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یادداشت
دولت زیان بانکهای نظامی را
با چاپ پول جبران نمیکند
سیدبهاءالدینحسینیهاشمی
تحلیلگربانکی

جبران خسارت سیل با ذخایر ارزی

سهم پتروشیمیها در افزایش نرخ ارز چقدر است؟

سیاه و سپید صنعت پتروشیمی در سال 97

پ��س از حسابرس��ی و تعیین
س��ود و زیان ،کلیه شرکتها و
بنگاههای اقتصادی باید مجامع
خ��ود را پی��ش از آغ��از تیرماه
س��ال  98برگزار کنند .درواقع
برگ��زاری مجامع ش��رکتها و
بنگاههای اقتص��ادی و بانکها
من��وط به حسابرس��ی قانونی و
اظهارنظر بازرس قانونی اس��ت.
از س��وی دیگر برگزاری مجمع
بانکهایی که در بورس س��هام
خ��ود را عرضه میکند به مجوز
بانک مرکزی و س��ازمان بورس
بس��تگی دارد و البته بانکهای
غیربورس��ی نی��ازی ب��ه مجوز
س��ازمان بورس ندارن��د .بانک
مرک��زی تایید و ص��دور مجوز
مجم��ع بانکه��ا را ب��ه رعایت
استانداردها در تهیه صورتهای
مال��ی و تعیی��ن س��ود و زیان،
داراییها و رعایت دیگر الزامات
مدنظر منوط کرده است .معامله
س��هام بانکها یک روز پیش از
برگزاری مجمع و در روز مجمع
متوقف میش��ود چراکه منافع
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
است .سهام بانکهای
4
نظامی که از...

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 جمعبندی برس��د که الزم باشد از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت سیل استفاده
کند ،میتواند 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  ۱۳۹۸رونمایی کرد...

4

گزارش بلومبرگ از بازار جهانی نفت

آمریکا معافیتهای نفتی ایران را تمدید میکند؟
2

بوکار
مدیریت و کس 
رازهای موفقیت از زبان نویسندگان بزرگ جهان

جنبش سادهگرایی در دنیا و اثر آن بر کسب و کار
ایدههای ارزان بازاریابی برای رونق کسبوکار

 8ابزار برتر برای خودکارسازی بازاریابی برندمان

درسهای  7کمپین بازاریابی و تبلیغات برتر

3

م و سریال
برندهای تخیلی در دنیای فیل 
 8تا 16

راکت اینترنت در سال ۲۰۱۹
شرکتهایبیشتریتأسیسمیکند

حضرت آیتاهلل خامنهای :گربهرقصانی آمریکا علیه سپاه به جایی نخواهد رسید
رهبر انقالب اس�لامی حضرت آیتاهلل خامنهای ،س��پاه را یک دس��تگاه
برجسته و در خط مقدم مواجهه با دشمن در میادین گوناگون برشمردند و
تاکید کردند گربهرقصانی آمریکا علیه سپاه به جایی نخواهد رسید.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،در ش��ب والدت باس��عادت حضرت سیدالش��هداء
علیهالسالم و بهمناس��بت روز پاسدار ،رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار
جمعی از پاسداران و خانوادههای آنان ،علت خصومت آمریکاییها با سپاه را
پیشگامی آن در دفاع از کشور و انقالب خواندند و خاطرنشان کردند :آمریکا
و دش��منان نادان 40سال 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�لامی در منطقه و بلکه در دنیا باز ش��ده اس��ت .حضرت آیتاهلل
خامنهای ،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�لامی کینه آمریکاییها از سپاه را ناشی از همین مسئله دانستند
و افزودن��د :آمریکاییها به خیال خود علیه س��پاه و در واقع علیه انقالب و
ایران نقش��ه میکشند و گربهرقصانی میکنند ،البته این خباثتها به جایی
نخواهد رسید و با برگشتن کید و فریب آنها به خودشان ،دشمنان جمهوری

اس�لامی مانند ترام��پ و احمقهای دور و بر نظ��ام حاکمه آمریکا در حال
حرکت به س��مت حضیض هستند .ایشان 40س��ال توطئه علیه جمهوری
اس�لامی و در عین حال پیش��رفت انقالب را نش��انه ناتوانی آمریکاییها در
ایران عزیز،
متوقف کردن حرکت ملت ایران دانس��تند و گفتند :دش��منان ِ
40سال اس��ت که انواع فشارهای سیاس��ی ،اقتصادی و تبلیغاتی فراگیر را
علیه ملت ا ِعمال کردند اما حتی آن روز که جمهوری اس�لامی تازهکار بود،
نتوانس��تند هیچ غلطی بکنند .حضرت آیتاهلل خامنهای با اش��اره به دست
برتر جمهوری اس�لامی ایران در منطقه ،افزودند :برخالف تصور دش��منان،
عزت و قدرت امروز نظام اس�لامی ناش��ی از بمب اتم نیس��ت ،چرا که ما از

ابتدا تأکید کردیم س�لاح هس��تهای 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 دستگاههای
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.

با حضور رئیسجمهور و همزمان با روز ملی فناوری هستهای

از  ۱۱۴دستاورد جدید هستهای رونمایی شد
فرصت ام��روز :رئیسجمهور همزمان با روز ملی فناوری هس��تهای از ۱۱۴
دستاورد جدید صنعت هستهای ایران رونمایی کرد.
دکتر حسن روحانی روز سهشنبه در مراسم سیزدهمین سالروز ملی فناوری
هستهای ،از دستاوردهای سانتریفیوژ زونال پیوسته ،طراحی و ساخت سیستم
کنترلی س��امانه س��نجش فرآیندی ،ساخت چش��مه فوتونهای درهم تنیده
کوانتومی ،ایتریوم  ،90اکس��یژن  18و طراحی و ساخت طیفسنج پیشرفته
 FTIRدر سالن اصلی این مراسم رونمایی کرد.
چند دس��تاورد دیگر هس��تهای نیز از جمله نصب زنجیره 20تایی ماش��ین
س��انتریفیوژ پیشرفته  IR6در س��ایت نطنز ،بهرهبرداری از مرکز ملی فناوری
خأل ایران در فردو ،س��اخت مرکز مدیریت پس��ماندهای غنیسازی در نطنز و
شتابدهنده خطی پزشکی در اصفهان از طریق ویدئو کنفرانس رونمایی شد.
رئیسجمهور در جریان رونمایی از دستاوردهای هستهای با ابراز خوشحالی از
دستاوردهای صنعت هستهای کشور گفت :آرزوی دشمن این بود که فردو برای
همیشه بسته شود ،ولی نهتنها فردو باز ماند بلکه هر روز میزبان تکنولوژیهای
جدید است .از سازمان انرژی اتمی ،دانشمندان جوان و اساتید صنعت هستهای
کشور تشکر میکنم .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 شبهای قدر این کشور دانست و تاکید کرد
که س��پاه مورد کینه و غضب آمریکا و صهیونیستها است چرا که همواره در
کنار مردم و پرچمدار بزرگ مقاومت بود .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت،
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه بزرگترین آرمان ،هدف و عمل س��پاه پاسداران؛
مبارزه با تروریس��تها بوده و هس��ت ،گفت :این سپاه بود که ملتهای منطقه
را از جنایت تروریس��تها 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 میخواستند دوران و زمان انقالب حداکثر
چندهفته و چند ماه بیش��تر نباش��د و برای تحقق هدف خود انواع توطئهها را
طراحی کردند که یکی از این توطئهها ترور علیه ملت ایران بود.
روحانی افزود :دشمنان انقالب گروهکهایی 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 میخواهد کینه و

ت خواندن یا تروریست نامیدن
عداوت و شکستهای خود را از طریق تروریس 
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 نمیتواند ادعا کند که
بیشتر از ملت ایران قربانی تروریسم بوده؛ تروریستهایی که به دست ابرقدرتها
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
تروریستها 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 میکش��ید ،ملت ایران و سپاه لحظهای 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 میشود .روحانی با طرح این سوال که چه کسانی امروز تروریستها را
تشویق و تجهیز میکنند و چه کسانی هستند که از داعش حمایت میکنند،
گف��ت :آمریکا هنوز هم حاضر نیس��ت با داعش بجنگد ،به س��ران داعش پناه
میدهد و از گروههای تروریس��تی حمایت میکند .رئیس جمهور افزود :شما
که از گروههای تروریستی علیه ملتهای منطقه استفاده میکنید ،امروز مدعی
مبارزه با تروریست هستید؟ شما خودتان در رأس تروریسم در عالم هستید و
در حمایت از تروریستها همه کار کردید .روحانی ادامه داد :کدام نیرویی بود
که هواپیمای مس��افربری ما را در آبهای خلیج فارس سرنگون کرد جز شما
که همواره در منطقه مداخله داشتهاید و علیه مردم منطقه تالش میکنید؟
رئیس جمهور تأکید کرد :شما بعد از حمله به هواپیمای مسافربری و کشتن
مسافران بیدفاع هواپیما به دروغ گفتید که هواپیما را با هواپیمای نظامی اف
 ۱۴اشتباه گرفتید و همه میدانند که این حرف چقدر بچهگانه و دروغ است.
شما با این کار تروریستی خواستید بگویید که خط قرمز نمیشناسید ،زنان و
بچهها را میکشید و پیام شما حمایت از تروریسم در منطقه بود.
روحانی با اشاره به تحریمهای اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران ،گفت :شما
امروز با تحریم خود چه هدفی را دنبال میکنید؟
رئیس جمهور تأکید کرد :اگر مدعی هس��تید که ب��ا تحریم میتوانید مانع
پیشرفت و توسعه فناوری هستهای ملت ایران باشید سخت در اشتباه هستید.
روحانی با اشاره به افتتاح  ۱۱۴دستاورد جدید در عرصه فناوری هستهای و با

تأکید بر اینکه دشمنان نمیتوانند جلوی پیشرفت علمی ایران را بگیرند ،افزود:
اگر هدف از تحریمها این بود که قدرت نظامی ایران کاسته شود ،از پارسال تا
امروز به موشکها و سالحهایی دست یافتهایم که در مخیله دشمنان نمیگنجد
و اگر مقصود از تحریمها 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 ،گروهها ،نیروهای مسلح ،اقوام و مذاهب
یکپارچه در کنار یکدیگر قرار دارند .رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد :دشمنان
حتی میخواستند از بارندگی و سیالب هم سوءاستفاده 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
ت حاکمه کمتجربه آمریکا در دو سال اخیر در کجا
آن را از شما میپذیرد .هیأ 
موفق بوده اس��ت؟ از معاهده آب و هوا خارج ش��دید ،آیا کسی از شما حمایت
کرد؟ سیاهپوس��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  ۲۲بهمن 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 اشتباهتان 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  ۹۲وعده دادیم که سانتریفیوژها بچرخد

و اقتص��اد هم بچرخد و امروز س��انتریفیوژها ،بهت��ر و دقیقتر و با کیفیتتر از
دیروز میچرخند و ملت ایران هم در توسعه علمی و اقتصادی ،هر روز گامهای
جدیدی برمیدارد .رئیس جمهور گفت :اقتصاد کش��ورمان در چند سال اخیر،
مس��یر درست را طی کرده است و اگر قبل از سال  ۹۲حدود دو سوم از گندم
مورد نیاز خود را از خارج وارد میکردیم ،امروز خودکفا هستیم و علیرغم میل
دشمنان ،در بسیاری از محصوالت از جمله بنزین نیز به خودکفایی رسیدهایم
و در برداشت از منابع مشترک گاز و نفت از همسایگان خود پیشی گرفتیم و
اقتصاد کشورمان به رغم خواست دشمنان میچرخد.
روحانی با اش��اره به اینک��ه دولت با همه توان از محصوالت و ش��رکتهای
دانش بنیان حمایت میکند ،گفت :در چند س��ال اخیر چندین هزار محصول
دانشبنیان به عرصه تولید رسیده است و شرکتهای دانشبنیان شتابدهندهها
و رشد علمی و فناوری ارتقا یافته و در نوآوری  ۳۵پله رشد داشتهایم.
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 خسارتها به مانند نیواورلئان چند سال
به طول نخواهد انجامید بلکه در همین س��ال  ،۹۸خسارتهای اصلی جبران
خواهد شد و اولین هدف ما این است که کسانی که در سیل خسارت دیدهاند
در کمترین زمان ممکن به زندگی عادی بازگردند.
رئیس جمهور تصریح کرد :امروز مقام معظم رهبری ،دولت ،نیروهای مسلح و
همه دستگاهها ،یکپارچه در کنار هم قرار دارند و خسارتها را جبران و برطرف
میکنی��م .رئیس جمهور خطاب به مردم گفت :مردم بدانند هدف بزرگ همه
تالشگران در همه صحنهها ،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 طرفهای مذاکره هستهای
کش��ورمان ،گفت :یکی از اعضای  ۵+۱تمام تعهدات خود را زیر پا گذاش��ت و
نش��ان داد که قابل اعتماد نیس��ت لذا به بقیه  ۵عضو این گروه میگویم که به
وظایفش��ان توجه داشته باش��ند .ما صبر میکنیم و صبر کردیم ،اما صبر نیز
آستانهای 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 میکنیم به خاطر ضعفمان 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.
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بالیای تعرفه

گزارش بلومبرگ از بازار جهانی نفت

آمریکا معافیتهای نفتی ایران را تمدید
میکند؟

کمت��ر از یک ماه دیگر تا پایان معافیت ش��شماههای 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
تحریمهای 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 میتواند 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  2018اس��ت و به همین دلیل آمریکا
میتواند برنامههای 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 میکنند و بر نادرس��ت بودن ادعای
برایان هوک داللت دارند.
از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون قیمت نفت حدود 50درصد
افزایش یافته و به باالترین میزان خود در  5ماه اخیر رسیده است.
قیمت س��وخت در آمریکا نیز در هفتههای اخیر رشد قابلتوجهی
داش��ته است ،بهطوری که براس��اس آخرین آمارهای وزارت انرژی
آمریکا متوسط قیمت بنزین در این کشور از اواخر ماه فوریه (اوایل
اسفند) تاکنون 18درصد افزایش یافته و فاصله چندانی با سقف آن
در سال  2018ندارد .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 .نفتکشهای ایرانی
که در هفتهه��ای آغازین تحریمهای نفتی معم��والً مکانیابهای
ماهوارهای خود را خاموش میکردند تا تحرکاتش��ان رصد نشود،
اکنون مدتی اس��ت که بار دیگر این مکانیابها را روش��ن کردهاند
و به همین دلیل کام ً
ال مش��خص شده است که صادرات نفت ایران
بیش��تر از آن چیزی اس��ت که قب� ً
لا تصور میش��د .البته آمارهای
گمرکی مش��تریان نفت ایران نیز نشان میدهند که صادرات نفت
ایران در سال جاری میالدی در قیاس با ماههای پایانی سال 2018
افزایش یافته است.
در حال حاضر کش��ورهای چین ،ژاپن ،کره جنوبی ،هند ،ترکیه،
تای��وان ،ایتالیا و یونان از اجرای تحریمهای نفتی آمریکا علیه ایران
معاف هستند .اطالعاتی که بلومبرگ از طریق رهگیری نفتکشهای
حامل نفت ایران کسب کرده نشان میدهد که صادرات نفت ایران
به پنج کش��ور چین ،کره جنوبی ،هند ،ژاپن و ترکیه در ماه مارس
( 10اس��فند تا  11فروردین) روزانه بهطور متوس��ط  1.76میلیون
بش��که بوده است که در قیاس با رقم روزانه  1.42میلیون بشکهای
آن در ماه فوریه ( 12بهمن تا  9اس��فند) افزایش چشمگیری نشان
میدهد.
برخالف ادعاهای برایان هوک ،به نظر نمیرس��د که آمریکا قادر
باشد در آیندهای 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 میخواند که این س��ه کشور اساس��اً از معافیتی که آمریکا به
آنها داده است هیچ اس��تفادهای نکردهاند .در واقع به صفر رسیدن
صادرات نفت ایران به این کش��ورها قبل از آغاز رس��می تحریمها
اتفاق افتاده اس��ت .پاالیش��گاههای یونان و ایتالیا حدود ش��ش ماه
اس��ت که هیچ محموله نفت��ی از ایران دریاف��ت نکردهاند و حدود
هفت ماه اس��ت ک��ه هیچ محموله نفتی از ای��ران وارد بنادر تایوان
نشده است.
تحریمهای ترامپ در مقایس��ه با تحریمهای اوباما نشان میدهد
که می��زان کاهش تولید نفت ایران بر اث��ر تحریمهای نفتی دولت
ترامپ تنها کمی بیشتر از رقم آن در دوران تحریمهای نفتی دولت
اوباما بوده اس��ت .اگرچه رئیسجمهور کنونی آمریکا نیز توانس��ته
اس��ت به مانند رئیسجمهور قبلی این کش��ور از طریق تحریمهای
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 نفتخیز دیگر شامل آنگوال ،الجزایر،
ونزوئ�لا ،لیب��ی و نیجریه ب��ا بحرانهای داخلی دس��توپنجه نرم
میکنن��د و تولید نفت آنها نیز تحت تأثیر این بحرانها قرار گرفته
اس��ت ،افزایش فش��ار بر ایران میتواند موجب سرعت گرفتن روند
صعودی قیمتها 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 عم ً
ال 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 میتواند 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 خواستههای 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.
سعودیها خوش��حال خواهند شد که جای رقیبش��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 میرس��د باید در هفتههای آینده منتظر
پیامهای توئیتری وی خطاب به عربس��تان و اوپک باش��یم؛ ضمن
اینکه انتظار میرود وی معافیت پنج کشور چین ،هند ،کره جنوبی،
ترکیه و ژاپن را تمدید کند.

