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آیا جبران خسارت سیل به قیمت تورم می ارزد؟

»سیل«
به ذخایر ارزی رسید

حادثه س��یل اخیر و خس��ارات سنگینی که بر جای گذاشت، ظاهراً بار دیگر فضا را برای ورود به صندوق توسعه 
ملی و اس��تفاده از منابع ارزی به منظور جبران هزینه، باز کرده اس��ت. بارش های اخیر و به دنبال آن س��یالبی که 
بخش هایی از کش��ور را تحت تأثیر قرار داد، خس��ارت های سنگینی برجای گذاش��ته است. گرچه تاکنون مجموع 
خسارت وارد شده درباره سیل از سوی دولت رسماً اعالم نشده است، اما آنچه در اظهارات نمایندگان مجلس دیده 
می ش��ود از خس��ارتی تا مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان خبر می دهد. به گزارش ایسنا، این رقم قابل توجه که باید در 
حداقل زمان، تأمین و برای ترمیم آسیب های ایجادشده اختصاص یابد، مبلغی نیست که دولت آن را در بودجه...

بازار مسکن ظرفیت رشد مجدد قیمت ها را دارد؟ 

مسیریابی مسکن در سال ۹۸
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آیا رشد اقتصادی ایران منفی تر می شود؟ 

جدیدترین پیش بینی بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران

رازهای موفقیت از زبان نویسندگان بزرگ جهان
چگونه اهداف واقع گرایانه برای خود تعیین کنیم؟

ایده  های ارزان بازاریابی برای رونق کسب وکار
13 اشتباه بزرگ بازاریابی از نگاه مدیران برندها

درس های 7 کمپین بازاریابی و تبلیغات برتر
بررسی 22 طراحی مینیمال برتر برندهای دنیا

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

خالق لینوکس: شبکه های 
اجتماعی زباله ای بیش نیستند

3
در شـرایطی که بانک مرکـزی قصد دارد عملیـات بازار باز 

پولی را در سـال ۹۸ اجرایی کند، یک کارشـناس 
بانکی می  گوید این کار نرخ سود بانکی را متعادل...

عملیات بازار باز پولی، نرخ سود بانکی را متعادل می کند

 اهمیت عملیات بازار باز
در سیاست گذاری پولی

یادداشت
کاهش 20درصدی پروازهای 
داخلی در تعطیالت نوروزی

در تعطیالت نوروز با توجه به 
ش��رایط اقتصادی مردم و بروز 
بحران س��یل، ب��ا کاهش قابل 
توجه تعداد مس��افر و پرواز رو 
به رو ش��دیم. تعداد پروازهای 
داخل��ی در تعطیالت س��ال نو 
2۰درص��د و پروازهای خارجی 
5۰ درصد کاهش یافت. بحران 
س��یل و اخط��ار درب��اره عدم 
سفر به اس��تان های سیل زده و 
از میانه تعطیالت به  سیل خیز 
لغو بسیاری از سفرهای هوایی 
مق��ررات  براس��اس  انجامی��د. 
اگر مس��افر ب��ه ه��ر دلیلی از 
س��فر منص��رف ش��ود باید به 
جریمه  هواپیمایی  شرکت های 
بپ��ردازد ام��ا با همراه��ی این 
ش��رکت در تعطیالت با مردم، 
همه مبلغ بلی��ت به خریداران 
بازگش��ت داده و جریمه نقدی 
ه��م دریافت نش��د. ب��روز این 
مشکل از پنجم تا نهم فروردین 
ماه زی��ان قابل توجهی را برای 
بار  به  ش��رکت های هواپیمایی 
آورد که همان خس��ارت سیل 
ب��رای ش��رکت های هواپیمایی 
اس��ت. نکت��ه دیگ��ر اینکه نرخ 
بلیت پروازها در تعطیالت نوروز 
افزایش نیافت و بلیت ها براساس 

دامنه نرخ تعیین شده 
2در آذرماه...

سه شنبه
20 فروردین
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از تخلیه 210 روستای خوزستان تا آسیب به 62 هزار واحد مسکونی
تبعات ادامه سیالب در خوزستان

مدیرکل مدیریت بحران خوزس��تان گفت از زمان وقوع س��یالب تاکنون 2۱۰ روس��تا در خوزستان به صورت 
کلی و جزئی تخلیه ش��ده است. کیامرث حاجی زاده از آبگرفتگی ۷۸ روستا در سطح خوزستان خبر داد و افزود: 
براساس آخرین آمار تعداد روستاهای تخلیه شده در روز گذشته ۱۸2 روستا بود که این تعداد در روز دوشنبه به 
2۱۰ روستا رسید.  او با بیان اینکه ۴۸ اردوگاه جهت اسکان اهالی این روستاها در نظر گرفته شده است، تصریح 
کرد: این اردوگاه ها در اهواز، باوی، شوش��تر، الهایی، بس��تان، حمیدیه، شوش، دش��ت آزادگان، هویزه، شادگان، 
کارون برپا ش��ده اند. مدیرکل مدیریت بحران خوزس��تان در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: همچنین ۶2 هزار واحد 

مسکونی در سیالب دچار آسیب شده اند و 5۱ هزار واحد مسکونی نیز در معرض خطر هستند.
در حال حاضر حدود ۹۷درصد مخازن سدهای استان خوزستان پر شده است. آورد طبیعی رودخانه های استان 
خوزستان از ابتدای سال آبی ۹۸-۹۷ )اول مهرماه( تاکنون 2۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب بوده که از این 

مقدار حدود ۱۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون متر مکعب از مخزن سدها خارج شده است.
فره��اد ایزدج��و، مدیرعامل س��ازمان آب و برق خوزس��تان در این باره گفته اس��ت که آورد بخش س��یالبی 
رودخانه های اس��تان، ۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب اس��ت که ۳ میلیارد و ۴۶۰ میلیون مترمکعب از این 

میزان در مخازن سدها نگهداری و مابقی آن رهاسازی شده است.
ایزدجو با تاکید بر پایداری و سالمت کامل بدنه سد مخزنی کرخه تصریح کرد: هم اکنون ورودی به سد کرخه 

2هزار و 2۸۷ مترمکعب در ثانیه و خروجی آن 2هزار و ۴۷۶ مترمکعب در ثانیه است.
همچنین براس��اس اعالم وزارت نیرو، تراز کنونی س��طح آب در مخزن سد کرخه 22۴.5 متر اختالف از سطح 
دریا اس��ت و هم اکنون 255 میلیون متر مکعب از حجم این س��د خالی اس��ت و این میزان به طور معمول باید 
یک میلیارد مترمکعب باشد. میزان کنونی ورودی به سد مخزنی دز هم ۱55۶ مترمکعب در ثانیه و خروجی آن 
۱۷2۱ مترمکعب در ثانیه اعالم ش��ده و هم اکنون تراز س��طح آب در این س��د با ۳۴۸ متر اختالف از سطح دریا، 
2۴۰ میلیون مترمکعب حجم خالی دارد. این سد براساس استاندارد موجود باید حداقل ۶۰۰ میلیون مترمکعب 
ظرفیت خالی داش��ته باش��د. در این باره، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، دبی کنونی رودخانه کارون در 
مقط��ع اه��واز را ۳۱۰۰ مترمکعب در ثانیه اعالم و تصریح کرد: در این مقط��ع رودخانه، امکان افزایش تا ۳5۰۰ 
مترمکعب در ثانیه وجود دارد. همچنین معاون راهبری و نظارت بهره برداری ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب 
کش��ور، مش��کل پس زدگی فاضالب در ش��هر اهواز را ناشی از دو س��ه نقطه بحرانی در این شهر به دلیل ریزش 
شبکه های فاضالب دانست و گفت: برای مهار این مشکل دو پروژه اضطراری تعریف شده و طبق برنامه زمانبندی 
قرار است امروز عملیات اجرایی آن به اتمام برسد. به گفته حمیدرضا کشفی، در ابتدای وقوع سیل در خوزستان 
تعداد ۱۰۸۰ روستا با قطعی آب مواجه بودند که خوشبختانه با اقداماتی که انجام شد، این تعداد اکنون به ۱۷۰ 
روس��تا رس��یده است. وی با اشاره به اینکه »گوریه« شوشتر تنها شهر بدون آب استان بود که روز گذشته نسبت 
به تأمین آب آن اقدام شد، ادامه داد: گرچه با پیشروی مستمر آب در مناطق مختلف مواجه هستیم، اما فعالیت 
آبرسانی بدون هیچ گونه مشکلی در حال انجام است. کشفی با اشاره به اینکه آبرسانی به تمامی روستاها از طریق 
تانکر سیار، ثابت و آب بسته بندی صورت گرفته و آب شرب موردنیاز در دسترس مردم قرار می گیرد، اظهار کرد: 
تأمین و وصل آب حدود ۶۰ روس��تای اس��تان در دستور کار است که به محض ترمیم جاده های دسترسی و رفع 
مش��کل برق آن مناطق، نس��بت به برقراری انش��عاب آب اقدام خواهیم کرد. بنا بر اعالم وزارت نیرو، وی تصریح 
کرد: با اتمام این پروژه های اضطراری، عملیات بای پس انجام ش��ده و مشکل پس زدگی فاضالب مناطقی از شهر 
اهواز به ویژه پردیس حل خواهد شد. کشفی با بیان اینکه در رابطه با تأمین آب شهر اهواز مشکل خاصی وجود 
ندارد، گفت: گرچه کدورت آب طرح غدیر مقداری باالتر از حد معمول رفته، اما خوشبختانه تاکنون در رابطه با 
تأمین آب شرب این شهر خللی به وجود نیامده و با مدیریت انجام شده ان شاءاهلل مشکلی هم پیش نخواهد آمد.

در این میان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میزان خسارت وارده به تعاونی ها را ۱۰۰ میلیارد تومان 
عنوان کرد و از اختصاص وام 5۰ میلیون تومانی خرید لوازم خانگی به سیل زدگان خبر داد. به گفته محمدجعفر 
کبیری، در حادثه سیل، وزارت تعاون با وجود آنکه وظیفه ساختاری برای ورود به این جریان را نداشت ولی در 
لحظه بحران با جدیت ورود کرد و روحیه تعاون و همدلی خود را نش��ان داد. او از احصا و شناس��ایی تعاونی های 
آس��یب دیده و میزان خس��ارت وارده در جریان س��یل های اخیر خبر داد و گفت: براساس بررسی هایی که از ۱2 
اس��تان کش��ور به عمل آمده، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خس��ارت وارده به تعاونی ها وارد ش��ده است.  کبیری 
درعین حال از اختصاص 5۰ میلیون تومان تسهیالت به سیل زدگان خبر داد و گفت: در قالب طرح امید تا سقف 
5۰ میلیون تومان برای تأمین لوازم خانگی در اختیار س��یل زدگان قرار می گیرد و هر فردی که درخواست بدهد 
می تواند از این وام اس��تفاده کند. وام قرض الحس��نه نیست ولی نرخ آن از نرخ بازار کمتر است و اگر در روزهای 

آینده تسهیالت ارزان قیمت از سوی دولت اختصاص یابد نرخ این وام را کاهش می دهیم.

»زندگی همه ما را خیلی سخت تغییر خواهد داد.« این ساده ترین توصیفی است که 
دان میچل پژوهش��گر تغییرات اقلیمی در دانشگاه بریستول انگلیس از تبعات افزایش 
یک و نیم درجه ای دمای زمین ارائه می دهد. تمام مباحثاتی که درخصوص گرم ش��دن 
زمین مطرح می شود درنهایت برای این است که از این یک و نیم درجه گرم تر نشویم، 
اما اراده سیاس��ی ب��رای اجرای تدابیر واقعی برای مقابله با افزایش دمای بیش��تر اصال 
وجود ندارد. توافق پاریس درخصوص تغییرات اقلیمی که هیچ، حتی مذاکرات متأخرتر 

هم که در لهستان برگزار شد واقعا راهکاری برای اینکه زمین گرم تر نشود ارائه نداد.
به گزارش نیوساینتیست، گرم شدن زمین به میزان یک و نیم درجه دقیقا به چه معنا 
است؟ اگر نتوانیم این هدف را محقق کنیم و دمای زمین از یک و نیم درجه بیشتر شد 
و مثال سه یا چهار درجه گرم تر شد باید چه کرد؟ پاسخ  ها و پیش بینی دانشمندان در 

این خصوص حاال رک تر شده  است.
وقت��ی رهبران جهان در پاریس تعهد کردند که افزایش دمای زمین را در حد یک و 
نیم درجه نگه دارند، ذهن های بس��یاری روی همین دما متمرکز ش��د. مایلز آلن استاد 
دانش��گاه آکس��فورد در این خصوص می گوید: »وقتی درباره افزایش دمای سه یا چهار 
درجه حرف می زدیم ش��اید کمتر فوریت قضی��ه را درک می کردیم اما حاال که متعهد 
شده ایم این افزایش دما بیشتر از یک و نیم درجه نباشد، حساسیت قضیه خیلی باالتر 

رفته است.«
برای آنکه تصویری از دنیای نزدیک آینده به دس��ت بیاوریم باید دنیایی را در ذهن 
ترسیم کنیم که یک و نیم درجه گرم تر شده است. در حالت عادی اگر در یک روز دما 
به اندازه یک و نیم درجه گرم تر یا حتی س��ردتر شود، توجه ما به مسئله جلب نخواهد 

شد اما همین تغییر دما در ابعاد جهانی ماجرا را به کل تغییر می دهد.
در جهانی که یک و نیم درجه گرم تر ش��ده، اوضاع برای گونه ای مثل انسان که روی 
خش��کی زندگی می کند اصال جالب نیست چون خشکی احتماال بیشترین افزایش دما 
را در آینده تجربه خواهد کرد. بر این اساس، گرم ترین تابستان های آینده به اندازه سه 
درجه گرم تر از گرم ترین روزهای تابستان در سال های پیش از ۱۹۰۰ میالدی خواهند 

بود. وقوع موج گرما به خصوص در مناطق استوایی بیشتر و بیشتر خواهد شد.
در جهانی که یک و نیم درجه گرم تر باشد، ۱5درصد از جمعیت زمین هر پنج سال 
یک بار موج گرمایی ش��دید را تجربه خواهند کرد. از آن بدتر اینکه موج گرمای شدید 
مثل آن چیزی که در س��ال 2۰۰۳ در غرب اروپا رخ داد، هر 2۰س��ال یک بار یکی از 
ه��ر ۱۰نفر را در جهان تحت تاثیر قرار خواهد داد. موج گرمای مذکور بین ۳5 هزار تا 

۷۰ هزار قربانی به جا گذاشت.
در حال حاضر، حدود یکی از ۱۰تابستانی که لندن تجربه می کند آنقدر خنک هست 
که میزان تلفات ناش��ی از گرما به صفر برس��د. وقتی دمای زمین یک و نیم درجه باال 
رفته باشد، از هر 25 تابستان لندن تنها یک تابستان به اندازه ای خنک خواهد بود که 
تلفاتی ناش��ی از گرما به جا نگذارد. البته کاهش روزهای سرما هم به معنای این است 
که مرگ ناشی از سرما کاهش پیدا می کند اما همچنان مرگ های ناشی از گرما بسیار 

بیشتر خواهند بود.
هرچه به استوا نزدیک ش��ویم این تاثیرات شدیدتر می شوند. وقتی دمای زمین یک 
و نیم درجه باال رفته باش��د، تعداد ابرش��هرهایی با جمعیت ۱۰میلیون نفر و بیشتر )به 
خصوص در مناطق اس��توایی( که گرمای ش��دید را تجربه خواهند کرد دو برابر خواهد 

شد و ۳5۰میلیون آدم دیگر در معرض گرمای کشنده قرار خواهند گرفت.
خشکس��الی های ناش��ی از گرمای شدید نیز بس��یار زیاد رخ خواهد داد، اما مشخص 
نیست که این مسئله در کدام مناطق بیشتر خواهد بود. البته پیش بینی شده که مثال 
منطقه مدیترانه به ش��دت در معرض خشکس��الی قرار بگیرد. یک��ی از یافته ها در این 
خصوص نش��ان می دهد که اگر افزایش دمای زمین بیش��تر از یک و نیم درجه ش��ود، 
گس��ترش بیابان در منطقه مدیترانه به ش��کلی خواهد بود که در ۱۰هزار س��ال اخیر 
س��ابقه نداش��ته اس��ت. همچنین ماهانه ۱۰۰ میلیون آدم دیگر در معرض خشکسالی 

قرار خواهند گرفت و احتمال بروز آتش سوزی در جنگل ها به شدت باال خواهد رفت.

ام��ا نکته جالب قضیه این اس��ت ک��ه در دنیایی که یک و نیم درجه گرم تر باش��د، 
خطرات ناش��ی از بارش باران به ش��دت باال خواهد رفت. دمای گرم تر می تواند رطوبت 
بیش��تری را در خود نگه دارد و بنابراین باران ها س��نگین تر می ش��وند و بیش��تر اتفاق 
می افتند. مناطقی که بیش��تر از بقیه ضربه خواهند خورد مناطقی هس��تند که از قبل 
هم مرطوب و پرجمعیت بودند؛ مناطقی مانند ش��مال اروپا، ش��رق آمریکای شمالی و 
شرق آسیا. مناطقی مثل آالسکا، کانادا، گرینلند و سیبری هم رطوبت زیادی را تجربه 

خواهند کرد.
در همی��ن میان انتظار نم��ی رود که پدیده های مرتبط با رطوبت ش��دید - از جمله 
گردبادهای اس��توایی که ش��امل توفان هم می شوند- بیش��تر از قبل رخ بدهند اما این 
پدیده ها ش��دیدتر و مرطوب تر خواهند ش��د. آنها آدم های بیشتری را خواهند کشت و 
آسیب مالی بیشتری به جا خواهند گذاشت و اصوال دردسر زیادی درست خواهند کرد.

همچنین س��ه چهارم از جمعیت جهان در مقایسه با امروز با افزایش دوبرابرِی خطر 
سیل مواجه خواهند شد و خطر اصلی هم متوجه آمریکا، آسیا و اروپا خواهد بود.

آبی که از آس��مان ببارد یک خطر است و آبی که از دریاها بیرون بزند هم یک خطر 
دیگر اس��ت. افزایش دمای یک و نیم درجه ای باعث خواهد ش��د که س��طح دریاها در 
مقایسه با سال 2۰۰5 بین 2۶ تا ۷۷ سانتی متر باال بیاید. این یعنی حداقل ۱۳۶ شهر 
بن��دری ب��زرگ جهان در معرض آن ق��رار می گیرند که زیر آب بروند. تا س��ال 2۱۰۰ 
میالدی حدود ۱5۰میلیون نفر از جمعیت جهان مس��تقیما از مس��ئله افزایش س��طح 
آب دریاها آس��یب خواهند دید. این آس��یب ممکن اس��ت از راه سیل، آلوده شدن آب 
آشامیدنی، جاری شدن س��یل  در مناطق کشاورزی، کاهش ماهی گیری و از بین رفتن 

عوامل محافظ اکوسیستمی مثل اکوسیستم مرجانی رخ بدهد.
مس��ئله دیگر این اس��ت که آب شدن یخ ها زمان بر اس��ت. بنابراین، حتی اگر تا سال 
2۱۰۰ می��الدی ی��ک و نیم درج��ه افزایش دمای زمی��ن را تجربه کرده باش��یم و به 
مرحله ای باثبات رس��یده باش��یم، یخ ها همچنان به آب شدن ادامه خواهند داد و سطح 

آب دریاها را همچنان تا دهه ها یا حتی قرن ها بعد باال نگه خواهند داشت.
در همین حال، خود اقیانوس ها هم در حال تغییر خواهند بود. در ۳5 س��ال گذشته 
تعداد روزهایی که موج گرمای دریایی رخ داده، دو برابر ش��ده اس��ت. وقتی دما حتی 
نیم درجه هم افزایش پیدا کند، تعداد این روزها هشت برابر خواهد شد. انواع ماهیان، 
پس��تانداران دریایی و پالنکتون ها قادر خواهند بود با تغییر مکان به دمای باالتر عادت 
کنند، اما صخره های مرجانی و جانداران دیگر قادر نخواهند بود کاری بکنند و مرگ و 
آسیب زیادی را تجربه خواهند کرد. وقتی یک و نیم درجه افزایش دما رخ بدهد چیزی 

بین ۷۰ تا ۹۰درصد از مرجان ها نابود خواهند شد.
اسیدی ش��دن آب ها نیز که ناش��ی از دی اکس��ید کربن حل  شده است تعداد زیادی 
از ارگانیس��م ها از جمل��ه ماهیان را تحت تاثیر خود ق��رار خواهد داد. پس از یک و نیم 
درج��ه افزایش دمای زمین، صید ماهیان دریا س��االنه یک و نی��م میلیون تن کاهش 

نشان خواهد داد.
اکوسیستم های خشکی هم تغییرات مهمی را تجربه خواهند کرد. ۱۰درصد از سطح 
خش��کی جهان ممکن اس��ت تبدیل شدن به یک اکوسیس��تم دیگر را تجربه کند. مثال 
اکوسیستم های جنگل به شدت از خشکسالی، توفان های شدید و آتش سوزی جنگل ها 
آس��یب خواهند دید. حتی انتظار می رود که 2۰درصد از جنگل های استوایی جهان به 
س��اوانا یا دشت تبدیل شوند. این جنگل زدایی عمده در حالی رخ می دهد که جنگل ها 

باید وظیفه مقابله با دی اکسید کربن را ایفا می کردند.
به صورت کلی تغییرات اکوسیستمی به معنای بروز مشکل برای حیات وحش خواهد 
بود. تغییرات اقلیمی به صورت مستقیم باعث کاهش تنوع جغرافیایی گونه های مختلف 
به میزان 25درصد خواهد شد. بسیاری از گونه ها بیش از نیمی از محیط زندگی خود را 
از دست خواهند داد و در عین حال، گسترش گونه های مهاجم و بیماری ها نیز نابودی 
گس��ترده ای را بین آنه��ا رقم خواهد زد. حتی برخی گونه ها ممکن اس��ت که منقرض 

شوند؛ هرچند که تخمین درستی در این خصوص در دست نیست.

یک و نیم درجه افزایش دما چطور زندگی ما را دگرگون می کند؟
تصویری از دنیای داغ آینده

مقصود اسعدی سامانی
 دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی



فاصله شدید بین قیمت مسکن با قدرت خرید متقاضیان مصرفی باعث 
ش��ده تا بازار مس��کن، ظرفیت خود را برای رش��د قیمت از دست بدهد، 
به ط��وری که اقتصاددانان رش��د قابل مالحظه قیمت در س��ال ۱۳۹۸ را 
برای بازار مسکن متصور نیستند. این بازار سال گذشته در شرایطی رشد 
میانگین ۹۰درصدی قیمت را به ثبت رساند که حدود ۷۰درصد از دو بازار 
رقیب یعنی سکه و ارز عقب ماند و امسال نیز هر نوع تحول قیمتی در بازار 

مسکن، رکود این بخش را عمیق تر خواهد کرد.
به گزارش ایس��نا، در یک نظرس��نجی اینترنتی با حض��ور 2۸۷ نفر از 
ش��رکت کنندگانی که عمدتاً فعال حوزه مسکن هستند، نرخ رشد قیمت 
مس��کن در س��ال ۱۳۹۸ همتراز با تورم عمومی پیش بینی ش��ده است. 
2۶درصد افراد معتقدند افزایش قیمت مسکن همسطح تورم پیش می رود. 
25درصد گفته اند کمی باالتر از تورم خواهد بود. ۱۷درصد پایین تر از نرخ 
ت��ورم را برای این بخش پیش بین��ی کرده اند. ۱۷درصد نیز معتقدند نرخ 
رش��د قیمت مسکن منفی خواهد بود. ۱۱درصد به رشد بیش از دو برابر 
تورم نظر داده اند و تنها ۴درصد گفته اند که قیمت مسکن در سال جاری 

به دو برابر نرخ تورم می رسد.
جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با اشاره به تجربه سال ۱۳۹۱ بعد از رشد 
نرخ ارز و رشد جهشی قیمت مسکن گفت: این تجربه نشان می دهد که در 
س��ال ۱۳۹۸ رشد جهشی قیمت نخواهیم داشت؛ زیرا با توجه به کاهش 
قدرت خرید و رشد جهشی قیمت مسکن در سال گذشته، امسال قیمت 

مسکن در حد شاخص تورم افزایش خواهد یافت.
مصطفی قلی خس��روی در عین حال بیان ک��رد: اگر فعالیت های وعده 
داده ش��ده برای تولید مسکن به ثمر بنشیند ثبات قیمت مسکن دور از 

دسترس نیست.
از س��وی دیگر، دولت ب��رای رونق دهی به بازار مس��کن برنامه هایی از 
جمله تولید و عرضه مس��کن در ش��هرهای جدید، ش��هرهای کوچک و 
بافت های ناکارآمد را در دستور کار قرار داده است. روز یکشنبه با حضور 
رئیس جمهور نخس��تین طرح مسکن امید شهر تهران با نام پروژه بهاران 

ش��رقی به بهره برداری رس��ید. این طرح که شامل ۳2۴ واحد مسکونی و 
۶۳ واحد تجاری در ۹ بلوک می ش��ود، در مجاورت بافت فرسوده منطقه 

۱۸ شهر تهران قرار دارد.
محمد اس��المی، وزیر راه و شهرس��ازی نیز در پیام نوروزی خود اعالم 
کرده بود: امیدوارم سال ۱۳۹۸ با حضور قوی تر همه دست اندرکاران، اعم 
از مشاوران، سازندگان و سرمایه گذاران حوزه مسکن به سال رونق ساخت 

و تولید مسکن تبدیل شود.
کسادی بازار مسکن در تعطیالت نوروز

با وجود گرمای نس��بی معامالت در اسفندماه سال گذشته، در روزهای 
نخستین سال جاری بازار تقریباً در رکود کامل به سر برده است. براساس 
اعالم اتحادیه مشاوران امالک، معامالت مسکن در اسفندماه ۱۳۹۷ نسبت 
به زمان مش��ابه سال قبل در کل کشور و شهر تهران به ترتیب 2۶درصد 
افزایش و ۷درصد کاهش داش��ته اس��ت؛ با این حال تع��داد قراردادها به 

ترتیب 2۴ و ۳۳درصد نسبت به بهمن ماه افزایش نشان می دهد.
اما درخصوص س��ال جدید با توجه به قرار داشتن در روزهای تعطیل، 
تعداد معامالت قابل توجه نبوده اس��ت؛ به ط��وری که در ۱۶ روز ابتدای 
فروردین ماه ۱۳۹۸ تنها ۶۱ مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به 
ثبت رسیده و باید ببینیم در ۱5 روز باقی مانده چه اتفاقی می افتد. این در 
حالی است که فروردین ماه سال گذشته تعداد قراردادهای خرید و فروش 

شهر تهران 5۰۰۰ مورد بود.
صعود قیمت در پی صعود معامالت در اسفندماه

در شرایطی که شاخص های متعدد از کاهش سرعت رشد قیمت مسکن 
در نیمه دوم س��ال ۱۳۹۷ حکایت داشت، براساس اعالم برخی آمارهای 
غیررس��می در اسفندماه رش��د ماهیانه قیمت مسکن به ۸درصد رسیده 
اس��ت. افزایش میانگین ماهیانه قیمت مس��کن پایتخت در ماه های مهر، 
آب��ان، آذر، دی، بهمن و اس��فند به ترتی��ب ۶.۴، ۶.۶، ۴.۱، 2.5 و ۱.۷ و 
۸درصد به ثبت رس��یده اس��ت. همان طور که آمار نشان می دهد پس از 
یک وقفه قیمتی، مجدداً در اس��فندماه با رشد قیمت مواجه شده ایم که 
علت اصلی آن جنب وجوش برخی خریداران نگران از ش��رایط بعد از عید 

بوده است.
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک درخصوص این نوع معامالت می گوید: 
یک نگاه فکری در کش��ور ما وجود دارد که همواره مسائل را به بازه های 
زمانی قبل و بعد از اتفاقات تقسیم می کند. قبل از عید، بعد از عید؛ قبل 
از انتخاب��ات، بعد از انتخابات؛ قبل از م��اه رمضان، بعد از ماه رمضان. این 
انگاره همیشه وجود داشته و امسال هم دیده می شود. به همین دلیل غالباً 
در ماه های پایانی س��ال حجم معامالت برخی کاالها از جمله مسکن باال 

می رود که به افزایش نسبی قیمت منجر می شود.
وی افزود: بس��یاری افراد تصور می کنند قیمت خانه و سایر کاالها قرار 
اس��ت در سال ۱۳۹۸ دچار جهش شود، اما با توجه به تجربه 5۰ ساله ای 
که در حوزه امالک دارم می گویم س��ال آینده مطلقاً جهش قیمت اتفاق 

نمی افتد و قیمت مسکن نهایتاً معادل نرخ تورم افزایش می یابد.
برخ��ی خریداران ت��الش کردند در ماه های پایانی س��ال خرید خود را 
نهایی کنند. همین موضوع به رش��د قیمت اس��می، پیشنهادی و قطعی 
در آخرین ماه س��ال منجر ش��د. هدف پنهان گروهی از مالکان نیز که به 
خری��داران می گفتند بعد از عید قیمت ها عجیب و غریب باال می رود این 
بود که از رونق نسبی معامالت در ماه های پایانی استفاده کنند که ظاهراً 

به هدف خود نیز رسیدند.
مسیر احتمالی بازار مسکن در سال ۹۸

مهدی س��لطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن درباره پیش بینی از 
قیمت مسکن در سال ۱۳۹۸ می گوید: همان مولفه هایی که سال گذشته 
در بازار مس��کن وجود داش��تند با مقیاس ضعیف تر هنوز فعال هس��تند. 
عالوه بر احتمال افزایش قیمت ارز، افزایش حداقل دستمزد که تا حدود 
۳5درصد تعیین ش��ده و بخش عمده ای از هزینه های س��اخت مسکن را 
تحت تأثیر قرار می دهد، بر قیمت تمام ش��ده مسکن تأثیرگذار است، لذا 
تورمی از این ناحیه خواهیم داشت. می توان انتظار داشت که بازار مسکن 
همچنان از رش��د برخوردار باش��د ولی افزایش جهشی نخواهد داشت. به 
نظر من امسال قیمت مسکن حول و حوش نرخ تورم و حتی ممکن است 

پایین تر از میانگین تورم قرار گیرد.

بازار مسکن ظرفیت رشد مجدد قیمت ها را دارد؟ 

مسیریابی مسکن در سال ۹۸

نایب  رئیس اتاق بازرگانی ایران با برش��مردن چالش های اقتصاد ایران 
در س��ال۹۸، گفت تمرکز بر روی اصالحات ساختاری بانک ها، بیمه و 

مالیات می تواند شاخص های اقتصادی را بهبود بخشد.
حسین سالح ورزی در گفت وگو با مهر، با بیان اینکه سال ۱۳۹۷ برای 
اقتصاد ایران، پرتالطم س��پری شد و این ناآرامی، تولید ناخالص داخلی 
را به عنوان اصلی ترین شاخص اقتصادی، به چالش کشید، گفت: عالوه 
بر تولید ناخالص داخلی، در س��ال گذش��ته همچنین سایر نماگرهای 
اقتص��ادی در جهت نامطلوبی گام برداش��ته اند؛ به نحوی که به غیر از 
کاه��ش تولید، نرخ تورم نی��ز رو به افزایش پیش رفته اس��ت تا خطر 

بیماری هلندی در اقتصاد پررنگ تر شود.
نایب رئیس ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران افزود: 
از همی��ن رو نی��از به بازس��ازی و بازآرایی ج��دی در جهت گیری ها و 
تصمیم گیری های کالن بیش از گذش��ته احساس می شود، بنابراین در 
چنین ش��رایطی است که سیاس��ت گذار باید منطق حکمرانی خوب را 
در کش��ور جاری کند؛ موضوعی که در سال ۱۳۹۷ رعایت نشد و اتفاقاً 
سیاست گذاری های عجوالنه در قالب بخشنامه های غیرکارشناسی سر 
ب��رآورد تا اقتصادگردانان نتوانند آثار تحریم ها و کاهش ارزش پول ملی 

را کنترل کنند.
وی تصریح کرد: حال که »رونق تولید« از سوی مقام معظم رهبری به 
عنوان شعار و هدف اصلی سال ۱۳۹۸ معرفی شده است، باید هوشیارتر 
از گذش��ته نس��بت به بازآرایی رویه های تجاری و تولیدی اقدام شود؛ 
به خصوص اینکه تاکید مقام معظم رهبری در س��خنرانی روز نخست 
س��ال ۱۳۹۸ بر لزوم کمک همه بخش ها به فعاالن اقتصادی، سرفصل 

امیدبخشی را پیش روی اقتصادگردانان گشوده است.

س��الح ورزی ب��ا بی��ان اینکه آنچه س��ال ها اس��ت از س��وی فعاالن 
بخش خصوصی به عنوان تنها درخواست از قوای سه گانه و سایر ارکان 
حکومت مطرح شده، در یک جمله خالصه می شود و آن »بهبود فضای 
کس��ب و کار« است، گفت: اگر همت تصمیم گیران بر اصالح رویه های 
کس��ب و کار گماشته شود، فعاالن اقتصادی می توانند در این بستر، به 
توس��عه فعالیت ها بپردازند و رونق تولید را محقق س��ازند؛ چراکه برای 
بهبود فضای کس��ب و کار نیز باید اصالحات سه گانه را در اولویت قرار 

داد.
وی ادام��ه داد: افزایش هزینه های تولید از یک طرف و کاهش قدرت 
خرید جامعه از س��وی دیگر، نگرانی هایی را در دو سمت عرضه و تقاضا 
برای س��ال ۱۳۹۸ به وجود آورده اس��ت. در س��مت عرض��ه )تولید(، 
تولیدکنندگان نیاز بیش��تری به سرمایه در گردش پیدا کرده اند که بار 
آن در اقتص��اد بانک محور ایران، بر دوش بانک ها اس��ت؛ بانک هایی که 
خود گرفتار کس��ری منابع و کفایت سرمایه هس��تند، به عنوان منبع 
اصلی تأمین مالی اقتصاد ایران، وظیفه سنگین تری را احساس می کنند؛ 
از ای��ن رو اصالحات بانکی به عنوان اولی��ن ضرورت برای فراهم کردن 

زیرساخت های تولید، پیش روی سیاست گذاران است.
س��الح ورزی ادامه داد: دومین مس��اله س��اختاری اقتص��اد ایران که 
تولیدکنندگان به طور س��نتی با آن درگیر هستند، به مسائل بیمه باز 
می گردد؛ به این معنا که بیمه به ویژه در بخش تأمین اجتماعی، همیشه 
برای کارفرمایان مساله ساز بوده است. به نحوی که این موضوع به عنوان 
یکی از اصلی ترین زیرساخت های فضای کسب و کار، نیاز به اصالحاتی 
س��اختاری از جانب دولت ب��ه عنوان فراهم کننده بس��تر فعالیت های 

اقتصادی دارد تا اختالفات در این بخش به حداقل برسد.

