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جبران خسارت سیل با ذخایر ارزی

تغییر روند اختصاص ارز 
به کاالهای اساسی

به دنبال ادعای برخی نمایندگان در مورد دستور رئیس جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور 
جبران خسارات ناشی از سیل، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که نظر مقام معظم رهبری بر این است 
که اگر دولت به جمع بندی برس��د که الزم باشد از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل استفاده 
کند، می تواند این کار را انجام دهد. از این رو تمهیداتی هم دولت در این رابطه داشته است. به گزارش ایسنا، با 
توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان »سال رونق تولید« سازمان برنامه و بودجه 

در مراسمی از برنامه تولید و اشتغال و همچنین طرح اصالح ساختار بودجه ۱۳۹۸ رونمایی کرد...

سهم پتروشیمی ها در افزایش نرخ ارز چقدر است؟

سیاه و سپید صنعت پتروشیمی در سال 97
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گزارش بلومبرگ از بازار جهانی نفت

آمریکا معافیت های نفتی ایران را تمدید می کند؟

رازهای موفقیت از زبان نویسندگان بزرگ جهان
جنبش ساده گرایی در دنیا و اثر آن بر کسب و کار

ایده  های ارزان بازاریابی برای رونق کسب وکار
8 ابزار برتر برای خودکارسازی بازاریابی برندمان

درس های 7 کمپین بازاریابی و تبلیغات برتر
برندهای تخیلی در دنیای فیلم  و سریال 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

راکت اینترنت در سال 2۰19 
شرکت های بیشتری تأسیس می کند

5
فرصت امروز: قرارداد آتی زعفران با سررسید جدید از امروز 

چهارشنبه در بورس کاالی ایران راه اندازی می شود 
و این قرارداد تا 25 تیر امسال قابل معامله...

قرارداد آتی زعفران با سررسید جدید از امروز راه اندازی می شود

سیاست های جدید بورس  کاال 
در سال ۹۸

یادداشت
دولت زیان بانک های نظامی را 

با چاپ پول جبران نمی کند

پ��س از حسابرس��ی و تعیین 
س��ود و زیان، کلیه شرکت ها و 
بنگاه های اقتصادی باید مجامع 
خ��ود را پی��ش از آغ��از تیرماه 
س��ال ۹۸ برگزار کنند. درواقع 
برگ��زاری مجامع ش��رکت ها و 
بانک ها  و  اقتص��ادی  بنگاه های 
من��وط به حسابرس��ی قانونی و 
اظهارنظر بازرس قانونی اس��ت. 
از س��وی دیگر برگزاری مجمع 
بانک هایی که در بورس س��هام 
خ��ود را عرضه می کند به مجوز 
بانک مرکزی و س��ازمان بورس 
بس��تگی دارد و البته بانک های 
غیربورس��ی نی��ازی ب��ه مجوز 
بانک  ندارن��د.  بورس  س��ازمان 
مرک��زی تایید و ص��دور مجوز 
مجم��ع بانک ه��ا را ب��ه رعایت 
استانداردها در تهیه صورت های 
مال��ی و تعیی��ن س��ود و زیان، 
دارایی ها و رعایت دیگر الزامات 
مدنظر منوط کرده است. معامله 
س��هام بانک ها یک روز پیش از 
برگزاری مجمع و در روز مجمع 
منافع  چراکه  می ش��ود  متوقف 
قبل از برگ��زاری مجمع متعلق 
به س��هامداران در س��ال مالی 
گذش��ته و منافع پس از مجمع 
متعلق به خریداران جدید سهام 

بانک های  سهام  است. 
4نظامی که از...

چهار شنبه
21 فروردین
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فرصت ام��روز: رئیس جمهور همزمان با روز ملی فناوری هس��ته ای از ۱۱۴ 
دستاورد جدید صنعت هسته ای ایران رونمایی کرد.

دکتر حسن روحانی روز سه شنبه در مراسم سیزدهمین سالروز ملی فناوری 
هسته ای، از دستاوردهای سانتریفیوژ زونال پیوسته، طراحی و ساخت سیستم 
کنترلی س��امانه س��نجش فرآیندی، ساخت چش��مه فوتون های درهم تنیده 
کوانتومی، ایتریوم ۹0، اکس��یژن ۱۸ و طراحی و  ساخت طیف سنج پیشرفته 

FTIR در سالن اصلی این مراسم رونمایی کرد.
چند دس��تاورد دیگر هس��ته ای نیز از جمله نصب زنجیره 20تایی ماش��ین 
س��انتریفیوژ پیشرفته IR6 در س��ایت نطنز، بهره برداری از مرکز ملی فناوری 
خأل ایران در فردو، س��اخت مرکز مدیریت پس��ماندهای غنی سازی در نطنز و 

شتاب دهنده خطی پزشکی در اصفهان از طریق ویدئو کنفرانس رونمایی شد.
رئیس جمهور در جریان رونمایی از دستاوردهای هسته ای با ابراز خوشحالی از 
دستاوردهای صنعت هسته ای کشور گفت: آرزوی دشمن این بود که فردو برای 
همیشه بسته شود، ولی نه تنها فردو باز ماند بلکه هر روز میزبان تکنولوژی های 
جدید است. از سازمان انرژی اتمی، دانشمندان جوان و اساتید صنعت هسته ای 
کشور تشکر می کنم. روحانی همچنین با بیان اینکه »هر شبی که برای عظمت 
و توسعه ایران بگذرد، از شب قدر افضل است«، سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و سایر نیروهای فداکار را خالقان شب های قدر این کشور دانست و تاکید کرد 
که س��پاه مورد کینه و غضب آمریکا و صهیونیست ها است چرا که همواره در 
کنار مردم و پرچمدار بزرگ مقاومت بود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، 
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بزرگترین آرمان، هدف و عمل س��پاه پاسداران؛ 
مبارزه با تروریس��ت ها بوده و هس��ت، گفت: این سپاه بود که ملت های منطقه 
را از جنایت تروریس��ت ها نجات داد. او با طرح این س��وال که سپاه برای چه به 
وجود آمد؟، گفت: انقالب شکوهمندی در ایران به پیروزی رسید و به دنبال آن 
دشمنان فراوانی در منطقه و جهان می خواستند دوران و زمان انقالب حداکثر 
چندهفته و چند ماه بیش��تر نباش��د و برای تحقق هدف خود انواع توطئه ها را 

طراحی کردند که یکی از این توطئه ها ترور علیه ملت ایران بود.
روحانی افزود: دشمنان انقالب گروهک هایی را در دامان خود تربیت کردند، با 
پول خود آنها را مورد حمایت قرار داده و مواد منفجره و تسهیالت در اختیارشان 
گذاش��تند تا مس��ئوالن کشور ما را به خاک و خون بکش��ند تا دوباره ایران به 
دورانی که زیر سلطه آمریکا بود، بازگردد ما در آن مقطع به یک نیروی مؤمن و 
فداکار نیاز داشتیم که در برابر آمریکا بایستد و امنیت و آرامش را برای ایران به 

ارمغان آورد و رأس این نیروها سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود.
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز استکبار جهانی و آمریکا می خواهد کینه و 

عداوت و شکست های خود را از طریق تروریست  خواندن یا تروریست نامیدن 
گروهی که همواره بزرگترین هدف و آرمان، عمل و ایثارش مبارزه با تروریست 
بوده نشان دهد. این در حالی است که هیچ ملتی در دنیا نمی تواند ادعا کند که 
بیشتر از ملت ایران قربانی تروریسم بوده؛ تروریست هایی که به دست ابرقدرت ها 

و در رأس آنها آمریکا ساخته شدند و مطیع فرمان آنها بودند.
روحانی افزود: اگر عراق و سوریه از ما درخواست کمک کردند که در مقابله با 
تروریست ها و داعش به کمک آنها بشتابیم، ما ساعتی درنگ نکردیم و از شبی 
که اربیل و سلیمانیه در عراق در حال سقوط بود و گروه تروریستی داعش مردم 
را به خاک و خون می کش��ید، ملت ایران و سپاه لحظه ای برای کمک به عراق 
و مردم عراق درنگ نکردند. چه کسانی در عراق و سوریه با داعش جنگیدند و 
سلطه این گروه تروریستی را در منطقه پایان دادند؟ این ملت ایران و در رأس 
آن سپاه پاسداران بود. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: سپاهی که از روز تأسیس 
و فعالیتش، یکی از بزرگترین اقداماتش مبارزه با تروریس��م بوده و در این راه 
ش��هدای فراوانی داده که آخرین آنها نیز در جاده خاش و زاهدان توسط اذناب 
آمریکا به شهادت رسیدند. امروز از سوی دشمنان ملت ایران به عنوان تروریست 
خوانده می شود. روحانی با طرح این سوال که چه کسانی امروز تروریست ها را 
تشویق و تجهیز می کنند و چه کسانی هستند که از داعش حمایت می کنند، 
گف��ت: آمریکا هنوز هم حاضر نیس��ت با داعش بجنگد، به س��ران داعش پناه 
می دهد و از گروه های تروریس��تی حمایت می کند. رئیس جمهور افزود: شما 
که از گروه های تروریستی علیه ملت های منطقه استفاده می کنید، امروز مدعی 
مبارزه با تروریست هستید؟ شما خودتان در رأس تروریسم در عالم هستید و 
در حمایت از تروریست ها همه کار کردید. روحانی ادامه داد: کدام نیرویی بود 
که هواپیمای مس��افربری ما را در آب های خلیج فارس سرنگون کرد جز شما 

که همواره در منطقه مداخله داشته اید و علیه مردم منطقه تالش می کنید؟
رئیس جمهور تأکید کرد: شما بعد از حمله به هواپیمای مسافربری و کشتن 
مسافران بی دفاع هواپیما به دروغ گفتید که هواپیما را با هواپیمای نظامی اف 
۱۴ اشتباه گرفتید و همه می دانند که این حرف چقدر بچه گانه و دروغ است. 
شما با این کار تروریستی خواستید بگویید که خط قرمز نمی شناسید، زنان و 

بچه ها را می کشید و پیام شما حمایت از تروریسم در منطقه بود.
روحانی با اشاره به تحریم های اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران، گفت: شما 

امروز با تحریم خود چه هدفی را دنبال می کنید؟
رئیس جمهور تأکید کرد: اگر مدعی هس��تید که ب��ا تحریم می توانید مانع 
پیشرفت و توسعه فناوری هسته ای ملت ایران باشید سخت در اشتباه هستید.

روحانی با اشاره به افتتاح ۱۱۴ دستاورد جدید در عرصه فناوری هسته ای و با 

تأکید بر اینکه دشمنان نمی توانند جلوی پیشرفت علمی ایران را بگیرند، افزود: 
اگر هدف از تحریم ها این بود که قدرت نظامی ایران کاسته شود، از پارسال تا 
امروز به موشک ها و سالح هایی دست یافته ایم که در مخیله دشمنان نمی گنجد 
و اگر مقصود از تحریم ها ایجاد اختالف در داخل بود، از اردیبهش��ت پارس��ال 
که نغمه ش��وم تحریم را ش��روع کردید تا امروز وحدت ملت ایران روز به روز 
بیشتر شده است و امروز همه احزاب، گروه ها، نیروهای مسلح، اقوام و مذاهب 
یکپارچه در کنار یکدیگر قرار دارند. رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: دشمنان 
حتی می خواستند از بارندگی و سیالب هم سوء استفاده کنند، اما ملت ایران با 
هوشمندی و یکپارچگی پاسخ قاطعی به آنان دادند. دشمنان خواستند بگویند 
که در جریان س��یالب بین ارتش و س��پاه و دولت و نیروهای مسلح  و شیعه و 
سنی اختالف وجود دارد،  اما مردم اقصی نقاط کشور با وحدت و همدلی نشان 

دادند که در کنار هم قرار دارند.
روحان��ی گفت: در حادثه اخیر در کنار اس��تاندار، فرماندهان س��پاه و ارتش 
حضور داشتند و در کنار سایر مسئولین اجرایی، نیروهای مسلح مشغول فعالیت 
بودن��د.  رئیس جمهور با اش��اره به اقدام اخیر دولت آمریکا درخصوص س��پاه 
پاسداران، تصریح کرد: شما فکر کردید اگر سپاه را گروه تروریستی بنامید کسی 
آن را از شما می پذیرد. هیأت  حاکمه کم تجربه آمریکا در دو سال اخیر در کجا 
موفق بوده اس��ت؟ از معاهده آب و هوا خارج ش��دید، آیا کسی از شما حمایت 
کرد؟ سیاه پوس��تان و مردم آمریکای التین را برای رفت و آمد تحت فشار قرار 
دادید، آیا کسی آن را تأیید کرد و یا قدس شریف را پایتخت رژیم صهیونیستی 
اعالم کردید آیا کسی آن را از شما پذیرفت؟ بدانید قدس برای همیشه پایتخت 
ملت فلس��طین خواهد بود و اقدام و توطئه ش��ما در تاریخ منطقه اثرنخواهد 
گذاشت. همچنین جوالن را متعلق به متجاوزین صهیونیستی اعالم کردید، اما 
آیا کسی آن را از شما قبول کرد؟ روحانی خاطرنشان کرد: موقع اعمال تحریم 
علیه ملت ایران، اعالم کردید که در تابس��تان کار ایران تمام اس��ت. پس از آن 
زمان کریسمس و بعد 22 بهمن و سپس آغاز سال جدید را به عنوان پایان کار 
ایران اعالم کردید. بدانید که همیشه در خطا بودید و باز هم در خطا هستید. 
شما منافع ملت آمریکا و جهان را به خاطر یک مشت صهیونیست، مورد معامله 

قرار دادید و این بزرگترین خطا و اشتباه تان است.
رئیس جمهور اظهار داشت: تصور کردید اگر علیه سپاه سخن بگویید در ایران 
اختالف ایجاد ش��ده و یا از محبوبیت س��پاه کاسته خواهد شد اما بدانید امروز 

محبوبیت سپاه در قلب ملت ایران و منطقه بیشتر است.
روحانی با تأکید بر اینکه ملت ایران به راه و اهداف خود پایبند بوده و به آن 
خواهد رس��ید، اظهار داشت: در سال ۹2 وعده دادیم که سانتریفیوژها بچرخد 

و اقتص��اد هم بچرخد و امروز س��انتریفیوژها، بهت��ر و دقیق تر و با کیفیت تر از 
دیروز می چرخند و ملت ایران هم در توسعه علمی و اقتصادی، هر روز گام های 
جدیدی برمی دارد. رئیس جمهور گفت: اقتصاد کش��ورمان در چند سال اخیر، 
مس��یر درست را طی کرده است و اگر قبل از سال ۹2 حدود دو سوم از گندم 
مورد نیاز خود را از خارج وارد می کردیم، امروز خودکفا هستیم و علی رغم میل 
دشمنان، در بسیاری از محصوالت از جمله بنزین نیز به خودکفایی رسیده ایم 
و در برداشت از منابع مشترک گاز و نفت از همسایگان خود پیشی گرفتیم و 

اقتصاد کشورمان به رغم خواست دشمنان می چرخد.
روحانی با اش��اره به اینک��ه دولت با همه توان از محصوالت و ش��رکت های 
دانش بنیان حمایت می کند، گفت: در چند س��ال اخیر چندین هزار محصول 
دانش بنیان به عرصه تولید رسیده است و شرکت های دانش بنیان شتاب دهنده ها 

و رشد علمی و فناوری ارتقا یافته و در نوآوری ۳۵ پله رشد داشته ایم.
رئیس جمهور تصریح کرد: مسیر ما، مسیر علم، دانش، خودکفایی، قدرت و 

نوسازی کشور است و آن را با قدرت پیگیری خواهیم کرد.
روحانی جبران خسارات ناشی از سیل و سیالب را در کمترین زمان ممکن 
مورد تأکید قرار داد و گفت: جبران این خسارت ها به مانند نیواورلئان چند سال 
به طول نخواهد انجامید بلکه در همین س��ال ۹۸، خسارت های اصلی جبران 
خواهد شد و اولین هدف ما این است که کسانی که در سیل خسارت دیده اند 

در کمترین زمان ممکن به زندگی عادی بازگردند.
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز مقام معظم رهبری، دولت، نیروهای مسلح و 
همه دستگاه ها، یکپارچه در کنار هم قرار دارند و خسارت ها را جبران و برطرف 
می کنی��م. رئیس جمهور خطاب به مردم گفت: مردم بدانند هدف بزرگ همه 

تالشگران در همه صحنه ها، انجام وظیفه و خدمت به ملت بزرگ ایران است.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه در بسیاری از امور 
صبر و حوصله به خرج داده ش��ده است، خطاب به طرف های مذاکره هسته ای 
کش��ورمان، گفت: یکی از اعضای ۱+۵ تمام تعهدات خود را زیر پا گذاش��ت و 
نش��ان داد که قابل اعتماد نیس��ت لذا به بقیه ۵ عضو این گروه می گویم که به 
وظایف ش��ان توجه داشته باش��ند. ما صبر می کنیم و صبر کردیم، اما صبر نیز 
آستانه ای دارد و در این آستانه ممکن است دولت و نظام ایران قدمی بردارد لذا 

برای آن روز هم فکری بکنید.
رئیس جمهور تصریح کرد: ما اگر صبر می کنیم به خاطر ضعف مان نیس��ت 
بلکه به خاطر تدبیر و منافع ملت ایران و منطقه است و از کسی ترسی نداریم. 
مسیر ما مسیر درستی است و امیدواریم دیگران بدانند که تاریخ نسبت به آنها 

قضاوت خواهد کرد و لذا پای پیمان و عهد خود باشید.

رهبر انقالب اس��المی حضرت آیت اهلل خامنه ای، س��پاه را یک دس��تگاه 
برجسته و در خط مقدم مواجهه با دشمن در میادین گوناگون برشمردند و 

تاکید کردند گربه رقصانی آمریکا علیه سپاه به جایی نخواهد رسید.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، در ش��ب والدت باس��عادت حضرت سیدالش��هداء 
علیه السالم و به مناس��بت روز پاسدار، رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
جمعی از پاسداران و خانواده های آنان، علت خصومت آمریکایی ها با سپاه را 
پیشگامی آن در دفاع از کشور و انقالب خواندند و خاطرنشان کردند: آمریکا 
و دش��منان نادان ۴0سال اس��ت که هرچه در توان داشتند علیه جمهوری 
اسالمی به کار بستند، اما هیچ غلطی نتوانستند بکنند و امروز دست انقالب 

و نظام اس��المی در منطقه و بلکه در دنیا باز ش��ده اس��ت. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، سپاه را یک دستگاه برجسته و در خط مقدم مواجهه با دشمن در 
میادین گوناگون برش��مردند و گفتند: سپاه هم در میدان عملیاتی و مقابله 
با دشمن در مرزها و حتی چند هزار کیلومتر دورتر در اطراف حرم حضرت 
زینب)س( پیش��قدم اس��ت و هم در میدان مقابله سیاسی با دشمن. رهبر 
انقالب اس��المی کینه آمریکایی ها از سپاه را ناشی از همین مسئله دانستند 
و افزودن��د: آمریکایی ها به خیال خود علیه س��پاه و در واقع علیه انقالب و 
ایران نقش��ه می کشند و گربه رقصانی می کنند، البته این خباثت ها به جایی 
نخواهد رسید و با برگشتن کید و فریب آنها به خودشان، دشمنان جمهوری 

اس��المی مانند ترام��پ و احمق های دور و بر نظ��ام حاکمه آمریکا در حال 
حرکت به س��مت حضیض هستند. ایشان ۴0س��ال توطئه علیه جمهوری 
اس��المی و در عین حال پیش��رفت انقالب را نش��انه ناتوانی آمریکایی ها در 
متوقف کردن حرکت ملت ایران دانس��تند و گفتند: دش��منان ایراِن عزیز، 
۴0سال اس��ت که انواع فشارهای سیاس��ی، اقتصادی و تبلیغاتی فراگیر را 
علیه ملت اِعمال کردند اما حتی آن روز که جمهوری اس��المی تازه کار بود، 
نتوانس��تند هیچ غلطی بکنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به دست 
برتر جمهوری اس��المی ایران در منطقه، افزودند: برخالف تصور دش��منان، 
عزت و قدرت امروز نظام اس��المی ناش��ی از بمب اتم نیس��ت، چرا که ما از 

ابتدا تأکید کردیم س��الح هس��ته ای برخالف مبانی دینی ما اس��ت و به آن 
نیازی نداریم، بنابراین اقتدار و عزت امروز ملت ایران در چشم دنیای اسالم، 
به خاطر ایس��تادگی، فداکاری و بصیرت مردم است. رهبر انقالب اسالمی، 
الزمه استمرار این حرکت پرافتخار را شناخت وظیفه و عمل به آن دانستند 
و گفتند: بدون تردید انقالب به پیش خواهد رفت، اما همگان از آحاد مردم 
و به ویژه جوانان تا س��پاه پاس��داران و کلیه نیروهای مسلح و دستگاه های 
دولت��ی باید نقش خود را در این حرکت تش��خیص دهند و با الگوگیری از 
عم��ل مؤمنانه اولیای الهی همچون امام بزرگوار، برای خدا و در راه خدا به 

وظایف خود عمل کنند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای: گربه رقصانی آمریکا علیه سپاه به جایی نخواهد رسید

با حضور رئیس جمهور و همزمان با روز ملی فناوری هسته ای

از 114 دستاورد جدید هسته ای رونمایی شد

سید بهاءالدین حسینی هاشمی

 تحلیلگر بانکی



فرص��ت امروز: گزارش اخیر صندوق بین المللی پول نش��ان می دهد که 
تغییرات تراز تجاری دوجانبه طی دو دهه گذش��ته به ش��دت تحت تاثیر 
ترکیبی از عوامل اقتصاد کالن بوده و در مقابل تغییر نرخ تعرفه، اثر کمتری 
داشته است. با توجه به اینکه یکی از ویژگی های بارز تحول اقتصاد جهان 
در س��ال های اخیر، توس��عه زنجیره های ارزش جهانی بوده است، افزایش 
شدید تعرفه ها، می تواند باعث تحمیل هزینه های باال و بلندمدت اقتصادی، 
اثرات موجی بر دیگر بخش ها و آس��یب بر اقتصاد جهانی گردد. نتایج این 
مطالعه نشان می دهد در بلندمدت، تغییرات زیاد و مستمر تعرفه ها می تواند 

ساختار تولید و سرمایه گذاری داخلی و بین المللی بنگاه ها را تغییر دهد. 
اخی��راً تراز تجاری دوجانبه که در واقع، معرف تفاوت صادرات و واردات 
میان دو کش��ور اس��ت، مورد بررس��ی دقیق تری قرار گرفت��ه و برخی از 
سیاست گذاران از بزرگ بودن تراز تجاری و افزایش اندازه آن نگران هستند 
و گمان می کنند این اتفاق ناش��ی از اقدامات غیرآشکاری بوده که تجارت 
بین الملل را در معرض اختالل قرار داده است، اما سوال اصلی این است که 

آیا تمرکز بر ترازهای تجاری، کار درستی است؟
پاس��خ کوتاه به این سوال، خیر اس��ت. مطالعه صندوق بین المللی پول 
در فصل چهارم گزارش چش��م انداز اقتصاد جهان ک��ه در تاریخ ۴ آوریل 
20۱۹ منتشر شد، نشان داده که تغییر تعرفه بین دو کشور با تراز تجاری 
مشخص، از مسیر تغییراتی که در ترازهای تجاری دوجانبه با سایر شرکای 
تجاری ایجاد می کند، خنثی می شود و در نهایت این اقدام تغییر تعرفه، اثر 
خیل��ی کم یا هیچ اثری بر کل تراز تجاری )مجموع همه ترازهای تجاری 

دوجانبه( خواهد داشت.
آنچه بیش از همه وضعیت تراز تجاری کشورها را متاثر می کند، تعرفه ها 
نیس��ت بلکه شرایط کالن اقتصادی است. صندوق بین المللی پول در یک 
مطالعه با استفاده از داده های مربوط به 6۳ کشور جهان در طول 20 سال 
و برای ۳۴ بخش، محرک های تغییر در تراز تجاری دوجانبه را مش��خص 

کرده اس��ت. یافته های این مطالعه نش��ان می دهد، تغییرات تراز تجاری 
دوجانبه طی دو دهه گذشته به شدت تحت تاثیر ترکیبی از عوامل اقتصاد 
کالن از جمله سیاست های مالی، سیکل های اعتباری، سیاست های نرخ ارز 
و تخصیص یارانه های زیاد به حوزه های تجارت پذیر بوده است و در مقابل 
تغییر نرخ تعرفه، اثر کمتری داش��ته است. البته باید توجه داشت که این 
موضوع به معنای عدم امکان آسیب دیدن تجارت از محل تعرفه ها نیست.

ب��ا توجه ب��ه اینکه یک��ی از ویژگی های بارز تحول اقتص��اد جهان طی 
س��ال های اخیر توس��عه زنجیره های ارزش جهانی بوده است و به صورت 
زنجیروار مراحل تولید کاالها در کشورهای گوناگون به هم پیوسته است، 
لذا افزایش شدید تعرفه ها، می تواند باعث تحمیل هزینه های باال و بلندمدت 

اقتصادی، اثرات موجی بر دیگر بخش ها و آسیب بر اقتصاد جهانی شود.
مطالع��ه اخیر صندوق بین الملل��ی پول حاکی از این اس��ت که عوامل 
اقتص��ادی می تواند مواردی مانند سیاس��ت مالی، تغیی��رات جمعیتی و 
تقاضای داخلی ضعیف به همراه سیاست های نرخ ارز و سیاست های سمت 
عرض��ه و تقاض��ا از جمله اعطای یارانه به بنگاه ه��ای دولتی یا بخش های 
صادرات��ی را نیز در بر بگیرد. در مقابل، تغییر در تعرفه های دوجانبه نقش 
کمتری در تغییر تراز تجاری دارد زیرا از قبل سطوح تعرفه در بسیاری از 
کشورها کم بوده و در واقع، کاهش متقابل تعرفه ها توسط کشورها اثرات 
تراز تجاری دوجانبه را متعادل کرده اس��ت. ب��ه عنوان مثال؛ ۹۵درصد از 
تغییر در تراز تجاری دو کشور آمریکا و چین در بازه زمانی ۱۹۹۵ تا 20۱۵ 

ناشی از عوامل اقتصاد کالن و نه تعرفه ها، بوده است.
همان طور که قباًل عنوان ش��د نباید از اثرات منفی افزایش تعرفه ها بر 
تجارت غافل ش��د. براساس گزارش صندوق بین المللی پول، در بلندمدت، 
تغییرات زیاد و مس��تمر تعرفه ها می تواند س��اختار تولید و سرمایه گذاری 
داخل��ی و بین الملل��ی بنگاه ها را تغییر دهد؛ به عنوان نمونه، متناس��ب با 
افزایش تعرفه ها به دلیل پیوس��تگی تولید کاالها در مسیر زنجیره ارزش 

جهانی، بهای کاالها و خدمات هم رشد کرده و گران تر می شوند.
از اواس��ط دهه ۹0 میالدی، کاهش معنادار هزینه های تجاری )از جمله 
تعرفه ها، هزینه های حمل و نقل و ارتباطات( با افزایش وسعت و پیچیدگی 
زنجیره ه��ای ارزش جهان��ی همراه بوده اس��ت. چنین روی��دادی، فرصت 

اشتغال زایی را برای کشورها فراهم کرده و آنها را کارآمدتر ساخته است.
مشارکت بیشتر در زنجیره ارزش جهانی باعث افزایش صادرات می شود 
و بخشی از عواید صادراتی کشورها ناشی از مشارکت آنها در زنجیره ارزش 
جهانی اس��ت؛ چنانچه طی سال های ۱۹۹۵ الی 20۱۵ همزمان با کاهش 
قاب��ل توجه میانگی��ن تعرفه های تجارت در جهان از ح��دود ۴6درصد به 
حدود ۳.۳درصد، تاثیر مشارکت در زنجیره ارزش جهانی در کل صادرات 

از ۳۳درصد به ۴2درصد افزایش یافته است.
ماهیت یکپارچه سیستم فعلی تجارت جهانی نشان می دهد که افزایش 
قابل توجه در تعرفه ها عالوه بر اینکه بر کشورها تاثیر می گذارد، اثر مواجی 
را نیز در کش��ور دیگر ایجاد می کند و به طور کلی وضعیت اقتصاد جهان 
را بر هم می زند. براس��اس یافته های صندوق بین المللی پول، افزایش نرخ 
تعرفه ها، نه تنها در کش��ورهایی که تعرفه باال وضع کرده اند، بلکه در سایر 
کش��ورهای ب��اال و پایین زنجیره های ارزش نیز تاثیر منفی گذاش��ته و به 

ستانده، مشاغل و بهره وری آنها آسیب می رساند.
اکنون، برای اغلب کش��ورها، اثر منفی ک��ه افزایش یک واحد درصدی 
تعرفه های بخش صنعت س��اخت )بدون در نظر گرفتن اثرات بازخورد( به 

دنبال دارد به مراتب بیشتر از اثری است که در سال ۱۹۹۵ داشته است.
بنابر یافته های صندوق بین المللی پول درخصوص اثرات جانبی افزایش 
ن��رخ تعرفه، به نظر می رس��د به کارگیری ابزار تعرف��ه به منظور حمایت 
از تولی��د داخلی، نه تنها کارس��از نخواهد بود، بلک��ه در بلندمدت فرصت 
اشتغال زایی در اقتصادها را از بین خواهد برد و بنگاه ها را از زنجیره ارزش 

جهانی جدا خواهد کرد.

گزارش صندوق بین المللی پول درباره پیامد مثبت کاهش تعرفه های تجاری در 2 دهه گذشته

بالیای تعرفه

»جهانی س��ازی: ش��کل دهی به یک معماری جهانی در عصر انقالب 
صنعتی چهارم«؛ این محور اصلی برگ��زاری اجالس داووس در ابتدای 
س��ال 20۱۹ ب��ود. چطور قرار اس��ت جهانی س��ازی ب��رای همه موثر 
باش��د و نه تنها برای عده ای انگشت ش��مار؟ این سوالی بود که قرار بود 
شرکت کنندگان در بخش های مختلف این اجالس از زوایای گوناگون به 
آن بپردازند. آنچه در مورد داووس در خبرها پررنگ تر بود غیبت شماری 
از س��ران کشورها بود. ش��رکت نکردن دونالد ترامپ و ترزا می و برخی 
چهره های برجسته سیاس��ی در داووس 20۱۹ خبرساز شد، اما جدای 
از این مورد، نشست های تخصصی داووس کار خودشان را کردند. حاال 
مدت ها اس��ت که مجمع جهانی اقتصاد بر روی موضوع انقالب چهارم 
صنعتی تمرکز کرده اس��ت و یکی از مهم ترین موضوعات در این حوزه 

مسئله کار است.
به گزارش آینده نگر، با پررنگ شدن بیشتر تکنولوژی هر سال بیشتر 
از س��ال قبل مس��ئله فرصت های ش��غلی و مهارت های مورد نیاز برای 
آینده مورد توجه کارشناسان قرار می گیرد. هرچه پای کامپیوتر، فضای 
مجازی، هوش مصنوعی و انواع فناوری بیش��تر به محیط کار و کس��ب 
درآمد کشیده می شود، این سوال پررنگ تر می شود که برای شغل های 
آینده چه مهارت هایی بیش��تر مورد نیاز اس��ت و اصوال چه شغل هایی 
که ما می شناس��یم قرار اس��ت باقی بمانند و کدام ه��ا کم کم به تاریخ 
می پیوندن��د. با پایان گرفتن اج��الس داووس، مجمع جهانی اقتصاد به 
۵ نمونه از راهنمایی هایی که چهره های کس��ب وکار و سیاست در مورد 
آینده کار و آنچه باید انجام ش��ود، گفته بودند اش��اره کرده اس��ت که 

ترجمه آن را در این بخش می خوانید.
آدم های باهوش تر از خود را استخدام کنید

این پندی است که جک ما، رئیس هلدینگ علی بابا دارد: »وقتی من آدم ها 
را استخدام می کنم، کسانی را استخدام می کنم که از من باهوش تر باشند. 
کس��انی که چهار یا پنج سال بعد بتوانند رئیس من باشند. من از کسانی 
خوشم می آید که مثبت هستند و هیچ وقت تسلیم نمی شوند.« از نظر او 
بهترین آدم ها کسانی هستند که خوش بین اند و مدام گالیه نمی کنند. ما 
همچنین به این نکته اش��اره کرد که او دو سال توانست در جهان تجارت 

دوام بیاورد چون در دوران قبلی زندگی اش معلم بوده است: »شما همیشه 
در پی این هستید که دانش  آموزان تان بهتر از شما باشند. می خواهید مثال 
شهردار شوند نه اینکه سر از زندان درآورند. قانون شماره یک معلمی این 

است: کمک کن آدم ها بهتر از تو شوند.«
کارگران »یقه جدید« آینده  کار هستند

جینی رومتی، مدیرعامل شرکت آی بی ام می گوید که همراه با ادامه 
پیدا کردن روند اتوماتیک ش��دن کارها، سرعت ایجاد شکاف در مهارت 
بیشتر می شود و حاال ترس ناامنی شغلی یک ترس واقعی است: »وقتی 
از بح��ران مهارت صحبت می کنم واقعا به این باور دارم که ش��غل های 
آینده به ص��ورت ۱00درصدی تغییر خواهند کرد.« اما او می  گوید که 

فائق آمدن بر این بحران ناممکن نیست.
رومتی می خواهد توس��عه مدل جدیدی از حرفه و آموزش را ببیند: 
یقه جدی��د، نه یقه آبی یا یقه س��فید. این یعنی س��رمایه گذاری بر روی 
توس��عه مهارت ها و واکنش نشان دادن به موقع به سپهر در حال تغییر 
کار. همچنین این موضوع به معنای رهایی از قالب ها و مدل های سنتی 
جذب کس��انی است که چهار سال درس خوانده اند یا مدارک دوره های 

باالتر را دارند.
رومتی می گوید: »به عنوان یک ش��رکت برای مان بسیار اهمیت دارد 
که اگر این موضوع را حل نکنیم، اگر بر روی جریان مهارت با سرعتی 
که همین حاال دارد پل نزنیم، به زودی ناامید خواهیم شد و بنابراین باید 

این کار را انجام دهیم و باید برای آدم ها مسیری بسازیم.«
استخدام زنان باعث می شود که ماشین ها هم کارآمدتر باشند

آل��ن بل��و، یکی از موسس��ان ش��رکت لینکدین و قائ��م مقام بخش 
محصوالت این ش��رکت یادآور می شود که هوش مصنوعی و یادگیری 
ماش��ینی در حال تبدیل ش��دن به زیربنای س��اخت ان��واع تکنولوژی 
هستند، از تلفن گرفته تا بانکداری و تولید بسیاری از محصوالت و انجام 

بسیاری از فعالیت های دیگر.
او می گوید: »همین طور که به پیش می رویم مهم است که تکنولوژی 
مورد نیازمان را به ش��یوه درس��ت طراحی و تولید کنیم.« او به هنگام 
این صحبت ها اشاره کرد که اساس الگوریتم هایی که در حال حاضر از 

آنها استفاده می کنیم همان اساسی است که توسط مردان سفیدپوست 
طراحی و ساخته شده است.

بلو معتقد است که تکنولوژی می تواند به صورت مثبت از انعطاف پذیری 
فض��ای کار حمایت کند. تکنولوژی، آم��وزش آنالین، از طریق ویدئو و 
آم��وزش در زمان غیرواقعی )با فاصل��ه زمانی از ارائه آموزش( را ممکن 
می کند. برخی از تکنولوژی ها هم هستند که به مردم اجازه می دهند با 
کار کردن از راه دور بتوانند تعادل بیشتری در زندگی شان برقرار کنند. 
بل��و در مورد تکنولوژی و زنان می  گوید: »ما مدام بیش��تر و بیش��تر به 
آموزش ماش��ینی وابسته می شویم که به ما کمک می کند انتخاب های 
بهتری داشته باشیم. زنان باید حضور داشته باشند تا به ماشین ها کمک 

کنند که انتخاب های بهتری داشته باشند.«
بر روی آموزش جوانان و بیکاران سرمایه گذاری کنید

موریل پنیکاد، وزیر کار فرانس��ه برنام��ه اش را برای دوباره مهارت آموزی 
تش��ریح کرد که شامل اعطای سالیانه ۵00 یورو به کارکنان برای انتخاب 
برنامه ای است که می خواهند در آن آموزش ببینند. او گفت: »امروز دسترسی 
به سرمایه آسان تر از دسترسی به مهارت است. بسیاری از شهروندان ما فکر 
می کنند که قربانی جهانی شدن و تکنولوژی هستند. وقتی فرمان در دست 
شما نیست، تغییر همیشه برای تان خطر محسوب می شود. باید کنترل را در 

دست بگیرید، باید قادر باشید آینده خودتان را انتخاب کنید.«
نجات یافتگان چالش های روحی برای کسب وکار مناسبند

سالمت روان یکی از موارد مطرح شده در اجالس داووس بود. در حوزه 
شکس��تن تابوهای بیهوده و خلق محیط کاری حمایتگرانه تر، سالمت 
روان هم یکی از موضوعاتی بود که مورد توجه قرار گرفت. جان فلینت، 
مدیرعامل شرکت HSBC )یکی از بزرگ ترین سازمان های بانکداری و 
مالی در دنیا( اشاره کرد که بازماندگان مشکالت روح و روان را باید به 
عنوان دارایی نگریست: »آنهایی که از چالش های روانی بهبود می یابند 
معموال انعطاف پذیری و توانمندی بیشتری دارند.« به عقیده او بانک ها 
باید تبدیل به سالمت ترین سیستم انسانی شوند؛ تالشی که نه به خاطر 
ایجاد احساس خوب در بقیه بلکه به خاطر باال رفتن عملکرد باید صورت 

بگیرد.