تلفن مستقیم86073290 :

فرص��ت امروز :گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول نش��ان میدهد 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 ویژگیهای بارز تحول اقتصاد جهان
در س��الهای اخیر ،توس��عه زنجیرههای ارزش جهانی بوده است ،افزایش
شدید تعرفهها ،میتواند باعث تحمیل هزینههای باال و بلندمدت اقتصادی،
اثرات موجی بر دیگر بخشها و آس��یب بر اقتصاد جهانی گردد .نتایج این
مطالعه نشان میدهد در بلندمدت ،تغییرات زیاد و مستمر تعرفهها میتواند
ساختار تولید و سرمایهگذاری داخلی و بینالمللی بنگاهها را تغییر دهد.
اخی��را ً تراز تجاری دوجانبه که در واقع ،معرف تفاوت صادرات و واردات
میان دو کش��ور اس��ت ،مورد بررس��ی دقیقتری قرار گرفت��ه و برخی از
سیاستگذاران از بزرگ بودن تراز تجاری و افزایش اندازه آن نگران هستند
و گمان میکنند این اتفاق ناش��ی از اقدامات غیرآشکاری بوده که تجارت
بینالملل 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 بینالمللی پول
در فصل چهارم گزارش چش��مانداز اقتصاد جهان ک��ه در تاریخ  4آوریل
 2019منتشر 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 میکند ،خنثی میشود 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 میکند ،تعرفهها
نیس��ت بلکه شرایط کالن اقتصادی است .صندوق بینالمللی پول در یک
مطالعه با استفاده از دادههای مربوط به  63کشور جهان در طول  20سال
و برای  34بخش ،محرکهای تغییر در تراز تجاری دوجانبه را مش��خص

کرده اس��ت .یافتههای این مطالعه نش��ان میدهد ،تغییرات تراز تجاری
دوجانبه طی دو دهه گذشته به شدت تحت تاثیر ترکیبی از عوامل اقتصاد
کالن از جمله سیاستهای مالی ،سیکلهای اعتباری ،سیاستهای نرخ ارز
و تخصیص یارانههای زیاد به حوزههای تجارتپذیر 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 تعرفهها نیست.
ب��ا توجه ب��ه اینکه یک��ی از ویژگیهای بارز تحول اقتص��اد جهان طی
س��الهای اخیر توس��عه زنجیرههای ارزش جهانی بوده است و به صورت
زنجیروار مراحل تولید کاالها در کشورهای گوناگون به هم پیوسته است،
لذا افزایش شدید تعرفهها ،میتواند باعث تحمیل هزینههای باال و بلندمدت
اقتصادی ،اثرات موجی بر دیگر بخشها و آسیب بر اقتصاد جهانی شود.
مطالع��ه اخیر صندوق بینالملل��ی پول حاکی از این اس��ت که عوامل
اقتص��ادی میتواند مواردی مانند سیاس��ت مالی ،تغیی��رات جمعیتی و
تقاضای داخلی ضعیف به همراه سیاستهای نرخ ارز و سیاستهای سمت
عرض��ه و تقاض��ا از جمله اعطای یارانه به بنگاهه��ای دولتی یا بخشهای
صادرات��ی را نیز در بر بگیرد .در مقابل ،تغییر در تعرفههای دوجانبه نقش
کمتری در تغییر تراز تجاری دارد زیرا از قبل سطوح تعرفه در بسیاری از
کشورها کم بوده و در واقع ،کاهش متقابل تعرفهها توسط کشورها اثرات
تراز تجاری دوجانبه را متعادل کرده اس��ت .ب��ه عنوان مثال؛ 95درصد از
تغییر در تراز تجاری دو کشور آمریکا و چین در بازه زمانی  1995تا 2015
ناشی از عوامل اقتصاد کالن و نه تعرفهها ،بوده است.
همان طور که قب ً
ال عنوان ش��د نباید از اثرات منفی افزایش تعرفهها بر
تجارت غافل ش��د .براساس گزارش صندوق بینالمللی پول ،در بلندمدت،
تغییرات زیاد و مس��تمر تعرفهها میتواند س��اختار تولید و سرمایهگذاری
داخل��ی و بینالملل��ی بنگاهها را تغییر دهد؛ به عنوان نمونه ،متناس��ب با
افزایش تعرفهها به دلیل پیوس��تگی تولید کاالها در مسیر زنجیره ارزش

جهانی ،بهای کاالها و خدمات هم رشد کرده و گرانتر میشوند.
از اواس��ط دهه  90میالدی ،کاهش معنادار هزینههای تجاری (از جمله
تعرفهها ،هزینههای حمل و نقل و ارتباطات) با افزایش وسعت و پیچیدگی
زنجیرهه��ای ارزش جهان��ی همراه بوده اس��ت .چنین روی��دادی ،فرصت
اشتغالزایی را برای کشورها فراهم کرده و آنها را کارآمدتر ساخته است.
مشارکت بیشتر در زنجیره ارزش جهانی باعث افزایش صادرات میشود
و بخشی از عواید صادراتی کشورها ناشی از مشارکت آنها در زنجیره ارزش
جهانی اس��ت؛ چنانچه طی سالهای  1995الی  2015همزمان با کاهش
قاب��ل توجه میانگی��ن تعرفههای تجارت در جهان از ح��دود 46درصد به
حدود 3.3درصد ،تاثیر مشارکت در زنجیره ارزش جهانی در کل صادرات
از 33درصد به 42درصد افزایش یافته است.
ماهیت یکپارچه سیستم فعلی تجارت جهانی نشان میدهد که افزایش
قابل توجه در تعرفهها عالوه بر اینکه بر کشورها تاثیر میگذارد ،اثر مواجی
را نیز در کش��ور دیگر ایجاد میکند و به طور کلی وضعیت اقتصاد جهان
را بر هم میزند .براس��اس یافتههای صندوق بینالمللی پول ،افزایش نرخ
تعرفهها ،نهتنها در کش��ورهایی که تعرفه باال وضع کردهاند ،بلکه در سایر
کش��ورهای ب��اال و پایین زنجیرههای ارزش نیز تاثیر منفی گذاش��ته و به
ستانده ،مشاغل و بهرهوری آنها آسیب میرساند.
اکنون ،برای اغلب کش��ورها ،اثر منفی ک��ه افزایش یک واحد درصدی
تعرفههای بخش صنعت س��اخت (بدون در نظر گرفتن اثرات بازخورد) به
دنبال دارد به مراتب بیشتر از اثری است که در سال  1995داشته است.
بنابر یافتههای صندوق بینالمللی پول درخصوص اثرات جانبی افزایش
ن��رخ تعرفه ،به نظر میرس��د به کارگیری ابزار تعرف��ه به منظور حمایت
از تولی��د داخلی ،نهتنها کارس��از نخواهد بود ،بلک��ه در بلندمدت فرصت
اشتغالزایی در اقتصادها را از بین خواهد برد و بنگاهها را از زنجیره ارزش
جهانی جدا خواهد کرد.

آنچه در اجالس داووس  2019گذشت و باید از آن درس گرفت

«جهانیس��ازی :ش��کلدهی به یک معماری جهانی در عصر انقالب
صنعتی چهارم»؛ این محور اصلی برگ��زاری اجالس داووس در ابتدای
س��ال  2019ب��ود .چطور قرار اس��ت جهانیس��ازی ب��رای همه موثر
باش��د و نهتنها برای عدهای انگشتش��مار؟ این سوالی بود که قرار بود
شرکتکنندگان در بخشهای مختلف این اجالس از زوایای گوناگون به
آن بپردازند .آنچه در مورد داووس در خبرها پررنگتر بود غیبت شماری
از س��ران کشورها بود .ش��رکت نکردن دونالد ترامپ و ترزا می و برخی
چهرههای برجسته سیاس��ی در داووس  2019خبرساز شد ،اما جدای
از این مورد ،نشستهای تخصصی داووس کار خودشان را کردند .حاال
مدتها اس��ت که مجمع جهانی اقتصاد بر روی موضوع انقالب چهارم
صنعتی تمرکز کرده اس��ت و یکی از مهمترین موضوعات در این حوزه
مسئله کار است.
به گزارش آیندهنگر ،با پررنگ شدن بیشتر تکنولوژی هر سال بیشتر
از س��ال قبل مس��ئله فرصتهای ش��غلی و مهارتهای مورد نیاز برای
آینده مورد توجه کارشناسان قرار میگیرد .هرچه پای کامپیوتر ،فضای
مجازی ،هوش مصنوعی و انواع فناوری بیش��تر به محیط کار و کس��ب
درآمد کشیده میشود ،این سوال پررنگتر میشود که برای شغلهای
آینده چه مهارتهایی بیش��تر مورد نیاز اس��ت و اصوال چه شغلهایی
که ما میشناس��یم قرار اس��ت باقی بمانند و کدامه��ا کمکم به تاریخ
میپیوندن��د .با پایان گرفتن اج�لاس داووس ،مجمع جهانی اقتصاد به
 5نمونه از راهنماییهایی که چهرههای کس��بوکار 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 میخوانید.
آدمهای باهوشتر از خود را استخدام کنید
این پندی است که جک ما ،رئیس هلدینگ علیبابا دارد«:وقتی من آدمها
را استخدام میکنم ،کسانی را استخدام میکنم که از من باهوشتر باشند.
کس��انی که چهار یا پنج سال بعد بتوانند رئیس من باشند .من از کسانی
خوشم میآید که مثبت هستند و هیچوقت تسلیم نمیشوند ».از نظر او
بهترین آدمها کسانی هستند که خوشبیناند و مدام گالیه نمیکنند .ما
همچنین به این نکته اش��اره کرد که او دو سال توانست در جهان تجارت

آینده کار و  5توصیه

دوام بیاورد چون در دوران قبلی زندگیاش معلم بوده است« :شما همیشه
در پی این هستید که دانشآموزانتان بهتر از شما باشند .میخواهید مثال
شهردار شوند نه اینکه سر از زندان درآورند .قانون شماره یک معلمی این
است :کمک کن آدمها بهتر از تو شوند».
کارگران «یقهجدید» آیندهکار هستند
جینی رومتی ،مدیرعامل شرکت آیبیام میگوید که همراه با ادامه
پیدا کردن روند اتوماتیک ش��دن کارها ،سرعت ایجاد شکاف در مهارت
بیشتر میشود و حاال ترس ناامنی شغلی یک ترس واقعی است« :وقتی
از بح��ران مهارت صحبت میکنم واقعا به این باور دارم که ش��غلهای
آینده به ص��ورت 100درصدی تغییر خواهند کرد ».اما او میگوید که
فائق آمدن بر این بحران ناممکن نیست.
رومتی میخواهد توس��عه مدل جدیدی از حرفه و آموزش را ببیند:
یقهجدی��د ،نه یقهآبی یا یقهس��فید .این یعنی س��رمایهگذاری بر روی
توس��عه مهارتها و واکنش نشان دادن بهموقع به سپهر در حال تغییر
کار .همچنین این موضوع به معنای رهایی از قالبها و مدلهای سنتی
جذب کس��انی است که چهار سال درس خواندهاند یا مدارک دورههای
باالتر را دارند.
رومتی میگوید« :به عنوان یک ش��رکت برایمان 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 آدمها مسیری بسازیم».
استخدام زنان باعث میشود که ماشینها هم کارآمدتر باشند
آل��ن بل��و ،یکی از موسس��ان ش��رکت لینکدین و قائ��م مقام بخش
محصوالت این ش��رکت یادآور میشود 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 فعالیتهای دیگر.
او میگوید« :همینطور که به پیش میرویم مهم است که تکنولوژی
مورد نیازمان را به ش��یوه درس��ت طراحی و تولید کنیم ».او به هنگام
این صحبتها اشاره کرد که اساس الگوریتمهایی که در حال حاضر از

آنها استفاده میکنیم همان اساسی است که توسط مردان سفیدپوست
طراحی و ساخته شده است.
بلو معتقد است که تکنولوژی میتواند به صورت مثبت از انعطافپذیری
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
میکند .برخی از تکنولوژیها هم هستند که به مردم اجازه میدهند با
کار کردن از راه دور بتوانند تعادل بیشتری در زندگیشان برقرار کنند.
بل��و در مورد تکنولوژی و زنان میگوید« :ما مدام بیش��تر و بیش��تر به
آموزش ماش��ینی وابسته میشویم که به ما کمک میکند انتخابهای
بهتری داشته باشیم .زنان باید حضور داشته باشند تا به ماشینها کمک
کنند که انتخابهای بهتری داشته باشند».
بر روی آموزش جوانان و بیکاران سرمایهگذاری کنید
موریل پنیکاد ،وزیر کار فرانس��ه برنام��هاش را برای دوباره مهارتآموزی
تش��ریح کرد که شامل اعطای سالیانه  500یورو به کارکنان برای انتخاب
برنامهای است که میخواهند در آن آموزش ببینند .او گفت«:امروز دسترسی
به سرمایه آسانتر از دسترسی به مهارت است .بسیاری از شهروندان ما فکر
میکنند که قربانی جهانی شدن و تکنولوژی هستند .وقتی فرمان در دست
شما نیست ،تغییر همیشه برایتان خطر محسوب میشود .باید کنترل را در
دست بگیرید ،باید قادر باشید آینده خودتان را انتخاب کنید».
نجاتیافتگان چالشهای روحی برای کسب وکار مناسبند
سالمت روان یکی از موارد مطرحشده در اجالس داووس بود .در حوزه
شکس��تن تابوهای بیهوده و خلق محیط کاری حمایتگرانهتر ،سالمت
روان هم یکی از موضوعاتی بود که مورد توجه قرار گرفت .جان فلینت،
مدیرعامل شرکت ( HSBCیکی از بزرگترین سازمانهای بانکداری و
مالی در دنیا) اشاره کرد که بازماندگان مشکالت روح و روان را باید به
عنوان دارایی نگریست« :آنهایی که از چالشهای روانی بهبود مییابند
معموال انعطافپذیری و توانمندی بیشتری دارند ».به عقیده او بانکها
باید تبدیل به سالمتترین سیستم انسانی شوند؛ تالشی که نه به خاطر
ایجاد احساس خوب در بقیه بلکه به خاطر باال رفتن عملکرد باید صورت
بگیرد.
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سهم پتروشیمیها در افزایش نرخ ارز چقدر است؟

سیاه و سپید صنعت پتروشیمی در سال 97

یک س��ال از زمان اعالم یکسانسازی نرخ ارز میگذرد و ماجرای بازی
پتروشیمیها در بازار ارز از زمان اعالم یکسانسازی نرخ ارز و دالر ۴۲۰۰
تومانی ش��کل گرفت .س��ال گذش��ته بود که معاون اول رئیس جمهور با
اعالن یکسانس��ازی نرخ ارز رقم  ۴۲۰۰تومان را نرخ رس��می دالر اعالم
ک��رد و خری��د و فروش در قیمتهای دیگر را قاچاق ارز و از تخلفات قابل
پیگیری دانست.
ب��ه گزارش خبرآنالین ،سیاس��تهای کالن بینالمللی ،میزان فروش
نفت و فرآوردههای آن و همکاری و هماهنگی ش��رکتهای پتروشیمی
به عنوان ش��رکتهای 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  ۴۲۰۰تومان 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��یمیها از اظهار ارز حاصله در این س��امانه خودداری کرده و
دولت را برای آزاد گذاشتن دست آنها در عرضه و قیمتگذاری ارز خود
تحت فشار بگذارند.
خروج آمریکا از برجام و تش��دید تحریم کش��ورمان نیز نتوانس��ت این
شرکتها را پای کار آورده و مجبور به همراهی و همکاری با بانک مرکزی و
سامانه نیما کند .این آغاز تنشهای 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:
بیتردید اجرایی شدن تحریمهای آمریکا علیه ایران میتواند زمینه را برای
پررنگتر شدن مشکالت کنونی اقتصاد ایران فراهم کند.
این پیشبینی کامال درس��ت از آب درآمد .صعود نرخ دالر به باالی ۱۰
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 میگرفت
دوران طالیی رش��د چند هزار واحدی در روز را تجربه میکرد و این بدان
معنا بود ک��ه همزمان با مقاومت در برابر قوانین و بخش��نامههای دولت،
شرکتهای پرسود پتروشیمی در راس هرم مثبتهای بورس قرار گرفتند
و ارزش داراییهای 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 میگذارد ،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 شرکتهای پتروشیمی به این ناهماهنگی دامن زدند .رحیم زارع
در گفتوگوی 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��یمیها حدود  ۱۷میلی��ارد دالر ارز خود را به دلیل
سیاس��تهای دولت در خارج از کش��ور یا چرخه صرافیها نگه داش��ته یا
جرأت وارد کردن آن را به کشور ندارند.