وی ادامه داد: طی س��ال های اخیر، تصمیمات خوبی از سوی شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اتخاذ شده است و فعاالن اقتصادی 
مشکالت خود را با مسئوالن دولتی در میان گذاشته اند. اجرای برخی از 
این تصمیمات، امیدبخش بوده است، اما مشکالت از سطح تصمیمات 
مقطعی عبور کرده و حل آن نیاز به اصالحات ساختاری در این بخش 

دارد.
به اعتقاد نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 
س��ومین ضلع مثلث مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی نیز مالیات است؛ 
به خصوص در شرایطی که آمار از کاهش تولید در سال ۱۳۹۷ حکایت 
دارد، سیاست های مالیاتی باید با حساسیت باالیی اعمال شود؛ همچنین 
در این بخش نیز به غیر از مس��ئله مالیات ستانی در شرایط رکود، نیاز 
به اصالحات س��اختاری احساس می ش��ود. بخش هایی از اقتصاد ایران 
همچنان جای شان در لیست مالیات دهندگان خالی است و بار مالیاتی 

عمدتاً بر دوش بخش خصوصی واقعی است که فعالیت شفاف دارند.
وی اف��زود: برخی بخش های عمومی غیردولت��ی و برخی نهادها که 
س��هم باالیی در فعالیت های اقتصادی دارند، در س��بد مالیاتی جایگاه 
روش��نی ندارند، بنابراین باید با گس��ترش تور مالیاتی به افزایش سهم 
مالیات از بودجه های سنواتی پرداخت نه فشار بیشتر به مالیات دهندگان 
فعلی. در بخش مالیات ارزش افزوده نیز قانونی که قرار بود 5 س��ال به 
طور آزمایش��ی اجرا ش��ود، نزدیک به ۱۰ سال اس��ت به اجرا درآمده و 
پیش نویس قان��ون دائمی آن منتظر طرح در صحن علنی مجلس قرار 
دارد. اجرای ناقص این قانون بدون فراهم ش��دن تمامی زیرساخت های 
مورد نیاز، ضربه بزرگی به تولید وارد کرده اس��ت که نیاز به اصالح این 

رویه را در شرایط فعلی شدت بخشیده است.

چالش های اقتصاد ایران در سال ۹۸

سه گانه بهبود شاخص های اقتصادی

یادداشت

کاهش 20درصدی پروازهای داخلی در 
تعطیالت نوروزی

در تعطیالت نوروز با توجه به شرایط اقتصادی مردم و بروز بحران 
س��یل، با کاهش قابل توجه تعداد مس��افر و پرواز رو به رو ش��دیم. 
تعداد پروازهای داخلی در تعطیالت س��ال نو 2۰درصد و پروازهای 
خارجی 5۰ درصد کاهش یافت. بحران س��یل و اخطار درباره عدم 
س��فر به استان های سیل زده و س��یل خیز از میانه تعطیالت به لغو 
بسیاری از س��فرهای هوایی انجامید. براس��اس مقررات اگر مسافر 
به هر دلیلی از س��فر منصرف ش��ود باید به شرکت های هواپیمایی 
جریم��ه بپ��ردازد اما با همراهی این ش��رکت در تعطیالت با مردم، 
هم��ه مبلغ بلیت ب��ه خریداران بازگش��ت داده و جریمه نقدی هم 
دریافت نش��د. بروز این مش��کل از پنجم تا نهم فروردین ماه زیان 
قاب��ل توجهی را برای ش��رکت های هواپیمایی به بار آورد که همان 
خسارت س��یل برای شرکت های هواپیمایی است. نکته دیگر اینکه 
ن��رخ بلی��ت پروازها در تعطیالت ن��وروز افزایش نیاف��ت و بلیت ها 
براس��اس دامنه نرخ تعیین ش��ده در آذرماه ۹۷ به فروش رس��ید. 
ت��الش کردیم با تقویت نظارت جلوی ب��روز تخلف درباره قیمت را 
بگیریم و خوش��بختانه جز تخلف بعضی واسطه ها، همه شرکت های 
هواپیمای��ی در همراهی ب��ا مردم و سیاس��ت های دولت نرخ بلیت 
را افزای��ش ندادند. در آغاز تعطیالت به طور محدود ش��اهد خرید 
بلیت از س��ایت های غیرمجاز بودیم، اما در ادامه با اطالع رس��انی و 
تاکید بیش��تر بر استفاده از لینک اعتبارسنجی که در سایت انجمن 

شرکت های هواپیمایی ایجاد شده بود، تخلفی ثبت نشده است.
آینده مبهم

تالش ش��رکت های هواپیمایی با وجود فشار تحریم ها و مشکالت 
تامین ارز پایداری خدمت اس��ت. فشار تحریم دسترسی به قطعات 
هواپیما را محدود کرده  و ارز نیمایی هم با س��رعت الزم در اختیار 
ش��رکت های هواپیمایی قرار نمی گیرد. با توجه به آزادس��ازی نرخ، 
ش��رکت ها قیمت بلیت را سر به س��ر تعیین می کنند تا مسافران را 
از دست ندهند، اما این انتظار از دولت وجود دارد که محدودیت ها 
و تکلیف��ی کردن نرخ برای ش��رکت های هواپیمایی را به طور کلی 
کنار بگذارد. براس��اس قانون برنامه پنجم توس��عه و مصوب شورای 
عالی هواپیمایی آزادسازی نرخ  از سیاست هایی است که به خدمات 
مناس��ب و پایداری آن می انجامد چراکه س��رکوب نرخ هم به ضرر 

بخش خصوصی فعال در این صنعت و هم به ضرر مسافران است.
اکن��ون هزین��ه تمام ش��ده هر س��اعت صندلی برای ش��رکت های 
هواپیمایی ۴5 تا 5۰ دالر است و تالش شرکت ها این است که خدمات 
را در همی��ن بازه قیمت به مس��افران ارائه کنند. تغییر قیمت باتوجه 
به ش��ناور بودن نرخ ارز  یا در زمان هایی که تردد کمتر اس��ت روشی 
است که همه شرکت های هواپیمایی دنیا براساس آن عمل می کنند. 
مکلف کردن ش��رکت های هواپیمایی به اعمال نرخ های ثابت به ضرر 
مصرف کننده و س��رمایه گذاران در این صنعت اس��ت و این در حالی 
است که اگر دولت تعیین نرخ را به مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار این 
صنعت واگذار کند، عالوه بر منافع شرکت ها منافع مصرف کنندگان هم 
تامین می شود و امکان استفاده اقشار کم درآمد از خدمات شرکت های 
هواپیمایی رش��د می کند. برای مثال قیمت امروز بلیت تهران- مشهد 
۱5۰ هزار تومان است درحالی که هزینه تمام شده ارائه این پرواز برای 

شرکت های هواپیمایی ۶۰۰ هزار تومان است.
اشتغال در خطر است

تالش شرکت های هواپیمایی این است که فشارهای اقتصادی را به 
نیروی انسانی منتقل نکنند، اما تعدیل نیرو پیامد ضمنی کاهش پرواز 
و به دنبال آن کاهش درآمد شرکت هاس��ت. اگ��ر دولت از نرخ گذاری 
دست برندارد، اشتغال ۳۰ هزار نفر که به طور مستقیم در شرکت های 
هواپیمای��ی فعالیت می کنند به خطر می افتد و این آمار غیر از افرادی 

است که معاش آنها به طور غیرمستقیم به این بخش بستگی دارد.

حمل و نقل در سال ۹۸ چقدر پول دارد؟
از ریل تا جاده

بودجه حمل و نقل در سال ۱۳۹۸ در بخش ریلی و جاده ای حدود 
۷۱۳2 میلیارد تومان و بودجه س��ازمان های حم��ل و نقل هوایی در 
سال جاری ۱52 میلیارد تومان است. به گزارش ایسنا، به صورت کلی 
وزارت راه و شهرس��ازی به همراه سازمان های زیرمجموعه خود حدود 
۸,۳۸۱ میلیارد تومان بودجه خواهند گرفت و این در ش��رایطی است 
که دولت در الیحه بودجه سال گذشته برای این وزارتخانه درخواست 
بودجه ۷۸۳۰ میلیارد تومانی کرده بود که نسبت به بودجه سال ۱۳۹۶ 
کاهش ۹درصدی را نش��ان می داد. گفتنی اس��ت دول��ت دوازدهم در 
بودجه سال ۱۳۹۸ بودجه پیشنهادی خود برای وزارت راه و شهرسازی 
و س��ازمان های زیرمجموعه  آن را ۶.۳درصد افزایش داده اس��ت. طبق 
اطالعات ارائه شده در الیحه بودجه سال ۱۳۹۸، وزارت راه و شهرسازی 
به همراه س��ازمان های زیرمجموعه خود حدود ۸,۳۸۱ میلیارد تومان 
بودج��ه خواهند گرفت و این در حالی اس��ت که بودجه حمل و نقل 
کش��ور در بخش ریلی و جاده ای برای سازمان های زیرمجموعه وزارت 
راه و شهرس��ازی اعم از بودجه شرکت ساخت زیربناهای حمل ونقل، 
ش��رکت سهامی راه آهن جمهوری اس��المی ایران و سازمان راهداری 
و حمل و نق��ل جاده ای حدود ۷,۱۳2 میلی��ارد تومان در نظر گرفته 
ش��ده است. بودجه شرکت ساخت زیربناهای حمل ونقل که به عنوان 
یکی از اصلی ترین بخش های عمرانی کش��ور فعالیت می کند، در سال 
۱۳۹۸ معادل ۴,۰۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت 
به بودجه 2۳۷۴ میلیارد تومانی س��ال ۱۳۹۶ حاکی از رش��د بیش از 
۴2درصدی در این بخش اس��ت. این ش��رکت س��ال ۱۳۹۶ در الیحه 
بودجه سهمی ۴2۰۰میلیارد تومانی را به خود اختصاص داده بود، اما 
بودجه آن در سال ۱۳۹۷ به حدود 2,۳۷۴ میلیارد تومان کاهش پیدا 
کرد. برای شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسالمی ایران نیز در سال 
۱۳۹۸ بودجه ای معادل ۱۳۹۸ میلیارد تومانی لحاظ شده است که این 
رقم در بودجه سال ۱۳۹۷، معادل ۱,5۸2میلیارد تومان محاسبه شد. 
س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز در سال ۱۳۹۷ بودجه ای 
2۰۰۴ میلیارد تومانی داشت و در سال ۱۳۹۸ بودجه ای ۱۶۹2 میلیارد 

تومانی خواهد داشت.
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فرصت امروز: بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از احتمال افزایش 
رشد منفی اقتصاد ایران در سال های پیش رو خبر داده است. بانک جهانی 
در گزارش آوریل 2۰۱۹ خود رش��د اقتصادی ایران برای س��ال 2۰۱۹ را 
منفی ۳.۸درصد پیش بینی کرده و تاکید دارد که ایران بعد از تجربه رکود 
در سال 2۰۱۸، مجدداً در سال 2۰۱۹ دچار رکود اقتصادی البته با شدت 

بیشتری خواهد شد.
در این گزارش که از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده است، بانک 
جهانی ب��ه ارزیابی وضعیت اقتصاد در منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا 
پرداخته اس��ت که براساس آن بسیاری از اقتصادهای فعال در این منطقه 
با رش��د منفی اقتصادی روبه رو ش��ده یا روند افزای��ش تولیدات اقتصادی 
داخلی شان به کندی پیش خواهد رفت. بر این اساس پیش بینی شده است 
که در فاصله س��ال های 2۰۱۹ تا 2۰2۱ به طور میانگین رش��د اقتصادی 
این کش��ورها در محدوده ۱.5 تا ۳.5درصد خواهد بود و کشورهای مصر، 
جیبوت��ی و عراق در ای��ن بین باالترین میزان رش��د را به خود اختصاص 
خواهند داد. همچنین ایران در این گزارش در ردیف کشورهایی قرار گرفته 

که میانگین رشدشان از منفی ۳.۸ تا مثبت یک درصد ارزیابی می شود.
بانک جهانی که در گزارش جدید خود میزان رشد پیش بینی شده برای 
کش��ورهای حاضر در خاورمیانه را تعدیل کرده، کند ش��دن سرعت رشد 
بازارهای صادراتی در اتحادیه اروپا، آمریکا و چین را اصلی ترین دلیل این 
کندی در نظر گرفته است. کشورهای حاضر در این منطقه تا پیش از سال 
2۰۱۷ میزان رش��د اقتصادی خود را با جه��ان هماهنگ کرده بودند، اما 
در این س��ال با رسیدن رشد اقتصادی شان به عدد ۱.۴ از قافله جهانی جا 
ماندند. در س��ال 2۰۱۸ این رشد اقتصادی به ۱.۶درصد رسید که باز هم 

نتوانست شکاف جهانی با اقتصاد خاورمیانه را جبران کند.
طبق پیش بینی ها رش��د اقتص��ادی منطقه خاورمیانه در س��ال 2۰۱۹ 
معادل ۱.5درصد خواهد بود و در س��ال 2۰2۰ نی��ز به ۳.۴درصد خواهد 

رسید.
با توج��ه به تحریم های اقتصادی ک��ه ایران با آن روبه رو بوده اس��ت و 
براس��اس ارزیابی های جهانی در س��ال 2۰۱۹ پیش بینی می ش��ود رشد 
اقتصادی ایران به منفی ۳.۸درصد برسد و این بانک پیش بینی کرده است 
رکودی که در سال 2۰۱۸ آغاز شده بود در سال جاری میالدی نیز ادامه 
پیدا کند؛ به طوری که ایران بعد از تجربه رکود در سال 2۰۱۸ دوباره در 
سال 2۰۱۹ دچار رکود اقتصادی البته با شدت بیشتری خواهد شد که در 
واقع، به معنا تعمیق رکود است. در این گزارش، ارقام نرخ های رشد برای 
چشم انداز  اقتصاد ایران در سال های 2۰2۰ و 2۰2۱ هم به ترتیب برابر با 
۰.۹ و ۱درصد است که نویدبخش تحول معناداری برای اقتصاد ایران نبوده 
و حاکی از گرفتار شدن اقتصاد ایران در تله رشد ضعیف و کم جان است.

به عبارت دیگر، در چش��م انداز سال های پیش رو، اقتصاد ایران در سال 
2۰2۰ و 2۰2۱ حدوداً به رش��د مثبت یک درصد خواهد رسید که از یک 
س��و نشان دهنده پایان دوران رشدهای منفی و از سوی دیگر نشان دهنده 
س��رعت پایین رشد اقتصادی ایران اس��ت. همچنین پیش بینی شده تراز 
حس��اب جاری ایران که در س��ال 2۰۱۷، ۳.5درصد بود و در سال 2۰۱۸ 
به نیم درصد رسید در س��ال 2۰۱۹، صفر و در سال های 2۰2۰ و 2۰2۱ 

کمتر از یک درصد باشد.
تراز حس��اب جاری ایران که زمانی جزو ۱۰ اقتصاد برتر جهان از حیث 
باال بودن این تراز بود، در سال های گذشته به تدریج روند نزولی در پیش 

گرفته تا اینکه در سال 2۰۱۷ به ۳.5درصد GDP رسید و در سال 2۰۱۸ 
هم بر آورد ش��ده که به ۰.5درصد GDP برسد. انتظار می رود این متغیر 
در سال 2۰۱۹ برابر با صفر و برای سال های 2۰2۰ و 2۰2۱ هم همچنان 
 GDP یعنی به ترتیب معادل ۰.5 و ۰.۹درصد GDP کمتر از یک درصد

باشد.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، میانگین تراز مالی بر حسب درصدی از 
GDP برای اقتصاد منطقه منا در س��ال 2۰۱۷ به منفی ۶.2درصد رسید 
که اگرچه در سال 2۰۱۸ بهبود یافت ولی همچنان دارای کسری و معادل 
۳.۷درصد GDP بود. پیش بینی می ش��ود کس��ری تراز مالی این منطقه 
برای س��ال 2۰۱۹ ب��ه ۴.۸درصد GDP و در س��ال 2۰2۰ به ۳.۷درصد 

GDP برسد.
 GDP از سال 2۰۱۸ به بعد کسری تراز مالی ایران بر حسب درصدی از
تشدید شده و از ۱.۸ درصد به ۴.۸درصد رسیده و بانک جهانی پیش بینی 
کرده این موضوع در سال های 2۰۱۹ و 2۰2۰ هم تشدید شده و تراز مالی 

ایران به ترتیب به منفی 5.۴درصد و منفی 5.5درصد GDP برسد.
همچنین طبق گزارش بانک جهانی، پیش بینی می شود بهای نفت طی 
پنج سال آینده بین ۶۰ تا ۶5 دالر در هر بشکه باشد که ریسک های روبه 
پایین مانند کاهش رش��د اقتصادی چی��ن و اتحادیه اروپا و افزایش تولید 
نفت در آمریکا و ریسک های روبه باال مانند تحریم های آمریکا علیه ایران 
و ونزوئال و محدود ش��دن دسترسی این کشورها به بازارهای بین المللی و 
پتانسیل نهفته در ایجاد اختالل در عرضه نفت در کشورهایی مانند لیبی، 
در کاه��ش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت نفت، در صورتی که تقاضای 

نفت تغییری نکند، موثر خواهند بود.

آیا رشد اقتصادی ایران منفی تر می شود؟ 

جدیدترین پیش بینی بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران
حملونقلریلی

هم دالر 4200 تومانی ماند، هم کوپن!
ب��ا وجود مباحثی که بین دولت و مجل��س در مورد نحوه تامین کاالی 
اساسی در سال جدید مطرح بود و در رأس آن ماندن یا حذف ارز ۴2۰۰ 
تومانی و از س��وی دیگر کوپنی ش��دن کاالهای مورد نیاز قرار داشت، در 
نهایت هر دو در بودجه ۱۳۹۸ ماندگار ش��دند و در س��ال جاری برمبنای 
آن عمل خواهد ش��د. به گزارش ایس��نا، یکی از ساز و کارهایی که دولت 
برای حمایت از معیش��ت مردم در سال جاری در الیحه بودجه پیش بینی 
ک��رده بود، اختصاص ۱۴ میلیارد دالر برای تأمین کاالهای اساس��ی مورد 
نیاز با نرخ ارز ترجیحی )یارانه ای( بود تا بتواند به روال س��ال گذش��ته با 
اختصاص ارز ۴,2۰۰ تومانی این گروه از کاالها را با قیمت مناسب تری در 
اختیار مردم قرار دهد. اما در جریان بررسی الیحه بودجه ۱۳۹۸ در مجلس 
مخالفت هایی در این رابطه وجود داشت، چراکه نمایندگان معتقد بودند با 
وجود اینکه چندین ماه دالر ۴2۰۰ تومانی به کاالهای اساس��ی اختصاص 
پیدا کرده است، رانت و واسطه گری ها در این بین وجود داشته و مانع شده 
این کاالها با قیمت مناس��بی در اختیار مردم ق��رار گیرد، بنابراین تاکید 
داش��تند که باید ارز ۴,2۰۰ تومان حذف و تأمین کاالی اساسی با نرخ ارز 
نیمایی انجام شود. از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه معتقد بود اگر قرار 
بر حذف ارز ۴2۰۰ تومانی اس��ت، با توجه به فشاری که بر قیمت ها ایجاد 
می شود باید راهکار دیگری برای تأمین کاالهای اساسی وجود داشته باشد 

که حتی پیشنهاد کوپنی شدن کاالها نیز مطرح شد.
در این شرایط، چالش هایی درباره نحوه تأمین کاالهای اساسی بین دولت 
و نمایندگان وجود داش��ت و به نظر می رسید نرخ ارز ترجیحی در بودجه 
امسال حذف شود، اما در نهایت مصوب شد که ۱۴ میلیارد دالر برای تأمین 

کاالهای اساسی با نرخ ترجیحی اختصاص یابد.
براساس مصوبه قانون بودجه ۱۳۹۸، دولت مکلف است ۱۴ میلیارد دالر 
از منابع حاصل از صادرات نفت را به دو طریق، صرف حمایت از معیش��ت 
مردم و تأمین مابه التفاوت ارز برای تولید داخل کند؛ به طوری که واردات 
یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کاالهای اساس��ی، تأمین دارو و 
تجهیزات پزش��کی، نهاده های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی انجام 
ش��ود. همچنین واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کاالهای اساسی 
و تأمین دارو و تجهیزات پزش��کی و نهادهای کشاورزی و دامی با نرخ ارز 
نیمایی و اختصاص مابه التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و 

حمایت از تولید کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی است.
این در حالی است که توضیحات دریافتی از منابع مطلع از این حکایت 
دارد که با وجود اینکه در قانون بودجه به نرخ ارز ترجیحی اش��اره نش��ده، 
همان نرخ ۴,2۰۰ تومان فعاًل مبنا قرار خواهد گرفت و برای تأمین کاالهای 
اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت اختصاص پیدا می کند.
در عی��ن ح��ال موض��وع توزیع کاالهای اساس��ی با کاالب��رگ و کارت 
الکترونیکی نیز مطرح و تاکید ش��ده اس��ت که دولت از کاالبرگ یا کارت 
الکترونیکی برای تأمین کاالی اساس��ی مورد نیاز مردم با نرخ ترجیحی یا 

پرداخت نقدی استفاده کند.

تحلیل واشنگتن پست از تاثیر تحریم های آمریکا علیه ایران
ترامپ مجبور به عقب نشینی می شود؟

دوره معافیت هشت کشور از خرید نفت ایران به زودی پایان می یابد 
و ب��ازار نف��ت در واکنش به این ش��رایط تازه با موج ت��ازه ای از روند 
افزایش��ی روبه رو شده اس��ت. در این شرایط اخباری به گوش می رسد 
مبن��ی بر اینکه آمریکا در نظر دارد فش��ار تحریم ه��ا را افزایش دهد و 
سیاس��ت های تازه ای علیه ایران وضع کند اما رسانه های آمریکایی در 

مورد کارایی این سیاست تردید دارند.
به گزارش خبرآنالین، واش��نگتن پست در  گزارشی که  روز گذشته 
منتش��ر کرد نوشت: سیاست های تحریمی ترامپ علیه ایران نمی تواند 
آمری��کا را ب��ه هدفی که دنبال می کند برس��اند و تنه��ا باعث تحمیل 
هزینه سیاس��ی و اقتصادی به آمریکا و سرد شدن رابطه  این کشور با 
شرکایش می شود. دیوید کوهن یکی از اعضای سابق سازمان اطالعات 
آمریکا در این مورد در واشنگتن پست نوشت: در روزهای اخیر ترامپ 
در توییتی خبر از تعلیق تحریم های کره ش��مالی داد و اعالم کرد که 
ب��ه نظر من در ش��رایط فعلی تحریم ها ضرورتی ن��دارد. این در حالی 
است که از نظر عملی هیچ تغییری در سیاست های کره شمالی ایجاد 
نشده است. این یعنی ترامپ به تنهایی و بدون توجه به سیاست هایی 
که س��ال ها در آمریکا  اجرا شده است تصمیم به تعلیق تحریم گرفته 
اس��ت و دیگر اینکه ترامپ پذیرفته اس��ت که سیاس��ت های تحریمی 
علیه کره ش��مالی بی نتیجه بوده است. این وضعیت در مورد ایران هم 
مص��داق دارد. من اطمینان دارم که تحریم های تازه آمریکا علیه ایران 
بی نتیج��ه خواهد ب��ود و دیر یا زود آمریکا مجبور ب��ه توقف تحریم ها 
بدون حصول هیچ نتیجه ای می شود. کوهن ادامه داد:  مطالعات من در 
زمینه روابط خارجی آمریکا و تحریم ها علیه ش��ماری از کشورها نشان 
داد در صورت��ی تحریم اقتصادی علیه یک کش��ور آمریکا را به نتیجه 
مطلوب می رس��اند که سه ش��رط وجود داشته باشد. اول اینکه تحریم 
باید با هدف مشخص و قابل استحصال باشد. یعنی باید مشخص باشد 
که آمریکا به دنبال چیس��ت و امکان به دست آوردن آن را نیز داشته 
باش��د. اگر امکان دس��تیابی به هدف وجود نداشته باشد، تحریم حتی 

اگر سال های طوالنی اجرا شود بازهم آمریکا را به نتیجه نمی رساند.
دوم اینکه تحریم ها باید همراه با سیاس��ت های دیگر استفاده شود. 
سیاس��ت هایی از قبیل دیپلماس��ی، مذاکره، ارائه کمک های اقتصادی 
در ش��رایط خاص و غیره. اگر یک کشور تحریم شود و آمریکا دیگر با 
آن کش��ور مراوده و مذاکره ای نداشته باشد، بدون شک تحریم نتیجه 

مطلوب آمریکا را در بر ندارد.
س��وم اینکه تحریم های یک کشور زمانی نتیجه بخش خواهد بود که  
کشورهای دوست و هم پیمان آمریکا به خصوص کشورهای صنعتی در 
این زمینه با آمریکا هم نظر باشند و سیاست های تحریمی را اجرا کنند. 
اگر کشورهای صنعتی بخواهند با کشور تحریمی کار کنند، بدون شک 
راه��ی پیدا خواهند کرد و این یعنی شکس��ت سیاس��ت آمریکا. البته 
آمریکا تالش می کند با استفاده از ابزار دالر کشورهای دیگر را مجبور 
ب��ه تبعیت کند ولی در دنی��ای چند قطبی امروزی ای��ن ابزار کارایی 
ندارد. اگر این سیاس��ت برای دوره طوالنی اس��تفاده شود و کشورهای 
دیگر با اس��تفاده از این ابزار مالی تحت فشار قرار بگیرند، سیاست ها و 
ابزارهای دیگر ایجاد می ش��ود از قبیل اتحادیه مالی یورو، معامله نفت 
با س��بد ارزی، تجارت پایاپای و ده ها راه دیگر که در س��ال های اخیر 

شاهد استفاده از آنها بودیم.
وی در انته��ای گزارش نوش��ت: دیری نخواه��د پایید که همان طور 
که ترامپ در توییتی تحریم های آمریکا علیه کره ش��مالی را لغو کرد، 
تحریم ها علیه ایران را نیز لغو می کند زیرا این سیاست کارایی ندارد.
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در شرایطی که بانک مرکزی قصد دارد عملیات بازار باز پولی را در سال 
۹۸ اجرایی کند، یک کارشناس بانکی می  گوید این کار نرخ سود بانکی را 
متعادل می کند، اما برای اجرای آن باید نرخ واقعی تورم مدنظر قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز یکش��نبه 
در جمع خبرنگاران از دو برنامه اساس��ی این نهاد برای بازار ارز و پول در 
سال ۹۸ خبر داد که براساس آن تا پایان فروردین ماه بازار متشکل ارزی 
اجرایی می ش��ود؛ با این کار نه تنها نرخ ارز در ش��رایط تعادل بین عرضه و 
تقاضا تعیین می شود بلکه دست دالالن و سفته بازان از نرخ گذاری در این 

عرصه کوتاه خواهد شد.
خب��ر دیگر به »عملی��ات بازار باز پولی« اختصاص داش��ت که به گفته 
همتی، قرار اس��ت نرخ سود در یک کانال مش��خصی نوسان داشته باشد 
و بانک مرکزی بر عملکرد نظام بانکی نظارت کند تا از حد تعیین ش��ده 

فراتر نروند.
این سیاس��ت جدید پولی با این دیدگاه که در گذش��ته وجود داشت و 
براس��اس آن برخی معتقد بودند »با کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی به 
س��مت تولید می رود و از زندان بانک ها خارج می شود« متناقض است؛ در 
سال های گذشته بس��یاری از دولتمردان و نمایندگان مجلس بر این باور 
بودند که اگر نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یابد، نرخ سود تسهیالت 
هم کم می شود و در نتیجه پول با هزینه کمتری به دست تولیدکنندگان 

می رسد؛ نظریه ای که در عمل اثبات نشد.
اکنون به نظر می رسد بانک مرکزی قصد دارد رویه متفاوتی را در پیش 
گی��رد یعنی همانطور که می خواهد اجازه دهد نرخ ارز در ش��رایط عرضه 
و تقاضا تعیین ش��ود و نام آن را بازار متش��کل ارزی نهاده است؛ در حوزه 
پول نیز می خواهد این رویه را در پیش گیرد؛ روش��ی که به گفته رئیس 
کل بانک مرکزی روش��ی آزموده شده در بسیاری از کشورهای پیشرو در 
صنعت بانکداری اس��ت و موفقیت خود را در کنترل نقدینگی و نرخ سود 

نشان داده است.
در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که اگر قرار است نرخ سود 
بانکی در شرایط عرضه و تقاضا تعیین شود، محاسبه قیمت تمام شده پول 

چگونه خواهد بود.

موفقیت عملیات بازار باز چند سال زمان می خواهد
تاج محمد قجاوند، کارش��ناس ح��وزه بانکی از این ای��ده بانک مرکزی 
اس��تقبال کرد و گفت: انتظار می رود با اجرای درست این سیاست، نه تنها 
نقدینگی کاهش یابد بلکه نرخ س��ود و هزینه تمام شده پول نیز به تدریج 
به صورت پلکانی نزولی شود. اجرای عملیات بازار باز به معنای ایجاد یک 
بازار متشکل ریالی با مشارکت بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور است که 
اج��رای آن بی��ش از نیم قرن در اروپا و آمریکا و حتی هند س��ابقه دارد و 

اجرای آن موفقیت آمیز بوده است.
او ب��ا اع��الم اینکه بس��یاری از کش��ورهای دنیا از بازار متش��کل پولی 
برخوردارند، اظهار داش��ت: برای اجرای عملیات بازار باز ابتدا باید به چند 
موضوع توجه کنیم؛ نخس��ت خود نقدینگی است و باید پرسید که چطور 
می خواهیم حجم نقدینگی را مهار کنیم؛ پرس��ش دیگر این است که نرخ 

تورم بر چه مبنایی محاسبه می  شود.
وی توضیح داد: اکنون آمارهای رسمی نرخ تورم را حدود 2۰درصد اعالم 
می کند، اما مردم نرخ تورم باالتری احس��اس می کنند؛ از این رو ضرورت 
دارد ن��رخ دقیق تورم محاس��به و مالک عمل بان��ک مرکزی برای تعیین 

قیمت تمام شده پول باشد.
این کارش��ناس بانکی اظهار داشت: باید پذیرفت که متعادل شدن نرخ 
تمام شده پول در نهایت به کاهش نرخ سود در شبکه بانکی منجر می شود 
و این همان چیزی اس��ت که مسئوالن و وکالی مجلس می خواهند ولی 

برای رسیدن به این نقطه باید حداقل دو تا سه سال صبر کرد.
قجاون��د گفت: برای تعیین نرخ مطلوب س��ود نبای��د از نرخ ها در بازار 
غیرمتش��کل پولی یعنی همان بازار آزاد غافل شد؛ در بازار غیررسمی نرخ 

پول گاهی به 5۰درصد هم می رسد.
وی افزود: کس��ی که پول در اختیار دارد نمی خواهد به خاطر نرخ ارز و 
تورم ارزش آن از دست برود، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم با نرخ های 
۱۸ تا 2۰درصد آن را به بانک بسپارد و روز به روز از ارزش آن کاسته شود.
به عقیده این مدیر سابق بانکی، اگر نرخ سود در شبکه بانکی آزاد شود، 
دیگر کسی که نقدینگی در اختیار دارد به دنبال داللی در بازار ارز و سکه 
نمی رود و به این ترتیب از تقاضاهای کاذب در بازار ارز هم کاسته می شود.

نرخ تمام شده پول چقدر محاسبه شود؟
قجاوند در بیان اینکه نرخ تمام شده پول چگونه محاسبه شود، به خبرنگار 
ایرنا، توضیح داد: نرخ تمام شده پول با توجه به نرخ تورم محاسبه می شود؛ 
برای نمونه در اتحادیه اروپا قیمت تمام شده پول ۱,5درصد است و بنابراین 
بانک ه��ا با نرخ ۱,۷5درصد وام می دهند؛ در ایران هم باید ببینیم که نرخ 
تورم چه رقمی است و هزینه بانک ها برای نگهداری و عملیات پولی چقدر 

است و سپس نرخ را تعیین کنیم.
وی در پاس��خ به اینکه اگر نرخ ها در بازار آزاد پولی مبنای عمل باش��د 
ممکن اس��ت نرخ سود بانکی به باالی ۳۰درصد هم برسد، گفت: اشکالی 
ندارد؛ اگر امس��ال ۳۰درصد ش��ود، س��ال بعد 25درصد و سال بعد از آن 
2۰درصد می شود یعنی به تدریج کاهش می یابد و در نهایت بین عرضه و 

تقاضای پول تعادل برقرار می شود.
وی توضیح داد: دلیل این روند کاهشی این است که با نرخ سود باال، ابتدا 
حجم نقدینگی کم می شود و سپس ظرف دو تا سه سال نرخ سود کاهش 
می یابد. به عقیده این کارش��ناس بانکی، کاهش نرخ سود محاسن دیگری 
ه��م دارد؛ اینکه بر سیاس��ت های ارزی هم اثر مثبت می گذارد و پول های 
سرگردان به جای دست اندازی در بازارهای غیرمتشکلی چون طال، سکه و 

ارز به سمت بانک می آیند.
عرضه و تقاضای پولی حلقه مفقوده سیستم بانکی ایران

قجاوند گفت: در دهه های گذش��ته عرضه و تقاضای پول همواره حلقه 
مفقوده سیستم بانکی ایران بوده است؛ همیشه دولت ها سعی کرده اند به 
صورت دستوری در نرخ سود بانکی اعمال نظر کنند غافل از اینکه هر جا 

تعادل بین عرضه و تقاضا به هم بخورد، سیستم ناکارآمد می شود.
این کارش��ناس بانکی در پاسخ به اینکه »برخی مسئوالن و نمایندگان 
مجلس افزایش نرخ سود در شبکه بانکی آن هم در سال رونق تولید را بر 
نمی تابند و با آن مخالفت خواهند کرد« اظهار داشت: چرا باید انتظار داشته 
باش��یم مردمی که ارزش دارایی شان از پارسال تا امسال نصف شده است، 

پول را با نرخ های پایین تر به دست بانک بسپارند و باز هم ضرر ببینند.
وی افزود: باید از مخالفان پرسید که مردم چه گناهی کرده اند که باید بار 

مالی ناشی از وام دولت و یا شرکت های دولتی را متقبل شوند.