آنچه در اجالس داووس 2۰19 گذشت و باید از آن درس گرفت

آینده کار و 5 توصیه

نگـــاه

گزارش بلومبرگ از بازار جهانی نفت
آمریکا معافیت های نفتی ایران را تمدید 

می کند؟
کمت��ر از یک ماه دیگر تا پایان معافیت ش��ش ماهه ای که آمریکا 
برای هش��ت کشور واردکننده نفت از ایران در نظر گرفته بود باقی 
مانده اس��ت و دولت ترامپ باید در این مدت نس��بتاً کوتاه تصمیم 
بگیرد که آیا بار دیگر این کش��ورها ی��ا حداقل تعدادی از آنها را از 
تحریم های نفت��ی یکجانبه خود علیه ایران معاف کند یا اینکه آنها 

را به قطع واردات نفت از ایران مجبور سازد.
بدون ش��ک دولت ترامپ خواس��تار افزایش فش��ار بر ایران است 
اما در ش��رایطی که قیمت نفت بار دیگر در یک روند صعودی قرار 
گرفته است، کاهش صادرات نفت ایران می تواند این روند را تقویت 

کند و به رشد بیشتر قیمت سوخت در آمریکا منجر شود.
هفته گذش��ته »برایان هوک« نماینده وی��ژه وزارت امور خارجه 
آمریکا در امور ایران مدعی ش��د که ش��رایط کنونی بازار نفت )در 
س��مت عرضه( بهتر از سال 20۱۸ اس��ت و به همین دلیل آمریکا 
می تواند برنامه های خود برای به صفر رس��اندن صادرات نفت ایران 
را با شتاب بیشتری دنبال کند. البته در این میان اعداد و ارقام بازار 
نفت حکایتی متفاوت را بازگو می کنند و بر نادرس��ت بودن ادعای 

برایان هوک داللت دارند.
از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون قیمت نفت حدود ۵0درصد 
افزایش یافته و به باالترین میزان خود در ۵ ماه اخیر رسیده است. 
قیمت س��وخت در آمریکا نیز در هفته های اخیر رشد قابل توجهی 
داش��ته است، به طوری که براس��اس آخرین آمارهای وزارت انرژی 
آمریکا متوسط قیمت بنزین در این کشور از اواخر ماه فوریه )اوایل 
اسفند( تاکنون ۱۸درصد افزایش یافته و فاصله چندانی با سقف آن 
در سال 20۱۸ ندارد. در چنین شرایطی دولت ترامپ کار دشواری 
برای تحت فش��ار قرار دادن مش��تریان نفت ایران در پیش خواهد 

داشت.
از س��وی دیگر صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال 
جاری میالدی روندی صعودی را پیموده است. نفتکش های ایرانی 
که در هفته ه��ای آغازین تحریم های نفتی معم��والً مکان یاب های 
ماهواره ای خود را خاموش می کردند تا تحرکات ش��ان رصد نشود، 
اکنون مدتی اس��ت که بار دیگر این مکان یاب ها را روش��ن کرده اند 
و به همین دلیل کاماًل مش��خص شده است که صادرات نفت ایران 
بیش��تر از آن چیزی اس��ت که قب��اًل تصور می ش��د. البته آمارهای 
گمرکی مش��تریان نفت ایران نیز نشان می دهند که صادرات نفت 
ایران در سال جاری میالدی در قیاس با ماه های پایانی سال 20۱۸ 

افزایش یافته است.
در حال حاضر کش��ورهای چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، ترکیه، 
تای��وان، ایتالیا و یونان از اجرای تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران 
معاف هستند. اطالعاتی که بلومبرگ از طریق رهگیری نفتکش های 
حامل نفت ایران کسب کرده نشان می دهد که صادرات نفت ایران 
به پنج کش��ور چین، کره جنوبی، هند، ژاپن و ترکیه در ماه مارس 
)۱0 اس��فند تا ۱۱ فروردین( روزانه به طور متوس��ط ۱.76 میلیون 
بش��که بوده است که در قیاس با رقم روزانه ۱.۴2 میلیون بشکه ای 
آن در ماه فوریه )۱2 بهمن تا ۹ اس��فند( افزایش چشمگیری نشان 

می دهد.
برخالف ادعاهای برایان هوک، به نظر نمی رس��د که آمریکا قادر 
باشد در آینده ای نزدیک صادرات نفت ایران را به صفر برساند. این 
دیپلمات بلندپایه آمریکایی در حالی قطع کامل واردات نفت س��ه 
کش��ور یونان، ایتالیا و تایوان از ایران را س��ندی برای اثبات ادعای 
خود می خواند که این س��ه کشور اساس��اً از معافیتی که آمریکا به 
آنها داده است هیچ اس��تفاده ای نکرده اند. در واقع به صفر رسیدن 
صادرات نفت ایران به این کش��ورها قبل از آغاز رس��می تحریم ها 
اتفاق افتاده اس��ت. پاالیش��گاه های یونان و ایتالیا حدود ش��ش ماه 
اس��ت که هیچ محموله نفت��ی از ایران دریاف��ت نکرده اند و حدود 
هفت ماه اس��ت ک��ه هیچ محموله نفتی از ای��ران وارد بنادر تایوان 

نشده است.
تحریم های ترامپ در مقایس��ه با تحریم های اوباما نشان می دهد 
که می��زان کاهش تولید نفت ایران بر اث��ر تحریم های نفتی دولت 
ترامپ تنها کمی بیشتر از رقم آن در دوران تحریم های نفتی دولت 
اوباما بوده اس��ت. اگرچه رئیس جمهور کنونی آمریکا نیز توانس��ته 
اس��ت به مانند رئیس جمهور قبلی این کش��ور از طریق تحریم های 
نفتی به اقتصاد ایران فشار وارد کند اما وی برای شدت بخشیدن به 

این فشار در ماه آینده میالدی کار دشواری خواهد داشت.
در ش��رایطی که پنج کشور نفت خیز دیگر شامل آنگوال، الجزایر، 
ونزوئ��ال، لیب��ی و نیجریه ب��ا بحران های داخلی دس��ت وپنجه نرم 
می کنن��د و تولید نفت آنها نیز تحت تأثیر این بحران ها قرار گرفته 
اس��ت، افزایش فش��ار بر ایران می تواند موجب سرعت گرفتن روند 

صعودی قیمت ها در بازار نفت شود.
اکن��ون ترام��پ با دو گزین��ه در مورد نفت ایران مواجه اس��ت و 
مشاوران وی در مورد انتخاب یکی از این دو گزینه اختالفات جدی 

با یکدیگر دارند.
یک گزینه برای دولت ترامپ این اس��ت که معافیت س��ه کشور 
یونان، ایتالیا و تایوان –که عماًل از معافیت خود استفاده نکردند- را 
تمدید نکند و از این طریق مدعی شود که فشار بر ایران را افزایش 
داده اس��ت، بدون اینکه تأثیر واقعی بر جریان نفت در بازار بگذارد. 
در قالب این گزینه، دولت ترامپ می تواند از پنج کشور دیگر )چین، 
هن��د، کره جنوب��ی، ترکیه و ژاپن( نیز بخواهد ک��ه واردات نفت از 
ای��ران را کاهش دهن��د که در این میان کره جنوبی و ژاپن بیش از 

سایرین به پذیرش خواسته های آمریکا تمایل نشان خواهند داد.
گزین��ه دیگر دول��ت ترامپ این اس��ت که برای جب��ران کمبود 
نف��ت ایران در بازار به عربس��تان و دیگر اعض��ای اوپک تکیه کند. 
سعودی ها خوش��حال خواهند شد که جای رقیب ش��ان را در بازار 
بگیرند اما در عین حال باید اذعان داشت که آنها نیز دیگر به اندازه 

گذشته مایل به افزایش سطح تولید خود نیستند.
ترام��پ برای انتخ��اب یکی از این دو گزینه احتم��االً به تأثیرات 
داخلی آنها )مش��خصاً تأثیر بر قیمت س��وخت( نی��ز توجه خواهد 
کرد. با این اوصاف به نظر می رس��د باید در هفته های آینده منتظر 
پیام های توئیتری وی خطاب به عربس��تان و اوپک باش��یم؛ ضمن 
اینکه انتظار می رود وی معافیت پنج کشور چین، هند، کره جنوبی، 

ترکیه و ژاپن را تمدید کند.
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یک س��ال از زمان اعالم یکسان سازی نرخ ارز می گذرد و ماجرای بازی 
پتروشیمی ها در بازار ارز از زمان اعالم یکسان سازی نرخ ارز و دالر ۴200 
تومانی ش��کل گرفت. س��ال گذش��ته بود که معاون اول رئیس جمهور با 
اعالن یکسان س��ازی نرخ ارز رقم ۴200 تومان را نرخ رس��می دالر اعالم 
ک��رد و خری��د و فروش در قیمت های دیگر را قاچاق ارز و از تخلفات قابل 

پیگیری دانست.
ب��ه گزارش خبرآنالین، سیاس��ت های کالن بین المللی، میزان فروش 
نفت و فرآورده های آن و همکاری و هماهنگی ش��رکت های پتروشیمی 
به عنوان ش��رکت های درآمدزا همواره در نرخ ارز در کشور تاثیر داشته 
و اثرات مس��تقیم و غیرمس��تقیم آنها در س��فره و معیشت مردم بسیار 
پررنگ بود. از این رو بانک مرکزی با احتس��اب درآمدهای ارزی حاصل 
از فروش محصوالت پتروشیمی نرخ ارز را ۴200 تومان تعیین کرد، اما 
این موضوع با اعتراض بخش خصوصی و اغلب صادرکنندگان محصوالت 
پتروشیمی مواجه شد. از س��وی دیگر شفافیت سامانه نیما موجب شد 
تا پتروش��یمی ها از اظهار ارز حاصله در این س��امانه خودداری کرده و 
دولت را برای آزاد گذاشتن دست آنها در عرضه و قیمت گذاری ارز خود 

تحت فشار بگذارند.
خروج آمریکا از برجام و تش��دید تحریم کش��ورمان نیز نتوانس��ت این 
شرکت ها را پای کار آورده و مجبور به همراهی و همکاری با بانک مرکزی و 
سامانه نیما کند. این آغاز تنش های فزاینده بازار ارز بود. کاهش درآمدهای 
ارزی  از ی��ک س��و و مقاومت در برابر ارائ��ه ارز حاصل از صادرات به بانک 

مرکزی از سوی دیگر.
مهدی تقوی، اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبایی در این خصوص گفت: 
بی تردید اجرایی شدن تحریم های آمریکا علیه ایران می تواند زمینه را برای 

پررنگ تر شدن مشکالت کنونی اقتصاد ایران فراهم کند.
این پیش بینی کامال درس��ت از آب درآمد. صعود نرخ دالر به باالی ۱0 
هزار تومان در بازه زمانی بس��یار کوتاه منجر به افزایش قیمت در س��ایر 
بازارها ش��د. در این بین بورس نیز که از افزایش نرخ دالر تاثیر می گرفت 
دوران طالیی رش��د چند هزار واحدی در روز را تجربه می کرد و این بدان 
معنا بود ک��ه همزمان با مقاومت در برابر قوانین و بخش��نامه های دولت، 
شرکت های پرسود پتروشیمی در راس هرم مثبت های بورس قرار گرفتند 

و ارزش دارایی های آنها نیز به تناسب رشد نرخ دالر افزایش پیدا کرد.
وزی��ر نفت اما درب��اره تاثیر خروج آمریکا از برج��ام و اینکه چقدر روی 
صنعت نفت، درآمد و صادرات ما اثر می گذارد، نظر دیگری داشت: معتقدم 
با خ��روج آمریکا از برجام اتفاق قابل ذکری برای صادرات نفت و میعانات 
گازی م��ا رخ نخواهد داد و درآمدهای ارزی کش��ور طبق آنچه در بودجه 

است، تامین خواهد شد.
در این بین نمایندگان مجلس نیز به انتقاد از دولت پرداخته و با حمایت 
از برخی شرکت های پتروشیمی به این ناهماهنگی دامن زدند. رحیم زارع 
در گفت وگوی ویژه خبری گفت: ایجاد س��امانه ارزی نیما بدون پش��توانه 
کارشناسی و براساس تصمیم یک شبه است و شفافیتی در آن وجود ندارد. 

سامانه نیما موجب تقویت واردات و تضعیف صادرت شده است.
زارع گف��ت: پتروش��یمی ها حدود ۱7 میلی��ارد دالر ارز خود را به دلیل 
سیاس��ت های دولت در خارج از کش��ور یا چرخه صرافی ها نگه داش��ته یا 

جرأت وارد کردن آن را به کشور ندارند.

دولت برای کنترل فضای ایجادشده اقدام به صدور بخشنامه هایی مبنی 
بر ممنوعیت صادرات و نحوه قیمت گذاری و عرضه محصوالت پتروشیمی 
در داخل کش��ور کرد. این اقدام اگرچه دیر اما موثر واقع ش��د. ممنوعیت 
صادرات پاشنه آشیل بسیاری از شرکت های پتروشیمی بود که در مقابل 
ش��فافیت و همراهی دولت برای تامین ارز مورد نیاز بازارها قد علم کرده 

بودند.
همزم��ان با این جریان��ات در مجلس طرحی ارائه ش��د مبنی بر انتزاع 
پتروش��یمی از وزارت نفت و تش��کیل وزارت انرژی، اما مرکز پژوهش های 
مجلس با ریش��ه یابی ۹ چالش بزرگ در این راس��تا در گزارش��ی نوشت: 
تش��کیل وزارت انرژی، اقدامی موثر و ضروری برای ایجاد متولی مشخص 
در سیاس��ت های انرژی کشور و تقویت وزارت نفت با ادغام بخش برق در 
آن اس��ت، اما تشکیل وزارت آب و محیط زیست با خلط امور حاکمیتی � 
نظارت��ی و امور تصدیگری � اجرایی و ایج��اد تضاد منافع و ماموریت های 
غیرهمسو در یک دستگاه به صالح کشور نیست. به عالوه در شرایط کنونی 

انتزاع پتروشیمی از وزارت نفت نیز توصیه نمی شود.
حمیدرض��ا حاجی بابایی نماین��ده مردم همدان ام��ا در جهتی مخالف 
و ب��ا انتقاد از پتروش��یمی ها گفت: بخش بزرگی از ارز کش��ور در دس��ت 
پتروشیمی هاس��ت اما وضعیت این صنایع بس��یار مبهم ب��وده و نیازمند 
شفاف  سازی است. مواد اولیه ارزان، برق، انرژی و کارگر و تمام آنچه مورد 
نیاز صنعت پتروش��یمی اس��ت به صورت ارزان در اختیار این صنایع قرار 

گرفته است اما ارز آنها در خارج از کشور معامله می شود.
یکی دیگر از اقدامات دولت برای کنترل هرچه بیش��تر پتروشیمی ها در 
شرایط بحرانی اقتصادی اختیار دادن به وزیر نفت برای عزل و نصب اعضای 
هیات مدیره پتروشیمی ها بود. براساس اختیاری که هیات دولت به زنگنه 
داد در صورت عدم ارائه ارز توس��ط شرکت های پتروشیمی به بازار ثانویه، 
وزیر نفت می تواند درباره این شرکت های پتروشیمی که دولت و نهادهای 
وابس��ته دولت سهامدار آنهاس��ت، تصمیم گیری کرده و حتی اجازه دارد 

اعضای هیات مدیره پتروشیمی ها را عزل کند.
با این تمهیدات نقش آفرینی ش��رکت های پتروشیمی در سامانه نیما و 
ارزآوری برای کش��ور پررنگ تر ش��د. نوروززاده، مدیرعامل پیشین شرکت 
ملی صنایع پتروش��یمی، با اش��اره به عرض��ه ارز صادراتی ش��رکت های 
پتروشیمی در سامانه نیما گفت: پیش بینی می شد که 2۵درصد از عرضه 
ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور در سامانه نیما به صنعت پتروشیمی 
اختصاص داشته باشد اما امروز باید گفت ۸0درصد عرضه در سامانه نیما 

متعلق به شرکت های پتروشیمی است.
احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی نیز در دفاع 
از عملکرد پتروش��یمی ها برای نقش آفرینی در بازار ارز گفت: شرکت های 
پتروشیمی تخلفی در ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما نداشته اند. ارائه 
ارز صادراتی ش��رکت های پتروشیمی در سامانه نیما از ۱۵ مردادماه تا ۱۵ 
شهریورماه یعنی طی یک ماه ۸۸6 میلیون و 2۱0 هزار یورو بوده است. کل 
ارزی که از سوی همه صادرکنندگان در سامانه نیما وارد شده است حدود 
یک میلیارد و ۸2 میلیون یورو بوده اس��ت که ۸2درصد آن را شرکت های 

پتروشیمی ارائه کرده اند.
ب��ا وج��ود وارد بودن انتقادات به پتروش��یمی ها اما می ت��وان گفت این 
شرکت ها توانستند با دور زدن تحریم ها بخش اعظمی از نیاز ارزی کشور را 

تامین کنند. این حرکت بزرگترین نقطه قوت پتروشیمی بود.
بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در این رابطه با اشاره 
به اینکه ش��رایط بین المللی کنونی ایران محدودیت هایی را برای صنعت 
پتروش��یمی ایجاد کرده است، اظهار کرد: شرکت های پتروشیمی راه های 
بس��یار خوبی را برای حل مس��ائل و محدودیت های خود پیدا کرده اند و 

تالش می شود به مشکل خاصی برخورد نکنند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز با تایید این موضوع در مراسم افتتاح فازهای 
۱۳ و 22 و 2۳ و 2۴ پارس جنوبی تاکید کرد: میزان تولید محصول نهایی 
پتروش��یمی در سال ۹2، 27میلیون تن بوده که اکنون به ۳۱ میلیون تن 
رسیده و با اجرای ۱۸ طرح یادشده به ۵2 میلیون تن خواهد رسید یعنی 

دو برابر می شود.
وی درباره ارزش محصوالت پتروشیمی در فاصله ۹2 تا ۱۴00 نیز گفت: 
در سال ۹2 ۱۸میلیارد دالر ارزش محصوالت پتروشیمی بوده که در سال 

۹6 به 2۵ میلیارد دالر و تا ۱۴00 به ۳6 میلیارد دالر می رسد.
اما ماجراهای پتروش��یمی ها در سال گذش��ته به همین جا ختم نشد و 
بزرگترین چالش اقتصادی کشور در حوزه پتروشیمی نیمه های اسفندماه 

سال گذشته با پرونده مرجان شیخ االسالمی آل آقا رقم خورد.
با انتش��ار اخبار پرونده مربوط به اخالل شرکت بازرگانی پتروشیمی که 
به پرونده اختالس 6 هزار میلیارد دالری معروف شد بیژن زنگنه در گفت 
و گویی اظهار کرد: ش��رکتی بود به نام ش��رکت بازرگانی پتروش��یمی که 
۱00درصد دولتی و متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود. شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی کاالهای تولیدی خود را به این شرکت می داد و به 
دلیل گردش مالی بزرگ اعتباری برای این شرکت ایجاد شد. این شرکت 
در اقدامی عجیب در سال ۱۳۸۸ خصوصی شد اما روال گذشته ادامه پیدا 
کرد. نزدیک به ۴میلیارد یورو در سال های ۹۱ و ۹2 بازنگشته است. ارزی 
هم که بازگشته طبق ارز رسمی بوده در حالی که در آن سال ها ارز رسمی، 

مرجع و آزاد وجود داشته است.
گفته شد اختالسی به میزان 6 میلیارد و 600 میلیون یورو در سال های 
۸۹ تا ۹2 و در جریان دور زدن تحریم ها در ش��رکت بازرگانی پتروشیمی 
رخ داده است، اما آنچه در کنار این خبر توجه کاربران فضای مجازی را به 
خود جلب کرد، نام یکی از متهمان این پرونده به نام مرجان شیخ االسالمی 
اس��ت که »ش��ریک متهم اصلی این پرونده است و 7میلیون و 6۵ هزار و 
۵2۹ یورو و ۸میلیون و7۱0 هزار و ۳۸۴ دالر تحصیل مال نامشروع کرده 

است و اکنون خارج از کشور متواری است.
علینقی خاموش��ی، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاران ایران در 
این خصوص اعالم کرد که مرجان شیخ االس��المی جزو مجموعه بازرگانی 
پتروشیمی نیس��ت و ارتباطی با این مجموعه ندارد. وی ادامه داد: رئیس 
دادگاه این پرونده پس از پایان جلسه دوم اذعان کرد در این پرونده بحث 
اختالس و تصاحب 6.7 میلیارد یورو نیس��ت بلکه گردش این پول و نحوه 

ورود آن به کشور محل بحث است.
س��ال ۹7 در حالی به پایان رسید که صنعت پتروشیمی کشور در گذر 
از مس��یر پرفراز و نش��یب تحریم ها توانس��ت با حل بخش��ی از مشکالت 
ارزی دول��ت را یاری رس��اند، اما در مقاطع��ی از زمان نیز منفعت طلبی و 
بخشی نگری ضربات سختی به بازار ارز و در نهایت اقتصاد کشور وارد کرد. 

آثار این ضربات همچنان در سفره و معیشت مردم نمایان است.

سهم پتروشیمی ها در افزایش نرخ ارز چقدر است؟

سیاه و سپید صنعت پتروشیمی در سال ۹7
مسکـــــن

علت مقاومت خنثی فروشندگان مسکن چیست؟
سردرگمی فروشندگان در بازار مسکن

ربه گزارش ایس��نا، بعضی سایت های فروش ملک، کماکان عرصه 
تاخت و تاز نوس��ان گیران اس��ت؛ به طوری که در روزهای گذشته 
واحدهای ۳00 میلیون تومانی مسکن مهر پردیس را تا یک میلیارد 
تومان قیمت گذاری کردند! هرج و مرج قیمتی البته در بازار مسکن 
شهر تهران نیز دیده می ش��ود. فروشندگان، تحت تأثیر قیمت های 
کاذب ی��ا از فروش منصرف می ش��وند یا قیمت ها را به روز می کنند. 
این در حالی اس��ت که به گفته دفات��ر امالک، قبل از اینکه مالکان 
قیمت ها را باال ببرند هم برای واحد آنها مش��تری پیدا نمی شد؛ چه 
برسد به حاال که ۵تا ۱0درصد به قیمت پیشنهادی اضافه کرده اند. 
واسطه های ملکی می گویند که فروش��ندگان، قطعاً از ایجاد فضای 
رک��ود تورمی در بازار مس��کن، توفیقی به دس��ت نخواهند آورد. از 
س��وی دیگر مقایسه روند رشد بازارهای مسکن، طال و ارز طی پنج 
سال گذشته نشان می دهد که برخالف تصور غالب، قیمت ها در هر 
س��ه بخش تقریباً به یک میزان رش��د کرده و ظرفیت بازار مسکن 

پر شده است.
اقتصاد بدون تقاضا

منطق س��اده ای در هر بازاری برای تعیین قیمت ها وجود دارد و 
آن تناس��ب عرضه و تقاضا اس��ت. در حال حاضر با توجه به جهش 
قابل مالحظه قیمت مس��کن، بخش تقاضا قدرت خود را از دس��ت 
داده و کارشناس��ان می گویند حداقل تا ۱0 فصل این وضعیت ادامه 
پیدا خواهد کرد. در این فاصله هر نوع تحول قیمتی در بازار مسکن، 
زمان دستیابی به رونق مجدد را طوالنی تر می کند. طی سه ماه اخیر 
میانگین قیمت مسکن شهر تهران ۹ میلیون و 7۸۹ هزار تومان در 
هر متر مربع بوده که نس��بت به سه ماه قبل از آن ۳درصد افزایش 
یافته است. سال گذشته در همین زمان متوسط قیمت مسکن شهر 
تهران ۵میلیون و ۵۳0 هزار تومان به ثبت رسید. آذرماه ۱۳۹6 نیز 
ب��ه عنوان نقطه آغاز افزایش قیمت، میانگین قیمت مس��کن تهران 
۵میلی��ون و ۹0 هزار تومان بود. آذرماه ۱۳۹۴ هم متوس��ط قیمت 
۳میلیون و ۸۸0 هزار تومان بود. همان طور که آمار نش��ان می دهد 
قیمت نس��بت به آذرماه س��ال ۱۳۹6 معادل ۹2درصد و نسبت به 

آذرماه ۱۳۹۴ معادل ۱۵2درصد رشد یافته است.
تأثیر گرانی نهاده های تولید بر قیمت مسکن

برخی کارشناس��ان معتقدند با توجه به رشد قابل مالحظه قیمت 
مصالح س��اختمانی ناش��ی از نوس��انات نرخ ارز، قیمت مس��کن در 
آین��ده افزایش خواهد یاف��ت. با این حال ع��ده ای دیگر می گویند 
بازار مس��کن، تورم آین��ده را پیش خور کرده و جه��ش قیمت ها با 
توجیه افزایش قیمت مصالح س��اختمانی، منطقی به نظر نمی رسد. 
از سوی دیگر بسیاری از سازندگانی که سال ۱۳۹۴ واحدهای خود 
را با قیمت مصالح آن زمان س��اختند، سال ۱۳۹7 آپارتمان ها را به 
عنوان واحد کلیدنخورده نوساز با ۱۵2درصد رشد قیمت فروختند، 
بنابراین اگر مجدداً قیمت ها را به طور مثال ۵0درصد افزایش دهند 
یعن��ی 202درصد س��ود خواهند کرد که این مقدار س��ود در هیچ 
بخش��ی از اقتصاد کش��ور وجود ندارد. توجیه برخی سازندگان این 
اس��ت که رشد قیمت مسکن طی یک سال اخیر 70درصد پایین تر 
از طال و ارز بوده که در پاس��خ باید گفت قیمت طال و ارز از س��ال 
۱۳۹2 تاکنون نوس��ان بسیار اندکی داشته و حاال که به رشد حدود 
۱60درصد رس��یده تقریباً با رش��د ۱۵2درصد قیمت مسکن برابر 
ش��ده اس��ت، لذا در حال حاضر توجیهی برای رشد قیمت مسکن 

وجود ندارد.
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در یک نظرسنجی اینترنتی با حضور 2۸7 نفر از شرکت کنندگانی 
که عمدتاً فعال حوزه مس��کن هس��تند، نرخ رشد قیمت مسکن در 
سال ۱۳۹۸ همتراز با تورم عمومی پیش بینی شده است. 26درصد 
افراد معتقدند افزایش قیمت مس��کن همس��طح تورم پیش می رود. 
2۵درصد گفته اند کمی باالتر از تورم خواهد بود. ۱7درصد پایین تر 
از ن��رخ ت��ورم را برای این بخش پیش بین��ی کرده اند. ۱7درصد نیز 
معتقدند نرخ رش��د قیمت مس��کن منفی خواهد بود. ۱۱درصد به 
رش��د 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.
کسادی بازار مسکن در تعطیالت نوروز

با وجود گرمای نس��بی معامالت در اس��فندماه سال گذشته، در 
روزهای نخستین سال جاری بازار تقریباً در رکود کامل به سر برده 
است. براس��اس اعالم اتحادیه مشاوران امالک، معامالت مسکن در 
اس��فندماه ۱۳۹7 نسبت به زمان مشابه س��ال قبل در کل کشور و 
ش��هر تهران به ترتیب 26درصد افزایش و 7درصد کاهش داش��ته 
اس��ت؛ با این حال تعداد قراردادها به ترتیب 2۴ و ۳۳درصد نسبت 

به بهمن ماه افزایش نشان می دهد.
اما درخصوص س��ال جدی��د با توجه به قرار داش��تن در روزهای 
تعطیل، تعداد معامالت قابل توجه نبوده است؛ به طوری که در ۱6 
روز ابتدای فروردین ماه ۱۳۹۸ تنها 6۱ مورد خرید و فروش مسکن 
در ش��هر تهران به ثبت رس��یده و باید ببینیم در ۱۵ روز باقی مانده 
چه اتفاقی می افتد. این در حالی است که فروردین ماه سال گذشته 

تعداد قراردادهای خرید و فروش شهر تهران ۵000 مورد بود.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

تورم در کل کش��ور در اس��فندماه ۹7 نسبت به اس��فندماه ۹6 معادل 
۴7.۵درصد بوده اس��ت. اس��تان کردس��تان با ثبت ت��ورم ۵۸.۳درصدی 
بیشترین گرانی را در این یکسال تجربه کرده و کمترین میزان تورم نقطه 
به نقطه هم مربوط به اس��تان هرمزگان است. بررسی ها نشان می دهد که 
هر خانوار ساکن در اس��تان کردستان ۱0.۸درصد بیشتر از متوسط تورم 
کل کشور برای تامین نیازمندی ها هزینه کرده اند و در استان هرمزگان این 

میزان ۸درصد کمتر از میانگین کل کشور است.
به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱2ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹7 
برای خانوارهای کش��ور به عدد 26.۹درصد رس��ید. بیش��ترین نرخ تورم 
۱2ماهه مربوط به استان ایالم )۳۱.7درصد( و کمترین آن مربوط به استان 

کرمان )2۱.6درصد( است. شکاف نرخ تورم ۱2ماهه استان ها در اسفندماه 
۱0.۱درصد اس��ت که نس��بت به ماه قبل ۱.0 واحد درصد افزایش نشان 
می دهد. در اس��فندماه ۱۳۹7 عدد ش��اخص کل برای خانوارهای شهری 
)۱00=۱۳۹۵( به ۱6۳.۳رس��ید که نس��بت به ماه قبل ۳.۸درصد افزایش 
نش��ان می دهد. در این ماه بیش��ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری 
مربوط به اس��تان قزوین با ۵.۵درص��د افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه 

مربوط به استان آذربایجان شرقی با 2.۴درصد افزایش است.
 درصد تغییر ش��اخص کل نسبت به ماه مش��ابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( برای خانوارهای ش��هری کشور ۴6.6درصد است. بیشترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه خانوارهای ش��هری مربوط به استان کردستان )۵6.۴ 

درص��د( و کمترین آن مربوط به اس��تان هرمزگان )۳۸.۳ درصد( اس��ت، 
یعنی خانوارهای شهری ساکن استان کردستان به طور متوسط ۹.۸درصد 
بیش��تر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان هرمزگان 
به طور متوس��ط ۸.۳درصدکمتر از میانگین کل کش��ور نسبت به اسفند 
۱۳۹6 برای خرید یک »مجموعه کاال و خدمات یکسان« هزینه کرده اند. 
نرخ تورم ۱2ماهه منتهی به اس��فندماه ۱۳۹7 برای خانوارهای شهری به 
عدد 26.6درصد رسید. بیشترین نرخ تورم ۱2ماهه مربوط به استان ایالم  
)۳2.0 درصد( و کمترین آن مربوط به استان کرمان )22.0 درصد( است. 
شکاف نرخ تورم ۱2ماهه استان ها در اسفندماه ۱0.0درصد است که نسبت 

به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

بیشترین تورم در قزوین، کمترین تورم در آذربایجان شرقی
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دولت زیان بانک های نظامی را با چاپ پول 
جبران نمی کند

پس از حسابرسی و تعیین سود و زیان، کلیه شرکت ها و بنگاه های 
اقتص��ادی باید مجامع خ��ود را پیش از آغاز تیرماه س��ال ۹۸ برگزار 
کنن��د. درواق��ع برگزاری مجامع ش��رکت ها و بنگاه ه��ای اقتصادی و 
بانک ها منوط به حسابرس��ی قانونی و اظهارنظر بازرس قانونی اس��ت. 
از س��وی دیگر برگزاری مجمع بانک هایی که در بورس سهام خود را 
عرضه می کند به مجوز بانک مرکزی و س��ازمان بورس بستگی دارد و 
البته بانک های غیربورسی نیازی به مجوز سازمان بورس ندارند. بانک 
مرکزی تایید و صدور مجوز مجمع بانک ها را به رعایت استانداردها در 
تهیه صورت های مالی و تعیین س��ود و زیان، دارایی ها و رعایت دیگر 
الزامات مدنظر منوط کرده اس��ت. معامله سهام بانک ها یک روز پیش 
از برگزاری مجمع و در روز مجمع متوقف می ش��ود چراکه منافع قبل 
از برگزاری مجمع متعلق به سهامداران در سال مالی گذشته و منافع 
پس از مجمع متعلق به خریداران جدید س��هام است. سهام بانک های 
نظامی که از ۱۸ فروردین ماه در بازار سرمایه عرضه می شود هم تابع 

همین شرایط است.
 س��هام ای��ن بانک ها مثل بانک های دیگر در بازار س��رمایه خرید و 
فروش می ش��ود و مغایرتی با اصول ادغام در این بین دیده نمی شود. 
بعضی به خرید سهم قبل از برگزاری مجمع برای کسب سود سال ۹7 
عالقه دارند که می توانند خرید را پیش از تیرماه انجام دهند و بعضی 
از خریداران که تمایلی به دریافت س��ود مجمع ندارند، می توانند پس 
از برگزاری آن به خرید س��هم اقدام کنند. نکته مهم اما اینکه پس از 
برگزاری مجامع بانک ها ادغام نهایی می ش��ود و دیگر نامی از بانک ها 
و موسس��ات اعتباری نظامی در بین نیس��ت و همه امتیازات به بانک 
س��په داده می ش��ود. به این ترتیب فروش س��هام بانک ها و موسسات 
نظامی مغایرتی با عدم انتش��ار صورت های مالی آنها ندارد، چراکه اگر 
حسابرسی الزم انجام نشود، بانک ها اجازه برگزاری مجمع را نخواهند 

داشت و صورت های مالی در مجمع اعالم می شود.
بعض��ی اطالعات را نمی توان آش��کار نکرد که از جمله میزان بدهی 
بانک های نظامی به بانک مرکزی است. بانک مرکزی به عنوان طلبکار 
از ای��ن بانک ها صورت  ه��ای مالی بده��ی را دارد و وضعیت بعضی از 
این بانک ها مثل بانک انصار به گونه ای اس��ت که می توان گفت هیچ 
بدهی به بان��ک مرکزی ندارد. فکر می کنم مردم نباید در مورد ادغام 
بانک های نظامی برای سندسازی یا حساب سازی نگران شوند چراکه 
احتمال آن ضعیف است. بانک سپه به عنوان بانک مقصد نظارت های 
الزم در مورد ارزیابی را انجام می دهد و از سوی دیگر نهادهایی چون 

بانک مرکزی و بورس هم در این فرآیند دخالت دارند.
بانک س��په پس از ادغام بانک های نظامی تبدیل به بزرگترین بانک 
کشور می ش��ود، اما بعید است افزایش تعداد شعب و کارمندان ناشی 
از ادغام برای این بانک مش��کلی ایجاد کند. بانک س��په بیش از 700 
شعبه اس��تیجاری دارد که می تواند آن را به ساختمان های جدید که 
مال��ک آن اس��ت منتقل کند. این بانک می تواند ش��عب بزرگ را نگه 
دارد و کوچک را ببندد که البته به معنای اخراج کارکنان نیست. این 
بانک می تواند با سرمایه گذاری مناسب از امتیاز شعب و کارکنان زیاد 
به عنوان اولین و بزرگترین شبکه بانکی کشور استفاده کند و من در 
جریان هس��تم که برنامه هایی هم برای اس��تفاده موثر از این امکانات 
دارد. ای��ن بانک تالش می کند بیش��ترین نف��ع را از ادغام ببرد که به 
دنبال آن اقتصاد کش��ور هم منتفع می ش��ود. به طور حتم بانک سپه 
به دنبال پنهان کردن زیان این بانک ها نیست و با چشم باز و نظارت 
کامل فرآیند ادغام را دنبال می کند. با توجه به برنامه های بانک س��په 
ارزش س��هام پس از ادغام افزایش پی��دا می کند و جایی برای نگرانی 

سهامداران وجود ندارد.
بعید اس��ت دولت برای جبران زیان بعضی از بانک های نظامی پول 
چاپ کند و روش��ی که در مورد موسس��ات مالی و اعتباری در پیش 
گرف��ت، در مورد بانک ه��ای نظامی هم اجرا ش��ود. پنج بانک نظامی 
مالکی��ت واحدی دارند که زیان یکی با درآمد یک بانک دیگر پایاپای 
اس��ت و تهاتر می ش��ود. در مجموع می توان این پنج بانک را سودده 
دانس��ت و شرایط از این منظر با موسس��ات مالی و اعتباری متفاوت 
است. این پنج بانک ارتباطات مالی متقابل دارند و در مجموع می توان 
گفت که ارزش دارایی های این پنج بانک بیش از میزان بدهی هاس��ت 

و حاصل مثبت است.

سکه رکورد 5میلیون تومان را زد
طال گرمی 47۰ هزار تومان

بازار س��که و طال روزهای پرالتهابی را پشت سر می گذارد، وضعیت 
نرخ ها در این بازار از ابتدای هفته تاکنون ثبات خود را از دس��ت داده 
و از روز دوشنبه تاکنون بیش 2۴0 هزار تومان بر قیمت سکه افزوده 

شده است. 
ب��ه گزارش خبرآنالین، رئیس کمیس��یون تخصص��ی طال و جواهر 
درباره وضعیت بازار س��که و طال گفت: از روز دوش��نبه نوسان شدید 
قیمت ه��ا اتفاق افت��اده به طوری که در ای��ن روز 2۳0هزار بر قیمت 
س��که افزوده شده و سه ش��نبه هم 2۴0هزار تومان بر نرخ آن افزوده 
شده و باید گفت در چهار روز گذشته ۴70هزار تومان بر قیمت سکه 

افزوده شده است.
محمد کشتی آرای افزود: به دلیل افزایش نرخ ارز، بازار سکه و طال 
تحت تاثیر قرار گرفته و قیمت س��که به بیش از ۵میلیون و ۱00هزار 
تومان افزایش یافته اس��ت. نوسان قیمت ها از روز دوشنبه شدید شده 
و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را به ۵میلیون و ۱۵0 هزار 

تومان افزایش داد. 
به  گفته وی، هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴میلیون 
و ۹۱0هزار تومان، نیم س��که 2میلیون و ۸00هزار تومان، ربع س��که 
ی��ک میلیون و 7۹0 هزار تومان و س��که های گرمی ۹۴۱هزار تومان 
قیمت گذاری شد. حباب س��که نیز به نسبت روزهای گذشته کاهش 
داشته و به سمت واقعی شدن در حرکت است به طوری که اکنون به 
۵۱0هزار تومان کاهش یافته است. همچنین هر مثقال طال به عنوان 
مبن��ای قیمت گذاری به 2میلیون و ۳۵هزار تومان رس��یده و هر گرم 

طالی ۱۸ عیار نیز ۴70 هزار تومان داد و ستد می شود.