دولت برای کنترل فضای ایجادشده اقدام به صدور بخشنامههایی مبنی
بر ممنوعیت صادرات و نحوه قیمتگذاری و عرضه محصوالت پتروشیمی
در داخل کش��ور کرد .این اقدام اگرچه دیر اما موثر واقع ش��د .ممنوعیت
صادرات پاشنه آشیل بسیاری از شرکتهای 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 پژوهشهای
مجلس با ریش��هیابی  ۹چالش بزرگ در این راس��تا در گزارش��ی نوشت:
تش��کیل وزارت انرژی ،اقدامی موثر و ضروری برای ایجاد متولی مشخص
در سیاس��تهای انرژی کشور و تقویت وزارت نفت با ادغام بخش برق در
آن اس��ت ،اما تشکیل وزارت آب و محیطزیست با خلط امور حاکمیتی ـ
نظارت��ی و امور تصدیگری ـ اجرایی و ایج��اد تضاد منافع و ماموریتهای
غیرهمسو در یک دستگاه به صالح کشور نیست .به عالوه در شرایط کنونی
انتزاع پتروشیمی از وزارت نفت نیز توصیه نمیشود.
حمیدرض��ا حاجیبابایی نماین��ده مردم همدان ام��ا در جهتی مخالف
و ب��ا انتقاد از پتروش��یمیها گفت :بخش بزرگی از ارز کش��ور در دس��ت
پتروشیمیهاس��ت اما وضعیت این صنایع بس��یار مبهم ب��وده و نیازمند
شفافسازی 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 میشود.
یکی دیگر از اقدامات دولت برای کنترل هرچه بیش��تر پتروشیمیها در
شرایط بحرانی اقتصادی اختیار دادن به وزیر نفت برای عزل و نصب اعضای
هیات مدیره پتروشیمیها بود .براساس اختیاری که هیات دولت به زنگنه
داد در صورت عدم ارائه ارز توس��ط شرکتهای پتروشیمی به بازار ثانویه،
وزیر نفت میتواند درباره این شرکتهای پتروشیمی که دولت و نهادهای
وابس��ته دولت سهامدار آنهاس��ت ،تصمیمگیری کرده و حتی اجازه دارد
اعضای هیات مدیره پتروشیمیها را عزل کند.
با این تمهیدات نقشآفرینی ش��رکتهای پتروشیمی در سامانه نیما و
ارزآوری برای کش��ور پررنگتر ش��د .نوروززاده ،مدیرعامل پیشین شرکت
ملی صنایع پتروش��یمی ،با اش��اره به عرض��ه ارز صادراتی ش��رکتهای
پتروشیمی در سامانه نیما گفت :پیشبینی میشد که ۲۵درصد از عرضه
ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور در سامانه نیما به صنعت پتروشیمی
اختصاص داشته باشد اما امروز باید گفت ۸۰درصد عرضه در سامانه نیما
متعلق به شرکتهای پتروشیمی است.
احمد مهدوی ،دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی نیز در دفاع
از عملکرد پتروش��یمیها برای نقشآفرینی در بازار ارز گفت :شرکتهای
پتروشیمی تخلفی در ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما نداشتهاند .ارائه
ارز صادراتی ش��رکتهای پتروشیمی در سامانه نیما از  ۱۵مردادماه تا ۱۵
شهریورماه یعنی طی یک ماه  ۸۸۶میلیون و  ۲۱۰هزار یورو بوده است .کل
ارزی که از سوی همه صادرکنندگان در سامانه نیما وارد شده است حدود
یک میلیارد و  ۸۲میلیون یورو بوده اس��ت که ۸۲درصد آن را شرکتهای
پتروشیمی ارائه کردهاند.
ب��ا وج��ود وارد بودن انتقادات به پتروش��یمیها اما میت��وان گفت این
شرکتها توانستند با دور زدن تحریمها 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 بینالمللی کنونی ایران محدودیتهایی را برای صنعت
پتروش��یمی ایجاد کرده است ،اظهار کرد :شرکتهای پتروشیمی راههای
بس��یار خوبی را برای حل مس��ائل و محدودیتهای خود پیدا کردهاند و
تالش میشود به مشکل خاصی برخورد نکنند.
بیژن زنگنه ،وزیر نفت نیز با تایید این موضوع در مراسم افتتاح فازهای
 ۱۳و  ۲۲و  ۲۳و  ۲۴پارس جنوبی تاکید کرد :میزان تولید محصول نهایی
پتروش��یمی در سال ۲۷ ،۹۲میلیون تن بوده که اکنون به  ۳۱میلیون تن
رسیده و با اجرای  ۱۸طرح یادشده به  ۵۲میلیون تن خواهد رسید یعنی
دو برابر میشود.
وی درباره ارزش محصوالت پتروشیمی در فاصله  ۹۲تا  ۱۴۰۰نیز گفت:
در سال 18 ۹۲میلیارد دالر ارزش محصوالت پتروشیمی بوده که در سال
 ۹۶به  ۲۵میلیارد دالر و تا  ۱۴۰۰به  ۳۶میلیارد دالر میرسد.
اما ماجراهای پتروش��یمیها در سال گذش��ته به همینجا ختم نشد و
بزرگترین چالش اقتصادی کشور در حوزه پتروشیمی نیمههای اسفندماه
سال گذشته با پرونده مرجان شیخاالسالمی آل آقا رقم خورد.
با انتش��ار اخبار پرونده مربوط به اخالل شرکت بازرگانی پتروشیمی که
به پرونده اختالس  ۶هزار میلیارد دالری معروف شد بیژن زنگنه در گفت
و گویی اظهار کرد :ش��رکتی بود به نام ش��رکت بازرگانی پتروش��یمی که
100درصد دولتی و متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود .شرکت
ملی صنایع پتروشیمی کاالهای تولیدی خود را به این شرکت میداد و به
دلیل گردش مالی بزرگ اعتباری برای این شرکت ایجاد شد .این شرکت
در اقدامی عجیب در سال  ١٣٨٨خصوصی شد اما روال گذشته ادامه پیدا
کرد .نزدیک به 4میلیارد یورو در سالهای  ٩١و  ٩٢بازنگشته است .ارزی
هم که بازگشته طبق ارز رسمی بوده در حالی که در آن سالها ارز رسمی،
مرجع و آزاد وجود داشته است.
گفته شد اختالسی به میزان  ۶میلیارد و  ۶۰۰میلیون یورو در سالهای
 ۸۹تا  ۹۲و در جریان دور زدن تحریمها 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 شیخاالسالمی
اس��ت که «ش��ریک متهم اصلی این پرونده است و 7میلیون و  ۶۵هزار و
 ۵۲۹یورو و 8میلیون و ۷۱۰هزار و  ۳۸۴دالر تحصیل مال نامشروع کرده
است و اکنون خارج از کشور متواری است.
علینقی خاموش��ی ،رئیس هیات مدیره شرکت سرمایهگذاران ایران در
این خصوص اعالم کرد که مرجان شیخاالس�لامی 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  ۶.۷میلیارد یورو نیس��ت بلکه گردش این پول و نحوه
ورود آن به کشور محل بحث است.
س��ال  ۹۷در حالی به پایان رسید که صنعت پتروشیمی کشور در گذر
از مس��یر پرفراز و نش��یب تحریمها توانس��ت با حل بخش��ی از مشکالت
ارزی دول��ت را یاری رس��اند ،اما در مقاطع��ی از زمان نیز منفعتطلبی و
بخشینگری ضربات سختی به بازار ارز و در نهایت اقتصاد کشور وارد کرد.
آثار این ضربات همچنان در سفره و معیشت مردم نمایان است.
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مسکـــــن
علت مقاومت خنثی فروشندگان مسکن چیست؟

سردرگمی فروشندگان در بازار مسکن

ربه گزارش ایس��نا ،بعضی سایتهای فروش ملک ،کماکان عرصه
تاخت و تاز نوس��انگیران اس��ت؛ به طوری که در روزهای گذشته
واحدهای  ۳۰۰میلیون تومانی مسکن مهر پردیس را تا یک میلیارد
تومان قیمتگذاری کردند! هرج و مرج قیمتی البته در بازار مسکن
شهر تهران نیز دیده میش��ود .فروشندگان ،تحت تأثیر قیمتهای
کاذب ی��ا از فروش منصرف میش��وند یا قیمتها را بهروز میکنند.
این در حالی اس��ت که به گفته دفات��ر امالک ،قبل از اینکه مالکان
قیمتها را باال ببرند هم برای واحد آنها مش��تری پیدا نمیشد؛ چه
برسد به حاال که 5تا ۱۰درصد به قیمت پیشنهادی اضافه کردهاند.
واسطههای ملکی میگویند 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 میدهد که برخالف تصور غالب ،قیمتها در هر
س��ه بخش تقریباً به یک میزان رش��د کرده و ظرفیت بازار مسکن
پر شده است.
اقتصاد بدون تقاضا
منطق س��ادهای در هر بازاری برای تعیین قیمتها 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 میگویند حداقل تا  ۱۰فصل این وضعیت ادامه
پیدا خواهد کرد .در این فاصله هر نوع تحول قیمتی در بازار مسکن،
زمان دستیابی به رونق مجدد را طوالنیتر میکند .طی سه ماه اخیر
میانگین قیمت مسکن شهر تهران  ۹میلیون و  ۷۸۹هزار تومان در
هر متر مربع بوده که نس��بت به سه ماه قبل از آن 3درصد افزایش
یافته است .سال گذشته در همین زمان متوسط قیمت مسکن شهر
تهران 5میلیون و  ۵۳۰هزار تومان به ثبت رسید .آذرماه  ۱۳۹۶نیز
ب��ه عنوان نقطه آغاز افزایش قیمت ،میانگین قیمت مس��کن تهران
5میلی��ون و  ۹۰هزار تومان بود .آذرماه  ۱۳۹۴هم متوس��ط قیمت
3میلیون و  ۸۸۰هزار تومان بود .همان طور که آمار نش��ان میدهد
قیمت نس��بت به آذرماه س��ال  ۱۳۹۶معادل ۹۲درصد و نسبت به
آذرماه  ۱۳۹۴معادل ۱۵۲درصد رشد یافته است.
تأثیر گرانی نهادههای 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��دهای دیگر میگویند
بازار مس��کن ،تورم آین��ده را پیشخور کرده و جه��ش قیمتها با
توجیه افزایش قیمت مصالح س��اختمانی ،منطقی به نظر نمیرسد.
از سوی دیگر بسیاری از سازندگانی که سال  ۱۳۹۴واحدهای خود
را با قیمت مصالح آن زمان س��اختند ،سال  ۱۳۹۷آپارتمانها را به
عنوان واحد کلیدنخورده نوساز با ۱۵۲درصد رشد قیمت فروختند،
بنابراین اگر مجددا ً قیمتها را به طور مثال ۵۰درصد افزایش دهند
یعن��ی ۲۰۲درصد 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 ۷۰درصد پایینتر
از طال و ارز بوده که در پاس��خ باید گفت قیمت طال و ارز از س��ال
 ۱۳۹۲تاکنون نوس��ان بسیار اندکی داشته و حاال که به رشد حدود
۱۶۰درصد رس��یده تقریباً با رش��د ۱۵۲درصد قیمت مسکن برابر
ش��ده اس��ت ،لذا در حال حاضر توجیهی برای رشد قیمت مسکن
وجود ندارد.
نظر مردم درباره چشمانداز مسکن ۹۸
در یک نظرسنجی اینترنتی با حضور  ۲۸۷نفر از شرکتکنندگانی
که عمدتاً فعال حوزه مس��کن هس��تند ،نرخ رشد قیمت مسکن در
سال  ۱۳۹۸همتراز با تورم عمومی پیشبینی شده است۲۶ .درصد
افراد معتقدند افزایش قیمت مس��کن همس��طح تورم پیش میرود.
۲۵درصد گفتهاند کمی باالتر از تورم خواهد بود۱۷ .درصد پایینتر
از ن��رخ ت��ورم را برای این بخش پیشبین��ی کردهاند۱۷ .درصد نیز
معتقدند نرخ رش��د قیمت مس��کن منفی خواهد بود۱۱ .درصد به
رش��د بیش از دو برابر تورم نظر دادهاند و تنها ۴درصد گفتهاند که
قیمت مسکن در سال جاری به دو برابر نرخ تورم میرسد.
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  ۱۳۹۷نسبت به زمان مشابه س��ال قبل در کل کشور و
ش��هر تهران به ترتیب ۲۶درصد افزایش و 7درصد کاهش داش��ته
اس��ت؛ با این حال تعداد قراردادها به ترتیب  ۲۴و ۳۳درصد نسبت
به بهمن ماه افزایش نشان میدهد.
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 ۱۶
روز ابتدای فروردین ماه  ۱۳۹۸تنها  ۶۱مورد خرید و فروش مسکن
در ش��هر تهران به ثبت رس��یده و باید ببینیم در  ۱۵روز باقیمانده
چه اتفاقی میافتد .این در حالی است که فروردین ماه سال گذشته
تعداد قراردادهای خرید و فروش شهر تهران  ۵۰۰۰مورد بود.

بیشترین تورم در قزوین ،کمترین تورم در آذربایجان شرقی

جغرافیای استانی تورم در اسفندماه 97

تورم در کل کش��ور در اس��فندماه  97نسبت به اس��فندماه  96معادل
47.5درصد بوده اس��ت .اس��تان کردس��تان با ثبت ت��ورم 58.3درصدی
بیشترین گرانی را در این یکسال تجربه کرده و کمترین میزان تورم نقطه
به نقطه هم مربوط به اس��تان هرمزگان است .بررسیها نشان میدهد که
هر خانوار ساکن در اس��تان کردستان 10.8درصد بیشتر از متوسط تورم
کل کشور برای تامین نیازمندیها هزینه کردهاند و در استان هرمزگان این
میزان 8درصد کمتر از میانگین کل کشور است.
به گزارش مرکز آمار ایران ،نرخ تورم 12ماهه منتهی به اسفندماه ١٣٩٧
برای خانوارهای کش��ور به عدد ٢٦.٩درصد رس��ید .بیش��ترین نرخ تورم
12ماهه مربوط به استان ایالم (٣١.٧درصد) و کمترین آن مربوط به استان

کرمان (٢١.٦درصد) است .شکاف نرخ تورم 12ماهه استانها در اسفندماه
١٠,١درصد اس��ت که نس��بت به ماه قبل  ١.٠واحد درصد افزایش نشان
میدهد .در اس��فندماه  ١٣٩٧عدد ش��اخص کل برای خانوارهای شهری
( )١٣٩٥=١٠٠به ١٦٣,٣رس��ید که نس��بت به ماه قبل ٣.٨درصد افزایش
نش��ان میدهد .در این ماه بیش��ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری
مربوط به اس��تان قزوین با ٥.٥درص��د افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه
مربوط به استان آذربایجان شرقی با ٢.٤درصد افزایش است.
درصد تغییر ش��اخص کل نسبت به ماه مش��ابه سال قبل (تورم نقطه
به نقطه) برای خانوارهای ش��هری کشور ٤٦,٦درصد است .بیشترین نرخ
تورم نقطه به نقطه خانوارهای ش��هری مربوط به استان كردستان (٥٦.٤

درص��د) و کمترین آن مربوط به اس��تان هرمزگان ( ٣٨.٣درصد) اس��ت،
یعنی خانوارهای شهری ساکن استان كردستان به طور متوسط ٩.٨درصد
بیش��تر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان هرمزگان
به طور متوس��ط ٨.٣درصدکمتر از میانگین کل کش��ور نسبت به اسفند
 ١٣٩٦برای خرید یک «مجموعه کاال و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
نرخ تورم 12ماهه منتهی به اس��فندماه  ١٣٩٧برای خانوارهای شهری به
عدد ٢٦.٦درصد رسید .بیشترین نرخ تورم 12ماهه مربوط به استان ايالم
( ٣٢.٠درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان ( ٢٢.٠درصد) است.
شکاف نرخ تورم 12ماهه استانها در اسفندماه ١٠.٠درصد است که نسبت
به ماه قبل  ١.١واحد درصد افزایش نشان میدهد.
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جبران خسارت سیل با ذخایر ارزی

