکی از نیازهای اساسی هر برندی شده است. در این میان تفاوتی بین تالش برای 
فراهم س��ازی پس��ت های جذاب در اینستاگرام، صفحه سایت یا س��ایر طرح های اصلی برندمان نیست.  مزیت اصلی 
طرح های مینیمال تغییر نحوه برقراری ارتباط ما با مخاطب های برندمان است. به این ترتیب به جای استفاده از چند 
س��طر مطلب کسل کننده یا طرح های ساده و ابتدایی در قالبی جذاب به تعامل با مخاطب هدف مان خواهم پرداخت. 
طرح های مینیمال معموال تاکید واضحی روی اهداف مورد نظر برندها دارند. به همین دلیل به سادگی از سوی مخاطب 
مورد شناس��ایی قرار می گیرند.  برخالف تصور عمومی مردم، طراحی مینیمالیستی فقط شامل فضایی سفید نیست. 
بدون تردید برای پیشگیری از خلق طرح های مینیمال کسل کننده و غیرجذاب باید نگاهی دقیق به نمونه های موفق 
چنین طراحی هایی داشته باشیم. در این مقاله هدف اصلی من بررسی برخی از طرح های مینیمالیستی موفق است. در 

زمینه انتخاب موارد موفق نیز به طور عادالنه از پوسترها گرفته تا لوگوها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
طرح های گرافیکی مینیمالیستی

1. براگا دا کروز

کارت  کسب وکار برند براگا دا کروز مانند جواهرات این برند چشم نواز هستند. لوک هالوتا با طراحی کارت هایی بسیار 
زیبا کمک شایانی به این برند در راستای نمایش جلوه ای خالق و جذاب از خود کرده است. در حقیقت نمونه براگا دا 
کروز مثال موفقی از نحوه تاثیرگذاری طراحی مینیمالیستی بر روی نمای کلی کسب وکارهاست. هالوتا در طراحی این 
کارت ها از دو رنگ اصلی سیاه و سفید استفاده کرده است. به این ترتیب یک سوی کارت ها به رنگ مشکی طراحی شده 
است. در این سو ما لوگو و نام براگا دا کروز را در مرکز داریم. رنگ فونت این صفحه در تضاد با پس زمینه مشکی در قالب 
سفید انتخاب شده است. به این ترتیب تاثیر بیشتری بر روی جلب نظر مخاطب خواهد داشت. پشت کارت براگا دا کروز 
به رنگ سفید طراحی شده است. در این صفحه نام مدیرعامل شرکت، آدرس سایت رسمی و شماره تماس قرار دارد. 
در اینجا نیز ما با پس زمینه ای سفید و رنگ فونتی متضاد یعنی سیاه مواجه هستیم. به این ترتیب تاثیرگذاری ترکیب 

رنگ این طراحی در عین سادگی تا حد زیادی افزایش خواهد یافت. 
2. ویسمی

طرح های مینیمالیستی الزاما نباید حوصله مخاطب را سر ببرد. در اینجا برند ویسمی یک آگهی تبلیغاتی بسیار 
خالقانه را طراحی کرده اس��ت. تمرکز اصلی در این طراحی روی کادر آبی »به ما بپیوندید« اس��ت. در حقیقت 
پس زمینه این آگهی به رنگ نارنجی است. به همین دلیل طراحی کادری هرچند کوچک به رنگ آبی نگاه مخاطب 
را به خود جلب می کند. البته برند ویسمی برای جلب نظر مخاطب فقط به بازی با رنگ ها اکتفا نکرده است. به این 
ترتیب آنها بوقی بزرگ با سر شیر را نیز در سمت راست آگهی شان قرار داده اند. به این ترتیب نگاه مخاطب بیش 

از هر زمان دیگری به این شیر در حال نعره زدن جلب خواهد شد. 
3. طراحی کتاب هیتر شاو

برند هیتر شاو نامی شناخته شده در عرصه طراحی گرافیکی است. این برند در طراحی کتاب اطلس اقیانوس های خود 

با طرح های مینیمالیستی ساده  تصاویر جذاب مخاطب را به وجد آورده است. این اطلس به طور عمده تصاویر جذاب 
اقیانوس های مختلف را در خود می دارد. همچنین متن های توضیحی پیرامون هر تصویر نیز با فونت و رنگی ساده در 
گوشه ای از تصاویر نقش بسته اند. به این ترتیب متن راهنما هیچ تاثیری بر روی تصویر اصلی ایجاد نمی کند. نکته جالب 
طراحی کتاب هیتر شاو نقشه راهنمای پس زمینه آن است. به این ترتیب هر تصویر دارای نقشه راهنمایی برای تعیین 
موقعیت جغرافیای آن منطقه است. این نقشه به صورت نقاشی سیاه و سفید در پس زمینه هر تصویر )گوشه سمت چپ( 

قرار دارد. به این ترتیب مخاطب به راحتی امکان مشاهده مکان ثبت عکس ها را خواهد داشت. 
4. کارت های هلیکس اسلیپ با طراحی استفانی بروکر

برند هلیکس اسلیپ اخیرا اقدام به خلق کارت های جالبی کرده است. بر این اساس روی این کارت ها توصیه هایی 
مختلف برای مخاطب درج ش��ده اس��ت. اس��تفانی بروکر به عنوان یک طراح خالق به گونه ای مناسب از طراحی 
مینیمالیس��تی سود برده اس��ت. کارت های هلیکس اسلیپ در عین س��ادگی دارای طیف رنگ های چشم نوازی 

هستند. نکته جالب اینکه در طراحی استفانی هیچ رنگ تندی مشاهده نمی شود. 
5. طراحی مینیمال برند پیکسیت با طراحی پیتر کومیروفسکی

کومیروفسکی در سایت رسمی خود پیرامون این طراحی اش اینگونه اظهار نظر کرده است: »برند پیکسیت از من 
درخواست طراحی مجموعه ای از طرح های الگوبرداری شده از طبیعت را کرد. هدف اصلی آنها انتخاب آیکونی مناسب 
برای اپ تازه شان تحت عنوان Fragment بود.« طراح نهایی کومیروفسکی به معنای دقیق کلمه تمام درخواست های 
برند پیکسیت را در خود جای داده است. به این ترتیب با الگوبرداری از ظاهر روباه قرمز طرحی بی نهایت جذاب خلق 
شده است. نکته جالب اینکه کومیروفسکی برای پیکسیت مجموعه متنوعی از طرح ها را تولید کرد. در نهایت هم با نظر 

مشترک دو طرف روباه قرمز به عنوان کار نهایی انتخاب شد. 
6. طرح مستر کارت با طراحی پنتاگرام

بدون تردید یکی از به یاد ماندنی ترین طراحی های مینیمال تاریخ متعلق به برند مستر کارت است. در حقیقت 
این طرح به خوبی بیانگر کس��ب وکار مس��تر کارت و حوزه تخصصی اش اس��ت. این طرح بر پایه دو رنگ قرمز و 
نارنجی قرار دارد. به این ترتیب با تالقی آنها رنگ سومی خلق می شود. در پایین طرح نیز نام مستر کارت نقش 
بسته است. طراحی این اثر به اندازه ای تاثیرگذار بوده که هنوز هم پس از گذشت سال ها برند مستر کارت در آن 

تغییری ایجاد نکرده است.
ادامه دارد ...
hubspot :منبع

فوت  های کوزه گری در دنیای فریلنسری )1(

می گویند در زمان های دور که حرفه ها را به صورت اس��تاد و شاگردی 
ی��اد می گرفتیم )کاش بتوانیم از آن دوران، رابطه  اس��تاد و ش��اگرد را به 
دنیای امروزمان بیاوریم(، نوجوانی به کوزه گری عالقه مند می شود. در آن 
دوران هنوز مدرک سطح یک و سطح دو فنی و حرفه ای، مدرک پژوهش 
در صنایع دستی، مدرک کارشناسی صنایع دستی و مدارک دیگر وجود 
نداش��ت. رزومه به دست ها هم وجود نداشتند. بیشترین چیزی که باعث 
می شد بتوانید وارد بازار کار شوید، تایید استادی باسابقه بود که خارجی ها 
امروز آن را با نام Reference Name می شناس��ند. نوجوان داستان ما 
هم برای گرفتن این تاییدیه و آموختن حرفه  کوزه گری، به سراغ کوزه گر 

شهرشان می رود و کار را با او شروع می کند.
اس��تاد کوزه گر، آرام آرام جزییات کار را یاد شاگرد می دهد. هفته های 
اول، مجبور بود به دنبال خاک مناسب برود. شاگرد نوجوان، آنقدر خاک 
بد آورد و آزمون و خطا کرد تا باالخره از روی گیاهان، رنگ خاک، فاصله از 
شهر چندین فاکتور دیگر خاک خوب را تشخیص می داد. به قول معروف، 

در خاک شناسی برای خودش استادی شده بود.
شش ماه بعدی، فقط به این صرف شد که شاگرد، گل را »بسرشتد« و 
آن را ورز دهد. خمیر و گل کوزه گری هم به این س��ادگی ورز نمی خورد. 
ش��ش ماه طول کشید تا دست های نوجوان توانمند شود و بتواند فِن ورز 
دادن را یاد بگیرد. من و شما هم اگر به جایش بودیم، شاید همین اندازه 
زمان نیاز داش��تیم. بحث مهارت اس��ت؛ چیزی که بدون صرف زمان و با 

درس خواندِن شِب امتحان به دست نمی آید.
بعد از چهار س��ال، نوجوان پا به پای استاد فعالیت می کرد. استاد از او 
راضی بود و یک چهارم درآمد را به او می داد. شاگرد هم با استادش رابطه  
خوبی داش��ت و از اینکه می توانست پیش دیگران سری بلند کند، راضی 
بود. روزی از روزها، نوجوان حکایت )که حاال تبدیل به جوانی ۲۰ س��اله 
ش��ده بود( تصمیم می گیرد که برای خ��ودش کارگاهی کوچک باز کند. 

دعوای بین شاگرد و استاد، از همین جا شروع می شود.
اس��تاد مخالف این کار بود. می گفت من به صالحت نمی دانم که االن 
کارگاه داشته باشی. چند سال می گذرد و عمرت را هدر می دهی. پشیمان 
می شوی. درخت دانشت تنومند است، ولی هنوز میوه ای ندارد. صبر کن تا 
میوه دار شود و بعد برو. شاگرد هم مخالف استاد بود. می گفت اگر تو یک 
روز هم به کارگاه نیایی، خود من تمام کارها راانجام می دهم. چرا باید باز 
هم پیشت بمانم؟ می خواهم بیرون بزنم و برای خودم کار کنم. می خواهم 

1۰۰درصد عایدی کارگاه مال من باشد.
اس��تاد کمی مقاومت کرد، ولی بحث داش��ت به س��مت ناخوشایندی 
می رفت. شاگرد حس کرد که استاد می خواهد استثمارش کند. استاد هم 
که نمی خواست شاگرد به او حس بدی داشته باشد، مقاومت نکرد و گفت 

هرکاری می خواهی بکن، ولی تاییدیه من را نخواهی داشت.
ش��اگرد پول هایش را جمع کرد و برای خ��ودش کارگاه زد. برای اولین 
بار، کوزه ها را داخل کوره گذاشت و منتظر ماند، ولی زمانی که کوزه ها را 
از تنور خارج کرد، همه شکس��ته بودند. بار دوم، سوم و چهارم هم همین 
اتفاق افتاد. کوزه ها بدون دلیلی خاص، می شکستند. انواع ِگل ها، ذغال ها 
و روش ه��ای ورزدادن را امتحان کرد، ولی کوزه ها باز هم می شکس��تند. 
جوان کوزه گر کامال کالفه و آش��فته شده بود، ولی غرورش اجازه نمی داد 
پیش استادش برود. چند ماه گذشت و او حتی یک کوزه هم نساخته بود. 
مغ��ازه اش خالی بود و مردم هم اعتنایی به او نداش��تند. آبرویش کم کم 
رفت و دیگر چیزی برایش باقی نماند. دس��ت از پا درازتر، پیش استادش 
بازگش��ت. استاد هم سنگ تمام گذاش��ت و تا می توانست سرکوفت زد. 
جوان شکسته ش��ده بود و دوباره می خواست ش��اگردی کند. استاد هم 
می خواست دق و دلی اش را سر شاگرد قدیمی خالی کند. خالصه اینکه 
باالخره ش��اگرد التماس کرد و اس��تاد هم که از لذت انتقام و آزار راضی 
ش��ده بود، پذیرفت که جوان دوباره سرکارش برگردد. چند سالی گذشت 
و ج��وان، هنوز اندر خم کوچه ای بود که کوزه ها در آن می شکس��تند. در 
این چند سال، متوجه شد که اگر هم می توانست کوزه بسازد، نمی توانست 
مغازه داری کند. شاگرد جدیدی هم که برای کارگاه آمده بود، به او نشان 

داد که بلد نیست با شاگردهای کم سن و سال ارتباط برقرار کند.
در یک روز شنبه )شاید هم دوشنبه(، استاد که حاال کامال پیر و ناتوان 
شده بود صدایش زد و کوزه های نپخته را نشانش داد. از جوان خواست که 

آنها را داخل کوره بگذارد، ولی باز هم همه  کوزه ها شکستند.
اس��تاد گفت طبقی دیگر آماده کند و کوزه ها را قبل از گذاشتن داخل 
ک��وره، »ف��وت« کند. این کار، گ��رد و خاک روی ک��وزه را پاک می کرد. 
کوزه ها بعد از پخته شدن، سالم و آماده تحویل جوان شدند. جوان بسیار 
شگفت زده بود، ولی دیگر می دانست که چرا استاد، این »فوت کوزه گری« 
را قبال یادش نداده بود. اس��تاد به او گفت که می خواهد بازنشس��ته شود، 
بنابراین کارگاه را به او خواهد داد و مبلغی هم برای سال های آخر عمرش 
از او می گیرد. جوان کوزه گر دیگر خوشحال نبود. چیزی را به سادگی به 
دست نیاورده بود که بخواهد خوشحال باشد. کارگاه هم برایش عزیزتر از 
ج��ان بود و مصمم بود تا لحظه م��رگ، برپا نگهش دارد.  فوت کوزه گری 
یکی از استعاره های ادبی ماست. چند سال پیش، فکر می کردم که بیشتر 
ش��بیه گنج است؛ اگر پیدایش کنی، یک شبه ره 1۰۰ ساله می روی. ولی 

امروز نظرم تغییر کرده است.
گفتن اینکه »تو در بازاریابی خبره نیستی« بسیار سخت است. مخاطب 
اصال نمی داند بازاریابی چیس��ت و فقط چند جمله از بزرگان را درباره اش 
خوانده است. شاید هم چند سمینار شرکت کرده و پول زیادی خرج کرده 
باش��د، ولی به جای گفتن این جمله، می توان راه کم تنش تری را انتخاب 
ک��رد. می توان رمزی در حد »فوت کردن« را پیش خود نگه داش��ت و تا 
زمانی که ش��اگرد به مهارت هایی انتزاعی مث��ل »بازاریابی«، »مذاکره« و 
»مدیریت« چیره نشده است، فوت کردن را به او نیاموخت، ولی متاسفانه 