یادداشت

به دنبال ادعای برخی نمایندگان در مورد دس��تور رئیس جمهور برای 
برداش��ت از صندوق توسعه ملی به منظور جبران خسارات ناشی از سیل، 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه اع��الم کرد که نظر مقام معظم رهبری بر 
این است که اگر دولت به جمع بندی برسد که الزم باشد از منابع صندوق 
توس��عه ملی برای جبران خسارت سیل استفاده کند، می تواند این کار را 

انجام دهد. از این رو تمهیداتی هم دولت در این رابطه داشته است.
به گزارش ایس��نا، با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم 
رهبری تحت عنوان »سال رونق تولید« سازمان برنامه و بودجه در مراسمی 
از برنامه تولید و اش��تغال و همچنین طرح اصالح س��اختار بودجه ۱۳۹۸ 
رونمای��ی کرد. در این نشس��ت نوبخت، معاون رئی��س جمهوری و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه برنامه رونق تولید متناسب 
با ش��رایط س��ال ۱۳۹۸ و مطالبات مقام معظم رهبری آماده شده است، 
گف��ت که امیدواریم دس��تگاه های اجرایی به گونه ای عمل کنند تا اهداف 

پیش بینی شده محقق شود.
جریان تأمین منابع برای خسارت سیل

ام��ا در ادامه رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه به جریان س��یل اخیر و 
خسارات وارده اشاره کرد و گفت که از ابتدای امر تنخواهی از سوی سازمان 
در اختیار دس��تگاه های مربوطه قرار گرفت که هر زمان رو به پایان باش��د 

مجدد پرداخت خواهیم کرد.
ب��ه گفته وی، ۵6 میلیارد تومان تنخواه برای اس��تان ها و ۱00 میلیارد 
تومان برای س��تاد بحران پرداخت کردیم و ۴۴2 میلیارد تومان هم برای 

جبران خسارت در بخش کشاورزی پیش بینی شده است.
نوبخ��ت این را هم گفت که از دو محل قانون��ی نیز منابع برای جبران 
خس��ارت ناشی از سیل تأمین خواهد شد؛ براساس قانون مدیریت بحران، 
امکان تأمین 2درصد از سر جمع اعتبارات وجود دارد. در عین حال که از 
محل ماده )۱0( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منابعی تأمین 

خواهد شد.
وی اظهار کرد که در ۱۳ فروردین ماه دس��تگاه های مربوطه در دیدار با 
رهبر انقالب گزارش��ی از اقدامات انجام شده برای سیل اخیر ارائه کردند و 
ایش��ان اعالم کردند »هر اقدامی برای حل این مساله الزم باشد، حمایت 

خواهند کرد.«
احتمال برداشت از ذخایر ارزی برای خسارات سیل

در جریان سیل اخیر در بخشی از نقاط کشور بر هزینه های سنگین آن 

مشهود بوده و الزم است از منابعی در کنار بودجه و نظام بانکی برای جبران 
آن اس��تفاده شود. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس برآورد 
اولی��ه را حدود ۳0 هزار میلیارد تومان اعالم ک��رده و برخی دیگر مدعی 
ش��دند که رئیس جمهور نامه ای برای برداشت 2میلیارد دالری از صندوق 

توسعه ملی برای تأمین هزینه های سیل داشته است.
اما اینکه این ماجرا تا چه حد مورد تأیید دولت اس��ت یا خیر؛ موضوعی 

است که نوبخت به آن پاسخ داد.
نوبخت با بیان اینکه از تمامی دس��تگاه های ذی ربط خواسته ایم برآورد 
هزینه را گزارش دهند و گزارش ها به صورت مقدماتی است، گفت: این در 
حالی است که ما همچنان در جریان وقوع اتفاق قرار داریم و ممکن است 
هزینه ها باالتر رود، اما واضح خواهد بود که جدا هزینه های سیل باالست.

وی گف��ت: دولت خود را موظف می داند از منابعی که در اختیار دارد و 
می تواند استفاده کرده و سازوکار تأمین آن را نیز پیش بینی خواهد کرد.

نوبخت درباره اینکه آیا رئیس جمهور نامه ای در مورد برداشت 2میلیارد 
دالر از صندوق داشته است یا خیر؟ این گونه پاسخ داد: در جلسه ای که با 
مقام معظم رهبری در مورد موضوع س��یل اخیر داشتیم، ایشان نیز اعالم 
کردند اگر دولت به این جمع بندی برس��د که الزم است از منابع صندوق 
برای جبران هزینه های س��یل اخیر استفاده کند می تواند این کار را انجام 

دهد. بر این اساس دولت نیز تمهیداتی در این رابطه داشته است.
وی گفت: هرگونه برداشت منابع از صندوق توسعه ملی برای سیل اخیر 

به طور حتم با سازوکار قانونی انجام خواهد شد.
برداشت از صندوق توسعه ملی اثر منفی در بازار ارز ندارد

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه همچنین در رابطه با اینکه آیا برداشت 
از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل می تواند تورم زا 
باشد اینگونه توضیح داد: خیر تورم زا نیست، چرا که منابعی را که برداشت 
می کنیم در بازار ارز خواهیم فروخت و دوباره از بازار جمع می شود که در 
این شرایط خلق پول جدیدی انجام نشده که بخواهد تورم زا باشد، در عین 
حال که با توجه به اینکه عرضه ارز در بازار صورت می گیرد و حجم آن هم 

کم نیست می تواند برای کنترل بازار ارز حتی مؤثر باشد.
ماجرای ارز 42۰۰ تومانی در بودجه 98 و تغییر آن به ارز نیمایی

در ادامه این نشس��ت خبرنگاری در رابطه ب��ا احتمال حذف ارز ۴200 
تومانی برای اختصاص به کاالهای اساس��ی از نوبخت س��وال کرد و اینکه 
گفته می ش��ود اخیراً اختصاص این ارز به گوشت تنظیم بازار متوقف شده 

است.
وی در این باره گفت که دولت بحث های زیادی در رابطه با نحوه  تأمین 
کاالهای اساسی داشته است، اما اکنون و در سال جاری نیز تاکنون تمامی 
2۵ کاالی اساسی ارز ۴200تومانی دریافت کردند و تاکید رئیس جمهوری 

نیز بر حمایت از مردم در این اقالم و مایحتاج بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در سال گذشته حدود ۱۳ هزار 
و ۵00 میلیارد تومان یارانه برای ارز پرداختیم، اما باید بررسی شود که آیا 
به اهدافی که می خواس��تیم رس��یدیم یا خیر، اما باید قبول کرد که شیوه  

چندان مناسبی نیست و باید نظارت ها در مورد آن جدی تر شود.
نوبخ��ت ادام��ه داد: اگر ارز ۴200 تومانی اختص��اص پیدا نکند موجب 
افزایش قیمت بیشتر در مورد کاالها و در نهایت فشار بر مردم خواهد شد. 
از این رو شیوه  اصالح این روند به طور جدی در دولت مطرح است و قطعاً 
اگر قرار باشد ارز ۴200 تومانی به نرخ نیمایی تغییر پیدا کند به طور قطع 
مابه التفاوتی که از این محل ایجاد خواهد شد بار دیگر به مردم بر می گردد، 
ام��ا اینکه این رقم در چه قالبی باش��د یعنی به ص��ورت کاالبرگ و یا به 
واردکننده اختصاص پیدا کند هنوز در دولت به جمع بندی نرسیده است.

بودجه 97 بدون استقراض در بانک مرکزی بسته شد
در ادامه این نشس��ت موضوع بودجه ۱۳۹7 مطرح ش��د و در این رابطه 
پورمحمدی – معاون بودجه سازمان برنامه و بودجه - توضیحاتی ارائه کرد.

وی با اعالم اینکه از منابع عمومی دولت در س��ال گذش��ته از رقم ۳۸6 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شده حدود ۳۴۹ هزار میلیارد تومان محقق 
شده است، اظهار کرد: شرایط بسیار خاص و سختی را در اوج تحریم ها در 
سال گذش��ته پشت سر گذاشتیم، اما این باعث نشد که با کسری بودجه 

مواجه شده و یا به سمت برداشت از پول های پرقدرت حرکت کنیم.
پورمحمدی با بیان اینکه اس��تقراض از بان��ک مرکزی از خط قرمزهای 
س��ازمان برنامه و بودجه در سال گذش��ته بوده است، ادامه داد: کار بسیار 
بزرگی انجام دادیم که در چنین اوضاعی به سمت استقراض از بانک مرکزی 
نرفتیم و از منابع تورم زا استفاده نکردیم. حتی منابعی که پیش بینی شده 
بود که بتوانیم در صورت کس��ری از صندوق توس��عه ملی استفاده کنیم 

دست نخورده باقی گذاشتیم تا بتوان در سال جاری از آن استفاده کرد.
معاون بودجه س��ازمان برنامه و بودج��ه با چند محور مهم بودجه ای در 
سال جاری گفت که به طور حتم تولید از اهم آن خواهد بود و برنامه های 

تدوین شده در این رابطه به طور جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

جبران خسارت سیل با ذخایر ارزی

تغییر روند اختصاص ارز به کاالهای اساسی

سیل، خسارت های زیادی به بخش های مختلف کشور زده است و حاال 
دولت باید به دنبال جبران این خس��ارت ها باشد. حاال اولین گزینه ای که 
برای پرداخت این خسارت ها عنوان شده است، تقریباً راحت ترین راه حل 
بوده است: برداشت از صندوق توسعه ملی. صندوقی که قرار بود نقش قلک 
را بازی کند و توشه ای برای نسل آینده از درآمدهای نفتی باشد، اما حاال 
هر اتفاقی می افتد، دولت و مجلس به آن متوسل می شوند. سه روز پیش، 
ح��دود ۱70 نماینده مجلس ایران در طرح��ی دوفوریتی، منابعی را برای 
جبران خسارت به سیل زدگان تعیین کرده اند. در یکی از بندهای این طرح 
آمده: »تا سقف معادل ریالی 2 میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی 
که با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی )نیما( به ریال تبدیل خواهد 
ش��د.« در این طرح همچنین به دولت اجازه داده ش��ده تا س��قف ۵ هزار 
میلیارد تومان از محل کاهش و جابه جایی اعتبارات ردیف های بودجه سال 
۹۸ مازاد بر اختیارات سازمان برنامه و بودجه خسارات سیل را جبران کند.

سیداحسن علوی، نماینده مردم سنندج و عضو کمیسیون عمران مجلس 
گفت: برآوردها به صورت غیررس��می برای خس��ارات ناش��ی از سیل بین 
2۵ تا ۳0 هزار میلیارد تومان تخمین زده ش��ده است که شامل خسارات 
کشاورزی، راهبردی، پل س��ازی، باغ سازی و موارد این چنینی می شود که 
قاعدتاً باید از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین شود. درخواست 
ما نمایندگان در این راس��تا جبران کل خس��ارات اس��ت یعنی برداش��ت 
خسارت وارده از صندوق توسعه ملی است در غیر این صورت باید مبلغی 
که برای اصالحات عمرانی گذاشته اند، برداشت کنیم. این درخواست طی 
نامه ای از سوی نمایندگان مجلس خطاب به رئیس جمهور و رئیس مجلس 

در حال تهیه است که قاعدتاً از طریق اصالح ساختار بودجه انجام شود.
عالوه بر این س��ید راضی نوری، نماینده مردم شوش در مجلس شورای 
اسالمی گفت: درخواس��ت داریم تا برای جبران خسارت سیل کل کشور 
مبلغ یک میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی تخصیص داده شود. اگر مردم 
بخواهند در انتظار پرداخت خسارت سیالب براساس ماده ۱0 و ۱2 ستاد 
مدیریت بحران کش��ور باشند، قطعاً چیزی عایدشان نمی شود و مشکالت 
آنها حل نخواهد شد زیرا این اتفاق در سال ۹۵ برای مردم شعیبیه شوشتر 

اتفاق افتاد و همچنان خسارتی به آنها پرداخت نشده است.
البته این تنها نمایندگان مجلس نبودند که به برداشت از صندوق توسعه 
ملی متوسل شدند. چند روز پیش، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی 
ای��ران در جمع مدیران بانک ها و مؤسس��ات اعتب��اری بودجه ۹۸ را برای 
پاسخگویی به این خسارات ناکافی دانست و گفت: »قطعاً بودجه ۹۸ امکان 
پاس��خگویی به آن را ندارد و در کنار تس��هیالت بانکی اس��تفاده از منابع 
صندوق توس��عه ملی ضروری اس��ت.« علی الریجانی، رئیس مجلس هم 
درباره پرداخت خسارت س��یل گفت: »معلوم نیست بتوانیم ردیفی برای 
پرداخت خسارت سیل در بودجه ۹۸ ایجاد کنیم. در بودجه ۹۸ متأسفانه 
ردیفی برای تأمین خسارت حوادثی مانند سیل دیده نشده و باید تصمیم 

دیگری برای تأمین پرداخت هزینه های خسارت سیل گرفته شود.«
ب��ا این حال، برخی دیگر از نمایندگان مجلس صندوق توس��عه ملی را 
اولین کاندیدای پرداخت خسارت سیل نمی دانند. محمدرضا تابش، عضو 
کمیس��یون اقتصادی مجل��س در این باره گفت: برآوردهای اولیه نش��ان 
می دهد که حدود 20 هزار میلیارد تومان مجموعاً در استان های سیل زده 

خسارت وارد شده است، اما برآوردهای ما، نشان می دهد که دامنه خسارات 
به ۵0 هزار میلیارد تومان نیز می رسد. محل اصلی تأمین خسارت، صندوق 
توسعه ملی است. البته این صندوق با توجه به بسته شدن بودجه در سال 
۹7 و برداشت 2.۵ میلیارد دالر، شاید کشش آنچنانی نداشته باشد، ولی به 
هر حال یک بخش از خسارات باید از همین محل تهیه شود. بخش دیگر 
هم از جابه جایی همان 2.۵ میلیارد دالر قانون بودجه و بخشی نیز از محل 
صرفه جویی ها و از محل فروش اوراق مش��ارکتی خواهد بود و بخشی نیز 
قرار اس��ت از فروش دارایی های مازاد دولت باشد؛ البته قرار است مقداری 

از هزینه ها نیز از طریق فروش شرکت های دولتی و بانک ها تأمین شود.
در حالی مسئوالن صحبت از برداشت از صندوق توسعه ملی می کنند که 
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، »بررسی ارقام و تبصره های الیحه 
بودجه نشان می دهد به واسطه کسر سهم ۱۴درصدی صندوق توسعه ملی 
و اعمال تکالیفی مانند تأمین ۴00 هزار میلیارد ریال س��قف دوم و دیگر 
تکالیف تبصره های »۴«، »۱۸«، »۱۹« و »20« از محل منابع صندوق، در 
سال ۹۸ عماًل منبع جدیدی وارد صندوق نخواهد شد. این در حالی است 
که با توجه به ش��رایط پیش��رو الزم بود در حد امکان منابع صندوق برای 
مصارف ضروری در س��ال های آتی پس انداز شود.« این گزارش همچنین 
می نویسد: »در س��ال های اخیر دولت فوری ترین طرح های خود در قانون 
بودجه را منوط به تأمین مالی آنها از صندوق توس��عه ملی کرده اس��ت و 
همین مسئله موجب ش��ده است که منابع صندوق توسعه ملی به شدت 
کاهش یابد. این اتفاق رویه نامناسبی است که تقریباً در حال از بین بردن 

ماهیت تشکیل صندوق توسعه ملی است.«

صندوق توسعه ملی کشش پرداخت خسارت های سیل را دارد؟

بودجه ناکام 98 در پرداخت خسارت سیل
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شاخص بورس از مرز 19۰ هزار واحد عبور کرد
 فرمان بورس

در دست صادراتچی ها
ارزش معام��الت بورس و فرابورس ایران در روز سه ش��نبه از رقم 
۱۳00 میلیارد تومان گذشت و فعاالن بازار سرمایه همچنان شاهد 

رشد قیمت ها مخصوصا در گروه های صادرات محور هستند.
به گزارش ایس��نا، در این روزها قیمت دالر در کنار قیمت جهانی 
کاالهای اساس��ی همچون فل��زات و قیمت نفت تأثیر بس��زایی در 
قیمت س��هام در بورس تهران دارد. در روزهای اخیر با افزایش آرام 
قیمت دالر قیمت سهام نیز در بورس تهران با افزایش مواجه شد و 

شاخص کل در روندی صعودی قرار گرفت.
روند رشد قیمت ها طی روزهای گذشته به نحوی بود که شاخص 
کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران تا تراز ۱۹0 هزار 
و ۴2۵ واحدی باال رفت و س��هم روز سه ش��نبه از رشد شاخص کل 

۱۸۳2 واحد بود.
س��ال گذش��ته در همین روزها با افزایش فزاینده قیمت ارزهای 
خارجی قیمت س��هام در بورس تهران با شتاب مضاعفی رشد پیدا 
کرد و شاخص کل توانس��ت تا نزدیکی کانال 200هزار واحدی نیز 
ب��اال رود و در مقطعی س��ود ۱00درصدی به برخی از س��هامداران 

بدهد.
همچنین ش��اخص کل هم وزن با ۴۳7 واحد رش��د رقم ۳7 هزار 
و ۱۸۱ واحدی را تجربه کرد و ش��اخص بازار ش��ناور با رشد ۱۹۵7 
واحدی تا تراز 2۱۴ هزار و ۳۴6 واحدی باال رفت. شاخص بازار اول 
با ۱2۴2 واحد رش��د مواجه شد و به رقم ۱۴۱ هزار و ۸22 واحدی 
رس��ید. شاخص بازار دوم نیز با ۴۱۵۱ واحد رشد عدد ۳7۱ هزار و 

۹2۵ واحدی را تجربه کرد.
در روز سه ش��نبه، ش��رکت های مخاب��رات ایران، ف��والد مبارکه 
اصفهان، شرکت ارتباطات سیار ایران و گروه مپنا هر کدام به ترتیب 
۱۸0، ۱7۳، ۱۴6 و ۱۴2 واحد تأثیر افزاینده روی شاخص های بازار 
سرمایه داشتند، اما در طرف مقابل، نمادهای معامالتی بانک ملت، 
کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران، س��ایپا و خدمات انفورماتیک 
ه��ر کدام به ترتی��ب ۸۳، ۵7، ۴۱ و 2۸ واحد تأثی��ر کاهنده روی 

شاخص های بازار سرمایه داشتند.
در گروه فلزات اساس��ی قیمت س��هم ها عمدت��اً کمتر از 2درصد 
نوس��ان داشت، اما در عین حال س��هم هایی هم بودند که توانستند 
بیش از ۴درصد افت یا رشد قیمت را تجربه کنند. از دیگر گروه های 
تأثیرگ��ذار روی ش��اخص بورس گ��روه فرآورده ه��ای نفتی، کک و 
س��وخت هس��ته ای بود. در این گروه بیشتر س��هم ها با رشد قیمت 

مواجه شدند.
ام��ا در گ��روه بانک ها و مؤسس��ات اعتب��اری، بان��ک ملت جزو 
تاثیرگذاران ش��اخص های بازار بود و س��عی کرد ش��اخص کل را تا 
حدی پایین بکش��د هرچن��د که تعدادی از نماده��ا همچون بانک 

پاسارگاد و پارسیان با رشد قیمتی ۴درصد مواجه شدند.
ارزش معامالت بورس تهران در نهایت به رقم ۹6۹ میلیارد تومان 
رس��ید و تقریباً همس��طح با ارزش معامالت بورس در روز دوشنبه 
ب��ود. همچنین حجم معامالت به رقم ۳میلیارد س��هم و اوراق مالی 
رسید و تعداد معامالت هم رقم 2۵۱ هزار و 7۹ نوبت را تجربه کرد.
آیفکس نیز روز سه ش��نبه با ۱7.6 واحد رش��د مواجه ش��د و به 
رقم 2۴۳0 واحدی رسید. ارزش معامالت فرابورس ایران رقم ۴2۹ 
میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم معامالت این بازار از عدد ۹6۸ 

میلیون سهم و اوراق مالی گذشت.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: قرارداد آتی زعفران با سررس��ید جدید از امروز چهارشنبه 
در بورس کاالی ایران راه اندازی می ش��ود و این قرارداد تا 2۵ تیر امس��ال 

قابل معامله خواهد بود.
قرارداد آتی زعفران در اولین روز معامالتی، بدون حد نوس��ان قیمتی با 
دوره پیش گش��ایش به مدت ۳0 دقیقه در ابتدای جلسه معامالتی آغاز و 
پس از انجام حراج تک قیمتی رأس ساعت ۱0:۳0 با دوره عادی معامالتی 

و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه می یابد.
قیمت پایه قرارداد آتی، همان قیمت کشف ش��ده در حراج تک قیمتی 
خواهد بود که مبنای حد نوسان قیمت روزانه برای ادامه معامالت در حراج 
پیوس��ته قرار خواه��د گرفت. در صورت عدم انج��ام معامله در حراج تک 
قیمتی، قرارداد آت��ی متوقف و مجدداً همین فرآیند، روز کاری بعد تکرار 
خواهد شد. خردادماه سال گذشته بود که نخستین قرارداد آتی زعفران با 
سررس��ید شهریور ۱۳۹7 در بورس کاالی ایران راه اندازی شد و دارندگان 
کد معامالتی قراردادهای آتی در بورس به معامله این محصول پرداختند. 
در اولین قرارداد آتی زعفران اندازه هر قرارداد ۱00 گرم زعفران رش��ته ای 
بریده ممتاز )نگین( به عنوان دارایی پایه و حد نوسان قیمت روزانه زعفران 
در این معامالت نیز مثبت و منفی ۳درصد نس��بت به قیمت تس��ویه روز 

قبل تعیین شد.
تنوع ابزارهای معامالتی در دستور کار بورس کاال

همچنین مدیرعامل بورس کاالی ایران در رابطه با مهم ترین برنامه های 
این بورس در س��ال ۹۸ گفت: تنوع بیشتر قراردادها و ابزارهای معامالتی 
در دس��تور کار بورس کاال در س��ال  جدید قرار دارد، به طوری که در بازار 
فیزیکی، بازار آتی و اختیار معامله، در حوزه صندوق های کاالیی و معامالت 
گواهی س��پرده کاالیی و معرفی ابزارهای نوین مالی، رویدادهای جدیدی 

رقم خواهد خورد.
حامد س��لطانی نژاد در گفت وگو با ایِبنا و با اشاره به نامگذاری امسال با 

ش��عار »رونق تولید« در رابطه با مهم ترین برنامه های بورس کاال در سال 
جدید گفت: بورس  کاال در طول فعالیت خود قراردادهای معامالتی متنوعی 
ایجاد کرده و در س��ال  جدید و س��ال های آینده نیز قصد دارد محصوالت 

جدیدی را به عنوان دارایی های پایه ابزارهای موجود معرفی کند.
مدیرعام��ل بورس کاال، یکی از برنامه های این بورس  در س��ال جدید را 
عرضه صندوق های کاالیی بر روی محصوالت کشاورزی عنوان کرد و افزود: 
از این طریق س��رمایه های س��رگردان برای تامین مالی بخش کشاورزی 
جذب می ش��ود. به گفته او، همچنین در س��ال ۹۸ بورس  کاال قصد دارد 
صندوق های س��رمایه گذاری ایجادشده را به عنوان دارایی پایه جدید برای 
بازارهای آتی و اختیار معامله به فعاالن بازار معرفی کند و بازار مش��تقه را 

توسعه دهد.
سلطانی نژاد گفت: در حوزه گواهی سپرده کاالیی نیز بورس  کاال در حال 
حاضر مقدمات تاس��یس بازار گواهی سپرده مس و میلگرد را فراهم کرده 
که در صورت موافقت سازمان بورس در سال جاری معامالت گواهی سپرده 

کاالیی روی این دو محصول جدید نیز راه اندازی خواهد شد.
وی افزود: عالوه بر توسعه دارایی پایه روی ابزارهای موجود، قصد داریم 
ابزارهای جدیدی را نیز در س��ال جدید به فعاالن اقتصادی معرفی کنیم 
ک��ه در این زمین��ه راه اندازی معامالت »اوراق خری��د دین« به عنوان یک 
اب��زار تامین مالی جدید و راه ان��دازی معامالت »حق امتیاز« از برنامه های 

سال جاری بورس  کاالی ایران است.
سلطانی نژاد اضافه کرد: معامالت اوراق خرید دین در صورت راه اندازی، 
باعث گشایش جدی در تنگنای تامین مالی بنگاه های اقتصادی خواهد شد 
و از این طریق افزایش نقدش��وندگی دارایی های مالی راکد تولیدکنندگان 

را نیز شاهد خواهیم بود.
وی همچنی��ن با بیان این مطل��ب که با راه ان��دازی اوراق حق امتیاز و 
توس��عه این بازار نیز بورس  کاال می تواند به افزایش ش��فافیت کمک کند، 

گفت: عالوه بر این در راستای توجه بیشتر به نیاز مشتریان، در سال جاری 
روش های معامالتی و تس��ویه جدیدی در بازار فیزیکی معرفی خواهد شد 
و ب��ا فراهم کردن امکان انجام معامالت تقاضامحور )مبتنی بر مناقصه( و 
فراهم کردن امکان انجام تسویه چند مرحله ای در معامالت برخی نیازهای 

فعلی عرضه کنندگان و خریداران کاال در بورس کاال مرتفع خواهد شد.
تقویت زیرساخت های تجارت با بورس کاال

در دومین روز این هفته بود که در راستای توسعه همکاری های تجاری 
و بازرگانی دو کش��ور ایران و عراق، تفاهمنامه ای میان بورس کاالی ایران 
و اتاق بازرگانی بصره به منظور تس��هیل مب��ادالت تجاری و ایجاد بازاری 
ش��فاف، مطمئن و کاهش ریس��ک و هزینه های مبادالتی تجارت ایران و 
عراق امضا ش��د. در همین زمینه، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان 
توسعه و تجارت ایران در این زمینه به میزان گفت: بورس کاال در سال های 
اخیر توانس��ته زیرساخت های تجاری کش��ور در حوزه مبادالت کاالها را 
تقویت کند که الزم است ظرفیت های موجود این بورس در راستای توسعه 

تجارت بین الملل نیز معرفی و مورد استفاده قرار گیرد.
سرپرست سازمان توسعه و تجارت ایران ادامه داد: تفاهم نامه های زیادی 
بین دو کشور ایران و عراق منعقد شده است و کلیدواژه نخست وزیر عراق 
این اس��ت که از مرز انعقاد تفاهم به س��مت اجرای تفاهم نامه ها برویم. بر 
همین اساس، ما هم انتظار داریم که در کمتر از یک ماه کمیته های اجرایی 
تش��کیل جلس��ه داده و نمایندگان آن معرفی شوند تا بتوانیم وارد مرحله 

اجرای این تفاهم نامه ها شویم.
مودودی اظهار داش��ت: الزم اس��ت که بررسی کنیم چه ابزارهایی برای 
عملیات��ی کردن تفاهم نامه ها در اختیار داریم چراکه در س��ال جاری باید 
بیشتر بر اجرای طرح ها متمرکز شویم. در این بین از ظرفیت های مختلف 
برای توس��عه تجارت با عراق اس��تفاده خواهد شد که بورس کاال در حوزه 
مبادالت کاالیی و اطمینان بخشی به تجار دو کشور می تواند اثرگذار باشد.

قرارداد آتی زعفران با سررسید جدید از امروز راه اندازی می شود

سیاست های جدید بورس  کاال در سال ۹۸

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس گفت پ��س از تجربه 
قیمت گذاری کاالها در سال گذشته که عموم فعاالن بازارها نیز با 
این روند موافق نیس��تند، در سال رونق تولید باید به سازوکار بازار 
و عرضه و تقاضا برای کش��ف قیمت کاالها اعتماد کنیم تا ش��اهد 

افزایش انگیزه و امکان برنامه ریزی در تولید باشیم.
س��عید باستانی در گفت وگو با تس��نیم، درباره نقش بورس کاال 
در س��ال رونق تولید عنوان کرد: برای تحقق شعار امسال که رونق 
تولید نامگذاری ش��ده اس��ت باید پایه های اصلی آن در س��ال ۹۸ 
در مجل��س و دولت هدف گذاری و پیگیری ش��ود که از آن جمله 
می ت��وان به اصالح نظام بانکی، اصالح قانون کار و مالیات ها، ایجاد 
سیستم هایی که بتواند به حوزه هایی همچون گمرک کمک کند و 
در حوزه اجرایی باید سامانه جامع تجارت الکترونیک نیز عملیاتی 

شود، اشاره کرد.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینک��ه سیاس��ت گذاری ارزی و پولی کش��ور از  مبانی رونق تولید 
اس��ت، ادامه داد: از موارد مهمی ک��ه در بحث رونق تولید باید در 
س��ال جاری مورد توجه قرار گیرد، بحث رگوالتوری بازار کاالهای 
اساسی اس��ت چرا که بخش قابل توجهی از مشکالتی که در بازار 
کاالهای اساسی با آن رو به رو هستیم، این است که قیمت گذاری 
کاالها از س��وی نهادهای دولتی تعیین می شود که بیشتر زمان ها 
خود تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن کاال نیز با قیمت گذاری 

موافق نیستند.
وی با بیان اینکه تجربه سال گذشته در قیمت گذاری و احتساب 
قیم��ت برخی کاالها با دالر ارزان قیمت نش��ان داد که این ش��یوه 
ناکارآمد بوده و به جای حمایت از مصرف کننده تنها به ایجاد رانت 
و التهاب بیش��تر بازار دامن می زند، افزود: زمان آن رسیده است تا 
تصمیم گیران با اعتماد کامل به سازوکار بازار، کشف قیمت کاالها 
را ب��دون دخالت در روند بازار به بورس کاال به عنوان بازار رس��می 
و ش��فاف کاالی کش��ور و یکی از ارکان بازار سرمایه بسپارند تا با 

شفاف سازی فرآیند کشف قیمت کاالها، دیگر شاهد بروز نوسانات و 
اخالل در بازار کاالهای اساسی نباشیم. نماینده مردم تربت حیدریه 
در مجلس با تاکید بر اینکه باید در سال رونق تولید، کشف قیمت 
کاالها به خصوص کاالهای اساس��ی در نظام عرضه و تقاضا تعیین 
ش��ود، گفت: با توجه به اینکه سال ۹۸، سال رونق تولید نامگذاری 
شده است نباید زمینه رانت و فساد را برای سودجویان فراهم کرد، 
بنابرای��ن برای اینکه بتوان در تحقق این ش��عار موفق بود یکی از 
اصلی ترین اقدامات، س��پردن کش��ف قیمت کاالها به نظام عرضه 
و تقاضا به جای تعیین دس��توری قیمت هاست. وی اظهار داشت: 
باید به این نکته توجه داشت به هر میزان که سازوکارهای تعیین 
قیمت محصوالت به بورس کاال س��پرده شود، شفافیت در فرآیند 
کش��ف قیمت محصوالت افزایش یافته و رانت و فس��اد در اقتصاد 
کش��ور در روند نزولی به خود خواه��د گرفت. از طرفی با توجه به 
ش��فافیت معامالتی بورس، نهادهای تصمیم گیر می توانند با رصد 
دقی��ق معامالت با اقداماتی کارشناس��ی و براس��اس واقعیت های 
بازار به تنظیم عرضه و تقاضا بپردازند؛ این ش��فافیت در بازارهای 
غیررسمی وجود ندارد و از این رو باید با تقویت بازارهای رسمی به 

سمت شفافیت اقتصادی در سال ۹۸ قدم برداریم.
باس��تانی تصریح کرد: بورس کاال در سال گذشته ابزارهای مالی 
جدی��دی راه اندازی کرد که فراگیر ش��دن اس��تفاده از این ابزارها 
می تواند به کارایی بازارها، کش��ف قیمت و پوش��ش ریس��ک های 
معامالتی کمک بس��زایی کند؛ امیدواریم با استفاده بیشتر فعاالن 
صنای��ع و تولیدکنندگان محصوالت مختلف از این ابزارها، ش��اهد 

کاراتر شدن بازارهای کاالیی باشیم.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س در پایان گفت: رونق 
تولید و تحقق ش��عار س��ال به عوامل مختلفی نیاز دارد که عالوه 
بر اعتماد به مکانیس��م عرضه و تقاضا در بورس که بدون ش��ک بر 
انگیزه تولید می افزاید، به اصالح برخی امور و سیاس��ت گذاری های 
درس��ت و عملیاتی نیاز داریم که بدون اصالح این موارد در حوزه 

بان��ک، مالیات، گمرک و صادرات به رونق واقعی تولید دسترس��ی 
پیدا نخواهیم کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد

پایان قیمت گذاری از الزامات رونق تولید
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توقف واردات گوشت قرمز با ارز 42۰۰ 
تومانی غیرقانونی است

تصمی��م دولت برای توقف واردات گوش��ت قرمز با ارز رس��می 
عمل��ی غیرقانونی اس��ت زیرا براس��اس قانون بودج��ه، مصوبات و 
تصمیمات خود دولت، واردات کاالهای اساسی در سال ۹۸ باید با 

ارز رسمی ۴200 تومان انجام شود.
به گزارش تس��نیم، هنوز زم��ان زیادی از اظه��ارات محمدباقر 
نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه)در 7 اس��فند ۹7( درباره  
اقدام��ات دولت ب��رای تنظی��م بازار کاالهای اساس��ی در س��ال 
آینده)۹۸(  مبنی بر اینکه »سیاس��ت تخصیص ارز ۴200تومانی 
در ح��وزه کاالهای اساس��ی برای س��ال ۹۸ نیز تکرار می ش��ود« 
نگذش��ته بود که عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار روز گذشته 
در گفت وگو با خبرگزاری تس��نیم اعالم کرد که واردات گوش��ت 

قرمز تنظیم بازاری با ارز ۴200 تومان متوقف شده است.
نوبخ��ت همچنین گفته بود که سیاس��ت دولت این اس��ت که 
همچنان کاالهای اساس��ی و مایحتاج مردم را با ارز ۴200تومانی 
تأمین کند. بنابر این گزارش در الیحه بودجه س��ال جاری نیز ۱۴ 
میلی��ارد دالر برای واردات کاالهای اساس��ی در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت و تا قبل از خبر روز گذش��ته این خبرگزاری در گفت وگو با 
دبیر س��تاد تنظیم بازار، خبری از ح��ذف ارز ۴200 تومانی برای 

واردات گوشت قرمز نبود.
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 توسط عرضه 

و تقاضا تعیین می شود.
بنابر این گزارش، هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹7.۱۱.۱7 تصویب 
کرده بود که  واردات گوش��ت قرمز با حقوق ورودی ۴درصد و ارز 
به نرخ س��امانه نیما مجاز اس��ت اما در این مصوبه خبری از توقف 

واردات گوشت قرمز با ارز رسمی ۴200 تومانی نبود.
  ب��ا وجود اینکه درباره نحوه توزیع گوش��ت قرمز وارداتی با ارز 
۴200 تومان��ی انتق��ادات زیادی وجود داش��ت و منج��ر به ایجاد 
صف��وف طوالنی برای خرید این محصول ش��ده ب��ود، اما تصمیم 
جدید دولت برای توقف واردات گوشت قرمز با ارز دولتی می تواند 
منج��ر به افزایش دوباره قیمت گوش��ت قرمز در بازار و حذف این 

محصول از سبد مصرف خانوار تعدادی بیشتری از خانوار شود.
بناب��ر این گ��زارش، پیش از ای��ن قیمت هر کیلوگرم گوش��ت 
گوس��فندی وارداتی تنظیم  بازاری به صورت ش��قه )با استخوان( 
به قیمت ۳7 هزار تومان  به فروش می رس��ید و قیمت این محصول 
در ب��ازار آزاد حدود ۸۵ تا  بی��ش از ۱00 هزار تومان بود. گفتنی 
است، قیمت هر کیلوگرم گوش��ت شقه گوسفندی تا سال ۹6 در 

بازار )آزاد( حدود ۳7  تا ۵0 هزار تومان بود.

 راه اندازی قرارداد آتی زعفران
با سررسید جدید

ام��روز قرارداد آتی زعفران نگین تحویل تیرماه س��ال جاری در 
بورس کاالی ایران راه اندازی می شود. این قرارداد تا 2۵ تیر امسال 

قابل معامله خواهد بود.
به گزارش ایس��نا، قرارداد آتی زعف��ران در اولین روز معامالتی، 
بدون حد نوس��ان قیمتی با دوره پیش گشایش به مدت ۳0 دقیقه 
در ابتدای جلس��ه معامالتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی 
رأس س��اعت ۱0:۳0 با دوره عادی معامالتی و اعمال حد نوس��ان 
قیمت روزان��ه ادامه می یابد. قیمت پایه قرارداد آتی، همان قیمت 
کشف ش��ده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای حد نوسان 
قیم��ت روزانه برای ادامه معامالت در حراج پیوس��ته قرار خواهد 
گرف��ت. در صورت عدم انجام معامله در حراج تک قیمتی، قرارداد 
آت��ی متوقف و مجدداً همین فرآین��د، روز کاری بعد تکرار خواهد 
ش��د. گفتنی است؛ خردادماه سال گذش��ته نخستین قرارداد آتی 
زعفران با سررسید شهریور ۱۳۹7 در بورس کاالی ایران راه اندازی 
شد و دارندگان کد معامالتی قراردادهای آتی در بورس به معامله 

این محصول پرداختند.
در اولین قرارداد آتی زعفران اندازه هر قرارداد ۱00 گرم زعفران 
رش��ته ای بریده ممتاز )نگین( به عنوان دارایی پایه و حد نوس��ان 
قیمت روزانه زعف��ران در این معامالت نیز مثبت و منفی ۳درصد 

نسبت به قیمت تسویه روز قبل تعیین شد.

تولید فوالد خام ایران افزایش یافت
تولی��د ۴میلیون و 2۴۵ ه��زار تن فوالد خ��ام در ماه های اخیر 
بیانگر رش��د 7.6درصدی نس��بت به دوره مش��ابه در سال 20۱۸ 

است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، س��ازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، در ماه های ژانویه )۱۱ دی 
تا ۱۱ بهمن( و فوریه )۱2 بهمن تا ۹ اس��فند(، ۴ میلیون و 2۴۵ 
هزار تن فوالد خام )میانی( تولید کرد که این رقم در مدت مشابه 

سال گذشته میالدی، ۳میلیون و ۹۴۵ هزار تن بود.
میزان تولید ماه فوریه 20۱۹ میالدی، 2 میلیون و ۱۵ هزار تن 
بود که نسبت به رقم تولید ماه ژانویه 20۱۹ میالدی )2 میلیون و 

2۳0 هزار تن(، ۹.6 درصد کاهش نشان می دهد.
6۴ کش��ور فوالدس��از جهانی در دو ماهه نخس��ت سال 20۱۹ 
می��الدی، 2۸7 میلی��ون و 60۹هزار تن فوالد خ��ام تولید کردند 
که در مقایس��ه با رقم مدت مشابه سال گذش��ته )277میلیون و 
۱۹۱ ه��زار تن(، ۳.7درصد افزایش نش��ان می ده��د که به ترتیب 
کش��ور های چین )۱۴۹.۵ میلیون ت��ن(، هند )۱7.۹ میلیون تن(، 
ژاپن )۱۵.۸ میلیون تن(، آمریکا )۱۴.۴ میلیون تن( و کره جنوبی 

)۱۱.۸ میلیون تن( پنج کشور شاخص در این دوره زمانی بودند.
گزارش دو ماه نخس��ت 20۱۹ تولید جهانی فوالد نشان می دهد 
که ایران در این مدت با تولید ۴.2 میلیون تن فوالد خام )میانی( 
به رشد 7.6درصدی نس��بت به دوره مشابه در سال 20۱۸ دست 

یافت.