دولت زیان بانکهای نظامی را با چاپ پول
جبران نمیکند
سیدبهاءالدینحسینیهاشمی

تغییر روند اختصاص ارز به کاالهای اساسی

تحلیلگربانکی

پس از حسابرسی و تعیین سود و زیان ،کلیه شرکتها و بنگاههای
اقتص��ادی باید مجامع خ��ود را پیش از آغاز تیرماه س��ال  98برگزار
کنن��د .درواق��ع برگزاری مجامع ش��رکتها و بنگاهه��ای اقتصادی و
بانکها منوط به حسابرس��ی قانونی و اظهارنظر بازرس قانونی اس��ت.
از س��وی دیگر برگزاری مجمع بانکهایی که در بورس سهام خود را
عرضه میکند به مجوز بانک مرکزی و س��ازمان بورس بستگی دارد و
البته بانکهای غیربورسی نیازی به مجوز سازمان بورس ندارند .بانک
مرکزی تایید و صدور مجوز مجمع بانکها را به رعایت استانداردها در
تهیه صورتهای مالی و تعیین س��ود و زیان ،داراییها و رعایت دیگر
الزامات مدنظر منوط کرده اس��ت .معامله سهام بانکها یک روز پیش
از برگزاری مجمع و در روز مجمع متوقف میش��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 بانکهای
نظامی که از  18فروردین ماه در بازار سرمایه عرضه میشود هم تابع
همین شرایط است.
س��هام ای��ن بانکها مثل بانکهای دیگر در بازار س��رمایه خرید و
فروش میش��ود و مغایرتی با اصول ادغام در این بین دیده نمیشود.
بعضی به خرید سهم قبل از برگزاری مجمع برای کسب سود سال 97
عالقه دارند که میتوانند خرید را پیش از تیرماه انجام دهند و بعضی
از خریداران که تمایلی به دریافت س��ود مجمع ندارند ،میتوانند پس
از برگزاری آن به خرید س��هم اقدام کنند .نکته مهم اما اینکه پس از
برگزاری مجامع بانکها ادغام نهایی میش��ود و دیگر نامی از بانکها
و موسس��ات اعتباری نظامی در بین نیس��ت و همه امتیازات به بانک
س��په داده میش��ود .به این ترتیب فروش س��هام بانکها و موسسات
نظامی مغایرتی با عدم انتش��ار صورتهای مالی آنها ندارد ،چراکه اگر
حسابرسی الزم انجام نشود ،بانکها اجازه برگزاری مجمع را نخواهند
داشت و صورتهای مالی در مجمع اعالم میشود.
بعض��ی اطالعات را نمیتوان آش��کار نکرد که از جمله میزان بدهی
بانکهای نظامی به بانک مرکزی است .بانک مرکزی به عنوان طلبکار
از ای��ن بانکها صورته��ای مالی بده��ی را دارد و وضعیت بعضی از
این بانکها مثل بانک انصار به گونهای اس��ت که میتوان گفت هیچ
بدهی به بان��ک مرکزی ندارد .فکر میکنم مردم نباید در مورد ادغام
بانکهای نظامی برای سندسازی یا حسابسازی نگران شوند چراکه
احتمال آن ضعیف است .بانک سپه به عنوان بانک مقصد نظارتهای
الزم در مورد ارزیابی را انجام میدهد و از سوی دیگر نهادهایی چون
بانک مرکزی و بورس هم در این فرآیند دخالت دارند.
بانک س��په پس از ادغام بانکهای نظامی تبدیل به بزرگترین بانک
کشور میش��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 میتواند آن را به ساختمانهای جدید که
مال��ک آن اس��ت منتقل کند .این بانک میتواند ش��عب بزرگ را نگه
دارد و کوچک را ببندد که البته به معنای اخراج کارکنان نیست .این
بانک میتواند با سرمایهگذاری مناسب از امتیاز شعب و کارکنان زیاد
به عنوان اولین و بزرگترین شبکه بانکی کشور استفاده کند و من در
جریان هس��تم که برنامههایی هم برای اس��تفاده موثر از این امکانات
دارد .ای��ن بانک تالش میکند بیش��ترین نف��ع را از ادغام ببرد که به
دنبال آن اقتصاد کش��ور هم منتفع میش��ود .به طور حتم بانک سپه
به دنبال پنهان کردن زیان این بانکها نیست و با چشم باز و نظارت
کامل فرآیند ادغام را دنبال میکند .با توجه به برنامههای بانک س��په
ارزش س��هام پس از ادغام افزایش پی��دا میکند و جایی برای نگرانی
سهامداران وجود ندارد.
بعید اس��ت دولت برای جبران زیان بعضی از بانکهای نظامی پول
چاپ کند و روش��ی که در مورد موسس��ات مالی و اعتباری در پیش
گرف��ت ،در مورد بانکه��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 میش��ود .در مجموع میتوان 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 میتوان
گفت که ارزش داراییهای این پنج بانک بیش از میزان بدهیهاس��ت
و حاصل مثبت است.
سکه رکورد ۵میلیون تومان را زد

طال گرمی  ۴۷۰هزار تومان

بازار س��که و طال روزهای پرالتهابی را پشت سر میگذارد ،وضعیت
نرخها در این بازار از ابتدای هفته تاکنون ثبات خود را از دس��ت داده
و از روز دوشنبه تاکنون بیش  ۲۴۰هزار 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
قیمته��ا اتفاق افت��اده به طوری که در ای��ن روز ۲۳۰هزار بر قیمت
س��که افزوده شده و سهش��نبه هم ۲۴۰هزار تومان بر نرخ آن افزوده
شده و باید گفت در چهار روز گذشته ۴۷۰هزار تومان بر قیمت سکه
افزوده شده است.
محمد کشتیآرای افزود :به دلیل افزایش نرخ ارز ،بازار سکه و طال
تحت تاثیر قرار گرفته و قیمت س��که به بیش از ۵میلیون و ۱۰۰هزار
تومان افزایش یافته اس��ت .نوسان قیمتها از روز دوشنبه شدید شده
و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را به ۵میلیون و  ۱۵۰هزار
تومان افزایش داد.
به گفته وی ،هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴میلیون
و ۹۱۰هزار تومان ،نیم س��که ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان ،ربع س��که
ی��ک میلیون و  ۷۹۰هزار تومان و س��کههای گرمی ۹۴۱هزار تومان
قیمتگذاری شد .حباب س��که نیز به نسبت روزهای گذشته کاهش
داشته و به سمت واقعی شدن در حرکت است به طوری که اکنون به
۵۱۰هزار تومان کاهش یافته است .همچنین هر مثقال طال به عنوان
مبن��ای قیمتگذاری به ۲میلیون و ۳۵هزار تومان رس��یده و هر گرم
طالی  ۱۸عیار نیز  ۴۷۰هزار تومان داد و ستد میشود.

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�لام کرد که نظر مقام معظم رهبری بر
این است که اگر دولت به جمعبندی برسد که الزم باشد از منابع صندوق
توس��عه ملی برای جبران خسارت سیل استفاده کند ،میتواند 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  ۱۳۹۸و مطالبات مقام معظم رهبری آماده شده است،
گف��ت که امیدواریم دس��تگاههای اجرایی به گونهای عمل کنند تا اهداف
پیشبینی 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��تگاههای مربوطه قرار گرفت که هر زمان رو به پایان باش��د
مجدد پرداخت خواهیم کرد.
ب��ه گفته وی ۵۶ ،میلیارد تومان تنخواه برای اس��تانها و  ۱۰۰میلیارد
تومان برای س��تاد بحران پرداخت کردیم و  ۴۴۲میلیارد تومان هم برای
جبران خسارت در بخش کشاورزی پیشبینی 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 ( )۱۰قانون تنظیمبخشی از مقررات مالی دولت منابعی تأمین
خواهد شد.
وی اظهار کرد که در  ۱۳فروردین ماه دس��تگاههای مربوطه در دیدار با
رهبر انقالب گزارش��ی از اقدامات انجامشده 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 هزینههای 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  ۳۰هزار میلیارد تومان اعالم ک��رده و برخی دیگر مدعی
ش��دند که رئیس جمهور نامهای برای برداشت 2میلیارد دالری از صندوق
توسعه ملی برای تأمین هزینههای 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��تگاههای ذیربط خواستهایم برآورد
هزینه را گزارش دهند و گزارشها به صورت مقدماتی است ،گفت :این در
حالی است که ما همچنان در جریان وقوع اتفاق قرار داریم و ممکن است
هزینهها باالتر رود ،اما واضح خواهد بود که جدا هزینههای سیل باالست.
وی گف��ت :دولت خود را موظف میداند از منابعی که در اختیار دارد و
میتواند استفاده کرده و سازوکار تأمین آن را نیز پیشبینی خواهد کرد.
نوبخت درباره اینکه آیا رئیس جمهور نامهای در مورد برداشت 2میلیارد
دالر از صندوق داشته است یا خیر؟ اینگونه پاسخ داد :در جلسهای که با
مقام معظم رهبری در مورد موضوع س��یل اخیر داشتیم ،ایشان نیز اعالم
کردند اگر دولت به این جمعبندی برس��د که الزم است از منابع صندوق
برای جبران هزینههای س��یل اخیر استفاده کند میتواند 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 میتواند تورمزا
باشد اینگونه توضیح داد :خیر تورمزا نیست ،چرا که منابعی را که برداشت
میکنیم در بازار ارز خواهیم فروخت و دوباره از بازار جمع میشود که در
این شرایط خلق پول جدیدی انجام نشده که بخواهد تورمزا باشد ،در عین
حال که با توجه به اینکه عرضه ارز در بازار صورت میگیرد و حجم آن هم
کم نیست میتواند برای کنترل بازار ارز حتی مؤثر باشد.
ماجرای ارز  ۴۲۰۰تومانی در بودجه  ۹۸و تغییر آن به ارز نیمایی
در ادامه این نشس��ت خبرنگاری در رابطه ب��ا احتمال حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی برای اختصاص به کاالهای اساس��ی از نوبخت س��وال کرد و اینکه
گفته میش��ود اخیرا ً اختصاص این ارز به گوشت تنظیم بازار متوقف شده

است.
وی در این باره گفت که دولت بحثهای زیادی در رابطه با نحو ه تأمین
کاالهای اساسی داشته است ،اما اکنون و در سال جاری نیز تاکنون تمامی
 ۲۵کاالی اساسی ارز ۴۲۰۰تومانی 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  ۱۳هزار
و  ۵۰۰میلیارد تومان یارانه برای ارز پرداختیم ،اما باید بررسی شود که آیا
به اهدافی که میخواس��تیم رس��یدیم یا خیر ،اما باید قبول کرد که شیوه
چندان مناسبی نیست و باید نظارتها در مورد آن جدیتر شود.
نوبخ��ت ادام��ه داد :اگر ارز  ۴۲۰۰تومانی اختص��اص پیدا نکند موجب
افزایش قیمت بیشتر در مورد کاالها و در نهایت فشار بر مردم خواهد شد.
از اینرو شیو ه اصالح این روند به طور جدی در دولت مطرح است و قطعاً
اگر قرار باشد ارز  ۴۲۰۰تومانی به نرخ نیمایی تغییر پیدا کند به طور قطع
مابهالتفاوتی که از این محل ایجاد خواهد شد بار دیگر به مردم بر میگردد،
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 جمعبندی نرسیده است.
بودجه  ۹۷بدون استقراض در بانک مرکزی بسته شد
در ادامه این نشس��ت موضوع بودجه  ۱۳۹۷مطرح 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 ۳۸۶
هزار میلیارد تومان پیشبینی شده حدود  ۳۴۹هزار میلیارد تومان محقق
شده است ،اظهار کرد :شرایط بسیار خاص و سختی را در اوج تحریمها در
سال گذش��ته پشت سر گذاشتیم ،اما این باعث نشد که با کسری بودجه
مواجه شده و یا به سمت برداشت از پولهای 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 تورمزا استفاده نکردیم .حتی منابعی که پیشبینی شده
بود که بتوانیم در صورت کس��ری از صندوق توس��عه ملی استفاده کنیم
دستنخورده باقی گذاشتیم تا بتوان در سال جاری از آن استفاده کرد.
معاون بودجه س��ازمان برنامه و بودج��ه با چند محور مهم بودجهای در
سال جاری گفت که به طور حتم تولید از اهم آن خواهد بود و برنامههای
تدوینشده در این رابطه به طور جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

صندوق توسعه ملی کشش پرداخت خسارتهای سیل را دارد؟

بودجه ناکام  ۹۸در پرداخت خسارت سیل

سیل ،خسارتهای زیادی به بخشهای مختلف کشور زده است و حاال
دولت باید به دنبال جبران این خس��ارتها باشد .حاال اولین گزینهای که
برای پرداخت این خسارتها عنوان شده است ،تقریباً راحتترین راه حل
بوده است :برداشت از صندوق توسعه ملی .صندوقی که قرار بود نقش قلک
را بازی کند و توشهای برای نسل آینده از درآمدهای نفتی باشد ،اما حاال
هر اتفاقی میافتد ،دولت و مجلس به آن متوسل میشوند .سه روز پیش،
ح��دود  ۱۷۰نماینده مجلس ایران در طرح��ی دوفوریتی ،منابعی را برای
جبران خسارت به سیلزدگان تعیین کردهاند .در یکی از بندهای این طرح
آمده« :تا سقف معادل ریالی  ۲میلیارد 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  ۵هزار
میلیارد تومان از محل کاهش و جابهجایی اعتبارات ردیفهای بودجه سال
 ۹۸مازاد 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
 ۲۵تا  ۳۰هزار میلیارد تومان تخمین زده ش��ده است که شامل خسارات
کشاورزی ،راهبردی ،پلس��ازی ،باغسازی و موارد اینچنینی میشود 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 گذاشتهاند ،برداشت کنیم .این درخواست طی
نامهای از سوی نمایندگان مجلس خطاب به رئیسجمهور و رئیسمجلس

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  10و  12ستاد
مدیریت بحران کش��ور باشند ،قطعاً چیزی عایدشان نمیشود و مشکالت
آنها حل نخواهد شد زیرا این اتفاق در سال  95برای 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 بانکها و مؤسس��ات اعتب��اری بودجه  ۹۸را برای
پاسخگویی به این خسارات ناکافی دانست و گفت« :قطعاً بودجه  ۹۸امکان
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  ۹۸ایجاد کنیم .در بودجه  ۹۸متأسفانه
ردیفی برای تأمین خسارت حوادثی مانند سیل دیده نشده و باید تصمیم
دیگری برای تأمین پرداخت هزینههای خسارت سیل گرفته شود».
ب��ا این حال ،برخی دیگر از نمایندگان مجلس صندوق توس��عه ملی را
اولین کاندیدای پرداخت خسارت سیل نمیدانند .محمدرضا تابش ،عضو
کمیس��یون اقتصادی مجل��س در این باره گفت :برآوردهای اولیه نش��ان
میدهد که حدود  ۲۰هزار میلیارد تومان مجموعاً در استانهای سیلزده

خسارت وارد شده است ،اما برآوردهای ما ،نشان میدهد که دامنه خسارات
به  ۵۰هزار میلیارد تومان نیز میرسد .محل اصلی تأمین خسارت ،صندوق
توسعه ملی است .البته این صندوق با توجه به بسته شدن بودجه در سال
 ۹۷و برداشت  ۲.۵میلیارد دالر ،شاید کشش آنچنانی نداشته باشد ،ولی به
هر حال یک بخش از خسارات باید از همین محل تهیه شود .بخش دیگر
هم از جابهجایی همان  ۲.۵میلیارد دالر قانون بودجه و بخشی نیز از محل
صرفهجوییها و از محل فروش اوراق مش��ارکتی خواهد بود و بخشی نیز
قرار اس��ت از فروش داراییهای مازاد دولت باشد؛ البته قرار است مقداری
از هزینهها نیز از طریق فروش شرکتهای دولتی و بانکها تأمین شود.
در حالی مسئوالن صحبت از برداشت از صندوق توسعه ملی میکنند که
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس« ،بررسی ارقام و تبصرههای الیحه
بودجه نشان میدهد به واسطه کسر سهم 14درصدی صندوق توسعه ملی
و اعمال تکالیفی مانند تأمین  400هزار میلیارد ریال س��قف دوم و دیگر
تکالیف تبصرههای « »19« ،»18« ،»4و « »20از محل منابع صندوق ،در
سال  98عم ً
ال 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��الهای آتی پسانداز شود ».این گزارش همچنین
مینویسد« :در س��الهای اخیر دولت فوریترین طرحهای 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».
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قرارداد آتی زعفران با سررسید جدید از امروز راهاندازی میشود

س کاال در سال ۹۸
سیاستهای جدید بور 

فرصت امروز :قرارداد آتی زعفران با سررس��ید جدید از امروز چهارشنبه
در بورس کاالی ایران راهاندازی میش��ود و این قرارداد تا  ۲۵تیر امس��ال
قابل معامله خواهد بود.
قرارداد آتی زعفران در اولین روز معامالتی ،بدون حد نوس��ان قیمتی با
دوره پیشگش��ایش به مدت  ۳۰دقیقه در ابتدای جلسه معامالتی آغاز و
پس از انجام حراج تک قیمتی رأس ساعت  ۱۰:۳۰با دوره عادی معامالتی
و اعمال حد نوسان قیمت روزانه ادامه مییابد.
قیمت پایه قرارداد آتی ،همان قیمت کشفش��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 مجددا ً همین فرآیند ،روز کاری بعد تکرار
خواهد شد .خردادماه سال گذشته بود که نخستین قرارداد آتی زعفران با
سررس��ید شهریور  ۱۳۹۷در بورس کاالی ایران راهاندازی شد و دارندگان
کد معامالتی قراردادهای آتی در بورس به معامله این محصول پرداختند.
در اولین قرارداد آتی زعفران اندازه هر قرارداد  ۱۰۰گرم زعفران رش��تهای
بریده ممتاز (نگین) به عنوان دارایی پایه و حد نوسان قیمت روزانه زعفران
در این معامالت نیز مثبت و منفی 3درصد نس��بت به قیمت تس��ویه روز
قبل تعیین شد.
تنوع ابزارهای معامالتی در دستور کار بورس کاال
همچنین مدیرعامل بورسکاالی ایران در رابطه با مهمترین برنامههای
این بورس در س��ال  ۹۸گفت :تنوع بیشتر قراردادها و ابزارهای معامالتی
ل جدید قرار دارد ،به طوریکه در بازار
در دس��تور کار بورس کاال در س��ا 
فیزیکی ،بازار آتی و اختیار معامله ،در حوزه صندوقهای کاالیی و معامالت
گواهی س��پرده کاالیی و معرفی ابزارهای نوین مالی ،رویدادهای جدیدی
رقم خواهد خورد.
حامد س��لطانینژاد در گفتوگو با ایبِنا و با اشاره به نامگذاری امسال با