)و بسیار متاسفانه( این راهکار امروز جواب نمی دهد.
مشکلی که من و شمای تحصیلکرده امروز با آن مواجهیم، این است که 
فوت های کوزه گری را در کسری از ثانیه به دست میاوریم. هنوز نمی توانیم 
کارگاه را بچرخانی��م و جنس مان را بفروش��یم، ولی دیتابیس های زیادی 
برای مان نکته و »How to« آماده دارند. ما با مهارت و مفهوم پخته شدن 
ذهن مان بیگانه ایم و جذب تیترهایی مثل »1۰ نکته در فروش و بازاریابی« 
می شویم. به هر حال، من هم هرچه نکته دارم روی دایره می ریزم تا از آن 
اس��تفاده کنید. استداللم این است که نگفتن شان در این روزگار معنایی 
ندارد. کسی که طالب باشد، باالخره جواب را پیدا می کند، ولی انتظار ندارم 
که با تزریق این نکته ها در یک نوشته، به فریلنسری موفق و خفن تبدیل 
شوید. راه درازی پیش روی تان است و واماندن در آن هم باعث شکست تان 
می شود.                                                               ادامه دارد ...
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بازاریابی رابطه ای و ایجاد اعتماد در مشتریان

در »بازاریابی رابطه ای« بازاریاب به جای توجه به فرآیند مبادله، به 
حداکثر سودی که از گفت و گو میان مشتری و تامین کننده به دست 
می آی��د، توجه می کند. در این نوع بازاریابی مش��تری و بازاریاب به 
عنوان ش��ریک یکدیگر در نظر گرفته می ش��وند و این ویژگی سبب 
می شود بر مبانی اعتماد و وفاداری متقابل سود نصیب هر دو شریک 
یعنی بازاریاب و مش��تری ش��ود. در حقیقت به دلیل اهمیت بسیار 

زیاد حفظ مشتریان، از این نوع بازاریابی استفاده می شود.
می ت��وان بازاریابی رابط��ه ای را فرآیندی معرفی ک��رد که در آن 
چندی��ن گروه با اهداف مختلف وجود دارند و باید اهداف هر یک از 
این گروه ها تامین ش��ود، بنابراین »اعتماد« نقش مهمی در این نوع 

بازاریابی ایفا می کند.
بازاریابی رابطه ای در ابتدا در بازاریابی بنگاه به بنگاه یا به عبارتی 
B۲B ش��کل گرفت، اما با توجه به در اولویت قرار گرفتن مشتریان، 

امروزه این نوع بازاریابی شکل گرفته است.
در این نوع بازاریابی، بر توس��عه روابط بلندمدت با مشتریان توجه 
و تاکید می ش��ود و تا حدی اعتماد ش��کل می گیرد که مش��تریان 

به عنوان شریکی برای کسب و کارها در نظر گرفته شوند.
دلیل رشد بازاریابی رابطه ای

1-ب��ا وجود مش��تریان وف��ادار و روابط متکی بر اعتم��اد، هزینه 
تبلیغات کاهش یافته و در فعالیت های بازاریابی می توان صرفه جویی 

کرد.
۲-ای��ن نوع بازاریابی برای مش��تریان منافع بیش��تری را تضمین 
می کند و س��بب می ش��ود تا هزینه زمانی و میزان ریسک در خرید 

کاال و خدمات برای آنان کاهش پیدا کند.
اما سوال مهمی که همیش��ه چالش این نوع بازاریابی ها بوده این 
اس��ت که، چگونه تش��خیص دهیم که مشتریان ما استحقاق چنین 

روابطی را دارند؟
به طور کلی می توان گفت در خصوص کاالهای مصرفی دو طیف 

مشتریان وجود دارد:
1-مشتریان با سهم همیشگی:

 چنین مش��تریانی افرادی هستند که هزینه جا به جایی و تغییر 
تامین کننده برای آنان کم اس��ت. آنان برای خرید کاالهای مصرفی 
گران قیمت تمایل بیش��تری دارند تا به ش��کل حضوری و از طریق 

مذاکره فردی با فروشنده فرآیند خرید خود را طی کنند.
۲-مشتریان بی عالقه نسبت به ایجاد روابط بلندمدت:

چنین مش��تریانی پایبند به نام تجاری خاصی نبوده و مش��تریان 
تنوع طلبی هس��تند ک��ه در صدد تجربه نام ه��ای تجاری مختلف و 

برندهای گوناگون هستند.
در مفهوم بازاریابی رابطه ای اگر تعدادی از مش��تریان ما از دست 
بروند و یک مشتری خوب و وفادار جایگزین شود، شرایط مساعدی 
را ایجاد کرده است. به  نوعی می توان گفت برای ایجاد یک مشتری 

وفادار باید چند مشتری معمولی از بین بروند.
در ای��ن مبحث نوع بازار هدف و تقس��یم بازار نی��ز حائز اهمیت 
اس��ت. برای مثال بنز با محصوالت گران قیمت خود بازار هدف قشر 
کم درآمد و متوسط را از دست داده است و بر مشتریان خاص خود 

تمرکز کرده است.

برندینگ و تاثیر آن بر بازاریابی رابطه ای
دنیا دنیای برند و نام های تجاری اس��ت در چنین شرایطی، خود 
مش��تریان به دنبال ایجاد رابطه بلند مدت با کسب و کار ها هستند. 
از طرف دیگر این کس��ب و کارها با در نظر گرفتن بن های تخفیف 
و عضویت در باش��گاه کس��ب و کار ها و ... می توانند در ایجاد چنین 

روابط بلندمدتی موفق باشند.
اگر کس��ب و کار ش��ما به بازاریابی رابطه ای نیازمند اس��ت ایجاد 

تغییرات زیر اهمیت می یابد:
1-اعضای کس��ب و کارت��ان  باید در هنگام معامل��ه و فروش به 
مش��تریان، دیدگاه بلندمدتی را در نظر بگیرند و برای دس��تیابی به 

این دیدگاه آموزش دیدگاه مشتری محوری اهمیت دارد.
۲-کار تیمی و تالش های تیمی در کس��ب و کارها اهمیت بسیار 
زی��ادی دارد به نوعی می توان گفت فلس��فه بازاریابی رابطه ای باید 
در یکایک اعضای تیم و س��ازمان نهادینه ش��ود و برای احقاق این 

رویکرد، تالش تیمی صورت گیرد.
3-کسب وکار ش��ما باید متمرکز بر رفع نیاز و خواسته مشتریان 

باشد و صرفا سود و افزایش فروش را مدنظر قرار ندهد.
برای حفظ مشتریان می توان دو اقدام زیر را انجام داد:

1-مزای��ای مالی: پرداخت های مادی و پاداش پولی به مش��تریان 
برای افزایش وفاداری آنان در قالب هدایای پستی و امتیازات و ....

۲-مزایای اجتماعی: ایجاد پیوندهای شخصی و اجتماعی اعضای 
کس��ب و کارتان با مش��تریان در قالب ارائه برنام��ه بازاریابی خاص 

یکایک مشتریان.
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اگر شما به دنبال رشد کسب وکارتان هستید، باید برای برندتان بازاریابی 
مناسب انجام دهید. در این زمینه فرقی ندارد شما در حال فروش کاال یا 
س��رویس مشخصی هس��تید. در هر صورت یک برند باید توانایی ترکیب 

کلمات مناسب برای بیان آنچه انجام می دهد، داشته باشد. 
نکته جالب درخصوص بازاریابی وج��ود راهکارهای متنوع برای نیل به 
اهداف اس��ت. به این ترتیب به اندازه برندهای  به دنبال جذب مش��تری 
راهکار برای بازاریابی برند وجود دارد. متاسفانه نقطه تاریک بازاریابی برای 
برندمان بحث مالی اش اس��ت. اگرچه راهکارهای س��اده ای برای بازاریابی 
ارزان وجود دارد، اما هیچ راهکاری بدون صرف هزینه امکان پذیر نیس��ت. 
هرچه تاثیرگذاری یک ش��یوه بازاریاب��ی افزایش می یابد، هزینه مورد نیاز 
برای اجرا نیز باالتر می رود. بس��یاری از برندها به دو دلیل پرداخت هزینه 
برای بازاریابی برند را مورد بی توجهی قرار می دهند. نخست به دلیل عدم 
تمای��ل به صرف هزینه پیرامون امور بازاریابی و مهم تر از همه )علت دوم( 
ناتوانی در پرداخت هزینه. ناتوانی در پرداخت هزینه به طور کلی در ارتباط 

با محدودیت بودجه برندها تعریف می شود. 
اگرچه بس��یاری از راهکارهای بازاریابی نیازمند اختصاص هزینه باالیی 
نیست با این حال چنین اصلی در مورد همه استراتژی های بازاریابی صادق 
نخواهد بود. برخی از استراتژی های بازاریابی بودجه های بسیار هنگفتی را 
طل��ب می کند. البته در اینجا باید یک نکته مهم را مدنظر داش��ت. وقتی 
یک اس��تراتژی بازاریابی هزینه بیشتری را طلب می کند، لزوما به معنای 
تاثیرگذاری بیش��تر آن ش��یوه نیس��ت. هدف اصلی این مقاله نیز بررسی 
راهکاره��ای بازاریاب��ی برند تاثیرگذار و در عین ح��ال هماهنگ با بودجه 
محدود بسیاری از برندهاست. در نگاه نخست شاید این ایده بسیار عجیب 
و تحقق ناپذیر به نظر برسد، با این حال در ادامه تالش خود را برای توضیح 

بیشتر هدف اصلی مقاله به کار خواهم بست.
استفاده هوشمندانه از سرویس ایمیل

بسیاری از برندها نگاه ویژه ای به ارسال محتوای تازه برای مخاطبان خود 
از طریق س��رویس های ایمیل دارند. مزیت اصلی این شیوه امکان طراحی 
قالب های مختلف، نگارش متن با دست باز و از همه مهم تر رایگان بودنش 
اس��ت. شما توانایی نگارش و ارس��ال هر تعداد ایمیل که بخواهید، دارید. 
همچنین اگر متن ایمیل را خودمان طراحی کنیم، دیگر نیازی به پرداخت 
هزینه اضافی به نویس��نده ای مشخص برای نگارش متن پیام مان نخواهد 
بود. در شروع کار معموال هیچ برندی نیازمند پرداخت هزینه به سرویس 
ایمیلی نیست. این کار فقط در مراحل پیشرفته برای ارسال ایمیل به دامنه 

وسیع تری از مخاطب ها صورت می گیرد. 
اگرچ��ه ارس��ال ایمیل کامال رایگان اس��ت، اما پی��ش از انتخاب گزینه 
»ارس��ال« بای��د اندکی پژوهش نی��ز انجام دهیم. نکت��ه مدنظر من فهم 
تفاوت های میان ایمیل بازاریابی و ایمیل فروش محور است. در یک ایمیل 
متمرکز بر فروش محصوالت ما رویه ای متفاوت از نمونه بازاریابی در پیش 
داریم. همچنین براساس تفاوت میان محتوای ایمیل ها زمان مناسب برای 

ارسال ش��ان نیز متفاوت خواهد بود. اگر به این نکات توجه نداشته باشیم، 
محتوای ایمیل مان برای مخاطب آزاردهنده خواهد شد. 

خلق محتوای ارزشمند
ایج��اد محت��وای ب��اارزش یکی دیگ��ر از راهکاره��ای بازاریاب��ی برای 
کسب وکارمان است. چنین ش��یوه ای معموال تاثیر بسیار عمیق تری روی 
مخاط��ب اینترنت��ی دارد. همچنی��ن در صورت طراحی محتوا از س��وی 

خودمان نیاز به پرداخت هزینه به بازاریاب ها هم نیست. 
نکته مهم درخصوص ایجاد محت��وا برای مخاطب توجه به عدم برابری 
هم��ه آنها با یکدیگر اس��ت. فقط محت��وای باارزش در س��طح اینترنت با 
بازخورد مناس��ب از س��وی کاربران مواجه می شود. توجه ما نیز باید روی 
تولید محتوای باارزش باشد. در غیر این صورت محتوای مان به خیل عظیم 

»بی مصرف ها« در سطح اینترنت خواهد پیوست. 
معنای کلی آنچه در سطرهای باال گفته شد، خلق محتوایی مانند مطالب 
وبالگی آموزنده یا س��رگرم کننده اس��ت. در صورت��ی که فرمت مدنظر ما 
ویدئو باش��د، باید آن را در عالی ترین کیفیتش تهیه کنیم. همچنین پیام 
ویدئوی ما نیز مهم است. یک ویدئو باید پیامی مشخص را برای مخاطب 
به همراه داشته باشد. بدون تردید سایت محتوای ارزشمند نیازمند صرف 
زمان بیشتری است. با این حال اگر سختی اختصاص زمان بیشتر را تحمل 

کنیم، فرآیند بازاریابی بهتری برای برندمان خواهیم داشت. 
شروع همکاری با کسب وکارهای دیگر

شاید به نظر ش��ما پرهیز از همکاری با دیگران گزینه منطقی باشد. به 
ویژه اگر آنها در صنعت تخصصی ش��ما فعالیت داشته باشند، با این حال 

چنین طرز تفکری کامال اشتباه است. 
همکاری با ش��رکت های دیگر، برخالف تصور رایج، س��ودمند است. به 
عنوان مثال، یک کس��ب وکار مکمل توانایی توس��عه برند ما از طریق درج 
نام م��ان روی جعبه محصوالت یا س��اده تر از آن روی نایلون فروش دارد. 
همچنین بس��یاری از برندهای همکار تخفیف های وسوسه کننده ای برای 
مشتریان یکدیگر قائل می شوند. البته باید توجه داشته که به عنوان پاسخ 

مناسب به این لطف آنها، ما نیز باید اقدامی مشابه را صورت دهیم. 
همکاری با شرکت های فعال در صنعت تخصصی مان امکان سودآوری و 
صرفه جویی در هزینه ها برای هر دو طرف را دارد. به این ترتیب ما امکان 
همکاری با ش��رکت های دیگر برای تولید ارزان تر محصوالت، دستیابی به 
م��واد اولیه ارزان تر یا ورود ش��راکتی به بازاری جدید را خواهیم داش��ت. 
همچنین براس��اس تجربه، تولیدات ناش��ی از همکاری برندهای مختلف 

معموال کیفیت برتری نسبت به سایر نمونه ها دارد. 
امتحان مقدار اندکی بازاریابی گوریلی

تبلیغات پولی ممکن است تاثیرگذار باشد. با این حال آنها گونه هایی از 
بازاریابی به یاد ماندنی محسوب نمی شوند. به همین دلیل ما باید به سراغ 

بازاریابی گوریلی برویم. 
بازاریابی گوریلی همیشه در زمینه جلب نظر مخاطب موفق عمل کرده 
اس��ت. از همه مهم تر، در اغلب موارد نیازمند پرداخت حتی یک پنی هم 

نیست. برخی از نمونه های بازاریابی گوریلی به شرح ذیل هستند:
• استفاده از برخی آثار هنری موقتی برای توسعه برندمان همیشه موثر 

است. کاربرد تابلوهای نقاشی معروف مانند مونالیزا از این دست استراتژی 
محسوب می شود. 