اخبـــار

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت هم اکنون 
متوسط نرخ هر کیلو مرغ درب مرغداری 6 هزار تومان است که نسبت به 

قیمت تمام شده خود فاصله معناداری دارد.
ناصر نبی  پور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه 
بازار تخم مرغ تعریفی ندارد، اظهار کرد: هم اکنون متوس��ط نرخ هر کیلو 
مرغ درب مرغداری 6 هزار تومان است که نسبت به قیمت تمام شده خود 

فاصله معناداری دارد.
وی افزود: با وجود کاهش چش��مگیر قیم��ت تخم مرغ درب مرغداری، 
قیمت در مغازه ها همچنان باالست به طوری که هر شانه تخم مرغ بین ۱۵ 

تا ۱۸ هزار تومان عرضه می شود.
نبی پور با انتقاد از ش��رایط نابسامان بازار نهاده های دامی گفت: علی رغم 
زیان 2 هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ، قیمت نهاده های 
دامی با نوساناتی در بازار آزاد روبه رو است که ادامه این روند برای صنعت 

طیور فاجعه است.
این مقام مسئول ادامه داد: دولت برای عرضه مرغ با نرخ ۱۱ هزار و ۵00 
تومان، کنجاله س��ویا با نرخ مصوب را در اختیار کشتارگاه ها قرار می دهد 

و در مقاب��ل مرغ ارزان خریداری می کند که ادام��ه این روند ضرر و زیان 
مرغداران را در بر خواهد داشت.

وی نرخ کنونی هر کیلو کنجاله سویا را در بازار آزاد ۴ هزار و ۸۵0 تومان 
اعالم کرد و افزود: اگرچه پش��تیبانی امور دام مقداری کنجاله سویا با نرخ 
مصوب در اختیار واحد های مرغداری قرار داده اس��ت، اما این میزان تنها 

جوابگوی چند روز نیاز مرغداران است.
نبی پور قیمت تمام ش��ده هر کیلو تخم مرغ از دیدگاه مسئوالن تنظیم 
بازار در سال گذشته را 7 هزار و ۵00 تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به 
افزایش دستمزد و حقوق کارگران و نرخ ذرت و کنجاله سویا در بازار آزاد، 
قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ در سال جدید ۸ تا ۹ هزار تومان خواهد 
بود و این امر بدان معناس��ت که مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ با 
زی��ان حداقل 2 هزار تومانی روبه رو هس��تند و با ادامه این روند مرغداران 

دوام نخواهند آورد.
رئی��س هیات مدی��ره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان ته��ران از کمبود 
نهاده ه��ای دامی در بازار خبر داد و افزود: دولت در نظر دارد که گوش��ت 
م��رغ را به صورت دس��توری با نرخ ۱۱ تا ۱۱ ه��زار و ۵00 تومان در بازار 

عرض��ه کند که به همین خاطر کنجاله س��ویا را با نرخ مصوب در اختیار 
واحد های مرغ گوشتی قرار می دهد، در حالی که این امر به قیمت نابودی 
س��ایر صنعت طیور همچوم مرغ مادر، مرغ اجداد، مرغ تخم گذار و صنعت 

دامپروری تمام می شود.
وی تولی��د روزانه تخم مرغ در کش��ور را 2 هزار و ۹00 تن اعالم کرد و 
گفت: براس��اس میزان جوجه ریزی، معاون امور تولیدات دامی پیش بینی 
کرده است که میزان تولید تخم مرغ در سال ۹۸ به یک میلیون تن برسد، 
در حالی ک��ه بنده معتقدم که تولید از یک میلی��ون و 200 هزارتن فراتر 
خواه��د رفت که از این رو حداق��ل ۳00 هزارتن از این میزان به بازار های 

هدف باید صادر شود.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در پایان با اشاره 
ب��ه اینکه صادرات تخم مرغ همچنان ممنوع اس��ت، تصریح کرد: با وجود 
پیگیری های متعدد، تاکنون در زمینه صادرات به نتیجه ای نرس��یدیم که 
علت اصلی آن را باید در اجرا نشدن قانون انتزاع برشمرد چرا که علی رغم 
موافقت معاونت امور دام و تشکل های تولیدی با صادرات، سایر دستگاه ها 

که با تولید بیگانه هستند، با تحقق این موضوع مخالف هستند.

بازار تخم مرغ تعریفی ندارد

زیان ۲ هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است شرایط امروز اقتصاد ایران 
نش��ان می دهد که چاره ای جز حرکت به سمت درک دقیق واقعیت ها و 
برنامه ریزی برای آنه��ا وجود ندارد و در این بین باید اطالعات دقیقی از 

شرایط اقتصادی به مردم داده شود.
حسین س��الح ورزی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در شرایط فعلی 
آنچه اهمیت بس��یار زیادی دارد، لزوم ایجاد یک تفاوت مهم میان امید 
و س��اده انگاری اس��ت. ما قطعاً باید با رویکرد مثبت به شرایط و مسائل 
نگاه کنیم، اما در چنین شرایطی نباید با ساده کردن مشکالت و مسائل 

موجود در اقتصاد ایران، نسبت به واقعیت فاصله جدی پیدا کنیم.
ب��ه گفت��ه وی در صورتی که ی��ک نگاه مثبت و واقعی ش��کل بگیرد، 
می ت��وان نتای��ج آن را در زندگی فردی و روابط اجتماعی دید و حتی در 
سطح کالن با استفاده از آن به خلق فرصت های تازه و تسهیل مسائل و 

مشکالت موجود اقدام کرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه رویکرد س��اده انگارانه که 
از س��وی بعضی سیاس��ت گذاران مطرح می ش��ود نباید به عنوان محور 
برنامه ریزی در اقتصاد ایران ش��ناخته ش��ود، توضیح داد: با ساده کردن 
مشکالت تنها تبلیغاتی به وجود می آید که نسبت به واقعیات فاصله جدی 
دارند. در حالی که باید در نظر داش��ته باشیم که واقعیت هرچند سخت 

و تلخ اس��ت اما برای برنامه ریزی و برون رفت از شرایط چاره ای جز درک 
دقیق آن وجود ندارد.

س��الح ورزی ادامه داد: نظر من این نیست که آینده اقتصاد ایران سیاه 
و ناامیدکننده اس��ت، اما به حکم عقل باید واقعیت های آش��کار را دید و 
براساس آنها صحبت کرد. اقتصاد ما در سال ۹۸ با رخدادی بزرگ مواجه 
خواهد بود و اگر برخی مسائل تغییر نکند، مشکالت ادامه خواهد داشت.
وی درباره ابعاد مختلف این مش��کالت اظهار کرد: ما در سال جاری با 
تش��دید تحریم های آمریکا مواجه خواهیم بود که احتماالً روی وضعیت 
کس��ب و کار و معیش��ت مردم تأثیر منفی دارد؛ از این رو اگر باور داریم 
که در حال جنگ اقتصادی هستیم، باید واقعیت جنگ را به شهروندانی 
که هدف اصلی هس��تند و بیشترین آسیب را خواهند دید اطالع دهیم. 
وضعیت فعلی مانند هش��دار وضعیت قرمز در زمان بمباران جنگ است 
و امروز جامعه ما برای دفاع از خود باید آماده بوده و تصمیماتی درس��ت 

بگیرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اش��اره ب��ه برآوردهای صورت گرفته 
درب��اره اقتصاد ایران از س��وی مراجع بین المللی همچون بانک جهانی و 
صندوق بین المللی پول، تصریح کرد: در س��ال ۹۸ رشد اقتصادی ایران 

حدود منفی 2 تا ۵.۵درصد پیش بینی شده است.

س��الح ورزی ادامه داد: کاهش تولید ناخال��ص داخلی به پایین آمدن 
قدرت خرید م��ردم و ایجاد رکود در بخش های مختلف اقتصادی منجر 
ش��ده و می تواند روی شاخصی همچون بیکاری نیز اثر منفی بگذارد. از 
سوی دیگر مسائلی همچون توزیع رانت در ارز و اعتبارات بانکی نیز بخش 

دیگری از مشکالتی است که اقتصاد ایران با آن رو به رو خواهد بود.
وی درباره چگونگی امکان پذیر شدن عبور از شرایط فعلی گفت: اقتصاد 
ایران نیز مانند هر نظام اقتصادی دیگری در صورت عدم ارتباط با اقتصاد 
جهانی توان پویایی خود را از دست می دهد و با توجه به تحریم های فعلی 

عماًل ارتباط ایران با اقتصاد جهانی دشوار خواهد بود.
نایب رئی��س ات��اق بازرگانی ایران خاطرنش��ان کرد: در ش��رایط فعلی 
نیروهای سیاسی مؤثر باید به یک اجماع رسیده و با توجه به واقعیت های 
موجود و لحاظ کردن مصلحت و آینده ایران با آگاه کردن مردم اوضاع را 
مدیریت کنند، زیرا در غیر این صورت مشکالتی که امروز اقتصاد ایران با 

آن رو به رو است ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، براساس جدیدترین برآورد بانک جهانی، اقتصاد ایران 
در سال پیش رو با رشد منفی اقتصادی روبه رو خواهد بود و هرچند در دو 
س��ال آتی پیش بینی ها حاکی از مثبت شدن دوباره رشد اقتصادی است 

اما هنوز فاصله طوالنی با هدف گذاری های کالن دارد.

در هفته ه��ای اخی��ر قیمت برخی محص��والت صیفی نظی��ر پیاز، 
س��یب زمینی و گوجه فرنگی به دالیل مختلف با نوس��انات چشمگیری 
در بازار روبه رو ش��ده اس��ت. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، در 
هفته های اخیر قیمت برخی محصوالت صیفی نظیر پیاز، سیب زمینی 
و گوجه فرنگی با نوس��انات چشمگیری در بازار روبه رو شد که هر یک 

از مسئوالن دالیل خاص خود را برای این گرانی ها مطرح می کنند.
با توجه به آنکه برخی مسئوالن میدان مرکزی، خبر از کاهش قیمت 
پیاز و س��یب زمینی در بازار می دهند، اما بررسی های میدانی از سطح 
بازار بیانگر موضوع دیگری اس��ت، چرا ک��ه علی رغم کاهش قیمت در 
میدان، در خرده فروش��ی های سطح شهر آب از آب تکان نخورده است 

که این امر با واکنش شدید مصرف کنندگان روبه رو شده است.
بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت هر کیلو پیاز ۹ تا ۱2 
هزار، سیب زمینی ۵ تا ۸ هزار و گوجه فرنگی ۵ تا ۱۳ هزار تومان است 

که به اذعان بسیاری از فروشندگان وقوع سیل های اخیر و محدودیت 
در حمل و نقل بر افزایش قیمت دامن زده است.

بس��یاری از مس��ئوالن امر بر این باورند که با مساعد شدن هوا، رفع 
مشکالت حمل و نقل، عادی شدن شرایط برداشت و عرضه محصول به 
بازار قیمت محصول تا حدودی کاهش می یابد، البته این کاهش قیمت 
بدان معنا معنا نیست که نرخ محصوالت به قیمت سابق خود بازگردد.

سیالب  های اخیر بر نوسان قیمت پیاز دامن زد
مجتبی ش��ادلو، نایب رئیس اتحادیه باغ��داران تهران در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره عل��ل گرانی قیمت پیاز در هفته های 
اخیر اظهار کرد: اگرچه در بحث تولید از نظر سطح زیرکشت و میزان 
بهره ب��رداری محدودیت و مش��کل خاصی وجود ندارد، اما متاس��فانه 
ش��رایط اقلیمی در روز ه��ای اخیر به گونه ای بوده که برداش��ت قابل 

توجهی در این مدت نداشتیم.

وی اف��زود: س��یالب های اخی��ر و بارش های فراگیر ب��رای چند روز 
متوالی در سراس��ر کشور مش��کالتی را در حمل و نقل، زمان ارسال و 
عرضه ان��واع محصوالت میوه و تره بار از جمله پیاز ایجاد کرد که این 

امر بر نوسان قیمت پیاز دامن زده است.
ش��ادلو از تع��ادل قیمت پیاز ظرف روز های آت��ی در بازار خبر داد و 
گفت: با مساعد ش��دن شرایط آب و هوا، رفع مشکالت حمل و نقل و 
مهیا ش��دن شرایط برداشت پیش بینی می شود که قیمت پیاز در بازار 

به تعادل برسد.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه مردم نگران کمبود عرضه پیاز 
در بازار نباش��ند، بیان کرد: با توجه به آنکه پیاز های فعلی همانند پیاز 
پاییز قابلیت ماندگاری ندارد، از این رو به خانوار ها توصیه می شود که 
از خرید زیاد پرهیز کنند، چرا که این امر بر تحریک بازار و سودجویی 

دالالن دامن می زند.

واقعیت های اقتصادی باید به مردم گفته شود

علت گرانی پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی چیست؟

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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اخبار

عدم اجرای »طرح ترافیک« و »زوج و فرد« در 
روزهای پنجشنبه

مش��اور معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از عدم اجرای 
ط��رح ترافیک و زوج و فرد در روزهای پنجش��نبه خب��ر داد. به گزارش 
پایگاه خبری »عصر خودرو«، علی پیرحسینلو  در مورد آخرین وضعیت 
اجرای طرح ترافیک و زوج و فرد در روزهای پنجش��نبه گفت: در س��ال 
گذشته شورای ترافیک تهران تصویب کرد که طرح ترافیک و زوج و فرد 
در روزهای پنجشنبه نیز همچون روزهای جمعه اجرا نشود. وی با بیان 
اینکه در دو هفته پایانی سال گذشته تصمیم بر آن شد که در راستای 
نظم بخشی به تردد و کاهش ترافیک ناشی از خریدهای آخر سال، مجددا 
به صورت موقت طرح ترافیک و زوج و فرد در روزهای پنجش��نبه اجرا 
شود، افزود: حاال با آغاز سال جدید، طرح ترافیک و زوج و فرد همچون 
سال گذشته اجرایی می شود، یعنی در روزهای پنجشنبه همانند جمعه ها 
تردد در هر دو محدوده بدون محدودیت قابل انجام و رایگان است. مشاور 
معاونت شهردار تهران خاطرنشان کرد: البته از تیرماه که قرار است طرح 
زوج یا فرد حذف شود و ضوابط جدید محدوده آلودگی هوا جایگزین آن 
شود، مقرر شده که در روزهای پنجشنبه طرح ترافیک نداشته باشیم، اما 
از س��همیه 20 روز محدوده دوم کسر شود و پس از 20 روز نیز عوارض 

محدوده دوم که نصف عوارض طرح ترافیک تعیین شده، دریافت شود.

افزایش »کرایه تاکسی« معطل اعالم نرخ تورم
مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی گفت در صورت اعالم نرخ تورم از سوی 
مرکز آمار، نرخ کرایه های تاکسی از پایان فروردین افزایش می یابد. به گزارش 
پایگاه خبری »عصر خودرو«،  علیرضا قنادان در مورد آخرین نرخ کرایه های 
تاکسی ها در سال جدید با بیان اینکه در دی ماه سال گذشته الیحه افزایش 
نرخ کرایه تاکسی به شورای شهر ارسال شده و پس از تصویب،  مورد تایید 
فرمانداری نیز قرار گرفت؛ گفت: براساس مصوبه شورای شهر، نرخ کرایه های 
جدید براس��اس نرخ رسمی تورم در انتهای سال ۹7 محاسبه می شود که بر 
این اساس باید نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران اعالم شود. وی با بیان اینکه 
از مرکز آمار ایران برای اعالم نرخ رس��می تورم اس��تعالم کردیم و امیدواریم 
هرچه سریع تر پاسخ نامه داده شود، گفت: امیدواریم تا اواخر فروردین ماه و 
یا نهایتاً اول اردیبهش��ت بتوانیم نرخ جدید کرایه های تاکسی را اعمال کنیم 
هرچند که مقدمات کار  برای تغییر برچسب ها و  اصالح قیمت ها در پایانه ها 
در دستور قرار گرفته است. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه فرمول 
نرخ گذاری در س��ال گذش��ته تغییر کرده و براس��اس مس��افت و زمان سفر 
نرخ مشخص می ش��ود، افزود: البته رانندگان تاکسی نمی توانند تا زمانی که 
برچسب کرایه بر روی خودروی آنها نصب نشده و یا تابلوی اعالم نرخ پایانه ها 

نصب نشده است، نسبت به افزایش کرایه اقدام کنند.

گالیه قطعه سازان از روند کند پرداخت تسهیالت
فشار مشکالت داخلی بیش از تحریم های 

خارجی است
یک فع��ال صنعت قطعه  با گالیه از روند کند پرداخت تس��هیالت به 
قطعه سازان گفت تسهیالت دولت به قطعه سازان اگرچه بسیار مثمرثمر 
بود، اما بعد از س��ال ۹7 پیگیری این موضوع به کندی انجام می شود. به 
گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، رضا رضایی با اشاره به شعار امسال 
مبنی بر رونق تولید اظهار کرد: موضوع رونق تولید بحث جدیدی نیست 
و در کشور ما سال ها است به این امر مهم توجه شده اما با توجه به اینکه 
مقام معظم رهبری امسال را مشخصا سال رونق تولید اعالم کرده اند، نباید 
این امر مهم فقط در حد شعار باقی بماند. این فعال صنعت قطعه، تولید 
را بزرگترین چالش روز کش��ور دانس��ت و افزود: اگر فضای مسموم سال 
۹7 ادامه دار باشد تولیدکنندگان نمی توانند شعار امسال را محقق کنند. 
رضایی تصریح کرد: افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و کاهش ارزش پول 
ملی در صنعت قطعه س��ازی بسیار مش��کل آفرین شده و باوجود کاهش 
ارزش پول ملی، س��رمایه گذشته ما جوابگوی قیمت های جدید نیست. 
او همچنین به مطالبات قطعه سازان از خودروسازی ها اشاره کرد و گفت: 
عالوه بر موضوعات کالن اقتصادی، بین قطعه س��ازان و خودروسازان نیز 
باید تعامل دوس��تانه وجود داشته باشند زیرا کار کردن به شیوه گذشته 
در ش��رایط فعلی دش��وار شده اس��ت؛ نمی توانیم با قیمت های جدید با 
خودروسازان قرارداد دو ماهه ببندیم اما پول خود را ۵ماهه دریافت کنیم. 
به گفته این فعال صنعت قطعه سازی، مشکالت موجود در نظام سرمایه 
و معض��الت نرخ بهره بانکی نیز از طرف��ی دیگر گلوی تولیدکنندگان را 
فش��ار می دهد و بدون رفع این موارد نمی توان به نتیجه خوبی رس��ید. 
رضایی تاکید کرد: باید کمیته اجرایی قوی برای حل مش��کالت داخلی 
ایجاد ش��ود زیرا این مشکالت بیش��تر از تحریم و فشار های خارجی سد 
راه تولیدکنندگان ش��ده اس��ت. او در پایان به تس��هیالت اعطایی دولت 
به قطعه س��ازان اش��اره کرد و گفت: روند پرداخت تس��هیالت دولت به 
قطعه س��ازان که مبلغ ۴هزار میلیارد تومان بود به کندی انجام می شود 
اما همان میزانی که تا پایان س��ال گذشته پرداخت شد نتیجه خوبی در 

صنعت قطعه سازی و خودرو سازی کشور به همراه داشت.

ارجاع طرح ساماندهی بازار خودرو به صحن 
علنی طی هفته آینده

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از ارجاع 
طرح س��اماندهی بازار خودرو به صحن علنی طی هفته آینده خبر داد و 
گفت این طرح در هفته های جاری و آینده بررسی و نتیجه آن به صحن 
علنی ارجاع می شود. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، ولی ملکی 
در تشریح نشست روز یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
اگرچه در جلسه امروز راهکارهای رونق تولید به صورت کلی مورد ارزیابی 
ق��رار گرفت اما مقرر ش��د در هفته آینده این موض��وع به صورت مفصل 
بررسی شود. وی در ادامه یادآور شد: در جلسه امروز نمایندگان استان های 
لرس��تان، گلستان و... گزارش هایی از وضعیت اس��تان های سیل زده ارائه 
دادند و اعضای کمیسیون پس از استماع این گزارش ها، نقطه نظرات خود 
را برای رفع مشکالت موجود مطرح کردند.نماینده مردم مشکین شهر در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به ضرورت تامین اعتبارات موردنیاز برای 
جبران خسارت استان های س��یل زده، افزود: در جلسه امروز کمیسیون، 
نمایندگان پیشنهادات متنوعی برای تامین منابع موردنیاز به منظور جبران 

خسارت خانواده های آسیب دیده مناطق سیل زده ارائه کردند.

حداقلی ش��دن تقاضا در صورتی به خودروس��ازان آسیب نخواهد زد که 
نقدینگی موردنیازشان از راهی غیر از پیش فروش تامین شود.

ب��ه گزارش پ��دال نیوز، بازار و صنعت خودرو در ای��ران متاثر از عواملی 
اس��ت که در صورت جابه جا شدن آنها، شاهد به هم  ریختگی و تالطم در 
این بخش خواهیم بود. طی سال های گذشته و به ویژه از ابتدای دهه جاری 
شمسی، هر بار که برخی از این عوامل دستخوش تغییر و نوسان شده اند، 
ب��ازار خودرو را به ه��م ریخته اند و هر بار که ثبات در اقتصاد و سیاس��ت 
خارجی در کش��ور وجود داشته اس��ت، بازار و صنعت خودرو نیز به سمت 

رونق و شکوفایی حرکت  کرده اند.
رساندن بازار خودرو به نقطه جوش با تحریم ها 

 هرچن��د برخی کارشناس��ان معتقدند در مواردی نیز خودروس��ازان یا 
مجموعه افراد و نهادهای تصمیم گیر برای صنعت خودرو با فرصت سوزی، 
مسیر توسعه صنعت خودرو را به عقب انداخته اند، اما در مجموع می توان 
گفت عوامل سیاسی و اقتصادی بیشترین نقش را در توسعه یا عدم توسعه 

و رونق یا عدم رونق بازار و صنعت خودرو داشته اند. 
 دور قبلی تحریم ها باعث ش��د تا تولید به شدت افت و قیمت خودروها 
افزایش پیدا کند. ضمن اینکه عمال محصول جدیدی از سوی خودروسازان 
به بازار عرضه نشد و توسعه محصول به بعد از رفع تحریم ها موکول شد. 

 در آن زمان نیز عالوه بر تحریم ها، جهش قیمت در بس��یاری از کاالها 

رق��م خورد و همزمان ب��ا افزایش نرخ ارز و بی ثباتی در این بازار، ش��اهد 
به هم ریختگی در بس��یاری از بازارهای کاالهای مصرفی جامعه بودیم، اما 
با رفع تحریم ها و به دس��ت آمدن ثبات اقتصادی و عادی ش��دن روابط با 
کشورهای دیگر، صنعت خودرو نیز در کشورمان دچار تحوالتی سریع شد، 
به گونه ای که تقریبا تمام ش��رکت های خودروساز قراردادهای همکاری با 
خودروس��ازان خارجی منعقد کردند و عالوه بر قرارگرفتن در مسیر توسعه 

صنعت خودرو، شاهد رونق بسیار خوبی در بازار بودیم. 
 آرزو شدن خرید ارزان ترین خودروی جهان 

 در یکی، دو س��ال گذش��ته مجموعه تصمیمات اشتباه در سطح کالن 
اقتصادی و در س��طح صنعت و بازار خودرو و همچنین بازگشت تحریم ها 
و خ��روج از روال عادی ارتباطات بین المللی، باعث ش��د تا صنعت و بازار 
خودرو در سرازیری تندی بیفتد که نتیجه آن کاهش تولید خودرو، افزایش 
قیمت خودرو و فاصله گرفتن قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بود؛ موردی 
که دس��ت بس��یاری از م��ردم را از خرید خودرو کوتاه ک��رد، تا حدی که 
خرید ارزان ترین خودروی جهان یعنی پراید )در مقایسه با خودروهای صفر 

هم تراز( نیز برای خیلی ها آرزو شد.
پیش بینی وضعیت خودرو در سال 98 

 باتوجه به وابس��تگی شدیدی که بین برخی عوامل اقتصادی و سیاسی 
ب��ا صنعت خودرو وجود دارد، پیش بینی وضعیت بازار و صنعت خودرو در 

عین س��ادگی سخت و پیچیده اس��ت. در صورتی که بحث نقل وانتقاالت 
پولی حل نش��ود، تولید خودرو در س��ال جاری نسبت به سال قبل کمتر 
خواهد شد، مگر اینکه دولت و بانک مرکزی راه جدیدی به منظور تامین 
قطعات و نقدینگی برای خودروسازان و قطعه سازان باز کنند، اما اگر عزم 
جدی در این خصوص وجود نداش��ته باش��د، بازار نی��ز از اصول اقتصادی 
پیروی نخواهد کرد. در این صورت، تقاضا کاهش پیدا خواهد کرد و قیمت 
خودرو بدون آنکه مشتری دست به نقدی برای آن وجود داشته باشد، باز هم 
مس��یر صعودی را طی خواهد کرد.  رسیدن تقاضا به پایین ترین حد خود 
در صورتی به خودروسازان آسیب نخواهد زد که نقدینگی مورد نیازشان از 
راه های دیگری غیر از پیش فروش های کوتاه مدت یا بلندمدت تامین شود. 
در این ش��رایط خودروس��ازان می توانند تا اواسط نیمه دوم سال جاری به 

تعهدات سنگینی که در قبال مشتریان خود دارند، جامه عمل بپوشانند. 
 در مجموع به نظر می رس��د باتوجه  به بحران های جدی که بسیاری از 
اقتصاددان ها و کارشناس��ان حوزه کار در مورد آن هش��دار داده اند، س��ال 
جاری س��ال خریدوفروش خودرو نخواه��د بود، چراکه اصوال قدرت خرید 
بس��یاری از اقش��ار مردم به قدری تحلیل رفته که توان خرید خودروهای 
دس��ت دوم با عمر ۱0ساله را نیز ندارند. در چنین شرایطی بازار و صنعت 
خودرو در سال ۹۸ نیازمند تصمیماتی صحیح و سریع و قاطع است تا در 

رکود تورمی فرو نرود.

افت شدید قدرت خرید مردم با صنعت خودرو چه خواهد کرد؟

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور گفت 
سیاست های توسعه ای صنعت خودروسازی نیازمند توجه به بازار ۴00 
میلیون نفری کشورهای همسایه و منطقه است و در عین حال برنامه 

صادرات محور به پشتیبانی نیاز دارد.
»آرش محبی ن��ژاد« روز سه ش��نبه در گف��ت وگ��وی اختصاصی با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: خودرو، پس از خوراک، دارو، پوش��اک و 
مس��کن همواره به عنوان یکی از نیازهای جامعه ایران مطرح بوده و با 

مسائل سیاسی و اجتماعی نیز پیوند دارد.
وی اضاف��ه کرد: صنع��ت خودروس��ازی در اقتصاد کالن کش��ور و 
اش��تغال زایی نقش��ی پررنگ دارد، همواره مورد توجه دشمنان بوده و 

در تحریم ها آن را نشانه گیری می کنند.
محبی نژاد تاکید ک��رد: اعمال تحریم های ظالمان��ه، چاره ا ی غیر از 
اتکا به قوای داخلی و حرکت به س��مت استقالل صنعتی ندارد و باید 

تهدیدها را به فرصت تبدیل ساخت.
به اعتقاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، 
چنانچه مطابق س��ند چش��م انداز توس��عه به تولید س��الیانه ۳میلیون 
دس��تگاه خودرو و صادرات یک میلیون دستگاه دست یابیم و در کنار 
آن ب��ه صادرات قطعات و ل��وازم یدکی مبادرت ورزیم، برابر با ۵0 چاه 

نفت درآمدزایی خواهد داشت.
وی تصری��ح کرد: صادرات خودرو در کنار توس��عه تولید و صادرات 

قطع��ات و لوازم یدکی نکته ای اس��ت ک��ه درآمدزایی آن ب��ا قابلیت 
چشمگیر، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

 مروری بر صنعت قطعه سازی 
محبی نژاد پیرامون وضعیت صنعت قطعه سازی یادآور شد: سال های 
گذش��ته اوج تولید خودرو در س��ال ۹0 ثبت شد که در آن شمارگان 

تولید) تیراژ( به بیش از یک میلیون و 6۴0 هزار دستگاه رسید.
به گفته وی، دس��تیابی به رقم تولید در س��ال ۹0 موجب امیدواری 
ش��د تا در قالب سند چش��م انداز افق ۱۴0۴، تولید ۳میلیون دستگاه 
خودرو هدف گذاری ش��ود. این مقام صنفی خاطرنشان کرد: بیشترین 
تطابق با برنامه های چشم انداز را در سال ۹0 مشاهده کردیم، همچنین 
پس از آن مش��ارکت خارجی ها در این صنعت به اوج خود رسید و در 
طراحی، بومی س��ازی خودروها و ارائه مدل های جدید حرکت هایی را 
ش��اهد بودیم. محبی نژاد گفت: افول ش��دید این صنعت در دو س��ال 
گذش��ته به دلیل تحریم های آمریکا و بی تدبیری داخلی بروز پیدا کرد 
و در عمل تولید خودرو را به حدود 7۴0 هزار دس��تگاه کاهش داد که 

حدود نیمی از عملکرد سال ۹0 بود.
وی بیان داش��ت: صنعت قطعه س��ازی نیز بدتری��ن روزهای خود را 
در دوره موج نخس��ت تحریم ها در س��ال های ۹۱ و ۹2 تجربه کرد و 
تصمیمات مس��ئوالن سیاست گذار در حوزه تنظیم بازار در آن سال ها 

قابل دفاع نبود.

 بیشترین واردات خودرو از کره با وجود مشارکت در تحریم ها
دبی��ر انجم��ن صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور 
خاطرنش��ان س��اخت: کره جنوبی با وجود مش��ارکت در تحریم ها بر 
علی��ه ایران، همزمان در س��ال های ۹2 و ۹۳ بی��ش از 6۵درصد بازار 

خودروهای وارداتی کشورمان را در اختیار داشت.
به گفته وی، روی کار آمدن دولت یازدهم تغییر سیاس��ت ها و روند 
تولید خودرو را به دنبال داشت که افزایشی بود و با تالش قطعه سازان 

در آن سال ها، تحریم ها را پشت سر گذاشتیم.
محبی ن��ژاد ضمن ی��ادآوری رون��د افزایش تولید تا س��ال ۱۳۹6 و 
بازگشت به کانال تولید یک میلیون و ۳۵0 هزار دستگاه در این سال، 
گفت: برنامه س��ال ۹7 تولید بیش از یک میلیون و ۵00 هزار دستگاه 
خ��ودرو بود که چنانچه تحقق می یافت، به تدریج زمینه بازگش��ت به 

دوران اوج سال ۹0 فراهم می شد.
وی یادآور ش��د: بازگش��ت تحریم های آمریکا در ماه های گذش��ته، 
کاهش شدید تولید خودرو را موجب شد، به طوری که افت ۳۱درصدی 

تولید در ۹ ماهه ۹7 در مقایسه با مدت مشابه سال ۹6 رقم خورد.
به گفته این فعال صنفی، آذرماه ۹7 در مقایس��ه با آذرماه ۹6 تولید 
خودرو 72درصد افت داشت و پس از آن ۴00 واحد از مجموع حدود 
یک هزار و 200 قطعه س��از تعطیل یا نیمه تعطیل ش��د و تعدیل ۱۳0 

هزار نفری کارکنان آنها را شاهد بودیم.

همزم��ان با آغاز تحریم صنعت خودرو در مردادماه س��ال گذش��ته 
نخستین بخش��ی که از تحریم ها دچار بیشترین آسیب ها شد، صنعت 
قطعه بود. زنجیره تامین خودروسازان از یک سو به دلیل افزایش نرخ 
ارز و از س��وی دیگر به دنبال قطع ارتباط با ش��رکای خارجی خود و 
همچنین مش��کالت مربوط به تامین نقدینگی ب��ا چالش های زیادی 
مواجه ش��دند و بالطبع در چنین ش��رایطی صنعت خودرو نیز از این 

روند دچار آسیب شد.
به گزارش پدال نیوز، کاهش ح��دود ۵0درصدی تیراژ تولید، تولید 
در ح��دود ۳0 هزار خ��ودرو نیمه کاره و تعهدات معوق خودروس��ازان 
که شرایط نامس��اعدی را در سال گذشته برای خودروسازان به همراه 
داشت ناش��ی از عدم توان تولید قطعه س��ازان همکار این صنعت بود. 
در چنین ش��رایطی اختصاص تسهیالت ۴ هزار میلیارد تومانی به این 
صنعت در روزهای پایانی سال توانست تیراژ تولید را به باالترین سطح 
ممکن برس��اند و بخش زیادی از تعهدات خودروس��ازان را پاسخ دهد. 
هرچن��د تا ایده آل فاصله زیادی وج��ود دارد اما فعاالن این صنعت بر 
این عقیده هس��تند که با ادامه حمایت های تعریف شده از این صنعت 
می توان امس��ال را که از آن به عنوان یکی از س��خت ترین س��ال های 

اقتصاد ایران یاد می شود، به راحتی سپری کرد. 
پیش بینی ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیالت ارزی در کنار تسهیالت 
۴ ه��زار میلی��ارد تومانی قطعه س��ازان را ب��ه روزهای ب��دون دغدغه 
نقدینگی امیدوار کرده است. در عین حال صدور مصوبه ثبت سفارش 
بدون انتقال ارز که یکی از خواس��ته های آنه��ا بود نیز قابلیت اجرایی 
پی��دا کرد و هرچن��د برخی از فعاالن این حوزه تعیین س��قف در این 

مصوب��ه را محدودکنن��ده می دانند، اما به هر حال ب��ر این نکته تاکید 
دارند که تصمیماتی از این دست باید در نیمه دوم سال گذشته اتخاذ 

می شد تا مانع از توقف تولید قطعه سازان شود.
در ای��ن می��ان اجرایی ش��دن اص��الح قراردادهای قطعه س��ازان که 
در بهمن ماه س��ال گذش��ته به تایید خودروس��ازان رسید هم از دیگر 
خواس��ته های فع��االن این صنعت اس��ت. قراردادهای قطعه س��ازان با 
خودروس��ازان که براس��اس اعداد و ارقام س��ال ۹۳ به ثبت رسیده با 
قیمت فزاینده نرخ ارز اصالح نش��ده بود که در نهایت با موافقت وزیر 
صنعت و ایران خودرو افزایش 70درصدی قراردادهای قطعه س��ازان به 
تصویب رسید. قطعه س��ازان همکار سایپا در آن برهه زمانی در انتظار 
برای ثبات مدیریتی این ش��رکت بودند تا نسبت به اصالح قراردادهای 
خود اقدام کنند و حال با آغاز س��ال رونق تولید پیش��نهادهایی برای 
تداوم روند تولید و تحقق ش��عار س��ال مورد تاکی��د فعاالن این حوزه 

قرار گرفته است.
در این میان این پرس��ش مطرح می ش��ود که این پیشنهادها که با 
ه��دف رونق تولید مطرح ش��ده تا چه اندازه قابلی��ت اجرایی خواهند 

داشت؟ 
احمدرض��ا رعنای��ی، عض��و انجمن صنای��ع همگ��ن، نیرومحرکه و 
قطعه س��ازی در گف��ت و گو ب��ا خبرنگار خ��ودروکار با اش��اره به دو 
مش��کل تامین نقدینگی با هدف تامین مواد اولیه و هزینه های جاری 
قطعه سازان و همچنین اصالح قراردادهای صنعت قطعه اظهار می کند: 
»ب��ا توجه به کاهش تیراژ و افزایش قیمت تمام ش��ده نیاز به اصالح و 

تعدیل قراردادها بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.«

وی الزم��ه رونق تولید در صنعت قطع��ه را تحقق و پیگیری این دو 
مورد عنوان کرد و گفت: »قطعه س��ازان تمام دارایی خود را در س��ال 
گذش��ته صرف تامین مواد کردند و هم اکنون توانی ندارند اگر قرار به 
فعال ش��دن صنعت خودرو و به دنبال آن صنعت قطعه اس��ت، باید به 
فکر تامین نقدینگی باشند و در عین حال نیز قیمت ها تعدیل و به روز 

شود و به قیمت تمام شده قطعه ساز برسد.« 
این فعال صنعت قطعه با تاکید بر اینکه تصمیمات اخذش��ده مربوط 
به صنعت قطعه در س��ال گذشته به کندی پیش می رود، تصریح کرد: 
»با این حال مذاکرات زیادی انجام ش��ده و همچنان در حال پیگیری 
هس��تیم اما اصالح قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان که در سال 
گذش��ته به تصویب رسیده بود به دلیل عدم موافقت با افزایش قیمت 

تمام شده خودرو، به تعویق افتاد.«
رعنایی ادامه می دهد: »اصالح قراردادها از س��وی ایران خودرو تنها 
برای برخی از قطعه س��ازان به صورت نصفه و نیمه اجرایی شد و سایپا 
نیز به دلیل تغییرات مدیریتی تصمیمی در این باره اخذ نکرده اس��ت. 
در حالی که الزم اس��ت هرچه س��ریع تر کار به صورت اصولی انجام و 

فرمول و اهداف آن نیز شفاف سازی شود.« 
رئیس انجمن قطعه س��ازان خودرو اس��تان مرکزی یادآور شد: »در 
کن��ار ای��ن موضوعات باید بح��ث واردات مواد اولیه ک��ه تولید آن در 
داخل انجام نمی ش��ود و همچنین واردات کاالی واس��طه ای که دارای 
بوروکراسی و شرایط پیچیده ای است با همکاری وزارت صنعت و بانک 
مرکزی تس��هیل شود در غیر این صورت شاهد تحقق شعار امسال در 

صنعت قطعه نخواهیم بود.«

برنامه توسعه صنعت خودرو نیازمند توجه به بازار 4۰۰ میلیونی است

چالش های قطعه سازان برای تحقق شعار امسال
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مدیرعام��ل صندوق پژوهش و فناوری اس��تان اصفهان گفت: با اختصاص 
حدود ۴0 میلیارد تومان اعتبار ازس��وی صندوق نوآوری و ش��کوفایی به این 
صندوق، سال جاری سالی درخشان برای شرکت های فناور این استان خواهد 

بود.
»احمد مرت« گفت صندوق پژوهش و فناوری 
استان اصفهان اولین صندوق پژوهش و فناوری 
کشور است که از سال ۸۴ فعالیت خود را شروع 
کرده و عمدتا در این سال ها به شرکت های فناور 
مس��تقر در پارک های علم و فناوری این استان، 

تسهیالت ارائه کرده است. 
به گ��زارش ایرنا، وی بیان ک��رد: از زمانی که 
این صندوق عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی 
را به دس��ت آورده، به شرکت های دانش بنیان با 
تمرکز بیشتری تس��هیالت داده و ضمانت نامه 
برای ش��رکت های دانش بنیان صادر کرده و در 
بخش سرمایه گذاری جسورانه نیز فعالیت داشته 

است.
مرت با اشاره به اینکه این صندوق براساس حوزه جغرافیایی فعالیت دارد، 
گف��ت: صندوق پژوهش و فن��اوری اصفهان مانند دیگ��ر صندوق ها از قبیل 

صن��دوق پژوهش و فناوری تهران نیس��ت که تخصصی و براس��اس موضوع 
فعالیت داش��ته باشد، بلکه به همه شرکت های فناور و دانش بنیان در استان 
اصفهان خدمات می دهیم و اولویت ما جغرافیایی است تا اینکه موضوعی باشد. 
وی بی��ان کرد: اعتبار اختصاص داده ش��ده 
صندوق نوآوری و شکوفایی تقریبا ۴0 میلیارد 
تومان اس��ت که در قال��ب ۱۳ میلیارد تومان 
تس��هیالت و 27میلیارد تومان خط اعتباری 

اعطا شده است.
م��رت افزود: تزری��ق این خط اعتب��اری از 
س��وی صندوق نوآوری و ش��کوفایی در پایان 
س��ال گذش��ته، برای س��ال ۹۸ اصفهان سال 
درخش��انی خواهد بود چرا که اق��دام موثری 
در جهت شکوفایی شرکت های خالق و نوآور 

غیردانش بنیان انجام شده است. 
وی همچنین گف��ت: صندوق های پژوهش 
و فناوری اس��تان تهران در جذب منابع مالی 
دست ش��ان باز اس��ت و به منابع زیادی نزدیک هستند، اختصاص این اعتبار 
از س��وی صندوق نوآوری و شکوفایی به صندوق های پژوهش و فناوری سایر 

استان ها اتفاق خیلی خوبی برای توسعه نوآوری در کشور است. 