ش��عار «رونق تولید» در رابطه با مهمترین برنامههای بورس کاال در سال
جدید گفت :بورسکاال در طول فعالیت خود قراردادهای معامالتی متنوعی
ل جدید و س��الهای آینده نیز قصد دارد محصوالت
ایجاد کرده و در س��ا 
جدیدی را بهعنوان داراییهای پایه ابزارهای موجود معرفی کند.
س در س��ال جدید را
مدیرعام��ل بورسکاال ،یکی از برنامههای این بور 
عرضه صندوقهای کاالیی بر روی محصوالت کشاورزی عنوان کرد و افزود:
از این طریق س��رمایههای س��رگردان برای تامین مالی بخش کشاورزی
جذب میش��ود .به گفته او ،همچنین در س��ال  ۹۸بورسکاال قصد دارد
صندوقهای س��رمایهگذاری ایجادشده را بهعنوان دارایی پایه جدید برای
بازارهای آتی و اختیار معامله به فعاالن بازار معرفی کند و بازار مش��تقه را
توسعه دهد.
س کاال در حال
سلطانینژاد گفت :در حوزه گواهی سپرده کاالیی نیز بور 
حاضر مقدمات تاس��یس بازار گواهی سپرده مس و میلگرد را فراهم کرده
که در صورت موافقت سازمان بورس در سالجاری معامالت گواهی سپرده
کاالیی روی این دو محصول جدید نیز راهاندازی 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 راهاندازی معامالت «اوراق خری��د دین» بهعنوان یک
اب��زار تامین مالی جدید و راهان��دازی معامالت «حق امتیاز» از برنامههای
س کاالی ایران است.
سالجاری بور 
سلطانینژاد اضافه کرد :معامالت اوراق خرید دین در صورت راهاندازی،
باعث گشایش جدی در تنگنای تامین مالی بنگاههای اقتصادی خواهد شد
و از این طریق افزایش نقدش��وندگی داراییهای مالی راکد تولیدکنندگان
را نیز شاهد خواهیم بود.
وی همچنی��ن با بیان این مطل��ب که با راهان��دازی اوراق حق امتیاز و
س کاال میتواند به افزایش ش��فافیت کمک کند،
توس��عه این بازار نیز بور 

گفت :عالوه بر این در راستای توجه بیشتر به نیاز مشتریان ،در سال جاری
روشهای 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 مرحلهای در معامالت برخی نیازهای
فعلی عرضهکنندگان و خریداران کاال در بورسکاال مرتفع خواهد شد.
تقویت زیرساختهای تجارت با بورس کاال
در دومین روز این هفته بود که در راستای توسعه همکاریهای تجاری
و بازرگانی دو کش��ور ایران و عراق ،تفاهمنامهای 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 هزینههای 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 سالهای
اخیر توانس��ته زیرساختهای تجاری کش��ور در حوزه مبادالت کاالها را
تقویت کند که الزم است ظرفیتهای موجود این بورس در راستای توسعه
تجارت بینالملل نیز معرفی و مورد استفاده قرار گیرد.
سرپرست سازمان توسعه و تجارت ایران ادامه داد :تفاهمنامههای 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 تفاهمنامهها برویم .بر
همین اساس ،ما هم انتظار داریم که در کمتر از یک ماه کمیتههای اجرایی
تش��کیل جلس��ه داده و نمایندگان آن معرفی شوند تا بتوانیم وارد مرحله
اجرای این تفاهمنامهها شویم.
مودودی اظهار داش��ت :الزم اس��ت که بررسی کنیم چه ابزارهایی برای
عملیات��ی کردن تفاهمنامهها در اختیار داریم چراکه در س��ال جاری باید
بیشتر بر اجرای طرحها متمرکز شویم .در این بین از ظرفیتهای مختلف
برای توس��عه تجارت با عراق اس��تفاده خواهد شد که بورس کاال در حوزه
مبادالت کاالیی و اطمینانبخشی به تجار دو کشور میتواند اثرگذار باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد

پایان قیمتگذاری از الزامات رونق تولید
عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس گفت پ��س از تجربه
قیمتگذاری 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 برنامهریزی 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 پایههای اصلی آن در س��ال ۹۸
در مجل��س و دولت هدفگذاری و پیگیری ش��ود که از آن جمله
میت��وان به اصالح نظام بانکی ،اصالح قانون کار و مالیاتها ،ایجاد
سیستمهایی که بتواند به حوزههایی 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��تگذاری 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 قیمتگذاری
کاالها از س��وی نهادهای دولتی تعیین میشود که بیشتر زمانها
خود تولیدکنندگان و مصرفکنندگان آن کاال نیز با قیمتگذاری
موافق نیستند.
وی با بیان اینکه تجربه سال گذشته در قیمتگذاری و احتساب
قیم��ت برخی کاالها با دالر ارزانقیمت نش��ان داد که این ش��یوه
ناکارآمد بوده و به جای حمایت از مصرفکننده تنها به ایجاد رانت
و التهاب بیش��تر بازار دامن میزند ،افزود :زمان آن رسیده است تا
تصمیمگیران با اعتماد کامل به سازوکار بازار ،کشف قیمت کاالها
را ب��دون دخالت در روند بازار به بورس کاال بهعنوان بازار رس��می
و ش��فاف کاالی کش��ور و یکی از ارکان بازار سرمایه بسپارند تا با

شفافسازی 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  ،۹۸سال 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
اصلیترین اقدامات ،س��پردن کش��ف قیمت کاالها به نظام عرضه
و تقاضا به جای تعیین دس��توری قیمتهاست .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 تصمیمگیر میتوانند با رصد
دقی��ق معامالت با اقداماتی کارشناس��ی و براس��اس واقعیتهای
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  ۹۸قدم برداریم.
باس��تانی تصریح کرد :بورس کاال در سال گذشته ابزارهای مالی
جدی��دی راهاندازی کرد که فراگیر ش��دن اس��تفاده از این ابزارها
میتواند به کارایی بازارها ،کش��ف قیمت و پوش��ش ریس��کهای
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 میافزاید ،به اصالح برخی امور و سیاس��تگذاریهای
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.
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نماگر بازار سهام
شاخص بورس از مرز  190هزار واحد عبور کرد

فرمان بورس
در دست صادراتچیها

ارزش معام�لات بورس و فرابورس ایران در روز سهش��نبه از رقم
 ۱۳۰۰میلیارد تومان گذشت و فعاالن بازار سرمایه همچنان شاهد
رشد قیمتها مخصوصا در گروههای صادراتمحور 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 قیمتها طی روزهای گذشته به نحوی بود که شاخص
کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران تا تراز  ۱۹۰هزار
و  ۴۲۵واحدی باال رفت و س��هم روز سهش��نبه از رشد شاخص کل
 ۱۸۳۲واحد 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 ۲۰۰هزار واحدی نیز
ب��اال رود و در مقطعی س��ود ۱۰۰درصدی به برخی از س��هامداران
بدهد.
همچنین ش��اخص کل هموزن با  ۴۳۷واحد رش��د رقم  ۳۷هزار
و  ۱۸۱واحدی را تجربه کرد و ش��اخص بازار ش��ناور با رشد ۱۹۵۷
واحدی تا تراز  ۲۱۴هزار و  ۳۴۶واحدی باال رفت .شاخص بازار اول
با  ۱۲۴۲واحد رش��د مواجه شد و به رقم  ۱۴۱هزار و  ۸۲۲واحدی
رس��ید .شاخص بازار دوم نیز با  ۴۱۵۱واحد رشد عدد  ۳۷۱هزار و
 ۹۲۵واحدی را تجربه کرد.
در روز سهش��نبه ،ش��رکتهای مخاب��رات ایران ،ف��والد مبارکه
اصفهان ،شرکت ارتباطات سیار ایران و گروه مپنا هر کدام به ترتیب
 ۱۴۶ ،۱۷۳ ،۱۸۰و  ۱۴۲واحد تأثیر افزاینده روی شاخصهای 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  ۴۱ ،۵۷ ،۸۳و  ۲۸واحد تأثی��ر کاهنده روی
شاخصهای بازار سرمایه داشتند.
در گروه فلزات اساس��ی قیمت س��همها عمدت��اً کمتر از 2درصد
نوس��ان داشت ،اما در عین حال س��همهایی هم بودند که توانستند
بیش از 4درصد افت یا رشد قیمت را تجربه کنند .از دیگر گروههای
تأثیرگ��ذار روی ش��اخص بورس گ��روه فرآوردهه��ای نفتی ،کک و
س��وخت هس��تهای بود .در این گروه بیشتر س��همها با رشد قیمت
مواجه شدند.
ام��ا در گ��روه بانکها و مؤسس��ات اعتب��اری ،بان��ک ملت جزو
تاثیرگذاران ش��اخصهای 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 4درصد مواجه شدند.
ارزش معامالت بورس تهران در نهایت به رقم  ۹۶۹میلیارد تومان
رس��ید و تقریباً همس��طح با ارزش معامالت بورس در روز دوشنبه
ب��ود .همچنین حجم معامالت به رقم 3میلیارد س��هم و اوراق مالی
رسید و تعداد معامالت هم رقم  ۲۵۱هزار و  ۷۹نوبت را تجربه کرد.
آیفکس نیز روز سهش��نبه با  ۱۷.۶واحد رش��د مواجه ش��د و به
رقم  ۲۴۳۰واحدی رسید .ارزش معامالت فرابورس ایران رقم ۴۲۹
میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم معامالت این بازار از عدد ۹۶۸
میلیون سهم و اوراق مالی گذشت.
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اخبـــار
توقف واردات گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰
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  ۹۸باید با
ارز رسمی  ۴۲۰۰تومان انجام شود.
به گزارش تس��نیم ،هنوز زم��ان زیادی از اظه��ارات محمدباقر
نوبخت ،رئیس س��ازمان برنامه و بودجه(در  7اس��فند  )97درباره
اقدام��ات دولت ب��رای تنظی��م بازار کاالهای اساس��ی در س��ال
آینده( )98مبنی بر اینکه «سیاس��ت تخصیص ارز 4200تومانی
در ح��وزه کاالهای اساس��ی برای س��ال  98نیز تکرار میش��ود»
نگذش��ته بود که عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار روز گذشته
در گفتوگو با خبرگزاری تس��نیم اعالم کرد که واردات گوش��ت
قرمز تنظیم بازاری با ارز  4200تومان 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 4200تومانی
تأمین کند .بنابر این گزارش در الیحه بودجه س��ال جاری نیز 14
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 گفتوگو با
دبیر س��تاد تنظیم بازار ،خبری از ح��ذف ارز  4200تومانی برای
واردات گوشت قرمز نبود.
دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه واردات و عرضه گوشت قرمز
ارزان و نصفقیمت 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 میشود.
بنابر این گزارش ،هیأت وزیران در جلسه  1397.11.17تصویب
کرده بود که واردات گوش��ت قرمز با حقوق ورودی 4درصد و ارز
به نرخ س��امانه نیما مجاز اس��ت اما در این مصوبه خبری از توقف
واردات گوشت قرمز با ارز رسمی  4200تومانی نبود.
ب��ا وجود اینکه درباره نحوه توزیع گوش��ت قرمز وارداتی با ارز
 4200تومان��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 میتواند
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)
بهقیمت  37هزار تومان بهفروش میرس��ید و قیمت این محصول
در ب��ازار آزاد حدود  85تا بی��ش از  100هزار تومان بود .گفتنی
است ،قیمت هر کیلوگرم گوش��ت شقه گوسفندی تا سال  96در
بازار (آزاد) حدود  37تا  50هزار تومان بود.

راهاندازی قرارداد آتی زعفران
با سررسید جدید

ام��روز قرارداد آتی زعفران نگین تحویل تیرماه س��ال جاری در
بورس کاالی ایران راهاندازی میشود .این قرارداد تا  ۲۵تیر امسال
قابل معامله خواهد بود.
به گزارش ایس��نا ،قرارداد آتی زعف��ران در اولین روز معامالتی،
بدون حد نوس��ان قیمتی با دوره پیشگشایش به مدت  ۳۰دقیقه
در ابتدای جلس��ه معامالتی آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی
رأس س��اعت  ۱۰:۳۰با دوره عادی معامالتی و اعمال حد نوس��ان
قیمت روزان��ه ادامه مییابد .قیمت پایه قرارداد آتی ،همان قیمت
کشفش��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 مجددا ً همین فرآین��د ،روز کاری بعد تکرار خواهد
ش��د .گفتنی است؛ خردادماه سال گذش��ته نخستین قرارداد آتی
زعفران با سررسید شهریور  ۱۳۹۷در بورس کاالی ایران راهاندازی
شد و دارندگان کد معامالتی قراردادهای آتی در بورس به معامله
این محصول پرداختند.
در اولین قرارداد آتی زعفران اندازه هر قرارداد  ۱۰۰گرم زعفران
رش��تهای بریده ممتاز (نگین) به عنوان دارایی پایه و حد نوس��ان
قیمت روزانه زعف��ران در این معامالت نیز مثبت و منفی 3درصد
نسبت به قیمت تسویه روز قبل تعیین شد.

تولید فوالد خام ایران افزایش یافت

تولی��د 4میلیون و  ۲۴۵ه��زار تن فوالد خ��ام در ماههای اخیر
بیانگر رش��د ۷.۶درصدی نس��بت به دوره مش��ابه در سال ۲۰۱۸
است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،س��ازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ،در ماههای ژانویه ( ۱۱دی
تا  ۱۱بهمن) و فوریه ( ۱۲بهمن تا  ۹اس��فند) 4 ،میلیون و ۲۴۵
هزار تن فوالد خام (میانی) تولید کرد که این رقم در مدت مشابه
سال گذشته میالدی3 ،میلیون و  ۹۴۵هزار تن بود.
میزان تولید ماه فوریه  ۲۰۱۹میالدی ۲ ،میلیون و  ۱۵هزار تن
بود که نسبت به رقم تولید ماه ژانویه  ۲۰۱۹میالدی ( ۲میلیون و
 ۲۳۰هزار تن) ۹.۶ ،درصد کاهش نشان میدهد.
 ۶۴کش��ور فوالدس��از جهانی در دو ماهه نخس��ت سال ۲۰۱۹
می�لادی ۲۸۷ ،میلی��ون و ۶۰۹هزار تن فوالد خ��ام تولید کردند
که در مقایس��ه با رقم مدت مشابه سال گذش��ته (۲۷۷میلیون و
 ۱۹۱ه��زار تن)۳.۷ ،درصد افزایش نش��ان میده��د که به ترتیب
کش��ورهای چین ( ۱۴۹.۵میلیون ت��ن) ،هند ( ۱۷.۹میلیون تن)،
ژاپن ( ۱۵.۸میلیون تن) ،آمریکا ( ۱۴.۴میلیون تن) و کره جنوبی
( ۱۱.۸میلیون تن) پنج کشور شاخص در این دوره زمانی بودند.
گزارش دو ماه نخس��ت  ۲۰۱۹تولید جهانی فوالد نشان میدهد
که ایران در این مدت با تولید  ۴.۲میلیون تن فوالد خام (میانی)
به رشد ۷.۶درصدی نس��بت به دوره مشابه در سال  ۲۰۱۸دست
یافت.

www.forsatnet.ir

صنعت،معدن،تجارت

تلفن مستقیم86073290 :

بازار تخم مرغ تعریفی ندارد

زیان  ۲هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران گفت هماکنون
متوسط نرخ هر کیلو مرغ درب مرغداری  ۶هزار تومان است که نسبت به
قیمت تمامشده خود فاصله معناداری دارد.
ناصر نبیپور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به اینکه
بازار تخم مرغ تعریفی ندارد ،اظهار کرد :هماکنون متوس��ط نرخ هر کیلو
مرغ درب مرغداری  ۶هزار تومان است که نسبت به قیمت تمامشده خود
فاصله معناداری دارد.
وی افزود :با وجود کاهش چش��مگیر قیم��ت تخم مرغ درب مرغداری،
قیمت در مغازهها همچنان باالست به طوریکه هر شانه تخم مرغ بین ۱۵
تا  ۱۸هزار تومان عرضه میشود.
نبیپور با انتقاد از ش��رایط نابسامان بازار نهادههای دامی گفت :علیرغم
زیان  ۲هزار تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ ،قیمت نهادههای
دامی با نوساناتی در بازار آزاد روبهرو است که ادامه این روند برای صنعت
طیور فاجعه است.
این مقام مسئول ادامه داد :دولت برای عرضه مرغ با نرخ  ۱۱هزار و ۵۰۰
تومان ،کنجاله س��ویا با نرخ مصوب را در اختیار کشتارگاهها قرار میدهد