• پوشش زنده برخی از رویدادهای مهم در بخش الیو فیس بوک.
• تهیه دکور برای دفتر مرکزی و خیابان کنار دفترمان با عالمت برندمان 

به مناسبت کریسمس یا هر مناسبت دیگری.
• طراحی یک چراغ با رنگ های جذاب مانند قرمز بیرون از فروشگاه مان 

برای جلب نظر مخاطب.
هنگامی که نوبت به بازاریابی گوریلی می شود، هرچه خالقیت بیشتری 
ب��ه کار ببریم، میزان موفقیت مان بیش��تر خواهد ش��د. در حقیقت تمام 
بخش های کس��ب وکار بس��تگی به میزان خالقیت ما دارد. با این حال در 
بازاریاب��ی و به ویژه الگوی گوریلی خالقیت نقش عینی تری بازی می کند. 
تاکید بازاریابی گوریلی بر روی خلق المان های به یاد ماندنی اس��ت. هیچ 
چیز هم به اندازه خالقیت بدیع برند ما در ذهن مخاطب برای مدت زمان 

طوالنی حک نمی شود. 
انجام کارهای داوطلبانه

بازاریابی برای برندمان همیش��ه صورت مس��تقیم ن��دارد. گاهی اوقات 
فعالیت هایی که ما در پشت صحنه انجام می دهیم، به برندمان در راستای 
نمایش جلوه ای هرچه بهتر از خود می دهد. درست به همین خاطر بسیاری 

از فعالیت های برندهای بزرگ همیشه زیر ذره بین قرار دارد. 
یکی از فعالیت های مناس��ب برای جلب نظر مخاط��ب برندمان اعمال 
داوطلبانه اس��ت. انجام کارهای داوطلبانه منافع بسیار زیادی برای برند ما 
به همراه دارد. یکی از اصلی ترین پیام های شرکت برندمان در فعالیت های 
داوطلبانه نمایش اهمیت موضوعات مختلف برای ش��رکت مان اس��ت. به 
عنوان مثال، برندی که در زمینه جمع آوری زباله از محیط زیست فعالیت 
داوطلبان��ه دارد، به خوبی ارزش و اهمیت طبیعت در برندش را به نمایش 
می گذارد. همچنین باید توجه داش��ت که برند ما معموال با افراد بس��یار 
زیادی در طول انجام کارهای داوطلبانه آشنا می شود. به این ترتیب مزیت 
دیگر انجام کارهای داوطلبانه آشنایی با دامنه هرچه بیشتری از افراد است. 
شاید در نگاه نخست این افراد به ذهن ما مشتری بیایند. با این حال فقط 
مشتریان مدنظر من نیستند. در برخی از موارد امکان یافتن شریک تجاری 

در چنین مالقات هایی وجود دارد. 
یک��ی از راهکارهای موثر برای اطالع دیگ��ران از فعالیت های داوطلبانه 
برندمان به اشتراک گذاری آن در شبکه های اجتماعی است. به این ترتیب 
همه کاربران پلتفرم های اجتماعی توانایی مشاهده فعالیت های برندمان را 

خواهند داشت. 
جمع بندی

ای��ن ایده که بدون بودجه کاف��ی بازاریابی برای برندمان ناموفق خواهد 
بود، اشتباه است. وقتی ما با محدودیت بودجه مواجه هستیم، باید خالقیت 
خود را افزایش دهیم. با توجه به ایده های درج ش��ده در این مقاله ش��ما 
توانایی کسب موفقیت در دنیای کسب وکار را خواهید داشت. به این ترتیب 
برند شما توجه مخاطب را بدون اتکا به شیوه های سنتی تبلیغات به خود 

جلب می کند. 
noobpreneur :منبع

ایستگاهبازاریابی چگونه با بودجه محدود برای برندمان بازاریابی کنیم؟
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چگونه با سرعت باالی رشد استارتاپ 
هماهنگ شویم؟

س��رعت باالی رشد استارتاپ عالوه بر دستاوردهای مثبتی که 
برای بنیان گذاران و کارمندان دارد، نیازمند هماهنگی و کنترل 

بیشتری هم هست.
بس��یاری از بزرگ تری��ن س��رمایه گذاران و کارآفرینان جهان 
اعتق��اد دارند موفقیت اس��تارتاپ زمان��ی رخ می دهد که بتواند 
هماهنگ��ی کاملی بین بازار و محصول خ��ود ایجاد کند. در آن 
حالت، کارآفرین به این درک می رس��د که بازاری بزرگ، نادیده 
گرفته ش��ده است و او، محصولی متناس��ب با نیازهای آن دارد. 
البته، اولین بودن در ارائه راهکار به بازار، لزوما به معنای تضمین 
موفقی��ت نیس��ت. درواقع، چال��ش اصلی پ��س از آن ترکیب و 

رسیدن به مراحل مقیاس دهی شروع می شود.
رسیدن به موقعیت مقیاس دهی استارتاپ، خود مسیری دشوار 
محس��وب می شود. شما به عنوان کارآفرین پس از تشکیل تیم و 
تأسیس استارتاپ، مراحل متعددی را باید پشت سر بگذارید که 

همه، مستلزم همان هماهنگی محصول با بازار هستند. 
پ��س از مدتی تجربه  آن چالش ها، به مرحله ای می رس��ید که 
اس��تارتاپ برای مقیاس دهی و توسعه  بازار آماده می شود. در آن 
مرحله، س��رعت رشد به حدی سریع می ش��ود که شاید نتوانید 

خود و تیم تان را با آن هماهنگ کنید.
در مراح��ل مقیاس ده��ی، نی��از به ج��ذب، پرورش و رش��د 
استعدادهای جدید بیش ازپیش حس می شود. همه  کارآفرینان 
می دانن��د که آن مراحل، دش��واری های زیادی دارند. در مرحله  
مقیاس دهی، نیاز به نیروی انسانی هم چندین برابر می شود که 
درنهایت به معنای چالش های بیشتر خواهد بود. شما باید زمان 
بیش��تری را برای آن فرآیند اختصاص دهید تا افرادی مناس��ب 

فرهنگ سازمانی خود، جذب کنید.
چالش نیروی انس��انی، در کنار دشواری ها، جذابیت هایی هم 
دارد ک��ه به هرحال آن را از وضعیت خس��ته کننده دور می کند. 
مقیاس ده��ی، عالوه بر آن چالش، م��وارد دیگری را هم به همراه 
دارد که شاید خسته کننده تر باش��ند. به عنوان مثال، احتماال با 
روندهای اداری و کاغذبازی های بیشتری روبه رو خواهید شد که 

قبال آن را در استارتاپ کوچک خود تجربه نکرده اید.
راهکارهای متعددی برای کارآفرینان وجود دارد که با استفاده 
از آنها، می توان فرآیند مقیاس دهی و سرعت باالی رشد را کمی 
لذت بخش تر و آسان تر کرد. در ادامه  این مطلب، راهکارهایی را 
شرح می دهیم که ش��اید در آسان تر کردن فرآیند مقیاس دهی 

برای استارتاپ ها مفید باشند.
1- حذف هزینه های اضافی

مقیاس ده��ی و افزایش س��رعت رش��د، نیازمن��د هزینه های 
جدی��د در بخش ه��ای مختلف خواه��د بود. اکثر اس��تارتاپ ها 
هم از س��رمایه گذارانی بیرون از تیم خ��ود در آن مرحله کمک 
می گیرن��د. قطعا با بزرگ ش��دن تی��م، هزینه ها ه��م بزرگ تر 
می ش��وند. درنتیجه، برخ��ی هزینه ها که ش��اید زمانی اهمیت 
زیادی نداش��تند، به یک باره به چالش��ی عظیم برای شما تبدیل 

خواهند شد.
به عن��وان مثال��ی از هزینه های به ظاهر بی اهمیت که س��ریعا 
افزای��ش می یابند، می توان به هزینه  غ��ذای کارمندان یا موارد 
س��اده تر همچ��ون کاغذ و ملزوم��ات اداری اش��اره کرد. همان 
ملزوم��ات اداری، برخی اوقات به درگیری ذهنی اصلی مدیران 
بدل می ش��وند. می توان پیش از رس��یدن به آن مراحل، برخی 
از هزینه ه��ای احتمالی را پیش بینی کرد و با تدبیر راهکارهای 

جایگزین، هزینه ها را قبل از مقیاس دهی،  حذف کرد.
2- شناخت زمان پایان نیاز به نوآوری

اف��راد نوآور در تیم های اس��تارتاپی، عموم��ا محبوبیت باالیی 
دارند، اما قطع��ا نمی توان در فرآینده��ای مقیاس دهی، به آنها 
مس��ئولیت های اصلی داد. جس��ت وجوی دائمی ب��رای راه های 
جدی��د کاری و روش های بهینه  فرآین��دی، نیازمند هزینه های 
باالی زمانی، انرژی و پول خواهد بود. در رش��د سریع، به زمانی 
می رس��ید که وفاداری به روش های موجود و تالش برای حفظ 
آنها، نسبت به نوآوری و امتحان کردن روش های جدید، اهمیت 

بیشتری پیدا می کند.
زمانی که اس��تارتاپ ها از مرحله نوپا بودن عبور می کنند و به 
استانداردهای صنعتی شدن نزدیک می شوند، دیگر نوآوری های 
آنچنانی و تغییرات اساس��ی در محصول، معنای خاصی نخواهد 
داش��ت. در آن مراحل، ارائه  خدمات بهینه به مش��تری، اهمیت 
بیش��تری دارد و می تواند ش��ما را نس��بت به رقبای بزرگ خود 
متمای��ز کن��د. اگر بتوانید حت��ی پس از جذب چن��د صد هزار 
مش��تری، هر فرد جدید را به عنوان اولین مش��تری خود در نظر 
بگیری��د، قطعا در حفظ آنها و توس��عه  پایگاه مش��تریان موفق 

خواهید بود.
3- حفظ ثبات برندسازی

دوره ه��ای رش��د س��ریع، بس��یاری از کارآفرین��ان را به فکر 
فرآیندهای��ی همچون بازاریابی، تبلیغات و برندس��ازی بیش��تر 
می اندازد. اگر ش��ما در موقعیت مقیاس دهی قرار داشته باشید، 
به احتمال زیاد برند به ثبات قابل قبولی رس��یده است و اکنون، 

باید برای حفظ آن تالش کنید. 
در آن مرحل��ه، اهمی��ت حفظ هویت برند به ص��ورت داخلی، 
بسیار بیشتر می شود، چرا که در مسیر حفظ اتحاد نیروی کاری 

خواهد بود.
در مرحله  رش��د س��ریع، احتماال نیازی به استخدام طراحان 
جدید نخواهید داش��ت )خودداری از هزینه های اضافی(. البته، 
در آن مراح��ل هم نی��از به بهبود طراحی ها ی��ا ایجاد تغییراتی 
جزئ��ی خواهید داش��ت که در ص��ورت راه ان��دازی کمپین های 
بازاریابی، بیشتر هم می ش��ود، اما از آنجا که برند شما به ثباتی 
نسبی رسیده اس��ت، می توانید با اس��تخدام تیم های دورکار یا 
برون سپاری کلی فرآیندهای گرافیکی، از ایجاد هزینه های ثابت 

اضافی خودداری کنید.
درنهایت باید بدانید ک��ه زندگی هیچ گاه برای یک بنیان گذار 
استارتاپ آسان نخواهد بود. البته، زندگی شما به عنوان کارآفرین 
و ارزش آفرین هیچ گاه هم خس��ته کننده نیست، چرا که در همه  

مراحل با چالش های جدید روبه رو خواهید شد.
INC/zoomit :منبع
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پائولو کوئیلو، شاعر و نویسنده مطرح پرتغالی و صفیر صلح سازمان ملل 
است که نوشته های وی طرفداران بیشماری را در سرتاسر جهان پیدا کرده 
است. درواقع وی مطرح ترین نویس��نده پرتغالی زبان محسوب می-شود. 
وی از جمله افراد موفقی محس��وب می ش��ود که تحصی��ل را رها کرده و 
به س��فرهای گوناگون در کشورهای مختلف پرداخته است. همین امر نیز 
باعث ش��ده تا وی تجربیات جالبی را به دس��ت آورد. بدون تردید وی از 
جمله بزرگترین نویس��نده های معاصر محسوب می شود. به همین خاطر 
نیز نظرات وی در رابطه با مقوله موفقیت می تواند حاوی نکات آموزنده و 
جذابی باشد. در همین راستا و در ادامه به بررسی 1۰ راز موفقیت از نگاه 

وی خواهیم پرداخت. 
1-بیش از حد به مقوله شکست توجه نشان ندهید 

تمامی افراد در طول زندگی خود بارها با شکست مواجه شده اند. با این 
حال در صورتی که تسلیم نشوید و به خود و مسیری که انتخاب کرده اید 
باور داشته باشید، در آخر موفقیت برای شما خواهد بود. درواقع بسیاری از 
شکست های انسان تنها به علت تصور غلط و اشتباه سایرین است. به همین 
خاطر در صورتی که با دری بسته مواجه شدید، توصیه می شود تا به جای 
ماندن در وضعیت س��اکن، به دنبال راه های جدید و مناس��ب تری باشید. 
در این رابطه اش��عار و نوشته های پائولو کوئیلو نیز با عدم استقبال ناشران 
بس��یاری مواجه ش��ده بود. با این حال وی در نهایت موفق شد تا بهترین 
انتش��ارات را برای خود پیدا کرده و مس��یر موفقیت خود را هموار س��ازد. 
در این رابطه وی همواره عنوان کرده اس��ت که در صورتی که انتش��ارات 
محلی نوش��ته های وی را می-پذیرفتند، بدون ش��ک او به جایگاه جهانی 
حال حاضر خود دس��ت پیدا نمی کرد. درواقع این شکست ها باعث شد تا 
وی به دنبال راهکارهایی دیگر و انتش��اراتی های قوی تری باشد که نتیجه 

آن فوق العاده بوده است.
2-فعالیت خود را در هیچ نقطه ای متوقف نسازید 

تنه��ا یک راه برای یادگیری وجود دارد و آن نیز تالش و فعالیت کردن 
اس��ت. درواقع شما نمی توانید بدون هیچ گونه فعالیتی در زمینه مورد نظر 
خود به س��طح مطلوب دس��ت پیدا کنید. در این رابطه همواره مش��اهده 
می ش��ود که اف��راد اقداماتی مقطعی را در دس��تور کار خود ق��رار داده و 
زمان هایی کامال بدون تحرک را س��پری می کنند. این امر در حالی است 
که موفقیت تنها با رش��دی مداوم امکان پذیر خواهد بود. به همین خاطر 
نیز ضروری اس��ت تا برنامه ریزی درستی را برای نظم بخشی به اقدامات و 
زندگی خود داشته باشید. با نگاهی به زندگی افراد موفق نیز به این نکته 
پ��ی خواهید برد که تمامی آنها از یک برنامه مش��خص و دقیق برخوردار 
هستند که در اثر گذشت زمان به عادت رفتاری آنها تبدیل شده است. به 
عقیده پائولو کوئیلو، اقدام و عمل در مرتبه ای باالتر از کس��ب دانسته های 
تئوری قرار داشته و افراد الزم است تا هر آن  چیزی را که فرا می گیرند، در 
عمل نیز پیاده سازی کنند. در غیر این صورت نمی توان دانسته های آنها را 