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری تغیی��ر رویکرد از اقتصاد نفتی به 
اقتصاد دانش بنی��ان را ضروری خواند و گفت تحقق این مهم نیاز به همراهی 
افراد با اعتماد به نفس، خالق و پیگیر دارد. به گزارش ایرنا، س��ورنا ستاری در 

حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای شرکت های 
دانش بنیان اس��تان کرمان افزود: شاخص اصلی 
محی��ط کس��ب و کار در ح��وزه دانش بنی��ان، 
فردی اس��ت که باید اعتماد به نفس داشته و از 
خستگی ها خسته نشود و دانش، خودساختگی، 
خودب��اوری و منابع مالی از دیگر ش��اخصه های 

بعدی آن هستند.
س��تاری اظه��ار داش��ت: در پنج س��ال اخیر 
سعی ش��ده محیطی ایجاد کنیم که استعدادها 
را شناس��ایی و ش��کوفا کنیم و ای��ن کار نیاز به 
ساختارهای جدید داشت که در قالب شرکت های 
دانش بنیان به دنبال آن هستیم فرهنگ جدیدی 

در بین دستگاه ها و در بین مردم ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه در اقتصاد نفتی همه مشکالت تنها با تزریق پول حل 
می شود، ادامه داد: تفکرات نفتی در اقتصاد زجرآور است و این سیستم جدید 
فرصت��ی برای عوض کردن آن فضا اس��ت و در این راس��تا بخش عمده ای از 

تحوالت اقتصاد دانش بنیان باید در دانشگاه ها ایجاد شود.  ستاری تاکید کرد: 
در اقتصاد نفتی معنای شغل استخدام است و برای استخدام باید فرد مدرکی 
را دریافت کند و اینها محورهایی هس��تند که باید تغییر یابند و کارآفرین در 
جامعه جایگاه خود را پیدا کند زیرا باید بدانیم 
هر جایی پول دولت در آن خرج می شود سقف 

پرواز و آرزوهای آن مشخص است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: 
در حوزه های دانش بنیان مشکالت زیادی وجود 
دارد زیرا کار جدیدی اس��ت و مهم اس��ت که 
تالش کنیم تا بتوانیم این موارد را جا بیندازیم.  
وی با تاکید بر اینکه انس��ان و کارآفرین است 
که اقتصاد دانش بنیان را محقق می کند و تنها 
به تجهیزات و فضاها نیس��ت، تاکید کرد: مهم 
این اس��ت که در استان ها محیط برای توسعه 

فعالیت های دانش بنیان محقق شود. 
ستاری با اشاره به این مطلب که صندوق های 
پژوهش و فناوری برای تامین مالی شرکت های دانش بنیان نقش بسیار مهمی 
دارند و ما هم آماده هستیم که به آنها کمک کنیم، گفت: جهت گیری بانک ها 

باید به شرکت های دانش بنیان متفاوت از سایر حوزه ها باشد. 

تغییر رویکرد از اقتصاد نفتی به دانش بنیان ضروری استسال 98، سالی درخشان برای شرکت های فناور

اگر اکنون ماشین  سوار می شوید و می توانید با استفاده از ماشین ها، مسیری 
طوالنی را بپیمایید، باید از هنری فورد تشکر کنید. این مخترع و نظریه پرداز 
آمریکایی که در جوالی سال ۱۸6۳ میالدی به دنیا آمد، بعد از معرفی خودروی 
Ford Model T در س��ال ۱۹0۸ میالدی، به فکر ایجاد خط مونتاژ خودرو 

افتاد که این ایده وی، صنعت خودروسازی دنیا را به کلی دگرگون ساخت.
در سال ۱۹0۳ میالدی، هنری فورد بعد از چند سال فعالیت در شرکت های 
مختل��ف و تهی��ه نمونه های اولی��ه از خودروی خود ش��رکت ف��ورد موتور را 
پایه گذاری کرد. یک ماه بعد از تاسیس شرکت، نخستین خودروی فورد با نام 

مدل A تولید شد که اتومبیلی دو سیلندر با ۸ اسب بخار بود.
هن��ری فورد از نقطه نظر اجتماعی هم به خاط��ر دیدگاه های جنجالی اش 
شهرت دارد. در حوزه کسب و کار گفته می شود که او سود شرکت را با برخی 
از کارکنانش که دست کم شش ماه برایش کار کرده بودند و به نحوی زندگی 

خود را وقف کار کرده بودند تقسیم می کرد.
جالب اس��ت بدانید که شرکت موتورس��ازی فورد، واحدی به نام دپارتمان 

اجتماعی داشت که روی فعالیت های 
غیرمتعارف کارکنان نظیر نوشیدن 
الکل، قم��ار و . . . نظارت می کرد و 
در صورت تشخیص ناهنجاری های 

رفتاری در آنها، اخراج شان می کرد.
حال با هم ۱2 نقل قول  الهام بخش 

از هنری فورد را مرور می کنیم؛
• شکس��ت، موقعیتی است، برای 
اینکه روند هوشمندانه تری انتخاب 

کنید.
• به دنبال ایراد نگردید، راه چاره 

را بیابید.
• مه��م نیس��ت می توانی��د ی��ا 
نمی توانید اما راه درس��ت را انتخاب 

کنید و در پیش بگیرید.
• فکر ک��ردن، س��خت ترین کار 
ممکن در دنیا به حساب می آید. به 
همین دلیل است که بسیاری سراغ 

آن نمی روند.
• اگر تمامی فعالیت های بزرگ یا سخت را به کارهای کوچکتر تقسیم کنید، 

هیچ وقت سخت نخواهد بود.
• اگر چشم  خود را از هدف تان بردارید، آنگاه موانع ترسناکی پیش روی تان 

می بینید.
• وقتی همه نظری برخالف تفکر شما دارند، فراموش نکنید که هواپیما نیز 

برخالف جهت باد از زمین بلند می شود.
• بهترین دوس��ت من کسی است که موجب ش��ود من بهترین رفتار را در 

پیش بگیرم.
• از مش��تریان پرس��یدم که آنها چه چیزی الزم دارند. آنها گفتند اس��بی 

سریع تر، من هم ماشین ساختم.
• اف��راد موفق از زمانی که دیگران تلف می کنند اس��تفاده می کنند و از آنها 

جلو می افتند.
• کیفیت کار شما زمانی اثبات می شود که وقتی کسی بر شما نظارت ندارد، 

کار درست را انجام دهید.
• وقتی شما کاری را انجام نداده باشید، نمی توانید برای خود تجربه و اعتبار 

کسب کنید.
1۰ نقل قول الهام بخش از جینی رومتی

جینی رومتی، یکی از مدیران ارش��د معروف آمریکایی به شمار می رود که 
از س��ال ۱۹۸۱ میالدی، همکاری خود را با کمپانی IBM در شهر دیترویت 
آغاز کرد. او در مسیر موفقیت، جایگاه های شغلی مختلفی را تجربه کرد و طی 
هر کدام از آنها )به گفته خودش( تجربه زیادی درباره رهبری و انگیزه بخشی 

کارکنان کسب کرده است.
 IBM ای��ن کارآفرین خانم در حال حاضر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
به ش��مار می رود و در واقع اولین زنی است که به صندلی ریاست این کمپانی 

تکیه می کند.
مجله فورچون به مدت ۱0 سال پشت سر هم، او را در رتبه های باالی لیست 
زنان قدرتمند حوزه تجارت قرار داده و جالب اینجاس��ت که رومتی از س��ال 

20۱2 تا 20۱۴ میالدی، نفر اول این لیست بوده است.
حال با هم ۱0 نقل قول الهام بخش از جینی رومتی را مرور می کنیم تا ببینیم 
این خانم کارآفرین چه ایده هایی 

درباره موفقیت دارد؛
• ش��خصی به م��ن گفت که 
پیش��رفت و راحتی در کنار هم 
وجود نخواهند داش��ت. من هم 
موافقم. هر فرد مجبور است میان 
این دو مورد، یکی را انتخاب کند.
• مهم تری��ن ویژگی هر فرد با 
هر س��مت ش��غلی این است که 
همیشه کنجکاوی خود را حفظ 
کند و به دنبال چرایی هر مسئله 

بگردد.
• ش��ما باید پ��ای چیزی که 
ب��ه آن باور داری��د بمانید و نظر 
خود را بلند فریاد بزنید. تنها در 
این صورت اس��ت ک��ه به نتیجه 

می رسید.
• من اش��تباهات زیادی کردم 
اما دو تای آنها از همه بدتر بودند؛ 
نخست اینکه به اندازه کافی در واکنش به مسائل سریع عمل نکردم و دیگری 

آنکه خطرپذیری هایم در طول زندگی آنقدر که باید بزرگ نبودند.
• هیچ وقت آنقدر به چیزی دل نبندید که نتوانید از آن دل بَِکنید.

• م��ن آموخته  ام ک��ه تمام چیز هایی که تا به حال انجام ن��داده ام را حداقل 
یکبار امتحان کنم.

• نگذاری��د دیگ��ران محدودیت هایی برای ش��ما بچینند. این ش��مایید که 
مسئولیت ها و شخصیت تان را تعریف می کنید.

• یک��ی از مهمترین خصوصیت های یک رهبر موفق این اس��ت که نگذارید 
دیگران شما را تعریف کنند. من هیچ گاه فکر نمی کنم که مدیرعامل این کمپانی 

هستم، من نظارت یک موسسه  موفق را برعهده دارم.
• ارزش شما به چیز هایی نیست که می دانید بلکه به چیز هایی است که آنها 

را به اشتراک می گذارید.
• اگ��ر به باور های خود را آگاه ش��وید، ش��ما پایه و اس��اس آنچه به عرضه 

می گذارید را در دست خواهید گرفت.
simplelifestrategies -shethepeople/digiato  :منبع

IBM نقل قول الهام بخش از بنیانگذار خودروسازی مدرن و مدیرعامل

دریچــه

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور گفت با دریافت مجوز از معاونت 
پژوه��ش و فن��اوری وزارت علوم، تحقیق��ات و فناوری ب��رای اولین بار مرکز 
نوآوری، توس��عه و تجاری سازی فناوری در دانش��گاه پیام نور در سال ۱۳۹۸ 

تأسیس خواهد شد.
ب��ه گزارش مه��ر، محمدعلی کریم��ی یکی دیگر از برنامه ه��ای مهم حوزه 
معاونت پژوهش��ی در سال ۹۸ را تمرکز بر روی تسهیل، تسریع و شکل گیری 
مراکز رش��د توس��عه و فناوری دانست و افزود: تاکنون اقدامات مؤثری در این 
زمین��ه صورت گرفته و به زودی مجموعه هس��ته های دانش بنیان و فناور در 

کنار مراکز نوآوری استان ها، گسترش می یابند.

ایجاد اولین مرکز نوآوری و 
تجاری سازی فناوری در دانشگاه 

چهارشنبه
21 فروردین 1398
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برای نخستین بار و توسط یک شرکت دانش بنیان سیستم مدیریت 
پروژه در حوزه نفت و گاز طراحی شد.

احس��ان نجابت، مدیرعامل ش��رکت صنعت نکو درباره طراحی این 
سیستم گفت: این سیس��تم برای مدیریت 
پ��روژه تعریف ش��ده که البته ح��وزه اصلی 
فعالیت این سیس��تم در ح��وزه نفت و گاز 
اس��ت و کار مدیری��ت پ��روژه م��دارک و 

فرآیندها را انجام می دهد.
ب��ه گ��زارش معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، وی درباره فعالیت های 
ای��ن ش��رکت گف��ت: راه حل های پ��روژه و 
سازمان، مدیریت پروژه ها، تعریف و توسعه 
پروژه و مطالعات امکان س��نجی و توس��عه 
کس��ب وکار از جمله فعالیت های اصلی این 

شرکت دانش بنیان است .
نجاب��ت درب��اره میزان اش��تغال زایی این 

سیستم گفت: اجرای سیستم مدیریت پروژه در اصل هم اشتغال زدایی 
می کند و هم اش��تغال زایی زیرا اجرای سیس��تم مدیری��ت امور را به 
صورت اتوماس��یون می کند و نیروی انسانی حذف می شود و از طرفی 

هم بخش��ی از کار به دست نیروی انسانی س��پرده می شود و تعدادی 
فرصت شغلی ایجاد می شود .

وی همچنین به خدمات و محصوالت این شرکت اشاره کرد و گفت: 
تامین م��واد مورد نیاز صنای��ع نفت، گاز، 
پتروشیمی، تامین تجهیزات و ماشین آالت 
مورد نیاز پروژه ها، صادرات مواد شیمیایی 
و پتروشیمیایی و صادرات مشتقات نفتی 
از جمله محصوالت و خدمات این شرکت 

دانش بنیان است .
مدیرعام��ل این ش��رکت دانش بنیان به 
اجرای نوآورانه این سیس��تم اشاره کرد و 
گفت: تا پیش از این سیس��تم مدیریت از 
خارج از کش��ور خریداری نمی شده و این 
سیستم برای نخستین بار در کشور اجرایی 
ش��ده و خیلی ب��ه موضوع خ��روج از ارز 

مرتبط نیست .
وی در ادام��ه گفت: از خدمات این ش��رکت می توان به راه حل های 
مدیریت پروژه و سازمان، مدیریت پروژه ها، مشاوره و توسعه پروژه ها و 

باالخره مطالعات امکان سنجی و توسعه کسب وکار اشاره کرد .

ب��ه اعتقاد مع��اون علم��ی و فناوری رئی��س جمه��وری، دانش بنیان و 
اس��تارتاپی ها راه را برای رونق تولید مبتنی بر دانش بومی و نوآوری هموار 
می کند که فراهم شدن یک محیط مس��اعد برای بال گرفتن نوآوری ها با 

خواس��ت همه بخش ها، همدل��ی و همراهی 
ممکن می شود.

به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری، در دیدار حجت االسالم حسن 
علدیدادی سلیمانی امام جمعه و نماینده ولی 
فقیه کرمان گفت: ایجاد یک محیط مس��اعد 
برای بال گرفت��ن نوآوری های جوان کارآفرین 
و خالق، ه��ر روز یک نوآوری و خدمت جدید 
یا محصول دانش بنیان یا اس��تارتاپی، زندگی 

روزمره و آینده مردم را متحول می کند.
رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
با ی��ادآوری عنایت و تاکی��د ویژه مقام معظم 

رهب��ری بر اقتصاد دانش بنیان و رونق تولید، ای��ن رهنمودها را چراغ راه و 
روش��نگر راه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری کشور دانست و ادامه داد: باید 
یک تحول در فرهنگ کش��ور از اقتصادی منبع محور به نیروی انسانی رخ 

دهد و این تحول اکنون در آغازین گام های خود است. ستاری، از رشد قابل 
توجه زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری دانش بنیان خبر داد و گفت: س��ال 
گذش��ته تعداد شرکت ها به ۴200 رسید و با تغییر جهت گیری ها، نگاه به 
دانشگاه ها و تولید علم متوجه شد به طوری 
که فعالیت دانش��گاه ها در مسیر کارآفرینی، 
تولید فناوری و پیشرفت علمی، قرار گرفت؛ 
نهال نوپ��ای اقتصاد دانش بنی��ان اکنون به 
مدد نیروی انس��انی خ��الق و توانمندی که 
توانسته اند با اراده و انگیزه خود موانع را کنار 
بزنند، رشد قابل توجهی داشته است. دانشگاه 
این روزها به بخشی غیرقابل انفکاک از جامعه 
بدل ش��ده و نبض تحول جامعه در دس��تان 

دانشگاه ها است.
 معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری 
بیان کرد: دانش بنیان یک درس بزرگ به ما 
می آموزد که پیشرفت متکی و وابسته به پول 
نیست و آنچه در این عرصه حرف اصلی را می زند اراده است و عزم و اراده 
یک کارآفرین که با اشتغال چند نفر دیگر چراغ چندین خانه را روشن کند 

امری مقدس و ارزشمند است.

همدلی برای ایجاد »زیست بوم« رونق بخش تولید دانش بنیانتوسعه کسب و کارهای حوزه نفت و گاز مدیریت شد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت خام فروشی در هر شکلی ما 
را به توسعه نمی رساند و یک ضرر پنهان است.

به گزارش مهر، س��ورنا س��تاری عصر دوشنبه در جلسه شورای اقتصاد 
مقاومتی بیان داش��ت: 6هزار استارتاپ در کشور داریم که حدود ۸0 هزار 

میلیارد تومان درآمد حاصل آنهاست.
وی درخص��وص مفهوم صنعت گفت: کارخان��ه تولید خودروی ما یک 

صنعت نیست بلکه کارخانه است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: ما برای چه هدفی دانشگاه 
تأس��یس می کنیم؟ باید بدانیم ما داریم با زور پول ادای تکنولوژی را در 

می آوریم.
وی ادامه داد: ما مفاهیم توسعه را اشتباه گرفته ایم و نتیجه آن صنعت 
مونتاژ اس��ت؛ صنعت نیاز به دانش��گاه دارد که خودش ماشین سازی کند 
و خ��ط تولید بزن��د در حالی که در اقتصاد نفتی ما هم��ه چیز را با پول 

می سنجیم.
س��تاری تصریح ک��رد: پول 
در اقتص��اد دانش  بنی��ان ی��ک 
ابزار اس��ت و در اولویت شش��م 
قرار دارد و اگر با پول می ش��د 
اقتصاد دانش بنی��ان ایجاد کرد 
اکنون عربس��تان بای��د اقتصاد 

دانش بنیان خوبی داشته باشد.
وی یادآور ش��د: در اس��تان 
اصفهان هر هنری که داش��تیم 
پیاده کردیم فوالد، پتروشیمی 
و … ایج��اد کردیم و اصفهان 
سومین اس��تان در زمینه نرخ 

بیکاری است.
ستاری ابراز داشت: ما صنعت 
ایج��اد نکردیم بلک��ه کارخانه 
ایجاد می کنیم از س��ال ۴۸ تا 
۵۴ ما بزرگترین اس��کادران اف 
۱۴ بع��د از آمریکا داش��تیم اما 
بعد از اینکه آمریکایی ها رفتند 

فهمیدیم هیچ نداریم چون دانش آن را نداشتیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: در اقتصاد نفتی ما همه چیز 
را با پول می سنجیم و این را نمی فهمیم که تکنولوژی یادگرفتنی است نه 

خریدنی و از جنس پول نیست.
ستاری تصریح کرد: آن چیزی که اقتصاد دانش بنیان را فراهم می کند 
یک اکوسیس��تم اس��ت و محیطی که ایجاد می کند و باید به این نتیجه 
برس��یم که خام فروش��ی در هر ش��کلی ما را به توسعه نمی رساند و یک 

ضرر پنهان است.
اقتصاد براساس منابع زیرزمینی توسعه پیدا نمی کند

وی افزود: حکومت های نفتی کارآفرینی را سرکوب می کنند و نوآوری 
را از بی��ن می برد برای همین هیچ اقتصاد برتری در دنیا براس��اس منابع 

زیرزمینی توسعه پیدا نمی کند.
س��تاری با بیان اینکه باید به مفهوم صنعت و دانشگاه بیشتر بپردازیم، 
بیان داشت: باید بدانیم دانشگاه چه تأثیری می تواند در توسعه داشته باشد 
لذا آن چیزی که در اقتصاد دانش دانش بنیان اتفاق می افتد اکوسیس��تم 

آن است.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: وقتی به یک ش��رکت در 
داخل استان رحم نمی شود از مرکز چه انتظاری می رود؟ این یعنی مفهوم 
کارآفرینی جا نیفتاده اس��ت لذا ما باید بدانی��م با پول نفت داریم حقوق 

می گیریم در حالی که یک کارگر ۱0 ماه حقوق نمی گیرد.
س��تاری یادآور شد: در استان کرمان یک کارآفرین زمینه اشتغال ۳00 
نفر را فراهم کرد اما بنا به دالیلی دچار مشکل شد، اما در استان حمایت 
الزم از وی صورت نگرفت و این کارآفرین مجبور به تعدیل نیرو شد و در 
حال حاضر ۱00 نفر در شرکت او کار می کنند وقتی در کرمان به شرکتی 

که همشهری خودتان است کمک نمی کنید چه انتظاری از تهران دارید.
ستاری گفت: آن چیزی که مهم است این است که مفهوم اکوسیستم 
را بفهمیم اگر می خواهید بچه های تان در اس��تان بمانند و کار کنند باید 
مورد حمایت قرار گیرند و جوانان استان هستند که باید مشکالت استان 

را حل کنند.
وی اف��زود: در دانش��گاه بای��د 
فرقی بین استادی که کارآفرینی 
می کند تا اس��اتید دیگر باش��د؛ 
دانش��گاه های ب��زرگ دنیا تعداد 
دانشجویان ش��ان کم هستند اما 

پایه گذاری خوبی دارند.
م��ا  داش��ت:  بی��ان  س��تاری 
بزرگتری��ن اس��تارتاپ منطقه را 
داریم، اینها اقتدار اس��ت؛ ش��هر 
هوشمند شهری است که هر روز 
که افراد از خواب بیدار می ش��وند 
چیز جدیدی یاد می گیرند لذا در 
آموزش آینده شهرها خیلی مهم 

هستند.
موفقیت در گرو پذیرش 

سرمایه گذاری خطرپذیر است
ی��ادآور ش��د: در ح��وزه  وی 
نان��و  نوی��ن مث��ل  دانش ه��ای 
کارآفرینی ه��ای خوب��ی وج��ود 
دارد، اما آنچه مهم است اکوسیستمی است که در آن تعریف شده است. 
همچنین ما در پژوهش پول کم نمی گذاریم، اما پژوهش وقتی محصولش 

به درد مردم می خورد که بخش خصوص در آن سرمایه گذاری می کنند.
ستاری افزود: در کشورهای دیگر حدود 2درصد جی دی پی بیشتر در 
پژوهش هزینه می کنند، اما اگر رقم بیش��تری می شنوید آنها را در بخش 

خصوصی سرمایه گذاری می کنند.
وی یادآور ش��د: ما اگر اکوسیس��تم را درست بکنیم مسائل مان درست 
می شود امسال 70درصد افزایش بودجه داشتیم و در پارک فناوری کرمان 
۸0درصد بودجه اضافه شده است که البته کم است و تالش می کنیم رقم 

آن را باال ببریم.
ستاری عنوان داش��ت: صندوق پژوهش فناوری استان شش ماه است 

که تأسیس شده و ای کاش این صندوق سه سال پیش تأسیس می شد.
مع��اون علمی فناوری رئیس جمهور گفت: اگر بخواهید موفق باش��ید 
باید سرمایه گذاری خطرپذیر را بپذیرید، لذا با پول تنها درخصوص اقتصاد 

دانش بنیان برعکس اقتصاد نفتی کاری نمی توان انجام داد.

راکت اینترنت یکی از بزرگ ترین شرکت های سرمایه گذاری حوزه استارتاپ در جهان است که برای سال 
جاری میالدی هم برنامه های توسعه ای ویژه ای دارد.

به گزارش زومیت، شـرکت آلمانی راکت اینترنت، سـرمایه گذار آلمانی بسیاری از استارتاپ های کوچک 
و بزرگ جهان، در سـال 2۰19، تعداد شـرکت های بیشـتری نسـبت  به سـال 2۰18 تأسـیس خواهد کرد. 
سـرمایه گذاران این شرکت، نگرانی هایی پیرامون عملکرد آن در سال های اخیر داشتند، اما به هرحال اکثر 
شـرکت های تحت مالکیت راکت اینترنت، امروز در مسـیر عرضه عمومی هستند یا سهام آنها عرضه شده 

است.
اولیور سـامور، مدیر اجرایی راکت اینترنت، برنامه ریزی برای تأسـیس شـرکت های بیشتر در سال 2۰19 
را تأییـد کـرد. او در مصاحبه ای با خبرنگاران، این خبر را اعالم کـرد، اما جزییاتی از اهداف دقیق یا تعداد 
شرکت های مورد نظر به زبان نیاورد. البته، در میان برنامه های راکت اینترنت، نام 3 استارتاپ بیش از سایر 
 B2B ،پلتفرمی که در پیدا کردن فریلنسرها به شرکت ها کمک می کند ،Expertlead  :به چشم می خورد
Food Group که در زمینه  تأمین غذا برای کسـب وکارها فعالیت دارد و Instafreight که خدمات رزرو 

حمل ونقل انجام می دهد.
به هرحـال، مدیر اجرایی راکت اینترنت در صحبت های خود به این نکته اشـاره کرد که آنها، برنامه هایی 
جدی با هدف تأسیس شرکت از استارتاپ های فوق ندارند. به عالوه، او سرمایه  ذخیره  شرکت را 2 میلیارد 
یورو بیان کرد که نشـان دهنده  عدم جذب سـرمایه در سـال گذشته است. سـامور در ادامه گفت که بازار 
فنـاوری با سـرعت زیادی حرکت می کند و شـرکتش برای تصاحـب فرصت های جدید باید سـرمایه های 

بیشتری جذب کند.
راکت اینترنت اعالم کرد که سـهمش در شـرکت های تجارت الکترونیک Global Fashion Group و 
Jumia، به عالوه  2۰۰ اسـتارتاپ شخصی کوچک دیگر، به 1.2میلیارد یورو می رسد. سامور، سرمایه گذاری 
در ایـن شـرکت ها را 4۰۰ میلیـون یورو بیان کـرد. به عالوه، او گفت که دو سـوم از دارایی هـای راکت در 

شرکت های خصوصی، به شرکت های کوچک مربوط می شود.
راکـت اینترنـت، در شـرکت های غذایـی HelloFresh و Delivery Hero نیز سـهام دارد. همچنین، 
وب سایت های خدمات نوسازی خانه مانند Westwing و Home24 میزبان آنها هستند. همه  شرکت های 

مذکور، در سال های گذشته به صورت عمومی در بازارهای سهام عرضه شده اند.
Jumia، پلتفرم تجارت الکترونیکی راکت اینترنت در آفریقا اسـت. آنها ماه گذشته برای عرضه  عمومی 
سـهام در نیویورک اقدام کردند که احتماال ارزش شـرکت را به 1.6 میلیارد دالر یا بیشـتر برساند. از دیگر 
 Global Fashion Group شـرکت هایی که احتماال به زودی در بازار سهام عرضه می شـوند نیز می توان

را نام برد.

 لزوم حمایت از کارآفرینان

راکت اینترنت در سال ۲۰۱۹ 
شرکت های بیشتری تأسیس می کند

یادداشـت

مرک��ز توس��عه تج��ارت الکترونیک��ی تدوی��ن آیین نام��ه نح��وه فعالی��ت 
کس��ب وکارهای پلتفرم ها را در دس��تور کار خود ق��رار داد. این آیین نامه قرار 
است حدود مسئولیت صاحبان پلتفرم ها و نحوه فعالیت آنان را مشخص کند.

به گزارش پیوس��ت، معاون مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی درخصوص 
برنامه زمان بندی ش��ده ب��رای تدوین این آیین نامه به پیوس��ت گفت: »طبق 
پیش بینی های صورت گرفته پیش نویس این آیین نامه تا اردیبهش��ت ماه سال 
جاری نهایی خواهد شد و پس از آن در اختیار کارشناسان و فعاالن این حوزه 
ق��رار خواهد گرفت تا با ی��ک جمع بندی و اجماع کام��ل روی آن، آیین نامه 

مذکور نهایی شود.«

آیین نامه نحوه فعالیت کسب و 
کارهای پلتفرمی تدوین می شود



در مطلب پیشین به چهار درس از کمپین های بازاریابی و تبلیغات برتر 
در شبکه های اجتماعی اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

۵. ژیلت: آنچه بهترین مردها می توانند دریافت کنند
پلتفرم های مورد استفاده: یوتیوب، توییتر

ژیلت چه کرد؟
برند ژیلت در کمپین خود تمام المان های رایج در زمینه شهرت مردها را 
تحریک کرد. این کار باعث موفقیت و شهرت باالی کمپین »آنچه بهترین 

مردها می توانند دریافت کنند« شد. 
ش��اید شعار این کمپین برای شما آشنا باشد. در حقیقت شعار کمپین 
برگرفته از شعار تبلیغاتی اصلی برند ریزر تحت عنوان »آنچه بهترین مردها 
می توانند باش��ند« است. هدف اصلی ژیلت در ساخت این کمپین ترغیب 
مردها به پذیرش مسئولیت های اجتماعی و مقابله با تبعیض جنسی بود. 
به این ترتیب آنها تقریبا کنایه ای به رقیب اصلی شان یعنی ریزر نیز در این 
زمینه زدند. بسیاری از مش��تریان برند ریزر به دلیل انفعال آن در صحنه 
جنبش های مردمی اقدام به توقف خرید از آنها کردند. به این ترتیب ژیلت 
عالوه بر همراهی با جنبش های اجتماعی، کنایه س��نگینی هم به رقبای 

اصلی اش زد. 
برن��د ژیلت عالوه ب��ر راه اندازی کمپینی برای حمای��ت از جنبش های 
مخالف نابرابری جنس��ی در عمل نیز گام های موثری برداشته است. یکی 
از مهم تری��ن اقدام��ات این برند اختصاص بودجه ی��ک میلیون دالری به 
این جنبش ها برای س��ه سال متوالی اس��ت. به این ترتیب ژیلت مجموعا 
۳میلی��ون دالر برای کمک به چنین جنبش هایی اختصاص داده اس��ت. 
وقتی پای مبلغی س��نگین در میان باشد، اطمینان از استفاده درست آن 
اهمیت می یابد. به همین دلیل ژیلت مبلغ ۳میلیون دالر را فقط در اختیار 
موسس��ه های عام المنفعه قرار می دهد. به این ترتیب دیگر نگرانی زیادی 

پیرامون نحوه استفاده از آن وجود نخواهد داشت. 
چرا این کمپین خوب از آب درآمد؟

با توجه به آمارهای تحلیلی موسسه تاک واکر، ژیلت بین ۱۴ تا ۱6 ژانویه 
)زم��ان اجرای کمپین اش در ش��بکه های اجتماعی( ۱.۵ میلیون بازخورد 
دریافت کرد. نکته جالب اینکه آنها در هفته گذشته فقط ۱0هزار بازخورد 

داشتند. 
بیش از یک میلیون از بازخوردهای ژیلت در بازه زمانی فوق فقط در 2۴ 
س��اعت نخست روی داد. در زمان مشابه، هشتگ مخصوص کمپین ژیلت 
نیز ۱۸7.۴00 بار مورد اس��تفاده ق��رار گرفت. تا به حال نیز توییت اصلی 
ژیلت نزدیک به 2۵0 هزار بار به بازنشر یافته است. ویدئو آنها در یوتیوب 

نیز بیش از ۳ میلیون بار دیده شد. 
فرقی ندارد نظر ما پیرامون کمپین ژیلت چیس��ت، در هر صورت نسل 

جوان عالقه زیادی بدان نشان داد. 
آنچه می توان از این کمپین آموخت

در جهان امروز، برندها برای موفقیت نیازمند چیزی فراتر از محصوالت 
باکیفیت هستند. مطالعه موسسه ادلمن پیرامون برندهای موفق در سال 
20۱۸ نتایج جالبی به همراه داش��ته اس��ت. بر این اس��اس 6۴درصد از 
مش��تریان عالقه مند به حمایت از برندی بر پایه موضع گیری های سیاسی 

و اجتماعی هستند. 
ام��روزه بی��ش از هر زم��ان دیگری برنده��ا در حال فعالیت براس��اس 
ارزش های اصلی ش��ان هس��تند. به این ترتیب مشتریان هم بیش از پیش 
به پایبندی برندها به ارزش های مختلف اهمیت می دهند، بنابراین باید به 

حمایت  از ارزش هایی خاص به عنوان کلید موفقیت برندمان نگاه کنیم. 
6. اُوِرئو: غوطه ور در تاریکی
پلتفرم مورد استفاده: توییتر

اورئو چه کرد؟
به نظر شما چه مقدار از پست های شبکه های اجتماعی هنوز هم در ذهن 
شمار قابل توجهی از کاربران به یاد مانده است؟ پست برند اورئو در حین 
برگزاری مس��ابقه سوپربال س��ال 20۱۳ بدون تردید یکی از مشهورترین 

توییت های جهان به حساب می آید. 
پیش از برگزاری مسابقه س��وپر بال، تیم بازاریابی دیجیتال ۳06i طی 
ق��راردادی مدیریت اکان��ت توییتر برند اورئو در حین مس��ابقه را برعهده 
گرفت. بر این اساس آنها آزادی عمل کاملی در مدیریت اکانت توییتر اورئو 

در حین برگزاری مسابقه داشتند. 
تیم ۳60i با ترکیب جذابیت های مسابقه سوپربال با جشن ۱00سالگی 
اورئ��و مخاطب ها را ش��گفت زده کردند. ش��عار اصلی آگه��ی تیم طراحی 

»همچنان فرصت غوطه ور شدن در تاریکی را دارید« بود. 
چرا این کمپین خوب از آب درآمد؟

پس��ت برند اورئو نزدی��ک به ۱0هزار مرتب��ه بازتوییت ش��د. این آمار 
هیجان انگیز فقط در یک ساعت نخست بارگذاری آن رقم خورد. 

برند اورئو نه تنها مسابقه برترین آگهی سوپربال، بلکه الهام بخش بسیاری 
از برندهای دیگر برای تبلیغات سال های بعد نیز شد. در حقیق اقدام برند 
اورئو یک نقطه عطف تاریخی در فعالیت  برندها در ش��بکه های اجتماعی 
بود. به همین دلیل جزییات این کمپین در ذهن اغلب مش��اهده کنندگان 
آن و البته کارشناس های امور بازاریابی و تبلیغات به خوبی ثبت شده است. 