عملیات بازار باز پولی، نرخ سود بانکی را متعادل می کند

اهمیت عملیات بازار باز در سیاست گذاری پولی
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برای ادامه کمک به هم میهنان سیل زده
ستاد پشتیبانی در بانک  پاسارگاد تشکیل 

شد
ستاد پش��تیبانی در بانک  پاسارگاد، جهت برنامه ریزی منسجم تر 
برای کمک به  هم میهنان در مناطق سیل زده، به ریاست مدیرعامل 
این بانک تش��کیل شد. به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، این 
بانک  با تمام توان و با بهره مندی از کلیه امکانات خود، تا حل کامل 
مشکالت مردم در مناطق سیل زده و بازگشت آنها به زندگی عادی 
و پس از آن تا مرحله بازس��ازی بخشی از آسیب ها و خسارت ها، در 
کنارش��ان خواهد بود. بدین منظور ستاد پشتیبانی به ریاست دکتر 
مجید قاس��می مدیرعامل و جمعی از مدیران تش��کیل شده   است. 
این س��تاد ضمن برگزاری جلس��ات منظم، اقدام��ات الزم را جهت 
استمرار ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی به مناطق آسیب دیده و 
همچنین برنامه ریزی برای ایجاد ش��رایط مناسب زندگی هم وطنان 
انجام می دهد. در این راس��تا، از ابتدای سال جاری تاکنون عالوه بر 
اهدای نقدی مبلغ ۱۰ میلیارد ریال و ارس��ال 25۰ هزار بطری آب 
و ۱۳5۰ تخته پتو به اس��تان های لرس��تان و ایالم، اقدامات عملی 
و پیگیران��ه برای تهیه مجموعه معتنابه��ی از لوازم خانگی به عمل 
آمده که در اس��رع وقت با هماهنگ��ی نهادها و مراجع ذی صالح به 

استان های آسیب دیده ارسال و بین مردم توزیع خواهد شد.
بدیهی است کمک به کاهش مشکالت مردم در مناطق سیل زده 
از برنامه های اصلی بانک   پاسارگاد در سال جاری، در راستای ایفای 
مس��ئولیت های اجتماعی است و امید است موجبات رضایت خدای 

متعال و مردم شریف ایران را فراهم نماید.

بانک مرکزی اعالم کرد
محدودیت مبلغ تراکنش امور خیریه لغو شد

بانک مرکزی محدودیت در مبلغ تراکنش امور خیریه را تا اطالع 
ثانوی لغو کرد. به گزارش ایس��نا، پس از وقوع س��یل در شهرهای 
مختلف کش��ور و وارد شدن خسارت و صدمات به برخی هموطنان، 
رئی��س کل بان��ک مرکزی از مس��اعدت و هم��کاری ای��ن بانک با 

آسیب دیدگان و خسارت دیدگان سیل اخیر خبر داد.
البته همتی اقدامات خود برای کمک به سیل زدگان را شامل ارائه 
انواع تسهیالت به آنها اعالم کرد، اما بانک مرکزی در نخستین اقدام 
خود، محدودیت در مبلغ تراکنش های امور خیریه از جمله کمک به 

سیل زدگان را تا اطالع ثانوی لغو کرد.
بر این اس��اس، مع��اون فناوری های نوین بانک مرک��زی با ابالغ 
بخش��نامه ای ب��ه مدی��ران عام��ل بانک ه��ا، محدودی��ت در مبلغ 
تراکنش ه��ای ام��ور خیریه را لغ��و و تاکید کرده اس��ت که تمامی 

تراکنش ها با مبلغ بیش از ۱,۰۰۰ ریال باید پردازش شوند.
در این بخش��نامه آمده اس��ت: با توجه به وق��وع بالیایی طبیعی 
در کش��ور و همراهی هم میهنان گرامی با آس��یب دیدگان در قالب 
کمک های نقدی از طریق سامانه های پرداخت کارتی، ضرورت دارد 
تا اط��الع ثانوی هرگونه محدودیت در مبل��غ تراکنش های خرید و 
قبض که برای امور خیریه مورد استفاده می شود، لغو شده و تمامی 

تراکنش ها با مبلغ بیش از ۱,۰۰۰ ریال پردازش شود.
بان��ک مرک��زی تاکید ک��رده که بر رون��د پذی��رش و انجام این 
تراکنش ه��ای امور خیریه نظارت کرده و ب��روز تراکنش ناموفق به 
دلیل ایجاد محدودیت توسط بانک صادرکننده با اقدامات انضباطی 
این بانک روبه رو خواهد شد. به این ترتیب، براساس بخشنامه جدید 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران حداقل مبلغ کمک نقدی در 
امور خیریه از طریق سامانه های پرداخت کارت از ۱۰ هزار ریال به 

۱,۰۰۰ ریال کاهش پیدا کرده است.

افزایش 230هزار تومانی سکه در 2روز
بازی دالر با قیمت سکه و طال 

قیمت س��که و طال پس از اتمام تعطیالت نوروزی، بسیار نوسان 
یافت��ه به طوری که از ابت��دای این هفته تاکنون 2۳۰هزار تومان بر 

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید افزوده شده است.
به گ��زارش خبرآنالی��ن، بررس��ی وضعیت بازار س��که و طال در 
نوزدهمی��ن روز بهار نش��ان می دهد قیمت ها نس��بت ب��ه روز قبل 
افزای��ش یافت��ه و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی ط��رح جدید به 

۴میلیون و ۹۱۰هزار تومان رسیده است.
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۴میلیون و ۸۱۰هزار 
تومان، نیم سکه 2میلیون و ۷۰۰هزار تومان، ربع سکه یک میلیون 
و ۷۴۰هزار تومان، سکه های گرمی نیز ۹۳۰ هزار تومان در بازار داد 
و س��تد ش��د. به اعتقاد فعاالن بازار سکه و طال در چند روز گذشته 
قیم��ت س��که تمام به��ار آزادی از ۴میلیون و ۶۸۰ ه��زار تومان با 
2۳۰هزار تومان افزایش به ۴میلیون و ۹۱۰ هزار تومان رس��یده که 
افزایش چش��مگیری محسوب می ش��ود. با توجه به میزان تقاضا در 
بازار، حباب سکه همچون روز قبل برابر با 55۰ هزار تومان است و 
در مقاب��ل طال حباب قیمت نداش��ته و نرخ آن برابر با قیمت اونس 

جهانی تعیین شده است.
همچنی��ن هر مثقال طال به عنوان مبنای تعیین قیمت ها در روز 
دوش��نبه به نرخ یک میلیون و ۹22هزار تومان داد و س��تد شد که 
نس��بت به روز یکشنبه )یک میلیون و ۸۸۰هزار تومان(، افزایش۴2 
هزار تومانی نش��ان می ده��د. در حالی که در نخس��تین روز هفته 

قیمت هر مثقال طال برابر با یک میلیون و ۷5۰هزار تومان بود.
ه��ر گرم طالی ۱۸عیار در بازار نی��ز ۴۴۳هزار و 5۰۰ تومان داد 
و ستد ش��د که نسبت به اول هفته )۴۳۴هزار تومان(، نشان دهنده 
افزایش ۹5۰۰ تومانی در دو روز اس��ت. هر اونس طالی جهانی نیز 
با ۶دالر افزایش به ۱2۹۸ دالر رس��یده که جهش زیادی محسوب 

می شود.
ب��ه گفته فعاالن بازار، فرا رس��یدن ماه ش��عبان و اعی��اد این ماه 
همانند س��ال های گذشته سبب افزایش میزان تقاضای خرید سکه 
و طال ش��ده و معموال تا پیش از فرا رس��یدن ماه رمضان این روال 
ادام��ه دارد. فعاالن بازار طال و جواه��ر علت روند افزایش قیمت در 
این بازار را باالرفتن نرخ جهانی طال، افزایش نرخ ارز به ویژه دالر در 
بازار داخل و همچنین افزایش میزان تقاضا برای خرید س��که و طال 
می دانند و به نظر می رسد این رویه در روزهای آینده ادامه دار باشد.

خبرنــامه

حادثه س��یل اخیر و خسارات س��نگینی که بر جای گذاشت، ظاهراً بار 
دیگر فضا را برای ورود به صندوق توس��عه ملی و اس��تفاده از منابع ارزی 
ب��ه منظور جبران هزینه، باز کرده اس��ت. بارش ه��ای اخیر و به دنبال آن 
س��یالبی که بخش هایی از کش��ور را تحت تأثیر قرار داد، خس��ارت های 
س��نگینی برجای گذاشته است. گرچه تاکنون مجموع خسارت وارد شده 
درباره س��یل از سوی دولت رس��ماً اعالم نشده است، اما آنچه در اظهارات 
نمایندگان مجلس دیده می شود از خسارتی تا مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان 

خبر می دهد.
به گزارش ایس��نا، این رقم قابل توجه که باید در حداقل زمان، تأمین و 
برای ترمیم آسیب های ایجادشده اختصاص یابد، مبلغی نیست که دولت 
آن را در بودج��ه و در ردیف های مربوط به حوادث غیرمترقبه پیش بینی 

کرده باشد و در این حالت باید از منابع دیگر تأمین شود.
این در حالی اس��ت که با وجود ورود شبکه بانکی به جریان سیل اخیر 
برای اختصاص منابع و تس��هیالت، واضح است که بانک ها نمی توانند این 
مبلغ را به تنهایی تأمین کنند؛ از این رو در روزهای اخیر موضوع استفاده 
از منابع صندوق توس��عه ملی مطرح ش��ده و اخبار ضد و نقیضی در این 

رابطه وجود دارد.
با این حال صراحتی در مورد برداش��ت از ذخایر ارزی از س��وی همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی بوده که اعالم کرده است قطعاً بودجه سال ۱۳۹۸ 
امکان پاس��خگویی به خسارت های وارد شده را ندارد و در کنار تسهیالت 

بانکی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز ضروری است.
به دنبال آن یکی از نماینده های مجلس، پیشنهاد برداشت یک میلیارد 
دالری از مناب��ع صندوق را مطرح کرده و نماینده دیگر از دس��تور رئیس 
جمهور برای برداش��ت 2میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی خبر داده 

است.
آن طور که ذوالقدر مدعی ش��ده اس��ت، رئیس جمهور در قالب نامه ای 
دس��تور برداشت 2میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی که معادل ریالی 
آن با توجه به نوسانات نرخ ارز حدود 2۷ هزار میلیارد تومان است را صادر 

کرده تا هرچه سریع تر این مبلغ به مناطق سیل زده اختصاص پیدا کند.
گرچه تاکنون دولت برداشت از صندوق توسعه ملی برای خسارت سیل 

را تأیید نکرده و اعالم رسمی در این رابطه نداشته است، اما در مجموع به 
نظر می رسد بار دیگر صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی محلی برای جبران 
هزینه ها در نظر گرفته ش��ده اس��ت و این بار باید پاس��خگوی هزینه های 
ناش��ی از خسارات سیل باش��د. اما این بار اول نیس��ت که با پیش آمدن 
یک مس��اله مالی، دولت یا نمایندگان مجلس، صندوق توس��عه ملی را به 
عنوان گزینه اول انتخاب می کنند، آن هم در شرایطی که صندوق توسعه 
ملی اساسنامه ای دارد که در آن مصارف منابع ذخیره شده از محل نفت و 
فرآورده های آن در طول سال که به عنوان ذخیره ای برای نسل آینده نیز به 
شمار می رود، تعریف شده است. از این رو باید برای هرگونه برداشتی خارج 
از اساس��نامه صندوق مجوز الزم از سوی رهبری و یا مجلس صادر شود و 

اکنون باید منتظر این مجوز و برداشتی دیگر از صندوق توسعه ملی بود.
جبران خسارت سیل به قیمت تورم؟!

ام��ا ج��دا از منابع صندوق توس��عه ملی، دولت برای جبران خس��ارات 
واردش��ده از س��یل اخیر گزینه های مختلفی را در پی��ش دارد که به نظر 
می رس��د چاپ پول بدترین آنها باشد؛ گزینه ای که وحید شقاقی شهری، 
عضو هیات علمی دانش��گاه خوارزمی تهران معتقد است: دولت در صورت 

چاپ پول باید منتظر تبعات تورمی تصمیم خود هم باشد.
گذشته از خسارات جانی واردشده به هموطنان مان در سیالب اخیر که 
به هیچ وجه قابل جبران نیس��ت، این حادثه خسارات مالی فراوانی را هم 
به دنبال داش��ته است. براساس بعضی از معدود برآوردهای اولیه، سیل تا 
به حال به 5۰ هزار واحد مس��کونی و همچنین ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی 

زراعی و ۹۰ هزار هکتار اراضی باغی خسارت زده است.
همچنین براس��اس اظهارات برخی مس��ئوالن رسمی، س��یل در حوزه 
زیرساخت های جاده ای ۱۶۰۰ میلیارد تومان، محصوالت کشاورزی ۴,۸۰۰ 
میلیارد تومان )تنها در دو اس��تان گلس��تان و مازندران( و زیرساخت های 

ارتباطاتی و اطالعاتی ۱,5۰۰ میلیارد تومان خسارت به بار آورده است.
مجموع این اتفاقات در کنار بی خانمان ش��دن تعدادی از شهروندان بر 
اثر تخریب منازل ش��ان باعث می ش��ود بار مالی زی��ادی به دولت تحمیل 
ش��ود؛ دولتی که در این شرایط موظف است از ش��هروندان خود در برابر 
بالیای طبیعی حمایت کند. مساله اصلی این است که دولت امسال یکی از 

سخت ترین سال های اقتصاد خود را در پیش دارد و بسیاری از کارشناسان 
حتی پیش از این حوادث هم احتمال بروز کس��ری را در بودجه سال ۹۸ 

مطرح کرده بودند.
سیل اقتصاد را نامتعادل نمی کند

در این زمینه، وحید ش��قاقی ش��هری، اقتصاددان و عضو هیات علمی 
دانشگاه خوارزمی تهران با اشاره به اینکه برآورد خسارات ناشی از سیالب 
اخیر هنوز به هیات دولت اعالم نش��ده است، گفت: احتماالً در حدود ۱۰ 
تا 2۰ هزار میلیارد تومان در حوزه محصوالت کشاورزی و زیرساخت های 
ارتباطی و مس��کونی خس��ارت وارد شده باش��د که البته هنوز هم قطعی 

نیست.
او با اش��اره به تاکید رئیس مجلس ش��ورای اسالمی بر تأمین خسارات 
از کانال��ی غیر از کانال بودجه ۹۸ اظه��ار دارد: غیر از کانال بودجه دولت 
می تواند از طریق راه های دیگری نسبت با تأمین مالی خسارات اقدام کند 
که چاپ پول یکی از این گزینه ها اس��ت؛ با این حال در چاپ پول دولت 

باید تبعات تورمی تصمیم خود را هم بپذیرد.
ای��ن اقتص��اددان با اش��اره به ناتوان��ی بودجه ۹۸ برای پاس��خگویی به 
هزینه های ناشی از سیل ادامه داد: واقعیت این است که سال ۹۸ به لحاظ 
اقتصادی سال سختی برای دولت خواهد بود؛ در این شرایط بودجه ۹۸ هم 
بودجه منضبط و مستحکمی نیست و بسیار خوش بینانه طراحی شده است 

و از این جهت توانایی پوشش خسارات سیل در آن وجود ندارد.
او به دیگر راهکارهای ممکن برای جبران خس��ارت سیل هم اشاره کرد 
و گفت: اس��تفاده از منابع ارزی صندوق ملی توس��عه و همچنین انتش��ار 
اوراق قرضه گزینه هایی هستند که دولت می تواند از آنها در جهت جبران 
خس��ارات س��یل اس��تفاده کند. با این همه تأمین مالی هزینه های سیل 

نمی تواند عدم تعادل چندانی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
شقاقی شهری همچنین به آسیب دیدن محصوالت کشاورزی در سیالب 
اخیر اش��اره کرد اما آن را نگران کننده ارزیابی نکرد و گفت: ممکن اس��ت 
آسیب دیدن برخی محصوالت کشاورزی اقتصاد را با عدم تعادل های جزئی 
مواج��ه کند با این حال کمبود این اقالم از طریق انجام واردات به صورت 

جزئی قابل حل شدن است.

آیا جبران خسارت سیل به قیمت تورم می ارزد؟

»سیل« به ذخایر ارزی رسید

چ��را قیمت ارز در ایام نوروز نوس��ان بس��یار اندکی داش��ت و با وجود 
خبرهایی مبنی بر تحریم های تازه وزارت خزانه داری آمریکا، دالر با جهش 
بلندی روبه رو نشد؟ این پرسشی است که وحید شقاقی شهری، اقتصاددان 
در پاس��خ به آن معتقد اس��ت: شواهد و قرائن از سال گذشته حاکی از آن 
بود که دیگر در سال ۹۸ ما شاهد نوسانات شدید ارزی نخواهیم بود. یعنی 
به احتمال خیلی زیاد این نوس��انات به صورت تدریجی و رفت و برگشت 
خواهد بود و بین ۱۳ هزار تومان تا ۱5 هزارتومان در نوسان باشد. واقعیت 
این است که اقتصاد ایران به دلیل اینکه بدهی خارجی چندانی ندارد، دچار 
گسستگی نخواهد شد. همین مسئله موجب می شود که دیگر اتفاقاتی که 
طی سال گذشته در بازار ارز رخ داد، تکرار نشود. کل بدهی خارجی ایران 
حدود ۱۳ میلیارد دالر است و این برای اقتصاد ایران بسیار اندک است؛ لذا 
این مسئله به دولت اجازه می دهد که تا حدودی بتواند بازار ارز را کنترل 

کند و اجازه فروپاشی یا از هم گسستگی کامل را ندهد.
به گفته ش��قاقی ش��هری، همین بدهی اندک باعث می ش��ود که ما به 
وضعی��ت ونزوئال دچار نش��ویم. ونزوئال بی��ش از ۱5۰ میلیارد دالر بدهی 
خارجی دارد که البته بنابر اعالم برخی منابع این عدد حدود ۱۷۰ میلیارد 
دالر است و سررسید پرداخت این بدهی ها هم رسیده است. از طرف دیگر 
تولید نفت این کش��ور به دلیل عدم سرمایه گذاری، به شدت کاهش پیدا 
کرده اس��ت و االن حدودا 5/۱ بشکه صادر می کند و این مسئله هم تداوم 
ن��دارد. به همین دالیل اقتصاد ونزوئال از کنترل خارج و فاصله ارزش پول 

این کشور با دالر بسیار زیاد شده است.
این اقتصاددان در گفت وگو با فرارو، به صادرات نفتی و غیرنفتی ایران اشاره 

کرد و ادامه داد: در اقتصاد ایران ما فروپاش��ی به این صورت نخواهیم داش��ت 
و دلیلش هم همان بدهی اندک اس��ت. ضمن اینکه طبق آمار ها سررس��ید 
بدهی های ما س��االنه حدود 5/۱ میلیارد دالر است، بنابراین چنین اقتصادی 
دچار فروپاش��ی نمی ش��ود، اما در این میان به دلیل تحریم ها فشار زیادی به 
اقتصاد ایران وارد می شود. زیرا به عنوان مثال ما در سال جاری صادرات نفت 
از 5/2 میلیون بشکه به حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه خواهد رسید. خب این 
یک فشار مضاعف به درآمد های ارزی خواهد بود. از طرف دیگر تراز ارزی ما یک 
سیر بسیار باال دارد. ما در سال ۹۷ حدود ۴۰ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی و 
۳۸ میلیارد دالر هم واردات رسمی داشتیم. یعنی تراز تجاری ما مثبت بود، اما 

تراز ارزی ما کسری باالیی داشت.
او در تبیین علت این اتفاق گفت: دلیلش هم این است که صادرکنندگان 
غیرنفت��ی، دالر های خ��ود را وارد نکردند. یعنی از همین ۴۰ میلیارد دالر 
تنها ۹ میلیارد دالر )بنابر گفته وزیر اقتصاد( وارد کش��ور شده است. حاال 
در ح��وزه صادرات نفت هم همانطور که عرض کردم ما با کاهش ش��دید 
ص��ادرات نفت مواجه خواهیم ش��د و این در حالی اس��ت که پول فروش 
همین تعداد کم هم به طور کامل وارد کشور نخواهد شد. در این وضعیت 
به ذخایر و دارایی های ارزی بانک مرکزی فشار زیادی وارد خواهد شد، لذا 
مدیریت بانک مرکزی به مراتب سخت تر خواهد شد و به همین دلیل هم 
بود که دیدیم قیمت دالر از ۳هزار تومان تا باالی ۱5 هزار تومان هم رسید.
شقاقی شهری ادامه داد: اما بعد از اتفاقات سال گذشته دیگر امکان اینکه 
دالر بتواند بیش از اندازه منطقی خود را باال بکش��د وجود ندارد و احتماال 
اگر به باالی ۱۳ هزارتومان برس��د، بانک مرکزی دخالت می کند و مجددا 

قیمت ها کاهش پیدا می کند. البته در این میان یک نکته بسیار مهم وجود 
دارد ک��ه بنابر گفته رئیس بانک مرکزی، هن��وز از ذخایر ارزی این بانک 
استفاده نش��ده و این خبر بسیار خوبی است. یعنی تا امروز صرفا مداخله 
کرده اند. منظور از مداخله کردن این اس��ت که در مواقعی که قیمت دالر 
خیلی پایین آمده خریداری کردند و زمانی که باال رفته همان را در بازار به 
فروش رس��انده تا از این طریق بازار را به یک ثبات نسبی برساند، بنابراین 
اگر این صحبت رئیس بانک مرکزی مبنی بر عدم استفاده از ذخایر ارزی 
صحت داش��ته باش��د به این معنا است که آن را برای شرایط بحرانی کنار 

گذاشته اند و دیگر خیلی جای نگرانی وجود نخواهد داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: با همه اینها من فکر نمی کنم که 
قیمت دالر هم از آنچه هست پایین تر بیاید. البته ما می توانستیم با توجه 
به وضعیت موجود اقداماتی انجام دهیم که به نوعی مدیریت منابع صورت 
بگیرد. یکی از این اقدامات مدیریت واردات بود. یعنی باید در شرایط فعلی 
مانع از واردات کاال های لوکس و غیرضروری می ش��دیم. مثال س��اده این 
است که ش��ما یک خانواده را فرض کنید که درآمد پدر خانواده حدود ۴ 
میلیون تومان اس��ت اما در یک برهه زمانی این درآمد مثال به 2 میلیون 
تومان می رس��د. وقتی چنین وضعیتی پی��ش بیاید قطعا اهالی خانه یک 
سری هزینه های غیرضروری خود را حذف می کنند. یعنی مثال اگر ماهی 
دوبار برای شام به رستوران می رفتند، دیگر این کار را نمی کنند. وضعیت 
کشور هم به همین شکل است. وقتی ما درآمد های نفتی مان کاهش پیدا 
کرده است باید از واردات کاال های غیرضروری جلوگیری می کردیم تا منابع 

ارزی در محل های مناسب تر استفاده شود.

چرا اقتصاد ایران به سرنوشت ونزوئال دچار نشد؟

چشم انداز قیمت دالر

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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همزمان با سفر نخست وزیر عراق رخ داد
تفاهم ایران و عراق برای راه اندازی بورس 

کاالی مشترک
بورس کاالی ایران و اتاق بازرگانی بصره تفاهمنامه همکاری 
امضا کردند که براس��اس آن، بورس کاالی مشترک دو کشور 
با هدف ایجاد ش��فافیت، سرعت و امنیت تجاری برای فعاالن 

اقتصادی و بازرگانی راه اندازی می شود.
به گ��زارش ایرنا، تارنمای ب��ورس کاالی ایران خبر داد که 
حام��د س��لطانی نژاد، مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران و ماجد 
م��وزان، رئیس ات��اق بازرگان��ی بصره و نایب رئی��س اتحادیه 
اتاق های بازرگان��ی عراق، روز یکش��نبه تفاهمنامه همکاری 

امضا کردند.
ایجاد ش��عبه بورس کاال در بغداد و سپس اقلیم کردستان 
و نج��ف، تس��هیل در ایجاد نهاده��ای کارگ��زاری مرتبط با 
فعالیت های بورس کاال در عراق و مش��ارکت بی واسطه بورس 
کاال در مناقص��ات دولتی عراق از محوره��ای این تفاهمنامه 

است.
همچنی��ن وزارت تجارت عراق و ب��ورس کاالی ایران برای 
ایجاد بس��تر اطالع رسانی در رس��انه های عراقی برای تشویق 
حضور بازرگانان این کش��ور در ب��ورس کاالی تهران و تامین 

اقالم مورد نیاز خود از این طریق به تفاهم رسیدند.
مح��ور دیگر این تفاهمنامه، همکاری دو کش��ور برای ارائه 
تسهیالت تعرفه ای و گمرکی از مبدأ بورس کاالی ایران اعالم 

شده است.
 حل 2 چالش بازار عراق

از مسیر بورس
مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ای��ران در مراس��م امض��ای این 
تفاهمنام��ه گفت: بورس کاالی ایران از س��ه س��ال پیش در 
پی آسیب شناس��ی بازار عراق، با دو چال��ش جدی بازرگانان 
این کش��ور در مبادالت تجاری با سایر کشورها از جمله ایران 

روبه رو شد.
س��لطانی نژاد اف��زود: چالش نخس��ت، موضوع »اس��تمرار 
عرضه« محصوالت ایرانی برای بازار عراق اس��ت. بازرگانان یا 
تولیدکنندگان عراقی از استمرار عرضه یک محصول اطمینان 
نداش��ته و نمی توانند به طور دقیق برای تولید یا مصرف خود 

برنامه ریزی کند. 
وی ادام��ه داد: چال��ش دوم، »کیفیت محصول« اس��ت که 
ای��ن چالش ه��ا می توان��د در ب��ورس کاال به عنوان بس��تری 
برای تس��هیل مب��ادالت و خرید ب��دون واس��طه عراقی ها از 

تولیدکنندگان ایرانی، برطرف شود.
س��لطانی نژاد گفت: در حوزه تس��ویه و تب��ادالت پولی نیز 
مش��کالتی وج��ود دارد، اما با ایجاد س��ازوکار ب��ورس برای 
مبادالت کاالیی و تبادالت مالی، این موضوع تا حدود زیادی 

قابل رفع است.
مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران اضافه کرد: راه اندازی بورس 
کاالیی مش��ترک با عراق از پیش��نهادهایی اس��ت که زمینه 
مب��ادالت کاالیی در س��اختاری نظام من��د و رقابتی را فراهم 
می کند تا عرضه های مس��تمر، کشف قیمت ها و موارد مربوط 

به تسویه مالی نیز با سهولت بیشتری رقم بخورد.
 بهبود تولید عراق

با مبادالت کاالها در بورس ایران
رئی��س ات��اق بازرگان��ی بص��ره ب��ا اس��تقبال از طرح های 
پیش��نهادی بورس کاال برای توس��عه روابط تج��اری ایران و 
عراق گفت: ش��رایط اقتصادی عراق خاص است؛ به طوری که 
عمده پول های کش��ور صرف واردات می شود. از این رو ما به 
فکر رشد تولید و توسعه صنعت هستیم که ساختارمند شدن 
مب��ادالت کاالیی از طریق بورس ای��ران، می تواند نوید تولید 

بهتر در عراق را بدهد.
ماج��د موزان که نای��ب رئیس اتحادیه اتاق ه��ای بازرگانی 
عراق نیز اس��ت، افزود: کاالی زیادی وجود ندارد که از عراق 
به ایران صادر ش��ود. به این ترتیب باید شرایطی مهیا شود تا 
کاالها و مواد مورد نیاز ایران به ش��کل مطلوب و با کیفیت به 
عراق صادر ش��ود که این ام��ر می تواند از طریق بورس کاالی 

ایران محقق شود.
وی تصری��ح ک��رد: ع��راق به توان ب��االی اقتص��ادی ایران 
اطمین��ان دارد و ب��ا توجه ب��ه همجواری دو کش��ور، اولویت 
بغداد برای توس��عه مناس��بات تجاری، ایران است؛ از این رو 
از مس��ئوالن اقتصادی و بورس ایران می خواهیم وارد میدان 

شوند؛ ما نیز عرصه را برای حضور آنها مهیا می کنیم.
سه عامل جذابیت بورس کاالی ایران برای بازرگانان عراقی
دبی��رکل اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و ع��راق نیز در این 
آیین گف��ت: یکی از مش��کالت اصلی بازرگان��ان عراقی این 
اس��ت که بازرگان��ان معتبر ایرانی را ب��رای خرید محصوالت 
نمی شناس��ند. ب��ورس کاالی ایران می تواند ب��ه معامالت دو 
طرف اعتبار ببخش��د تا دیگر، ش��اهد اختالف تجاری در این 

بخش نباشیم.
سیدحمید حس��ینی، هزینه باالی مبادالت کاالها را دیگر 
معضل تجارت با عراق دانس��ت و افزود: نه تولیدکننده ایرانی 
و نه خریدار عراقی از قیمت مبادالت راضی نیس��تند؛ در این 
زمین��ه به تازگی ش��اهد بودیم محصولی ک��ه با نرخ دالر ۱۴ 
هزار تومانی از تولیدکننده ایرانی خریداری شد با قیمت دالر 
۴۰ هزار تومانی به مصرف کننده عراقی رسید که این موضوع 

بیانگر وجود واسطه هاست.
ب��ه گفت��ه وی، در این زمینه نیز اگر محصوالت از مس��یر 
بورس کاال مبادله ش��ود، ه��م تولیدکننده ایرانی محصولش 
را ب��ا قیمت واقعی می فروش��د و ه��م مصرف کننده عراقی 
نس��بت به کش��ف قیمت و عادالنه بودن معامالت اطمینان 

پیدا می کند.«
حسینی گفت: موضوع دیگر این است که تابلو بورس کاالی 
مشترک را در بازار بصره و مقابل دیدگان بازرگانان عراق قرار 
دهی��م تا آنها از قیمت محصوالت مختل��ف صنعتی، معدنی، 
پتروشیمی، نفتی و کشاورزی ایران مطلع شوند و این موضوع 
می تواند آغازگر تبادالت تجاری ایران و عراق از بس��تر بورس 

کاال باشد.

نماگربازارسهام

بازیگران بازار سهام در این روزها همگام با رد شدن قیمت دالر از کانال 
۱۳ هزار تومان، ش��اهد افزایش قیمت س��هام به صورت مداوم هس��تند. 
می توان گفت بازار در روزهای ابتدایی امس��ال اصطالحا »گاوی« اس��ت؛ 
به طوری که در این مدت نماگر اصلی بازار توانس��ته به نیمه کانال ۱۸۸ 

هزار واحدی برسد.
به گزارش ایس��نا، در این روزها قیمت س��هم ها در بورس تهران با روند 
افزایش��ی مواجه شده و بازیگران بازار سهام شاهد رشد پی در پی شاخص 
بازار س��هام هس��تند؛ به طوری که ش��اخص کل به نیمه کانال ۱۸۸ هزار 
واحدی رس��یده و می توانیم بگوییم بازار س��هام در این روزها به اصطالح 

»گاوی« شده است.
در روزهای گذش��ته قیمت دالر در صرافی ملی کانال ۱۳ هزار تومان را 
رد کرده و این س��یگنال برای شرکت های صادرات محور کافی است که با 
افزایش تقاضا و رشد قیمت سهام مواجه شوند. انتظارات از آینده نیز یکی 
از متغیرهای مهم اقتصادی به حس��اب می آید که می تواند به دید فعاالن 

بازار سرمایه جهت دهد.
قیم��ت دالر و یورو و قیمت جهانی کامودیتی ه��ا در کنار اخبار مربوط 
ب��ه تحریم ها در این مدت بیش��ترین تأثیر را بر اف��کار عمومی و تصمیم 
س��رمایه گذاران دارد؛ به طوری که با کوچک ترین خبری صف های خرید 

یا فروش شکل می گیرد.
شاخص بورس بر مدار رشد

براس��اس این گزارش، دیروز دوشنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی 
بورس اوراق بهادار تهران 5۱۸واحد رش��د کرد و به رقم ۱۸۸ هزار و 5۹2 
واحدی رس��ید. همچنین شاخص کل هم وزن با ۱25واحد افزایش تا رقم 

۳۶ ه��زار و ۷۴۳ واحدی باال رفت. در عین حال ش��اخص آزاد ش��ناور با 
5۰2واحد رشد مواجه شد و تا رقم 2۱2 هزار و ۳۸۸ واحدی افزایش یافت. 
همچنین شاخص بازار اول 5۴۶ واحد رشد کرد و به عدد ۱۴۰ هزار و 5۷۹ 
واحدی رسید. شاخص بازار دوم نیز با 2۶۶واحد افزایش رقم ۳۶۷ هزار و 

۷۷۴ واحدی را تجربه کرد.
روز دوشنبه برخی از نمادهای پاالیشی در کنار نمادهای فلزی و بانکی 
بیش��ترین تأثیر را روی نوسانات ش��اخص بازار سهام داشت به طوری که 
پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت تهران، ملی صنایع مس ایران و پاالیش 
نف��ت بندرعباس چهار نمادی بودند که در صدر تاثیرگذاران در ش��اخص 
بازار سهام قرار گرفتند. در طرف مقابل، بانک ملت، فوالد مبارکه اصفهان، 
معدنی و صنعتی گل گهر و پتروش��یمی پارس ه��ر کدام به ترتیب ۱۳۸، 
۸۱، 5۹ و 5۷ واحد تأثیر کاهنده روی ش��اخص های بازار سرمایه داشتند. 
همچنین البراتوار داروس��ازی دکتر عبیدی نیز برای دومین روز پیاپی به 

کاهش شاخص های بازار دامن زد.
در گروه محصوالت ش��یمیایی نوس��ان قیمت بیش��تر سهم ها کمتر از 
2درص��د ب��ود. در این گروه ۳۴۹ میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش از ۱25 
میلیارد تومان مورد دادوس��تد قرار گرفت اما نفتی ها روز دوش��نبه به جز 
در یک نماد مابقی در قیمت پایانی یک دس��ت با رشد مواجه شدند و در 
برخی از س��هم های شاخص ساز این گروه صف های خرید تشکیل شد. در 
این گروه ۱۱2 میلیون س��هم به ارزش ۱۱۰میلیارد تومان مورد دادوستد 

قرار گرفت.
اما در گروه خودرو و س��اخت قطعات بیش��تر س��هم ها با کاهش قیمت 
روبه رو ش��دند. نماد معامالتی دو خودروساز تأثیرگذار در روز دوشنبه در 

جه��ت عکس یکدیگر بر ش��اخص های بازار تأثیر گذاش��ت؛ به طوری که 
س��ایپا ۳۰ واحد شاخص های بازار را کاهش داد ولی ایران خودرو 2۶ واحد 
شاخص های بازار را تقویت کرد. این گروه ارزش معامله را به خود اختصاص 
داد و در مجموع ۶۸۳ میلیون سهم به ارزش ۱۳۷ میلیارد تومان در گروه 

خودرو مورد دادوستد قرار گرفت.
در عی��ن حال در گروه بانک ها و مؤسس��ات اعتباری قیمت س��هم ها با 
نوس��ان کمتر از ۳.5درصد مواجه شد برخی از سهم ها کمتر از یک درصد 
نوس��ان قیمت داشتند و بیشتر آنها کاهش قیمت را تجربه کردند. در این 

گروه 5۳۸ میلیون سهم به ارزش ۹۴ میلیارد تومان دادوستد شد.
در نهایت، ارزش معامالت بورس تهران نس��بت به روزهای گذشته رشد 
را ش��اهد بود به طوری که به رقم ۱۰۱۷ میلیارد تومانی رس��ید. این رقم 
ناشی از دست به دست شدن ۳.2 میلیارد سهم و اوراق مالی بود. البته از 
این ارزش معامالت تقریباً ۹۴۱ میلیارد تومان مربوط به معامالت نقد بود.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز در روز دوشنبه نزدیک به ۱,۸۸ واحد رشد کرد و 
به رقم 2 هزار و ۴۱2 واحد رسید. بر این اساس، ارزش معامالت فرابورس 
ایران به رقم ۴۹5 میلیارد تومان رس��ید. در این بازار یک میلیارد و 2۰۸ 
میلیون سهم به ارزش بیش از ۴هزار و ۹5۴ میلیارد ریال داد و ستد شد.