چندان مطمئن تلقی کرد. 
3-هدف خود را درست مطابق عالقه خود انتخاب کنید 

پائولو از همان ابتدا به عالقه خود در زمینه نویسندگی پی برده و همواره 
در مس��یر رس��یدن به این هدف خود گام برداشته اس��ت. با توجه به این 
امر که مس��یر کسب ش��هرت وی طوالنی بوده اس��ت، بدون شک بدون 

عالقه مندی زیاد وی موفق به گذر از لحظات س��خت نمی ش��د. به همین 
خاط��ر نی��ز وی توصیه می کند که به دنبال عالقه خ��ود رفته و اطمینان 
داشته باش��ید که این انتخاب بهترین گزینه خواهد بود. در آخر فراموش 
نکنید که هدف کار و زندگی تنها کسب ثروت نبوده و نباید خود را برای 
آن به یک قربانی تبدیل کرد. اگرچه پائولو کوئیلو در برخی از شغل ها نظیر 
بازیگری و کارگردانی به موفقیت هایی دست پیدا کرده بود، با این حال این 
امر باعث نشد تا وی هدف اصلی خود را فراموش کند و وی همواره عنوان 
کرده اس��ت که در هیچ حوزه ای حتی در بهترین شرایط نمی-توانست به 

جایگاه فعلی رسیده و از زندگی خود رضایت کامل را داشته باشد. 
4-بهترین ها پاداش افرادی است که صبر و استقامت دارند

در کتاب کیمیاگر که محبوب ترین نوش��ته نویس��نده مذکور محسوب 
می ش��ود، داستان چوپانی اسپانیایی به نام س��انتیاگو روایت می شود که 
برای یافتن گنجی به س��رزمین مصر س��فر می کند. همین امر نیز باعث 
می شود تا وی موقعیت فعلی خود را رها کرده و به دنبال گنج خود برود 
که در طول مسیر با مشکالت متعددی مواجه می شود با این حال با صبر و 
استقامت خود در هر مرحله، به نوعی مجوز را برای پیشروی پیدا می کند. 
به همین خاطر نیز در انتهای کتاب عنوان می ش��ود که برای افرادی که 
به دنبال هدف خود هستند، همه چیز دست به دست خود خواهد داد تا 
آنها بتوانند به خواسته خود دست پیدا کنند. درواقع از این امر به عنوان 
پاداش افرادی که دلس��رد نمی شود، یاد ش��ده است. به همین خاطر نیز 
برای رسیدن به یک هدف بزرگ، الزم است تا آستانه تحمل سختی های 

آن را نیز داشته باشید. 
5-نقاط ضعف خود را با نقاط قوت خود پوشش دهید 

اگرچه بسیاری از افراد بر این باور هستند که الزم است تا با برنامه ریزی 
نقاط ضعف را برطرف کرد، با این حال این امر در تمامی موارد امکان پذیر 
نبوده و به همین خاطر الزم اس��ت تا با سرمایه گذاری بر روی نقاط قوت 
خود، آنها را کامال کمرنگ کنید. برای مثال فردی که بنا به دالیلی توانایی 
راه رفتن خود را از دس��ت داده اس��ت، نمی تواند با انکار این ضعف خود به 
زندگی ادامه دهد. بدون ش��ک برای وی رویای یک دونده حرفه ای، امری 
کام��ال غیرممکن خواهد ب��ود. با این حال او می تواند با درکی درس��ت از 
توانایی و استعدادهای خود و با تمرکز بر روی آنها به جایگاهی دست پیدا 
کن��د که دیگر ضعف های وی بی اهمیت جلوه کند. این امر درواقع اقدامی 
اس��ت که خود پائولو نیز آن را انجام داده اس��ت. وی در دوران کودکی و 
نوجوانی فردی بسیار الغر و با قوای جسمانی پایین بوده است که این امر 
باعث می ش��د تا اطرافیان وی دائما به آزار و اذیت او بپردازند. با این حال 
وی با سرمایه گذاری بر روی افزایش دانسته های خود و مطالعه کتاب های 
گوناگون، اکنون به جایگاهی دست یافته است که دیگر وضعیت جسمانی 

وی مورد توجه هیچ فردی قرار ندارد. 
6-فراموش نکنید که گذشته شما سازنده آینده نخواهد بود

هر فردی ممکن اس��ت در طول زندگی خود در مس��یری گام برداشته 
باش��د که مورد عالقه و خواس��ت وی نبوده اس��ت. این امر تا زمانی بدون 
اشکال خواهد بود که به سدی ذهنی در مسیر اعمال تغییرات شما تبدیل 
نشود. با نگاهی به افراد اطراف خود به این نکته پی خواهید برد که بسیاری 
از آنها خود را محکوم به گذشته دانسته و همین امر باعث می شود تا باقی 
عمر خود را نیز به شیوه سابق سپری کند. این امر در حالی است که انسان 
کامال مختار آفریده شده و می تواند با کمی شجاعت داستان زندگی خود 
را کامال دگرگون س��ازد. جالب است بدانید که در طول زندگی پائولو وی 

بارها با مش��کالت زیادی مواجه شده که وی به عنوان گذشته تلخ از آنها 
یاد می کند که بس��تری ش��دن در یک کلینیک روانشناسی و روی آوردن 
به موارد مخدر تنها بخش��ی از آنها محس��وب می شود. با این حال وی در 
هر مرحله موفق شد تا آنها را کنار گذاشته و زندگی جدیدی را آغاز کند. 
به همین خاطر نیز الزم اس��ت ت��ا بهانه-های پیش روی خود برای تغییر 

را کنار بگذارید.
7-به حس درونی خود بی دلیل و منطق احترام بگذارید 

هر فردی از یک حس درونی برخوردار اس��ت که برخی آن را به عنوان 
غری��زه تلقی می کنند. جدای از اینکه روی آن چه اس��می را می-گذارید، 
ضروری است تا به آن توجه ویژه ای را داشته باشید. افراد موفق نیز درواقع 
به همین صورت رفتار کرده و به دنبال ندای قلبی خود رفته اند. برای مثال 
در صورتی که حس درونی ش��ما به یک موس��یقی خاص معطوف است، 
بس��یار بی معنی است که به دنبال رشته-ای دیگر به بهانه هایی نظیر بازار 
کار و درآمد بیش��تر بروید. بدون شک بهترین بودن در یک حوزه بهتر از 
فردی معمول��ی در حوزه-های دیگر حتی موارد کام��ال رایج و پرطرفدار 
خواهد بود. به عقیده نویسنده، فردی که به دنبال ندای درونی خود رفته 
باش��د، هیچ گاه با ناامیدی و قبول شکس��ت مواجه نخواهد شد و می تواند 

کمک های غیبی را در هر مرحله مشاهده کند. 
8-کسب موفقیت تنها یک پیامد شخصی را نخواهد داشت

هنگامی که برای بهتر ش��دن خود تالش می کنید، جهان نیز تغییراتی 
خواهد کرد. به همین خاطر نیز با تالش های خود می توانید محیطی بهتر 
را ب��رای همگان خصوصا اف��راد نزدیک به خود، ایجاد کنید. این امر باعث 
خواهد ش��د تا افراد به آرمانی بزرگ دست پیدا کرده و انگیزه ای مضاعف 
را دریافت کنند. بدون شک پائولو کوئیلو و یا هیچ یک از افراد موفق حال 
حاضر جهان، در ابتدای کار خود به دنبال تغییر جهان و الهام بخش شدن 
برای سایرین نبوده اند. با این حال تاثیر تالش-های آنها باعث شده است تا 

به فردی مهم در جهان تبدیل شوند. 
9-از متفاوت بودن واهمه ای نداشته باشید 

هیچ فردی درس��ت به مانند فردی دیگر آفریده نش��ده است. به همین 
خاطر نیز بسیار بی معنا است که به تفاوت های خود احترام نگذاشته و به 
دنبال ش��بیه شدن با سایرین باش��ید. درواقع این محدودیت ها تنها باعث 
خواهد ش��د تا امکان رس��یدن به باالترین حد ممکن از ش��ما سلب شود. 
برای مثال علت فرس��تادن پائولو کوئیلو به مرکز بیماری های روانی، تنها 
متفاوت بودن وی خصوصا در زمینه عقاید بوده اس��ت. با این حال وی با 
حفظ و تکیه بر همین تفاوت ها و عدم تالش برای تغییر آنها، اکنون به یکی 
از نویسندگان صاحب سبک و بس��یار محبوب تبدیل شده است. این امر 
درست نکته ای است که وی در کتاب ورونیکا تصمیم می گیرد که بمیرد، 

به خوبی بیان شده است.
10-اگر پلی برای رسیدن به هدف مدنظر شما وجود ندارد، خود 

سازنده آن باشید 
از جمله دالیل مهمی که باعث می ش��ود تا اف��راد به دنبال عالیق خود 
نباشند، عدم وجود زیرساخت های الزم برای موفقیت آنها است. این امر در 
حالی است که ش��ما می-توانید شرایط الزم برای رسیدن به مقصد مورد 
نظ��ر خود را ایجاد کرده و بنیانگ��ذار یک حرکت حداقل در محل زندگی 
خود باشید. به همین خاطر نیز نباید برای رسیدن به هدف خود تنها امید 

به شرایط موجود داشته باشید. 
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تکیه بر دانش بنیان ها در راستای توسعه 
گردشگری

براس��اس برآوردهای انجام ش��ده از مجموع ۲۰۰ هزار گردشگر و 
مس��افر نوروزی که در تعطیالت ن��وروزی 98 به جزیره کیش وارد 
ش��ده ح��دود 1۰۰ هزار نفر حداق��ل از یک ی��ا دو نمونه تفریحات 

ورزشی این جزیره استفاده کرده اند. 
به گزارش ایرنا این تجربه موفق، ثابت می کند که باید دس��ت به 
کار ش��د و برای برون رفت از برخی مش��کالت فرهنگی و اجتماعی 
نیازه��ای واقع��ی جوانان و قش��رهای مختلف مردم را بازش��ناخت 
و با تفریحات س��الم، آرامش بخش و نش��اط آور، نس��ل جوان را از 
گوش��ه گیری و ژرفنای ش��بکه های مجازی به عرص��ه فعالیت های 

حقیقی کشاند و آنان برای پذیرش مسئولیت ها آماده کرد.
جذب ده ها هزار جوان و نوجوان به تفریحات ورزش��ی س��الم در 
جزیره کیش، تجربه ای موفق و آزمایش��ی ارزش��مند است که راه را 

نشان می دهد و راهکار را به زبان عمل تبیین می کند.
در جزیره گردشگری کیش، عالوه بر جاذبه های طبیعی و تاریخی 
ش��اخص و سلسله ای از مناظر جذاب و دیدنی در طول ۵1 کیلومتر 
نوار ساحلی، مجموعه ای از رشته ها و جاذبه متنوع ورزشی و تفریحی 
با اس��تفاده از وضعیت بی بدیل جغرافیای این منطقه ایجاد شده که 
از آن به عنوان یکی از مهمترین حلقه های زنجیره گردش��گری این 

منطقه می توان نام برد. 
پیست دوچرخه سواری یکی از پرطرفدارترین و سهل الوصول ترین 
تفریحات ورزشی جزیره کیش است که بیشترین آمار استفاده کننده 

را به خود اختصاص می دهد.
این پیس��ت ویژه ب��ا چندین ایس��تگاه عرضه دوچرخ��ه یکی از 
طوالنی ترین و زیباترین مس��یرهای دوچرخه سواری کشور محسوب 
می شود و در سرتاسر مسیر ۵1کیلومتر نوار ساحلی جزیره مرجانی 

کشیده شده و کامال مستقل از مسیرهای اتومبیلرو است.
قایقرانی، س��وارکاری، گش��ت با اس��کوتر برقی، بانجی شوتینگ، 
سافاری، شترس��واری، پدل بورد، پینت بال، پیست باگی و اسکیت 
روی یخ، بانجی جامپینگ به ارتفاع ۴۰ یا ۶۰ متر، تفریحات ش��اتل 
و بنانا، پارک های آبی، غواصی، اس��کوتر غواصی، پاراسل، فالی جت 
و مجموع��ه از جاذبه ه��ای تفریحی و ورزش��ی جزیره اس��ت که در 
قال��ب ۵۰ کلوپ تفریحی و ورزش��ی در منطقه آزاد کیش به عنوان 

مهمترین مرکز تفریحات ورزشی و آبی کشور فعالیت می کنند.
این امکانات ورزش��ی و تفریحی که با بهره گیری از توانمندی های 
بخش خصوصی ایجاد ش��ده اکنون به یکی از مهمترین جاذبه های 
گردش��گری تبدیل ش��ده و حلقه ای مهم و ج��ذاب از زنجیره حوزه 
گردش��گری جریره مرجانی ب��ه عنوان قطب گردش��گری منطقه و 

کشور را تشکیل می دهد. 
تقویت هرچه بیشتر گردشگری به ویژه تفریحات ورزشی و دریایی 
با نگرش به اس��تانداردهای بین المللی و بهره گیری از توانمندی های 
بخش خصوصی به عنوان محور توس��عه جزی��ره کیش مورد تاکید 
مدیریت سازمان منطقه آزاد قرار داد و در روزهای آغازین سال 98 
با بهره برداری از اولین کشتی پیشرفته مسافری و گردشگری تولید 

داخل گام های عملی در این زمینه برداشته شد.
مدیرعام��ل س��ازمان منطقه آزاد در س��خنرانی ها و مصاحبه های 
خود، توس��عه گردش��گری سالمت و رشد گردش��گری ورزشی را از 

مهمترین اولویت کاری اعالم کرده است. 

غالمحس��ین مظفری با اش��اره به این نکته که ما از ظرفیت های 
گس��ترده و ارزشمند گردشگری دریایی خیلی اس��تفاده نکرده ایم، 
معتقد است: در این خصوص باید به همت نیروهای توانمند و خالق 
و تکیه بر موسس��ه های دان��ش بنیان، گام های اساس��ی در تقویت 
بخش گردش��گری دریایی برداریم و از مواهب و سرمایه های فراوان 

دریا بهره ببریم. 
وی می گوی��د: در دوره ه��ای گذش��ته امکانات خوب��ی در جزیره 
کیش ایجاد ش��ده است اما با توجه به ظرفیت های موجود، درحوزه 

گردشگری با ایده آل ها فاصله دارد. 
مدیرعام��ل منطقه آزاد کی��ش ظرفیت های جزی��ره کیش را در 
حوزه گردش��گری بی بدیل و متنوع توصیف کرد و افزود: بخش��ی از 
این قابلیت ها مورد بهره برداری قرار گرفته و بخش��ی وسیع نیز باید 
برای پیاده سازی طرح های خاص مورد مطالعه قرار گیرد و مدیریت 

منطقه آزاد در حال برنامه ریزی در این خصوص است. 
وی آرام��ش را یکی از جاذبه های مهم گردش��گری جزیره کیش 
عن��وان و اضافه کرد: این جزیره اکنون به عنوان قطب گردش��گری 
کش��ور و یک��ی از مقاصد مهم گردش��گران رخ نمایان کرده و اغلب 
کسانی که پیشتر کشورهای خارجی را برای سفر انتخاب می کردند، 

امروز به کیش سفر می کنند.