آنچه می توان از این کمپین آموخت
اس��تعداد و زیرکی در یک لحظه خاص خلق نمی ش��ود. برای برندهای 
کوچ��ک و بزرگ توانایی جلب نظر مخاطب نیازمند تمرین و اس��تفاده از 
آخرین دس��تاوردهای عرصه روانشناس��ی و تکنولوژی است. بی تردید در 
چنین راهی فراز و نش��یب های فراوانی در انتظار برندهاس��ت. با این حال 
برای موفقیت در جلب نظر مخاطب باید چنین سختی هایی را تحمل کرد. 
یک��ی از نکات جالب کمپی��ن برند اورئو همکاری آنها ب��ا تیم بازاریابی 
دیجیتال ۳60i اس��ت. ب��ه عنوان یک برند حرفه ای قرار نیس��ت در همه 
زمینه ها مهارت باالیی داش��ته باش��یم. گاهی اوقات اعتراف به ناتوانی در 
یک عرصه بهترین اقدام و استراتژی خواهد بود. وقتی ما از ناتوانی برندمان 
آگاهی داشته باشیم، به راحتی سراغ استفاده از تجربیات و توانایی دیگران 
می رویم. به همین دلیل گاهی اوقات برخی از برندها حتی اقدام به تولید 

محصوالت مشترک نیز می کنند. 
ب��ه عنوان نکته پایانی پیرامون کمپین اورئو باید به ویژگی پس��ت های 
موفق در شبکه های اجتماعی اشاره کنم. در حقیقت این پست ها به هیچ 
وجه عجیب و غریب نیس��تند. فقط در ش��ناخت مخاطب و انتخاب ایده 
مناسب بسیار عالی عمل می کنند. همین امر برای جلب نظر طیف وسیعی 

از کاربران کافی خواهد بود. 
2۰18Wrapped# :7. اسپاتیفای

پلتفرم های مورد استفاده: اسپاتیفای، اینستاگرام، فیس بوک، توییتر
اسپاتیفای چه کرد؟

در س��ال 20۱6 میانگین کاربران اس��پاتیفای نزدیک به دو س��اعت از 
وقت ش��ان را به گوش  دادن موس��یقی در این پلتفرم می گذراندند. بدون 
تردید این زمان بسیار زیاد است. همچنین این امر به معنای بانک اطالعاتی 

وسیع اسپاتیفای پیرامون نحوه عملکرد کاربرانش است. 
برای دومین س��ال متوالی، اسپاتیفای به عنوان بزرگترین سامانه پخش 
آنالین موس��یقی به کاربرانش هدیه س��خاوتمندانه ای اه��دا کرد: فرصت 
نگاه دوباره به س��ال گذشته در قالب موس��یقی. به این ترتیب اسپاتیفای 
پلی لیستی ش��امل ۱00 موزیک برتر سال جمع آوری کرد. کاربران امکان 
گوش دادن به این مجموعه باارزش را داش��تند. به عالوه، برخالف س��ال 
نخست، امکان ذخیره سازی )آنالین( این پلی لیست نیز برای کاربران فراهم 
بود. اجازه دهید نگاهی به امکانات در دس��ترس کاربران اسپاتیفای داشته 

باشیم:
• گوش دادن آنالین به تمام ۱00 موسیقی برتر سال

• آگاهی از شمار باالیی از هنرمندان تازه 
• مشاهده موسیقی ها و هنرمندان پربازدید 

• مشاهده برترین های هر سبک موسیقی
اقدام مکمل اس��پاتیفای ترغیب کاربرانش در زمینه به اش��تراک گذاری 
فهرس��ت ۱00 موسیقی برتر س��ال در سایر ش��بکه های اجتماعی نظیر 
فیس بوک، اینستاگرام و توییتر بود. به این ترتیب حجم وسیعی از مطالب 
این پلتفرم ها در بازه زمانی کمپین اس��پاتیفای مربوط به پلی لیست ۱00 

موسیقی برتر بود. 
چرا این کمپین خوب از آب درآمد؟

ب��ا توجه به گزارش خبرگزاری آتالنتیک، پلی لیس��ت ۱00 موس��یقی 
برتر اس��پاتیفای نمونه کاملی از تبلیغ��ات رایگان بود. همچنین این اقدام 

سپاسگزاری حرفه ای از مایت و وفاداری کاربران به حساب می آید. 
خبرگزاری آتالنتیک در توصیف کمپین اسپاتیفای از عبارت »جذاب و 
منحصر به فرد« استفاده کرد. بدون تردید تعریف های خبرگزاری آتالنتیک 
برگرفته از موفقیت های این کمپین بود. به طور خالصه، ایده اس��پاتیفای 
هرچه یک کمپین بازاریابی و تبلیغاتی کامل باید داش��ته باش��د، در خود 

جای داده بود. 
آنچه می توان از این کمپین آموخت

کمپین اس��پاتیفای نمونه کامال موفق��ی از الگوی کمپین های ترکیبی 
است. منظور من از کمپین های ترکیبی آن دسته از کمپین هایی است که 
با استفاده از اطالعات دقیق و اتکا به اشتراک گذاری هرچه بیشتر مخاطب 

هدف خلق می شود. 
با نگاهی به موفقیت کمپین اسپاتیفای می توان بیش از هر زمان دیگری 
نس��بت به آینده کمپین های ترکیبی امیدوار بود. فراسوی آن، اسپاتیفای 
ب��ه عنوان یکی از برترین پلتفرم های آنالین در زمینه موس��یقی راهکاری 
خالقانه برای اس��تفاده موثر از حجم وس��یع اطالعاتش پیدا کرد. به این 
ترتیب کاربران این پلتفرم پاس��خ شایس��ته ای در مقابل اعتمادشان برای 
سال های متمادی به اسپاتیفای دریافت کردند. همچنین باید توجه داشت 
که این اثر خارق العاده در ساده ترین شکل ممکن به دست مخاطب هدف 

رسید. 
hootsuite :منبع

برندهای تخیلی در دنیای فیلم  و سریال 
طراح��ی لوگو فقط به دنیای واقعی محدود نمی ش��ود و فیلم ها و 
سریال ها هم توانس��ته اند برندهای تخیلی ماندگاری خلق کنند که 

در ذهن مخاطبان مانده است.
در این مطلب می خواهیم سه برند تخیلی را با هم ببینیم.

شرکت هواپیمایی اوشئانیک )Oceanic Airlines( در 
)Lost( الست

ده، دوازده سال قبل تقریبا همه سریال بین ها الست را می دیدند 
و هم��ه با اوش��ئانیک ایرالینز آش��نایی داش��تند. ش��خصیت های 
س��ریال الس��ت در پرواز ۸۱۵ این هواپیمایی سقوط کرده بودند و 

سرنوشت شان به جزیره  اسرارآمیز سریال گره خورده بود.
لوگ��وی این هواپیمایی رنگی بود و توجه هواداران پروپاقرص این 
س��ریال را به خود جلب کرده بود. همه می خواس��تند با رمزگشایی 
این لوگو داستان را پیش بینی کنند. لوگوی اوشئانیک به چشم نظر، 

چشم گاو و خود جزیره تشبیه شده بود.
در دنی��ای واقع��ی هم این لوگو نقش بزرگی در بازاریابی ش��بکه  
ABC )س��ازنده  الس��ت( داش��ت. بیلبوردهای ای��ن هواپیمایی در 
شهرهای مختلف دنیا به نمایش گذاشته شده بود. آگهی های زیادی 
در فضای مجازی و تلویزیون به نمایش درآمد و در آن این حقیقت 
مطرح می ش��د که پرواز ۸۱۵ درواقع سقوط نکرده است. یک بازی 
هم طراحی ش��د تا عالقه مندان بتوانند سرنوش��ت بازماندگان پرواز 

را حدس بزنند.
)Roadrunner( در رودرانر )Acme( برند آکمه

ش��اید یکی از مهم ترین دالیل محبوبیت کارتون رودرانر، سادگی 
مفهوم آن باش��د. کایوتی همیش��ه به دنبال رودرانر است و همیشه 
شکس��ت می خورد ی��ا تدابیرش ضد خودش عم��ل می کند. ابزارها 
و وس��ایلی که تهیه می کن��د کارایی الزم را ندارن��د و بعد از اینکه 
رودرانر محل را ترک می کند روی خود کایوتی عمل می کنند. تمام 
این محصوالت به ش��رکتی به نام آکمه متعلق است. آکمه در زبان 
یونانی به معنای کمال اس��ت. نکته   جالب اینکه شرکت های زیادی 

در دنیای واقعی به این نام وجود دارند.
 Toy( در قصه  اسباب بازی )Pizza Planet( سیاره  پیتزا

)Story
بچه ه��ا پیتزا و موج��ودات فضایی را دوس��ت دارند، پس طبیعی  
است که دل ش��ان بخواهد به سیاره پیتزا بروند. سیاره  پیتزا برندی 
تخیل��ی در کارتون قصه  اس��باب بازی  اس��ت. طراحی س��اختمان 
رس��توران در کارتون مینی مال و افسانه ای  است. رستوران شبیه به 
زحل طراحی شده و یک لوگوی منحنی آن را همراهی می کند که 

یادآور خوش بینی آینده نگر آمریکایی  است.
سی شپرد؛ کیسه های پالستیکی قاتل

کیس��ه  پالستیکی ممکن است بی خطر به نظر برسد، اما می تواند 
نهایت رنج -یا حتی مرگ- را برای هزاران حیوان اقیانوس بیافریند. 
س��ی ش��پرد )Sea Shephard( این حقیقت تلخ را با تصویرهای 
ق��وی به نمای��ش می گ��ذارد. سی ش��پرد ان جی اویی  اس��ت که بر 
محافظت از زندگی موجودات دریایی متمرکز است و این کمپین را 
برای اطالع رسانی در مورد استفاده از پالستیک به راه انداخته است.

کپشن: پالستیکی که یک بار استفاده می کنید، یک عمر اقیانوس 
را ش��کنجه می کن��د. آگهی ها جان��وران دریایی مختلفی را نش��ان 
می ده��د که در تماس با پالس��تیک های زندگی روزم��ره  ما درد و 
رنج زیادی را متحمل می شوند. این پوسترها محصول کشور برزیل 

است.
mbanews :منبع
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وظیفه اصلی بازاریابی در دنیای کس��ب وکار تبدیل هر لحظه از زندگی 
روزمره به فرصتی ناب برای جلب نظر افراد است. به این ترتیب ما نیازمند 
ابزار مناس��ب در راس��تای افزایش ش��انس ، فعالیت مطلوب و جلب توجه 
شمار باالیی از کاربران هستیم. بدون تردید نقش عامل انسانی در فرآیند 
بازاریابی انکارناپذیر اس��ت. با این حال برای موفقیت بیشتر در این زمینه 

برندها نیازمند ابزارهایی برای خودکارسازی فرآیند بازاریابی هستند.
یافتن تعریفی از خودکارسازی )اتوماسیون( بازاریابی مشکالت زیادی به 
همراه دارد. با این حال یک تعریف عام اش��اره به نرم افزارهایی برای کمک 
به برندها در زمینه انجام خودکار وظایف متعدد بازاریابی خواهد داش��ت. 
خودکارسازی فرآیند بازاریابی مزیت های فراوانی برای برندها به همراه دارد. 
دلیل آن نیز کمک به صرفه جویی چشمگیر در زمان بدون کاهش کیفیت 

انجام وظایف مان است. 
توس��عه دهندگان اپ های موبایلی رقابت بس��یار ش��دید در زمینه ارائه 
نرم افزارهای خودکارس��ازی بازاریابی دارند. برخی از شرکت ها حتی دست 
به تولید اپ هایی ویژه ش��بکه های اجتماعی زده اند. به این ترتیب فرآیند 
بازاریابی ما در ش��بکه های اجتماعی با اس��تفاده از چنین اپ هایی شکل 
خودکار به خود می گیرد. برخی دیگر از ش��رکت های فعال در این زمینه 
حتی پا را فراتر از این نیز گذاشته اند. به این ترتیب آنها با ترکیب ابزارهای 
خ��ودکار با هوش مصنوعی پیش��رفته موفق به ارائه نرم افزارهای بس��یار 

قدرتمندی شده اند. 
ه��دف اصل��ی بازاریابی ایجاد فرآین��دی بادوام ب��رای برندها به منظور 
جلب توجه بیش��تر اس��ت. یکی از راهکارهای جالب برای این کار افزایش 
ترافیک سایت و اکانت های یک برند در شبکه های اجتماعی است. به این 
ترتیب مخاطب فرصت بیشتری برای مشاهده محصوالت برند مورد نظر و 

تصمیم گیری برای خرید خواهد داشت.
چرا خودکارسازی بازاریابی کسب وکارها اهمیت دارد؟

تیم بازاریابی برند ما فرصت دس��تیابی به مشتریان بیشتر با استفاده از 
ابزارهای مناس��ب را خواهد داشت. در حقیقت ابزارهای کمکی در زمینه 
بازاریابی کمک شایانی در زمینه بهبود کیفیت ارتباط میان ما و مخاطب 
هدف ارائه می دهند. به این ترتیب با کاربرد ابزارهای خودکارساز فرآیندهای 
بازاریابی ارتباط ما با مش��تریان به گونه ای منطقی و شخصی س��ازی شده 

افزایش می یابد. 
ب��ا اس��تفاده از ابزارهای پیش��رفته تمرکز ب��ر روی دامنه وس��یعی از 
مخاطب های هدف و تالش برای تبدیل ش��ان به مش��تریان ثابت برندمان 
امکان پذی��ر خواه��د بود. مزیت اصل��ی ابزارهای خودکارس��ازی بازاریابی 
فراهم س��ازی اطالعات طبقه بندی شده پیرامون وضعیت بازاریابی برندمان 
اس��ت. به این ترتیب دیگر فرآیندها مبتنی بر حدس و گمان نخواهد بود. 
بدون تردید امکان دس��تیابی به اطالعات به ش��یوه معمولی یا دستی نیز 
فراهم اس��ت. با این حال شیوه های این چنینی متضمن اتالف وقت باالیی 

است. 
ب��ا توجه ب��ه آنچه در دو س��طر باال گفته ش��د، در نهای��ت برندها چه 
مزیت هایی از ابزارهای هوش��مند بازاریابی به دس��ت می آورند؟ به عنوان 

پاسخ به نکات ذیل توجه کنید:
• فرآین��د خوش آمدگوی��ی به مخاطب ه��دف برندمان ب��ه طور کامل 
خودکارسازی می شود. به این ترتیب مدت زمان زیادی برای برند ما ذخیره 

خواهد شد.
• توانای��ی ما در زمینه جلب نظر دامنه هرچه وس��یع تری از مخاطب ها 

افزایش می یابد. 
• ما فرصت مناسبی برای امتحان، بهینه سازی و امتحان دوباره مدل های 

بازاریابی مان را خواهیم داشت. 
• مدیریت همزمان چندین کانال بازاریابی بس��یار س��اده تر از گذش��ته 

می شود.
• سطح شخصی سازی محتوا برای مخاطب افزایش چشمگیری خواهد 

داشت. 
ابزارهای خودکارسازی بازاریابی که باید مدنظر داشت

در ادامه این مقاله فهرستی از هشت ابزار خودکارسازی که به درد اغلب 
کس��ب وکارها می خورند، مورد بررس��ی قرار می گیرد. هدف  اصلی من در 
اینجا بررسی نمونه های مطلوب از ابزارها و امکان استفاده از آنها بدون نیاز 
به دانش رایانه ای یا تکنولوژی فراوان بوده است )بدون تردید یک بازاریابی 

موفق باید آشنایی کاملی با این موارد داشته باشد(. 
خودکارسازی کمپین های B2B با پاردوت

ابزار مورد نظر در این بخش گزینه ای ایده آل به منظور افزایش س��رعت 
فعالیت بازاریابی در زمینه B2B )فرآیند مبتنی بر فروش میان شرکت ها به 

جای یک شرکت با مشتری نهایی( است. پاردوت کمک فراوانی به برندها 
در زمینه بررس��ی دقیق وضعیت کمپین های مختلف، بهینه سازی ارسال 
ایمیل های تبلیغاتی، پیگیری امور مش��تریان و تهیه گزارش های دقیق از 

بازگشت سرمایه  گذاری مان بر روی امور مختلف می کند. 
به طور معمول هزینه عضویت برای استفاده از خدمات نرم افزار پاردوت 
هزار دالر در ماه اس��ت. اگر قصد بهره مندی از نس��خه حرفه ای پاردوت را 
دارید، هزینه ش��ما دو برابر )2هزار دالر در ماه( می شود. بدون تردید این 
مقدار از هزینه برای یک نرم افزار بس��یار گران است. البته برندهای بزرگ 
مشکلی در این زمینه ندارند. با این حال برندهای تازه کار در صورت عالقه 

باید به فکر تامین اعتبار باشند. 
AdRoll خودکارسازی تبلیغات با

جلب نظر مخاطب از طریق فعالیت در ش��بکه های اجتماعی مش��هور 
مانند توییتر، فیس بوک و اینستاگرام به اندازه فضای کلی اینترنت اهمیت 
دارد. خوشبختانه امروزه امکان شخصی سازی انواع تبلیغات در پلتفرم های 
اجتماع��ی مختلف وجود دارد. یکی از نرم افزارهای بس��یار کاربردی برای 
مدیری��ت بهینه تبلیغات AdRoll نام دارد. ه��دف اصلی از طراحی این 
نرم افزار افزایش تاثیرگذاری کمپین های تبلیغاتی برندهاس��ت. در زمینه 
تبلیغات برندها با مشکالت فراوانی مواجه هستند. دلیل عمده آن توسعه 
ابزارهای هوشمند برای مسدودسازی تبلیغات در فضای اینترنت است. به 
این ترتیب امروزه تقریبا همه کاربران از ابزارهای مسدودسازی تبلیغات بر 
روی مرورگرشان استفاده می کنند. این امر کار برندها و البته بازاریاب ها را 

برای یافتن مخاطب تازه دشوار می کند. 
یکی از ش��کایت های همیش��گی کارب��ران پیرامون تبلیغ��ات مختلف 
برندها نمایش نمونه های نامربوط اس��ت. راهکار م��ورد نظر من در اینجا 
شخصی س��ازی ارائه تبلیغات با توجه به سلیقه گروه های مختلف کاربران 
اس��ت. نرم افزار AdRoll دقیقا با هدف پاس��خگویی به چنین نیازی وارد 
بازار شده است. با استفاده از این ابزار ما امکان شخصی سازی تبلیغات مان 
براساس داده های مبتنی بر فعالیت کاربران شبکه های اجتماعی را خواهیم 
داش��ت. به عالوه، ای��ن ابزار گزارش ه��ای دقیقی نی��ز پیرامون وضعیت 
کمپین های تبلیغاتی ما تهیه می کند. وقتی ما از نقطه قوت و ضعف کمپین 
تبلیغاتی مان آگاه شویم، امکان استفاده هرچه بهتر از بودجه مان را خواهیم 
داشت. به این ترتیب با هزینه کمتر تاثیرگذاری بیشتری برای برندمان به 

ارمغان می آوریم. 
HubSpot افزایش دقت بازاریابی با

یک��ی از نرم افزاره��ای بس��یار کاربردی و مش��هور در زمین��ه بازاریابی 
HubSpot اس��ت. پشت این حجم وسیع از شهرت دالیل کامال منطقی 
نهفته است. به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های برندها، هزینه استفاده از 
نرم افزار HubSpot برای سه ماه نخست کامال رایگان است. وظیفه اصلی 
ای��ن ابزار در زمینه بازاریابی کمک به تبدیل ایمیل های اس��پم و تبلیغات 
مصنوعی به نمونه های جذاب برای مخاطب است. این کار از طریق اتکا به 
بانک اطالعاتی وس��یع موسسه HubSpot و هوش مصنوعی موجود در 
نرم افزارشان صورت می پذیرد. به این ترتیب بخش عمده ای از فعالیت ما در 
زمینه بازاریابی بدون نیاز به کمترین فعالیتی و کامال خودکار تاثیرگذاری 

باالیی خواهد یافت.
بازاریابی هوشمند و خودکار با مارِکتو

ه��دف اصلی ابزار مارکت��و کمک به برندها در راس��تای ایجاد رابطه ای 
پایدار با مخاطب هاست. این ابزار به طور کلی مبتنی بر فضای ابری است. 
همچنین اس��تفاده از آن در سه ماه نخست کامال رایگان است. به منظور 
استفاده از این ابزار ما باید اجازه دسترسی به بخش بزرگی از اطالعات مان 
را ب��ه هوش مصنوعی آن بدهی��م. به این ترتیب ماکتو با تحلیل اطالعات 
برند ما بهترین گزینه ها برای ارتباط با مخاطب هدف را خلق می کند. در 
نهایت انتخاب سناریو مورد نظر کامال به تصمیم ما بستگی خواهد داشت. 

iContact خودکارسازی تجربه مشتریان با
نرم اف��زار iContact امکان��ات گس��ترده ای در زمین��ه بهینه س��ازی 
س��رویس های بازاریابی ایمیلی فراهم می کند. البته پس از گذش��ت چند 
سال از ارائه این سرویس آنها سری هم به حوزه های دیگر نظیر شبکه های 
اجتماعی، مدیریت رس��انه، صفحات وب و تحلی��ل اطالعات گوناگون در 
فض��ای اینترنت نیز زده اند. به این ترتیب در اینج��ا ما با نرم افزاری کامال 
توس��عه یافته و حرفه ای مواجه هستیم. هدف اصلی این ابزار اکنون اندکی 
متفاوت از ابتدای کارش شده است: دستیابی برندها به مخاطب های هرچه 
بیشتر. استفاده از iContact فرصت مناسبی در راستای توسعه و افزایش 
توجه ها به برندمان فراهم می کند. این نکته از اهمیت باالیی برخوردار است 

چراکه فروش بیشتر کامال مبتنی بر ارتباط با مخاطب های بیشتر است. 
اگر ش��ما فهرس��ت دقیقی از مخاطب های برندت��ان در اختیار ندارید، 
iContact فهرست گس��ترده ای از مخاطب های مناسب برای برندتان را 
پیشنهاد می کند. البته این امر مستلزم پرداخت هزینه اضافی است. با این 

حال برای شروع کار برندها کامال مناسب به نظر می رسد. 
نکت��ه جالب در م��ورد اس��تفاده از نرم افزار iContact هزینه بس��یار 
پایین اش است. به این ترتیب برای عضویت در این نرم افزار ماهانه فقط ۱۴ 
دالر باید پرداخت کرد. در حالت کامال حرفه ای با استفاده از تمام خدمات 
نیز هزینه ما به ماهانه ۹۹ دالر افزایش می یابد. اگر اطالع دقیقی از وضعیت 
قیمت  نرم افزارهای مشابه iContact داشته باشید، رقم مورد نظر را کامال 

منصفانه خواهید یافت. 
Net-Result طراحی دستور کارهای خودکار با

نرم افزار Net-Result به برندها در زمینه صرفه جویی در هزینه و زمان 
کمک فراوانی می کند. دامنه پوش��ش دهی این نرم افزار بسیار حیرت انگیز 
است. س��اخت صفحات وب، طراحی کمپین های مختلف، ایجاد ایمیل و 
یافتن مخاطب هدف برای برندها از جمله مهم ترین خدمات این نرم افزار به 
حساب می آید. هزینه خرید نرم افزار نیز برای پوشش ۱0 هزار کاربر ۹60 
دالر خواهد بود. همچنین برای برندهای بزرگ این هزینه در ازای پوشش 

۵00 هزار کاربر به 6هزار دالر می رسد. 
استفاده از Data For SEO برای بهینه سازی موتورهای 

جست وجوگر
بهینه سازی موتورهای جست وجوگر یکی از مهم تری بخش های بازاریابی 
برای هر برندی محس��وب می ش��ود. در هر صورت نمایش نام برندمان در 
رتبه ه��ای بهتر نتایج جس��ت وجو میزان قابل توجه��ی از کاربران را روانه 
س��ایت مان خواهد کرد. این به معنای نمایش محتوای برندمان به ش��مار 
هرچه بیشتری از مخاطب ها خواهد بود. به طور معمول برندهای تازه کار 
و کوچک س��رمایه گذاری باالیی بر روی این بخش انجام می دهند. به این 
ترتیب با اس��تفاده از این ابزار هزینه های شما کاهش قابل توجهی خواهد 
یافت. نکته مهم پیرامون نرم اف��زار Data For SEO ارائه اش به صورت 
کامال رایگان است. به همین دلیل نیز صرفه جویی بسیار معقولی در زمینه 

هزینه های برندهای کوچک به همراه دارد. 
تحلیل حرفه ای اطالعات با استفاده از اینبونس

با استفاده از نرم افزار اینبونس برندها امکان برنامه ریزی فرآیند تحلیلی 
اطالعات مختلف را دارند. نکته جالب اینکه برای برنامه ریزی این نرم افزار 
نیازی به تایپ کردن هم نیس��ت. به لطف هوش مصنوعی پیش��رفته این 
نرم اف��زار ارتباط صوتی با آن امکان پذیر ش��ده اس��ت. اینبونس به معنای 
واقعی کلمه تمام فرآیندهای برندها را مورد بررسی قرار می دهد. از ارسال 
ایمیل های ساده گرفته تا وضعیت پاسخگویی تیم پشتیبانی به تماس های 
مشتریان و کمپین های پیامکی همه و همه تحت پوشش هوش مصنوعی 
اینبون��س قرار می گیرد.  بدون تردید بهره مندی از نرم افزار اینبونس برای 
ه��ر برندی جالب خواهد بود. با این حال معموال چنین ابزارهای حرفه ای 
نیازمند پرداخت حق عضویت فراوانی هس��تند. در مورد اینبونس در عین 
ناباوری هیچ هزینه ای برای خرید وجود ندارد. فقط باید هرچند وقت یکبار 

تبلیغات درون برنامه ای آن را مشاهده کنیم. 
جمع بندی

به عنوان جمع بندی، باید به اهمیت فرآیند بازاریابی در تعیین سرنوشت 
برندها اشاره کنم. در حقیقت امروزه هیچ برندی از بازاریابی مناسب برای 
موفقیت در عرصه کس��ب وکار بی نیاز نیست. با گسترش دامنه کسب وکار 
برندها به صورت روزافزون مدیریت بخش بازاریابی دش��وارتر از هر زمانی 
می شود. راهکار مدنظر بسیاری از برندها توسعه تیم بازاریابی است. با این 
حال چنین اس��تراتژی نیازمند بودجه بسیار گزافی است. به همین دلیل 
بسیاری از برندهای تازه کار توان انجام آن را ندارند. راهکار کم هزینه تر که 
در این مقاله مورد توجه قرار گرفت، اس��تفاده از ابزارهای خودکارس��ازی 
فرآیندهای بازاریابی است. به این ترتیب بدون نیاز به پرداخت هزینه بیشتر 

برنامه مان پیش خواهد رفت. 
خوشبختانه ابزارهای مختلف خودکارسازی بازاریابی در سطح گسترده ای 
در دسترس قرار دارند. با توجه به وضعیت کسب وکارمان و امکان انتخاب 
نرم افزار مناسب فراهم است. مزیت اصلی چنین ابزارهایی نیز کامال روشن 
است: مدیریت سریع و مطمئن تر فرآیندهای متنوع بازاریابی برندمان بدون 

نیاز به هزینه اضافی. 
در دنیای کس��ب وکاری که روز به روز حضور تکنولوژی بیشتر می شود، 
اتکا به شیوه های قدیمی ریسک باالیی به همراه دارد. به همین دلیل اغلب 
برندها در پی یافتن راهکارهای تازه هستند. البته این به معنای ناکارآمدی 
راهکارهای فعلی برندها نیس��ت. یک راهکار در دنیای کس��ب وکار تاریخ 
انقضای مشخصی دارد. با این حال مشاهده راهکار بهتر محرکی برای ترک 
شیوه کنونی و به کار گیری راهکار تازه است. درست به همین خاطر نباید 
بیش از اندازه به یک ش��یوه مش��خص اتکا داشت. بدون تردید استفاده از 
توصیه های مذکور در این مقاله کمک شایانی به شما و برندتان در راستای 

دستیابی به موفقیت خواهد کرد. 
noobpreneur :منبع

ایده  های ارزان بازاریابی برای رونق 
کسب وکار)2(

در شماره قبل به تعدادی از ایده های بازاریابی پرداختیم و اینک ادامه 
ایده ها را دنبال می کنیم:

به شبکه های ارتباط حضوری ملحق شوید
شبکه سازی کلید موفقیت در کسب و کار است. به عالوه، شبکه سازی 
یکی از سریع ترین، ساده ترین و موثرترین راه ها برای ایجاد ارتباطات 
معنی دار و س��ازنده اس��ت که می تواند به رونق روزافزون کسب وکار 
ش��ما کمک کن��د. اگر تاکنون عضو یک ش��بکه  ارتباط��ی نبوده اید، 
وقتش رس��یده ک��ه وارد مجامع صنفی یا اتاق های بازرگانی ش��وید. 
همچنین می توانید برای یافتن رویدادهای تخصصی در حوزه  فعالیت 
خود از سایت ها و اپلیکیش��ن های فعال در این زمینه استفاده کنید. 
بکوشید به عضویت مجامع حرفه ای و سازمان ها و انجمن های صنفی 

و کارآفرینی درآیید.
در نمایشگاه های تجاری شرکت کنید

س��ازمان های محلی و منطق��ه ای مانند اتاق ه��ای بازرگانی، اغلب 
مجری برگزاری نشس��ت ها و نمایش��گاه های تج��اری در زمینه های 
تخصصی هس��تند. حاال ک��ه در زمین��ه ارائه  فروش مه��ارت دارید، 
پیش بروید و ش��رکت در این رویدادها را به تقویم خود اضافه کنید. 
همچنین از شرکت در نمایشگاه های صنعتی و تخصصی غافل نشوید. 
اما قبل از ش��رکت در نمایشگاه، شیوه های حضور موثر در این قبیل 

رویدادها را گردآوری و مطالعه کنید.
خود را برای دریافت جوایز حرفه ای و صنعتی نامزد کنید

در ه��ر کش��وری از جمله ایران، س��از و کار خاصی ب��رای ارزیابی 
جنبه های مختلف یک سازمان و اهدای جوایز به برترین های هر بخش 
وجود دارد. جای��زه کنفرانس فناوری های برندس��ازی، جایزه کنگره 
سراس��ری نشان شایس��ته  ملی، جایزه  اجالس سراسری رضایتمندی 
مش��تری، گواهینامه همایش ملی کس��ب وکار، جایزه  جشنواره ملی 
فن آفرینی ش��یخ بهایی، جای��زه  مدیریت فرآیند کس��ب وکار، جایزه  
ملی تعالی س��ازمانی و جشنواره  ملی قهرمانان صنعت ایران از جمله 
جوایز ایرانی اس��ت که ب��ه برترین های هر حوزه اهدا می ش��ود. این 
جوایز نه تنها نام کسب وکار شما را سر زبان ها می اندازند، بلکه موجب 

افزایش اعتبار سازمان تان خواهند شد.

افراد تاثیرگذار را هدف بگیرید
مردم چیزی را می خرند که بشناسند و آن را از کسی می خرند که 
ب��ه او اعتماد کنند. به همین دلیل، بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار 
)اینفلوئنسرمارکتینگ( در حال تبدیل شدن به یکی از محبوب ترین 
اس��تراتژی های بازاریاب��ی در دنیای مدرن اس��ت. اف��راد تاثیرگذار با 
اس��تفاده از کانال های دیجیتالی که در اختیار ما قرار دارد، می توانند 
به راحتی و تنها با لمس یک دکمه به معرفی محصوالت و خدمات ما 

به میلیون ها طرفدار خود بپردازند.
رن��زو توصیه می کند ک��ه به جای کمیت و تع��داد دنبال کنندگان 
چهره ها، روی کیفیت مخاطبان آنها حساب باز کنید. چرا که خروجی 
مخاطب��ان باکیفیت، نرخ تعامل باالت��ر خواهد بود. عالوه بر این، باید 
مطمئن ش��وید که چه��ره ای را برای صنعت خ��ود انتخاب کنید که 

بیشترین تناسب را با آن داشته باشد.
 هنگامی که اینفلوئنس��ر مناس��ب با کس��ب وکار خود را شناسایی 
کردید، می توانید تعدادی از محصوالت یا خدمات خود را به رایگان و 
در ازای بررسی و معرفی از جانب آنها، در اختیارشان قرار دهید. این 

یک استراتژی بسیار محبوب و کاربردی است.
با سایر شرکت ها همکاری کنید

همکاری و مش��ارکت با س��ایر ش��رکت ها در زمین��ه  ارائه  خدمات 
مکمل، راهکاری عالی برای معرفی کسب وکارتان به مخاطبان جدید 
اس��ت. می توانید این ه��دف را از طریق روش ه��ای آنالین همکاری 
نظیر برگزاری وبینارهای مش��ترک یا میزبانی رویدادهای اختصاصی 
محقق کنید. در صورت مش��ارکت با یک کسب وکار محلی، می توانید 
به سادگی کارت های ویزیت، آگهی ها یا بروشورهای خود را در محل 
فعالی��ت آنها قرار دهید و متقابال ش��ما نیز اق��الم تبلیغاتی آنها را در 

محل خود داشته باشید.
بازاریابی تلفنی کنید و ایمیل بفرستید

باور کنید یا نه، بازاریابی تلفنی یا ایمیل مارکتینگ، همچنان روشی 
موثر برای مخاطب سازی اند و در عین حال هزینه  خاصی جز زمانی که 
صرف آن می کنید، روی دست تان نمی گذارند. اگر روی صندلی خود 
لم بدهید، کس��ی با شما تماس نخواهد گرفت. پس دست به کار شده 

و خود به دنبال مشتری بروید.
برای جذب مشتری به این روش، باید نکاتی را رعایت کنید:

• روی فروش تمرکز نکنید چرا که هدف از این ش��کل بازاریابی آن 
اس��ت که فرصتی برای ارائه  کسب وکار خود و بازارگرمی کردن برای 

محصوالت تان بیابید.
• قبل از تماس و برداش��تن گوشی تلفن، کمی تحقیقات بازار کنید 
تا به مخاطب درست و بازار هدف مناسب خود دسترسی یابید. یادتان 

باشد که قرار نیست محصول تان را به همه بفروشید.
• برای ش��روع مذاکره، سناریویی مرتب و اثرگذار تدارک ببینید که 
حاوی سالم و خوش و بش با مشتری، معرفی و بیان مزایای محصول 
یا خدمات شما بوده و شامل الگویی برای تغییر روند مذاکره به سمت 

و سوی یک سوال یا گفت وگو  باشد.
• س��ناریوهای محتمل را از پیش آم��اده کنید تا بتوانید به هرگونه 
س��وال یا  دغدغه  مش��تری پیرامون محصول یا خدمات خود پاس��خ 

دهید.
• یک قرار مالقات حضوری تنظیم کنید –می توانید تقویم  کاری خود 
را با مشتریان تان به اشتراک بگذارید تا از جریان کاری شما مطلع شده و 

بتوانند زمان مطلوب خود را برای مالقات با شما تنظیم کنند.
• همواره نس��بت به هر کس��ی که گوش��ی تلفن را برمی دارد یا به 

ایمیل شما پاسخ می دهد روی خوش نشان دهید.
• یک آیتم تبلیغاتی کوچک و منحصر به فرد به رس��م هدیه برای 

مشتریان تان ارسال کنید.
• پیشنهاد می شود که روزهای اواسط هفته را برای تماس با مشتریان 

خود در نظر بگیرید و اوایل صبح یا بعدازظهر با آنها تماس بگیرید.
• پیگیر باش��ید؛ چرا که ممکن است مجبور شوید برای تنظیم یک 
قرار مالقات تا سه بار و یا حتی بیشتر با یک مشتری تماس بگیرید.

ایستگاهبازاریابی بازاریابی خودکار، ضرورت هر کسب وکار

۸ ابزار برتر برای خودکارسازی بازاریابی برندمان
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 جنبش ساده گرایی در دنیا
و اثر آن بر کسب و کار

جنب��ش س��اده گرایی ی��ا کمینه گرای��ی ک��ه ترجم��ه کلمه 
Minimalism در زبان انگلیس��ی است اشاره به این دارد که 

سادگی در هر چیزی اثر ماندگارتری دارد.
این جنبش از هنر ش��روع ش��ده و در سال های اخیر به زمینه 
کس��ب و کار  و امور مالی نیز نفوذ پیدا کرده است. به طور کلی 
می توان گفت س��اده گرایی یک جنبش مدرن در سبک زندگی 
و کس��ب و کار است و روز به روز در دنیا در حال گسترش پیدا 

کردن است.
در زمینه کس��ب و کار و امور مالی، این جنبش تأکید بر این 
دارد که تا حد امکان باید کسب و کار و امور مالی از نظم خاصی 
برخوردار باشد و از هرگونه به هم ریختگی در آن اجتناب شود. 
تمرکز اصلی در این جنبش این اس��ت که از هر ونه آشفتگی و 
به هم ریختگی چه فیزیکی و چه محتوایی در کس��ب و کارها و . 
. . جلوگیری شود و به دنبال راهی باشند تا به بهترین وجه این 
به هم ریختگی را از بین ببرند. در ادامه بر موضوعاتی که جنبش 

ساده گرایی در زمینه کسب و کار تأکید می کند می پردازیم.
1- اولویت بندی کردن اهداف

برای اینکه کسب و کار شما از انسجام کافی برخوردار باشد و 
بتوانید جنبش ساده گرایی را در آن پیاده کنید باید اول از همه 
اهداف��ی را که دارید اولویت بندی کنی��د. نه زمان و فرصت های 
ش��ما، نه توان و انرژی و نه هزینه های شما اجازه می دهد که به 
تمامی اهداف خود به یکباره برس��ید و ی��ا اینکه همگی آنها را 

همزمان شروع کنید.
اگر بخواهید ای��ن رویه را در پیش بگیرید خواهید دید که به 
هیچ یک از اهداف خود نرس��یده اید، تمامی اهداف تان را نصفه و 
نیم��ه ره��ا کرده اید چرا که یا زمان یا هزین��ه کافی برای کامل 
کردن آن نداش��ته اید؛ یا اینک��ه تمامی اهداف خود را به صورت 
س��طحی اجرایی کرده اید و نتوانس��ته اید هیچ ی��ک از آنها را به 
درس��تی و تم��ام و کمال انج��ام دهید تا به نتیج��ه دلخواه تان 
برس��ید. پس س��عی کنید برای اجتناب از این آشفتگی و هدر 
رفتن انرژی ها و فرصت های خود اهداف تان را اولویت بندی کنید 
تا به نوبت به تک تک اهداف خود در زمان های مناسب برسید.
ای��ن اولویت بندی همچنین ب��ه تمرکز بر فعالیت های ش��ما 
می افزاید و به ش��ما کمک می کند تا با تمرکز بیشتر به تک تک 
اهداف تان برس��ید و از آشفتگی در اعمال، تصمیمات و تفکرات 

به دور باشید.
2- محدود کردن نیازها

س��اده گرایی به ش��ما کمک می کند تا نیازهای تان را محدود 
کنید. محدودیت در نیازها موجب می شود تا به چند نیاز اصلی 
خود تمرکز داشته باشید و دقیقاً بدانید که نیازهای خود را از چه 
طریقی باید تأمین کنید. همچنین از هزینه های اضافی که باید 
صرف کنید پرهیز می کنید. در نتیجه می توانید پول بیش��تری 
را برای رس��یدگی ب��ه اهداف مهم دیگرت��ان صرفه جویی کنید. 
اس��تفاده از این رویکرد در کس��ب و کارها موجب صرفه جویی 
باالی��ی در انرژی و س��رمایه ها خواهد ش��د و در عین حال نیز 
فعالیت های موجود با قدرت و تمرکز بیشتری عملی خواهد شد.