و در مقاب��ل مرغ ارزان خریداری میکند 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  ۴هزار و  ۸۵۰تومان
اعالم کرد و افزود :اگرچه پش��تیبانی امور دام مقداری کنجاله سویا با نرخ
مصوب در اختیار واحدهای مرغداری قرار داده اس��ت ،اما این میزان تنها
جوابگوی چند روز نیاز مرغداران است.
نبیپور قیمت تمامش��ده هر کیلو تخم مرغ از دیدگاه مسئوالن تنظیم
بازار در سال گذشته را  ۷هزار و  ۵۰۰تومان اعالم کرد و گفت :با توجه به
افزایش دستمزد و حقوق کارگران و نرخ ذرت و کنجاله سویا در بازار آزاد،
قیمت تمامشده هر کیلو تخم مرغ در سال جدید  ۸تا  ۹هزار تومان خواهد
بود و این امر بدان معناس��ت که مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ با
زی��ان حداقل  ۲هزار تومانی روبهرو هس��تند و با ادامه این روند مرغداران
دوام نخواهند آورد.
رئی��س هیات مدی��ره اتحادیه مرغ تخمگذار اس��تان ته��ران از کمبود
نهادهه��ای دامی در بازار خبر داد و افزود :دولت در نظر دارد که گوش��ت
م��رغ را به صورت دس��توری با نرخ  ۱۱تا  ۱۱ه��زار و  ۵۰۰تومان در بازار

عرض��ه کند که به همین خاطر کنجاله س��ویا را با نرخ مصوب در اختیار
واحدهای مرغ گوشتی قرار میدهد ،در حالیکه این امر به قیمت نابودی
س��ایر صنعت طیور همچوم مرغ مادر ،مرغ اجداد ،مرغ تخمگذار و صنعت
دامپروری تمام میشود.
وی تولی��د روزانه تخم مرغ در کش��ور را  ۲هزار و  ۹۰۰تن اعالم کرد و
گفت :براس��اس میزان جوجهریزی ،معاون امور تولیدات دامی پیشبینی
کرده است که میزان تولید تخم مرغ در سال  ۹۸به یک میلیون تن برسد،
در حالیک��ه بنده معتقدم که تولید از یک میلی��ون و  ۲۰۰هزارتن فراتر
خواه��د رفت که از این رو حداق��ل  ۳۰۰هزارتن از این میزان به بازارهای
هدف باید صادر شود.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران در پایان با اشاره
ب��ه اینکه صادرات تخم مرغ همچنان ممنوع اس��ت ،تصریح کرد :با وجود
پیگیریهای متعدد ،تاکنون در زمینه صادرات به نتیجهای نرس��یدیم که
علت اصلی آن را باید در اجرا نشدن قانون انتزاع برشمرد چرا که علیرغم
موافقت معاونت امور دام و تشکلهای تولیدی با صادرات ،سایر دستگاهها
که با تولید بیگانه هستند ،با تحقق این موضوع مخالف هستند.

واقعیتهای اقتصادی باید به مردم گفته شود
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است شرایط امروز اقتصاد ایران
نش��ان میدهد که چارهای جز حرکت به سمت درک دقیق واقعیتها و
برنامهریزی برای آنه��ا وجود ندارد و در این بین باید اطالعات دقیقی از
شرایط اقتصادی به مردم داده شود.
حسین س�لاحورزی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :در شرایط فعلی
آنچه اهمیت بس��یار زیادی دارد ،لزوم ایجاد یک تفاوت مهم میان امید
و س��ادهانگاری 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،
میت��وان نتای��ج آن را در زندگی فردی و روابط اجتماعی دید و حتی در
سطح کالن با استفاده از آن به خلق فرصتهای تازه و تسهیل مسائل و
مشکالت موجود اقدام کرد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه رویکرد س��ادهانگارانه که
از س��وی بعضی سیاس��تگذاران مطرح میش��ود نباید به عنوان محور
برنامهریزی در اقتصاد ایران ش��ناخته ش��ود ،توضیح داد :با ساده کردن
مشکالت تنها تبلیغاتی به وجود میآید 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 برنامهریزی و برونرفت از شرایط چارهای جز درک
دقیق آن وجود ندارد.
س�لاحورزی ادامه داد :نظر من این نیست که آینده اقتصاد ایران سیاه
و ناامیدکننده اس��ت ،اما به حکم عقل باید واقعیتهای آش��کار را دید و
براساس آنها صحبت کرد .اقتصاد ما در سال  ۹۸با 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 تحریمهای 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.
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران با اش��اره ب��ه برآوردهای صورتگرفته
درب��اره اقتصاد ایران از س��وی مراجع بینالمللی همچون بانک جهانی و
صندوق بینالمللی پول ،تصریح کرد :در س��ال  ۹۸رشد اقتصادی ایران
حدود منفی  ۲تا ۵.۵درصد پیشبینی شده است.

س�لاحورزی ادامه داد :کاهش تولید ناخال��ص داخلی به پایین آمدن
قدرت خرید م��ردم و ایجاد رکود در بخشهای مختلف اقتصادی منجر
ش��ده و میتواند 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 امکانپذیر 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 میدهد و با توجه به تحریمهای فعلی
عم ً
ال ارتباط ایران با اقتصاد جهانی دشوار خواهد بود.
نایبرئی��س ات��اق بازرگانی ایران خاطرنش��ان کرد :در ش��رایط فعلی
نیروهای سیاسی مؤثر باید به یک اجماع رسیده و با توجه به واقعیتهای
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 پیشرو با رشد منفی اقتصادی روبهرو خواهد بود و هرچند در دو
س��ال آتی پیشبینیها حاکی از مثبت شدن دوباره رشد اقتصادی است
اما هنوز فاصله طوالنی با هدفگذاریهای کالن دارد.

علت گرانی پیاز ،سیبزمینی و گوجهفرنگی چیست؟
در هفتهه��ای اخی��ر قیمت برخی محص��والت صیفی نظی��ر پیاز،
س��یبزمینی و گوجهفرنگی به دالیل مختلف با نوس��انات چشمگیری
در بازار روبهرو ش��ده اس��ت .به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،در
هفتههای اخیر قیمت برخی محصوالت صیفی نظیر پیاز ،سیبزمینی
و گوجهفرنگی با نوس��انات چشمگیری در بازار روبهرو شد که هر یک
از مسئوالن دالیل خاص خود را برای این گرانیها مطرح میکنند.
با توجه به آنکه برخی مسئوالن میدان مرکزی ،خبر از کاهش قیمت
پیاز و س��یبزمینی در بازار میدهند ،اما بررسیهای میدانی از سطح
بازار بیانگر موضوع دیگری اس��ت ،چرا ک��ه علیرغم کاهش قیمت در
میدان ،در خردهفروش��یهای سطح شهر آب از آب تکان نخورده است
که این امر با واکنش شدید مصرفکنندگان روبهرو شده است.
بررسیها از سطح بازار نشان میدهد که قیمت هر کیلو پیاز  ۹تا ۱۲
هزار ،سیبزمینی  ۵تا  ۸هزار و گوجهفرنگی  ۵تا  ۱۳هزار تومان است

که به اذعان بسیاری از فروشندگان وقوع سیلهای 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 مییابد ،البته این کاهش قیمت
بدان معنا معنا نیست که نرخ محصوالت به قیمت سابق خود بازگردد.
سیالبهای اخیر بر نوسان قیمت پیاز دامن زد
مجتبی ش��ادلو ،نایبرئیس اتحادیه باغ��داران تهران در گفتوگو با
باش��گاه خبرنگاران جوان ،درباره عل��ل گرانی قیمت پیاز در هفتههای
اخیر اظهار کرد :اگرچه در بحث تولید از نظر سطح زیرکشت و میزان
بهرهب��رداری محدودیت و مش��کل خاصی وجود ندارد ،اما متاس��فانه
ش��رایط اقلیمی در روزه��ای اخیر به گونهای بوده که برداش��ت قابل
توجهی در این مدت نداشتیم.

وی اف��زود :س��یالبهای اخی��ر و بارشهای 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 روزهای 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 پیشبینی میشود 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 پیازهای فعلی همانند پیاز
پاییز قابلیت ماندگاری ندارد ،از این رو به خانوارها توصیه میشود که
از خرید زیاد پرهیز کنند ،چرا که این امر بر تحریک بازار و سودجویی
دالالن دامن میزند.

خــــودرو
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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
نظمبخشی 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 میشود ،یعنی در روزهای پنجشنبه همانند جمعهها
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  20روز محدوده دوم کسر شود و پس از  20روز نیز عوارض
محدوده دوم که نصف عوارض طرح ترافیک تعیین شده ،دریافت شود.
حداقلیش��دن تقاضا در صورتی به خودروس��ازان آسیب نخواهد زد که
نقدینگی موردنیازشان از راهی غیر از پیشفروش تامین شود.
ب��ه گزارش پ��دال نیوز ،بازار و صنعت خودرو در ای��ران متاثر از عواملی
اس��ت که در صورت جابهجا شدن آنها ،شاهد بهه م ریختگی و تالطم در
این بخش خواهیم بود .طی سالهای گذشته و بهویژه از ابتدای دهه جاری
شمسی ،هر بار که برخی از این عوامل دستخوش تغییر و نوسان شدهاند،
ب��ازار خودرو را بهه��م ریختهاند و هر بار که ثبات در اقتصاد و سیاس��ت
خارجی در کش��ور وجود داشته اس��ت ،بازار و صنعت خودرو نیز بهسمت
ت کردهاند.
رونق و شکوفایی حرک 
رساندن بازار خودرو به نقطه جوش با تحریمها
هرچن��د برخی کارشناس��ان معتقدند در مواردی نیز خودروس��ازان یا
مجموعه افراد و نهادهای تصمیمگیر برای صنعت خودرو با فرصتسوزی،
مسیر توسعه صنعت خودرو را به عقب انداختهاند ،اما در مجموع میتوان
گفت عوامل سیاسی و اقتصادی بیشترین نقش را در توسعه یا عدم توسعه
و رونق یا عدم رونق بازار و صنعت خودرو داشتهاند.
دور قبلی تحریمها باعث ش��د تا تولید بهشدت 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 تحریمها موکول شد.
در آن زمان نیز عالوهبر تحریمها ،جهش قیمت در بس��یاری از کاالها

رق��م خورد و همزمان ب��ا افزایش نرخ ارز و بیثباتی در این بازار ،ش��اهد
بههمریختگی در بس��یاری از بازارهای کاالهای مصرفی جامعه بودیم ،اما
با رفع تحریمها و به دس��ت آمدن ثبات اقتصادی و عادی ش��دن روابط با
کشورهای دیگر ،صنعت خودرو نیز در کشورمان دچار تحوالتی سریع شد،
بهگونهای که تقریبا تمام ش��رکتهای خودروساز قراردادهای همکاری با
خودروس��ازان خارجی منعقد کردند و عالوهبر قرارگرفتن در مسیر توسعه
صنعت خودرو ،شاهد رونق بسیار خوبی در بازار بودیم.
آرزو شدن خرید ارزانترین 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 تحریمها
و خ��روج از روال عادی ارتباطات بینالمللی ،باعث ش��د تا صنعت و بازار
خودرو در سرازیری تندی بیفتد که نتیجه آن کاهش تولید خودرو ،افزایش
قیمت خودرو و فاصلهگرفتن 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 ارزانترین خودروی جهان یعنی پراید (در مقایسه با خودروهای صفر
همتراز) نیز برای خیلیها آرزو شد.
پیشبینی وضعیت خودرو در سال 98
باتوجهبه وابس��تگی شدیدی که بین برخی عوامل اقتصادی و سیاسی
ب��ا صنعت خودرو وجود دارد ،پیشبینی وضعیت بازار و صنعت خودرو در

عین س��ادگی سخت و پیچیده اس��ت .در صورتی که بحث نقلوانتقاالت
پولی حل نش��ود ،تولید خودرو در س��ال جاری نسبتبه سال قبل کمتر
خواهد شد ،مگر اینکه دولت و بانک مرکزی راه جدیدی به منظور تامین
قطعات و نقدینگی برای خودروسازان و قطعهسازان 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 دستبهنقدی برای آن وجود داشته باشد ،باز هم
مس��یر صعودی را طی خواهد کرد .رسیدن تقاضا به پایینترین حد خود
در صورتی به خودروسازان آسیب نخواهد زد که نقدینگی مورد نیازشان از
راههای دیگری غیر از پیشفروشهای کوتاهمدت یا بلندمدت تامین شود.
در این ش��رایط خودروس��ازان میتوانند تا اواسط نیمه دوم سال جاری به
تعهدات سنگینی که در قبال مشتریان خود دارند ،جامه عمل بپوشانند.
در مجموع به نظر میرس��د باتوجهبه بحرانهای جدی که بسیاری از
اقتصاددانها و کارشناس��ان حوزه کار در مورد آن هش��دار دادهاند ،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 10ساله را نیز ندارند .در چنین شرایطی بازار و صنعت
خودرو در سال  98نیازمند تصمیماتی صحیح و سریع و قاطع است تا در
رکود تورمی فرو نرود.

برنامه توسعه صنعت خودرو نیازمند توجه به بازار  400میلیونی است
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهس��ازان کش��ور گفت
سیاستهای توسعهای صنعت خودروسازی نیازمند توجه به بازار 400
میلیون نفری کشورهای همسایه و منطقه است و در عین حال برنامه
صادراتمحور به پشتیبانی نیاز دارد.
«آرش محبین��ژاد» روز سهش��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��تغالزایی نقش��ی پررنگ دارد ،همواره مورد توجه دشمنان بوده و
در تحریمها آن را نشانهگیری میکنند.
محبینژاد تاکید ک��رد :اعمال تحریمهای ظالمان��ه ،چارهای 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 قطعهسازان کشور،
چنانچه مطابق س��ند چش��مانداز توس��عه به تولید س��الیانه 3میلیون
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  50چاه
نفت درآمدزایی خواهد داشت.
وی تصری��ح کرد :صادرات خودرو در کنار توس��عه تولید و صادرات

قطع��ات و لوازم یدکی نکتهای اس��ت ک��ه درآمدزایی آن ب��ا قابلیت
چشمگیر ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مروری بر صنعت قطعهسازی
محبینژاد پیرامون وضعیت صنعت قطعهسازی یادآور شد :سالهای
گذش��ته اوج تولید خودرو در س��ال  90ثبت شد که در آن شمارگان
تولید( تیراژ) به بیش از یک میلیون و  640هزار دستگاه رسید.
به گفته وی ،دس��تیابی به رقم تولید در س��ال  90موجب امیدواری
ش��د تا در قالب سند چش��مانداز افق  ،1404تولید 3میلیون دستگاه
خودرو هدفگذاری ش��ود .این مقام صنفی خاطرنشان کرد :بیشترین
تطابق با برنامههای چشمانداز را در سال  90مشاهده کردیم ،همچنین
پس از آن مش��ارکت خارجیها در این صنعت به اوج خود رسید و در
طراحی ،بومیس��ازی خودروها و ارائه مدلهای جدید حرکتهایی را
ش��اهد بودیم .محبینژاد گفت :افول ش��دید این صنعت در دو س��ال
گذش��ته به دلیل تحریمهای آمریکا و بیتدبیری داخلی بروز پیدا کرد
و در عمل تولید خودرو را به حدود  740هزار دس��تگاه کاهش داد که
حدود نیمی از عملکرد سال  90بود.
وی بیان داش��ت :صنعت قطعهس��ازی نیز بدتری��ن روزهای خود را
در دوره موج نخس��ت تحریمها در س��الهای  91و  92تجربه کرد و
تصمیمات مس��ئوالن سیاستگذار در حوزه تنظیم بازار در آن سالها
قابل دفاع نبود.

بیشترین واردات خودرو از کره با وجود مشارکت در تحریمها
دبی��ر انجم��ن صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و قطعهس��ازان کش��ور
خاطرنش��ان س��اخت :کره جنوبی با وجود مش��ارکت در تحریمها بر
علی��ه ایران ،همزمان در س��الهای  92و  93بی��ش از 65درصد بازار
خودروهای وارداتی کشورمان را در اختیار داشت.
به گفته وی ،روی کار آمدن دولت یازدهم تغییر سیاس��تها و روند
تولید خودرو را به دنبال داشت که افزایشی بود و با تالش قطعهسازان
در آن سالها ،تحریمها را پشت سر گذاشتیم.
محبین��ژاد ضمن ی��ادآوری رون��د افزایش تولید تا س��ال  1396و
بازگشت به کانال تولید یک میلیون و  350هزار دستگاه در این سال،
گفت :برنامه س��ال  97تولید بیش از یک میلیون و  500هزار دستگاه
خ��ودرو بود که چنانچه تحقق مییافت ،به تدریج زمینه بازگش��ت به
دوران اوج سال  90فراهم میشد.
وی یادآور ش��د :بازگش��ت تحریمهای آمریکا در ماههای گذش��ته،
کاهش شدید تولید خودرو را موجب شد ،به طوری که افت 31درصدی
تولید در  9ماهه  97در مقایسه با مدت مشابه سال  96رقم خورد.
به گفته این فعال صنفی ،آذرماه  97در مقایس��ه با آذرماه  96تولید
خودرو 72درصد افت داشت و پس از آن  400واحد از مجموع حدود
یکهزار و  200قطعهس��از تعطیل یا نیمهتعطیل ش��د و تعدیل 130
هزار نفری کارکنان آنها را شاهد بودیم.