نمادهای پتروشیمی مارون)مارون(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
پاالیش نفت شیراز )شراز(، سنگ آهن گهر زمین )کگهر ( و پاالیش نفت 
الوان )شاوان( بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد این شاخص داشتند و فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز( و پتروشیمی زاگرس )زاگرس( بیشترین نقش را 

در رشد منفی این شاخص داشتند.

تثبیت شاخص بورس در کانال 1۸۸ هزار واحدی

بورس صعودی ماند

امروز سه ش��نبه یک میلیون بش��که نفت خام سبک شرکت ملی نفت 
ایران در بورس انرژی عرضه می شود. اگر این عرضه با موفقیت انجام شود 
این هشتمین بار خواهد بود که نفت خام سبک در بورس عرضه می شود.

به گزارش ایسنا، امروز قرار است که برای هشتمین بار نفت خام سبک 
شرکت ملی نفت در رینگ بین الملل بورس انرژی عرضه شود. قیمت پایه 
هر بش��که از نفت خام ۶۳ دالر و ۳۶ س��نت در نظر گرفته شده است. در 
این عرضه نیز حداقل حجم خرید ۳5 هزار بشکه حجم عرضه یک میلیون 

بشکه است. 
امکان واریز پیش پرداخت ۶درصد به صورت ارزی فراهم ش��ده اس��ت و 
برای تسویه باقیمانده وجه، خریداران می توانند از ساز و کارهای ارزی مورد 
تایید شرکت ملی نفت ایران استفاده کنند. همچنین خریداران می توانند تا 
چهار ماه پس از انجام معامله، محموله را تحویل بگیرند و تحویل محموله 
در دیگر مناطق نیز منوط به تایید شرکت ملی نفت ایران است. در صورت 
درخواس��ت خریداران امکان تحویل محمول��ه به صورت زمینی از مخازن 

نفت پاالیشگاه تبریز نیز امکانپذیر شده است.
در عرضه های قبلی چقدر نفت فروخته شد؟

در س��ال گذش��ته هفت بار نفت خام در رینگ بین الملل بورس انرژی 
عرضه ش��د که از این تعداد، چهار بار مش��تری برای خرید اعالم آمادگی 

نکرد. البته در باقی دفعات نیز فقط قسمتی از نفتی که در بورس عرضه شد 
به فروش رفت. به این ترتیب ششم آبان پارسال مرحله نخست عرضه نفت 
خام در بورس انرژی انجام شد. در این مرحله، یک میلیون بشکه نفت خام 
با قیمت ۷۹ دالر و ۱5 سنت به ازای هر بشکه در بورس انرژی عرضه شد 
که پس از رقابت خریداران، هشت محموله ۳5 هزار بشکه ای )در مجموع 
2۸۰ هزار بشکه( با قیمت ۷۴ دالر و ۸5 سنت برای هر بشکه فروخته شد.

مرحل��ه دوم عرضه نفت خام در بورس انرژی ایران، بیس��تم آبان ماه با 
عرضه ۷۰۰ هزار بش��که نفت خام باقی مانده از عرضه مرحله نخس��ت، با 
قیمت ۷۱ دالر و 5۹ سنت انجام شد و همه نفت عرضه شده با قیمت ۶۴ 

دالر و ۹۷ سنت به ازای هر بشکه فروخته شد.
خری��داران ای��ن محموله ب��ا ارائه س��فارش های خرید خ��ود از طریق 
ش��رکت های کارگزاری عضو بورس انرژی در سامانه معامالتی بورس ثبت 
س��فارش کردند و با سه س��فارش خرید 2۴5هزار بش��که ای، 2۴5 هزار 
بشکه ای و 2۱۰ هزار بش��که ای، موفق به خرید دومین محموله صادراتی 
نفت خام س��بک ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران ش��دند. در 
مرحله دوم، مدت زمان تس��ویه پس از تاریخ بارگیری محموله، از 5۰ روز 

به ۶۰ روز افزایش یافت.
مرحله سوم عرضه نفت خام در بورس انرژی در شرایطی برگزار شد که 

نسبت به دو مرحله پیش، میزان پیش پرداخت از ۱۰درصد ارزش سفارش 
به ۶درصد کاهش و مهلت تس��ویه پ��س از زمان بارگیری محموله، از ۶۰ 
روز به ۹۰ روز افزایش یافت و همچنین تسویه به صورت ۱۰۰درصد ریالی 
امکانپذیر شد. در این عرضه که یکم بهمن ۱۳۹۷ انجام شد، یک میلیون 
بشکه نفت خام با قیمت 52دالر و ۴2 سنت برای هر بشکه عرضه شد و با 
وجود ارائه تسهیالت بیشتر، عرضه بدون معامله پایان یافت. مرحله چهارم 
نیز با عرضه یک میلیون بشکه نفت خام با قیمت هر بشکه 5۶.2۴ دالر و 
با تسهیالت مشخص شده مشابه مرحله سوم، ۱5 بهمن ماه امسال انجام 

شد که این عرضه نیز معامله ای به دنبال نداشت.
پنجمی��ن مرحله عرضه نفت خام در بورس انرژی با عرضه یک میلیون 
بش��که، 2۹ بهمن پارسال با تسهیالت یادش��ده و با قیمت 5۶ دالر و ۸۱ 
سنت به ازای هر بشکه برگزار و در پایان، یک محموله ۳5 هزار بشکه ای با 

قیمت 52 دالر و 25 سنت برای هر بشکه معامله شد.
مرحله شش��م نیز ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ برگزار ش��د و مانند مراحل سوم و 
چهارم عرضه، بدون معامله پایان یافت. قیمت هر بش��که در مرحله ششم 

عرضه، 5۹ دالر و ۶۳ سنت برای هر بشکه در نظر گرفته شده بود.
در 2۷ اس��فند نیز نفت خام در بورس برای هفتمین بار عرضه شد ولی 

در نهایت به فروش نرفت.

نماینده م��ردم لنگرود در مجلس گفت اگر مدیران اطالعات مالی خود 
را به س��ازمان بورس و اوراق بهادار ارائ��ه ندهند، به جرایم نقدی محکوم 

می شوند و باید اطالعات مالی شرکت ها شفاف سازی شود.
به گزارش س��نا، مهرداد الهوتی روز دوش��نبه در جریان بررس��ی طرح 
یک فوریتی ش��فافیت اطالعات مالی ش��رکت ها در موافقت با این طرح، 
گفت: طبق قانون، ش��رکت های وابس��ته به نهادهای عمومی غیردولتی و 
ش��رکت های خصولتی، موظف بودند که اطالع��ات مالی خود را از طریق 

بورس ارائه دهند اما در قانون، قید مکلف به کار برده نشده بود.

وی افزود: بر این اس��اس، شرکت ها اطالعات مالی خود را به بورس ارائه 
نمی دادن��د و همچنین س��ازمان بورس هم تعهد قانونی نداش��ت که این 
اطالع��ات را دریافت کند. نماینده مردم لنگرود در مجلس اضافه کرد: اما 
در طرح مذکور سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شده است که اطالعات 
مالی ش��رکت های وابس��ته به نهادهای عمومی غیردولت��ی و خصولتی را 
دریافت کند و اگر این ش��رکت ها  اطالعات خود را ارائه ندادند، س��ازمان 
بورس باید سراغ این ش��رکت ها برود و اطالعات مذکور را از آنان دریافت 
کند. الهوتی خاطرنشان کرد: در صورتی که مدیران اطالعات مالی خود را 

به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه ندهند، عالوه بر اینکه محکوم به جرایم 
نقدی می شوند، حکم برکناری آنان نیز صادر می شود.

گفتنی اس��ت نمایندگان در نشس��ت علنی روز دوشنبه ۱۹ فروردین با 
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ 
قانون اساس��ی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء )ز( به بند )5( ماده 
)۶( قانون اصالح موادی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساس��ی با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۹ رأی مخال��ف و ۴ رأی ممتنع از مجموع 

2۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

امروز و برای نخستین بار در سال ۹۸

نفت برای هشتمین بار به بورس می آید

یک نماینده مجلس خبر داد

جریمه برای مدیرانی که اطالعات مالی خود را به سازمان بورس ندهند
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واردات و عرضه گوشت قرمز تنظیم بازاری 
متوقف شد

دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه واردات و عرضه گوشت قرمز ارزان و 
نصف قیمت متوقف شده است، گفت از این به بعد گوشت قرمز با ارز نیمایی 
وارد و قیمت این محصول در بازار توس��ط عرضه و تقاضا تعیین می شود. 
عباس قبادی، دبیر س��تاد تنظیم ب��ازار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تس��نیم، اظهار کرد: گوشت قرمزی که )تا روزهای گذشته( در 
بازار عرضه می شد با ارز ۴2۰۰تومانی به کشور وارد شده و قیمت آن ارزان 
بود، اما از این پس گوشت قرمز با ارز نیمایی به کشور وارد و توزیع می شود. 
وی افزود: ایران خود تولیدکننده گوش��ت قرمز اس��ت و حدود ۹۰درصد 
نیاز کش��ور را تولی��د و تنها ۱۰درصد آن را وارد می کند و مش��کلی برای 
تأمین گوش��ت قرمز در کش��ور وجود ندارد. دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان 
اینکه تعداد دام تولیدی در کشور زیاد و وضعیت مراتع نیز برای چرای دام 
مناسب است، ادامه داد: دامداران نیز دام خود را نگه داشته اند که پروار شود 
و وضعیت گوشت قرمز در کشور مناسب است و تنها ۱۰درصد کسری مورد 
نیاز از خارج تأمین می ش��ود. قبادی در پاس��خ به اینکه آیا واردات گوشت 
قرمز توسط دولت و نظارت بر روند عرضه گوشت قرمز در بازار نیز منتفی 
شده است، گفت: در زمانی که گوشت قرمز با ارز ۴2۰۰تومانی وارد می شد 
تنها ۱۰ تا 2۰درصد آن توس��ط شرکت پش��تیبانی امور دام وارد و مابقی 
توسط تجار و بازرگانان بخش خصوصی وارد می شد، اما دیگر از آن فضایی 
که گوش��ت به نصف  قیمت عرضه و در فروشگاه ها صف ایجاد شود، فاصله 
گرفته ایم و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت گوش��ت قرمز است. وی در 
پاسخ به اینکه قیمت گوش��ت قرمز شقه گوسفندی در بازار چقدر است، 
اظهار داش��ت: گوش��ت به وفور در بازار وجود دارد و قیمت آن در قصابی و 
توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود و نحوه تعیین قیمت آن مانند سایر 
کاالها نظیر چای و ش��یرینی است. قبادی یادآور شد که در یک مقطعی 
بازار گوشت قرمز به مشکل خورده بود و دولت به همین خاطر مداخله کرد 
اما در شرایط فعلی بازار خود را تنظیم می کند. بنابر این گزارش، پیش از 
این قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی وارداتی تنظیم بازاری به قیمت 
۳۷ هزار تومان  به فروش می رسید و قیمت این محصول در بازار آزاد حدود 
۸5 تا ۱۰۰ هزار تومان بود. قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز تا سال ۹۶ در 

بازار )آزاد( حدود ۳۷  تا 5۰ هزار تومان بود.

واگذاری کارت های بازرگانی ممنوع است
معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان ش��رقی گفت: واگذاری و اج��اره کارت بازرگانی تحت هر عنوان 
ممنوعیت قانونی دارد .  به گزارش ایسنا، غالمعلی راستی با اعالم این خبر، 
اظه��ار کرد: در صورت بروز تخلف طبق اصالحیه تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه 
اجرایی، کارت مذکور تعلیق یا ابطال می ش��ود.وی ادامه داد: پیش از صدور 
کارت بازرگانی دوره آموزشی توجیهی و تخصصی آشنایی با قوانین و مقررات 
مرتبط با تجارت خارجی برای متقاضیان کارت بازرگانی برگزار می شود. وی 
همچنین با اش��اره به آثار مخرب واگذاری کارت بازرگانی، عنوان کرد: این 

عمل تضییع حقوق دولتی و حتی فعاالن اقتصادی را به دنبال دارد.

اخبـــار

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت با هدف تنظیم بازار و کاهش 
قیمت پیاز و سیب زمینی، ممنوعیت صادرات برای این محصوالت اعمال 

شده است.
به گزارش ایسنا، عباس تابش در سفر به اردبیل و در نشست با مدیران 
صنع��ت، معدن و بازرگان��ی اردبیل، اظهار کرد: با کنترل های انجام ش��ده 
در م��ورد حم��ل و نقل پیاز و س��یب زمینی و جلوگی��ری از صادرات این 
محصوالت، قیمت این دو محصول س��یر نزولی به خود گرفته و امیدواریم 

در روزهای آینده قیمت ها به روال عادی خود بازگردد.
وی به تولید مناسب پیاز و سیب زمینی در کشور اشاره کرد و گفت: هیچ 
مشکلی از بابت تأمین نیازمندی هموطنان در داخل وجود ندارد و برخی 
ارسال این محصوالت به مناطق سیل زده نیز روی افزایش قیمت تأثیرگذار 
بوده که با به تعادل رساندن قیمت ها امیدواریم دغدغه ها و نگرانی ها از بابت 

تأمین این محصوالت برطرف شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
مورد قیمت مرغ زنده و کشتار روز تصریح کرد: ما با هرگونه افزایش قیمت 
مرغ در ستاد تنظیم بازار کشور مخالفت کردیم و همچنان قیمت مرغ زنده 
۷هزار و 2۰۰ تومان و قیمت مرغ کش��تار روز نیز ۱۱ هزار و 5۰۰ تومان 

تعیین و اعالم شده و هرگونه افزایش قیمت تخلف محسوب می شود.
تابش به تأمین نهاده های دامی از س��وی جهاد کشاورزی برای دامداران 
و همچنین مرغداری ها اش��اره کرد و افزود: ب��دون افزایش قیمت، تأمین 
نهاده ه��ای مورد نیاز در هر دو بخش انجام ش��ده و ما به اندازه کافی نیاز 

مرغداران و دامداران را برآورد و نسبت به ذخیره سازی آن اقدام کردیم.
وی به ممنوعیت ورود مرغ زنده بدون فاکتور به مرغداری ها اش��اره کرد 
و ادامه داد: با این امر نیز برخورد جدی انجام شده و امیدواریم در روزهای 
منتهی به م��اه مبارک رمضان قیمت مرغ در بازار به وضعیت مناس��ب و 

مطلوبی برسد و هیچ گونه کمبودی را در این زمینه شاهد نباشیم.
تابش در مورد قیمت دام زنده و همچنین کش��تار آن در داخل کش��ور 
یادآور ش��د:  به اندازه مورد نیاز دام زنده وارد کش��ور ش��ده و به تدریج با 
کشتارهایی که انجام می شود، امیدواریم در ماه های آینده قیمت ها تعدیل 

شده و مردم بتوانند به راحتی نیاز خود را تأمین کنند.
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت ب��ه برخی دغدغه ها و نگرانی های 
ایجادش��ده از سوی رسانه های استکباری اش��اره کرد و گفت: مردم بدون 
توجه به ش��ایعات به راحتی می توانند نیازهای خ��ود را تأمین کنند و ما 
هیچ  مشکلی از بابت تأمین و توزیع مایحتاج مردم در سطح کشور نداریم 
و امیدواریم در ایام منتهی به ماه مبارک رمضان بدون هیچ گونه مش��کلی 
بتوانی��م نی��از مردم را در زمینه های مختلف تأمین کرده و به دس��ت آنها 

برسانیم.

کنترل افزایش قیمت پیاز و سیب زمینی با ممنوعیت صادرات

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان دل و جگر و قلوه گف��ت در حال حاضر 
خبری از دل و جگر دام های زنده وارداتی نیست.

غالمحسین شیرازی، رئیس اتحادیه فروشندگان دل و جگر و قلوه در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره بازار دل و جگر دام های زنده 
واردات��ی گفت: در حال حاضر خبری از دل و جگر دام های زنده وارداتی 

نیست.
وی با اشاره به اینکه قیمت هر سیخ جگر ۴ هزار تومان است، تصریح 

کرد: هر کیلو دل و جگر به قیمت ۹۰ تا ۹5 هزار تومان است.
ش��یرازی با بی��ان اینکه یک هزار و 5۰۰ واحد صنف��ی دل و جگر در 

تهران مش��غول به فعالیتند، گفت: متاسفانه بسیاری از این واحد ها رو به 
تعطیلی هس��تند. رئیس اتحادیه فروشندگان دل و جگر و قلوه یادآوری 
کرد: متاسفانه نظارت های بهداشتی بر این صنف وجود ندارد و وضع آنها 

چندان مناسب نیست.
ش��یرازی بیان کرد: امیدواریم ت��الش و راهکار هایی برای صنف دل و 

جگر و قلوه در نظر گرفته شود تا قاچاق این صنف هم به حداقل برسد.
وی تأکید کرد: افزایش جگرکی های بساط گستر لطمه شدیدی به این 
صنف زده اند. جگرکی هایی که معلوم نیست از کجا آمده اند، این بساطی ها 
اصاًل بهداشت مناسب ندارند و ما از مردم می خواهیم از آنها جگر نخرند، 

در خیابان آب نیست و جگر هم در معرض هوای آزاد زود فاسد می شود. 
این مسأله باعث می شود دید مردم نسبت به جگر عوض شود. ما بار ها با 
شهرداری در این باره مکاتبه کرده ایم، اما آنها هم می گویند، چون سطح 

بیکاری در جامعه باالست خیلی نمی توانیم به آنها سخت بگیریم.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان دل و جگر و قلوه در پایان گفت: از مردم 
تقاضا داریم که تحت هیچ ش��رایطی از کنار جاده ه��ا و مراکز غیرمجاز 
گوش��ت خریداری نکنند، چرا که هیچ گونه نظارتی بر فرآیند کشتار این 
دام ها نیست و ممکن است به سبب وجود آلودگی، مصرف کنندگان دچار 

مشکل شوند.

الهیان با بیان اینکه بازار چوب در رکود است، از واردات ۷۰درصدی 
چوب به کشور خبر داد.

اس��ماعیل الهیان، رئیس اتحادیه فروشندگان چوب و تخته در گفت 
وگو با خبرنگار باش��گاه خبرنگاران ج��وان، با بیان اینکه بازار چوب در 
رکود اس��ت، گفت: هم اکنون بازار چوب در شرایط مناسبی قرار ندارد 

چراکه توان خرید مردم پایین آمده است.
الهیان با اش��اره ب��ه واردات ۷۰درصدی چوب  اظه��ار کرد: درحال 

حاضر تنها ام دی اف و نئوپان در داخل تولید می شود. رئیس اتحادیه 
فروشندگان چوب و تخته با بیان اینکه صادرات ام دی اف ممنوع شده 
است، افزود: اگر ش��رایط بازار داخلی بهتر شود و بتواند جوابگوی نیاز 

داخل باشد به طور قطع صادرات از سر گرفته می شود.
الهیان در ادامه گفت: در س��ال های گذش��ته برخی افراد س��ودجو 
ب��ا قطع بی روی��ه درختان، جنگل ه��ای کش��ور را در وضعیت بحرانی 
ق��رار دادند و به همین س��بب ما در بخش تراش��ه های چوبی و تولید 

محصوالتی که به چوب نیاز دارند با مش��کل مواجه ش��ده ایم؛ البته با 
پیگیری اقدامات س��ازمان های ذی ربط وضعیت جنگل های کش��ور در 

شرایط مطلوبی قرار گرفته است.
وی ب��ا بی��ان اینکه بازار چوب از س��نتی به صنعت��ی تغییر رویکرد 
داده است، تصریح کرد: خوشبختانه هم اکنون به همت تولیدکنندگان 
ایران��ی محص��والت مرغوب و باکیفیت در کش��ور تولید می ش��ود که 

قابلیت صادرات را دارد.

خبری از دل و جگر دام های زنده وارداتی نیست

 70درصد چوب کشور وارداتی است
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اخبار

سناریوهایی که مسیر بازار خودروهای 
وارداتی را تغییر می دهد!

آینده بازار خودروهای وارداتی با ورود به سال جدید از پرسش ها و 
ابهاماتی است که ذهن بسیاری از مشتریان و واردکنندگان خودرو را 
به خود مش��غول کرده در حالی که تا پایان سال ۹۷ با وجود اظهارات 
مختلف کارشناسان و مسئوالن همچنان افق روشنی از سرنوشت این 
بازار وجود نداش��ت. به گزارش پدال نیوز، در سال جدید سناریوهای 
مختلف��ی با توجه به عوامل موثر در ب��ازار خودروهای وارداتی مطرح 
است که بر پایه عوامل اصلی چون نرخ ارز و ممنوعیت ثبت  سفارش و 
آینده تحریم ها، پایه ریزی شده  است اما بدون شک دو سناریوی کلی 
درباره سرنوش��ت بازار وارداتی ها در سال جدید مطرح است که اولی 
بر پایه تداوم ممنوعیت واردات است و دیگری بازگشایی سایت ثبت  
سفارش، البته هر دو این سناریو با ماجرای تحریم و همچنین نوسان 
نرخ ارز در ارتباط مس��تقیم بوده و می تواند زمینه س��از از س��رگیری 
واردات خودرو باش��د.   بازار خودروی کشور در سال گذشته به دنبال 
اعمال تحریم ها و تصمیم بر ممنوعیت واردات خودرو با حاش��یه های 
زیادی همچون تورم باال و کمبود برخی مدل های خاص در بازار همراه 
ش��د این موضوع که متاثر از تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات و 
افزای��ش نرخ ارز رخ داد باعث ش��ده بی��ش از 25 هزار تعهد تحویل 
خودروی وارداتی به مش��تریان به تعویق بیفتد و این مس��اله موجب 
افزای��ش قیمت خودروهای خارجی ش��د و ب��ازار خودروهای داخلی 
نیز متاثر از چنین اقدامی ش��د، البته باید توجه داش��ت که با وجود 
وعده های فراوان مس��ئوالن، تولیدکننده  های داخلی نیز نتوانس��تند 
مطابق نیاز بازار، خودرو تحویل دهند و این امر منجر به بروز کمبود 
عرضه و مشکالتی در تورم در بازار خودرو کشور شد.  در واقع مشکل 
اصلی از آنجا بروز کرد که تأثیر این محدودیت در بازار خودرو نمایان 
ش��د در حالی که به گفته برخی کارشناس��ان و نمایندگان ملت در 
صورت��ی که در آن زمان دولت اجازه م��ی داد واردکننده ها با ارز آزاد 
خودرو وارد کنند، مش��کل تورم به این اندازه ایجاد نمی ش��د، چراکه 
تنها 5درصد از میزان نیاز بازار داخلی از طریق واردات تأمین می شد و 
این موضوع تأثیری بر تولیدات داخلی نیز نمی گذاشت.   شرایط بازار 
خودرو در سال گذشته و احتمال ادامه آن براساس سناریوها در حالی 
مطرح اس��ت که به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در س��ال 
گذش��ته ممنوعیت واردات خودرو اشتغال بیش از ۱5 هزار نفر را به 
خطر انداخت. در واقع واردات خودرو که برای دولت از محل تعرفه ها 
درآمدزایی داشت بر جریان اسقاط خودروها نیز تاثیر گذاشت چرا که 
به ازای واردات خودروهای با مصرف 5 تا ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر، 2 
دس��تگاه خودروی فرسوده از چرخه مصرف خارج می گردید.  مهدی 
دادفر در حالی به تاثیر واردات خودرو بر روند اس��قاط خودرو اش��اره 
می کند که با ورود خودروهایی با مصرف ۶ تا ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر، 
به اس��قاط ۴ دستگاه خودروی فرسوده، واردات خودروهای با مصرف 
۷ لیتر تا ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر نیاز به اسقاط ۶ دستگاه خودروی 
فرسوده و ورود خودروهای با مصرف ۸ لیتر و بیشتر در ۱۰۰ کیلومتر 
نیاز به اس��قاط ۸ دستگاه خودروی فرس��وده را می توانست به همراه 

داشته باشد. 

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی اعالم کرد الزم 
اس��ت ضمن حمایت مش��روط از صنعت خودرو کش��ور، این صنعت را با 
صنعت خودروسازان جهانی مرتبط کنیم و ضمن انجام واردات و خروج از 
حالت انحصاری در صنعت خودرو، به مردم کشور حق انتخاب درخصوص 

خرید خودرو داده شود.
مسعود رضایی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو، درخصوص 
چشم انداز صنعت خودرو در س��ال جاری اظهار داشت: در حال حاضر از 
لح��اظ اقتصادی تقریبا در وضعیت جنگ به س��ر می بریم، کامال تحریم 
هس��تیم و اقتصاد ما -به دلیل مس��ائل داخلی و خارجی که در حقیقت 
مسائل داخلی نشأت گرفته از مسائل خارجی است- بیمار و دچار مشکل 

است.
نماینده مردم ش��یراز در مجلس شورای اسالمی افزود: چه موقع رانت، 
انحص��ار، اختالس و بداخالق��ی به وجود می آید؟ همیش��ه در تنگناها و 
س��ختی ها این مس��ائل به وجود می آید وگرنه در ش��رایطی که گشایش 
اقتصادی وجود دارد و روابط ما حسنه است و با دنیا در ارتباط هستیم و 
رفت و آمد و حمل و نقل و ارتباطات پولی و ارزی صورت می گیرد معموال 
مس��ائل نابسامان نامبرده به وجود نمی آید و اینگونه مسائل منفی منوط 
به زمانی هستند که تنگنا و کمبود وجود داشته باشد و این یک امر کلی 

در اقتصاد ما شده است.
وی افزود: صنعت خودرو نیز بالطبع از موضوع کلی گفته شده، در حال 
حاضر این بیماری را دارد. اکنون ازجمله گرفتاری های ما این اس��ت که 

کمبود خودرو و ازدیاد مشتری وجود دارد و قیمت خودرو بسیار افزایش 
یافته به طوری که از قدرت خرید افراد معمولی جامعه خارج شده، عالوه 
بر آن خودروس��ازان و قطعه س��ازان نیز مش��کل دارند و گله مند هستند. 
بنابراین مشاهده می شود که از هر جنبه نارضایتی وجود دارد و این پیامد 

اوضاع نامساعد اقتصادی ما است و به صورت کلی برقرار است.
رضای��ی افزود: به ص��ورت اختصاصی در حوزه خ��ودرو، باید گفت که 
خودروس��ازی ما همیش��ه این مشکل را داشته اما مش��کل اکنون بسیار 
حاد ش��ده و به درجه ای رس��یده که این تب شدید و سوزان در حال از پا 
درآوردن خودروس��ازی و ذوب آن است. وضعیت در گذشته نیز به همین 
ش��کل بوده زیرا هیچ گاه زیرس��اخت ها را فراهم نکرده و معموال برخورد 
احساس��اتی داش��ته ایم؛ گاهی اوقات به دلیل حمایت از کارگران، صنعت 
خ��ودرو را رها کرده ایم تا تعدادی کارگر رها نش��وند. از این دید، اقدامی 
مثبت اس��ت اما ب��ه این موضوع فکر نکردیم که بای��د در این صنعت که 
قرار است روی پای خود بایستد و جذابیت بازار خود را حفظ کند رقابت 

ایجاد شود.
نایب رئیس کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی افزود: اینکه 
خودروس��ازی کشور حالت انحصاری پیدا کرده است یا به دلیل دخالت و 
انحصارطلبی دولت بوده و یا یک گروه خاص، انحصارطلبی کرده و صنعت 
خودرو را به این شکل درآورده اند وگرنه باید یک فضای باز را برای خودرو 

متصور بود و از حالت انحصاری خارج شد.
نماینده مردم ش��یراز افزود: امروزه حتی در کش��ورهای بسیار متمدن 

و پیشرفته و توس��عه یافته نیز به این شکل نیست که خودروسازان قصد 
داش��ته باشند به ش��کل منحصر به فرد یک خودرو را تولید کنند و فقط 
بگویند ما می خواهیم اس��تقالل پیدا کنیم، این یک امر بی ارزش ش��ده و 
نخ نما است، آنها از هر جایی که مناسب تر باشد ممکن است قطعه را تهیه 

و خودرو را بسازند.
رضایی افزود: ما می توانس��تیم صنعت خودرو را با صنعت خودروسازان 
جهانی مرتبط کنیم و به کمک آنها به مزایایی از لحاظ کیفیت و شرایط 
آب و هوایی و داخلی دست یابیم و متناظر با وضعیت موجود خود، صنعت 
خودرو را تغییر دهیم تا رش��د پیدا کند. یک پیکره بیمار رش��د نمی کند 
مگر اینکه میدان و فضایی برای آن ایجاد ش��ود و یک انرژی جنبشی در 
آن ب��ه وجود آوریم تا موجب به حرکت درآمدن و تحرک آن ش��ود. باید 
جاذبه های��ی از بی��رون و داخل به وجود آید تا صنعت خودرو به س��مت 
ای��ن جاذبه ها به حرکت درآید و ضمن ایجاد یک کنش خوب در جامعه، 

موجب پیشرفت صنعت شویم.
نایب رئیس کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی افزود: هیچ 
اشکالی ندارد که ضمن حمایت از صنعت خودرو اعالم کنیم که حمایت، 
با یک سری از شرایط انجام می شود، یعنی دست به حمایت مطلق نزنیم، 
مثال اعالم کنیم که اگر خودروس��ازان طی دو س��ال توانستند خود را به 
س��طح و درجه خاصی رسانند و مثال با کش��ورهایی مثل ژاپن و کره که 
قبال با ما هم سطح بوده اند – و نه کشورهای خیلی پیشرفته- رقابت کنند 

حمایت هایی صورت می گیرد.

با آزادسازی واردات خودرو به مردم حق انتخاب بدهیم
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کسب و کارامـروز۸

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل گفت ۱2 محصول شرکت  های 
دانش بنیان مستقر در مراکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل وارد چرخه 
توزیع بازار شدند که شامل ۱۰محصول گیاهان دارویی و یک چراغ روشنایی 

هوشمند با باالترین بهره  نوری می  شود. اسحاق 
رس��ولی بعد از ظهر روز گذش��ته در جلس��ه 
تشریح برنامه های دانش��گاه آزاد اردبیل برای 
سال جدید اظهار داشت: اهمیت به واحدهای 
فناور در دانش��گاه آزاد اردبی��ل به عنوان یک 
اولویت اساس��ی و حائز اهمیت مدنظر اس��ت 
که در تالش هس��تیم با ایجاد س��رای نوآوری 
و اختصاص مجتمعی به این امر این دستاورد 
مهم را توسعه بخشیم. رسولی با اشاره به ایجاد 
س��ه ش��رکت تولیدی و توزیع فراگیر در یک 
سال گذش��ته تصریح کرد: مهم ترین هدف ما 
س��اماندهی دانشجویان و ایجاد زمینه اشتغال 
و کسب و کار است که در صدد هستیم با این 

اقدام زمینه کار و فعالیت را برای فارغ التحصیالن و دانش��جویان دانش��گاه 
آزاد فراهم کنیم.

به گزارش تس��نیم، وی بیان کرد: توس��عه کارآفرینی یکی از مهم ترین 

رویکرده��ای ما اس��ت که در ای��ن زمینه تعامل همه جانبه با بس��یاری از 
دس��تگاه های اجرایی استان داش��تیم و برنامه های مختلفی در واحدهای 
مختلف دانشگاهی استان برگزار کنیم که می توان به برنامه سفیر فرهنگی 
حجاب به عن��وان یک برنامه فرهنگی کامل 
اشاره کرد. رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان 
اردبیل تصریح کرد: متوازن سازی نقش های 
آموزش��ی، فرهنگ��ی، پژوهش��ی و فناوری 
برای ارزش افزایی طرح ه��ای تحولی مبنای 
کار قرار گرفته و امس��ال در تالش هس��تیم 
توسعه خدمات دانشگاهی، علمی و گسترش 
ش��رکت  های دان��ش بنیان و تجاری س��ازی 
محص��والت دانش بنی��ان را محوری تری��ن 

برنامه های امسال در دستور کار قرار دهیم.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل 
گفت: ۱2 محصول ش��رکت  های دانش بنیان 
مستقر در مراکز رش��د دانشگاه آزاد اسالمی 
اردبیل وارد چرخه توزیع بازار شدند که شامل ۱۰محصول گیاهان دارویی و 
یک چراغ روشنایی هوشمند با باالترین بهره نوری می  شود که این یک امر 

بسیار قابل توجه در استان است.

پرویز کرمی، مش��اور معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری درباره 
برنامه های معاونت علمی در س��ال گذش��ته اظهار کرد سالی که گذشت از 
لحاظ اقتصادی نتایج اقتصاد دانش بنیان و استارتاپ ها برای مجموعه معاونت 

علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری بسیار پربار 
و خوب بود.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، دبیر 
ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان ادامه 
داد: س��ال گذشته در حوزه اقتصاد دانش بنیان 
دی��دار و نشس��ت هایی موثر را ب��ا مقام معظم 
رهبری، ریاس��ت جمهور و وزرای کشور برگزار 
کردی��م و اطمین��ان داریم که ای��ن دیدار ها و 
برنامه ها می توانند به پیش��برد چرخ اقتصادی 

شرکت های دانش بنیان کمکی بسیار کنند.
وی با بیان اینکه اطمینان و اعتماد به جوانان 
س��بب پیش��رفت اقتصاد دانش بنیان می شود، 
اظهار کرد: نوید هایی خوب در حوزه دانشگاهی 

و اقتصادی پیش روی ما قرار دارد و امیدوار هس��تیم تا سال آینده با قدرت 
بیشتری به فعالیت های خود ادامه دهیم.