3- صرف پول برای موارد ضروری
به طور کلی می توان گفت س��اده گرایی در کس��ب و کارها به 
این معنا نیست که شما هیچ پول یا هزینه ای را صرف فعالیت و 
کس��ب و کار خود نکنید. بلکه به این اشاره دارد که تا جایی که 
می توانید هزینه ه��ای خود را کم کنید و از پول باقی مانده خود 
برای اهداف ضروری تر اس��تفاده کنید ی��ا اینکه از زیر بار وام ها 
و قرض های س��نگین در کس��ب و کارتان به رویه س��اده گرایی 

خالص شوید.
این سه موضوع کلی در جنبش ساده گرایی می تواند نظم الزم 
در هر کس��ب و کاری را به وجود آورده و از هدر رفتن انرژی و 

سرمایه ها جلوگیری کند.
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سایمون سینک، نویسنده و سخنران حوزه موفقیت و کسب وکار است 
که از معروف ترین نوش��ته های وی می توان ب��ه دو کتاب پرفروش با چرا 
ش��روع کنید و رهبران بزرگ چگونه الهام بخش می ش��وند، اش��اره کرد. 
درواقع وی به تئوری هایی نظیر دایره طالیی در کس��ب-وکار دست پیدا 
کرده که تحولی را در این عرصه ایجاد کرده است. وی در سنین جوانی به 
عنوان مدیر فروش بسیاری از شرکت ها فعالیتم کرده است و همواره با این 
پرسش در ذهن خود مواجه بوده است که چگونه برخی از برندهای جهانی 
می توانند به راحتی برای تمامی محصوالت خود مشتریان از پیش تضمین 
ش��ده ای داشته باشند. درواقع بسیاری از افراد در خرید خود تنها به برند 
توجه داش��ته و محصول را به صورت جدی م��ورد ارزیابی قرار نمی دهد. 
وی با تحلیل رفتار آنها به این نتیجه رسید که این دسته از شرکت ها در 
تبلیغ��ات اولویت را بر تکرار عل��ت فعالیت خود قرار می دهند. برای مثال 
برند نایک در تبلیغات خود به بررس��ی دقیق محصوالت نپرداخته و تنها 
در تالش برای تکرار هدف و شعار فقط انجامش بده، هستند. این امر در 
حالی اس��ت که در این عرصه صدها شرکت دیگر وجود دارد که کیفیت 
محصوالت تقریبا مشابهی را داشته و نمی توان تفاوت زیادی را میان آنها 
متصور ش��د. در ای��ن رابطه حتی برخی از برنده��ا تبلیغات و تالش های 
بیشتری را نیز انجام می دهند و کنترل قیمت مناسب تری را نیز دارند. با 
این حال نایک در صدر فروش جهانی قرار داشته و انتخاب اول هر فردی 
محس��وب می شود. با ذکر مثالی به بررس��ی این قانون خواهیم پرداخت. 
همه افراد کامال با نام برادران رایت آش��نا هستند. این امر در حالی است 
که ساموئل پیرپونت النگلی فردی ناشناس باقی مانده است. اگرچه برای 
بسیاری از افراد نشانه سعادت در کسب  وکار سه عنصر بودجه، تیم شرکت 
و ش��رایط بازار اس��ت. با این حال وی با در اختیار داشتن تمامی آنها نیز 
موفق نش��د تا رویای پرواز را عملی س��ازد. به همین خاطر نیز نمی توان 
آن س��ه را مس��اوی با موفقیت تلقی کرد. در نقطه مقاب��ل برادران رایت 
بدون در اختیار داش��تن حتی یکی از امتیازات رقیب خود، موفق ش��دند 
تا در س��کوت خبری به این هدف دست پیدا کنند. درواقع شیوه نگرش 
آنها باعث موفقیت بوده اس��ت. درواقع ب��رادران رایت در ابتدا یک آرمان 
بزرگ)ایجاد یک تحول در جهان( را برای خود مش��خص کردند. این امر 
باعث ش��د تا کارمندان آنها نیز جذب همین هدف واال ش��وند. در نقطه 
مقابل آقای النگلی تنها به دنبال کسب شهرت برای خود بوده و همین امر 
باعث می شد تا کارمندان که از برترین های عصر خود محسوب می شدند 
نیز صرفا دالیل مادی برای کار خود داش��ته باشند. بدون شک تحت این 
ش��رایط نمی توان انتظار داشت که نهایت تالش صورت پذیرد. در نهایت 
نیز برادران رایت که از هیچ گوه تحصیالت دانش��گاهی برخوردار نبودند، 
موفق شدند تا نخس��تین پرواز را در تاریخ به ثبت برسانند. این موفقیت 
کامال منطبق با الگوی دایره طالیی بوده اس��ت. این دایره در اصل از سه 
محور تش��کیل شده است که در محور نخست آش��نا بودن با کار مطرح 
اس��ت که تمامی افراد نس��بت به آن اشراف کامل را دارند. با این حال در 
محور بعدی بحث چگونگی فعالیت مطرح می شود که تنها برخی از افراد 
می دانن��د که کار خود را چگونه باید به بهترین نحو انجام دهند. در دایره 
سوم که دایره طالیی محس��وب می شود، افرادی حضور دارند که علت و 
چرای��ی کار خود را می دانند. در تبلیغات رای��ج که غالبا با عدم موفقیت 
مورد نیاز همراه است، افراد از محور نخست شروع کرده و در آخر به دایره 
طالیی می رس��ند. این امر در حالی است که ابرشرکت هایی نظیر نایک و 
اپل کامال برعکس عمل کرده و ش��روع کار آنها با دایره طالیی اس��ت. به 
همین خاطر نیز این ش��رکت ها ابتدا آرمان و هدف بزرگ خود را مطرح 
ک��رده و در آخر محص��ول خود و امکانات موجود را با آن پیوند می دهند. 
همین امر نیز باعث می شود تا افراد هدفی برای دنبال کردن شما داشته 
باش��ند. درواقع با این اقدام ش��ما ذهن مخاطب خ��ود را به خوبی برای 
پذیرش محصول آماده خواهید کرد. با توجه به توضیحات ارائه ش��ده، در 
ادامه به بررس��ی ۱0 راز موفقیت از زبان این نویسنده خوش فکر خواهیم 

پرداخت. 
1-کار خود را با چرایی آغاز کنید

هم��ه افراد در ط��ول زندگی خود کاری را انج��ام می دهند، با این حال 

درصد انگشت ش��ماری هس��تند که دلیل فعالیت های خ��ود را به خوبی 
می دانند. این افراد نیز به عنوان پیش��گامان عصر خود معرفی می ش��وند. 
اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که هدف و چرای��ی انجام یک فعالیت و 
ش��روع یک کسب و کار، کسب سود اس��ت. با این حال توجه داشته باشید 
که این امر نتیجه فعالیت ش��ما بوده و نمی تواند هدف و ارزشی برای شما 
محس��وب شود. به همین خاطر نیز قبل از شروع کار خود الزم است تا به 
علت بیدار ش��دن و دلیل انجام یک فعالیت به خوبی فکر کرده و تا زمانی 
که دلیلی درس��ت و ارزشمند را برای آن پیدا نکرده اید، نمی توانید انتظار 
موفقیت را داش��ته باش��ید. علت این امر نیز بسیار ساده است زیرا شما از 
الگوی دایره طالیی که از الزام اصلی موفقیت محس��وب می ش��ود، پیروی 

نکرده اید. 
2- هدفی واضح را مشخص کرده و بزرگ بودن شرکت را ضامن 

موفقیت تلقی نکنید 
در رابطه با انتخاب هدف، بس��یاری از افراد دچار اش��تباه ش��ده و تصور 
می کنند که بیش از حد پیچی��ده بودن، یک مزیت برای آنها خواهد بود. 
با این حال افراد تنها زمانی با ش��ما همراه خواهند ش��د که بتوانند هدف 
و آرمان ش��ما را درک کنند. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا هدف و یا 
اهدافی واضح، منطقی و ارزش��مند را داشته باشید. در نهایت امروزه ثابت 
ش��ده اس��ت که بیش از حد بزرگ بودن شرکت نیز خود می تواند به یک 
معضل جدی تبدیل شود. به همین خاطر نیز همه چیز تنها باید براساس 
نیاز شما صورت گیرد. در این راستا امروزه استفاده از افرادی با توانایی های 
چندگانه و دورکاری به شدت توسط ابرشرکت ها نیز پیگیری می  شود. در 
آخر فراموش نکنید که افراد برای دلیل کار شما پول پرداخت خواهند کرد 
و برخالف تصور عموم خرید محصول هدف اصلی محس��وب نمی شود. به 
همین خاطر نیز الزم است تا با هدف خود، الهام بخش آنها باشید. تحت این 
شرایط افراد حتی حاضر به پرداخت هزینه هایی به مراتب بیشتر در مقایسه 

با محصوالت مشابه سایر برندها خواهند بود. 
3-شجاع باشید و شکست را بی معنا تلقی کنید 

تاکنون هیچ فرد موفق و بزرگی نبوده است که از شجاعت کافی برخوردار 
نباشد. برای مثال برادران رایت در اولین تجربه های پرواز خود موفق ظاهر 
نشدند و هواپیماهای آنها برای چندین بار سقوط کرد. این امر با توجه به 
اینکه آنها هزینه های کار خود را از طریق تعمیر دوچرخه تامین می کردند، 
بدون شک با فشار مالی زیادی همراه بود. با این حال آنها هیچ گاه تسلیم 
نش��ده و تنها به دنبال بهبود و درس گرفت��ن از دلیل عدم موفقیت خود 
بودند. همین امر نیز باعث شد تا آنها در نهایت بتوانند تا به خواسته خود 
جامه عمل بپوش��انند. بدون شک این ش��جاعت ناشی از باوری بوده است 
که آنها نسبت به هدف خود داشته اند. در این رابطه فراموش نکنید که تا 
زمانی که خودتان به باور قبلی نس��بت آرمان تعیین شده نرسید، سایرین 

نیز به تبعیت و دنبال کردن شما نخواهند پرداخت. 
4-ارتباط تنها در صحبت کردن خالصه نمی شود

 بس��یاری از افراد تصور می کنند که برای ایجاد یک ارتباط خوب، الزم 
است تا سخنگوی خوبی باشند. این امر در حالی است که پیشرفت شما در 
گرو استفاده از نظریات سایرین خواهد بود. به همین خاطر نیز الزم است 
تا این مهارت را به صورت جدی در خود تقویت کنید. این امر در رابطه با 
لگو شرکت ها نیز صادق بوده و تنها شرکت های محدودی موفق شده اند تا 
طرحی معنادار و همس��و با هدف اصلی شرکت خود داشته باشند. درواقع 
لگو ش��رکت باید به نحوی باش��د که افراد را به صحبت در رابطه با ش��ما 
وادار کند. در غیر این صورت صحبت های ش��ما پیرامون آن تاثیر چندانی 

را نخواهد داشت. 
5-رهبری تنها زمانی معنا پیدا خواهد کرد که پیروانی برای خود 

داشته باشید 
در این بخش الزم است تا تفاوتی را میان یک رهبر و فردی که به شکلی 
موثر رهبری را به اجرا قرار گذاشته است، قائل شوید. تصور رایج در رابطه 
با یک رهبر، فردی است که دارای قدرت و جایگاهی باال باشد. با این حال 
حتی یک کارمند نیز می تواند رهبری حقیقی باشد. به همین خاطر نیز تا 
زمانی که نتوانید آرمان خود را به خوبی تشریح کرده و در قلب افراد نفوذ 
پی��دا کنید، نمی توانید خود را یک رهبر واقعی تلقی کنید. درواقع پیروان 
ش��ما باید از باالترین حد اعتماد برخوردار باشند تا بتوانید به شکلی موثر 
اقدامات خود را پیگیری کنید. بدون ش��ک پیروی از قانون دایره طالیی، 

بهترین روش برای رسیدن به این جایگاه خواهد بود. 
6-از موارد جدید واهمه ای نداشته باشید 

هر اقدام بزرگی با مقداری نوآوری همراه خواهد بود. به همین خاطر نیز 
الزم است تا نسبت به تغییرات واکنش خوبی داشته و متفاوت اندیشیدن 
و عمل کردن را یک نقص و یا تهدید تلقی نکنید. این امر به ش��ما کمک 
خواهد کرد تا از قواعد موجود که ممکن است سرعت کار شما را با کندی 
خاصی مواجه س��اخته و امکان رشد حداکثری را از شما دریغ کند، خارج 
شوید. بدون شک در جهانی که خود آغازگر آن بوده اید، قواعد و اصول نیز 
به خواس��ت شما شکل خواهد گرفت و موفقیت در مدت زمان کوتاهی به 

ارمغان خواهد آمد. 
7-مدیران برتر نسبت به مسائل مختلف دیدگاهی متفاوت دارند 
این امر که بتوانید چیزی را ببینید که کمتر کسی قادر به دیدن آن است 
و یا مس��ائل را از زاویه کامال متفاوتی مورد بررسی قرار دهید، بدون شک 
باعث خواهد شد تا بتوانید به رهبری واقعی و ماندگار تبدیل شوید. برای 
مثال هنری فورد برای همگانی کردن خودرو به تولید انبوه روی آورد. این 
امر در حالی است که افراد عادی جامعه برای رفع نیاز سرعت بیشتر حمل 
و نقل خود، تنها به دنبال اصالح نژادی اسب های خود بودند. این مثال به 
خوبی نش��ان می دهد که یک تفکر برتر و متفاوت، چگونه می تواند شما را 

به فردی پیشرو تبدیل کند. 
8- محیط کاری لذت بخشی را ایجاد کنید

اس��ترس و فشار کاری باعث خواهد شد تا افراد از تفکر خالق دور شده 
و تنها به دنبال به پایان رس��اندن وظایف خود برای خارج شدن از شرایط 
نامطل��وب حال حاضر باش��ند. به همین خاطر نیز ش��رکتی نظیر گوگل 
طراحی فوق العاده ای را برای ش��رکت خود دارد ک��ه در آن انواع اتاق های 
اس��تراحت و حتی بازی برای کاهش فش��ار کارمندان ایجاد است. همین 
امر نیز باعث می ش��ود تا افراد بتوانند به بهترین ش��کل به کار خود ادامه 
دهند. در همین راس��تا حتی کوچک ترین اجزای شرکت نیز باید براساس 
هدفی طراحی و ایجاد شده باشند. دراقع آرمان شما باید حتی در شرکت 
نیز به خوبی نشان داده شود. برای مثال در صورتی که شعار بهبود سطح 
تکنولوژی جهان را دارید، بدون شک یک محیط کاری با طراحی قدیمی 
و تجهیزات معمولی، هیچ گاه حتی نزدیک به آرمان ش��ما نیز نخواهد بود 
و کارمندان نیز نمی توانند ش��ما را باور کنند. تحت این شرایط جامعه نیز 

کامال بی تفاوت از کنار شما عبور خواهد کرد.  
9-این باور را در خود شکل دهید که هیچ چیز کامال عادالنه 

تقسیم نشده است
هر فردی از یک موهبت، بیش از س��ایرین برخوردار اس��ت. برای مثال 
ممکن اس��ت فردی خوش قیافه تر، باهوش تر و یا با قدرت بدنی بیش��تری 
باشد. به همین خاطر نیز نباید به دنبال شبیه کردن خود با سایرین باشید. 
درواقع الزم اس��ت تا از این تفاوت ها اس��تفاده کرده و بر روی قابلیت های 
برتر خود س��رمایه گذاری کنید. این امر ش��انس موفقیت شما را به شدت 
افزای��ش خواهد داد. هنگامی که به این باور دس��ت پیدا کنید که جهان 
براساس عدالت برپا نشده است، بهانه های شما کنار رفته و خود را محکوم 
به تالش فوق العاده خواهید دانس��ت. بدون شک تالش ضامن موفقیت در 
ه��ر عرصه ای خواهد بود. با این حال تا زمانی که نس��بت به نقاط قوت و 
ضعف خود آگاهی پیدا نکرده و آنها را نپذیرید، پیشرفت خاصی نیز حاصل 

نخواهد شد.
1۰-مخالفان خود را نادیده بگیرید 

در مس��یر انجام کاری بزرگ، بدون شک شما با مخالفت های گوناگونی 
مواجه خواهید شد. ریشه بسیاری از این مخالفت ها تنها به علت حسادتی 
است که سایرین نسبت به شجاعت شما دارند. درواقع دالیل این افراد در 
اکثر مواقع کامال ناکافی و بی دلیل است. با این حال توجه به این افراد بدون 
ش��ک زمان و انگیزه شما را نابود خواهد ساخت. به همین خاطر نیز الزم 
است تا آنها را کامال نادیده بگیرید. این امر به حفظ تمرکز شما که از جمله 
الزامات موفقیت اس��ت، کمک شایانی خواهد کرد. در آخر فراموش نکنید 
که همگان از قدرت تفکر و دیدگاه شما نسبت به مسائل، برخوردار نبوده و 
به همین خاطر نباید مخالفان خود را نشانه ضعف در کار خود تلقی کنید. 
با این حال در صورتی که با دالیل درس��ت مواجه ش��دید، الزم است تا به 

دنبال رفع نواقص باشید. 
knowstartup :منبع

رازهای موفقیت از زبان نویسندگان بزرگ جهان- سایمون سینک )بخش پایانی( 

به قلم: بیپالب گوش نویسنده حوزه موفقیت، تکنولوژی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی

چهارشنبه
21 فروردین 1398

شماره 1289



13ایران زمــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اخبار

اهواز- شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای خوزس��تان گفت: هزار و ۴۳ دکل برق این شرکت در 
معرض س��یالب قرار گرفته که از این تعداد ۴۹2 دکل به 
ترمیم نیاز دارند و از ۳۹ پس��ت در معرض خطر، 7 پست 
را خط��ری جدی تهدید می کند و با س��یل بند نگهداری 
شده اند. محمود دشت بزرگ در چهارمین جلسه مدیریت 
بحران این شرکت با موضوع خطر سیالب برای تجهیزات 
برق که با حض��ور معاون هماهنگی انتق��ال توانیر برگزار 
شد، اظهار داشت: 2۳ خط برق در سطوح ولتاژی مختلف 
به علت س��یالب در شرایط بحرانی قرار دارند و باید سریع 
به آنها رس��یدگی ش��ود. وی با ارائه گزارش��ی از خطرات 
س��یل و اقدامات انجام ش��ده برای حفظ پایداری شبکه، 
بیان کرد: با افزایش آب خروجی از س��دها و افزایش آورد 
رودخان��ه ها دکل ها و پس��ت های بیش��تری در معرض 

خطر س��یل قرار می گیرد و نیازمند کار وسیع تری است. 
مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: 
برای جلوگیری از ورود آب به پس��ت ها سیل بند احداث 
کرده و در حال تقویت آنها هس��تیم. دشت بزرگ با تاکید 
بر آنکه ماشین آالت الزم برای مقابله با سیل را در اختیار 

نداریم، افزود: حجم کار بسیار وسیع بوده و نیاز به ماشین 
آالت بیش��تری است که در اختیار شرکت قرار بگیرد. وی 
ادامه داد: پس��ت ها و خطوط در معرض خطر سیالب در 
س��طوح ولتاژی مختلف هستند و سطح خاموشی آنها در 
ش��بکه می تواند گسترده باش��د. معاون هماهنگی انتقال 
توانی��ر نی��ز با تقدی��ر از اقدامات انجام ش��ده در مقابله با 
س��یل، گفت: با ش��رکت های برق منطق��ه ای اصفهان و 
فارس هماهنگی های الزم صورت گرفته تا ماش��ین آالت 
الزم را به خوزس��تان ارس��ال کنند. سید زمان حسینی با 
بیان اینکه حفظ پایداری شبکه حائز اهمیت بسیار است، 
اضافه کرد: با هماهنگی ش��رکت توانیر تعدادی قایق برای 
دسترس��ی به دکل ها و پست ها به خوزستان ارسال می 
ش��ود و همچنین یک دستگاه بالگرد برای رصد لحظه ای 

شبکه در اختیار برق منطقه ای قرار می گیرد.

بندرعبـاس- خبرنگار فرصت امروز- ب��ه گزارش روابط 
عمومي اداره کل  راهداري و حمل ونقل جاده اي استان هرمزگان 
داریوش باقر جوان در نخس��تین جلس��ه ش��وراي اداري استان 
استان درس��ال ۹۸ گفت : خوشبختانه با توجه به شرایط جوي 
کش��ور درایام نوروز استان هرمزگان مشکل خاصي در بارندگیها   
نداش��ت  زیرا قبل از بارندگي با برنامه ریزي وتدابیر الزم ازقبیل 
بازدید پل ها و آب نماها درمحورهاي مواصالتي سطح استان  و  
تنقیه پل ها ، پاکسازي حاشیه راه ها در دستور کار قرار بصورت 
ویژه قرار گرفت واگر هم مش��کلي مشاهده گردید دراسرع وقت 
درپي حا آن برآمدیم هرچند بطور مس��تمر در طول س��ال این 
کار توسط همکاران ساعي و پرتالش بنده صورت مي پذیرد که 
همین امر باعث گردید در بارندگي هاي اخیر اس��تان هیچگونه 
مشکلي دراس��تان نداش��تیم  .  مدیرکل راهداري وحمل ونقل 
جاده اي  استان هرمزگان در ادامه گزارش خود در شوراي اداري 
که در س��الن اجتماعات فرمانداري غدیر برگزار گردید اشاره اي 

هم به تهیه تهیه تابلوهاي اطالعاتي ، نصب چراغ هاي چشمک 
زن ، نصب بنرهاي مزین ش��ده به اش��عار ایمني ، نصب بنرهاي 
راهنماي مس��افرین درمحورهاي مواصالتي استان نمود وگفت 
: اکیپ هاي گش��ت زن��ي راهداري دوش��ادوش نیروهاي هالل 
احم��ر ، پلیس ، اورژانس در جاده هاي اس��تان به ارائه خدمات 
به مس��افرین بطور شبانه روزي درایام نوروز پرداختند تا بتوانند 

س��فري ایمن وروان وکم خطر ب��راي هموطنان عزیز رقم بزنند 
که به حول وقوه الهي مسافرین نوروزي با رضایتمندي استان را 
به مقصد ش��هرهاي محل سکونت خود ترک کردند .  این مقام 
مس��ئول در خاتمه گفت : حجم تردد درسطح استان در ۱7 روز 
فروردین ماه ۹۸ ، ۴۱۱07۹ وس��یله نقلیه بوده که در مقایسه با  
مدت مشابه  سال گذشته از افزایش ۵ درصدي برخورداربوده و 
س��هم وسائط نقلیه سنگین هم سهمي 26 درصدي بوده است . 
وهمچنین حجم کل تردد وس��ایل نقلیه در طول ستاد نوروزي 
یعني از 2۵ اسفند ۹7 لغایت ۱7 فروردین ۹۸ ۱۱ میلیون و2۱۵ 
هزار و 6۵7 دستگاه بوده که ازاین تعداد یک میلیون و۴۳7 هزار 
و ۴20 دس��تگاه سهم وسائط نقلیه س��نگین معادل ۱2 درصد 
وسهم وس��ائط نقلیه س��بک ازاین تعداد نه میلیون 77۸هزار و 
2۳7  بوده که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل از افزایش ۴ 
درصدي برخوردار بوده اس��ت که  س��رعت میانگین این وسایل 

نقلیه 7۹ کیلومتر در ساعت بوده است . 

اس��تاندار قم در پیامي انتصاب تولیت جدید آستان قدس 
رضوي را تبریک گفت. به گزارش روابط عمومي استانداري 
قم، متن پیام دکتر بهرام سرمس��ت اس��تاندار قم خطاب به 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروي تولیت جدید آستان 
قدس رضوي بدین ش��رح اس��ت: خدمت در مشهد مقدس 
و در ج��وار آس��تان نوراني امام علي بن موس��ي الرضا علیه 
آالف التحی��ه و الثن��اء، توفیق ارزنده اي اس��ت که به لطف 

اله��ي و در پرتو اعتماد مقام معظم رهبري )مد ظله العالي( 
نصیب جنابعالي ش��ده است. ضمن ابراز خرسندي و تبریک 
این انتصاب ارزش��مند، خصوصاً س��ابقه مدیریت درخشان 
جنابعالي در اس��تان قم، امیدوارم در س��ایه س��ار حضرت 
ولي عصر )عج(، در مس��یر تابناک خدمت رس��اني به زوار و 
مجاورین هش��تمین پیشواي شیعیان جهان و اداره شایسته 

امور آن پایگاه مهم معنوي، موفق و مستدام باشید.

ایـالم- خبرنگار فرصـت امروز- وی، بابی��ان اینکه قبل از 
وقوع سیل در اس��تان و موج اول بارش ها و بر اساس هشدارهای 
سازمان هواشناس��ی، بازدیدهای غیررسمی از مناطق آسیب پذیر 
انج��ام گرفت، ابراز کرد: هماهنگی های الزم در ش��ورای مدیریت 
بحران انجام شد و تقسیم کار در بین دستگاه های اجرایی و مرتبط 
در مناطق مختلف اس��تان شکل گرفت. اس��تاندار ایالم در ادامه 
گفت؛ اگر در قبل از وقوع سیل اقدامات پیشگیرانه انجام نمی شد 
به طورقطع خس��ارت سیل در استان بیش از اس��تان هایی مانند 
لرس��تان بود. وی افزود؛ از آنجا که در ش��هر ایالم بسیار احساس 
خطر می شد بنابراین با شناسایی کانون های ورود سیالب به شهر 
ایالم، اقدامات پیشگیرانه ایی ازجمله ایجاد کانال های جدید برای 
مدیریت جریان س��یالب با حضور دس��تگاه های اجرایی و مرتبط 
انجام ش��د. س��لیمانی دش��تکی، بیان کرد: قبل از موج بارش ها 
آب س��دهای کنگیر، دویرج و س��د ایالم رهاسازی شده و در سد 
س��یمره که با توجه به اینکه اگر میزان دبی آب در س��د س��یمره 
باال می رفت پمپاژهای پایین دس��ت س��د دچار مشکل می شدند، 
درنهایت تصمیم گرفته شد که ورودی و خروجی آب در سدهای 

ایالم کنترل و رهاس��ازی شود.   استاندار ایالم در ادامه بیان کرد: 
اگر پیش��گیری های الزم قبل از وقوع س��یل نمی شد فاجعه سیل 
در اس��تان ایالم بیش از گلستان و لرس��تان بود، سپاه و ارتش و 
شرکت بازرگانی، کمیته امداد و بسیج و بنیاد برکت در حین سیل 
و بع��دازآن، پای کار بودند و هماهنگی و تعامل بس��یار خوبی بین 
نهادهای مختلف در مدیریت بحران سیل استان وجود داشت و ما 
در بخش ماش��ین با توجه به پیش بینی ها شش روستا را تخلیه 
کردیم. س��لیمانی دشتکی در ادامه از خس��ارت های سیل اخیر 
گفت و یادآور ش��د: حدود ۳00 نقطه و محور در سطح جاده های 

اس��تان به دلیل وضعیت توپوگرافی دچار ریزش و رانش ش��ده و 
ح��دود ۱200 کیلومت��ر از جاده ها و مس��یرهای مواصالتی ایالم 
آس��یب دیده و در بخش کش��اورزی نیز ۳۴ هزار و 7۵0 هکتار از 
اراضی کش��اورزی  و بیش از 760 هکتار از باغات استان در سیل 
اخیر دچار خس��ارت شدند.  قاسم س��لیمانی دشتکی، با اشاره به 
طرح های ش��اخص در س��ال ۹۸، تصریح کرد: در سال ۹۸ طرح 
گرمسیری به عنوان طرح شاخص در استان باید به سرانجام برسد 
و بخش انتقال خطوط آب این س��امانه در استان مرتفع شود.وی 
افزود؛ در س��فر رئیس جمهور محترم به استان که به احتمال زیاد 
اواخر اردیبهش��ت ماه انجام می شود پروژه های زیادی برای افتتاح 
و ش��روع کارداریم.  نماینده عالی دولت در اس��تان، بابیان اینکه 
امیدواریم در سفر رئیس جمهور محترم، راه آهن ایالم کلنگ زنی 
ش��ود و بحث افتتاح فازهای جدید پتروش��یمی ایالم و جانمایی 
پتروش��یمی دره شهر و مهران با حضور ایشان پیگیری و در سال 
جاری انجام ش��ود، گفت؛ برای میادین نفتی استان 700 میلیون 
دالر اختصاص یافت��ه اس��ت و واحد اولفین پتروش��یمی ایالم نیز 

امسال افتتاح می شود. 

مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان؛

خطر جدی و گسترده سیل برای خطوط و پست های برق

ارائه گزارش اقدامات ستاد نوروزي توسط مدیرکل راهداري وحمل ونقل 
جاده اي هرمزگان در شوراي اداري استان

پیام تبریک استاندار قم به تولیت جدید آستان قدس رضوي 

استاندارایالم:

در شورای امنیت کشور، ایالم جزو استان های برتر در حوزه مدیریت بحران معرفی شده است

گـرگان- خبرنـگار فرصت امـروز- مهندس زمانی 
نژاد، مدیرکل بنیادمس��کن استان از آغاز عملیات ارزیابی 
واحدهای خسارت دیده در  شهر گمیشان خبر داد.ایشان 
ابراز داش��ت: در روستاهای شهرس��تان گمیشان تا کنون 

ه��زار و ۳۳6 واحد ارزیابی ش��ده که از ای��ن تعداد ۱۸۸ 
واحد تخریب ش��ده ک��ه باید از نو احداث ش��ود و هزار و 
۱۴۸ واحد مسکونی هم نیاز به تعمیر دارد.مدیرکل بنیاد 
مس��کن اس��تان همچنین تصریح کرد؛ طبق برآوردهای 

اولیه در شهر گمیشان نیز طوفان و سیل تا کنون به هزار 
و 700 واحد مسکونی خسارت وارد کرده که از این تعداد 
22۵ واحد نیاز به نوس��ازی و هزار و ۴۴۵ واحد مسکونی 

نیاز به تعمیر دارد.

سیل در گمیشان به هزار و 336 واحد روستایی و هزار و 7۰۰ واحد مسکونی شهری خسارت وارد کرده است

مشهد - صابر ابراهیم بای -   محمدرضا کالئی در بازدید 
س��رزده از مرکز ارتباطات مردمی ۱۳7 که در نخستین ساعت 
بامداد روز جاری، بیس��تم فروردین ماه و در پی آماده باش این 
مرکز برای دریافت تماس ها و درخواس��ت های ش��هروندان در 
ح��وزه بارندگی  رگباری پیش بینی ش��ده صورت گرفت، اظهار 
داش��ت: روابط عمومی، روزنامه ش��هرآرا و س��ازمان اجتماعی 
فرهنگ��ی، حوزه های س��ه گانه موجود مدیریت ش��هری برای 
ارتب��اط با مردم اس��ت که مرک��ز ارتباطات مردم��ی ۱۳7 نیز 
در همین خان��واده می گنجد. وی اف��زود: مهمترین هدف این 
س��ه حوزه، تنظیم و بهبود رابطه مردم با مدیریت شهری، چه 
در مواقع عادی س��ال و چه در مواقع اضط��رار و بحرانی مانند 
همین بارندگی های رگباری اس��ت، باید مردم مطمئن باش��ند 
که مرجعی وجود دارد تا حرف آن ها را ش��نیده و اگر تشخیص 
داد که درخواستش��ان منطقی است، نسبت به این درخواست، 
واکنش منطقی، در زمان مناس��ب و به بهترین ش��کل ممکن 

از لحاظ گفتار و نتیجه نیز نش��ان می دهد. کالئی خاطرنش��ان 
س��اخت: اگر این چرخه به درس��تی اتف��اق بیافتند در نهایت، 
خروجی کار منجر به ایجاد و افزایش اعتماد موجود میان مردم 
به مدیریت شهری می شود که این اعتماد جزو ارزش مندترین 
سرمایه های اجتماعی ما قلمداد می شود و باعث سرعت گرفتن 
برنامه های مدیریت ش��هری در حوزه های مختلف می شود. وی 

تاکی��د کرد: هم��ه برنامه ریزی و اقدامات فرهنگی و رس��انه ای 
مدیری��ت ش��هری در جهت بهب��ود رابطه میان ش��هروندان با 
شهرداری است زیرا معتقدیم اعتماد، محصول افزایش سرمایه 
اجتماعی در جامعه اس��ت.   شهردار مش��هد در مورد عملکرد 
۱۳7 نیز گفت: عملکرد این مرکز بس��تگی ب��ه آن دارد که به 
چه میزان درخواس��ت های شهروندان توس��ط کارشناسان این 
مرکز به خوبی شنیده شده و به خوبی نیز به واحدهای مربوطه 
در ش��هرداری منتق��ل ش��ود و در نهایت با پیگیری مناس��ب، 
پاس��خگویی خوب��ی نیز ب��ه مردم ص��ورت می گی��رد، که این 
پاسخگویی به همکاری و عملکرد حوزه های مختلف شهرداری 
بس��تگی دارد و اگر کسی برای پاس��خگویی به درخواست های 
شهروندان از طریق ۱۳7 همکاری نکرد باید با او برخورد شود. 
کالئ��ی افزود: حضور ۱۳7 ضروری ب��وده و بودنش خیلی مهم 
اس��ت اما اقدامات زیادی بای��د صورت گیرد تا به ۱۳7 مطلوب 

مردم و این دوره مدیریت شهری دست یابیم.

شهردار مشهد در بازدید سرزده بامدادی از مرکز 137:
افزایش اعتماد مردم به مدیریت شهری مهم ترین ماموریت حوزه فرهنگی و رسانه ای شهرداری

دیدار   مدیرعامل شرکت گازاستان  گلستان با  امام جمعه شهرستان گنبد  
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس  محمد رحیم رحیمی مدیرعامل  شرکت گاز استان گلستان و 
هیئت همراه به منظور تبریک سال نو و ارائه وضعیت استمرار و پایداری جریان گاز شهرستان گنبد با حضور 
در دفتر امام جمعه شهرستان با حجت االاسالم والمسلمین ترابی دیدار و از رهنمودهاي ارزشمند ایشان بهره 
مند شدند.در این دیدار مهندس رحیمی  ضمن تبریک فرارسیدن سال ۹۸،از عنایات و مساعدتهای  بی شائبه 
امام جمعه گنبد در زمینه مدیریت سیل حادث شده در شهرستان  تشکر نمود.وی در ادامه گزارشی از اقدامات 
ش��رکت گاز در زمینه اس��تمرار و پایداری جریان گاز شهرستان گنبد و مناطق بحران زده و همچنین وضعیت 
تاسیسات گازرسانی ارائه نمود.    در ادامه امام جمعه شهرستان  گنبد نیز ضمن خوش آمدگویی وتبریک سال 
نو و فرارسیدن ماه شعبان،از عملکرد به موقع و بسیارخوب مدیرعامل و کارکنان شرکت گاز در شرایط بحرانی 

که توانستند با اقدامات مطلوب و موثر خود جلوی قطع گاز مردم عزیز را بگیرند قدردانی کرد.

اجرای پروژه های آب شیرین کن در شهرهای مختلف بوشهر تسریع می شود
بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز- عبدالحمید حمزه پوردر نشست با 
امام جمعه بوش��هر با تاکید بر افزایش منابع آب آش��امیدنی استان بوشهر 
افزود: با توجه به اینکه بیش از ۸0 درصد منابع آب آشامیدنی این استان، 
خارج از اس��تان بوشهر اس��ت از این نظرتقویت منابع آبی استان از برنامه 
های مهم این ش��رکت اس��ت. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی 
ش��رکت آب و فاضالب استان بوش��هر حمزه پور اظهار داشت: با توجه به 
شدت مشکل کم آبی در شهرستان دشستان در تابستان سال گذشته تالش می شود با تامین اعتبار الزم پروژه 
های تعریف ش��ده در این شهرس��تان اجرا شود.وی افزود: برای حل مشکل آب رسانی در شهرستان دشتستان 
پروژه های مهمی طراحی و تدوین و اجرایی ش��ده که در آس��تانه بهره برداری قرار دارد. نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه بوشهرهم با قدردانی از تالش شرکت آبفا در تامین آب و با تاکید بر تقویت منابع آبی استان 
گفت: با توجه به محدودیت منابع و مشکالت ناشی از کم آبی تابستان گذشته، تقویت این منابع ضروری است.
آیت اهلل غالمعلی صفایی بوش��هری افزود: فصل گرما در این اس��تان به زودی آغاز و باید با تالش و برنامه ریزی 

جهادی منابع آب استان را آماده کرد.

افزایش ظرفیت ستاره خلیج فارس در سال رونق تولید
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت نفت ستاره 
خلی��ج ف��ارس افزایش ظرفیت تولی��د فرآورده های اس��تراتژیک انرژی را 
اصلی ترین رویکرد این ش��رکت در س��ال جاری نامید. ب��ه گزارش روابط 
عمومی ش��رکت نفت س��تاره خلیج ف��ارس، »محمدعل��ی دادور« ضمن 
تبریک س��ال نو، حرکت در مسیر منویات مقام معظم رهبری را چراغ راه 
و کلید طالیی در گش��ایش امور کش��ور خواند و گفت: در سال گذشته با 
پی��روی از سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، حمایت های همه ی ارکان نظام مقدس جمهوری اس��المی و تالش، 
ازخودگذش��تگی و خودباوری مهندس��ان و کارگران ایرانی، فاز دوم و س��وم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس وارد 
مدار ش��د و کش��ور به خودکفایی در تولید بنزین دس��ت یافت. وی ضمن تاکید بر جامع و کامل بودن ش��عار 
امس��ال برای ادامه ی مسیر پرافتخار پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز با هدف 
ایجاد رونق تولید، افزایش ظرفیت تولید فرآورده های اس��تراتژیک انرژی از جمله بنزین را در دس��تور کار قرار 
خواهیم داد. مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس تصریح کرد: این رویکرد عالوه بر تامین سوخت داخلی 
کش��ور افق های تازه ی صادراتی را بر صنعت پاالیش ایران خواهد گش��ود. وی در پایان تولید بهره  ورانه را یکی 
از ش��اخص های اصلی رشد و توسعه کش��ور دانست و افزود: با تکیه بر دانش و تخصص مهندسان و کارگران و 
صبوری خانواده ی ایش��ان از این پیچ تاریخی نیز گذر خواهیم کرد و با این رویکرد ارتقای کیفیت محصوالت، 
پایین آوردن هزینه ها، افزایش سطح تولیدات و برنامه  ریزی برای برون نگری در اقتصاد در دسترس خواهد بود.

 
746 فقره انشعابات غیرمجاز رشت شناسایی شد 

رشت- زینب قلیپور- مدیر امور آب و فاضالب شهرستان رشت از شناسایی 7۴6 فقره انشعابات غیرمجاز 
در این شهرس��تان خبر داد.فرزین فرخی مدیر امور آب و فاضالب شهرس��تان رشت با تأکید بر اینکه استفاده 
قانونی ش��هروندان از آب ش��رب بهداشتی امکان خدمات رسانی بیش��تر جهت تأمین و توزیع عادالنه آب برای 
سایرین را فراهم می سازد افزود: به این منظور با شناسایی انشعابات غیرمجاز نسبت به توجیه عامالن آن اقدام 
ش��د.وی در ادامه افزود: در س��ال گذشته  7۴6 فقره انشعاب غیر مجاز شناس��ایی شد که در راستای برقراری 
عدالت اجتماعی و جلوگیری از تضییع حقوق ش��هروندان نس��بت به جمع آوری آنها اقدام شد و 2۸۸ مورد با 
طی کردن مراحل قانونی از انشعاب مجاز برخوردار شدند و بقیه موارد در حال پیگیری و اجرای مراحل قانونی 

می باشند.گفتنی است با شناسایی این انشعابات، 6 لیتر در ثانیه آب بدون درآمد کاهش یافت.
 