رئیس پارک علم و فناوری دانش��گاه علوم پزشکی ایران با اعالم اینکه 
ش��رکت های مان را امسال به طور رسمی در محل پارک مستقر خواهیم 
کرد، از ارائه محصوالت س��المت محور این پارک در سال جاری خبر داد 
و گفت: بنا را بر انعطاف پذیری گذاش��ته ایم و س��عی داریم با مس��اعدت 

صندوق های حمایتی، کار شرکت ها را به سرانجام برسانیم.
به گزارش ایس��نا غالمرضا عسگری ضمن معرفی پارک علم و فناوری 
دانشگاه علوم پزش��کی ایران، این پارک را اولین پارک در حوزه سالمت 
معرفی کرد و توضیح داد: از س��ال 139۴ براس��اس پیشنهادی که شد، 
ب��ه دنبال دریافت مجوز پ��ارک بودیم و آن را با هم��کاری وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری دریافت کردیم. بع��د از دریافت موافقت های اصولی 
اولیه، زمینی به عنوان محل اصلی پارک در نظر گرفته ش��د و قرار ش��د 

دفتر اصلی هم در محوطه دانشگاه مستقر باشد.
وی تعداد ش��رکت های دانش بنیان این پ��ارک را قریب به ۴۵ الی ۴۶ 
ش��رکت اعالم کرد و با اش��اره به اینکه ۵ الی ۶ ش��رکت وابسته به نهاد 
ریاست جمهوری هستند، گفت: از این فرصت استفاده کردیم و در حال 
معرفی خودمان، آماده سازی فضا و زیرساخت ها هستیم و امیدواریم که 

به عنوان یکی از قطب های علمی کشور در حوزه فناوری مطرح باشیم.
رئیس پارک علم و فناوری دانش��گاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه 
در حال آماده س��ازی زیرساخت ها همچون امکانات دسترسی، آب، گاز و 
برق و … در فضای پارک واقع در شهرستان مالرد در غرب استان تهران 
هستیم، گفت: شرکت های ما در حال حاضر، با مراکز دیگری در ارتباطند 

و محصوالت��ی ارائه کرده اند، اما به خاطر مس��تقر نب��ودن آنها در فضای 
پارک، محصوالت فوق را به نام پارک خودمان اعالم نکردیم.

انعطاف پذیری و حمایت صندوق ها، راه های برون رفت از شرایط 
سخت اقتصادی

عس��گری در پاسخ به این سوال که تدابیر اندیشیده شده برای شرایط 
اقتصادی کنونی چیس��ت، تش��ریح کرد: ریس��کی که وج��ود دارد را با 
ش��رکت ها در میان گذاشتیم. درست است که شرکت ها از باب علمی و 
فناوری وارد می ش��وند، اما خودش��ان بعد اقتصادی هم دارند و در تالش 
هس��تند که از مس��یرهای پر پیچ و خم به س��المت بگذرند. در چنین 
شرایطی بحث استفاده از صندوق های مختلف از جمله »صندوق نوآوری 
و شکوفایی« مطرح می شود و ما نیز در حال راه اندازی صندوق حمایتی 

هستیم تا از طریق مساعدت به شرکت ها، آنها را به موفقیت برسانیم.
وی با بیان اینکه در شرایط مختلف بنا را بر انعطاف پذیری گذاشته ایم، 
گفت: ش��رکت های ما در حال حاضر نگران هستند که باید کارهایی که 
ت��ا به حال انجام داده اند را رها کنند یا خیر، اما با حمایتی که از س��وی 
دانش��گاه صورت می گیرد، تأکید بر آن اس��ت که کارها را به س��رانجام 

برسانند.
بازاریابی محصوالت در گرو کیفیت و کارایی

رئیس پارک علم و فناوری دانش��گاه علوم پزشکی ایران ذیل نیازها و 
محصوالت حوزه س��المت، با اش��اره به اینکه در سایر خدمات نیز کاالی 
س��المت محور وج��ود دارد، برخی از این موارد را انواع ش��وینده ها، مواد 

ش��یمیایی، برخی ماس��ک ها و … نام برد و گفت: با این حال از جمله 
کاالهای اختصاصی این حوزه می توان به انواع پروتزها، فیلترهای تصفیه 
هوا، هواسازها، کاهنده صوت مورد استفاده در شرکت ها، تنظیمات نوری 

مورد استفاده در کارخانه ها و کارگاه ها اشاره کرد.
عس��گری با تأکید بر اینکه پارک زمینه خاص��ی را برای فعالیت افراد 
عالقه مند در این حوزه ایجاد می کند، گفت: به عنوان مثال رفع آلودگی 
آب یا تغییر درجه سختی آن نیازمند تجهیزات و وسایلی است که از سوی 
شرکت های دانش بنیان طراحی و ساخته می شود. همچنین محصوالتی 
همچون »میکروچیپ ها« که س��المت قلب یا مش��کالت سالمت فرد را 
در حین کار کردن اعالم می کنند یا کپس��ول هایی که به عنوان دوربین 
فیلم برداری به جای عمل آندوسکوپی یا کلونوسکوپی مورد استفاده قرار 

می گیرند، از دیگر محصوالت ارزشمند حوزه سالمت هستند.
وی درب��اره بازاریابی کاالهای فوق، توضیح داد: در جلس��ات متعدد به 
ش��رکت ها توصیه کردیم کیفیت و کارایی محصول از اهمیت بیش��تری 
نسبت به سایر متغیرها برخوردار است. بازار سالمت بازاری است که مردم 
هنوز اعتماد الزم را به آن دارند. سعی بر آن است با شرکت هایی همراهی 

کنیم که اعتبار علمی و دانشگاهی الزم را داشته باشند.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایان با بیان 
اینکه در س��ال جاری به طور رسمی شرکت ها را در محل پارک مستقر 
خواهیم کرد، افزود: امسال شرکت ها محصوالت سالمت محور خود را به 

طور رسمی و تحت حمایت پارک ارائه خواهند کرد.

ناصر غالمی درباره کمک های خیرین به دانش��گاه تهران اظهار داش��ت 
خیرین ماهانه از مبلغ ۵ هزار تا یک میلیون تومان به بنیاد حامیان کمک 
کرده اند.  به گزارش ایرنا، وی افزود: تعداد خیرین دانشگاه در سال 97 به 
۶۰۰ نفر رسید که نسبت به سال 9۶ این تعداد دو برابر افزایش یافته است. 
این مسئول با اشاره به استقبال دانشگاه تهران از هر مبلغی برای کمک 
به دانش��جویان یادآور شد: جمع وس��یعی از خیرین اهالی دانشگاه تهران 

هستند که ماهانه از حقوق آنها مبلغی کسر و به بنیاد افزوده می شود.
 بورسیه دانشجویان مستعد 

قائم مقام مدیرعامل بنیاد حامیان دانش��گاه ته��ران درباره اولویت های 
دانش��گاه برای کمک به دانش��جویان اظهار کرد: حمایت از دانش��جویان 

مستعد و برتر از مهم ترین برنامه های بنیاد است. 
غالم��ی ادامه داد: بنیاد حامیان به یک هزار و ۵83 نفر از دانش��جویان 

ماهانه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به عنوان جایزه تحصیلی پرداخت می کند.
به گفته وی، دانشگاه تهران از دو گروه دانشجویان با معدل بیش از 17 

در دو ترم و افراد مستعد پیشرفت نیز حمایت می کند.
قائم مقام مدیرعامل بنیاد حامیان دانش��گاه تهران با اش��اره به بورسیه 
برخی دیگر از دانش��جویان مس��تعد گفت: با تش��خیص مرکز مددکاری 
دانش��گاه به عده ای از دانش��جویان برای رش��د تحصیلی ماهانه ۲۰۰هزار 
تومان تعلق می گیرد.  غالمی با اش��اره به اخذ تعهد اخالقی از دانشجویان 
در ازای پرداخت مبالغ ماهانه خاطرنشان کرد: در قبال مبالغ پرداختی به 
دانش��جویان هیچ ضمانتی از آنها گرفته نمی شود، اما به لحاظ اخالقی از 
آنها خواسته می شود پس از فارغ التحصیلی و کسب توانمندی مالی به سایر 

دانشجویان کمک کنند. 
 احداث و تجهیز ساختمان های دانشگاه 

قائم مقام مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران درباره احداث و تجهیز 

س��اختمان ها گفت: احداث ساختمان دانشکده کارآفرینی پس از دو سال 
آغاز شد و با کمک های خیرین و بدون بهره گیری از بودجه دولتی در حال 

تأمین است.
غالم��ی با اش��اره به اینکه تجهیز س��اختمان ها و حمای��ت از فضاهای 
آزمایشگاهی از دیگر فعالیت های بنیاد حامیان دانشگاه تهران است، گفت: 
تجهیز ساختمان جدید دانشکده مطالعات جهان، تجهیز آسانسور پردیس 
علوم، کمک به س��اختمان دانشکده کارآفرینی، س��اخت سالن ورزشی و 
نمازخانه دانش��کده فنی فومن از اقدامات انجام شده با کمک های خیرین 

است.
وی افزود: با کمک های مالی خیرین ساختمان جدید مرکز بیوشیمی و 
بیوفیزیک، سالن آمفی تئاتر شیخ انصاری، موزه جانورشناسی پردیس علوم 

و کتابخانه و سالن آمفی تئاتر دانشکده الهیات تجهیز شدند. 
 هدایای فرهنگی و هنری به دانشگاه 

قائم مقام مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران در ادامه درباره هدایای 
فرهنگی و هنری خیرین به دانش��گاه گفت: خیرین تابلوهای نقاشی، 13 
فرش نفیس به باغ موزه نگارستان و ۵۰۰ جلد کتاب های خطی و قدیمی 

را به عنوان اشیای فرهنگی اهدا کرده اند.
غالمی افزود: یک خیر برای به نمایش گذاش��تن آثار فرهنگی و هنری 

در موزه نگارستان فضایی را با هزینه ۵۶۰ میلیون تومان ساخته است.
7۵۰ میلیون تومان صرف تجهیز خوابگاه ها شد 

قائم مقام مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران در ادامه درباره تجهیز 
خوابگاه های دانش��جویی توسط خیرین اظهار کرد: 7۵۰میلیون تومان در 

سال جاری صرف امور خوابگاه ها شد.
غالمی افزود: خرید چند دس��تگاه یخچال، تخت های دو طبقه، موکت، 
میز مطالعه و صندلی مناسب برای خوابگاه های دانشجویی توسط خیرین 

انجام شد.
وی با اش��اره به اینکه تأمین هزینه های ج��اری بنیاد حامیان با کمک 
خیرین تأمین می شود، یادآور شد: بنیاد بودجه دولتی ندارد و هزینه جاری 

برای تأمین نیروی انسانی را خیرین می پردازند. 
 کارآفرینی اولویت سال 98 بنیاد حامیان دانشگاه تهران 

قائم مقام بنیاد حامیان دانشگاه تهران درباره مهم ترین اولویت های سال 
98 برای کمک به دانش��جویان اظهار داشت: تمرکز بنیاد در سال 98 در 

حوزه کارآفرینی و اشتغال دانشجویان است. 
غالم��ی افزود: یکی از خیرین اصلی دانش��گاه بر حمایت از ایده ها برای 
تبدیل به کس��ب و کار توج��ه دارد، بنیاد نیک��وکاری جمیلی به صورت 

مشخص در این حوزه فعالیت می کند.
به گفته وی، بنیاد حامیان در حال تهیه فضایی اس��ت تا دانش��جویان 

ایده های برتر خود را به کسب و کار بدون هزینه تبدیل کنند.
قائم مقام بنیاد حامیان دانشگاه تهران ادامه داد: حمایت از کار پاره وقت 
دانش��جویی، کارورزی یا کارآموزی از مهم ترین اولویت های این دانش��گاه 

است.
غالمی با اشاره به توسعه فعالیت های داوطلبانه در دانشگاه تهران اعالم 
کرد: بیش از 7۰۰ نفر از دانشجویان بورسیه برای کمک های داوطلبانه در 

قالب نذر وقت و تخصص در سایت ثبت نام کردند. 
وی خاطرنش��ان کرد: بنیاد حامیان دانشگاه با راه اندازی یک سامانه در 
جهت تأمین نیروی انس��انی داوطلبانه در حوزه کتابخانه و آزمایش��گاه ها 

تالش کرده است.
غالمی با اش��اره به اینکه حضور خیرین س��بب آشنایی افراد با فرهنگ 
نیکوکاری می شود، افزود: اگر در دانشگاه های کشور خیرین بیشتر حضور 

یابند، فرهنگ نیکوکاری در میان جوانان ترویج پیدا می کند.

کارآفرینی اولویت بنیاد حامیان دانشگاه تهران
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1- از الگوهای مختلف استفاده کنید

 ب��ا الگوه��ا و طرح های س��اده می توانید باعث جذابیت بس��ته بندی 
محصوالت تان بش��وید. محصوالت نش��ان داده شده بس��ته بندی بسیار 
س��اده ای دارند، ام��ا خطوط رنگ��ی پس زمینه، زیبای��ی خاصی به این 
بسته بندی اضافه کرده که باعث می شود مشتری حس کند محصول از 

کیفیت برتری برخوردار است.
2- تمام فضاهای ممکن را در نظر بگیرید

 در طراح��ی بس��ته بندی  های خالقانه، باید هر س��انتی متر از فضای 
موجود را در نظر داشته باشید. این جعبه در درون خود از یک طراحی 
گل دار اس��تفاده می کند و فض��ای بیرون را تقریباً دس��ت نخورده باقی 
می گذارد که باعث می ش��ود حس ش��یک ب��ودن و گران قیمت بودن را 

به خریدار القا کند.
3- از سادگی نترسید!

 گاهی اوقات اصلی ترین چیزی که در طراحی یک بسته بندی خالقانه 
نیاز دارید، س��اده بودن است. اس��تفاده از مواد بازیافتی و رنگ خاکی و 
طرح پر پرن��ده کمک می کنند که بس��ته بندی محصول حس طبیعت 
را به خریدار بدهد. رنگ های روش��ن و لیبل های هر بس��ته بندی نیز به 

زیباتر و مدرن تر شدن طراحی کمک می کنند.
4- به دنبال ایجاد تجربه ای جالب برای مشتری باشید

 باید به این نکته توجه داش��ته باش��ید که مشتری چه استفاده ای از 
محصول ش��ما خواهد کرد. در نمونه  باال، مش��تری یک دمپایی ش��یک 
سفارش داده است که خود دمپایی در یک کیسه  دودی و سپس در یک 
جعبه  مجلل بسته بندی ش��ده است. کاری به سادگی یک کیسه  اضافه 
باعث می شود که به لوکس بودن دمپایی اضافه شود که در این صورت 

خریدار حاضر است مقدار بیشتری برای آن هزینه کند.
5- از محصولی که ارائه می دهید، ایده بگیرید

 بسته بندی باید طوری باشد که محصوالت درونش را انعکاس بدهد. 
این بس��ته بندی مانند محتویات درونش س��اده و طبیعی است. قبل از 

اینکه آن را بخرید، محتویاتش را می بینید و حس ش��فافیت و صداقت 
را به ش��ما می دهد. این بس��ته بندی نش��ان می دهد که شرکت از ارائه  

محصولش مفتخر است.
6- شوخ طبعی راه دوری نمی رود!