شرکت های دانش بنیان توانمندی خوبی در حوزه بین الملل دارند

کرمی ادامه داد: س��ال گذش��ته ش��رکت های دانش بنیان فروشی خوب 
داشتند و توانستند برای گس��ترش صادرات خود همراه با معاون علمی به 
کشور های اروپایی بروند؛ اکنون پایگاه صادراتی شرکت های دانش بنیان در 
منطقه آس��یای جنوب ش��رقی، عراق، چین، 

آمریکای التین و آفریقا ایجاد شده است.
دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
با بیان اینکه امیدواریم سال آینده برنامه های 
حمایت��ی بیش��تری داش��ته باش��یم، گفت: 
ش��رکت های دانش بنیان توانمندی خوب در 
حوزه بین الملل دارند و امیدوار هستیم امسال 
بتوانند موفقیت هایی بیشتر در بحث صادرات 

داشته باشند.
مش��اور معاون علم��ی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری با اش��اره به برنامه هایی که س��ال 
گذش��ته در بدنه معاونت اجرایی شده است، 
بیان کرد: جشنواره ایران ساخت و همچنین 
برگزاری ششمین دوره نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل از جمله برنامه های 
معاونت در سال گذش��ته بودند و آنها توانستند به شرکت های دانش بنیان 

کمک خوبی کنند.

شرکت های دانش بنیان توانمندی خوبی در حوزه بین الملل دارند12 محصول شرکت  های دانش بنیان وارد  بازار شدند

بهبود فضای کسب وکار به عنوان پیش نیاز رونق تولید باید امسال به دور از 
سیاسی کاری مورد توجه جدی قرار بگیرد.

به گزارش مهر، طی سال های گذشته همواره شاهد تاکید متولیان بر ضرورت 
بهبود وضعیت تولید با ارائه برنامه ها و دس��تورالعمل های مختلف بوده ایم، در 
حال��ی که وضعیت کنونی اقتصاد ایران نش��ان می دهد که این برنامه ها صرفاً 
برای نوش��ته شدن روی کاغذ مطلوب بوده و نتوانسته تأثیر چندانی در تغییر 
فضا داشته باشد. یکی از این برنامه ها اصالح محیط کسب و کار بود که اگرچه 
بس��یار مورد تاکید قرار گرفته و دبیرخانه مستقلی در وزارت امور اقتصادی و 
دارایی وظیفه پیگیری آن را برعهده دارد، اما عماًل با بی مهری متولیان مواجه 
بوده و بسیاری از مصوبات آن به دلیل مقاومت دستگاه های اجرایی، به مرحله 

اجرا نمی رسد.
عدم بهبود محیط کسب و کار به فعالیت های سوداگرانه دامن می زند

فضای مساعد کسب و کار پیش نیاز دستیابی به رونق تولید و افزایش امنیت 
اقتصادی و سرمایه گذاری است و تأثیر غیرقابل انکاری بر ایجاد اشتغال و رشد 

تولید ناخالص داخلی دارد.
درواقع هرچه این فضا شفاف تر 
باش��د و فرد جهت ایجاد کس��ب 
و کار مس��یر راحت ت��ری را طی 
کند، قطعاً تمایل بیش��تری برای 
به کارگیری سرمایه خود در تولید 
و کمک به اقتصاد کش��ور خواهد 
داشت، اما هرچه این فضا پرپیچ 
و خم باش��د و فرد در راه کس��ب 
مجوز ب��رای راه اندازی کس��ب و 
کار با سنگ اندازی و بوروکراسی 
مواج��ه ش��ود، آورده ای در تولید 
نخواه��د داش��ت و در ع��وض به 
س��مت فعالیت های س��وداگرانه 
همچ��ون خرید و ف��روش دالر و 

سکه سوق می یابد.
در ای��ن بین ع��الوه بر بخش 
صنعت و تولید کشور، حتی بخش 
دانش بنیان کشور نیز که در اسناد 
باالدستی به عنوان یکی از ارکان 
اصلی توسعه اقتصاد کشور مطرح 

ش��ده اس��ت طبق گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، نیازمند یک 
محیط کس��ب و کار س��الم اس��ت، به گونه ای که این موضوع حتی مهم تر از 

پرداخت تسهیالت به شرکت ها است.
چشم اندازی ثابت برای رویه های کسب و کار وجود ندارد

کارشناسان تاکید می کنند که در حالی در ایران سرعت اصالح مقررات پایین 
است که کشورهای دنیا به سرعت اصالحات مقررات را انجام می دهند و حتی 

کشورهای ضعیف تر از ما در اجرای اصالحات سرعت باالیی دارند.
محم��د ماهیدش��تی، اقتص��اددان به خبرن��گار مهر  گفت: در کش��ورهای 
توس��عه یافته هزینه های کسب و کار بسیار پایین هستند، اما در کشور ما، هم 
زمان و هم هزینه های راه اندازی کسب و کار، آشکار و پنهان بسیار زیاد است؛ 
این در حالی است که فضای کسب و کار تأثیر مستقیمی بر شاخص های آزادی 
اقتصادی و رقابت پذیری دارد و در صورتی که فضای کسب و کار کشور مناسب 
نباشد این دو شاخص که نقش بیش��تری در تشویق سرمایه گذاران دارند نیز 

وضعیت بدی پیدا می کنند.

به گفته وی در ایران یک چشم انداز ثابت برای رویه های کسب و کار وجود 
ندارد و تالطم های اقتصاد کالن، رویه های کسب و کار را به شدت تحت تأثیر 

منفی قرار داده است.
ماهیدشتی می گوید: البته یکی از مناطقی که در جهان، فضای کسب و کار 
نامطلوبی دارد منطقه خاورمیانه اس��ت، اما در همین منطقه هم کشورهایی 
همچون امارات و قطر هستند که فضای کسب و کار مطلوبی دارند از این رو 
دس��تیابی به یک فضای مطلوب در حوزه کسب و کار شدنی است؛ متأسفانه 
برخی از مسئوالن بدتر شدن رنکینگ ما را متأثر از بهبود رنکینگ کشورهای 
دیگر می دانند که عذر بدتر از گناه اس��ت. باید ی��ک برنامه ریزی و اراده برای 
بهبود این فضا باش��د. از سوی دیگر، عدم حذف مقررات زائد و بی توجهی به 
کاهش بوروکراسی، عماًل زمینه را برای بروز مفسده های مختلف فراهم کرده 
است که به شکل های مختلف نیز در اقتصاد ایران بروز می کند و سردمداران 
زیادی دارد که همین مس��اله مقابله با قوانین و مجوزهای زائد را با مش��کل 

مواجه کرده است.
همچنی��ن به گفته وزیر اقتصاد در حوزه هایی هم که ش��اهد مقررات زدایی 
و حذف فرآینده��ای غلط و زائد 
هستیم، بعضاً همان فرآیندها به 
ش��کلی دیگر ظاهر و باعث ایجاد 

مانع می شوند.
لزوم جلوگیری از روند 
قارچ گونه برخی مشاغل

بر این اساس، با توجه به انتخاب 
ش��عار »رونق تولید« برای س��ال 
ج��اری و تاکید همگان بر اصالح 
فض��ای کس��ب و کار ب��ه عنوان 
پیش نی��از عملیاتی س��ازی ای��ن 
شعار، الزم است مواردی همچون 
ح��ذف و اصالح قوانین و مقررات 
مخ��ل کس��ب و کار، طراح��ی و 
تنظیم »نقشه راه سرمایه گذاری 
و اش��تغال« با آمایش سرزمین، 
فراهم کردن زمین��ه برای اطالع 
بازاره��ای  وضعی��ت  از  دقی��ق 
مالی، پولی، س��رمایه، بازار کار و 
شناسایی و حمایت از خوشه ها و 

بنگاه های کسب و کار مورد توجه جدی و دقیق قرار بگیرد.
همچنین باید برنامه ریزی برای طراحی »نقش��ه جامع آموزش و اش��تغال« 
برای تربیت نیروی انسانی ماهر در دانشگاه ها و …، هدایت نظام مند و نهادینه 
اقتصاد غیررس��می به سوی اقتصاد رس��می، اقدام برای طراحی الگوی بهینه 
نظام دستمزدها، تنظیم برنامه جامع حمایت ها و مشوق های بیکاران، احصای 
موازی کاری ها و حذف ش��رایط زائد، گفتمان سه جانبه گرایی دولت، کارفرما و 
کارگر و بازنگری در قانون تجارت، مصوب س��ال ۱۳۱۱ نیز در دستور کار قرار 
گیرد. از س��وی دیگر مواردی همچون کوچک سازی دولت، اقدام برای هدایت 
صحیح یارانه های نقدی به س��وی تولید، کارآفرینی و اشتغال و الزام دولت به 
اجرایی سازی قانون سیاست های کلی اصل ۴۴  باید با برنامه ریزی و به صورت 

دقیق و به دور از سیاسی کاری اجرایی شوند.
اصل مهم دیگر که باید مورد توجه متولیان امر قرار گیرد، توجه به روند رشد 
انواع کسب و کار و جلوگیری از روند قارچ گونه برخی مشاغل است که متأسفانه 

در حال حاضر آنطور که باید و شاید مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.

بهبود فضای کسب و کار پیش نیاز رونق تولید است 

دریچــه

مهل��ت ثبت ن��ام در رویداد اس��تارتاپ گردش��گری خالق ت��ا 22 فروردین 
تمدید ش��د. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، بنیاد نخبگان 
اس��تان تهران با همکاری ستاد توس��عه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت 
علمی وفناوری ریاس��ت جمهوری، در نظر دارد اس��تارتاپ گردشگری خالق را 
ویژه مس��تعدان برتر برگزار کند. تقویت اکوسیستم استارتاپی کشور در حوزه 
گردش��گری، ایج��اد فضای تبادل نظ��ر و گفت وگو، بسترس��ازی جهت ایجاد 
ارتباط س��ازنده میان صاحب��ان ایده، فعاالن حوزه اس��تارتاپ و صندوق های 
س��رمایه گذاری و در نهای��ت به اش��تراک گذاری دانش و تجرب��ه نوآورانه، از 

مهمترین اهداف این برنامه است.

مهلت ثبت نام در رویداد گردشگری 
خالق محور تمدید شد

سه شنبه
20 فروردین 1398

شماره 1288
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رئیس پارک فناوری پردی��س ضمن تاکید بر ضرورت درگیر کردن 
تمام��ی عناصر و بازیگران زیس��ت بوم نوآوری و فن��اوری در اینوتکس 
2۰۱۹، ی��ادآور ش��د همزمانی این رویداد با نخس��تین مجمع نوآوری 

آس��یا و اقیانوس��یه فرصت خوب��ی را برای 
مجموعه های ایرانی فراهم می کند.

ب��ه گ��زارش ایس��نا، مه��دی صفاری نیا 
در نشس��ت خب��ری هش��تمین نمایش��گاه 
بین الملل��ی ن��وآوری و فن��اوری )اینوتکس 
2۰۱۹( ب��ا بیان اینکه مهم اس��ت بازیگران 
و عناص��ر زیس��ت ب��وم ن��وآوری و فناوری 
را در نمایش��گاه اینوتک��س درگی��ر کنیم، 
خاطرنشان کرد: نمایشگاه های تجاری و نیز 
فناوری در حوزه های مختلفی همچون نانو، 
فناوری اطالعات و . . . برگزار می ش��ود، اما 
نمایش��گاهی که در آن بتوان همه عناصر و 
بازیگران زیس��ت بوم نوآوری را درگیر کرد، 

نداش��ته ایم. وی تاکی��د کرد: این در حالی اس��ت ک��ه رویکرد جهانی 
به س��مت ایجاد زیس��ت بوم های نوآوری برای ش��کوفایی استعدادها 
و آش��نایی با س��رمایه گذاران، انتقال تکنولوژی و تبادل تکنولوژی در 

عرص��ه بین المللی رفته و ما نیز بای��د چنین رویکردی اتخاذ کنیم که 
اتفاق��اً اینوتکس در دو س��ال اخیر در کنار فن��اوری در حوزه نوآوری 
متمرکز ش��ده اس��ت. رئیس پارک فناوری پردیس با اشاره به حضور 
مخترعان  س��رمایه   گذاران،  اس��تارتاپ ها، 
نمایش��گاه  در  و حت��ی سیاس��ت گذاران 
اینوتک��س را فرصت خوبی برای آش��نایی 
جوانان با اکوسیس��تم نوآوری و نیز دیدار 
برگزارکنندگان رویدادها با سرمایه گذاران 
دانس��ت و اف��زود: تاکن��ون نزدی��ک ب��ه 
ه��زار ش��رکت و اس��تارتاپ در 25 هزار 
بازدیدکننده در اینوتکس وجود داش��ته و 
بی��ش از ۱۰۰ تفاهم نام��ه در آن به امضا 
رسیده اس��ت، با این حال هشتمین دوره 

این رویداد متفاوت خواهد بود.
صفاری نیا ضمن بیان یکی از تفاوت های 
اینوتکس با سایر نمایشگاه ها، تاکید کرد: 
ش��رکت های فناور نمی توانن��د محصوالت قبلی خود را به نمایش��گاه 
بیاورند، بلکه صرفاً مجاز به ارائه محصوالت جدید خود هستند؛ ضمن 

آنکه اصراری هم نداریم که این محصوالت وارد بازار شده باشند.

مایکروس��افت در رقابت ه��ای نرم اف��زاری با رقیب��ی قدرتمند به نام 
سیلزفورس روبه رو اس��ت که امروز، بیش از همیشه برای شکست آن 

آمادگی دارد.
به گ��زارش زومیت، مایکروس��افت اخیرا 
ب��ا ادوبی ق��رارداد هم��کاری امض��ا کرد تا 
نرم افزاره��ای ف��روش و بازاریاب��ی خود را 
بیش ازپی��ش با آنها هماهن��گ کند. همین 
روند، ب��ه ردموندی ه��ا ام��کان می دهد تا 
س��یلزفورس را در رقابت ه��ای نرم اف��زاری 
پشت س��ر بگذارند. تیموتی هوران، تحلیلگر 
Oppenheimer اعتق��اد دارد پی��روزی 
برای غول نرم افزاری دور از دسترس نخواهد 
بود. او بررسی های خود را طی یادداشتی به 
مش��تریان ش��رکت ارائه کرد. ارزش سهام 
مایکروس��افت در س��ال 2۰۱۹، ت��ا ام��روز 
رش��د ۱۸درصدی را تجربه کرد که نسبت 

به س��ال گذش��ته  میالدی، مجموع رش��د ۳۰درصد را نشان می دهد. 
رشد ارزش سهام شرکت، به خاطر توسعه خدمات و افزایش فروش در 
بخش آژور و همچنین، توانایی آنها در فروش حق اش��تراک س��رویس 

Office ۳۶5 بود. فروش آژور نس��بت به سال گذشته، ۷۶درصد رشد 
داش��ت. هوران در یادداش��ت خود می گوید که مایکروس��افت، بیش از 
همیش��ه برای تحول دیجیتال آماده اس��ت. او اظهارنظر خود را دقیقا 
پس از خبر همکاری ردموندی ها با ادوبی 
در یکپارچه س��ازی س��رویس های فروش 
و بازاریاب��ی ارائه ک��رد. مایکروس��افت با 
س��رویس Dynamics CRM و ادوبی 
ب��ا Experience Cloud در همکاری 
جدید، داده های خود را با هم به اش��تراک 
می گذارند و به لینکدین متصل می ش��وند 
)شرکتی که مایکروسافت در سال 2۰۱۶ 
خریداری کرد(. تحلیلگ��ران اعتقاد دارند 
ای��ن غول ه��ای نرم افزاری  هدف اصل��ی 
از هم��کاری، گرفتن س��هم ب��ازار از غول 
خدم��ات CRM یعنی س��یلزفورس بوده 
اس��ت. کس��ث وی��س، تحلیلگر م��ورگان 
اس��تنلی قبال صحبت هایی شبیه به هوران داشت. او نیز گفته بود که 
مایکروس��افت با ورود هرچه بیش��تر به حوزه های نرم افزاری، می تواند 

سوددهی باالیی را در سال جاری میالدی تجربه کند. 

مایکروسافت برای رقابت با سیلزفورس آماده تر از همیشه استاینوتکس 201۹ فرصتی برای آشنایی جوانان با اکوسیستم نوآوری 

در س��ال پیش رو اس��تارتاپ های زیادی در حوزه سالمتی روی کار 
خواهند آمد. به گزارش ایس��نا و به نقل از بیزینس اینس��ایدر، امروزه 
اس��تارتاپ ها و ش��رکت های حوزه فناوری توجه ویژه ای روی س��اخت 
اپلیکیش��ن ها و دس��تگاه هایی دارند که می توانند ذه��ن را آرام کنند 
و برای داش��تن بدنی س��الم تر مفید باش��ند. س��ال جاری نیز ش��اهد 

استارتاپ هایی خواهیم بود که در این حوزه فعالیت خواهند کرد.
۱۰ اس��تارتاپ حوزه س��المت و تناس��ب اندام که در سال پیش رو 

عملکرد چشمگیری خواهند داشت شامل شرکت های زیر هستند.
)Alma(»1- استارتاپ »آلما

اس��تارتاپ »آلما« ارائه  دهنده خدمات بهداشت روانی است که اولین 
دفتر خود را در شهر نیویورک تأسیس کرد.

علت ش��هرت این اس��تارتاپ در س��ال جاری: در دنی��ای امروز ۶۰ 
میلیون نف��ر از بیماری های روانی رنج می برن��د. درمانگران متخصص 
این اس��تارتاپ نیز در فضایی زیبا و دوس��تانه به ارائه خدمات خواهند 

پرداخت.
بودجه: ۴ و نیم میلیون دالر

)Arterys(»2- استارتاپ »آرتریز
استارتاپ »آرتریز« ارائه دهنده نرم افزار تصویربرداری پزشکی مبتنی 
بر هوش مصنوعی اس��ت. علت شهرت این اس��تارتاپ در سال جاری: 
ش��عار این اس��تارتاپ این اس��ت که فناوری برای بش��ریت است. این 
ش��رکت خدماتی در حوزه محاس��بات ابری، داده های بزرگ، پردازش 

تصویر و هوش مصنوعی برای مراقبت های سالمتی ارائه می دهد.
بودجه: ۴۴ میلیون دالر

)Benchling(»3- استارتاپ »بنچلینگ
اس��تارتاپ »بنچلینگ« ی��ک اب��زار مدیریت اطالعات ب��رای علوم 

زیستی، داروسازی و زیست شناسی است.
علت ش��هرت این استارتاپ در س��ال جاری: این استارتاپ پلتفرمی 
برای س��رعت بخش��یدن به تحقیقات حوزه فناوری های زیس��تی ارائه 
می ده��د و همچنین به محققان اجازه می دهد نتایج آزمایش��ات خود 

را به اشتراک بگذارند.
اس��تارتاپ »بنچلینگ« با بیش از ۱۰۰ هزار سازمان بزرگ از قبیل 

»سازمان غذا و دارو آمریکا« )FDA( همکاری می کند.
بودجه: 2۷ میلیون دالر

)Boulder Care(»4- استارتاپ »بولدر کر
استارتاپ »بولدر کر« به پشتیبانی از افرادی می پردازد که به اعتیاد 
به مواد مخدر غلبه می کنند. این کار از طریق یک اپلیکیش��ن صورت 
می گیرد. علت ش��هرت این استارتاپ در سال جاری: این استارتاپ در 
حال احداث یک سیس��تم مراقبتی تلفنی با همکاری پزشکان است تا 

به معتادان مشاوره تلفنی ارائه دهد.
بودجه :۳.۷ میلیون دالر

)Calm(»5- استارتاپ »کام
»کام« یک اپلیکیش��ن تلفن همراه محبوب اس��ت که برای آرامش، 

خواب خوب و سالمت کلی ذهن طراحی شده است.
علت ش��هرت این استارتاپ در س��ال جاری: کام از طریق کمک به 
کاربران برای کاهش اضطراب، افسردگی، بی خوابی و بیماری های دیگر 

نقشی مثبت در جامعه ایفا می کند.
رئی��س اس��تارتاپ »کام« اظهار کرده که این برنام��ه با ۳5 میلیون 

دانلود، در میان رقبای خود سرآمد است.
این برنامه همچنان در حال گسترش در سطح بین المللی است.

بودجه: 2۸ میلیون دالر

)Mirror(»6- استارتاپ »میرور
اس��تارتاپ »می��رور« آینه ای تولید کرده اس��ت که ب��ه یک صفحه 
نمایش تبدیل می شود که کالس های تناسب اندام را نمایش می دهد.

علت شهرت این استارتاپ در سال جاری: آینه ساخت این شرکت با 
زاویه منحصر به فردی که دارد، طیف گسترده ای از کالس های تناسب 

اندام را نمایش می دهد.
قیم��ت این محصول هزار و 5۰۰ دالر اس��ت و با توجه به اش��تیاق 
مصرف کنندگان امروزی برای تناس��ب ان��دام، می توان این محصول را 

پرطرفدار دانست.
بودجه: ۴۱ میلیون دالر

)Prolon(»7- استارتاپ »پرولون
استارتاپ »پرولون« یک برنامه غذایی 5 روزه ارائه می دهد که مشابه 

روزه داری است.
این ش��رکت از مواد غذایی مفید در برنامه های غذایی خود استفاده 
می کند که بدن را محافظت می کنند. این در حالی اس��ت که بدن نیز 
این مواد را به عنوان غذا نمی شناسد، بنابراین حالت روزه داری در بدن 

شبیه سازی می شود.
علت ش��هرت این اس��تارتاپ در س��ال جاری: بنا بر ادعای ش��رکت 
پرول��ون کار آنها یک برنامه تحقیقاتی اس��ت که در ابتدا برای بیماران 
مبتال به سرطان طراحی شده بود و از آنجا که روزه داری متناوب فواید 

زیادی برای سالمتی دارد، می توان کار آنها را مفید دانست.
)Trusted Health(»۸- استارتاپ »تراستد هلث

اس��تارتاپ »تراستد هلث« به پرس��تاران کمک می کند که کار پیدا 
کنند. این استارتاپ شیوه استخدام به روش گذشته را منسوخ دانسته 

و پیدا کردن یک شغل را به روشی جدید ارائه می دهد.
علت ش��هرت این استارتاپ در س��ال جاری: رشد این شرکت بسیار 
سریع اس��ت و در حوزه ای قدم گذاشته که نیازمند مواجهه با فناوری 

است.
)Octave(»۹- استارتاپ »اکتاو

اس��تارتاپ »اکتاو« یک کلینیک سالمت روان در نیویورک است که 
ارائه دهنده روش های درمانی است.

ای��ن اس��تارتاپ همچنین ب��ه صورت آنالی��ن به پیگی��ری بیماران 
می پردازد و کالس های متفاوتی را برگزار می کند.

علت ش��هرت این اس��تارتاپ در س��ال جاری: مأموریت اس��تارتاپ 
»اکتاو« این است که جامعه ای بسازد که به لحاظ آمادگی جسمانی و 
ذهنی در وضعیت مساعدی قرار دارد و عالوه بر آن از نظر عاطفی نیز 

در شرایط مطلوبی به سر ببرد.
بودجه: ۳.25 میلیون دالر

)Virta Health(»10- استارتاپ »ویرتا هلث
اس��تارتاپ ویرت��ا یک اپلیکیش��ن درمانی برای مبتالی��ان به دیابت 
تولید کرده است که به نظارت از این بیماری می پردازد و رژیم غذایی 
مناس��بی را ب��رای بیماران انتخ��اب می کند تا وابس��تگی آنها به دارو 

کاهش یابد.
علت ش��هرت این اس��تارتاپ در س��ال جاری: مبتالی��ان به دیابت 
می توانند با استفاده از این اپلیکیشن تنها از طریق رژیم غذایی از خود 

مراقبت کنند. بدون نیاز به هیچ گونه دارو و یا عمل جراحی.
استارتاپ »ویرتا هلث« مدعی شده که با توجه به اقدامات اخیر برای 
درمان دیابت که تنها به مصرف قرص و انسولین متکی بوده است، کار 

ما پیشرفت گسترده ای در این عرصه به حساب می آید.
بودجه: ۷۴ میلیون دالر

لینوس توروالدز یکی از مشهور ترین برنامه نویس های حال حاضر جهان به شمار می رود و موفق شده یک سیستم عامل مجانی 
توسعه دهد که توان رقابت با MacOS اپل و ویندوز مایکروسافت را در خود دارد. به گزارش Cnet خالق لینوکس طی مصاحبه ای 

اعالم کرده تمامی شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، توییتر و اینستاگرام، زباله ای بیش نیستند.
به گزارش دیجیاتو، توروالدز که لقب معروف ترین فنالندی زنده  دنیا را نیز به دوش می کشـد، درگیر شـدن بیش از حد کاربران 
مدرن با شـبکه های اجتماعی را به یک بیماری کشـنده تشـبیه کرده و مدعی شـده نحوه  عملکرد این شـبکه ها موجب می شود 

کاربران رفتار نادرستی در پیش بگیرند و به بیماری های روحی زیادی مبتال شوند.
توروالدز مشکالت به وجود آمده توسط شبکه های اجتماعی را بزرگترین مسئله صنعت تکنولوژی بیان کرد و در این باره گفت:
»من عمیقًا از توییتر، فیس بوک و اینستاگرام بیزارم. درگیر شدن در آنها مثل یک بیماری  است چرا که کاربران را به رفتار های 

نادرست تشویق می کند. تمام ایده الیک کردن و به اشتراک گذاشتن چیزی جز زباله نیست.«
این برنامه نویس معروف مدعی شـده که در شـبکه های اجتماعی هیچ تالشی برای کنترل کیفیت نمی شود. به همین دلیل است 

این فضا پر از محتوای نامناسب شده تا کاربر را به هر بهانه ای پای خود بکشاند و الیکی بگیرد.
خالـق لینوکـس از سـال 1۹۹4 که لینوکـس را عرضه کرد به بی ادبی و رک بودن همیشـگی اش معروف شـده امـا نارضایتی از 

شبکه های اجتماعی فقط به او محدود نمی شود.
نظرسنجی های زیادی نشان می دهد طی چند سال گذشته نگاه کلی جوامع مدرن به شبکه های اجتماعی تغییر کرده و محبوبیت 
آن پایین آمده. آزار و اذیت دیگر کاربران، ایجاد افسـردگی، اسـترس و انتشـار محتوای تروریسـتی از عوامل اصلی پایین آمدن 

محبوبیت شبکه های اجتماعی به شمار می رود.
با این وجود خالق لینوکس، گمنامی و ناشناس بودن کاربران را از علل اصلی مشکالت شبکه های اجتماعی می شمارد و باور دارد:
»وقتـی فـردی محتوای به درد نخوری را تولید می کند، اثـری از خود بر جای نمی گذارد و گمنام می نامد. کسـانی که آنها را به 

اشتراک می گذارند و الیک می کنند هم ناشناس باقی می مانند. اگر این اتفاق می افتاد اوضاع شبکه های اجتماعی بهتر بود.«

این استارتاپ ها را بشناسید تا بدنی سالم تر داشته باشید

خالق لینوکس:

 شبکه های اجتماعی
زباله ای بیش نیستند

یادداشـت

اس��تارتاپ »طراح��ی و تولید لباس ایرانی و اس��المی« با حض��ور اجتماع 
نخبگانی، اردیبهش��ت ماه برگزار می شود.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد 
ملی نخبگان، بنیاد نخبگان استان تهران با همکاری ستاد توسعه فناوری های 
نرم و هویت ساز معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، در نظر دارد استارتاپ 
»طراحی و تولید لباس ایرانی و اسالمی« را با حضور اجتماع نخبگانی، برگزار 
کن��د. از اه��داف مهم این رویداد می توان به شناس��ایی افراد خالق در  حوزه 
طراحی و تولید لباس و پوش��اک، تقویت اکوسیستم استارتاپی کشور در این 
حوزه، ایج��اد فضای تبادل نظ��ر و گفت وگو بین ایده پ��ردازان، فعاالن حوزه 
استارتاپ و صندوق های سرمایه گذاری و در نهایت به اشتراک گذاری دانش و 

تجربه نوآورانه، اشاره کرد.

دیجیتال مارکتینگ در حوزه مد و 
لباس بررسی می شود



امروزه صحبت های زیادی در مورد کمپین های مختلف در ش��بکه های 
اجتماعی می شنویم. با این حال کمتر پیرامون معنای اصلی چنین مفهومی 

فکر می کنیم. به راستی کمپین های شبکه های اجتماعی چیست؟ 
به طور کلی، کمپین ها به فرآیند هماهنگ  س��ازی تالش های بازاریابی 
از سوی یک کس��ب وکار در قالب اطالعاتی جذاب برای مخاطب پیرامون 
محصوالت، خدمات و نمای کلی برند با توانمندی های شبکه های اجتماعی 
اشاره دارد. نکته مهم در این تعریف ضرورت استفاده از حداقل یک شبکه 

اجتماعی به عنوان میزبان کمپین تبلیغاتی مان است. 
ب��دون تردید مانند هر پدیده دیگ��ری، کمپین ها نیز دارای ویژگی های 
منحص��ر به فرد خود هس��تند. برخی از این ویژگی ه��ا عبارتند از تمرکز 
استراتژیک بر روی هدفی خاص، قابلیت اندازه گیری منظم و مداوم نتایج 
و القای احساس های مشخصی به کاربران شبکه های اجتماعی برای پسند 
موضوعی خ��اص. البته در برخی از موارد ه��دف اصلی کمپین ها ترغیب 
مخاط��ب به عملی خاص نیز هس��ت. به عنوان مث��ال، ترغیب کاربران به 
خرید محصوالت از برندی مشخص. بدون تردید در دنیایی که شبکه های 
اجتماعی روز به روز گسترش پیدا می کنند، استفاده درست از پلتفرم های 
مختلف اجتماعی در راستای توسعه برندمان اهمیت دارد. یکی از مهم ترین 
حوزه  های فعالیت هر برندی بخش بازاریابی و تبلیغات است. در این مقاله 
هدف اصلی من بررس��ی هفت م��ورد از برترین کمپین ه��ای موجود در 
شبکه های اجتماعی است. به این ترتیب برند شما الگوهای مطلوبی برای 

فعالیت بازاریابی و تبلیغاتی بهتر در اختیار خواهد داشت. 
هفت کمپین شبکه های اجتماعی از برندهای برتر

1. استارباکس: فراپاچینو اسب تک شاخ
پلتفرم مورد استفاده: اینستاگرام

استارباکس چه کرد؟
استارباکس به عنوان بخشی از کمپین ساعت خوش فراپاچینو اقدام به 
تولید نوشیدنی با ش��اخ اسب تک شاخ کرد. نکته جالب این کمپین ارائه 
محصول مذک��ور فقط برای یک هفته بود. این کمپی��ن جذاب در آپریل 

2۰۱۷ چشم های بسیاری را به خود جلب کرد. 
ش��اید در نگاه نخست کمپین اس��تارباکس اندکی به هم ریخته به نظر 
برسد. در هر صورت شاخ مورد نظر ما فقط یک نی ساده است. همچنین 
ش��باهت دیگری نیز میان نوش��یدنی فراپاچینو اس��تارباکس با اسب تک 
شاخ مشاهده نمی شود. بدون تردید استفاده از رنگ های بنفش و صورتی 
برای القای احس��اس حضور یک اس��ب تک شاخ کافی نیست. به هر حال 
منظور اصلی من در اینجا انتظارات بس��یار باالی مشتریان از برندی مانند 
اس��تارباکس است. درس��ت به همین دلیل در زمان عرضه محصول ویژه 
استارباکس بسیاری از افراد میانسال بدان روی خوش نشان ندادند. پس به 
راستی چرا این کمپین را به عنوان نخستین بخش مقاله ام انتخاب کرده ام؟ 

اجازه دهید به بررسی بیشتر دلیل موفقیت استارباکس بپردازیم.
چرا این کمپین خوب از آب درآمد؟

کمپین فراپاچینو اسب تک شاخ و هشتگ آن نزدیک به ۱55 هزار پست 
مستقل در اینستاگرام تولید کرد. نکته جالب تولید این حجم از محتوا فقط 

در عرض یک هفته برگزاری کمپین بود. 
گاهی اوقات برخی از محصوالت مورد پسند نسل میانسال قرار نمی گیرد. 
با این حال نس��ل جوان همیش��ه پیرو بزرگ ترها نیس��ت. به همین دلیل 
کمپین استارباکس در عین حال که انتقادهای شدیدی از سوی مشتریان 
میانسال دریافت کرد، موفقیت چشمگیری در زمینه جلب نظر نسل جوان 
به حس��اب می آید. انتقاد برخی از سایت های تخصصی حوزه نوشیدنی از 
کمپین و محصول اس��تارباکس نقش موثری در جلب نظر مشتریان نسل 
جوان بازی کرد. در حقیقت بیش��تر جوانان از چنین س��ایت هایی متنفر 
هس��تند. به همین دلیل وقتی کمپین مورد نظر با انتقاد آنها مواجه شد، 

انگیزه جوانان برای مشاهده کمپین و امتحان محصولش دوچندان شد. 
با توجه به گزارش وب س��ایت مارکت واچ، کمپین فراپاچینو اسب تک 
شاخ در ماه آپریل 2۰۱۷ باعث رشد ۳درصدی فروش نوشیدنی ها در بازار 
آمریکا شد. بدون تردید این حجم از افزایش فروش، آن هم در بازار بزرگ 

آمریکا، نشان معتبری از موفقیت یک برند است. 
آنچه می توان از این کمپین آموخت

تولید محصوالت انتقادبرانگیز یکی از راهکارهای جذاب برای جلب توجه 
اس��ت. بدون تردید ایده چنین کاری قدمت زیادی دارد. با این حال هنوز 
ه��م برخی از ایده های قدیمی کاربرد خ��اص خود را دارند. نمونه کمپین 
اس��تارباکس یکی از ایده های قدیمی و هنوز تاثیرگذار است. انتقال چنین 
کمپینی به شبکه های اجتماعی توان تاثیرگذاری را دوچندان خواهد کرد. 
توجه داش��ته باش��ید، وقتی یک کمپین را در شبکه های اجتماعی برگزار 