مدیر شرکت ملی پخش منطقه استان مرکزی: 
ساالنه بیش از سه میلیون و5۰۰ هزار لیتر نفتگاز دربخش گلخانه های 

شهرآوه صرفه جویی می شود 
اراک- مینـو رسـتمی- عبداهلل گیتی منش مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اس��تان 
مرکزی از صرفه جویی سه میلیون و۵00 هزار لیتری نفتگاز دربخش گلخانه های شهر آوه خبر داد.  به گزارش 
روابط عمومی ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اس��تان مرکزی ،عبداهلل گیتی منش مدیر منطقه 
اس��تان مرکزی گفت با پیگیریهای مجدانه ناحیه س��اوه وبا همکاری ومساعدت شرکت ملی گاز این شهرستان 
تمامی علمک های گاز فاز یک ودو ش��هرک گل خانه ای آوه که ش��امل ۵۴ گلخانه می باش��دنصب واز نعمت 
گاز ش��هری برخوردار ش��دند. گیتی منش افزود با این اقدام مناسب ساالنه سه میلیون و۵00 هزار لیتر نفتگاز 
صرفه خویی می ش��ود که در بلند مدت می تواند در بهینه س��ازی مصرف سوخت حائز اهمیت باشد.وی ابراز 
امیدواری کرد در س��الهای آتی کلیه مصرف کنندگان نفتگاز اس��تان مرکزی از نعمت ارزان ودر دس��ترس گاز 

شهری برخوردار وبتوان در بهبود شرایط زیست محیطی نیز گامهای موثرتری را برداشت.

طی 2 تقدیرنامه ازسوی استاندارسمنان صورت گرفت؛
کسب رتبه برتر معاون استانداروفرماندار شاهرود)فرمانداری ویژه 

شهرستان شاهرود (دربین شهرستانهای استان 
شـاهرود- حسـین بابامحمدی: استاندارس��منان درراس��تای تحق��ق اهداف 
وسیاس��تهای کل��ی اقتصاد مقاومتی وحرکت درمس��یر رونق اقتص��ادی وبه تبع آن 
افزایش تولیدواشتغال درروستاها وهمچنین اجرای قانون ساماندهی مشاغل خانگی 
) ایجاداش��تغال ورون��ق تولید؛ افزای��ش درآمدخانوار( ط��ی دوتقدیرنامه ازمهندس 
محمدی معاون اس��تانداروفرماندارویژه شهرستان ش��اهرود تقدیربعمل آورد.شایان 
ذکراست علیرضاآشناگراستاندارس��منان، فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود را رتبه 

برتر دراجرای مراحل فوق درسطح استان اعالم نمود .

اسکان بیش از یکصد هزارنفردرامامزادگان استان بوشهر 
بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان بوشهر 
گف��ت: همزمان با اجرای طرح آرامش بهاری در اس��تان بوش��هر در تعطیالت نوروز 
یک میلیون ودویس��ت پنج هزار بار زائر به آس��تان مقدس امامزادگان وبقاع متبرکه 
سراس��ر استان مشرف ش��دند. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخیریه 
اس��تان بوشهر، حجت االسالم اسماعیل پور با اش��اره به اجرای هشتمین سال طرح 
آرامش بهاری در بقاع متبرکه اس��تان بوشهر اظهار داشت: این طرح از 2۸ اسفند تا 
۱۵ فروردین ماه در ۵۸ بقعه متبرک ش��اخص اس��تان بوشهر اجرایی شد. وی با بیان اینکه مراسم ویژه تحویل 
س��ال در بقاع متبرکه اس��تان بوشهر اجرا شد افزود: در اجرای طرح آرامش بهاری ضمن غبار روبی قبور مطهر 
ش��هدای مدفون در بقاع متبرکه، مراس��م ویژه عزاداری وفات حضرت زینب )س( وش��هادت امام موسی کاظم 
)ع( برگزار شد. مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان بوشهر، برگزاری ادعیه مناسبتی ، برپایی خیمه های معرفت 
را از دیگر برنامه های طرح آرامش بهاری دانس��ت و تصریح کرد: راه اندازی ایس��تگاه های پاسخگویی به مسائل 
شرعی، مشاوره خانواده، نگه داری کودکان، پرسمان اعتقادی،ایستگاه مشاوره وقف، زنگ تفریح ویژه کودکان و 

نوجوانان از دیگر برنامه های طرح آرامش بهاری در خیمه های معرفت استان بوشهر بود. 
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بیش��تر کارفرمایان تمایل دارند موفقیت ش��غلی را به��ره وری باالتر 
تفس��یر کنند. مطالب زیادی پیرامون سخت کوشی در محل کار شنیده 
می شود، اما هر چقدر هم سخت کوشی مهم باشد، باز هم سالمت روان 
ما اهمیت بیش��تری از مس��ئولیت ها و ایمیل های کاری دارد که باید به 
آنها رس��یدگی کنیم، اما چطور می توانیم عمل کنیم که هم در محیط 

کار شاد باشیم و هم خللی در فعالیت حرفه ای مان به وجود نیاید؟ 
در ای��ن مقاله قص��د داریم راهکارهایی را برای ب��اال بردن بهره وری و 

حفظ سالمت روان در محیط کار متذکر شویم.
به خودتان هدایای سرگرم کننده بدهید

ش��اید از وظایفی که باید انجام دهید لذت نبرید، پس با پاداش دادن 
به خودتان، انگیزه به دس��ت آورید و اراده ت��ان را تقویت کنید. مثاًل به 
خودتان بگویید: »اگر این کار را به خوبی انجام دهم، از فروشگاه کیکی 
می خرم تا در زمان استراحت با چای بخورم«. یا »اگر این گزارش را به 

موقع تحویل دهم، با دوستانم برای شام به بیرون می روم.«
ب��ا توجه ب��ه عالقه مندی های خ��ود خالقانه عمل کنی��د، می توانید 
پاداش��ی به خودتان بدهید که انگیزه  خوبی ب��رای انجام دادن کارهای 

کل هفته باشد.
گاهی کودکانه عمل کنید

ب��رای ش��اد بودن در محی��ط کار می توانی��د همانند ک��ودکان رفتار 
کنید، البته نباید در این رفتار زیاده روی ش��ود زیرا هنوز هم نیاز اس��ت 
رئیس تان ش��ما را جدی بگیرد. چند دقیقه ترک کردن میز کار و بازی 
کردن همانند کودکان، فش��ار کاری را از روی دوش تان بر می دارد و با 
اش��تیاق بیشتری به س��مت کار باز می گردید. می توانید همانند بچه ها 
خمیر بازی کنید یا روی میزتان پازل درس��ت کنید. با انجام این کارها 
ذهن تان آرام می ش��ود و خالقیت تان بروز می کند. شاید بهتر باشد چند 
دقیقه ای تمرینات ورزشی ساده انجام دهید تا سرحال تر از قبل به سراغ 

مسئولیت های شغلی تان بروید.
برای خودتان گل بخرید

گل ها بس��یار زیبا هستند و بوی خوش آنها حال تان را خوب می کند. 
پ��س چند ش��اخه از گل موردعالقه تان را روی می��ز کار بگذارید تا هم 
انرژی بگیرید، هم احس��اس ش��ادی کنید و هم ظاهر زیبایی به میزتان 

بدهید.
آهنگ های موردعالقه تان را انتخاب کنید

گوش دادن به موسیقی موردعالقه تان سبب تقویت روحیه و افزایش 
خالقیت شما خواهد ش��د، مخصوصاً وقتی مسئولیت های سختی برای 
انج��ام دادن دارید. پس موس��یقی موردعالقه ت��ان را گوش دهید. البته 
می توانید از آهنگ هایی که روانشناس��ان پیشنهاد می دهند هم استفاده 

کنید.
به سراغ فضای مجازی بروید

گاه��ی وقتی حوصله  انجام وظایف تان را ندارید، به س��راغ اینترنت و 
س��ایت های مورد عالقه تان بروید یا فیلم های س��رگرم کننده ببینید. با 

این کار روحیه تان تقویت می شود و با انرژی به سراغ کارها می روید.
مدیتیشن کنید

تمرینات مدیتیش��ن تأثیر مثبت زی��ادی روی ذهن دارند و هیچ کس 
نمی تواند منکر آن شود. به تازگی تحقیقی در دانشکده پزشکی دانشگاه 
هاروارد انجام ش��ده که نش��ان می دهد افرادی که هیچ وقت مدیتیشن 
انجام نداده بودند، با انجام تمرینات مدیتیشن توانستند احساسات خود 
را به خوبی کنترل کنند و به پیشرفت های ذهنی و عاطفی چشمگیری 
برسند. پس در محل کار برای ۵ تا ۱0 دقیقه مسئولیت های تان را روی 

زمین بگذارید و در آرامش نفس عمیق بکشید.
کمی قدم بزنید

در زمان اس��تراحت یا وقتی ذهن تان خیلی خسته است، از دفتر کار 
بیرون بزنید و کمی در محوطه پیاده روی کنید. قدم زدن برای سالمت 
جس��م و روح تان مفید اس��ت و روحیه تان را تقویت می کند. شاید بهتر 
باش��د در حین اینکه با همکاران ت��ان در مورد کار حرف می زنید، پیاده 

روی کوتاهی هم داشته باشید.
غذای کافی بخورید تا بدخلقی نکنید

ناهاری در سرکار بخورید که شامل گروه های غذایی اصلی چون آهن، 
کلس��یم، فولیک اس��ید، منیزیم، ویتامین B و ... باشد. این مواد غذایی 
تأثیر زیادی روی خلق و خوی تان دارند. البته این مواد در بیشتر غذاها 
وجود دارد، پس هم می توانید غذای موردعالقه تان را نوش جان کنید و 

هم احساس خوبی داشته باشید.
آب بیشتری بنوشید

ش��اید تمایلی به نوشیدن آب نداشته باش��ید، پس حتماً از فواید آب 
بی اطالع هس��تید. بهتر است همیش��ه یک بطری آب روی میز کارتان 
بگذارید و همیش��ه بطری مخصوص به خود را همراه داش��ته باش��ید. 
نوشیدن آب به بدن تان کمک می کند همیشه هیدراته بماند، پس دچار 
س��ردرد نخواهید ش��د، بهتر تمرکز می کنید و فکرت��ان هم بهتر عمل 
می کن��د. حتماً این توصی��ه را به کار بگیرید تا ببینید چقدر احس��اس 

بهتری خواهید داشت.
بیشتر لبخند بزنید

خیل��ی از کارمندان در محیط کار کاماًل جدی هس��تند و از خندیدن 
خ��ودداری می کنن��د، در حال��ی که مطالعات انجام ش��ده در دانش��گاه 
اس��تنفورد نش��ان می دهد خنده بهترین عامل در افزایش کارایی است. 
لبخند زدن و خندیدن س��بب می ش��ود تا احس��اس ش��ادابی بیشتری 
داش��ته باشید. تحقیقات حاکی از آن است که لبخند چه طبیعی و چه 
س��اختگی باش��د، مغز این واکنش را مثبت تلقی کرده و پس از آن هر 
کاری که انجام دهید را لذت بخش می داند. پس وقتی خوشحال نیستید 
هم لبخند بزنید، در این زمان مغز ش��ما فکر می کند ش��اد هس��تید و 
احساس لذت و خوشبختی خواهد کرد. در حین انجام هر کاری، لبخند 

بزنید تا احساس بهتری را تجربه کنید.
هر روز صبح به جای قهوه خوردن، ورزش کنید

هر روز صبح کمی ورزش کنید. پس دیگر نیازی نیست به سراغ قهوه 
بروید، با این کار در هزینه های تان صرفه جویی می کنید و به س��المتی 
بیش��تری خواهید رسید. ورزش قبل از کار به شما کمک می کند تا روز 
پرانرژی و شادابی داشته باشید و بهره وری تان باال رود. بعد از تمام شدن 
ساعت کاری، کارهای شخصی زیادی در خانه دارید، پس الزم است به 

قدر کافی انرژی و روحیه برای خانواده تان ذخیره کنید.
به یکی از همکاران تان کمک کنید

کم��ک به دیگ��ران و نوع دوس��تی باعث ایجاد احس��اس ش��ادی و 
خوش��حالی می شود. پس وقتی یکی از همکاران تان نیاز به کمک دارد، 
لحظه ای درنگ نکنید. ش��اید کمک ب��ه همکارتان تنها ۱0 دقیقه طول 
بکش��د، اما این کار باعث می ش��ود در تمام طول هفته احساس بهتری 

داشته باشید.
به سه اتفاق خوبی که برای تان رخ داده، فکر کنید

به چیزهایی فکر کنید که باعث رضایت خاطر ش��ما می شود و از نظر 
اجتماعی، روانی، جسمی و عاطفی، نوعی مزیت به حساب می آید. مثاًل 
به اینکه مش��کل بی خوابی ندارید، سالم هستید و احساس خوشبختی 
می کنی��د، فکر کنید. ش��ما باید برای داش��ته های تان قدردان باش��ید، 
مه��م این اس��ت که تمامی آنه��ا را به خودتان ی��ادآوری کنید تا باعث 

خوشحالی تان شود.
برای خودتان یک هدیه جذاب و بامزه بخرید

توصیه می کنیم برای خ��وردن چای در محل کار یک لیوان کارتونی 
با طراحی جالب بخرید. می توانید هر چیزی بسته به شغل خود بخرید. 
فردی که به ش��غل نویس��ندگی مش��غول اس��ت، بهترین هدیه برای او 
لوازم التحریر اس��ت، قطعاً او با داشتن جامدادی، مداد و پاک کن جذاب 

به روحیه بهتری می رسد.
فضای کارتان را تغییر دهید

اگ��ر به صورت انف��رادی کار می  کنید و مح��ل کار کوچکی دارید، به 
دنبال تغییر دکوراس��یون باشید و میز کوچک و تنگ خود را رها کنید. 
بهتر اس��ت فضای کاری خود را با همکاران تان به اشتراک بگذارید و در 
هنگام کار با آنها در ارتباط باش��ید. با این کار مش��ارکت بهتری با آنها 

خواهید داشت و می توانید همکاران تان را بهتر بشناسید.
2۰ دقیقه در روز را به برنامه ریزی کارهای شخصی اختصاص 

دهید
هر فردی به جز مسئولیت های شغلی، وظایف شخصی زیادی دارد که 
باید به آنها رسیدگی کند. وقتی فشار کاری زیادی دارید، دچار اضطراب 
ش��ده و احس��اس درماندگی خواهید کرد. این کار باع��ث پایین آمدن 
بهره وری تان می ش��ود. به جای اینکه دچار اضطراب شوید و خوشحالی 
را از خ��ود بگیرید، تنها 20 دقیقه برای برنامه ریزی کارهای ش��خصی، 
بیرون رفتن با دوس��تان و خانواده وق��ت بگذارید و بعد از آن تنها روی 

کارتان متمرکز شوید.

قدر خود را بدانید
کی��ت وایت )Kate White(، س��ردبیر یکی از مجالت ُمد می گوید: 
»بیش��تر افراد وقتی دچار اش��تباه می ش��وند، به س��ختی ب��ه عقب بر 
می گردند تا ببینند کجای کار درس��ت انجام نش��ده اس��ت، اما همیشه 
وقتی به عق��ب بر می گردید و به تجربیات تان فک��ر می کنید، کارهایی 
که باید به خاطر آنها به خودتان افتخار کنید را هم به یاد بیاورید. باید 
به خود بقبوالنید که زحمات زیادی برای پیش��رفت کارتان کش��یده اید 
و حض��ور ش��ما در محل کار بس��یار مؤثر بوده اس��ت. بع��د از آن برای 
کارهای بعدی و دس��تیابی به اهداف تان برنامه ریزی کنید. اهدافی برای 
خود مش��خص کنید که به شما انگیزه می دهند. همیشه باید سه هدف 
انگیزش��ی خوب برای شغل تان داشته باش��ید تا هم ارتقا بگیرید و هم 

رزومه شغلی خوبی برای خودتان فراهم کنید.«
روی مسیر دستیابی به هدف متمرکز شوید

همیش��ه باید روی کیفیت کارتان تمرکز کنی��د. اینکه کارهای تان را 
چگون��ه و با چ��ه کیفیتی انجام می دهید، بس��یار مهم تر از مقدار کاری 
ک��ه انج��ام می دهید، هس��ت. ش��اید مدام ب��ه دنبال باال ب��ردن تعداد 
فالوئر ش��بکه های اجتماعی و افزایش درآمد باش��ید، اما باید بدانید هر 
چقدر ای��ن ارقام باالتر رود، لزوماً خوش��بخت تر نخواهید بود. به دنبال 
عالقه مندی های تان باش��ید و اهداف کوچک را پیگیری کنید؛ مطمئن 

باشید به دنبال آنها اهداف بزرگ تر به دست می آید.
به دنبال ایجاد تغییر در زندگی خود باشید

گاه��ی زندگ��ی روزمره مان تکراری می ش��ود و بیرون آم��دن از این 
وضعیت س��خت به نظر می رس��د. ب��رای رهایی از این ش��رایط باید به 
دنبال تغییر و تنوع باشیم. اگر همیشه با خودروی شخصی به محل کار 
می روید، شاید بهتر باشد یک بار وسایل نقلیه عمومی، دوچرخه سواری 
ی��ا پیاده روی را امتحان کنی��د. هر از گاهی خود را ب��ه صرف صبحانه 
در ی��ک کافه مهمان کنید یا غذای موردعالقه تان را با خود به س��رکار 
ببرید. ناهار را با دوس��تان تان صرف کنید یا بعد از کار به رس��توران یا 

کافی شاپ بروید.
برنامه  هیجان انگیزی با همکاران تان داشته باشید

دورهمی های��ی ب��ا همکاران تان داش��ته باش��ید و از کن��ار هم بودن 
ل��ذت ببرید. با هم ق��رار بگذارید آخر هفته ها به کوهن��وردی بروید یا 
دوچرخه س��واری کنی��د. اگ��ر برای اوقات بی��کاری خ��ود برنامه مهیج 
بگذارید، هم روحیه تان تقویت شده و هم بازدهی کاری تان باال می رود. 
پس دست به کار شوید و با این کار همکارا ن تان را هم خوشحال کنید.

به اندازه  الزم بخوابید
ه��ر چقدر بهتر اس��تراحت کنید، تمرکز و آرامش بیش��تری خواهید 
داش��ت. پس دیگر نیازی به متمرک��ز کردن ذهن خود ندارید و بهتر به 
وظایف کاری تان می پردازید. پس بهتر اس��ت به ان��دازه  کافی بخوابید. 
مطالعات انجام ش��ده توسط انجمن روانشناس��ی آمریکا نشان می دهد، 
افرادی که هشت ساعت از وقت خود را به خواب و استراحت اختصاص 

می دهند، خوشحال تر و سالم تر از بقیه هستند.
افکارتان را سر و سامان دهید

هر روز صبح ۱۵ دقیقه برای نظم بخش��یدن ب��ه افکار و برنامه ریزی 
اه��داف روزانه ت��ان وقت بگذارید. ب��رای این منظور کافی اس��ت کمی 
وقت صرف کنید و روی مس��ائل مهم متمرکز ش��وید. باید به چیزهایی 
فکر کنید که س��بب خوش��حالی تان می ش��ود و راه های دس��تیابی به 

خوشحالی های کوچک را دریابید.
از آخر هفته تان استفاده بهینه کنید

نبای��د کاره��ای خود را به خان��ه ببرید. از پایان هفت��ه برای تفریح و 
اس��تراحت اس��تفاده کنید و هر طور که دل ت��ان می خواهد از آن لذت 
ببرید. نیاز نیس��ت برای انجام دادن کارها، از وقت استراحت تان بزنید، 
چون صبح روز شنبه به قدر کافی برای انجام کارهای تان وقت خواهید 

داشت.
خالقیت و نوآوری به خرج دهید

کارهای��ی انجام دهید که ش��ما را به چالش می کش��ند و مجبورتان 
می کنند کمی نوآوری و خالقیت داشته باشید. باید در زمینه شغلی تان 
چالش ه��ای جدیدی برای خود ایجاد کنید. این کار ش��ما را امیدوار و 
هیجان زده می کند و سبب می شود شغل تان جذابیت بیشتری پیدا کند.

ارتباط خوبی برقرار کنید
برقراری ارتباط مؤثر یک مهارت باارزش اس��ت، اما در بیش��تر مواقع 

توجهی به این مس��ئله نداریم. مطمئن باش��ید ارتباطات به پیش��رفت 
شغلی و کنترل استرس شما کمک می کند.

از فرصت های ارزشمندی که دارید، استفاده کنید
حتماً به یاد دارید، وقتی در دوران مدرسه به گردش علمی می رفتیم، 
یادگیری مطالب درسی برای مان جذاب تر می شد. پس اگر امکان دارد، 
گاهی از محل کار همیش��گی خود بیرون بیایید و جلس��ات کاری تان را 
در محیط ه��ای جذاب تری برگزار کنید. ای��ن کار باعث تقویت روحیه، 
افزایش بهره وری کاری و لذت بردن از کار خواهد شد. دفتر کار خود را 
ترک کنید و با همکاران و افرادی که در حوزه  کاری شما فعالیت دارند، 
وقت بگذرانید؛ با این کار می توانید از ایده های کاری آنها استفاده کنید.

برای برنامه ریزی موفق و متفاوت، با مدیرتان صحبت کنید
ش��اید دو ساعت بیکار پش��ت میز کارتان بنشینید تا کارهای روزمره 
ش��روع ش��وند. با مدیر خود صحب��ت کنید و برنامه  متف��اوت و بهتری 
ترتیب دهی��د. معموالً کارفرمایان تمایل دارند کارمندان ش��ان به جای 
بیکار بودن، ایده های جدید ارائه دهند و در انجام برخی کارها پیشقدم 
شوند. مثاًل به او پیشنهاد دهید یک روز در هفته در خانه بمانید و کارها 
را از راه دور پیگیری کنید یا صبح ها دو س��اعت دیرتر به س��رکار بروید 
و بعدازظهرها دیرتر به خانه برگردید. کار کردن در س��اعت اوج کاری، 
ش��ما را فعال و خالق نش��ان می دهد و بدین ترتیب شاد بودن در محل 

کار را تجربه خواهید کرد.
از مزایای کاری تان بهره ببرید

خیلی از ش��رکت ها و س��ازمان ها، مزایایی چون مسافرت های ساالنه 
یا بن اس��تفاده از رس��توران ها و مکان های تفریح��ی را برای کارمندان 
خود در نظر می گیرند. توصیه می کنیم از این مزایا اس��تفاده کنید زیرا 
سبب می شوند انرژی تان بیش��تر شود و کارهای تان را با روحیه  بهتری 

انجام دهید.
به تعطیالت بروید

استفاده از ایام تعطیالت باعث خوشحالی و تقویت روحیه تان می شود. 
این همان چیزی اس��ت که برای پیش��رفت ش��غلی و افزایش راندمان 
کاری به آن نیاز دارید. تحقیقات حاکی از آن است ۵7درصد شهروندان 
آمریکایی از تعطیالت اس��تفاده نمی کنن��د، بلکه در این مواقع یا خواب 

هستند یا کار بیشتری انجام می دهند.
پس برای داشتن بهره وری بیشتر، مقصدی انتخاب کرده و برای رفتن 

به یک سفر مهیج و مقرون به صرفه برنامه ریزی کنید.
در هنگام سفر، کارهای تان را دنبال کنید

می توانید در هنگام مس��افرت، کارهای خ��ود را از راه دور و از طریق 
اینترنت پیگی��ری کنید، بدین ترتیب از کار دور نش��ده و ارتباط تان با 
وظایف ش��غلی قطع نخواهد ش��د. پ��س در جریان کاره��ا بوده و لذت 

بیشتری از سفرتان می برید.
در کنار وظایف شغلی تان، یک پروژه جانبی انجام دهید

انجام پروژه های جانبی به ش��ما کمک می کند تا عالقه مندی های تان 
را پی��دا کنید؛ چیزی که ممکن اس��ت در محل کار فرصت انجام آن را 
نداش��ته باشید. این کار سبب می شود تا وقتی دچار روزمرگی می شوید 
یا وظایف تان خس��ته کننده به نظر می رس��د، احس��اس شادی و نشاط 
بیشتری پیدا کنید. اگر این پروژه جانبی شما را سر ذوق می آورد، آخر 
هفته ها به آن بپردازید. پس عالقه مندی های خود را پیدا کنید و هرچه 

زودتر دست به کار شوید.
درخواست ترفیع شغلی دهید

ش��اید فکر کنید کار زیادی انج��ام می دهید اما درآمد ناچیزی دارید. 
پس باید به فکر ارتقای ش��غلی خود باش��ید. درباره درخواست افزایش 
حقوق و ارتقای ش��غلی پرس و جو کنید. شاید بتوانید راهی پیدا کنید 
تا به مدیرتان ثابت ش��ود الیق ارتقا گرفتن هس��تید. با این کار رضایت 

شغلی بیشتری هم خواهید داشت.
به دنبال شغل جدیدی باشید

اگر ش��غل تان را دوس��ت نداری��د و از انجام وظایف خ��ود هیچ لذتی 
نمی برید، حتماً آن را کنار بگذارید، زیرا برای سالمت روانی و ذهنی تان 
بس��یار مهم اس��ت. اگر فکر می کنید کارتان غیرقابل تحمل اس��ت و از 
طری��ق هیچ یک از راه ه��ای مذکور نمی توانید در محل کار به ش��ادی 
برسید، وقت آن رسیده شغل فعلی تان را کنار بگذارید و به دنبال شغل 

دلخواه خود باشید.
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به احتمال زیاد برای تعداد زیادی از ش��ما پیش آمده اس��ت که به دلیل داشتن امتحان، 
کار کردن روی یک پروژه یا بیماری نتوانید برخی از ش��ب ها به قدر کافی بخوابید. در این 
مواقع چون میزان هیجان بس��یار باالس��ت، میزان آدرنالین در بدن افزایش پیدا می کند و 
در نتیجه انس��ان احساس خستگی نمی کند، اما وقتی که روز بعد شروع شود و میزان این 
هورمون کاهش پیدا کند، بدن ش��ما به شدت احساس خس��تگی خواهد کرد. فرد ممکن 
اس��ت عالوه بر حس کس��ل بودن و خواب  آلودگی، احساس گرس��نگی و یا حتی سرگیجه 
هم داش��ته باش��د، اما همیشه این امکان برای شما فراهم نیس��ت که استراحت کنید و ما 

مجبوریم که با انرژی به فعالیت  های روزمره خودمان ادامه دهیم.
نداش��تن خ��واب کافی باعث بر هم خوردن نظم در تمام ام��ور از جمله تمرکز، حافظه و 
واکنش ها می ش��ود. به همین علت بهتر اس��ت تصمیم های مهم��ی در این زمان ها گرفته 
نش��وند. در ادامه ما به معرفی راه های افزایش انرژی بدون استفاده از نوشیدنی های حاوی 

کافئین  می پردازیم.
1-  رانندگی نکنید

اگر امکان داری��د، برای رفتن به 
محل کارتان از آژانس، تاکس��ی و 
یا وس��ایل نقلیه عمومی اس��تفاده 
کنی��د. حت��ی اگ��ر در ط��ول روز 
انرژی الزم برای رانندگی کردن را 
داشته باشید، در پایان روز و هنگام 
بازگش��ت به منزل دچار مش��کل 

می شوید.
2-  کمی چرت بزنید

اگر فرصت الزم برای یک خواب 
کافی را ندارید، تالش کنید حداقل 
۱۵ دقیق��ه چرت بزنی��د. به خاطر 
داشته باشید که چرت زدن طوالنی 
م��دت اثر بدتری روی وضعیتی که 
شما دارید، خواهد گذاشت چرا که 
بیدار ش��دن از خواب عمیق باعث 
کس��ل بودن شما می شود. بنابراین 
ساعت خود را تنظیم کنید و بیش 
از ۳0 دقیقه نخوابید. این کار باعث 
می شود شما کمی سر حال بیایید.

3-  تا می توانید آب بنوشید
ش��اید اولین روشی که برای رفع 
خس��تگی به ذهن ش��ما می رسد، 
خ��وردن قهوه ی��ا نوش��یدنی های 
کافئین دار باش��د، اما برخالف باور 
عموم��ی، ای��ن روش چن��دان راه 
مناس��بی نیس��ت. نوش��یدن قهوه 
ح��دود ۱۵ ت��ا ۳0 دقیق��ه زم��ان 
می ب��رد تا روی بدن اث��ر بگذارد و 
اثر آن بین ۳ تا ۴۴ ساعت بر روی 
بدن باقی می ماند و پس از گذشت 
ای��ن زم��ان، بدن دوباره احس��اس 
خس��تگی می کند، اما نوشیدن آب 
و مرطوب نگه داش��تن بدن باعث 
می ش��ود تا در طول روز همه  چیز 

به آرامی جلو رود.

4-  چند وعده غذای سبک بخورید
شما زمانی که خسته هستید ممکن است فراموش کنید غذا بخورید، اما به خاطر داشته باشید که 
خوردن چندین وعده غذای سبک در طول روز، انرژی شما را برای طول روز فراهم می کند. غذاهای 
س��الم مانند میوه جات، س��بزیجات و کربوهیدرات مانند شیرینی و نان تس��ت بخورید. از خوردن 
غذاهای سنگین اجتناب کنید؛ زیرا باعث می شوند شما پیشتر احساس خواب آلودگی داشته باشید.

5-  ورزش کنید
ش��اید فکر کنید زمانی که خس��ته و کسل هس��تید باید حرکت کمتری داشته باشید تا 
انرژی کمتری صرف کنید، اما این طرز فکر نادرس��ت اس��ت. شما باید در طول مدت روز و 
در زمانی که بیکار هستید، کمی پیاده روی داشته باشید تا به مغز و شش  های تان اکسیژن 
الزم برسد. هوای تازه باعث می شود انرژی مغز شما تأمین شود و در نتیجه کمتر احساس 
خس��تگی خواهید  کرد. حتی برخی از افراد معتقدند که تمرین های س��خت ورزش��ی در 

اواسط روز باعث تأمین  انرژی الزم برای ادامه  فعالیت  در طول روز خواهد شد.
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روزی شاداب و پرانرژی بدون خوردن کافئین

با 5 دلیل افول استارتاپ های فناوری آشنا شوید
یک کارش��ناس بازاریابی گفت بسیاری از کس��ب و کارهای نوپای فناوری در سال ۱۳۹7 به دلیل بی ثباتی 
وضعیت اقتصادی، دچار افول و ورشکس��تگی ش��دند. به گزارش مهر، منصور کیارش در یادداش��تی با بیان 
اینکه بس��یاری از کسب و کارهای نوپا در س��ال ۱۳۹7 به دلیل بی ثباتی وضعیت اقتصادی، دچار افول شدند 
و ورشکس��تگی آنها قابل پیش بینی بود، در مورد دالیل این افول توضیح داد. در حقیقت، بس��یاری از کسب و 
کارها ممکن است به خاطر کمبود انگیزه، تنبلی، شریک شدن با افراد نادرست و … خود را مقصر بدانند، اما 
حقیقت اینجا است که شکست یک استارتاپ، تنها توابعی از این اتفاقات نیست، بلکه حقایقی در میان است 
که می توانست، شکست آنها را پیش بینی کند. در بررسی های انجام شده مشخص شد بسیاری از استارتاپ ها در 

بحران های مالی در سراسر جهان به دالیل زیر دچار افول شدید یا ورشکستگی شده اند.
1. آنها نمی دانند چگونه، درست برنامه ریزی کنند

کمبود برنامه ریزی برای زمانی اس��ت که ش��ما اهمیت و ارزش برنامه ریزی را نادیده می گیرید و خود 
را ب��رای یادگیری روش ه��ای برنامه ریزی، به زحمت نمی اندازید. یک برنامه ری��زی خوب باید هم اهداف 
کوتاه مدت و هم اهداف بلندمدت را در برگیرد و همچنین روش��ی برای اندازه گیری اهداف و نتایج باش��د. 

این برنامه ریزی باید دارای موارد لیست شده مشخص، معیارها و مراحل برجسته باشد.
2. آنها نحوه رهبری کردن را نمی دانند

رهبری کردن ش��امل انگیزه دادن و الهام بخش��یدن به کارکنان خود اس��ت. این رهبری با ایجاد کردن 
اعتم��اد ب��ه نفس در افراد و کمک به آنها ش��روع می ش��ود. رهبر ی��ک نیاز ضروری اس��ت که بدون آن 
تصمیم گیری درس��ت و فعالیت های تأثیرگذار مشکل اس��ت. رهبر روی همه جنبه های یک تجارت تأثیر 

می گذارد، از نحوه کار کارکنان گرفته تا نحوه سازماندهی عملیات.
به یاد داشته باشید، این کارمندان هستند که یک استارتاپ را از بحران ها نجات می دهند، نه مدیر آن!

3. آنها نمی دانند که چگونه افراد را مدیریت کنند
شکس��ت در زمینه مدیریت افراد، از بی توجهی به پیشنهادات، شکایت ها و انتقادات شدید تحت عنوان 
بازخورد س��ازنده ناشی می شود. این عامل نه تنها روحیه کارکنان را پایین می آورد بلکه سبب کاهش کار 

تیمی و بهره وری خواهد شد.
4. آنها نمی دانند که چگونه بازاریابی کنند

بازاریابی با یادگیری راهکارهای تبلیغاتی ش��روع نمی ش��ود بلکه با تمایز محصوالت ش��روع می ش��ود. 
بازاریابی به این معنا اس��ت که یک ش��رکت بتواند به طور واضح و روش��ن تفاوت محصول خود با دیگر 

محصوالت موجود در بازار را نمایش دهد. در غیر این صورت تبلیغ کردن کار اشتباهی است.
5. آنها نمی دانند که چگونه بر مشتریان چیره شوند

اگر تجارتی مشتریان خود را به خوبی نشناسد و با آنها به خوبی رفتار نکند، هیچ امیدی برای موفقیت نخواهد 
داش��ت. پیروز شدن بر مش��تریان با درک نیازهای مصرف کننده و تالش برای رفع این نیازها شروع می شود. 
خوب رفتار کردن با مشتریان هنگام مراجعه آنها از طریق دنبال کردن بهترین الگوهای رفتاری شروع می شود.

دالیل افزایش ارزش بیت کوین در سال جاری میالدی
تحلیلگ��ران بازارهای جهان��ی معتقدند ارزش بیت کوین به دالیلی مانن��د افزایش ۱۹درصد ارزش آن و 
توس��عه  صنعت رمزارزها، در س��ال جاری افزایش پیدا خواهد کرد. به گزارش زومیت، ارزش بیت کوین در 
۱۳فروردین س��ال جاری در برخی مناطق از مرز ۵.000 دالر عب��ور کرد و میانگین قیمت جهانی اش به 
۴.۸00 دالر رسید. بسیاری از سرمایه گذاران و مدیران برجسته به پنج دلیل معتقدند که ارزش بیت کوین 

در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد. در ادامه، این دالیل را با هم مرور می کنیم:
1. حرکتی کامال فنی

هفته  گذش��ته، CCN در گزارشی اعالم کرد ثابت ماندن قیمت بیت کوین برای مدتی به ارزش ۴.200 
دالر با هدف افزایش قیمت آن ضروری اس��ت و بعد از سررس��یدن این مدت، می توان انتظار داشت ارزش 
بیت کوین افزایش پیدا کند و به ۴.۵00 دالر برس��د. بعد از فروش ۸0 میلیون دالری بیت کوین و قرارداد 
۵00 میلی��ون دالری صرافیBitMEX، تغییرات صعودی قیمت بیت کوین آغاز ش��د. ثابت ماندن قیمت 
۴200 دالری بیت کوی��ن و حرکتی کامال فنی باعث ش��د ارزش بیت کوین حدود ۱۹درصد افزایش یابد. 

همچنین، مشاهده هایی نیز نشان می دهند افزایش قیمت بیت کوین تازه آغاز شده است.
2. افزایش حجم و افزایش عالقه مندی

بعد از افزایش ۱۹درصدی قیمت بیت کوین، چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل صرافی Binance و مشهور به 
CZ، اعالم کرد حجم بیت کوین در این صرافی به باالترین س��طح خود رس��ید و پلتفرم آنالین این شرکت 
برای مدت کوتاهی عملکرد ضعیفی داشت و نهایتا مشکلش بعد از مدتی برطرف شد. با این  حال، بعد از 
چهار ماه کاهش حجم و رکود در بازار رمزارز، افزایش تقاضا باعث بُروز اختالالتی در ِسرورها شد و برخی 
س��رمایه گذاران در مدت کوتاهی نمی توانستند معامالت شان را در این صرافی انجام دهند. افزایش حجم 
معامالت نشان می دهد عالقه  سرمایه گذاران به بازار رمزارزها بار دیگر در  حال  افزایش بوده و وضعیت این 

کالس دارایی و بازار آن رو به  بهبود است.
3. صحبت بانک ها و شرکت های مشاوره و مؤسسه ها درباره رمزارزها

به گفته  الکس کروگر، اقتصاددان و تحلیلگر بازارهای جهانی، تمامی ش��رکت های مشاوره  سرمایه گذاری 
بع��د از افزایش ۱۹درصدی یک ش��به  قیمت بیت کوین درباره آن صحب��ت می کنند. همچنین، تمام افراد 
غیرفعال در بازار رمزارز نیز بار دیگر به بیت کوین عالقه مند شده اند. افزایش قیمت ۱۹درصدی بیت کوین 
ارزش زیادی داش��ت؛ زیرا بسیاری از سرمایه گذاران می ترس��یدند رکود سه ماهه  قیمت این رمزارز مانند 
گذش��ته به کاهش ارزش آن منجر ش��ود. پیش از افزایش قیمت بیت کوین، اقدامات مؤسس��ه های بزرگ 
مال��ی، مانند نزدک و Fidelity و ICE نیز باعث افزایش عالقه مندی و توجه به بیت کوین و بازار س��ایر 

رمزارزها شده بود و بعد از این اتفاق، توجه ها بیش  از پیش به سمت این بازار معطوف شد.
4. فقط افزایش ارزش بیت کوین نه سایر رمزارزها

در دو م��اه گذش��ته، دارایی های رمزنگاری و رمزارزها مانند لیت کوی��ن و کاردانو و آنتولوژی بین ۳0 تا 
۱00درص��د افزایش ارزش یافته اند. تحلیلگران فنی می گویند عملکرد قوی رمزارزها باعث ش��د این بازار 
برخالف بیت کوین، دچار رکود نش��ود. حال، برعکس ش��دن جریان بازار، یعنی افزایش قیمت بیت کوین و 

راکدماندن ارزش سایر رمزارزها، بار دیگر سرمایه گذاران را به بیت کوین عالقه مند خواهد کرد.
5. توسعه  صنعت

عالوه  بر افزایش ارزش بیت کوین، صنعت رمزارزها نیز پیش��رفت های چش��مگیری ازجمله پذیرش در 
دنیای تجارت را تجربه کرد. در دو هفته  گذشته، بزرگ ترین پلتفرم تجارت الکترونیک سوئیس پرداخت از 
طریق رمزارزها را پذیرفت و همچنین یکی از هتل های مجلل و بزرگ سوئیسی پرداخت از طریق رمزارز 

را برای مشتریانش امکان پذیر کرد.
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