 اگر فرصت این را دارید که کمی طنز چاشنی بسته بندی خود کنید، 
حتم��اً این کار را انجام دهید. به عنوان نمونه، بس��ته بندی باال با وجود 
س��ادگی، بس��یار جذاب و دلنشین اس��ت. طرح روی جعبه با محتوای 

درونی آن مرتبط است و رنگ آن هم با رنگ توت ها شباهت دارد.
7- از هیچ چیز نترسید!

 از رنگ ها و ش��کل های مختلف در طراحی بسته بندی استفاده کنید 
و س��عی کنید که به چش��م بیایید. بس��ته بندی این نوش��یدنی از این 
ویژگی ها استفاده می کند و ظاهر منحصربه فردی دارد. رنگ و طرح این 
بسته بندی به شما می گوید که محتویاتش جالب و مخصوص است و در 
صورتی که آن را بخرید، حس خوب و دلنشینی به شما دست می دهد.

8- سعی کنید ساختارشکن باشید

 اگ��ر مش��ابه محصولی ک��ه ارائه می دهی��د در بازار وج��ود دارد و 
ش��رکت های زیادی در این زمینه رقابت می کنند، س��عی کنید که به 
شکل متفاوتی نسبت به بقیه محصول تان را نمایش دهید. نمونه  باال از 
بس��ته بندی مرسوم عسل که قوطی های شیشه ای یا پالستیکی است، 
اس��تفاده نکرده و در عوض عس��لش را در یک بس��ته بندی که از موم 
زنبور عس��ل ساخته شده قرار داده است. از همه جالب تر اینکه پس از 
اتمام عس��ل موجود در این بسته بندی، می توانید آن را برعکس کنید 
و ب��ه کمک فتیل��ه ای که در انتهایش قرار دارد از آن به عنوان ش��مع 

استفاده کنید.
 9- به کاربرد محصول توجه کنید

 اگر بر این عقیده اید که محصول تان به درد هدیه دادن می خورد، 
با همین منظور آن را بسته بندی کنید. نوشیدنی باال به منظور هدیه 
دادن تولید ش��د و در نتیجه به شکلی ش��یک و کادویی بسته بندی 
می ش��ود. کاغذ س��فیدرنگ از بطری شیش��ه ای درون��ش محافظت 

می کند و با باز ش��دنش، ح��س کاغذ کادو را ب��ه مصرف کننده القا 
می کند.

10- طرح ویژه خودتان را بسازید

 نیازی نیست که الزاماً از طرح ها و نقش های واقعی و طبیعی استفاده 
کنی��د. اگر این ام��کان را دارید که طرح مفهومی خودتان را بس��ازید، 
حتماً این کار را بکنید. بس��ته بندی باال از نقش س��اده  سر و مو استفاده 
کرده اس��ت که مو در طول جعبه حرکت می کن��د و الگوی ویژه ای در 
پس زمینه به وجود آورده است. شاید در نگاه اول متوجه طرح و مفهوم 
خطوط روی بسته بندی نشوید، اما با کمی دقت هدف آنها را می فهمید 

و ارتباط بیشتری با محصول برقرار می کنید.
11- هیچ محدودیتی برای خود قائل نشوید

 اگر بهتر اس��ت که محصول تان در یک بسته بندی مرسوم ارائه شود 
و فضای زیادی برای مانور ندارید، به س��راغ خالقیت تان بروید. معموالً 
صابون در یک جعبه بسته بندی می شود، اما به جای اینکه جعبه از باال 
یا پایین باز ش��ود، آن را طوری طراحی کنید که مانند یک کتاب ورق 
بخورد و باز شود. این کار ساده باعث می شود که بسته بندی محصول تان 
بس��یار جذاب تر از محصوالت سایر برندها باشد و ارزش این را هم دارد 

که پس از مصرف به عنوان دکور و تزئینی آن را نگه داشت.
12- مدرن باشید

 طراحی های ساده و مدرن بیشتر از بقیه به چشم می آیند. از خطوط 
موازی و رنگ های س��اده کمک بگیرید و از فونت سنس سریف استفاده 
کنید تا بسته بندی شما ظاهری مدرن پیدا کند. برای نمونه، تصویر باال 
از رویکرد بسیار مدرنی برای بسته بندی استفاده کرده است که خریدار 
را به خود جذب می کند. همچنین سادگی بسته بندی باعث می شود که 

افراد کنجکاو شوند و بخواهند از محتویات درون آن اطالع پیدا کنند.
13- در ساختار بسته بندی خالقیت به خرج بدهید

 خری��داران ب��ا محصول ش��ما کار می کنن��د و آن را در دست ش��ان 
می گیرند، پس س��عی کنید که با حس المسه  آنها ارتباط برقرار کنید. 
به عنوان نمونه در قس��مت پایین این بس��ته بندی طرح هایی برجس��ته 

ایجاد ش��ده که نه تنها باعث می ش��ود بهتر آن را نگه داشت، بلکه حس 
لذت بخش��ی به دس��تان ش��ما می دهد. از لحاظ بصری نی��ز با تصاویر 

نقطه ای قسمت باالی بسته بندی مرتبط است.
14- توجه خریداران را جلب کنید

 اگر محصول ش��ما رنگ روشنی دارد، از آن رنگ در بسته بندی بهره 
ببرید. به عنوان نمونه، به این بس��ته بندی های ش��کالت توجه کنید که 
در رنگ های مختلف و جذاب ارائه می ش��وند. هر ش��کالت رنگ ویژه ای 
دارد و هر بسته بندی نیز از رنگ شکالتی که درونش قرار دارد، استفاده 
می کن��د. این بس��ته بندی ها در ظاهر ب��ا یکدیگر مش��ابه اند، اما تنها با 
اس��تفاده از رنگ های متفاوت توانسته اند که اختالف میان طعم و ظاهر 

خودشان را به خریدار اعالم کنند.
15- یک داستان تعریف کنید

  اگر بتوانید با بس��ته بندی خود داستانی برای خریدار تعریف کنید و 
اطالع��ات خاصی به او بدهید، کمک زی��ادی به خودتان می کنید. افراد 
عاشق داستان های مختلفند و می خواهند چیزهای جدیدی یاد بگیرند. 
این بس��ته بندی برای جوراب ها یک داس��تان منحصربه فرد دارد. زمانی 
که می خواهید ج��وراب را از آن در بیاورید، با تکه  کوچکی پنبه مواجه 
می ش��وید که نش��ان دهنده  دود کارخانه های جوراب س��ازی در گذشته 

است.
16- به ریشه و اساس خود پایبند بمانید

 در هن��گام بس��ته بندی محص��والت ب��ه خاطر داش��ته باش��ید که 
محصول ت��ان چ��ه ویژگ��ی خاصی دارد و آن را در بس��ته بندی نش��ان 
بدهید. این شرکت لوازم آرایش از موارد ساده و طبیعی و کاماًل خالص 
برای تولید محصوالتش اس��تفاده می کند و این قضیه را در بسته بندی 
محصوالتش نیز به نمایش می گذارد. س��ادگی و ظرافت طراحی و رنگ 
خاک��ی این بس��ته بندی به خریدار اطالع می دهد ک��ه محتوایش کاماًل 

طبیعی و ارگانیک است.
ادامه دارد ...
canva :منبع
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س��ال 97 برای صنعت گیاه��ان دارویی پررونق بود. ب��ه گونه ای که 
فع��االن در این حوزه بیش از ۵ هزار محصول خود را در چهارمین دوره 
جش��نواره نمایش��گاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب 

سنتی )ایرانی( در معرض نمایش قرار دادند.
محمد حس��ن عصاره، دبیر س��تاد توس��عه علوم و فن��اوری گیاهان 
دارویی و طب س��نتی معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به 
اقدامات این س��تاد در سال گذشته اشاره کرد و گفت: هر سال با توجه 
به سیاس��ت ها و راهبردهای س��ند ملی گیاهان دارویی و طب س��نتی 
برنامه های عملیاتی در ستاد تدوین می شود. در این سند حوزه آموزش، 
ترویج و فرهنگ س��ازی از سیاس��ت های مهم در نظر گرفته شده است. 
افزایش تمایل مردم به استفاده از گیاهان دارویی، لزوم تصحیح فرهنگ 
استفاده از گیاهان دارویی، فرآورده های حاصله و خدمات طب سنتی و 
همچنین ترویج سبک زندگی س��المت از مباحث اولویت دار حوزه این 
بخش اس��ت که با توجه به گس��تردگی طیف مخاطب��ان این حوزه در 
جامع��ه چه به عنوان مصرف کننده یا ب��ه عنوان عضوی از چرخه تولید 
علم، فن��اوری و صنعت، انتظارات و هنجارهای مطلوب در این حوزه به 

شدت احساس می شود.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عصاره ادامه داد: 
بنابراین س��تاد در یک حرکت ملی در راس��تای توسعه و ترویج فرهنگ 
اس��تفاده از گیاهان دارویی در کش��ور از س��ال 91 ت��ا 97 چهار دوره 
جش��نواره نمایش��گاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب 
س��نتی را با حضور ش��رکت های خصوصی، مراکز تحقیقاتی، فناوران و 

عالقه مندان به این حوزه برگزار کرده است.
دستاوردهای صنعت گیاهان دارویی کشور نمایش داده شد

وی توضیحاتی درباره برگزاری این رویداد در سال گذشته ارائه داد و 
گفت: سال 1397 چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، 
فرآورده های طبیعی و طب ایرانی)سنتی( ۲1 تا ۲۴ آبان ماه برگزار شد. 
در این رویداد بیش از ۵۵۰ ش��رکت خصوصی بیش از ۵۰۰۰ محصول 
تخصصی و دارای مجوز را ارائه کردند. همچنین 13۲ فناوری در بخش 
ف��ن بازار، 17۵ ط��رح منتخب دانش آم��وزی و 11۰ مرکز تحقیقاتی و 
دولت��ی همچ��ون دوره های گذش��ته در مص��الی بزرگ ام��ام خمینی 

دستاوردهای خود را در معرض نمایش عموم قرار دادند.
به گفته عصاره، تمرکز این دوره از جش��نواره و نمایش��گاه بر حضور 
حداکثری شرکت های خصوصی و فناوران و صاحبان ایده بود، بنابراین 
ب��ا کاهش فض��ای اختصاصی ب��ه مراک��ز تحقیقاتی، دولت��ی و حذف 
کارگاه های آموزشی فرصت بیشتری برای حضور تولیدکنندگان داخلی 

در بخش خصوصی فراهم شد.
زیست بوم کارآفرینی توسط نسل جوان توسعه یافت

وی بخ��ش بع��دی اقدامات س��تاد را مرتب��ط با فعالیت ه��ا در حوزه 
دانش آموزی دانس��ت و بیان کرد: دانش آموزان ب��ه عنوان میراث داران 
تاریخ و فرهنگ غنی طب ایرانی و آینده سازان ایران پهناور هستند. پس 
آنان را باید تبلوری باشکوه از ظرفیت های قشر جوان و نوجوان این مرز 
و بوم بدانیم. بنابراین باالبردن س��طح دانش و فرهنگ این آینده سازان 
توانمند که بی ش��ک منجر به اصالح سبک زندگی آنان و ارتقای سطح 
س��المت عمومی نسل آینده می شود، به بسترسازی برای توسعه زیست 
بوم کارآفرینی توس��ط نسل جوان نیز یاری می کند. ستاد نیز این مهم 

را مد نظر دارد.
1000 طرح از سوی 3600 دانش آموز ارسال شد

عصاره در ادامه گفت: با توجه به برگزاری موفق نخس��تین جش��نواره 
دانش آم��وزی که منتج به برنامه های گس��ترده ای همچون جذب توجه 
آم��وزش و پرورش به این حوزه و اختصاص قطب دانش آموزی به حوزه 
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ش��د، ستاد را بر آن داشت تا دومین 

جش��نواره مل��ی دانش آموزی در ح��وزه گیاهان داروی��ی، فرآورده های 
طبیع��ی و طب ایرانی را برگ��زار کند. در این دوره بیش از 1۰۰۰ طرح 
از س��وی 3۶۰۰ دانش آموز برای پذیرش در جش��نواره ارسال شد که با 
وجود باال بودن سطح علمی بسیاری از این طرح ها به علت کمبود فضا 
تعداد 17۵طرح متعلق به ۴۰۰ دانش آموز بااستعداد کشور از بین کلیه 

طرح ها و استان های مختلف انتخاب شد.
وی از دیگر برنامه های اجرا ش��ده در حوزه دانش آموزی سال گذشته 
به ایجاد باش��گاه دانش آموزی گیاه��ان دارویی، تدوین فصل اختصاصی 
در کتب درس��ی فنی و حرفه ای و افزایش اجرای طرح های حمایتی از 

نوآوری های دانش آموزان در صنعت گیاهان دارویی اشاره کرد.
دستاوردهای علم و فناوری رشد یافت

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 
علمی همچنین بیان کرد: با توجه به اهداف مدنظر در اسناد باالدستی 
و قوانی��ن حاکمیتی به ویژه س��ند ملی گیاهان دارویی و طب س��نتی 
توج��ه به محصوالت، روش ها یا فرآیندهای با فناوری باال و نوآوری های 
تاثیرگ��ذار در صنعت گیاهان دارویی و طب س��نتی از دیگر برنامه های 
مورد توجه این س��تاد اس��ت که منجر به رشد و توسعه بازار محصوالت 
نوآورانه و ایجاد اش��تغال می ش��ود. در این راس��تا نیز ستاد از نخستین 
س��ال های تاسیس اقدام به حمایت از تجاری سازی طرح های نوآورانه و 

رشد و توسعه این حوزه کرده است.
ب��ه گفته وی، طی ۲۰ س��ال اخیر تعداد مجوزه��ای تولید داروهای 
گیاهی و فرآورده های طبیعی و صادرش��ده از سوی سازمان غذا و دارو 
از تع��داد ۲۶ مجوز در س��ال 1377 با افزای��ش 1۰۰ برابری به بیش از 
۲7۰۰ مجوز در سال 1397 رسیده است که نشان از افزایش نگاه ویژه 
به این حوزه در میان تولیدکنندگان داروها و فرآورده ها دارد. همچنین 
طی 1۰ س��ال اخیر تعداد مجوز فرآورده های طب سنتی از دو مورد به 

بیش از 13۰۰ مورد رسیده است.
تولید و تجاری سازی فرآورده های گیاهی حمایت شد

عص��اره در بخش بعدی به نتایج و خروجی اقدامات س��تاد در س��ال 
97 اش��اره کرد و گفت: در این زمینه می توان به تجاری س��ازی ۶ قلم 
دارو و ف��رآورده گیاهی و س��نتی در مواردی چ��ون درمان بیماری های 
گوارشی، پیشگیری از تشکیل و دفع سنگ کلیه، پیشگیری و جلوگیری 
از التهاب��ات معده، جلوگیری از عفونت، درمان و ترمیم زخم و تس��ریع 
روند طبیعی بازس��ازی بافت، تحقیق و توس��عه پیشگیری از سرطان و 