چالشهای قطعهسازان برای تحقق شعار امسال
همزم��ان با آغاز تحریم صنعت خودرو در مردادماه س��ال گذش��ته
نخستین بخش��ی که از تحریمها دچار بیشترین آسیبها 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 چالشهای 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 50درصدی تیراژ تولید ،تولید
در ح��دود  30هزار خ��ودرو نیمهکاره و تعهدات معوق خودروس��ازان
که شرایط نامس��اعدی را در سال گذشته برای خودروسازان به همراه
داشت ناش��ی از عدم توان تولید قطعهس��ازان همکار این صنعت بود.
در چنین ش��رایطی اختصاص تسهیالت  4هزار 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 ایدهآل فاصله زیادی وج��ود دارد اما فعاالن این صنعت بر
این عقیده هس��تند که با ادامه حمایتهای تعریفشده از این صنعت
میتوان امس��ال را که از آن به عنوان یکی از س��ختترین س��الهای
اقتصاد ایران یاد میشود ،به راحتی سپری کرد.
پیشبینی  11هزار میلیارد تومان تسهیالت ارزی در کنار تسهیالت
 4ه��زار میلی��ارد تومانی قطعهس��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��تههای 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 میدانند ،اما به هر حال ب��ر این نکته تاکید
دارند که تصمیماتی از این دست باید در نیمه دوم سال گذشته اتخاذ
میشد تا مانع از توقف تولید قطعهسازان شود.
در ای��ن می��ان اجراییش��دن اص�لاح قراردادهای قطعهس��ازان که
در بهمن ماه س��ال گذش��ته به تایید خودروس��ازان رسید هم از دیگر
خواس��تههای فع��االن این صنعت اس��ت .قراردادهای قطعهس��ازان با
خودروس��ازان که براس��اس اعداد و ارقام س��ال  93به ثبت رسیده با
قیمت فزاینده نرخ ارز اصالح نش��ده بود که در نهایت با موافقت وزیر
صنعت و ایران خودرو افزایش 70درصدی قراردادهای قطعهس��ازان به
تصویب رسید .قطعهس��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 میش��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
قطعهس��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 هزینههای جاری
قطعهسازان و همچنین اصالح قراردادهای صنعت قطعه اظهار میکند:
«ب��ا توجه به کاهش تیراژ و افزایش قیمت تمامش��ده نیاز به اصالح و
تعدیل قراردادها بیش از پیش ضروری به نظر میرسد».

وی الزم��ه رونق تولید در صنعت قطع��ه را تحقق و پیگیری این دو
مورد عنوان کرد و گفت« :قطعهس��ازان تمام دارایی خود را در س��ال
گذش��ته صرف تامین مواد کردند و هماکنون 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 قیمتها تعدیل و بهروز
شود و به قیمت تمامشده قطعهساز برسد».
این فعال صنعت قطعه با تاکید بر اینکه تصمیمات اخذش��ده مربوط
به صنعت قطعه در س��ال گذشته به کندی پیش میرود ،تصریح کرد:
«با این حال مذاکرات زیادی انجام ش��ده و همچنان در حال پیگیری
هس��تیم اما اصالح قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان که در سال
گذش��ته به تصویب رسیده بود به دلیل عدم موافقت با افزایش قیمت
تمامشده خودرو ،به تعویق افتاد».
رعنایی ادامه میدهد« :اصالح قراردادها از س��وی ایران خودرو تنها
برای برخی از قطعهس��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��ریعتر کار به صورت اصولی انجام و
فرمول و اهداف آن نیز شفافسازی شود».
رئیس انجمن قطعهس��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 نمیش��ود و همچنین واردات کاالی واس��طهای که دارای
بوروکراسی و شرایط پیچیدهای است با همکاری وزارت صنعت و بانک
مرکزی تس��هیل شود در غیر این صورت شاهد تحقق شعار امسال در
صنعت قطعه نخواهیم بود».

افزایش «کرایه تاکسی» معطل اعالم نرخ تورم

مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی گفت در صورت اعالم نرخ تورم از سوی
مرکز آمار ،نرخ کرایههای تاکسی از پایان فروردین افزایش مییابد .به گزارش
پایگاه خبری «عصر خودرو» ،علیرضا قنادان در مورد آخرین نرخ کرایههای
تاکسیها 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 کرایههای
جدید براس��اس نرخ رسمی تورم در انتهای سال  97محاسبه میشود 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 سریعتر پاسخ نامه داده شود ،گفت :امیدواریم تا اواخر فروردین ماه و
یا نهایتاً اول اردیبهش��ت بتوانیم نرخ جدید کرایههای تاکسی را اعمال کنیم
هرچند که مقدمات کار برای تغییر برچسبها و اصالح قیمتها در پایانهها
در دستور قرار گرفته است .مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه فرمول
نرخگذاری در س��ال گذش��ته تغییر کرده و براس��اس مس��افت و زمان سفر
نرخ مشخص میش��ود ،افزود :البته رانندگان تاکسی نمیتوانند تا زمانی که
برچسب کرایه بر روی خودروی آنها نصب نشده و یا تابلوی اعالم نرخ پایانهها
نصب نشده است ،نسبت به افزایش کرایه اقدام کنند.
گالیه قطعهسازان از روند کند پرداخت تسهیالت

فشار مشکالت داخلی بیش از تحریمهای
خارجی است

یک فع��ال صنعت قطع ه با گالیه از روند کند پرداخت تس��هیالت به
قطعهسازان گفت تسهیالت دولت به قطعهسازان اگرچه بسیار مثمرثمر
بود ،اما بعد از س��ال  ۹۷پیگیری این موضوع به کندی انجام میشود .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 سالها است به این امر مهم توجه شده اما با توجه به اینکه
مقام معظم رهبری امسال را مشخصا سال رونق تولید اعالم کردهاند ،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
 97ادامهدار باشد تولیدکنندگان نمیتوانند شعار امسال را محقق کنند.
رضایی تصریح کرد :افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و کاهش ارزش پول
ملی در صنعت قطعهس��ازی بسیار مش��کلآفرین شده و باوجود کاهش
ارزش پول ملی ،س��رمایه گذشته ما جوابگوی قیمتهای جدید نیست.
او همچنین به مطالبات قطعهسازان از خودروسازیها اشاره کرد و گفت:
عالوه بر موضوعات کالن اقتصادی ،بین قطعهس��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؛ نمیتوانیم با قیمتهای جدید با
خودروسازان قرارداد دو ماهه ببندیم اما پول خود را 5ماهه دریافت کنیم.
به گفته این فعال صنعت قطعهسازی ،مشکالت موجود در نظام سرمایه
و معض�لات نرخ بهره بانکی نیز از طرف��ی دیگر گلوی تولیدکنندگان را
فش��ار میدهد و بدون رفع این موارد نمیتوان 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 فشارهای خارجی سد
راه تولیدکنندگان ش��ده اس��ت .او در پایان به تس��هیالت اعطایی دولت
به قطعهس��ازان اش��اره کرد و گفت :روند پرداخت تس��هیالت دولت به
قطعهس��ازان که مبلغ 4هزار میلیارد تومان بود به کندی انجام میشود
اما همان میزانی که تا پایان س��ال گذشته پرداخت شد نتیجه خوبی در
صنعت قطعهسازی و خودروسازی 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 هفتههای جاری و آینده بررسی و نتیجه آن به صحن
علنی ارجاع میشود .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 استانهای
لرس��تان ،گلستان و ...گزارشهایی از وضعیت اس��تانهای سیلزده ارائه
دادند و اعضای کمیسیون پس از استماع این گزارشها ،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 استانهای س��یلزده ،افزود :در جلسه امروز کمیسیون،
نمایندگان پیشنهادات متنوعی برای تامین منابع موردنیاز به منظور جبران
خسارت خانوادههای آسیبدیده مناطق سیلزده ارائه کردند.
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ایجاد اولین مرکز نوآوری و
تجاریسازی فناوری در دانشگاه
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 تجاریسازی فناوری در دانش��گاه پیامنور در سال ۱۳۹۸
تأسیس خواهد شد.
ب��ه گزارش مه��ر ،محمدعلی کریم��ی یکی دیگر از برنامهه��ای مهم حوزه
معاونت پژوهش��ی در سال  ۹۸را تمرکز بر روی تسهیل ،تسریع و شکلگیری
مراکز رش��د توس��عه و فناوری دانست و افزود :تاکنون اقدامات مؤثری در این
زمین��ه صورت گرفته و به زودی مجموعه هس��تههای دانش بنیان و فناور در
کنار مراکز نوآوری استانها ،گسترش مییابند.

دریچــه

نقل قول الهامبخش از بنیانگذار خودروسازی مدرن و مدیرعامل IBM
ن سوار میشوید و میتوانید با استفاده از ماشینها ،مسیری
اگر اکنون ماشی 
طوالنی را بپیمایید ،باید از هنری فورد تشکر کنید .این مخترع و نظریهپرداز
آمریکایی که در جوالی سال  1863میالدی به دنیا آمد ،بعد از معرفی خودروی
 Ford Model Tدر س��ال  1908میالدی ،به فکر ایجاد خط مونتاژ خودرو
افتاد که این ایده وی ،صنعت خودروسازی دنیا را به کلی دگرگون ساخت.
در سال  1903میالدی ،هنری فورد بعد از چند سال فعالیت در شرکتهای
مختل��ف و تهی��ه نمونههای اولی��ه از خودروی خود ش��رکت ف��ورد موتور را
پایهگذاری کرد .یک ماه بعد از تاسیس شرکت ،نخستین خودروی فورد با نام
مدل  Aتولید شد که اتومبیلی دو سیلندر با  8اسب بخار بود.
هن��ری فورد از نقطه نظر اجتماعی هم به خاط��ر دیدگاههای جنجالیاش
شهرت دارد .در حوزه کسب و کار گفته میشود 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 میکرد.
جالب اس��ت بدانید که شرکت موتورس��ازی فورد ،واحدی به نام دپارتمان
اجتماعی داشت که روی فعالیتهای
غیرمتعارف کارکنان نظیر نوشیدن
الکل ،قم��ار و  . . .نظارت میکرد و
در صورت تشخیص ناهنجاریهای
رفتاری در آنها ،اخراجشان میکرد.
حال با هم  ۱۲نقل قو ل الهامبخش
از هنری فورد را مرور میکنیم؛
• شکس��ت ،موقعیتی است ،برای
اینکه روند هوشمندانهتری انتخاب
کنید.
• به دنبال ایراد نگردید ،راه چاره
را بیابید.
• مه��م نیس��ت میتوانی��د ی��ا
نمیتوانید اما راه درس��ت را انتخاب
کنید و در پیش بگیرید.
• فکر ک��ردن ،س��ختترین کار
ممکن در دنیا به حساب میآید .به
همین دلیل است که بسیاری سراغ
آن نمیروند.
• اگر تمامی فعالیتهای بزرگ یا سخت را به کارهای کوچکتر تقسیم کنید،
هیچ وقت سخت نخواهد بود.
• اگر چش م خود را از هدفتان بردارید ،آنگاه موانع ترسناکی پیش رویتان
میبینید.
• وقتی همه نظری برخالف تفکر شما دارند ،فراموش نکنید که هواپیما نیز
برخالف جهت باد از زمین بلند میشود.
• 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
سریعتر ،من هم ماشین ساختم.
• اف��راد موفق از زمانی که دیگران تلف میکنند اس��تفاده میکنند و از آنها
جلو میافتند.
• کیفیت کار شما زمانی اثبات میشود که وقتی کسی بر شما نظارت ندارد،
کار درست را انجام دهید.
• وقتی شما کاری را انجام نداده باشید ،نمیتوانید برای خود تجربه و اعتبار

کسب کنید.
 ۱۰نقل قول الهامبخش از جینی رومتی
جینی رومتی ،یکی از مدیران ارش��د معروف آمریکایی به شمار میرود که
از س��ال  ۱۹۸۱میالدی ،همکاری خود را با کمپانی  IBMدر شهر دیترویت
آغاز کرد .او در مسیر موفقیت ،جایگاههای شغلی مختلفی را تجربه کرد و طی
هر کدام از آنها (به گفته خودش) تجربه زیادی درباره رهبری و انگیزهبخشی
کارکنان کسب کرده است.
ای��ن کارآفرین خانم در حال حاضر ،رئیس هیات مدیره و مدیرعامل IBM
به ش��مار میرود و در واقع اولین زنی است که به صندلی ریاست این کمپانی
تکیه میکند.
مجله فورچون به مدت  10سال پشت سر هم ،او را در رتبههای باالی لیست
زنان قدرتمند حوزه تجارت قرار داده و جالب اینجاس��ت که رومتی از س��ال
 ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۴میالدی ،نفر اول این لیست بوده است.
حال با هم  ۱۰نقل قول الهامبخش از جینی رومتی را مرور میکنیم تا ببینیم
این خانم کارآفرین چه ایدههایی
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.
• مهمتری��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
میرسید.
• 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 خطرپذیریهایم در طول زندگی آنقدر که باید بزرگ نبودند.
• هیچ وقت آنقدر به چیزی دل نبندید که نتوانید از آن دل ب ِ َکنید.
• م��ن آموختهام ک��ه تمام چیزهایی که تا به حال انجام ن��دادهام را حداقل
یکبار امتحان کنم.
• نگذاری��د دیگ��ران محدودیتهایی برای ش��ما بچینند .این ش��مایید که
مسئولیتها و شخصیتتان را تعریف میکنید.
• یک��ی از مهمترین خصوصیتهای یک رهبر موفق این اس��ت که نگذارید
دیگران شما را تعریف کنند .من هیچگاه فکر نمیکنم که مدیرعامل این کمپانی
هستم ،من نظارت یک موسس ه موفق را برعهده دارم.
• ارزش شما به چیزهایی نیست که میدانید بلکه به چیزهایی است که آنها
را به اشتراک میگذارید.
• اگ��ر به باورهای خود را آگاه ش��وید ،ش��ما پایه و اس��اس آنچه به عرضه
میگذارید را در دست خواهید گرفت.
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سال  ،۹۸سالی درخشان برای شرکتهای فناور
مدیرعام��ل صندوق پژوهش و فناوری اس��تان اصفهان گفت :با اختصاص
حدود  40میلیارد تومان اعتبار ازس��وی صندوق نوآوری و ش��کوفایی به این
صندوق ،سال جاری سالی درخشان برای شرکتهای فناور این استان خواهد
بود.
«احمد مرت» گفت صندوق پژوهش و فناوری
استان اصفهان اولین صندوق پژوهش و فناوری
کشور است که از سال  84فعالیت خود را شروع
کرده و عمدتا در این سالها به شرکتهای فناور
مس��تقر در پارکهای 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 شرکتهای دانشبنیان با
تمرکز بیشتری تس��هیالت داده و ضمانتنامه
برای ش��رکتهای دانشبنیان صادر کرده و در
بخش سرمایهگذاری 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 صندوقها از قبیل

صن��دوق پژوهش و فناوری تهران نیس��ت که تخصصی و براس��اس موضوع
فعالیت داش��ته باشد ،بلکه به همه شرکتهای فناور و دانشبنیان در استان
اصفهان خدمات میدهیم و اولویت ما جغرافیایی است تا اینکه موضوعی باشد.
وی بی��ان کرد :اعتبار اختصاص دادهش��ده
صندوق نوآوری و شکوفایی تقریبا  40میلیارد
تومان اس��ت که در قال��ب  13میلیارد 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  98اصفهان سال
درخش��انی خواهد بود چرا که اق��دام موثری
در جهت شکوفایی شرکتهای خالق و نوآور
غیردانشبنیان انجام شده است.
وی همچنین گف��ت :صندوقهای پژوهش
و فناوری اس��تان تهران در جذب منابع مالی
دستش��ان باز اس��ت و به منابع زیادی نزدیک هستند ،اختصاص این اعتبار
از س��وی صندوق نوآوری و شکوفایی به صندوقهای پژوهش و فناوری سایر
استانها اتفاق خیلی خوبی برای توسعه نوآوری در کشور است.