می کنیم، مخاطب هدف ما نس��ل جوان خواهد بود. خوش��بختانه نس��ل 
جوان ترسی از بیان عالقه  به کمپین های مورد عالقه اش ندارد. همین امر 
شانس برندها برای کسب موفقیت را باال خواهد برد. حتی اگر در این میان 
انتقادهای گسترده ای از افراد میانسال دریافت کنیم، بازهم ایده مورد نظر 

ارزش خود را حفظ خواهد کرد. 
2. بیلی: مبارزه با تبعیض جنسی در استفاده از تیغ اصالح
پلتفرم های مورد استفاده: وب سایت، فیس بوک، اینستاگرام، یوتیوب

بیلی چه کرد؟
وقتی چندی پیش گزارشی مبنی بر پرداخت ۱۰ تا ۱5درصد هزینه بیشتر 
از سوی زنان برای خرید محصوالت مختلف از سوی بیل دی بالزیو، شهردار 
نیویورک، منتشر شد، واکنش های گسترده ای جامعه آمریکا را فرا گرفت. به 
راس��تی چرا زنان باید هزینه ای بیش��تر برای خرید محصوالت در مقایسه با 
مردها پرداخت کنند؟ در آن زمان بس��یاری از رسانه ها مشغول پرداختن به 
این آمار تاس��فبار بودند. در این میان برند بیلی ایده جالبی را اجرا کرد. برند 
بیلی در زمینه تولید تیغ های اصالح صورت و بدن ارزان قیمت فعالیت دارد. در 
حقیقت هدف اصلی این برند توسعه بهداشت فردی با کمترین هزینه ممکن 
است. کمپین اقتباسی بیلی از گزارش شهردار نیویورک تحت عنوان »مالیات 
صورتی« به انتقاد از مالیات های بیشتر تیغ های اصالح مخصوص خانم ها در 

سری محصوالت برندهای بزرگ پرداخت. 
نکته جالب در مورد فعالیت برند بیلی اختصاص کمپینی مجزا برای ارائه 
نکات آموزشی به جامعه بود. کمپین پروژه موی بدن به طور انحصاری به 
بیان دلیل رشد مو در نقاط مختلف بدن، شیوه های اصالح آنها و مزیت های 
تیغ ه��ای برند بیلی می پردازد. در این میان آنها از نظر علمی تفاوت میان 
م��وی ب��دن آقایان و خانم ها پیدا نکردند. به همی��ن دلیل آن را به عنوان 
دلیلی برای ناعدالتی در زمینه قیمت گذاری تیغ های اصالح عنوان کردند. 
پیش��نهاد برند بیلی به خانم ها استفاده از محصوالتش بود. آنها با حذف 
مالیات بیشتر محصوالت شان توجه زیادی به خود جلب کردند. نکته جالب 
اینکه اقدام بیلی در حذف مالیات بیشتر تیغ های مخصوص خانم ها مورد 
تایید سازمان های دولتی قرار نداشت. به این ترتیب در عمل برند بیلی به 
جای مش��تریانش هزینه مالیات صورتی را پرداخت می کرد. بدون تردید 
این اقدام شجاعانه توجه بسیاری از مردم را در سراسر جهان به خود جلب 
می کند. وقتی بس��یاری از برندها در سکوت مش��غول کسب سود هرچه 
بیشتر هستند، بیلی اقدام به وفاداری به ارزش اصلی برندش یعنی رعایت 

بهداشت با کمترین قیمت پرداخت. 
چرا این کمپین خوب از آب درآمد؟

در طول ۱۱ماه نخس��ت کمپین بیلی میزان تعام��ل کاربران با برند در 
ش��بکه های اجتماعی ۶5 هزار نفر رشد داش��ت. این رقم در مورد سایت 

رسمی بیلی نیز مشابه است. 
کلی��د موفقیت بیلی در کمپین مالیات صورتی راه اندازی نوعی فرهنگ 
ویژه بود. به این ترتیب آنها از زنان درخواست مشخصی داشتند: در مقابل 
تبعیضی نابجا ایس��تادگی کنید. بی تردید پرداخت هزینه مالیات تیغ های 
اصالح در مجموع هزینه س��نگینی را به برند بیلی تحمیل می کند. با این 
حال آنها چنین هزینه ای را با تعطیلی بخش بازاریابی و تبلیغات شان تامین 
کرده اند. برند بیلی به جای تبلیغات نمادین در عمل مش��غول به توس��عه 
ارزش بنیادی خود است. شاید در نگه نخست این کار عجیب به نظر برسد 
با این حال بیلی در عمل واکنش های بسیار مطلوبی از کاربران سراسر دنیا 

در شبکه های اجتماعی دریافت کرده است. 
آنچه می توان از این کمپین آموخت

امروزه آگاهی سیاس��ی و اجتماعی برندها اهمی��ت باالیی دارد. این امر 
شامل آگاهی از وضعیت بین المللی و مناطق مختلف جهان است. بی شک 
برندهایی که موضع سیاس��ی و اجتماعی خاصی اتخاذ می کنند، ریس��ک 
قابل مالحظه ای را پذیرا هستند. با این حال چنین ریسک پذیری همیشه 
مورد پس��ند مردم قرار می گیرد. با چنین کارهایی ما ش��انس جلب نظر 

مخاطب هایی که حتی جزو مخاطب هدف مان نیستند، خواهیم داشت. 
IHOB کمپین :IHOP .3

پلتفرم مورد استفاده: توییتر
IHOP چه کرد؟

در یکی از عجیب ترین کمپین های تاریخ ش��بکه های اجتماعی، شرکت 
بین المللی تولید پنکیک با ش��عبه های فراوان در سراسر جهان برای مدت 
زمانی محدود بدل به فروش��گاه برگر نیز ش��د. به این ترتیب اوقات بسیار 

جذابی برای طرفدارهای برند IHOP در تابستان 2۰۱۸ رقم خورد.
 International House Of خالص��ه عب��ارت IHOP ن��ام برن��د
Pancakes )خانه بین المللی پنکیک ها( است. وقتی این برند تصمیم به 
 IHOB عرضه برگر در فروشگاه های خود گرفت، نامش را برای مدتی به
تغیی��ر داد. حرف B در پایان نام تازه برند مخفف برگر بود. به این ترتیب 
توجه مخاطب های به اقدام تازه IHOP )IHOB س��ابق( بیش از پیش 

جلب شد. 
چرا این کمپین خوب از آب درآمد؟

وقتی برند نامش را به IHOB تغییر داد، پیش از اعالم رس��می فروش 
برگر، از مخاطب هایش درخواست حدس زدن دلیل این تغییر نام را کرد. 
ب��ه این ترتیب بیش از ۳۰ هزار کاربر توییتر اقدام به پاس��خگویی کردند. 
وقتی هم که IHOP به طور رسمی دلیل تغییر نامش برای مدتی محدود 

را فاش ساخت، نزدیک به ۱5 هزار ریتوییت دریافت کرد. 
اکان��ت وندیز، اکانت مخصوص تس��ت طعم خوراکی ه��ای مختلف، در 
توییت��ر واکنش جالبی به اقدام IHOP نش��ان داد: »من هیچ ترس��ی از 
برگرهای برندی که بهترین پنکیک های دنیا رو تولید می کند، ندارم«. نکته 
جالب آگاهی از انتقاده��ای کوبنده این اکانت به برخی از برندهای بزرگ 
صنعت خوراکی اس��ت. وقتی چنین اکانت سخت گیری اقدام به تعریف از 

اقدامی خالقانه می کند، می توان نسبت به موفقیت آن مطمئن بود. 
براساس آمارهای رسمی حجم فروش کل برند IHOP در هفته پس از 
اعالم رسمی فروش برگر ۳۰درصد افزایش یافت. البته در این میان برخی 
از مردم تردیدهایی نس��بت به واقعیت این اقدام داش��تند. به همین دلیل 
توییت رس��می IHOP الزم بود. در حقیقت اگر ما نسبت به این حوادث 
واکنش رسمی نش��ان ندهیم، امکان از بین رفتن فرصت طالیی برندمان 

وجود خواهد داشت.
آنچه می توان از این کمپین آموخت

صادقانه بگویم، فعالیت در شبکه های اجتماعی به عنوان یک فرد حقیقی 
دش��واری های خاص خود را دارد. گاهی اوقات دیگر کاربران از مطالب ما 
خوش ش��ان نمی آید. البته این امری طبیعی است. با این حال توهین های 
احتمال��ی برخی از کاربران در ذیل مطالب ما همیش��ه آزاردهنده خواهد 
ب��ود. به عنوان یک برند احتمال انتقادهای کوبن��ده کاربران از ما افزایش 
خواهد یافت. به این ترتیب در مورد نوآوری های عرصه بازاریابی و تبلیغات 
همیش��ه باید انتظار حوادث ناگوار را نیز داشت. اگر به عنوان یک برند به 
دنبال موفقیت در شبکه های اجتماعی هستید، باید ریسک انتقاد کاربران 

را نیز پذیرا باشید. 
4. داو: کمپین اعتماد به نفس

پلتفرم های مورد اس��تفاده: فیس ب��وک، توییتر، اینس��تاگرام، یوتیوب، 
وب سایت

داو چه کرد؟
بس��یاری از برندهای حوزه تولید لوازم آرایش��ی و بهداشتی از هشتگ 
زیبایی طبیعی استفاده فراوانی می کنند. برند داو به عنوان یکی از غول های 
ای��ن عرصه به جای پیروی از جو غالب به س��راغ ایده ت��ازه ای رفت. ایده 

بازاریابی آنها توجه به مفهوم اعتماد به نفس و عشق به خود بود. 
کمپی��ن جهانی داو از زمان نخس��تین انتش��ارش در ۱5 س��ال پیش 
قالب های بی شماری را به خود گرفته است. نکته مهم تبدیل اقدام برند داو 
به چیزی بیش از یک کمپین در طول این ۱5 سال است. در حقیقت این 

کمپین اکنون بدل به یک ارزش و هدف اجتماعی شده است. 
برن��د داو کمپین خود را ب��رای مقابله با کاهش اعتماد به نفس عمومی 
در جامع��ه طراحی ک��رد. به این ترتی��ب عالوه بر راهکاره��ای تبلیغاتی 
ب��رای کمپین، آنها اقدام به مطالعات گس��ترده علم��ی نیز کردند. حضور 
کارش��ناس های داو در برنامه های تلویزیونی، انتش��ار مقاله در مطبوعات 
چاپ��ی و اخیرا فعالیت در ش��بکه های اجتماعی ج��زوی از برنامه کمپین 
اعتماد به نفس اس��ت. هدف اصلی این برند کاهش حجم استفاده از لوازم 
آرایشی نیست. در حقیقت آنها پیام واضحی برای مردم سراسر دنیا دارند: 

اعتماد به نفس ربطی به جزییات زندگی ندارد. 
هش��تگ هایی نظیر زیبایی طبیع��ی، زیبایی واقعی و نی��ازی به الیک 
نیست شجاعت کاربران شبکه های اجتماعی به شکستن برخی از مدهای 
غیرواقعی در زمینه زیبایی را افزایش داده اس��ت. در این میان برند داو به 

ارائه اطالعات دقیق و علمی پیرامون این بحث عالقه مند است. 
چرا این کمپین خوب از آب درآمد؟

موسسه AdAge کمپین اعتماد به نفس برند داو را در بین ۱۰۰ کمپین 
برتر قرن 2۱ قرار داده است. در سال 2۰۱۸ برند داو همکاری دو ساله ای را با 
استودیو ساخت کارتون استیون یونیورس شروع کرد. هدف اصلی این همکاری 
ساخت کلیپ های کارتونی برای افزایش اعتماد به نفس در میان جوانان بود. 
نخستین ویدئو مشترک داو و استیون یونیورس بیش از 2میلیون بازدید، ۱۰۳ 

هزار الیک و ۹5۰۰ کامنت )اغلب مثبت( دریافت کرد. 
آنچه می توان از این کمپین آموخت

داو یکی از ارزش های اصلی برند خود را افزایش اعتماد به نفس در میان 
مردم عنوان کرده اس��ت. به این ترتیب آنها عالوه بر مشتریان شان نسبت 
به وضعیت اعتماد به نفس کارمندان ش��ان هم نظارت دارند. هر برندی با 
توجه و مراقبت ویژه پیرامون ارزش مرکزی خود توانایی جلب نظر مخاطب 

هدفش را دارد. با این حال ابتدا باید ارزش اصلی برندمان را پیدا کنیم.

چگونه برای برندمان طرح مینیمال خلق کنیم؟)4(
 بررسی 22 طراحی مینیمال برتر

برندهای دنیا

در شماره قبل به تعدادی از طراحی های مینیمالیستی پرداختیم و در 
این شماره تعدادی دیگر از آنها را  بررسی می کنیم:
طرح های پوستر مینیمال

20. میسلو

طرح گرافیکی پوستر میسلو به خوبی پیام اصلی آنها را منتقل می کند: 
کمتر در واقع بیش��تر است. شاید در نگاه نخست این پیام مانند جمالت 
فلسفی بی سر و ته باشد. با این حال هدف ویژه ای در پشت آن قرار دارد. 
در صفحه اصلی س��ایت این برند توضیحاتی به شرخ ذیل در مورد حوزه 
تخصصی ش��رکت آمده است: هس��ته مرکزی کسب وکار ما کامال عملی، 

واضح و دلنشین است: موسیقی. 
اگر نگاهی هرچند ساده به طرح های پوستر میسلو بیندازیم، به راحتی 
زمینه اصلی کسب وکار آنها را متوجه می شویم. خلق پوسترهای جذاب با 
الگوبرداری از لوازم موسیقی تخصص میسلو در زمینه طراحی پوستر است. 

21. ایلمار رامپترز

ایلمار رامپترز طرح های بس��یار زیبایی را برای جلب مجله جوآنا گایتا 
طراحی کرده است. در طرح مورد نظر ما ایلماز رامپترز با استفاده از تصویر 
پس زمینه یک سیب قرمز همراه با برگ سبز آن نگاه مخاطب را به خود 
جلب می کند. این طرح به دلیل اس��تفاده از گرافیک یک بعدی کامال در 
دس��ته طرح های مینیمال بسیار ساده قرار می گیرد. همچنین باید توجه 
داشت که این سیب ساده به خوبی هویت مجله را پوشش داده است. نکته 
جالب اینکه چنین طرحی فقط برای یک جلد از مجله مورد استفاده قرار 
گرفته اس��ت. با این حال با توجه به طرح زیبای این جلد به نظر می رسد 

بازهم شاهد تکرار آن طرح باشیم. 
22. پاول راند

پاور راند، طراح مشهور لوگو و پوسترهای گرافیکی، پوستر ویژه ای برای 
تبلیغاتی بین المللی کنفرانس جهانی طراحی در آسپین طراحی کرد. شاید 
در نگاه نخس��ت این طراحی چندان مد روز نباشد با این حال باید توجه 
داش��ت که طرح پاول راند در سال ۱۹۶۶ ارائه شده است. این نمونه یکی 
از کالسیک ترین کارهای سبک مینیمال است. به همین دلیل برای بخش 
پایان��ی مقاله کنونی آن را انتخاب ک��رده ام. ارائه این طرح در دهه ۶۰ به 
نوعی انقالب در عرصه طراحی پوس��تر بود. طرح تخم مرغ سفیدرنگ به 
همراه پس زمینه سرخ و لکه های مشکی نگاه هر مخاطبی را به خود جلب 
می کند. با گذشت دهه های زیاد از انتشار این اثر همچنان تاثیرگذاری آن 
حفظ ش��ده است. به همین دلیل در اغلب رده بندی های پوسترهای برتر 
دنیا اثری از طرح پاول راند نیز هست. نکته جالب طراحی پاول راند عدم 
استفاده از حتی یک کلمه در پوستر مورد نظر است. به این ترتیب مخاطب 
با طرحی کامال گرافیکی و بدون متن مواجه است. چنین امری به خوبی 

خالقیت مورد نیاز برای یک کنفرانس طراحی را بازنمایی می کند. 
hubspot :منبع

استارباکس، داو، ژیلت، اسپاتیفای و چند برند برتر دیگرBRANDکارگاهبرندینگ

درس های 7 کمپین بازاریابی و تبلیغات برتر در شبکه های اجتماعی

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

به قلم: پیج ُورسی بازاریاب دیجیتال و نویسنده
  ترجمه: علی آل علی     

Hubspot.com به قلم: کارولین فورِسی نویسنده مطالب بازاریابی در سایت
    ترجمه: علی آل علی    
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انتخاب و اس��تفاده از یک اس��تراتژی بازاریابی مناس��ب توانایی ارتقای 
جایگاه برند ما را دارد. این کار از طریق جلب توجه هرچه بیشتر و تعامل 
عمیق تر مخاطب صورت می گیرد. هر چقدر اس��تراتژی بازاریابی مناسب 
باعث موفقیت برندها می شود، انتخاب الگوهای بازاریابی نادرست موجب 
ایجاد چالش های فراوانی خواهد شد. در این مقاله انجمن کارآفرینان جوان 
به بررسی بزرگترین اشتباه های بازاریابی از نظر کارآفرینان و مدیران جوان 
پرداخته اس��ت. به این ترتیب ما با پاسخ های کامال حرفه ای از سوی افراد 
موفق در دنیای کسب وکار مواجه هستیم. پرسش پایه ای مقاله کنونی به 
صورت ذیل مطرح می ش��ود: کارآفرینان از کدام اس��تراتژی های رایج در 
دنیای کسب وکار باید پرهیز کنند؟ پس از طرح این پرسش موضوع تازه ای 

نیز مطرح خواهد شد: استراتژی های جایگزین کدام است؟
در ادامه مقاله به بررس��ی ۱۳ اس��تراتژی بازاریابی بزرگ و راهکارهای 

جایگزین از نگاه کارآفرینان و مدیران برتر خواهیم پرداخت.
1. عدم شناخت مشتری هدف

)Nexus Homebuyers مت بیگاچ )مدیرعامل برند
به هنگام تولید کاال یا سرویسی باید به خوبی از هویت مشتری هدف مان 
در بازار داخلی و خارجی اطالع داش��ته باش��یم. وقتی ما درک مناسبی از 
آمارهای موجود در نمودارها و گزارش های مختلف به دست آوریم، شناخت 
مخاطب و مش��تری هدف کار چن��دان پیچیده ای نیس��ت. مزیت اصلی 
ش��ناخت مشتری هدف امکان ساده س��ازی فرآیند تعامل با آنها و فروش 
محصوالت اس��ت. به راستی آیا بیان اهمیت شناخت مخاطب به سادگی 
انجامش است؟ پاسخ قطعا منفی خواهد بود. با این حال شناخت مخاطب، 
اگرچه سخت، اما غیرممکن نیست. نخستین گام ما باید یادداشت مزیت ها 
و ویژگی های دقیق محصوالت مان باشد. به این ترتیب امکان پیشنهاد آنها 
به مخاطب های دارای پتانسیل خرید بیشتر می شود. وقتی این فرآیند تمام 
شود، ما تقریبا شناخت واضحی از الگوی کلی مشتریان مان خواهیم داشت. 

2. عدم استفاده از اطالعات
)GrowHit جیم هافمن )رئیس برند

مردم معموال عالقه زیادی به جست وجوی آگهی های مختلف فیس بوک 
و سایت های گوناگون دارند. بدون تردید این خبری امیدوارکننده برای هر 
برندی خواهد بود. با این حال کاربران ش��بکه های اجتماعی در مش��اهده 
تبلیغات بسیار عجله دارند. شانس هر آگهی برای مشاهده دقیق از سوی 
کاربران بس��یار اندک است. این شانس اندک بستگی به میزان المان های 
ج��ذاب هر آگهی دارد. به این ترتیب اگر کاربران در س��ه ثانیه نخس��ت 
مش��اهده آگهی ما المانی جذاب در آن مش��اهده کنن��د، اندکی بر روی 
مطلب مان تامل خواهند کرد در غیر این صورت به سرعت سراغ آگهی های 

بعدی می روند. 
یکی از اش��تباه های ب��زرگ برندها در زمینه بازاریابی عدم اس��تفاده از 
اطالع��ات جانبی برای افزایش جذابیت محتوای تبلیغاتی و کمپین ش��ان 
اس��ت. بی تردید هر فعالیت ما در دنی��ای اینترنت تاثیری بر روی کاربران 
دارد. اندازه گیری این تاثیر کمک ش��ایانی ب��ه ما در زمینه بهبود کیفیت 
کمپین م��ان خواهد کرد. به ویژه آنکه ام��روزه اغلب پلتفرم های اجتماعی 
ب��رای تبلیغات گس��ترده از برندها پول دریافت می کنن��د. وقتی ما برای 
تبلیغات مان پول پرداخت می کنیم، باید به فکر جبران هزینه های تبلیغاتی 
نیز باشیم. با این حال اگر کیفیت محتوای برندمان تغییر نکند، موفقیت در 

عرصه تبلیغات هرگز به دست نمی آید. 
اس��تفاده از اطالعات جانبی پیرامون فعالیت های آنالین برندها نیازمند 
طی فرآیندهای پیچیده نیس��ت. خوش��بختانه امروزه اغلب ش��بکه های 
اجتماعی به صورت رایگان حجم وس��یعی از اطالعات مورد نیاز برندها را 
در اختیارشان قرار می دهد. به این ترتیب کار ما فقط تحلیل این اطالعات 
است. موفقیت در زمینه فهم پیام نهفته در اطالعات فعالیت های مان رمز 

موفقیت کمپین ها و تبلیغات آتی برندمان خواهد بود.
3. تالش برای فروش به غریبه ها

تاد جیاناتاسیو )مدیرعامل خبرگزاری تریسنیک(
نخس��تین قانونی که هر والدینی به کودکان یاد می دهند، عدم دریافت 
آبنبات از غریبه هاس��ت. تمام م��ا در دوران کودکی باره��ا و بارها چنین 
توصیه ای را ش��نیده ایم. ش��اید خودمان نیز آن را ب��ه کودکان مان توصیه 
کنیم.  به این ترتیب مردم بس��یاری از هم��ان کودکی به گونه ای تربیت 
ش��ده اند تا تبلیغات تجاری را مورد بی توجهی قرار دهند. درست در اینجا 
انصاف برندها دارای اهمیت حیاتی می شود. منظور من از انصاف در اینجا 
مربوط به سطح قیمت گذاری محصوالت نیست. از نقطه نظر بازاریابی یک 
برند منصف پیش از فروش محصوالتش به س��راغ ایجاد رابطه ای دوستانه 
و عمیق با مش��تریان ه��دف می رود. به این ترتیب میان برند و مش��تری 

بالقوه اش اعتماد متقابل ش��کل خواهد گرفت. س��پس با اس��تفاده از این 
موقعیت طالیی عمل فروش ص��ورت می پذیرد. وقتی ما رابطه ای نزدیک 
با مش��تریان هدف مان ایجاد کنی��م، درک بهتری از نیازهای آنها خواهیم 
داشت. به محض تشخیص نیاز مشتریان امکان ارائه یکی از محصوالت مان 
در قالب پیشنهاد ویژه دارد. این استراتژی میزان نارضایتی مردم از تبلیغات 
برندم��ان را کاهش می دهد. در هر صورت هیچ کس عالقه ای به مش��اهده 
تبلیغات یک برند کامال ناآش��نا ندارد. به یاد داشته باشید، تبلیغات ناآشنا 

درست مانند همان آبنبات ممنوعه دوران کودکی مان است. 
4. ترمز بر روی خودمان به جای مشتریان

)Content Mender ران لِیبک )مدیرعامل موسسه بازاریابی
بس��یاری از برندها، از حوزه تبلیغ��ات گرفته تا آگهی های آنالین، توجه 
اصل��ی خود را به جای مش��تریان ب��ر روی خود قرار داده اند. درخواس��ت 
مش��تریان به هنگام مشاهده یک محصول بس��یار ساده است: چه مزیتی 
در آن برای من نهفته است؟ برند ما باید توانایی بیان دقیق و کوتاه مزیت 
محصوالتش را داشته باشد. به طور معمول بهترین آگهی ها در شبکه های 
اجتماعی نمونه های کوتاه و بس��یار خالق در زمینه بیان تاثیرگذاری شان 
ب��ر روی زندگی مش��تریان اند. نکته مهم درخصوص توجه به مش��تریان 
امکان دستیابی به چشم اندازهای وس��یع تر است. دنیای ذهنی مدیران و 
کارمندان ارشد معموال به اندازه دنیای مشتریان مختلف دارای گوناگونی 
و تنوع نیس��ت. به همین دلیل عطف توجه به مشتریان امکان آشنایی به 

چشم اندازها و افق های تازه را پدید می آورد. 
یک��ی از نکات مهم در عرص��ه خلق تبلیغات جذاب تاکید بر روی نقطه 
عاطفی آنهاست. هرچه یک آگهی توانایی بهتری در زمینه تعامل عاطفی 

با مخاطب داشته باشد، شانس اش برای جلب نظر آنها بیشتر می شود. 
5. عدم اشاره به عالیق واقعی مشتریان

)Aligned Signs جسیکا بیکر )رئیس موسسه تبلیغاتی
هر برند حرفه ای دارای بانک اطالعاتی منسجمی از مخاطب های هدفش 
اس��ت. ما باید همیشه آنها را مدنظر داشته باشیم. البته این امر به معنای 
نقض حریم خصوصی آنها نیس��ت. هدف اصلی آگاهی از آخرین تحوالت 
س��لیقه و نیازهای آنهاس��ت. به این ترتیب همیش��ه آمادگ��ی الزم برای 
پیشنهاد محصولی مناسب را خواهیم داشت. به هنگام صحبت از گردآوری 
اطالعات مناسب از مخاطب هدف همیشه یک چالش اساسی وجود دارد: 
چگون��ه این کار را انجام دهیم؟ یکی از ابزارهای دم دس��تی برای این کار 
آمارهای گوگل است. به هر حال گوگل با اختالفی معنادار بزرگترین موتور 
جست وجوی دنیاست. اس��تفاده از اطالعات این موتور جست وجو فرآیند 

بازاریابی و تبلیغات هر برندی را دچار تحول اساسی خواهد کرد. 
بهترین راهکارهای ساده برای فهم آخرین تحوالت در زمینه سلیقه  نیاز 
مخاطب های هدف حضور فعال در شبکه های اجتماعی است. امروزه بیشتر 
مردم حداقل عضو یک شبکه اجتماعی هستند. به این ترتیب فرصت عالی 
برای برندها در راس��تای ارزیابی نحوه فعالیت آنها فراهم شده است. خبر 
خوب اینکه بسیاری از پلتفرم های اجتماعی اطالعات مربوط به ترندهای 

برتر و بیشتری جست وجوها را به صورت ماهیانه منتشر می کنند. 
6. توجه اندک به تاثیرگذاری سایت برندمان

)Think Big برایان دریسکول )مدیرعامل موسسه بازاریابی
یکی از پرس��ش های اصلی مش��تریان من راهکاره��ای افزایش بازدید 
مطالب شان در دنیای اینترنت است. امروزه اغلب برندها تمرکز ویژه ای بر 
روی شبکه های اجتماعی دارند. بدون تردید این امر بسیار منطقی است. با 
این حال آنها در حال از دست دادن طیف وسیعی از کاربران هستند. چطور 
چنین امری ممکن است؟ با بی توجهی به سایت برندمان. ظهور شبکه های 
اجتماعی به معنای عدم توجه به س��ایت ها نیس��ت. هنوز هم بسیاری از 
کاربران عالقه مند به مشاهده مطالب برندها در سایت شان هستند، بنابراین 

توصیه من در اینجا راه اندازی مجدد سایت برندتان است. 
7. تولید بیش از حد محتوا 

رائول وارشنیا )رئیس برند آرکنیا(
بدون تردید در زمینه بازاریابی محتوای خوب پادش��اهی می کند. با این 
حال چنین گزاره ای به معنای تولید بیش از اندازه محتوا نیست. مخاطب 
باید فرصت کافی برای مطالعه محتوای ما را داشته باشد. این امر در دنیای 
پر از تبلیغات معموال به س��ختی روی می دهد. به همین دلیل بسیاری از 
برندها به س��راغ استفاده از گزینه های تبلیغاتی برای نمایش محتوای شان 
به ش��مار هرچه بیش��تری از مخاطب ها می روند. این امر موجب توس��عه 
بهتر محتوا می ش��ود. دون تردید برندهای بسیار بزرگ مانند نایک هم از 
تبلیغات برای نمایش محتوای شان بی نیاز نیستند. به همین دلیل برندهای 
کوچک نیز باید توجه ویژه ای به این امر داشته باشند. در غیر این صورت 

محتوای شان بازدید چندانی دریافت نخواهد کرد. 
۸. خرید لیست های ایمیل

)WPForms جاِرد آتچیسون )عضو هیات مدیره برند

ه��ر کارآفرین��ی در ابتدای فعالیت برندش وسوس��ه ق��وی برای خرید 
فهرست های ایمیل پیدا می کند. متاس��فانه در سطح اینترنت بسیاری از 
افراد  موسس��ه ها مشغول فروش فهرس��ت های وسیع ایمیل هستند. این 
ایمیل ها معم��وال از راهکارهای متنوع جمع آوری و به برندهای عالقه مند 
فروخته می ش��ود. نکته منفی ماجرا در ع��دم آگاهی صاحبان ایمیل های 
موجود در فهرس��ت ها از کل این فرآیند اس��ت. به این ترتیب بسیاری از 
ما هر روز ایمیل های تازه ای از س��وی برندهای مختلف دریافت می کنیم. 
گمان نمی کنیم هیچ کدام از این ایمیل ها سرنوش��تی بهتر از حذف دسته 
جمعی داشته باشند. به عنوان راهکار جایگزین توصیه من استفاده از بخش 
عضویت در خبرنامه اس��ت. این کادر معموال در سایت رسمی برندها قرار 

می گیرد.
۹. بهره گیری از تبلیغات بدون خلق صفحه نخست

متیو کاپاال )مدیر ارشد موسسه آلفامتیک(
س��رمایه گذاری ب��ر روی تبلیغات در فیس بوک و گ��وگل پیش از تهیه 
صفحه  نخس��ت زیبا برای آگهی مان ریس��ک بزرگی محسوب می شود. به 
ای��ن ترتیب در صورت موفقیت برند م��ا در جلب نظر مخاطب به ناگهان 
آنها با صفحه ای بی کیفیت مواجه می ش��وند. این امر تاثیر منفی غیرقابل 
جبرانی بر روی ذهنیت مخاطب از برندمان خواهد داش��ت. توصیه من در 
اینجا تالش برای ایجاد صفحه نخستی زیبا برای تبلیغات مان است. به این 
ترتیب دفعه بعدی ش��انس  ما برای تبدی��ل مخاطب هدف مان به خریدار 

بیشتر خواهد شد. 
10. بی توجهی به قانون 20/۸0

شو سایتو )مدیرعامل برند گودای سوپس(
بدون تردید همه ما چیزهایی در مورد قانون پارتو شنیده ایم: ۸۰درصد 
نتیجه بخشی کارها از 2۰درصد علت ها برمی خیزد. معنای ساده این قانون 
اهمیت بس��یار زیاد 2۰درصد از فعالیت های افراد است. به این ترتیب باید 
ب��ه جای تالش برای بهبود کیفیت کلی کارمان به س��راغ شناس��ایی آن 
2۰درصد و توسعه اش باش��یم. متاسفانه بسیاری از برندها توجه کافی به 
قانون پارتو ندارند. به همین دلیل کسب موفقیت در دنیای کسب وکار برای 

آنها بسیار طوالنی می شود. 
11.  فروش های عالی، خدمات جانبی ضعیف

)Little Dragon امین راهال )موسسه مطبوعاتی
من همیشه به مشتریان می گویم بازاریابی بدون توجه به خدمات پس از 
فروش هیچ فایده  عملی نخواهد داشت. همه ما پس از خرید یک محصول 
انتظارات کمابیش باالیی از بخ��ش خدمات پس از فروش برند مورد نظر 
داریم. به وی��ژه در بازارهای بین المللی انتخاب یک برند خارجی عالوه بر 
کیفیت محصوالت وی مبتنی بر خدمات پس از فروش حرفه ای نیز هست. 
ایراد اصلی عدم توج��ه به بخش خدمات پس از فروش افزایش نارضایتی 
مشتریان از برندمان اس��ت. این نارضایتی در شبکه های اجتماعی و سایر 
رس��انه های جمعی گس��ترش خواهد یافت. در نهایت برند ما با ش��هرت 

نامناسبی دست به گریبان می شود. 
12.  مشکل ثبات عملکرد

)OneIMS ساالمون تیموتی )رئیس برند
فرقی ندارد ش��ما در چه زمینه تخصصی از کسب وکار مشغول فعالیت 
هس��تید، در هر صورت حفظ تداوم عملکرد دارای اهمیت بس��یار باالیی 
اس��ت. بدی��ن ترتیب تم��ام بخش های برند م��ا باید یک پیک��ره واحد را 
نمایندگی کنند. مش��کل اصلی اغلب برنده��ا در این زمینه اختالف میان 
کیفی��ت عملکرد بخش های مختلف اس��ت. به ای��ن ترتیب عنصر ثبات و 
پایداری در فعالیت چنین برندهایی گم می شود. اگر ما به دنبال جلب نظر 
مثبت مخاطب هدف و ادامه روند موفقیت های برندمان هستیم، باید حفظ 

ثبات عملکردمان را به عنوان امری حیاتی مدنظر داشته باشیم.
13.  عدم ایجاد قالب شخصیتی برای خریدارها

)SeedProd جان ترنر )مدیرعامل برند
شناخت مناسب از مشتریان هدف کلید موفقیت در زمینه فروش است. 
ب��ه همین دلیل برندها باید اقدام به ایجاد قالب های ش��خصیتی متنوع از 
خریدارها کنند. این امر به آنها در زمینه شخصی سازی محتوای شان برای 

مخاطب کمک شایانی خواهد کرد. 
در دنیای امروز تولید صرف آگهی کافی نیس��ت. برندها باید آگهی های 
خود را براس��اس سلیقه و ذائقه مخاطب شخصی سازی کنند. در غیر این 
ص��ورت برندهایی دیگر این کار را بهت��ر از آنها انجام خواهند داد. یکی از 
مهم ترین نکات در فرآیند شخصی س��ازی آگهی ها توجه به جزییات است. 
امروزه مردم بیش از هر زمان دیگری به جزییات آگهی های تبلیغاتی توجه 
می کنند. به این ترتیب با ایجاد قالب های ش��خصیتی متنوع از مشتریان 
هدف مان کار دش��وار جلب نظر طیف های گوناگون مشتریان برای برند ما 

اندکی ساده تر خواهد شد. 
allbusiness :منبع

ایده  های ارزان بازاریابی برای رونق 
کسب وکار)1(

کس��ب وکارهای نوپا عموما به دلیل نداش��تن بنیه  مالی کافی، 
نیازمند ش��ناخت روش های کم هزینه  بازاریابی هس��تند. ایده ها و 
روش های��ی که در عین هزینه پایین، کمک می کنند تا به چش��م 