کاهنده اثرات آن و اسپری دهانی سرماخوردگی و سرفه اشاره کرد.
وی ادام��ه داد: همچنین می توان به تولید و تجاری س��ازی 11 مورد 
فرآورده های گیاهی همچون تولید فرآورده ها و مواد موثره مورد کاربرد 
در تولی��د داروه��ای گیاهی و عط��ر و طعم با اس��تفاده از فناوری های 
نوین از جمله فناوری بومی ش��ده س��یاالت ف��وق بحرانی و روش های 
کروماتوگرافی، تولید روغن های گیاهی، اس��تخراج عصاره از جلبک های 
دریایی و فرآورده های حاصله از پساب های تقطیر گیاهان دارویی اشاره 

کرد.
عص��اره حمای��ت از چندی��ن طرح تحقیق و توس��عه همچ��ون تاثیر 
عصاره ه��ای س��لولی برخی گیاهان دارویی روی رده س��لولی س��رطان 
ده��ان و دندان، تعیین میزان اثربخش��ی داروه��ای حوزه های دیابت و 
آریتمی قلب��ی با اس��تفاده از مدل های نوین بیم��اری، تولید داروهای 
ضدآمیلوئیدی با منش��أ گیاهی در درمان بیماری آلزایمر، تجاری سازی 
عصاره های گیاه��ی برای کنترل تولید مثلی و بلوغ ماهی ها و آبزیان، و 
فرموالس��یون اولیه ترکیب ضد آس��م، آلرژیک را از دیگر دستاوردها در 

این زمینه دانست.
داروهای مورد مصرف دامپزشکی تولید شد

وی یکی از اقدامات بنیادین و زیرس��اختی در ح��وزه داروهای مورد 

مصرف در دامپزش��کی را تهیه و تدوین دستورالعمل صدور گواهی ثبت 
و مجوز ورود دارو و مواد اولیه داروهای گیاهی و طب س��نتی توس��ط 
س��ازمان دامپزشکی کشور با همکاری کارگروه دامپزشکی ستاد و ابالغ 

آن برای اجرا توسط رئیس محترم سازمان دامپزشکی دانست.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 
علمی بیان کرد: با ابالغ و اجرایی س��ازی صحیح دستورالعمل فوق گام 
مهمی در جهت تسریع صدور مجوزهای این حوزه برداشته می  شود. به 
گونه ای که می توان رش��د و توس��عه این حوزه مهم را به طور ملموس 
مش��اهده کرد. همچنین تاکنون ۵۵ مجوز از سوی سازمان دامپزشکی 
برای تولید داروهای گیاهی مورد مصرف در دامپزشکی صادر شده است 

که طی 1۰ سال اخیر با افزایش ۵ برابری مواجه شده است.
برنامه توسعه کشت و فرآوری اولیه گیاهان دارویی اجرایی شد

عصاره با اش��اره به راهبردهای مرتبط با حوزه کش��ت و ف��رآوری اولیه 
در س��ند ملی گفت: س��تاد نیز سالیانه بخش��ی از حمایت-های خود را به 
طرح های توسعه این حوزه زیرساختی برای تکمیل زنجیره ارزش گیاهان 
داروی��ی اختصاص می دهد. از س��ال 139۲ تاکنون ۴8 طرح توس��عه در 
این حوزه مورد حمایت س��تاد قرار گرفته اس��ت که عمده این حمایت ها 
مربوط به طرح هایی بوده که دارای خروجی مش��خص و جریان س��از بوده 
است و دستاوردهای حاصل از آن قابلیت توسعه و تجاری سازی داشته اند. 
وی همچنین ابراز کرد: در س��ال 1397 تعداد 11 طرح تحقیق و توس��عه 
در حوزه مدیریت منابع و حفاظت از منابع پایه با تاکید بر توس��عه س��طح 
کش��ت و فرآوری صنعتی گیاهان دارویی همچون بهبود کیفیت و کمیت 
متابولیت های ثانویه، ارزیابی توده های بومی، پروتکل تولید و تکثیر گیاهان 
داروی��ی بومی و اندمیک پرمصرف در صنعت گیاهان دارویی و طب ایرانی 
با استفاده از روش های نوین و تناسب اکولوژیکی و اقتصادی کشت گیاهان 
دارویی در سطح دشت های مهم ایران با حمایت های ستاد به نتایج مشخص 
و قابل اندازه گیری دست یافت. از دیگر اقدامات این حوزه در سال گذشته 
می توان به حمایت از س��ه طرح تولید بذور استاندارد در گیاهان دارویی و 
صنعت��ی نام برد که دارای خواصی از جمله رفع بیماری های کبدی، دارای 
ام��گا 3 باال با ویژگی های قدرت رقابت و الین ه��ای بذور مقاوم به قارچ ها 

هستند.
باغ های گیاه شناسی توسعه داده شد

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت 
علمی به توس��عه باغ های گیاه شناسی اش��اره کرد و گفت: باغ های گیاه 
شناسی عالوه بر کاربری های تحقیقاتی و پژوهشی مکان مناسبی برای 
ایجاد اکوسیس��تم های مختل��ف و حفاظت از گونه ه��ای متنوع گیاهی 
هستند. این باغ ها نقش مهمی در زمینه های مختلف تحقیقاتی از جمله 
علوم گیاهی و باغبانی، آموزش عمومی و آشنا ساختن مردم به اهمیت 
گیاه��ان و ل��زوم حفاظت از آنه��ا را برعهده دارند. به ع��الوه این گونه 
مکان ه��ا به عنوان ذخیره گاه ژنتیکی گیاه��ان در معرض خطر انقراض 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. ب��ا بهره گیری از روش های مختلف علمی، 
امکان ش��ناخت گونه های گیاهی کشور فراهم شده و محدوده پراکنش 
آنه��ا تعیی��ن می  ش��ود. تحقیق در زمین��ه روش های تکثی��ر و پرورش 
گونه های باارزش از نظر حفاظتی و اقتصادی از موضوعات دیگری است 

که در باغ های گیاه شناسی به آن پرداخته می شود.
عصاره در ادامه گفت: با توجه به الزامات س��ند ملی گیاهان دارویی و 
طب س��نتی مبنی بر لزوم احیا، اصالح و توسعه بانک ژن و غنی سازی، 
تقویت و توس��عه کمی و کیفی کلکسیون نمایش��ی گیاهان دارویی در 
س��ال 1397 در 1۰ مجموعه و باغ گیاه شناسی در استان های اصفهان، 
هم��دان، خوزس��تان، کرمان، ی��زد، ته��ران، چهارمح��ال و بختیاری، 
آذربایجان غربی، لرس��تان و خراسان رضوی طرح های توسعه و احیای 

کلکسیون گیاهان دارویی صورت گرفت.

طرح های جریان ساز و کاربردی مناطق روستایی و محروم 
اجرایی شد

وی به س��ایر اقدامات س��تاد در س��الی که گذش��ت اش��اره و عنوان 
ک��رد: از دیگر اقدامات ص��ورت گرفته می توان به اقدامات زیرس��اختی 
توسعه طرح های جریان س��از و کاربردی در مناطق روستایی و محروم 
کشور اشاره کرد. توس��عه کشت و فرآوری گیاه گوار در مناطق محروم 
اس��تان سیستان و بلوچستان و قلعه گنج استان کرمان، توسعه و ایجاد 
اش��تغال پایدار زنجی��ره ارزش گیاهان دارویی در مناطق روس��تایی در 
قالب برنامه ش��تاب دهنده های تخصصی، تهیه و تدوین نقش��ه راه علم 
و فن��اوری مرتبط با حوزه گیاه��ان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب 
س��نتی، تدوین اس��تانداردهای ح��وزه گیاهان دارویی و طب س��نتی، 
حمایت و تجهیز آزمایش��گاه های مرجع و آکرودیته از طریق شبکه ملی 
آزمایش��گاهی فناوری راهبردی و شبکه آزمایش��گاهی گیاهان دارویی، 
تهی��ه بان��ک جامع اطالعات گیاه��ان دارویی و طب س��نتی، مطالعات 
مقدماتی اس��تعدادیابی اس��تان ها و ارتباط با بنیاد نخبگان، دانشگاه ها، 
سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی هر استان و برنامه ریزی ملي 
در جهت گردآوري، تطبیق، مقابله، ترجمه، چاپ و انتش��ار نس��خه های 
خطی و غیرخطی دانشمندان ایرانی در زمینه طب سنتی در قالب طرح 

احیای میراث مکتوب از جمله این خدمات است.
چشم انداز سال 98 چیست

عصاره در بخش بعدی س��خنان خود به چش��م انداز توس��عه فناوری 
ح��وزه صنعت گیاهان دارویی و طب ایرانی در س��ال 98 اش��اره کرد و 
گفت: سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی که در سال 139۲ توسط 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی تصویب ش��د را بای��د چتر حمایتی برای 
توس��عه تحقیقات، تولیدات و صادرات این حوزه دانست. از این رو تمام 
وزارتخانه هایی که به نوعی مکلف به اجرایی شدن و تحقق مصوبات این 
سند شده اند. نقشه راه علم و فناوری در خصوص اجرایی سازی بندهای 
س��ند ملی گیاه��ان دارویی و طب س��نتی را در کارگروه های تخصصی 
خ��ود تصویب ک��رد و گام-های اجرایی خود را ت��ا افق 1۴۰۴ در قالب 

برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ترسیم کرده اند.
وی همچنی��ن بیان کرد: در کن��ار برنامه-های عملیات��ی و اقدامات 
جامعی که هرس��اله توس��ط س��تاد انجام می ش��ود از جمله برنامه های 
ضروری که برای جهش در تحقق اهداف سند ملی در کوتاه مدت مورد 
تاکید اس��ت می توان به لزوم س��رمایه گذاری اساسی در صنایع میانی ) 
بع��د از تولید زراعی و قب��ل از ورود به صنعت هدف(، س��رمایه گذاری 
گس��ترده در صنایع مادر عصاره و اس��انس، س��رمایه گذاری در طراحی 
و س��اخت ماش��ین آالت و ادوات پیش از کاشت تا پس از برداشت ویژه 
گیاهان دارویی، ایجاد بس��تر مناس��ب برای بیمه محصوالت و تضمین 
خرید توسط دولت و صنایع بخش خصوصی، ایجاد شبکه داروخانه های 
گیاهی به شکل مدرن در کشور با آمادگی بخش خصوصی اشاره کرد.

به گفته عصاره، البته به سرعت دادن به پوشش بیمه ای داروهای گیاهی، 
اج��رای طرح-های اصالح الگوی کش��ت در کش��ور در جایگزینی گیاهان 
داروی��ی با مصرف آب ک��م و ارزش افزوده باال به ج��ای گیاهان با مصرف 
آب باال در ش��رایط دیم و آبی و تعرفه گذاری کامل خدمات و پوشش بیمه 
برای خدمات درمانی و دارویی طب ایرانی و مکمل نیز باید اشاره کرد. که 
تحقق برنامه های یاد شده محقق نمی شود مگر با انسجام، همدلی و همراهی 
تمامی مسئوالن، متخصصان دستگاه های دولتی و شرکت ها و تشکل های 
خصوصی مرتبط با این حوزه که امید اس��ت با توجه به موارد فوق الذکر و 
بستر مناس��بی که برای جهش علمی و صنعتی کشورمان ایران در عرصه 
گیاهان دارویی و طب س��نتی مهیا ش��ده است، با یاری ایزد منان و حسن 
توجه مسئوالن محترم کشور به توان گام های بزرگی در عرصه اشتغال زایی 

و افزایش صادرات غیرنفتی برداشت.

زیست بوم کارآفرینی توسط نسل جوان توسعه یافت

15کسب و کار نوین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
شنبه
17 فروردین 1398

شماره 1285



چه چیزی ش��ما را خوشحال می کند؟ آیا تا به حال فکر 
کرده ای��د که چرا بعض��ی از افراد زندگی ش��ادی دارند در 
حالی که بعضی ها اصاًل در زندگی خود احس��اس ش��ادی 
و خوش��بختی نمی کنند؟ ش��ادی کاری بسیار آسان است 
با این حال خیلی از انس��ان ها می خوابند و بیدار می ش��وند 

بدون اینکه ذره ای حس شادی و خوشبختی کنند. 
 براس��اس یک تحقیق توس��ط هریس پل از هر سه نفر 
آمریکایی فقط یک نفر از آنها می گوید که خیلی خوشحال 

است.
در حال��ی که عوام��ل زیادی برای ناراحتی و خوش��حال 
نبودن ما از قبیل فعالیت های روزانه، روابط، افس��ردگی و . 
. . وجود دارد در ادامه به معرفی ۶ روش برای خوش��حالی 

می پردازیم.
1. کارهایی را که شروع می کنید تمام کنید

یک نوش��ته توسط سس  بورنش��تاین در مورد به تعویق 
انداخت��ن، می گوید بعد از 1۰ س��ال کار روی پروژه ای که 
باید پنج س��ال زمان می برد یک روانش��ناس صنعتی کانادا 
در یک مطالعه عظیم یافت که نه تنها به تعویق انداختن در 
حال افزایش است، بلکه باعث می شود افراد فقیرتر، چاق تر 

و ناخوشایند تر شوند.
او همچنی��ن گف��ت: »اف��رادی ک��ه کارها را ب��ه تعویق 
می اندازن��د تمای��ل س��الم ب��ودن کمت��ر، ث��روت کمتر و  
خوشحالی کمتری  دارند.« پایان یک کار، راهی عالی برای 
خوش��بختی است. آیا عادت به ش��روع پروژه ها دارید ولی 
آنها را به پایان نمی رس��انید؟ اگر این چنین است  احساس 

دستاورد را به ندرت تجربه خواهید کرد.
انسان ها معموالً بعد از انجام کاری و یا رسیدن به هدفی 
احساس ش��ادی و خوشحالی می کنند. یک راه آسان برای 
داشتن زندگی شاد تمام کردن کارهایی که است که شروع 

می کنید.
2. ورزش کنید

یکی دیگر از روش های س��اده اما مؤثر برای خوش��بخت 
ب��ودن، ورزش منظم اس��ت. تحقیقات نش��ان می دهد که 
فعالیت ه��ای جس��مانی می تواند اعتماد ب��ه نفس، خلق و 
خ��وی، کیفیت خواب و ان��رژی را افزایش دهد و همچنین 

باعث کاهش افسردگی و استرس شود.
تأثی��ر ورزش نمی تواند کم اهمیت باش��د و بس��یاری از 
افراد موفق مانند جی. ک. روولینگ، اپرا وینفری، نیکالس 
داتک��و، بنجامین فرانکلین، بیل گیتس و . . .، اغلب ورزش 
منظ��م را به عنوان یکی از اس��رار برای زندگی ش��اد خود 

ذکر می کنند.
اگرچه ورزش روزانه ممکن اس��ت دش��وار به نظر برسد، 
ام��ا اگر بتوانید آن را به طور تأثیرگذار انجام دهید، یکی از 
راه های مؤثر برای خوش��بختی می شود و  کمک می کند تا 
ذه��ن، بدن و روح خود را  ش��کل دهید در حالی که برای 

انجام فعالیت های روزمره قوی می شوید.
3. سالم بمانید

یکی از راه های مؤثر یک زندگی ش��اد، این اس��ت که در 
سالمت باشد، اغلب گفته می ش��ود »افراد سالم خوشحال 
هس��تند«. من تمای��ل دارم با این حرف موافق باش��م زیرا 
خوش��بختی یک��ی از دالیل س��المت خوب اس��ت، افراد 
خوشحال زندگی طوالنی در حالی که افراد ناراضی زندگی 
کوتاهی دارند. افسردگی و غم و اندوه بر سیستم بدن تأثیر 
می گذارند، که اغلب به مس��ائل بهداشتی منجر می شود. با 
این حال، توصیه می شود که سالمتی خود را حفظ کنید تا 

از زندگی شاد لذت ببرید.
4. با خانواده تان وقت بگذرانید

گذراندن زمان با عزیزان به ویژه خانواده احساس شادی 

را ب��ه ارمغان خواهد آورد. ما تمای��ل داریم با فرزندان مان، 
همسر و یا بستگان احساس راحتی و شادی کنیم.

ب��ه عنوان مثال، کار بس��یاری از م��ا را از صرف وقت با 
خانواده محروم کرده است.  صبح خیلی زود از خانه خارج 
می ش��وید و ش��ب دیروقت ب��ه خانه می آیی��د. بدون هیچ 
وقت گذراندنی با همس��ر و فرزندان تان و همیش��ه با کار و 

قرار مالقات مشغول هستید.
ای��ن امر ب��ه طور ج��دی منجر ب��ه یک ش��یوه  زندگی 
ناخوشایند می ش��ود. وقت گذراندن با خانواده    خود و انجام  
کارهای مفرح و سرگرم کننده، یکی از راه های زندگی شاد 

است.
5. تفکر مثبت داشته باشید

تغذی��ه  خود با اف��کار منفی یک راه س��اده برای زندگی 
غم انگیز اس��ت. افکار منفی باعث ترس و تردید می ش��وند 
و ترس باعث ناراحتی می ش��ود. ما محصول��ی از افکارمان 
هس��تیم، بنابرای��ن مثب��ت فکر کنی��د. متفک��ران مثبت 

خوشحال هستند.
6. گذشت و بخشش کنید

بخش��ش یکی دیگر از راه های به دس��ت آوردن ش��ادی 
ابدی اس��ت. هر وقت کسی را ببخش��ید، ذهن شما روشن 
می ش��ود، همه ج��ا لبخند خواهید زد و اطراف هر کس��ی 
خوش��حال خواهید بود. مردم خوشحال و شاد هرگز کینه 
نگ��ه نمی دارند؛ زی��را می دانند ک��ه نگه داش��تن کینه به 
آنها بیش��تر از حد تصور آسیب می رس��اند. آنها به راحتی 
می بخشند و گذش��ت می کنند و  چیزهای اشتباهی را که 
مردم در ح��ق آنها انجام داده ان��د را فراموش می کنند که 
این امر باعث می ش��ود  فرصت تمرک��ز بر چیزهای جدید 

را داشته باشند.
Pickthebrain/ucan :منبع

6 روش ساده برای خوشحال زندگی کردن

یادگیری ماشین چگونه به بازاریابی کمک می کند؟
یادگیری ماشین امروزه تقریبا در تمامی صنایع جهان وارد شده است و حتی شاخه های متعدد کسب وکار نیز می توانند 
از آن بهره ببرند. در دنیای امروز فناوری، اخبار و مقاله های پیرامون یادگیری ماشین، بیش از همیشه ما را احاطه کرده اند. 
تقریبا هر صنعتی از این فناوری صحبت می کند. اکثر متخصصان و کارشناسان نیز تالش می کنند تا از مزایای یادگیری 
ماشین، برای بهبود وضعیت خود در بازارها استفاده کنند. پیش از پیاده سازی هر نوعی از فناوری مذکور، ابتدا باید از خود 
بپرسیم که یادگیری ماشین چیست؟ طبق تعریف Hewlett Packard: یادگیری ماشین به فرآیندی اشاره می کند که 
کامپیوترها، شناس��ایی الگویی را فرا می گیرند. به عالوه، کسب توانایی توسط آنها برای یادگیری مستمر و ارائه  پیش بینی 
براس��اس داده نیز در این تعریف قرار می گیرد. ماش��ین ها در ادامه  یادگیری، تعدیل و اصالح پیش بینی ها و بیانات خود را 
نیز بدون نیاز به برنامه نویسی اختصاصی برای آن موضوع انجام می دهند. به بیان ساد ه تر، یادگیری یعنی ماشین ها تحلیل 
و اقدام براساس حجم های باالی اطالعات را انجام داده و همچنین، به یادگیری و بهبود عملکرد خود در طول زمان ادامه 
دهند. به عنوان نمونه ای از کاربردهای عملی یادگیری ماشین، می توان فناوری تشخیص چهره را مثال زد. همه  ما می دانیم 
که این فناوری، روز به روز پیشرفته تر می شود. امروز، کاربران گوشی های آیفون، قفل گجت های خود را با شناسایی چهره باز 
می کنند. به عالوه، مقامات قانونی نیز از فناوری تشخیص چهره برای شناسایی رفتارهای خالفکارانه و دستگیری مجرمان 
بهره می برند. در مقالی دیگر، گوگل فوتوز و سرویس های مشابه، به کاربران امکان می دهند که تصاویر را براساس افراد حاضر 
در آنها دسته بندی کنند. الگوریتم های گفته شده در گذشته دقت باالیی نداشتند، اما به مرور، حرفه ای تر و دقیق تر شدند 
و تبحر خود را مرهون یادگیری ماش��ینی هس��تند. یادگیری و هوشی که در باال شرح دادیم، با هوش انسانی تفاوت دارد. 
می توان آن را یادگیری برنامه نویسی شده هم نامید که قطعا کاربردهایش فراتر از تشخیص چهره است و در تمامی صنایع 
نفوذ می یابد. به عنوان مثال، می توان بازاریابی را بیان کرد. بازاریاب های امروزی، همه  تالش خود را به کار می گیرند تا پیام و 
تصویری مناسب هر مخاطب به او ارائه کنند. قطعا انسان ها نمی توانند در مقیاس های بزرگ با تک تک مخاطبان ارتباط برقرار 
کنند، اما ماشین ها این توانایی را دارند. شاید تصور پیاده سازی آن روش ها روشن نباشد، اما در ادامه  این مقاله ، روش هایی 

برای استفاده کاربردی از یادگیری ماشین در حوزه  بازاریابی را شرح می دهیم.
1- پیشنهاد بهترین محصوالت یا محتوا

پیش��نهاد محتوا و محصول مرتبط، از دیرباز به عنوان ابزاری کاربردی در دست بازاریابان شناخته می شود. در گذشته و 
اکنون، پیشنهادها توسط نیرو و تفکر انسانی آماده می شدند و از 1۰ سال گذشته، الگوریتم های ساده ای برای پیشنهادهای 
تقریبا اتوماتیک به کار گرفته شده اند. الگوریتم هایی که پیشنهادها را تنها براساس خریدهای دیگر مشتریان به مشتری دیگر 
ارائه می دهند. یادگیری ماشین، می تواند در بهینه سازی الگوریتم های کنونی پیشنهاد محصول و محتوای مرتبط، کمک 
ش��ایانی ارائه دهد. با اس��تفاده از این فناوری می توان تمامی اطالعاتی که از یک شخص داریم، مانند سابقه  خرید، فعالیت 
کنونی در وب، ارتباطات ایمیلی، موقعیت، صنعت فعالیت، ویژگی  های س��نی و جنس��یتی و موارد مشابه را با هم ترکیب 
کند و بهترین و نزدیک ترین محصول و محتوا را به او پیش��نهاد دهد. یادگیری ماش��ین، دسته بندی، قیمت و مشخصات 
مختلف محصول را با عالقه مندی ها و سوابق فرد مورد نظر ترکیب کرده و بهترین پیشنهاد را به او می دهد. به همین  دلیل، 
پیشنهادها هم روز به روز بهتر می شوند. پیشنهادهای براساس یادگیری ماشین، به محصول و محتوا خالصه نمی شوند. شما با 
به کارگیری فناوری می توانید حتی برند، دسته بندی محصول، مشخصات فنی، موضوع، نویسنده و انواع دیگر موارد را به کاربر 
پیشنهاد دهید. درنهایت، به کارگیری یادگیری ماشین به شما امکان می دهد که تجربه ای جذاب را در وب سایت یا ایمیل های 

تبلیغاتی خود ایجاد کنید که مخاطب، بتواند به کمک آنها، موارد مورد عالقه  خود را بهتر پیدا کند.
2- شناسایی گروه های مهم مشتریان

با وجود آنکه یادگیری ماشین، پیشنهاد ها مرتبط خوبی را به مشتریان ارائه می کند، شناسایی دسته بندی های مهم آ نها 
براس��اس تفاوت های بس��یار افراد، هنوز مسئله ای حیاتی برای بازاریاب ها است. آنها باید گروهی که بیش از همه به خرید 
محصوالت راغب می شوند را زودتر از رقبا شناسایی کنند و آنها را هدف قرار دهند. تشخیص تفاوت های مشهود مشتریان 
همچون مشتری جدید یا وفادار، برای انسان ها به راحتی انجام می شود، اما بسیاری از تفاوت ها هستند که در حجم باالی 
داده  مرتبط با مشتری، از دید ما پنهان می مانند. یادگیری ماشین به بازاریاب کمک می کند که دسته بندی های جدیدی را 
در میان مشتری ها کشف کند که قبال به آنها توجه نمی کرد. به عالوه، می توان از آن اطالعات استفاده کرده و پیشنهادات 
مرتبط تری به مشتریان ارائه کرد. به عنوان مثال، یادگیری ماشین تشخیص می دهد که نسل جوانی که قصد نوسازی خانه  
خود را دارند، رفتارهای مشخصی از خود نشان می دهند. با آن اطالعات، می توان پیام های بهینه تری را برای آن دسته از 
مشتریان آماده و ارسال کرد. می توان زبان صحبت با آنها را متفاوت از افراد دیگر در نظر گرفت. به عالوه، به محض نشان 

دادن رفتارهای مشابه از سوی مشتریان دیگر نیز می توان آنها را به این دسته بندی اضافه کرد.
3- شناسایی و عمل در مقابل مشکالت احتمالی

کمپین  های بازاریابی، داده های زیادی تولید می کنند. مثال، ایمیل هایی که روزانه توسط یک شرکت بزرگ ارسال می شود 
را در نظ��ر بگیری��د. می توان تعداد کاربران وب س��ایت را نیز به عنوان نمادی از داده های عظی��م در نظر گرفت. تمامی آن 
ارتباط ها، داده تولید می کنند که قطعا هیچ انسانی نمی تواند همه  آنها را مشاهده و تحلیل کند. به عالوه، مشکالت احتمالی 
و چالش  های عملکردی نیز قابل تشخیص نیستند. یادگیری ماشین می تواند مشکالت را پیش بینی کند و پیش از وقوع، به 
شما اطالع دهد. به عنوان مثالی کاربردی، تصور کنید کمپینی ایمیلی برای افزایش فروش یک فروشگاه اینترنتی پیاده سازی 
کرده اید. در ایمیلی های ارسالی، یک لینک اشتباه قرار دارد که به صفحه  مورد نظر از سایت شما منتقل نمی شود. یادگیری 
ماشینی با بررسی ورودی ها از لینک های ایمیلی، متوجه پایین بودن نرخ آنها بسته به ارسال می شود و شما را مطلع می کند. 

درنهایت، شما با اطالع از مشکل، پیش از اوج گرفتن بحران در کمپین ایمیلی، رویکردهای اصالحی را انجام می دهید.
A/B 4- تکامل تست های

آزمایش روندهای مختلف بازاریابی هم با به کارگیری یادگیری ماشین بهبود می یابد. تست های سنتی A/B به شما امکان 
می دهند که دو یا چند تجربه  دیجیتال را در مخاطبان تصادفی آزمایش کنید. سپس بهترین راهکار با بیشترین بازده را 
انتخاب کنید و با همان، ادامه دهید. آن رویکردها قطعا کاربردهای مثبتی دارند، اما تمامی تفاوت های گروه  های مختلف را 
مدنظر قرار نمی دهند. در تست های مذکور، یک نمونه را برای گروهی نمایش می دهید و شاید آنها هیچ گاه نمونه  مورد عالقه  
خود را مشاهده نکنند. یادگیری ماشین، آن رویکرد را تغییر می دهد. به عنوان مثال، با یادگیری ماشین، به جای پیاده سازی 
دو طراحی متفاوت صفحه  اول وب س��ایت و انتظار برای بازدید و انتخاب بهترین طراحی از میان آنها، می توانید تجربه را 
به هوش مصنوعی بسپارید. الگوریتم، با استفاده از اطالعات افراد، بهترین نمونه را برای هر کدام از آنها پیشنهاد می دهد. 
در ادامه، با استفاده از اطالعات تجربه  اولیه  کاربران با طراحی مورد نظر، تصمیم های آتی اتخاذ می شود. همان رویکرد باال 
را می توان در تبلیغ ها نیز به کار گرفت. به جای آنکه تخفیف ثابت ۲۰درصدی به همه  کاربران داده شود، الگوریتم هوش 
مصنوعی، تخفیف را تنها به افرادی ارائه می کند که نیاز به انگیزه ای بیشتر برای خرید دارند. برای افراد دیگر نیز می توان 

تبلیغ های متفاوت، مثال محصولی جدید در دسته بندی مورد عالقه آنها، ارائه کرد.
5- انتخاب نحوه  تعامل با افراد

شما چگونه زمان و محل ارتباط با یک مشتری بالقوه را تشخیص می دهید؟ به عالوه، روش ارتباط چگونه انتخاب می شود؟ آیا 
او ایمیل را ترجیح می دهد؟ آیا اعالن های موبایلی، پیامک یا تماس برای او بهتر هستند؟ در چه فواصلی باید با مشتری تماس 
بگیرید؟ تمامی این سؤال ها را می توان با استفاده از یادگیری ماشین پاسخ داد. به جای استفاده از روش های سنتی و ارسال 
انبوه ایمیل های ثابت برای همه  مشتریان بالقوه، می توان از یادگیری ماشین استفاده کرد. الگوریتم ها تشخیص می دهند که آیا 
یک ایمیل مشخص توسط یک کاربر مشخص باز شده یا نادیده گرفته می شود. با استفاده از این اطالعات، می توان ایمیل ها یا 
پیام ها را با طراحی بهتر و در زمان مناسب تر ارسال کرد. درنهایت باید بدانید که یادگیری ماشین، بیش از همه چیز در تفسیر 
داده های انبوه و استخراج اطالعات مفید، کاربرد نهایی خود را نشان می دهد. در دنیایی که داده ها، بیش از توان ما در تفسیر و 
بررسی جمع آوری می شوند، فناوری مذکور کاربرد باالیی دارد. به عالوه تمایل به شناخت بهتر مشتریان و ارتباط شخصی با آنها 

هم روز به روز بیشتر می شود. در چنین وضعیتی، قطعا به کارگیری یادگیری ماشین، مزیت های زیادی به همراه خواهد داشت.
ENTREPRENEUR/ZOOMIT :منبع
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