مشتریان بیایید.
اگر قصد رش��د دادن کس��ب وکارتان را دارید، باید زمان و پول 
کافی برای بازاریابی کنار بگذارید. البته س��ازمان های بزرگی که از 
منابع کافی برخوردارند، با مس��اله بخصوصی در این مورد مواجه 
نیس��تند و دغدغه  چندانی برای یافت��ن روش های ارزان بازاریابی 
ندارند. این نوع کس��ب و کارها حتی ممکن اس��ت یک واحد مجزا 
و مجهز بازاریابی داش��ته باش��ند و یا میلیون ه��ا تومان بودجه را 
برای راه اندازی و اداره  یک کمپین بازاریابی به ش��رکت های ثالث 

اختصاص دهند.
اما اگر بودجه  کافی نداشته و با محدودیت زمانی برای بازاریابی 
روبه رو باش��ید، چطور؟ آیا باید دست روی دست بگذارید و منتظر 
بمانید تا پول بیش��تری وارد س��ازمان تان ش��ود؟ البته که نه! در 
عوض، می توانید کسب و کار خود را بدون صرف ریالی اضافه تر و 

به کمک ایده های ارزان بازاریابی رونق دهید.
مهارت خود را در ارائه  کسب وکارتان تقویت کنید

چه در یک میهمانی حضور داشته باشید یا در هواپیما بنشینید 
و در مس��افرت باشید و چه در یک جلسه  مذاکره  حرفه ای حضور 
یابید، باید همیشه برای بازاریابی کسب و کار خود آمادگی داشته 
باشید. موثرترین راه برای بازاریابی ایده های خود، مهارت در ارائه  
به اصطالح آسانس��وری و توانمندی در متقاعد س��اختن دیگران 
اس��ت. منظور از ارائه  آسانسوری، تبیین مختصر و مفید یک ایده 
و توانایی روشن کردن تمام منافع و جنبه های مهم آن ایده  فقط 
طی ۱۰ تا ۳۰ ثانیه )مدت زمان تقریبی سوارش��دن به آسانس��ور 
و پیاده  ش��دن از آن(  است. وجه تس��میه  این ارائه  آسانسوری از 
توانمن��دی در ارائ��ه  قانع کننده  یک ایده در مس��یری به کوتاهی 
یک آسانس��ور می آید. بدیهی است که متقاعد کردن مردم در یک 
بازه  زمانی کوتاه، کار دش��واری است چرا که اکثر مردم نسبت به 
محیط خود بی توجه اند و ممکن اس��ت به راحتی نتوانید نظرشان 

را جلب کنید.
به گفته رابرت هرجاوک، کارآفرین و سرمایه گذار برنامه  مشهور 

تلویزیونی شارک تنک یا تُنگ کوسه ها:
اگر بخت یارتان باش��د تنه��ا ۹۰ ثانیه فرصت داری��د و اگر در 
ای��ن بازه  زمانی نتوانید طرف مقابل را با دیدگاه تان متقاعد کنید، 
احتمال موفقیت را از دس��ت خوهید داد. ارائه  آمار و ارقام به نوبه  
خود اهمیت دارد، اما تنها معیار ارائه موفق نیس��ت - بلکه باید به 
گونه ای ایده های تان را ارائه دهید که بازتابی از تخصص تان بوده و 

جّو اعتماد را در میان طرفین ایجاد کند.
با این تفاس��یر، چطور می توان ارائه ای درخ��ور و متقاعدکننده 

داشت؟ کافی است که این مراحل را دنبال کنید:
• دانستن اینکه چه چیزی به مخاطبان شما انگیزه می دهد

•  تایید اجتماعی از سوی متخصصان و چهره های شناخته شده، 
کلید یک ارائه  اثرگذار است

• نقل داس��تانی که نشان دهنده  تخصص ش��ما و صالحیت تان 
برای حل مساله  مخاطب تان باشد

• پیش بین��ی پرس��ش های کلیدی ک��ه ممکن اس��ت به ذهن 
مخاطبان تان خطور کند، مانند »مزیت رقابتی شما چیست؟«

با جامعه  خود مشارکت کنید
اغلب اوقات زمانی که س��خن از بازاریابی به میان می آید، ذهن 
ما ناخودآگاه به س��مت کمپین های بزرگ و در س��طح کش��وری 
معطوف می شود، اما گاهی باید در مقیاسی کوچک تر فکر کنیم و 
روندهای جاری در کف جامعه خود را رصد کرده و به تناسب آن 
اق��دام کنیم. آیا از پس هزینه های اسپانس��ری یک رویداد خیریه 
و پی��اده روی عمومی یا حمایت مال��ی از یک لیگ کوچک محلی 
برمی آیید؟ آیا خیریه یا موسس��ه ای عام المنفعه س��راغ دارید که 
بتوانی��د در آن به عنوان داوطلب فعالی��ت کنید؟ آیا می توانید به 
کمک دیگر ش��رکت های محلی، ترتیب یک میهمانی یا مراس��م 
عمومی را بدهید؟ آیا می توانید مجموعه کتاب ها یا اقالم تبلیغاتی 
مرتبط��ی مثل نش��ان گذار کتاب را به کتابخان��ه  محلی خود اهدا 
کنی��د؟ این قبیل اقدامات می تواند ب��ه ارتقای اعتبار و محبوبیت 

شما در جامعه  محلی منجر شود.
از مشتریان تان بخواهید که شما را  به دوستان شان معرفی 

کنند
مش��تریان ارجاعی، موثرترین و ارزان ترین روش برای رونق یک 
کسب و کار جدید هستند. با این وجود، اغلب صاحبان کسب وکار 
مه��ارت الزم را در ای��ن زمین��ه ندارند. گاهی ه��م از ترس آنکه 
مش��تریان فعلی دس��ت رد به س��ینه  آنها بزنند، از مطرح کردن 

درخواست خود اجتناب می کنند.
خوش��بختانه، راه های زیادی برای درخواست ارجاع وجود دارد. 
آن هم بدون آنکه احس��اس ناخوش��ایند یا ناامیدکننده ای داشته 

باشید.
در ادامه به چند ایده  ساده در این خصوص اشاره می کنیم :

• با مشتریان خود صادق و روراست باشید و مستقیما یا از طریق 
ایمیل، به صورت آنالین یا رودررو یا در پایین صورت حس��اب های 
خود از آنها بخواهید تا ش��ما را به دوستان و آشنایان شان معرفی 

کنند.
• الزم نیس��ت از تمام مش��تریان تان بخواهید ک��ه افرادی را به 
ش��ما ارجاع دهند، بلکه کافی است که روی بهترین مشتریان تان 

تمرکز کنید.
• مش��وق هایی مانند کارت هدیه، تخفیف یا هدیه ای کوچک به 

رسم یادگار تقدیم شان کنید.
• از طری��ق در اختی��ار گذاش��تن نمونه های��ی از توصیه نامه و 
معرفی نامه های آماده در س��ایت و شبکه های اجتماعی خود، روند 

معرفی و ارجاع مشتری را آسان کنید.
• از مش��تریان خود بخواهید که صفحات اجتماعی تان را دنبال 

کرده و محتوای شما را با دوستان خود به اشتراک بگذارند.
• به شبکه های حرفه ای و تخصصی ملحق شوید.

ادامه دارد ...
ENTREPRENEUR/ZOOMIT :منبع
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چگونه اهداف واقع گرایانه برای کسب و کار 
خود تعیین کنیم؟

بس��یاری از م��ردم در مورد برنامه ه��ای کس��ب و کار و نیازهای 
بازاریابی خود صحبت می کنند در حالی که ممکن اس��ت ایده ای از 
آنچه می خواهند به فروش برسانند و همچنین مشتریان خود نداشته 
باش��ند و به وضوح مشخص نکرده اند که چه چیزی باعث می شود به 
اندازه کافی از دیگران متفاوت باش��ند. آنها فکر می کنند به سادگی 
می توانند در این رقابت برنده شوند اما اهداف غیرواقع بینانه ای دارند. 
با ما همراه باش��ید تا بدانید چگون��ه می توانید اهداف واقع گرایانه ای 
برای کس��ب و کارت��ان تعیین کنید. حتما ش��ما هم داس��تان های 
بس��یاری در مورد موفقیت های بزرگی که اف��راد از طریق فناوری و 
تفک��ری متفاوت، راه هایی برای  آس��ان تر و راحت ت��ر کردن زندگی 
مردم ایجاد کردند، ش��نیده اید.  ب��ه عنوان مثال، Airbnb به مردم 
اج��ازه می دهد در مقصد م��ورد نظر خود به راحتی محل س��کونت 
پیدا کنند و افرادی که فضایی بالاس��تفاده دارند را تش��ویق می کند 
به وس��یله آن کس��ب درآمد کنند. uber برای افرادی کارآمد ش��د 
که مایل بودند با قیمتی کمتر مس��افران را به مقصدش��ان برس��انند 
و به مس��افران هم راهی ارزان تر برای رف��ت و آمد ارائه داد. این امر 
باعث می ش��ود بس��یاری از افراد هیجان زده ش��وند و فکر کنند آنها 
ه��م می توانند همی��ن کار را انج��ام دهند. هیجان زده ش��دن برای 
شروع یک کس��ب و کار خوب است، اما بس��یاری از مردم ایده های 
غیرواقع بینانه ای راجع به آنچه برای انجام این کار نیاز اس��ت دارند. 
آنها فکر می کنند که می توانند کس��ب و کار جدید خود را راه اندازی 
ک��رده و موفقیت این ش��رکت های بزرگ را تجرب��ه کنند. اعتماد به 
نفس داشتن عالی است، اما برای رسیدن به موفقیت و نتیجه  دلخواه 
بای��د در درجه اول واقع بین بود. محصوالت و خدمات خوب بس��یار 
زی��ادی وجود دارند، ش��ما باید واقعاً ببینید ک��ه از چه لحاظ از این 
خدمات و محصوالت متفاوت هس��تید. اگر این گام مهم را از دست 
بدهید، در انبوه محصوالت و خدمات گم می شوید، هرگز توجهات را 

به خود جلب نمی کنید و در نهایت شکست می خورید!
پس چگونه باید شروع کرد؟ در ادامه پنج مرحله که به شما کمک 
می کن��د اه��داف واقع بینانه ای برای کس��ب و کاری که در ذهن تان 

دارید تعیین کنید، معرفی می کنیم. 
۱. پیام های کلیدی ایجاد کنید

بس��یاری از افراد می گویند که آنها متفاوت هس��تند، اما آیا واقعاً 
می توانن��د این را ثابت کنند؟ اگر می خواهید در کس��ب و کار  خود 
موفق شوید، باید تفاوتی که نسبت به دیگران در محصول و خدماتی 
که می خواهید ارائه دهید دارید را بشناس��ید. س��ه تا پنج چیزی که 
به وضوح تفاوت ش��ما از رقیبان تان را نشان می دهد یادداشت کنید. 
همین ن��کات ریز و کوچک ش��ما را در جهت رس��یدن به موفقیت 

کمک می کند. 
2. قیمت های تان را مشخص کنید

اگر افراد در مورد قیمت از ش��ما س��ؤال کنند و پاس��خ تان واضح 
نباشد باعث می شود امیدشان را در شما از دست بدهند. دقیق باشید 
و رقمی انتخاب کنید که احس��اس می کنید مناسب است. این را هم 
بدانید که اگر قیمت را بیش از حد باال تعیین کنید مش��تریان تان از 

دست خواهند رفت.
بهتر اس��ت ابتدا کمترین قیمت را محاسبه کنید سپس آنچه فکر 
می کنید عادالنه اس��ت را تعیین کنید. برای قیمت گذاری در شروع 

کارتان بهتر است این سه معیار را در نظر بگیرید:
۱. ابتدا آنچه احساس می کنید برای شما مناسب است را ارزیابی کنید.

2. از پایین یا سطح متوسط قیمت تان را تعیین کنید.
۳. ب��ه تدریج همان طور که ش��هرت تان افزایش می یابد قیمت تان 

را افزایش دهید.
۳. برنامه ای که با زمان شما هماهنگ است، بسازید.

اغل��ب اوقات اف��راد فضا، زمان و منابع مورد نیاز برای رس��یدن به 
آنچه برنامه ریزی کرده اند را نادیده می گیرند . در مورد آنچه می توانید 
انجام دهید واقع بین باشید. به عنوان مثال، اگر ایده آل تان این است 
که هر هفته دو پس��ت در وبالگ تان ق��رار دهید و بخواهید این کار 
را انجام دهید باید بدانید که این حجم از کار فش��ار زیادی به عنوان 
صاحب یک کس��ب و کار روی شما ایجاد می کند. بهتر است بگویید 
ک��ه حداقل توانایی تان قرار دادن س��ه پس��ت در هر ماه اس��ت اما 
ش��ما می خواهید در ماه هش��ت پس��ت را هدف قرار دهید. این گونه 
واقع بینانه تر پیش رفته اید و نتیجه  بهتری هم عایدتان خواهد شد. 

۴. فهرس��تی از آنچ��ه انج��ام می دهی��د  و همچنین آنچ��ه انجام 
نمی دهید تهیه کنید

ش��اید ش��ما هم اهداف زیادی داشته اید و می خواس��ته اید به آنها 
دست پیدا کنید اما هیچ وقت به آنها نرسیدید. شاید با خودتان فکر 
می کنید که زمان کافی نداش��تید یا اینکه اهداف تان غیرواقعی بوده 
اس��ت، اما باید بدانید یکی از عمده ترین دالیلی که س��بب می شود 
افراد به آنچه می خواهند نرسند این است که روی هدف اصلی خود 
تمرکز نمی کنند و سایر کارهایی که به آنها در رسیدن به هدف شان 
کمک��ی نمی کند را رها نمی کنند. باید ی��اد بگیرید به چیزهایی که 
زمان تان را می گیرند اما به ش��ما کمکی نمی کنند تا به اهداف خود 
برس��ید نه بگویید. برای رسیدن به اهداف ش��اید سخت ترین کاری 
اس��ت که باید انجام داد این اس��ت که چیزهای دیگر  را در زندگی 
رها کرد. پس اگر می خواهید برای رسیدن به اهداف تان واقع گرایانه 

عمل کنید باید با واقعیت مواجه شوید، بنابراین 
۱. فهرس��تی از تمام چیزهایی که در زندگی خود باید انجام دهید 

تهیه کنید . 
2. دور چیزهای��ی که الهام بخش نیس��تند یا حس تحقق به ش��ما 
نمی دهند خط بکش��ید. مگر اینکه فهرس��ت ش��ما ش��امل مراقبت 
از فرزندان کوچک تان و یا کمک به بس��تگان س��الخورده باش��د، به 

احتمال زیاد، پاسخ واضح است.
اگر کس��ب و کارتان را با ای��ن اهداف واقع بینانه ش��روع کنید به 
احتمال بس��یار زیادی به موفقیت خواهید رس��ید. بس��یاری از افراد 
برای به ثمر رساندن کسب و کارشان تالش های زیادی می کنند ولی 
این مراحل را نادیده می گیرند و بعد از اینکه پس از گذش��ت مدتی 

به نتیجه ای که می خواستند نرسیدند، ناامید می شوند. 
پ��س اگ��ر می خواهید کس��ب و کاری را ش��روع کنی��د و اهداف 
و رویاهای��ی را در س��ر می پرورانی��د وق��ت این رس��یده اس��ت که 
آس��تین های تان را باال بزنید و با رو ش هایی ک��ه ذکر کردیم اهداف 

واقع گرایانه ای برای رسیدن به هدف تان تعیین کنید. 
Entrepreneur/ucan :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

بدون ش��ک آنتونی رابینز را باید پرطرفدارترین نویسنده و سخنران در 
حوزه موفقیت به حساب آورد. وی در ابتدای جوانی با فقر شدید و اضافه 
وزن بی��ش از ح��د مواجه بود. با این حال با س��رمایه گذاری روی خود در 
نهایت موفق ش��د تا به تناسب اندام و ثروت فوق العاده ای دست پیدا کند. 
وی رمز اصلی موفقیت فوق العاده خود را در کنترل ذهن عنوان کرده است. 
در حال حاضر بسیاری از تیم های ورزشی و حتی ارتش آمریکا نیز از وی 
ب��رای بهبود وضعیت روحی و ذهنی افراد خود کمک می گیرند که بیانگر 
عملی بودن توصیه ها و تاثیر بسیار باالی گفته های وی است. وی از جمله 
افرادی اس��ت که نش��ان داده هیچ گاه برای تغییر و رسیدن به اهداف دیر 
نیست و همه چیز به خود فرد بستگی دارد. در همین راستا و در ادامه به 

بررسی هشت راهکار برای کسب موفقیت از زبان وی خواهیم پرداخت. 
1-میزان تمرکز سطح انرژی شما را مشخص خواهد کرد

تقریبا در تمامی سخنرانی های آنتونی رابیز می توان اشاره وی به اهمیت 
تمرکز را مشاهده کرد. درواقع وی توصیه می کند تا در ابتدا نسبت به این 
امر که تمرکز شما در چه جنبه هایی مصرف می شود، آگاهی پیدا کرده و 
نس��بت به درستی و یا نادرستی این موارد تصمیم گیری کنید. این امر به 
شما کمک خواهد کرد تا بتوانید موارد ذهنی مضر زندگی خود را شناسایی 
کرده و با حذف آنها، فرصت برای جایگزینی موارد مفید مهیا شود. در این 
رابطه توجه داش��ته باشید که تمرکز افراد ممکن است به هر سمتی برود، 
با این حال افرادی می توانند به موفقیت مدنظر خود دس��ت پیدا کنند که 
توانایی جهت دهی به آن را داش��ته باش��ند. این امر به شما کمک خواهد 
کرد تا زمینه برای رشد فراهم شود. نتایج آمارها نیز حاکی از آن است که 
با تغییر ذهنیت خود می توان حتی شرایط جسمی و انگیزه خود را دچار 
تحولی عظیم کرد. در نهایت نیز می توان اطمینان داشت که مسیر حرکت 

برای فردی که هدفی درست را در اختیار دارد، هموار خواهد شد. 
2-شش نیاز اصلی را جدی بگیرید 

تفاوتی نمی کند که در چه شرایطی بزرگ شده و چه میزان امکاناتی را 
در اختیار خود دارید. بدون ش��ک به مانند هر فرد دیگری، ش��ما به شش 
نیاز اساسی احتیاج خواهید داشت که افراد باید نسبت به فراهم بودن آنها، 
دقت نظر کافی را داشته باشند. درواقع نمی توان موفقیت را برای فردی که 
خود را از آنها محروم ساخته است، متصور شد. این موارد شامل ۱-احساس 
راحتی و آرامش: اگرچه مس��یرهای کسب آرامش برای هر فردی متفاوت 
اس��ت و نمی توان یک راهکار کلی را برای این امر متصور شد، با این حال 
وجود آن در زندگی هر فردی کامال حیاتی  محسوب می شود. در این رابطه 
بسیاری از افراد با اعمال تغییرات و اقدامات کوچک، به سادگی می توانند 
در این رابطه موفق ظاهر ش��وند. به همین خاطر نباید این امر را بیش از 
حد دش��وار تصور کرد. 2-امکان رش��د و ترقی: با نگاهی به طبیعت نیز به 
این نکته پی خواهید برد که هر چیزی نیاز به رش��د و ترقی دارد. درواقع 
در صورتی که فعالیت الزم را نداش��ته باش��ید، بدون شک روحیه شما به 
سمت تنبلی و انواع مشکالت روحی سوق داده خواهد شد. به همین خاطر 
نیز توصیه می شد تا همواره فعالیتی را در نظر گرفته و از محدود ساختن 
خود به حد مشخصی جلوگیری کنید. در این رابطه پیشرفت در زمینه  ای 

که به آن  عالقه زیادی را دارید، بهترین گزینه موجود محس��وب می شود. 
۳-ارتباطات: هر فردی برای بهبود و پیشرفت نیاز دارد تا به احساسات خود 
بها داده و آنها را مورد اس��تفاده قرار دهد. در این رابطه در موارد متعددی 
مشاهده شده است که برخی از افراد بنا به دالیل مختلفی، اقدام به سرکوب 
خواس��ته ها و احساسات خود می کنند که این امر با انواع بیماری ها همراه 
خواهد بود. به همین خاطر نیز یک انسان موفق در ابتدا الزم است تا فردی 
س��الم باش��د. در این رابطه تجربه عشق و ایجاد ارتباطات مثبت و عمیق، 
دو پیش ش��رط اصلی محسوب می ش��ود. ۴-حس اهمیت داشتن: این امر 
خصوص��ا در رابطه با انگیزه افراد تاثیر بس��زایی را خواهد داش��ت. درواقع 
ش��ما نیاز به مشوق هایی خواهید داشت تا بتوانید به خوبی در مسیر خود 
گام برداش��ته و هیچ گاه با احساس ناامیدی مواجه نشوید. به همین خاطر 
نی��ز افراد موفق همواره تیمی فوق العاده را برای خود در اختیار دارند. این 
افراد در دش��واری ها به کمک شما خواهند آمد. 5-مشارکت: هر فردی با 
کمک به فردی دیگر، حس��ی فوق العاده را تجربه خواهد کرد. درواقع انواع 
حمایت ها و کمک هایی که به س��ایرین می کنیم، نه تنها زمینه رشد افراد 
دیگر را مهیا خواهد کرد، بلکه در زمینه حس مفید بودن و بهبود روحیه 
افراد، تاثیر بس��زایی را خواهد داشت. به همین خاطر در راستای سالمت 
روحی، الزم اس��ت تا به احساس��ات و فضایل اخالقی توجه داشته باشید. 
۶-تنوع: بدون شک از پیش تعیین شده بودن اتفاقات در درازمدت افراد را 
خسته و بی انگیزه خواهد کرد. به همین خاطر نیز همواره توصیه می شود 
ت��ا به صورت مداوم، چالش های جدیدی را به زندگی خود وارد کنید تا از 
حالت روزمرگی خارج ش��وید. بدون شک با فراهم آوردن این شش مورد، 

می توانید شرایط را برای موفقیت خود، مهیا سازید.
3-تصمیمات همه چیز هستند 

به عقیده آنتونی رابینز، تصمیمات افراد تش��کیل دهنده سرنوش��ت  آنها 
خواهد بود. برای مثال یک تصمیم اش��تباه بدون شک مسیر زندگی شما 
را دس��تخوش تغییراتی منفی خواهد کرد. این امر در حالی اس��ت که اگر 
تصمی��م بهتر را برای خود اتخاذ می کردید، بدون ش��ک داس��تان زندکی 
ش��ما به ش��کلی دیگر رقم می خورد. به همین خاطر نیز بسیار مهم است 
که نس��بت به تصمیمات خود دقت عمل کافی را داشته و در این رابطه از 
اهمیت مشاوره نیز غافل نش��وید. اشتباه بزرگ بسیاری از افراد این است 
که ضرورت مش��اور را تنها برای شرکت های بزرگ تلقی می کنند. این امر 
در حالی است که هر فردی در راستای اطمینان از تصمیمات خود، نیاز به 
کمک سایرین خواهد داشت. در نهایت الزم است تا قبل از انتخاب و اقدام، 
به خوبی ش��رایط و اقدامات الزم را برای به اتمام رساندن تصمیم و هدف 
خود، مش��خص کنید. این امر به شما کمک خواهد کرد تا از پرداختن به 
موارد غیرممکن خودداری کنید. در نهایت توجه داشته باشید که اگر فکر 
می کنید می توانید و یا نمی توانید یک کار را انجام دهید، در هر دو صورت 

حق با شما خواهد بود و همه چیز به خود شما بستگی خواهد داشت.
4-سطح استانداردهای خود را افزایش دهید 

آنتونی رابینز بر این باور اس��ت که میزان دقیق ب��ودن اقدامات، بیانگر 
مقدار تمایل ش��ما نس��بت به یک هدف خواهد بود. درواقع با خرد کردن 
هدفی بزرگ به اهدافی کوچک، شانس موفقیت و دستیابی به آن افزایش 
خواهد یافت. همچنین الزم است تا استانداردی درست را برای خود تعیین 
کرده و در تالش برای ارتقای مداوم آن باشید. این امر باعث خواهد شد تا 

انتخاب های ش��ما طبق اصول درستی باشد و انگیزه ای برای رشد بیش تر 
پیدا کنید. درواقع در صورتی که کنترل زندگی خود را در دس��ت نگیرید، 

عکس این قضیه اتفاق خواهد افتاد.
5-پیشرفت، حس خوشبختی را برای شما به همراه خواهد 

داشت 
بدن ش��ک هیچ راهکاری وجود ندارد تا یک شبه به سطح ایده آل خود 
در هر زمینه ای دس��ت پی��دا کنید. این امر اگرچه در ابتدا ممکن اس��ت 
ناراحت کننده به نظر برسد، با این حال جالب است بدانید که قدم گذاشتن 
در مس��یر موفقیت، خود حس سرزندگی و خوشبختی را به همراه خواهد 
داش��ت. درواقع این امر که هر روز خود را به هدف نزدیک تر حس کنید، 
بدون شک تجربه ای فوق العاده خواهد بود. به همین خاطر نباید مسیر خود 
را امری سخت و یا طاقت فرسا تصور کرد. در آخر فراموش نکنید که بدون 
سختی، هیچ گاه ارزش دستاوردها و داشته های خود را نخواهید دانست. 

6-یک استراتژی برای بدترین حالت ممکن داشته باشید 
بنا به دالیل مختلف، ممکن است که برنامه ریزی های شما با نتایج مدنظر 
همراه نباشد. تحت این ش��رایط در صورتی که برنامه ای برای این شرایط 
نداشته باشید، بدون شک شکستی سخت را تجربه خواهید کرد که همه 
چیز را دشوار خواهد ساخت. این امر تنها در کنار گذاشتن هدف و ایجاد 
هدفی جدید، خالصه نشده و می تواند تنها شامل تغییر مسیر باشد. درواقع 
تفاوتی نمی کند که کدام یک را برای خود در نظر گرفته باشید، همواره باید 
بدترین حالت ممکن را نیز مورد توجه قرار داده و از نابودی خود جلوگیری 
کنید. در نهایت این امر به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید شروع مجددی 
س��ریع و پرقدرتی را داشته باشید. این نکته را فراموش نکنید که احتمال 
دارد که یک دس��تاورد و یا موقعیت را از دس��ت بدهید. با نگاهی به روند 
موفقی��ت افراد ب��زرگ نیز به این نکته پی خواهید ب��رد که تمامی آنها با 
شکست های متعددی مواجه شده و هیچ تضمینی برای پیروزی همیشگی 
وج��ود ندارد. با این حال نباید درس های موجود در هر یک را مورد غفلت 

خود قرار دهید. 
7-نزدیک بودن به هدف را جدی بگیرید 

اگرچه این امر کمی عجیب به نظر می رس��د، ب��ا این حال واقعیت این 
است که تالش روزانه شما باید در راستای کاهش فاصله با جایگاه مطلوب 
شما باشد. این امر به شما کمک خواهد کرد تا همواره به دنبال راهکارها و 
مسیرهایی باشید که فاصله شما را با هدف مورد نظر کاهش خواهد داد. در 
نهایت این امر تنها در رابطه با هدف کاربرد نداشته و نزدیکی به هر چیزی 
به افزایش قدرت ش��ما کمک خواهد کرد. برای مثال مدیر یک شرکت با 
نزدیک کردن خود به کارمندان، به افزایش قدرت و توان اجرایی ش��رکت 

کمک خواهد کرد.
۸-به مشتریان خود عشق بورزید

در هر کس��ب وکاری مشتری ضامن بقا خواهد بود. به همین خاطر نیز 
الزم است تا آنها را اولویت اول خود بدانید. برای رسیدن به این هدف ایجاد 
ارتباط عاطفی اقدامی کامال هوش��مندانه خواهد بود. درواقع درگیر کردن 
احساسات مخاطب خود باعث ایجاد ارتباط عمیقی خواهد شد که باالترین 
حد رضایت را به همراه خواهد داش��ت. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا 

مشتری را صرفا به عنوان خریدار کاالهای خود تلقی نکنید. 
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اخبار

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصـت امروز- مدی��رکل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان نقش رس��انه ها را در افزایش تقاضای س��فر 
نوروزی هموطنان به سواحل جنوب کشور و جزایر خلیج فارس موثر 
دانست و گفت: طی 2۰ روز تعطیالت نوروز سال ۹۸، چهار میلیون و 
۶5۷ هزار نفر سفر با افزایش ۱۱.۴درصدی به ثبت رسید.  به گزارش 
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، "اله مراد 
عفیفی پور" مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان که در جمع بیش 
از 5۰ نفر از خبرنگاران رسانه های استان هرمزگان شامل صداوسیما، 
خبرگزاری ها، نش��ریات محلی، مطبوعات سراس��ری و پایگاه های 
خبری در بندر ش��هید حقانی بندرعباس س��خن می گفت، اظهار 
داشت: در طرح نوروزی سال ۹۸ که از 25 اسفند گذشته آغاز شده 
و تا ۱5 فروردین ماه جاری ادامه داشت، خدمات رسانی ۱۱۹ فروند 
ش��ناور با ظرفیت درجای  بیش از 5۹۰۰ صندلی و  2۰۸۰ خودرو 
طی هر بار سفر، جابجایی مسافر و خودرو را به جزایر استان هرمزگان 
با موفقیت به انجام رسید.     وی افزود:  ۸۰۰ نفر نوروزبان بی نوروز در 
بخش های مختلف پشتیبانی، عملیاتی و ستادی در راهبری موفقیت 
آمیز این طرح در پایتخت دریایی ایران نقش داشتند.  به گفته عفیفی 
پور، ۱۶ بندر مسافری و چندمنظوره و همچنین  ۱۳ مسیر دریایی و 
گردشگری در ایام نوروز فعال بود که بر اساس تجزیه و تحلیل آماری، 
یک چهارم از مسافرت های کل سال تنها در مقطع زمانی 2۰ روزه 

تعطیالت نوروزی ثبت شده است.
افزایش 11,4 درصدی سفرها و گشت های  تفریحی

مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان خاطرنشان کرد: از 
ابتدای اجرای طرح نوروزی تس��هیل سفرهای دریایی هرمزگان تا 
پایان پانزدهم روز از فروردین ماه ۹۷ که 2۰ شبانه روز را شامل می 
ش��ود، در مجموع چهار میلیون و ۶5۹ هزار و 2۰۴ نفر سفر مسافر 
و گردش��گر از سرزمین اصلی به مقصد جزایر این استان و بالعکس 

صورت گرفت که ۱۱,۴درصد نس��بت به مدت مشابه سال گذشته، 
افزایش داشته است. رییس کمیته حمل و نقل دریایی ستاد اجرایی 
خدمات سفر استان هرمزگان گفت: علیرغم روند کاهشی سفرهای 
دریایی طی هفته نخست سال جدید به دلیل شرایط نامساعد جوی، 
اطالع رس��انی های صورت گرفته توسط رسانه ها و خدمات رسانی 
مناسب و مس��تمر صورت گرفته توسط بنادر مسافری، میلیون ها 
نف��ر از هموطن��ان را ترغیب کرد تا در موج دوم این س��فرها که از 
هفتم فروردین سیر صعودی آغاز شود و مسافران جنوب نیمه دوم 
تعطیالت نوروزی خود را با تجربه کردن سفر ایمن دریایی به مقصد 
جزایر هرمزگان و در کنار آب های نیلگون خلیج فارس و س��واحل 

مکران در شرق استان، سپری کنند.
 هشتم فروردین؛ پر رونق ترین روز 

سفرهای دریایی امسال
عفیفی پور اضافه کرد: بیشترین حجم جابجایی مسافر و گردشگر 
طی سال جاری، مربوط به هشتم فروردین به عنوان پررونق ترین روز 
طی تعطیالت نوروزی است که طی این روز، در مجموع  ۳۸۸هزار و 
۱۶۸ نفر سفر انجام شد. وی در همین رابطه گفت: بیشترین حجم 
جابجایی خودرو نیز در روز پنجم فروردین با رقمی بالغ بر ۴۹ هزار 

و ۳۷۴ دستگاه خودرو به ثبت رسید که بخش عمده آنها به مسیر 
دریایی پل – الفت)جزیره قش��م( اختصاص دارد. مدیرکل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان گفت: تجزیه و تحلیل آماری حاکی از این است 
که طی 2۰ ش��بانه روز زمان اجرای طرح نوروزی سال ۹۸، عملیات 
جابجایی 5۸۱ هزار و 5۸۸ دستگاه خودرو از طریق مسیرهای دریایی 
بین بنادر لنگه، آفتاب، چارک به جزیره کیش و  پل در س��رزمین 
اصلی  به الفت قش��م به ثبت رس��یده اس��ت که شش دهم درصد 
رش��د مثبت را در این بخش از خدمات رسانی به مسافران نوروزی 

شاهد بودیم.
 132000 بار دریا روی شناورها 
برای انجام 4,6 میلیون نفرسفر

عفیفی پور از ثبت ۱۳2هزار و ۸۹۹ تردد ش��ناورهای دریایی در 
تعطیالت نوروزی امس��ال خبر داد که در همسنجی با سال گذشته 
۱۶.۸ درص��د افزایش داش��ته اس��ت. مدیرکل بن��ادر و دریانوردی 
هرمزگان از آخرین آمار و اطالعات مربوط به وضعیت فعالیت های 
گردشگری ساحلی و دریایی در استان طی مدت یاد شده نیز سخن 
به میان آورد وگفت: در مجموع بیش از ۹۴۹ هزار نفر از شناورهای 
تفریحی و گردشگری برای انجام گشت های دریایی بهره مند شدند 

که افزایشی بیش از ۱5 درصدی به ثبت رسید.
 نقش موثر رسانه ها در رونق بخشی و 

افزایش تقاضای سفر دریایی
عفیفی پور خطاب به خبرنگاران و اهالی قلم و رس��انه گفت: تک 
تک ش��ما فعاالن رسانه چه در کس��وت نویسندگی و خبرنگاری و 
ع��کاس و چه در مقام یک فعال فضای مجازی نقش��ی انکارناپذیر 
در معرفی ظرفیت های دریایی اس��تان هرمزگان به عنوان پایتخت 
دریای��ی ایران به هموطنان و افزایش تقاضی س��فر نوروزی آنها به 

سواحل و جزایر داشتید.

اهـواز- شـبنم قجاوند- مدیر عامل ش��رکت برق منطقه 
ای خوزس��تان گفت: ۳۳ پست برق این شرکت در معرض آب 
گرفتگی و ۱۷۳ دکل در معرض آب شس��تگی سیل قرار دارد. 
محمود دش��ت بزرگ در جلس��ه مدیریت بحران این ش��رکت 
اظهار کرد: تاکنون س��یل در ش��بکه برق منطقه ای خوزستان 
خللی وارد نکرده و ش��بکه پایدار است ولی با توجه به افزایش 
خروجی س��دها ممکن است شبکه با مخاطراتی رو به رو شود. 
وی بیان کرد: پست های این شرکت در بیرون و درون شهرها 

ق��رار دارن��د و با آبگرفتگی این مناطق، پس��ت ه��ای برق نیز 
دچار آبگرفتگی می ش��وند. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان تصریح کرد: ۷2۴ دکل از شرکت نیز دچار آبگرفتگی 
ش��دند که به دلیل ماندگاری این آبگرفتگی و افزایش ش��دت 
آن، ۱۷۳ دکل در مع��رض آب شس��تگی قرار گرفتند. دش��ت 
بزرگ افزود: برای حفظ پایداری ش��بکه تمام نقاط حادثه خیز 
به صورت لحظه ای رصد می ش��ود و تمامی نیروهای عملیاتی 

شرکت در آمادگی کامل هستند.

س��وم و چهارم شعبان المعظم، سالروز والدت با سعادت اسوه 
آزادگان جهان و حماسه آفرین واقعه جاودان عاشورا حضرت ابا 
عبداهلل الحسین علیه الس��الم و و فرخنده والدت علمدار بزرگ 
عرصه ایثار و حماس��ه حضرت ابوالفضل العب��اس)ع( بنام "روز 
پاس��دار و جانباز" نامگذاري شده اس��ت. صیانت و پاسداري از 
دین و انقالب ، افتخار واالیي اس��ت که نصیب پاس��داران غیور 
انقالب اسالمي شده است و دالورمردان سپاه همیشه سرافراز با 
تمسک به فرهنگ عاشورا، جهاد و مبارزه در راه خدا و مجاهدت 
و ایستادگي در برابر ظالمان و ستمگران را سرلوحه زندگي خود 
ق��رار داده و با ش��جاعت و فداکاري در ای��ن راه پرافتخار، خالق 
حماسه هاي جاوید ش��ده اند. سپاه پاسداران انقالب اسالمي از 
همان ابتداي ش��کل گیري، همواره مایه عزت و افتخار و منشاء 
آرامش و امنیت کش��ور ب��وده و نقش مهم، ب��ي بدیل و تعیین 
کننده این نیرو در عرصه هاي مختلف انقالب اسالمي به ویژه در 

دوران دفاع مقدس و پس از آن در عرصه س��ازندگي و عمران و 
آباداني کشور بر هیچ کس پوشیده نیست و روز جانباز روز انسان 
هاي بزرگ و شایس��ته اي اس��ت که به عنوان مظهر شجاعت و 
ایثار و از خودگذش��تگي و نماد ع��زت، افتخار و جاودانگي ملت 
بزرگ ایران، پرچم خونین انقالب حسینی را با نثار جان خود به 
اهتزاز در آورده اند. ش��اهدان زنده اي که تقدیر و مشیت الهي بر 

آن ش��د تا در کارزار جهاد و شهادت، از قافله شهداء باز مانده تا 
وجود پر خیر و برکتش��ان مایه عزت و سربلندي براي نسل هاي 
بعدي باشد. ضمن گرامیداش��ت این اعیاد خجسته، فرا رسیدن 
فرخن��ده روز پاس��دار و جانباز را به همه پاس��داران و جانبازان 
گرانقدر انقالب اسالمي به ویژه فرماندهان و پرسنل فداکار سپاه 
علي بن ابیطالب)ع و جانبازان و ایثارگران معزز اس��تان مقدس 
ق��م تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق همگي این عزیزان را 
در راه دفاع از آرمان هاي نظام مقدس جمهوري اس��المي، تحت 
توجه��ات حضرت ولی عصر )عجل اهلل تعالی فرجه الش��ریف( و 
در پرتو انوار قدس��ي و تابناک بنیانگذار کبیر جمهوري اسالمی 
ای��ران حضرت امام خمین��ی)ره( و فرامین فرماندهي معظم کل 
قوا حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی(، از درگاه 

خداوند منان مسألت دارم.
دکتر بهرام سرمست - استاندار قم

کرمانشـاه - منیر دشـتی - مدیرعامل ش��رکت گاز 
اس��تان کرمانش��اه از مصرف حدود پنج میلیارد مترمکعب 
گاز در اس��تان طی س��ال ۹۷ خبر داد. س��یروس شهبازی 
اظهار کرد: س��ال گذشته حدود پنج میلیارد مترمکعب گاز 
در اس��تان مصرف شد که نسبت به س��ال ۹۶ افزایش 2۰ 
درصدی مصرف گاز را داش��تیم. وی س��هم بخش صنعتی 
از ای��ن میزان مصرف را ۶5 درص��د و بخش خانگی را ۳5 
درصد اعالم کرد. مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با 

بیان اینکه س��ال قبل 25۰۰ میلیارد ریال برای طرح های 
عمرانی گازرس��انی اس��تان هزینه ش��ده، خاطرنشان کرد: 
2۷۱ روس��تا از محل این اعتبارات گازرسانی شد. به گفته 
ش��هبازی، هم اکنون ۱2۶۰ روستای استان تحت پوشش 
ش��بکه گاز قرار دارند و ۶۹ درصد جمعیت روستایی نیز از 
نعمت گاز بهره مند هس��تند. مدیرعامل شرکت گاز استان 
کرمانش��اه با اشاره به ایجاد ۱۰ هزار انشعاب و اضافه شدن 
22 هزار مش��ترک جدید گاز در اس��تان طی سال گذشته، 

یادآور ش��د: ه��م اکنون حدود 5۶5 هزار مش��ترک گاز در 
استان کرمانشاه داریم. وی تاکید کرد: سال گذشته حدود 
5۰۰ کیلومتر ش��بکه گذاری نیز در اس��تان صورت گرفت. 
وی اش��اره ای هم به وضعیت گازرسانی به شهرهای استان 
داش��ت و با بیان اینکه سال قبل گازرس��انی به تعدادی از 
شهرهای اس��تان آغاز شد، عنوان کرد: هم اکنون 2۸ شهر 
و ۹۹,۳ درصد جمعیت ش��هری استان تحت پوشش شبکه 

گاز قرار دارند.

عفیفی پور در نشست خبری طرح نوروزی ۹۸ مطرح کرد: 

فعالیت ۲۴ ساعته ۸۰۰ نوروزبان بی نوروز برای رقم زدن سفرهای بدون سانحه
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پیام استاندار قم به مناسبت روز پاسدار و جانباز

مدیرعامل شرکت گاز استان:

سال گذشته 5 میلیارد مترمکعب گاز در کرمانشاه مصرف شد

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- مس��عود رضایی 
افزود: بنیادمس��کن انقالب اس��المی همزم��ان با عملیات  
میدانی ماش��ین آالت راهس��ازی خود در امداد رسانی به 
مردم آس��یب دیده از س��یل ، الیروبی معاب��ر وارزیابی و 
برآورد خس��ارت واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده 
از س��یل، با تشکیل ستاد بازسازی،فصلی جدید از خدمت 
رس��انی   به مردم رنجدیده استان لرس��تان را آغاز کرده 
اس��ت . وی افزود:هدف ازتشکیل س��تاد بازسازی مناطق 

س��یل زده در هفته اول وقوع سیل،س��اماندهی و ش��تاب 
بخش��یدن به پرداخت خس��ارت به مردم رنجدیده استان 
لرس��تان است .  رضایی عنوان داش��ت : با توجه به عمق 
حادثه و ش��دت خس��ارات وارده به زندگی م��ردم ، واریز 
مبالغ بالعوض بحساب مردم آسیب دیده ازسیل را شروع 
کرده ایم و با تش��کیل ستادهای بازس��ازی و سازماندهی 
مناس��ب ، کار پرداخت خس��ارات به مردم آسیب دیده از 

سیل باشتاب بیشتری پیش خواهد رفت  .

مدیرکل بنیادمسکن لرستان خبر داد :

تشکیل ستادبازسازی در پلدختر و معموالن

گـرگان- خبرنـگار فرصت امـروز- محس��ن کریمی 
در گفت وگ��و با خبرن��گار مرکز اطالع رس��انی روابط عمومی 
شهرداری گرگان، در خصوص جذب دومین بازیکن خارجی 
تیم بس��کتبال ش��هرداری گرگان اظهار کرد:پس از کس��ب 
نتیج��ه خوب تیم در مرحله مقدمات��ی رقابت های لیگ برتر 
بس��کتبال باشگاه های کشور بر اس��اس درخواست کادر فنی 
مبنی ب��ر ضوروت ج��ذب دومین بازیک��ن خارجی، موضوع 
در دس��تور کار ش��هرداری گرگان قرار گرفت.وی ادامه داد: 

با برگزاری جلسات کارشناس��ی و تخصصی، شهردار گرگان 
دس��تور جذب دومین بازیکن خارجی را صادر و کادر فنی را 
مس��وول شناسایی و ش��روع مذاکرات کرد.قائم مقام شهردار 
گرگان تصریح کرد: با مذاکرات انجام شده »نیکوال دراگویچ« 
صربستانی به عنوان دومین بازیکن خارجی تیم جذب شد و 
این بازیکن به زودی به تیم ملحق خواهد ش��د.کریمی تاکید 
کرد: این بازیکن به عنوان بازیکن »سنتر« در پست های چهار 
و پنج به خدمت گرفته ش��ده و قابلیت بازی در پست سه را 

هم دارد.گفتنی است، »نیکوال دراگویچ« بازی در لیگ دسته 
اول بس��کتبال اس��پانیا، لیگ اول مکزیک، لیگ اول فرانسه، 
لیگ اول ایتالیا و بوندس لیگا آلمان را در کارنامه خود دارد.

وی در تیم های رده های ملی بس��کتبال صربستان و تیم ملی 
دانشجویان صربستان نیز بازی کرده است.الزم به ذکر است، 
تیم بس��کتبال شهرداری گرگان فردا در نخستین دیدار خود 
در رقابت های پلی آف لیگ برتر بس��کتبال باشگاه های کشور 

در مشهد به مصاف نماینده مشهد خواهد رفت.

قائم مقام شهردار گرگان :

جذب دومین بازیکن خارجی تیم بسکتبال شهرداری گرگان

شهردار گرگان :
توزیع پکیج کیسه زباله و ذغال در تفرجگاه های گرگان در روز طبیعت

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار گرگان از آماده باش ش��هرداری گرگان در 
روز طبیعت خبر داد و گفت: به منظور حفظ محیط زیس��ت، پکیج کیس��ه زباله و ذغال 
توس��ط ش��هرداری گرگان در روز طبیعت در مراکز تفریحی و تفرجی شهر گرگان توزیع 
خواهد شد.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود 
ش��امگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در خصوص ارائه خدمات مطلوب به شهروندان 
و مسافران در روز طبیعت، اظهار کرد: بر اساس مصوبه جلسه هماهنگی خدمات شهرداری 
گرگان برای روز طبیعت، مقرر شد واحد موتوری شهرداری گرگان برای رفع کمبود آب در منطقه گردشگری هزارپیچ 
سه تانکر آب غیرآشامیدنی در محل های مشخص شده مستقر و با تصب بنر اطالع رسانی الزم را انجام دهد.وی ادامه 
داد: همچنین یک کانکس سرویس بهداشتی سیار در منطقه تفریحی تپه هزارپیچ مستقر خواهد شد و سازمان حمل 
و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان برای سهولت تردد و کمک به کاهش ترافیک در سطح شهر، از میدان شهرداری تا 
مناطق تفریحی پارک جنگلی النگدره، ناهارخوران و هزارپیچ اتوبوس و مینی بوس مستقر خواهد کرد.شهردار گرگان 
گفت: برای حفظ نظافت در منطقه تفریحی و توریس��تی هزارپیچ به عنوان یکی از مکان های مورد اس��تقبال مردم در 
روز طبیعت، ۶ باکس زباله قرار داده خواهد ش��ده و نیروهای خدمات ش��هری به طور منظم نس��بت به نظافت منطقه 
اقدام خواهند کرد.دادبود تاکید کرد: برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از رهاکردن زباله در طبیعت و قطع کردن 
شاخ و برگ درختان برای روشن کردن آتش، شهرداری گرگان از ساعات نخست حضور گردشگران در مناطق تفریحی 

ناهارخوران، النگدره و هزارپیچ اقدام به توزیع پکیج پالستیک زباله و ذغال خواهد کرد.

مدیرعامل آب منطقه ای استان خبر داد:
۹۹ درصد ظرفیت سدها پر است

کرمانشاه - منیر دشتی - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه از پر شدن بیش از ۹۹ درصد ظرفیت 
سدهای استان خبر داد و گفت: آورد بارندگی های سال آبی جاری)از ابتدای مهر( برای سدهای کرمانشاه بیش از 2,۴ 
میلیارد مترمکعب بوده اس��ت. بهرام درویشی با اشاره به بارندگی های خوب سال آبی جاری در استان کرمانشاه، اظهار 
کرد: این بارندگی ها دو میلیارد و ۴۱5 میلیون مترمکعب برای س��دهای اس��تان آورد داش��ته است. وی میزان آبی که 
اکنون پشت ۹ سد در دست بهره برداری استان ذخیره داریم را یک میلیارد و ۱۶۸ میلیون مترمکعب اعالم کرد و افزود: 
این میزان معادل بیش از ۹۹ درصد ظرفیت یک میلیارد و ۱۷5 میلیون مترمکعبی سدهای کرمانشاه است. مدیرعامل 
ش��رکت آب منطقه ای اس��تان کرمانشاه از سرریز سدهای داریان، آزادی، ش��یان و سلیمانشاه خبر داد و یادآور شد: به 
احتمال زیاد س��د گاوش��ان نیز به زودی سرریز خواهد کرد. درویش��ی از ظرفیت سازی مدیریت شده ای که در سدهای 
استان صورت گرفته هم یاد کرد و افزود: قبل از بارندگی های سیل آسای اخیر مقداری آب به تدریج از سدهای استان 

رهاسازی شد و اکنون هیچ مشکلی در سدهای استان نداریم.

معرفی رئیس جدید اداره مخابرات شهرستان علی آباد کتول
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- درجلس��ه ای که به منظور معرفی رئیس جدید اداره مخابرات شهرس��تان علی آباد 
کتول برگزار ش��د مهندس غالمعلی ش��همرادی مدیر مخابرات منطقه گلس��تان با تبریک سال جدید وآرزوی سالی پربار 
برای همه کارکنان به بیان پنج اولویت اصلی  مخابرات منطقه گلس��تان در س��ال ۹۸ پرداخت و تالش در جهت رسیدن 
به اهداف تعیین ش��ده را  از اهم وظایف خود و تمامی کارکنان دانس��ت .وی استفاده حداکثری از منابع وامکانات موجود 
در ش��رکت ،توانمندسازی پرسنل وافزایش کارایی واثربخشی آنان ، افزایش دانش واطالعات کاربران و مشتریان ، توسعه 
خدمات غیر حضوری به مشترکین، بازنگری فرایندهای کاری شرکت را از اولویت اصلی مخابرات منطقه گلستان در سال 
جدید اعالم کرد.مهندس غالمعلی ش��همرادی ضمن تقدیر وتش��کر از کارکنان در جهت کس��ب جایگاه مناسب مخابرات 
گلستان در سطح کشور در سال ۹۷ ،این موفقیت ها را مدیون تالش وهمت تمامی کارکنان دانست .وی اظهار داشت :با 
توجه وبکارگیری اولویت های اعالم شده دستیابی به اهداف راحت تر خواهد شد وسال پرباری را پیش رو خواهیم داشت. 
در پایان جلسه از زحمات محمود کشیری تقدیر و حسین زنگانه به عنوان سرپرست  مخابرات علی آباد کتول معرفی شد.

تقدیر معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران از رئیس حراست شرکت گاز استان مرکزی 
کسب مقام دوم توسط حراست شرکت گاز استان مرکزی در ارزیابی های 

حراست شرکت ملی گاز ایران 
اراک- مینو رستمی - به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی سیدمهران پیرایش معاون سازمان و 
رئیس حراس��ت ش��رکت ملی گاز ایران با ارسال لوح تقدیر از عملکرد حسین میچانی رئیس حراست این شرکت در 
ارزیابی های حراس��ت ش��رکت ملی گاز ایران قدردانی نمود.برپایه این گزارش، در تقدیرنامه ارسالی از سوی معاون 
س��ازمان و رئیس حراس��ت شرکت ملی گاز ایران چنین آمده است:پیش��اپیش ضمن فرارسیدن سال نو و عیدنوروز 
۱۳۹۸و با اس��تعانت از درگاه خداوند متعال همانگونه که مستحضرید یکی از عمده وظایف مهم حراست در رسیدن 
ب��ه اهداف عالی س��ازمانی،اهمیت ب��ه برنامه محوری بوده که درص��ورت توجه به این موض��وع موفقیت حاصل می 
گردد،بحمداهلل درسال۹۷حراست صنعت گاز با رویکرد جدیدتالش فراوانی را دراین خصوص داشته است که در این 
راستا پس از ارزیابی های انجام شده در مواردی مانند بازرسی های ادواری،ارائه به موقع گزارشات فصلی،شرکت در 
مجمع پایانی سال و تعامل با واحدهای متناظر ستاد،آن حراست با امتیاز۹۴۸/۷نقش مهمی را ایفاد نموده و موفق به 
کسب رتبه دوم شده است.لذا به رسم یادبود و به پاس قدردانی از حسن همکاری و زحمات شایسته جنابعالی و دیگر 
همکاران در آن حراست طی سال جاری این لوح تقدیر به حضورتان تقدیم می گردد.امید است در پرتو عنایات حق 
و مشی در طریق منور اهل بیت علیهما السالم و تالش در تحقق منویات مقام عظمای والیت موفق و موید باشید .

نخستین جلسه هیأت رئیسه شرکت گاز گیالن در سال ۹۸ برگزار شد 
رشـت- مهناز نوبری- در نخستین جلسه هیأت رئیسه در س��ال ۹۸ حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن با اش��اره به وقوع س��یل در کشور، خواستار فراخوان به همکاران جهت جمع آوری کمک های انسان دوستانه 
برای مناطق س��یل زده ش��د.در اولین جلسه کاری س��ال ۹۸ که با حضور هیأت رئیسه تشکیل شد مهندس اکبر در 
خصوص  پروژه های بند »ق« در حال اجرا گفت: از س��ال گذش��ته تاکنون برای اجرای ۷2۴ کیلومتر شبکه توزیع و 
انتقال پیمانکار انتخاب ش��ده و برای مابقی طرح ها در حال انتخاب پیمانکار هس��تیم.وی گفت: امسال حدود ۴۸5 
کیلومتر عملیات ش��بکه گذاری برنامه ریزی ش��ده اس��ت که با توجه به کوهستانی بودن مناطق، کار بسیار سخت و 
دش��واری است.مدیرعامل شرکت گاز اس��تان گیالن با تاکید به همه واحدها از جمله امور قراردادها و حقوقی جهت 
تس��ریع در انتخاب پیمانکاران و تحصیل اراضی، خواستار همدلی و همبستگی در جهت اجرای هرچه بهتر پروژه ها 
ش��د.وی اجرای گسترده تر پروژه های کیفی مانند قرائت از راه دور ایستگاه ها، قرائت و چاپ همزمان صورتحساب، 
سیس��تم پرسرعت مخابراتی و .... را ضروری برشمرد و بر تشکیل بموقع جلسات در حوزه های مختلف بویژه کمیته 

وصول مطالبات تاکید کرد.

رئیس عملیات کاال شرکت پاالیش گاز ایالم عنوان کرد:
بیش از 12 هزار قلم کاال در انبار این پاالیشگاه شمارش گردید

ایالم - خبرنگار فرصت امروز- رییس عملیات کاال ش��رکت پاالیش گاز ایالم از پایان 
موفقیت آمیز انبار گردانی کاالهای موجود شرکت در سال جاری خبر داد و گفت: در این انبار 
گردانی بیش از ۱2 هزار قلم کاال در انبار این پاالیشگاه شمارش شده است. به گزارش روابط 
عمومی،"حیدر شاکری"افزود:کارشمارش بیش از ۱2 هزار قلم کاالي موجود در انبار مرکزي 
شرکت پاالیش گاز ایالم با حضور حسابرسان سازمان حسابرسي کشور از ۱۸ اسفندماه سال 
جاری شروع  و طي 5 روز با موفقیت به اتمام رسید.  وی با اشاره به اینکه با تالش همکاران 
امور کاالی این شرکت این سرشماری به اتمام رسیده است، تصریح کرد: ازکلیه واحدهایی که به هر نحو جهت برگزاري 

هر چه بهتر انبار گرداني سال ۱۳۹۷ همکاري نموده اند،تشکر و قدرداني می شود.
 

بررسی خطوط و دکل های واقع در مسیر سیالب با بازدید هوایی
اهواز- شبنم قجاوند- مدیران عامل صنعت برق خوزستان به صورت هوایی از خطوط برق و دکل های واقع در مسیر 
سیالب بازدید کرده و دکل های بحرانی و مسیرهای دسترسی به آنها را برای تعمیرات مشخص کردند. محمود دشت بزرگ 
مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان، حسن کریمی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز و سرپرست شرکت 
توزیع خوزس��تان به همراه معاونین و مدیران مرتبط از خطوط و دکل های برق در مس��یر سیالب بازدید هوایی کردند. در 
این پرواز که به وسیله یک فروند هلی کوپتر صورت گرفت از جنوب اهواز، خروجی نیروگاه رامین تا شهر گوریه و منطقه 
شعبیه بازدید به عمل آمد. در این بازدید با عکس برداری هوایی، دکل های در معرض خطر و بحرانی شناسایی و همچنین 

مسیرهایی تردد جهت تعمیرات اضطراری نیز مشخص شد.
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اندی گروو 2۱ مارس س��ال 2۰۱۶ میالدی از دنیا رفت 
و جهان یکی از بزرگترین شخصیت های صنعت تکنولوژی 
را از دس��ت داد. جالب اینجا بود که اندی گروو موفق شده 
بود از دس��ت نازی ها و ش��کنجه های شوروی جان سالم به 
در ببرد و چندین س��ال به عنوان مدیرعامل و عضو هیات 

مدیره اینتل مشغول به کار شود.
در سال های بسیار دور اینتل عمده درآمدش را از ساخت 
حافظه های DRAM کس��ب می کرد، ام��ا رفته رفته و با 
ورود محصوالت مش��ابه ژاپنی ها به ب��ازار آن هم با قیمتی 
ب��ه مراتب ارزان تر این ش��رکت تحت فش��اری قابل توجه 
قرار گرف��ت. گروو در آن دوران یک��ی از مدیران وقت بود 
ک��ه تصمیم گرفت اینتل را به س��مت توس��عه و تولید ریز 
پردازنده ها هدایت کرده و س��پس IBM را متقاعد سازد تا 

به شکل ویژه از محصوالت آنها استفاده کند.
البته مدیر یادش��ده در ط��ول دوران حضورش در رأس 
امور خطاهایی نیز داش��ت، برای مث��ال وی یکی از خال ها 
و مش��کالت پردازنده ه��ای پنتی��وم را نادی��ده گرفته بود؛ 
مسئله ای که بدل به یک بحران شد و رفع آن هم هزینه ای 

نیم میلیارد دالری را در پی داشت.
با این وجود نمی توان اثر اندی گروو بر دنیای تکنولوژی 
و کامپیوترهای شخصی را نادیده گرفت و هنوز هم بسیاری 
از مدی��ران جوان و کارآفرینان تازه کار از او به عنوان الگوی 

خود پیروی می کنند.
ح��ال ب��ا هم ۱۰ نق��ل ق��ول الهام بخش از ان��دی گروو 

مدیرعامل فقید اینتل را مرور می کنیم؛
• همانط��ور که نمی گذاری��د کارمند چی��زی گرانبها از 
ش��رکت شما بدزدد، نباید بگذارید که همین شخص، وقت 

باارزش شما را از بین ببرد.
• موفقیت توهم بی نقص بودن را به فرد می بخشد. توهم 
بی نقص بودن به شکس��ت می انجامد. آن کس��ی همیش��ه 
موفق خواهد بود که همیش��ه به کامل بودنش شک داشته 

باشد.
• تمام مش��کالت راه حل تکنولوژیکی ندارند، اما اگر داشته 

باشند، این مدل راه حل  ماندنی ترین روش به شمار می رود.
• اینترنت همه چیز را تغییر نداده اس��ت. هنوز نتوانسته 

رابطه میان عرضه و تقاضا را تغییر دهد.

• در روزگار م��درن، رهب��ران و مدی��ران باید عملکردی 
سریع داشته باشند چرا که سرعت هجوم فشار کار افزایش 

یافته است.
• زمان��ی که به پایان راه کامپیوتر ها نزدیک می ش��دیم، 

اینترنت از راه رسید و اهمیت آنها را سه برابر کرد.
• اگ��ر به من حق انتخابی میان جهانی آش��فته و دنیایی 
آرام را بدهند، من جهان آشفته را انتخاب می کنم چون پر 

از موقعیت است.
• کمپانی ه��ای ب��د تحت تاثی��ر بحران نابود می ش��وند. 
ش��رکت های خ��وب از آن جان س��الم ب��ه در می برند اما 

بهترین ها از بحران استفاده کرده و پیشرفت می کنند.
• حرفه های شما در واقع کسب و کارتان به شمار می رود 

و شما مدیرعامل آن هستید. آن را مدیریت کنید.
• اگر ش��خصی انتقادی از شما یا نحوه کارتان کرد، ابتدا 
آن را چک کنید تا ببینید داس��تان از چه قرار است. آنگاه 
اگر فهمیدید که راه را اش��تباه رفتید، سریعاً روش درستی 

در پیش بگیرید.
inc/digiato :منبع

10 نقل قول الهام بخش از اندی گروو مدیرعامل فقید اینتل

 چگونه با رئیسی کار کنیم
که همیشه انتظارات غیرمنطقی دارد

اگر انتظارات رئیس خود را غیرمنطقی می دانید، نیازی نیست کار خود را رها کنید. شما به کمک برخی 
راهکارها می توانید همکاری متعادل تری با او داشته باشید.

فرقی نمی کند که رئیس ش��ما، یکی از سرپرستان ارش��د اداره است یا مدیرعامل شرکت. همه  رهبران 
سازمانی، گاهی انتظارات غیرواقع گرایانه ای از کارمندان خود دارند، اما برخی از کارفرمایان، بیشتر اوقات 
غیرمنطقی هستند. آنها چشم خود را به روی حقایق بسیار واضح می بندند، یا به جای اینکه به کارمندان 
و سازمان فعلی توجه کنند، دائماً به تجارب سابق خود اشاره می کنند. زمانی که برای چنین مدیرانی کار 
می کنید، به وضوح حس می کنید که به س��مت شکست حرکت می کنید. چراکه از طرفی، تحریک کردن 
یک سرپرس��ت بخش کار خطرناکی است و از طرف دیگر، ش��ما حتی نمی توانید احساس ناامنی خود را 
اظهار کنید. ش��اید از اطالعات یا تجربه هایی برخورد باش��ید که نادرس��تی درخواست های رئیس را ثابت 
می کنند، اما هنوز هم فشار زیادی را تحمل می کنید تا دستورهای او را برآورده کنید. در هر حال به جای 
تحمل چنین وضعیتی، یا به جای اینکه به فکر به روزرس��انی رزومه و پیدا کردن ش��غل جدید باشید، ابتدا 
به توصیه های این مقاله توجه کنید. رویکردهای زیر به ش��ما کمک می کنند رابطه  خود را با یک رئیس 

بیش ازحد متوقع، متعادل تر کنید.
بدن خود را مدیریت کنید

اگر فش��ار درخواس��ت های رئیس، شما را بس��یار عصبی و تحریک پذیر می کند یا به حالت تدافعی فرو 
می ب��رد، بای��د ابتدا خودتان را آرام کنید. پس  از آن می توانید افکارتان را متمرکز کنید و اقدام س��نجیده 
و مناس��بی انج��ام دهید. یک��ی از بهترین راه های��ی که برای آرام ک��ردن هیجانات تدافع��ی وجود دارد، 
Sensorimotor یا مداخالت زمینه ای است که ذهن بیش ازحد واکنشی انسان را دوباره به حالت عادی 
باز می گرداند. در این روش ش��ما با یک تمرین حرکتی س��اده، بدن خود را آرام کرده و این پیام را به مغز 
ارس��ال می کنید که واقعاً در معرض خطر فیزیکی قرار ندارید. به عنوان مثال صرف نظر از اینکه نشس��ته یا 
ایس��تاده اید، تالش کنید پاهای خود را درون کفش احساس کنید. سپس پای خود را به کف زمین فشار 
دهید. به پاش��نه و پنجه  پاهای خود در تماس با یک س��طح سفت کاماًل توجه کنید. نفس عمیق بکشید 
و روی دم و بازدم متمرکز ش��وید. س��پس به چیزی که می خواهید بگویید، یا کاری که می خواهید انجام 

دهید، دوباره فکر کنید.
با اصول موافقت کنید، سپس جزییات واقع گرایانه را به رئیس بگویید

حتی اگر همیش��ه چنین احساس��ی نداشته باشید، اما واقعیت این است که شما و مدیر رئیس، به لحاظ 
نظری روی مأموریت و اهداف مشترکی کار می کنید. بسیاری از اوقات اگر به رئیس خود نشان دهید که 
ب��ا اصول او هم عقیده هس��تید، فرصت پیدا می کنید تا واقعیات کارب��ردی را نیز برای او توضیح دهید. به 

یک مثال واقعی توجه کنید:
یکی از رهبران ارش��د یک شرکت غیردولتی، به جزییات عملی دستورهای خود هیچ توجهی نداشت و 
تمام��ی موانعی را که در راه اجرای برنامه ها به وجود می آمد، نادیده می گرفت. این مدیر، تمامی ابتکارات 
ارزش��مند تیم را فعالیت هایی س��اده می پنداش��ت و با همین فرض، وظایف غیرمنطقی و بسیار سنگینی 
ب��ه کارمندان مح��ول می کرد. اعضای تیم او به س��ختی تالش می کردند تعهدات خ��ود را اجرا کنند، اما 
بازهم به خاطر اجرای ناقص یا ناموفق وظایف خود، با س��رزنش مشتریان و سایر گروه های سازمان مواجه 

می شدند.
مرب��ی تیم به کارمندان توصیه کرد که رویک��رد جدیدی در پی بگیرند. آنها باید کارها و مراحلی را که 
در راه ه��دف رئیس قابل اجرا بود، برای او توضیح می دادند. پس  از آن فرصت پیدا می کردند که گفت وگو 
را با چنین عباراتی ادامه دهند: »می خواس��تم موضوعی را با ش��ما به اش��تراک بگذارم. به نظر من از این 
طری��ق می ت��وان با حداقل موانع و اختالالت، به هدف نزدیک تر ش��د.« به این ترتی��ب اعضای تیم به جای 
مطرح کردن مش��کالتی که رئیس عالقه ای به ش��نیدن آنها نداشت، او را به سمت راهکارها و راه حل های 

عملی هدایت می کردند.
یک��ی دیگ��ر از رویکردهای مفید، ای��ن بود که کارمندان دس��تورهای رئیس را بدون برچس��ب گذاری 
»غیرواقع��ی«، تصدی��ق کنند. به عنوان مثال آنها می گفتند: »من می فهمم که ش��ما X را می خواهید. من 
قباًل تالش کرده ام به Y برسم و در این راه با مشکالت Z مواجه شده ام. به همین دلیل اگر ممکن است، 
در م��ورد چگونگ��ی اجرای مراحل بعدی نیز صحبت کنیم.« گرچه ای��ن رهبر هنوز هم طرح های بزرگی 
را مطرح می کند، اما با گذش��ت زمان یاد گرفته اس��ت که جزییات کاربردی بیش��تری را درباره  مشکالت 
احتمالی، از زبان کارمندان بشنود و اغلب اوقات با اعضای تیم روی راهکارهای قابل اجرا به توافق می رسد.

به کمک سناریوهای آزمایشی، بازخوردهای سریع دریافت کنید
بعید است که رئیس شما، عامدانه برنامه های غیرمنطقی و غیرواقع بینانه ای را هدف قرار دهد. به احتمال 
 زیاد او اصول و دالیلی پشت حرف های خود دارد، اما آنها را به خوبی بیان نکرده و حتی خودش هم متوجه 
نشده است. به جای اینکه دستورهای او را مسخره یا حتی احمقانه فرض کنید، آنها را مجدداً بررسی کنید. 
اطمینان حاصل کنید که چیزی را که رئیس از شما خواسته، به درستی درک کرده اید. در این بخش هم 

به مثال زیر توجه کنید:
مدیر مالی یک شرکت، همیشه از تصمیم های ریسک گریز مدیرعامل دلسرد می شد. سرانجام به توصیه  
مشاوران خود، نه فقط دستورها بلکه انگیزه های اصلی مدیرعامل را نیز بررسی کرد. پس  از آن سناریوهای 
متع��ددی را تنظی��م کرد که به مدیرعامل کمک می کرد برنامه ای را انتخاب کند که هم امن باش��د و هم 
جس��ورانه. البته مجموعه  تعامالت تکراری )بازتنظیم سناریوها( بسیار زمان بر هستند، اما درنهایت شما را 
از س��رگردانی و فش��ار نجات می دهند. به عالوه شما در این راهکارها نقش شریک را ایفا می کنید، پس به 

آینده خوش بین تر می شوید.
اقداماتی را بررسی کنید که واکنش رئیس را بهبود می دهند

س��بک و رویکرد رئیس خود را ارزیابی کنید. آیا می توانید با رفتاری فعاالنه تر و پویاتر، واکنش بهتری 
دریافت کنید؟ به عنوان  مثال مالک یک آژانس هواپیمایی، بیش ازحد درباره  پروازهای فانتزی خیال پردازی 
می کرد و آنها را به انتظارات غیرواقعی تبدیل کرده بود. کارمندان آژانس متوجه ش��دند که اگر اطالعات 
مرتبط را به طور مرتب و همیش��گی با او به اش��تراک بگذارند، ذهنیت او منطقی تر می شود. به مرور زمان 

کارفرما نیز یاد گرفت به جای تصورات رؤیایی، روی برنامه های جاری متمرکز شود.
درنهایت مهم ترین نکته را نیز به یاد داشته باشید: تا زمانی که در این شغل کار می کنید، باید به تیم و 
رئیس خود کمک کنید و در راه موفقیت گام بردارید. هرچند همکاری با یک رئیس یا رهبر غیرمنطقی، 
خس��ته کننده اس��ت، اما هدف شما باید این باش��د که هم زمان هم برای برآورده کردن مأموریت سازمان 

تالش کنید و هم هوشمندی و احترام به خود را حفظ کنید.
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