تغییر رویکرد از اقتصاد نفتی به دانشبنیان ضروری است
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری تغیی��ر رویکرد از اقتصاد نفتی به
اقتصاد دانشبنی��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 شرکتهای
دانشبنیان اس��تان کرمان افزود :شاخص اصلی
محی��ط کس��ب و کار در ح��وزه دانشبنی��ان،
فردی اس��ت که باید اعتماد به نفس داشته و از
خستگیها خسته نشود و دانش ،خودساختگی،
خودب��اوری و منابع مالی از دیگر ش��اخصههای
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 شرکتهای
دانشبنیان به دنبال آن هستیم فرهنگ جدیدی
در بین دستگاهها و در بین مردم ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه در اقتصاد نفتی همه مشکالت تنها با تزریق پول حل
میشود ،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 عمدهای از

تحوالت اقتصاد دانشبنیان باید در دانشگاهها 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 میشود سقف
پرواز و آرزوهای آن مشخص است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت:
در حوزههای دانشبنیان 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 دانشبنیان را محقق میکند و تنها
به تجهیزات و فضاها نیس��ت ،تاکید کرد :مهم
این اس��ت که در استانها محیط برای توسعه
فعالیتهای دانشبنیان محقق شود.
ستاری با اشاره به این مطلب که صندوقهای
پژوهش و فناوری برای تامین مالی شرکتهای دانشبنیان نقش بسیار مهمی
دارند و ما هم آماده هستیم که به آنها کمک کنیم ،گفت :جهتگیری بانکها
باید به شرکتهای دانشبنیان متفاوت از سایر حوزهها باشد.
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آییننامه نحوه فعالیت کسب و
کارهای پلتفرمی تدوین میشود
مرک��ز توس��عه تج��ارت الکترونیک��ی تدوی��ن آییننام��ه نح��وه فعالی��ت
کس��بوکارهای پلتفرمها را در دس��تور کار خود ق��رار داد .این آییننامه قرار
است حدود مسئولیت صاحبان پلتفرمها و نحوه فعالیت آنان را مشخص کند.
به گزارش پیوس��ت ،معاون مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی درخصوص
برنامه زمانبندیش��ده ب��رای تدوین این آییننامه به پیوس��ت گفت« :طبق
پیشبینیهای صورتگرفته پیشنویس این آییننامه 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 جمعبندی و اجماع کام��ل روی آن ،آییننامه
مذکور نهایی شود».

راکت اینترنت در سال ۲۰۱۹
شرکتهای بیشتری تأسیس میکند
راکت اینترنت یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری حوزه استارتاپ در جهان است که برای سال
جاری میالدی هم برنامههای توسعهای ویژهای دارد.
به گزارش زومیت ،ش�رکت آلمانی راکت اینترنت ،س�رمایهگذار آلمانی بسیاری از استارتاپهای کوچک
و بزرگ جهان ،در س�ال  ،۲۰۱۹تعداد ش�رکتهای بیش�تری نس�بتبه س�ال  ۲۰۱۸تأس�یس خواهد کرد.
س�رمایهگذاران این شرکت ،نگرانیهایی پیرامون عملکرد آن در سالهای اخیر داشتند ،اما بههرحال اکثر
ش�رکتهای تحت مالکیت راکت اینترنت ،امروز در مس�یر عرضه عمومی هستند یا سهام آنها عرضه شده
است.
اولیور س�امور ،مدیر اجرایی راکت اینترنت ،برنامهریزی برای تأس�یس ش�رکتهای بیشتر در سال ۲۰۱۹
را تأیی�د ک�رد .او در مصاحبهای با خبرنگاران ،این خبر را اعالم ک�رد ،اما جزییاتی از اهداف دقیق یا تعداد
شرکتهای مورد نظر به زبان نیاورد .البته ،در میان برنامههای راکت اینترنت ،نام  ۳استارتاپ بیش از سایر
به چشم میخورد ،Expertlead :پلتفرمی که در پیدا کردن فریلنسرها به شرکتها کمک میکندB2B ،
 Food Groupکه در زمینه تأمین غذا برای کس�بوکارها فعالیت دارد و  Instafreightکه خدمات رزرو
حملونقل انجام میدهد.
بههرح�ال ،مدیر اجرایی راکت اینترنت در صحبتهای خود به این نکته اش�اره کرد که آنها ،برنامههایی
جدی با هدف تأسیس شرکت از استارتاپهای فوق ندارند .بهعالوه ،او سرمایه ذخیر ه شرکت را  ۲میلیارد
یورو بیان کرد که نش�اندهند ه عدم جذب س�رمایه در س�ال گذشته است .س�امور در ادامه گفت که بازار
فن�اوری با س�رعت زیادی حرکت میکند و ش�رکتش برای تصاح�ب فرصتهای جدید باید س�رمایههای
بیشتری جذب کند.
راکت اینترنت اعالم کرد که س�همش در ش�رکتهای تجارت الکترونیک  Global Fashion Groupو
 ،Jumiaبهعالوه  ۲۰۰اس�تارتاپ شخصی کوچک دیگر ،به ۱.۲میلیارد یورو میرسد .سامور ،سرمایهگذاری
در ای�ن ش�رکتها را  ۴۰۰میلی�ون یورو بیان ک�رد .بهعالوه ،او گفت که دو س�وم از داراییه�ای راکت در
شرکتهای خصوصی ،به شرکتهای کوچک مربوط میشود.
راک�ت اینترن�ت ،در ش�رکتهای غذای�ی  HelloFreshو  Delivery Heroنیز س�هام دارد .همچنین،
وبسایتهای خدمات نوسازی خانه مانند  Westwingو  Home24میزبان آنها هستند .همه شرکتهای
مذکور ،در سالهای گذشته بهصورت عمومی در بازارهای سهام عرضه شدهاند.
 ،Jumiaپلتفرم تجارت الکترونیکی راکت اینترنت در آفریقا اس�ت .آنها ماه گذشته برای عرضه عمومی
س�هام در نیویورک اقدام کردند که احتماال ارزش ش�رکت را به  ۱.۶میلیارد دالر یا بیش�تر برساند .از دیگر
ش�رکتهایی که احتماال بهزودی در بازار سهام عرضه میش�وند نیز میتوان Global Fashion Group
را نام برد.

توسعه کسب و کارهای حوزه نفت و گاز مدیریت شد
برای نخستین بار و توسط یک شرکت دانشبنیان 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 میدهد.
ب��ه گ��زارش معاون��ت علم��ی و فناوری
ریاس��ت جمهوری ،وی درباره فعالیتهای
ای��ن ش��رکت گف��ت :راهحلهای پ��روژه و
سازمان ،مدیریت پروژهها ،تعریف و توسعه
پروژه و مطالعات امکانس��نجی و توس��عه
کس��بوکار از جمله فعالیتهای اصلی این
شرکت دانشبنیان است .
نجاب��ت درب��اره میزان اش��تغالزایی این
سیستم گفت :اجرای سیستم مدیریت پروژه در اصل هم اشتغالزدایی
میکند و هم اش��تغالزایی زیرا اجرای سیس��تم مدیری��ت امور را به
صورت اتوماس��یون میکند و نیروی انسانی حذف میشود و از طرفی

هم بخش��ی از کار به دست نیروی انسانی س��پرده میشود و تعدادی
فرصت شغلی ایجاد میشود .
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 ماشینآالت
مورد نیاز پروژهها ،صادرات مواد شیمیایی
و پتروشیمیایی و صادرات مشتقات نفتی
از جمله محصوالت و خدمات این شرکت
دانشبنیان است .
مدیرعام��ل این ش��رکت دانشبنیان به
اجرای نوآورانه این سیس��تم اشاره کرد و
گفت :تا پیش از این سیس��تم مدیریت از
خارج از کش��ور خریداری نمیشده و این
سیستم برای نخستینبار 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 میتوان به راهحلهای
مدیریت پروژه و سازمان ،مدیریت پروژهها ،مشاوره و توسعه پروژهها و
باالخره مطالعات امکانسنجی و توسعه کسبوکار اشاره کرد .

یادداشـت

لزوم حمایت از کارآفرینان
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت خامفروشی در هر شکلی ما
را به توسعه نمیرساند و یک ضرر پنهان است.
به گزارش مهر ،س��ورنا س��تاری عصر دوشنبه در جلسه شورای اقتصاد
مقاومتی بیان داش��ت6 :هزار استارتاپ در کشور داریم که حدود  ۸۰هزار
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 میکنیم؟ باید بدانیم ما داریم با زور پول ادای تکنولوژی را در
میآوریم.
وی ادامه داد :ما مفاهیم توسعه را اشتباه گرفتهایم و نتیجه آن صنعت
مونتاژ اس��ت؛ صنعت نیاز به دانش��گاه دارد که خودش ماشینسازی کند
و خ��ط تولید بزن��د در حالی که در اقتصاد نفتی ما هم��ه چیز را با پول
میسنجیم.
س��تاری تصریح ک��رد :پول
در اقتص��اد دانشبنی��ان ی��ک
ابزار اس��ت و در اولویت شش��م
قرار دارد و اگر با پول میش��د
اقتصاد دانشبنی��ان ایجاد کرد
اکنون عربس��تان بای��د اقتصاد
دانشبنیان 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 میکنیم از س��ال  ۴۸تا
 ۵۴ما بزرگترین اس��کادران اف
 ۱۴بع��د از آمریکا داش��تیم اما
بعد از اینکه آمریکاییها 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 میسنجیم و این را نمیفهمیم که تکنولوژی یادگرفتنی است نه
خریدنی و از جنس پول نیست.
ستاری تصریح کرد :آن چیزی که اقتصاد دانشبنیان را فراهم میکند
یک اکوسیس��تم اس��ت و محیطی که ایجاد میکند و باید به این نتیجه
برس��یم که خام فروش��ی در هر ش��کلی ما را به توسعه نمیرساند و یک
ضرر پنهان است.
اقتصاد براساس منابع زیرزمینی توسعه پیدا نمیکند
وی افزود :حکومتهای نفتی کارآفرینی را سرکوب میکنند و نوآوری
را از بی��ن میبرد برای همین هیچ اقتصاد برتری در دنیا براس��اس منابع
زیرزمینی توسعه پیدا نمیکند.
س��تاری با بیان اینکه باید به مفهوم صنعت و دانشگاه بیشتر بپردازیم،
بیان داشت :باید بدانیم دانشگاه چه تأثیری میتواند در توسعه داشته باشد
لذا آن چیزی که در اقتصاد دانش دانشبنیان اتفاق میافتد اکوسیس��تم

آن است.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت :وقتی به یک ش��رکت در
داخل استان رحم نمیشود از مرکز چه انتظاری میرود؟ این یعنی مفهوم
کارآفرینی جا نیفتاده اس��ت لذا ما باید بدانی��م با پول نفت داریم حقوق
میگیریم در حالی که یک کارگر  ۱۰ماه حقوق نمیگیرد.
س��تاری یادآور شد :در استان کرمان یک کارآفرین زمینه اشتغال ۳۰۰
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  ۱۰۰نفر در شرکت او کار میکنند وقتی در کرمان به شرکتی
که همشهری خودتان است کمک نمیکنید چه انتظاری از تهران دارید.
ستاری گفت :آن چیزی که مهم است این است که مفهوم اکوسیستم
را بفهمیم اگر میخواهید بچههایتان 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
میکند تا اس��اتید دیگر باش��د؛
دانش��گاههای ب��زرگ دنیا تعداد
دانشجویانش��ان کم هستند اما
پایهگذاری خوبی دارند.
س��تاری بی��ان داش��ت :م��ا
بزرگتری��ن اس��تارتاپ منطقه را
داریم ،اینها اقتدار اس��ت؛ ش��هر
هوشمند شهری است که هر روز
که افراد از خواب بیدار میش��وند
چیز جدیدی یاد میگیرند لذا در
آموزش آینده شهرها خیلی مهم
هستند.
موفقیت در گرو پذیرش
سرمایهگذاریخطرپذیراست
وی ی��ادآور ش��د :در ح��وزه
دانشه��ای نوی��ن مث��ل نان��و
کارآفرینیه��ای خوب��ی وج��ود
دارد ،اما آنچه مهم است اکوسیستمی است که در آن تعریف شده است.
همچنین ما در پژوهش پول کم نمیگذاریم ،اما پژوهش وقتی محصولش
به درد مردم میخورد که بخش خصوص در آن سرمایهگذاری میکنند.
ستاری افزود :در کشورهای دیگر حدود ۲درصد جی دی پی بیشتر در
پژوهش هزینه میکنند ،اما اگر رقم بیش��تری میشنوید آنها را در بخش
خصوصی سرمایهگذاری میکنند.
وی یادآور ش��د :ما اگر اکوسیس��تم را درست بکنیم مسائلمان درست
میشود امسال ۷۰درصد افزایش بودجه داشتیم و در پارک فناوری کرمان
۸۰درصد بودجه اضافه شده است که البته کم است و تالش میکنیم 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 میشد.
مع��اون علمی فناوری رئیس جمهور گفت :اگر بخواهید موفق باش��ید
باید سرمایهگذاری خطرپذیر را بپذیرید ،لذا با پول تنها درخصوص اقتصاد
دانشبنیان برعکس اقتصاد نفتی کاری نمیتوان انجام داد.

همدلی برای ایجاد «زیستبوم» رونقبخش تولید دانشبنیان
ب��ه اعتقاد مع��اون علم��ی و فناوری رئی��س جمه��وری ،دانشبنیان و
اس��تارتاپیها راه را برای رونق تولید مبتنی بر دانش بومی و نوآوری هموار
میکند که فراهم شدن یک محیط مس��اعد برای بال گرفتن نوآوریها با
خواس��ت همه بخشها ،همدل��ی و همراهی
ممکن میشود.
به گ��زارش پایگاه اطالعرس��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 نوآوریهای جوان کارآفرین
و خالق ،ه��ر روز یک نوآوری و خدمت جدید
یا محصول دانشبنیان یا اس��تارتاپی ،زندگی
روزمره و آینده مردم را متحول میکند.
رئیس ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان
با ی��ادآوری عنایت و تاکی��د ویژه مقام معظم
رهب��ری بر اقتصاد دانشبنیان و رونق تولید ،ای��ن رهنمودها را چراغ راه و
روش��نگر راه زیستبوم کارآفرینی و نوآوری کشور دانست و ادامه داد :باید
یک تحول در فرهنگ کش��ور از اقتصادی منبعمحور به نیروی انسانی رخ

دهد و این تحول اکنون در آغازین گامهای خود است .ستاری ،از رشد قابل
توجه زیس��تبوم کارآفرینی و نوآوری دانشبنیان خبر داد و گفت :س��ال
گذش��ته تعداد شرکتها به  4200رسید و با تغییر جهتگیریها ،نگاه به
دانشگاهها و تولید علم متوجه شد به طوری
که فعالیت دانش��گاهها در مسیر کارآفرینی،
تولید فناوری و پیشرفت علمی ،قرار گرفت؛
نهال نوپ��ای اقتصاد دانشبنی��ان اکنون به
مدد نیروی انس��انی خ�لاق و توانمندی که
توانستهاند 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
دانشگاهها است.
معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری
بیان کرد :دانشبنیان یک درس بزرگ به ما
میآموزد که پیشرفت متکی و وابسته به پول
نیست و آنچه در این عرصه حرف اصلی را میزند 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.
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م و سریال
برندهای تخیلی در دنیای فیل 

طراح��ی لوگو فقط به دنیای واقعی محدود نمیش��ود و فیلمها و
سریالها هم توانس��تهاند برندهای تخیلی ماندگاری خلق کنند که
در ذهن مخاطبان مانده است.
در این مطلب میخواهیم سه برند تخیلی را با هم ببینیم.
شرکت هواپیمایی اوشئانیک ( )Oceanic Airlinesدر
الست ()Lost
ده ،دوازده سال قبل تقریبا همه سریالبینها الست را میدیدند
و هم��ه با اوش��ئانیک ایرالینز آش��نایی داش��تند .ش��خصیتهای
س��ریال الس��ت در پرواز  ۸۱۵این هواپیمایی سقوط کرده بودند و
سرنوشتشان به جزیر ه 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 میخواس��تند با رمزگشایی
این لوگو داستان را پیشبینی کنند .لوگوی اوشئانیک به چشمنظر،
چشم گاو و خود جزیره تشبیه شده بود.
در دنی��ای واقع��ی هم این لوگو نقش بزرگی در بازاریابی ش��بک ه
( ABCس��ازنده الس��ت) داش��ت .بیلبوردهای ای��ن هواپیمایی در
شهرهای مختلف دنیا به نمایش گذاشته شده بود .آگهیهای زیادی
در فضای مجازی و تلویزیون به نمایش درآمد و در آن این حقیقت
مطرح میش��د که پرواز  ۸۱۵درواقع سقوط نکرده است .یک بازی
هم طراحی ش��د تا عالقهمندان بتوانند سرنوش��ت بازماندگان پرواز
را حدس بزنند.
برند آکمه ( )Acmeدر رودرانر ()Roadrunner
ش��اید یکی از مهمترین دالیل محبوبیت کارتون رودرانر ،سادگی
مفهوم آن باش��د .کایوتی همیش��ه به دنبال رودرانر است و همیشه
شکس��ت میخورد ی��ا تدابیرش ضد خودش عم��ل میکند .ابزارها
و وس��ایلی که تهیه میکن��د کارایی الزم را ندارن��د و بعد از اینکه
رودرانر محل را ترک میکند روی خود کایوتی عمل میکنند .تمام
این محصوالت به ش��رکتی به نام آکمه متعلق است .آکمه در زبان
نکته جالب اینکه شرکتهای زیادی
یونانی به معنای کمال اس��ت .
در دنیای واقعی به این نام وجود دارند.
سیار ه پیتزا ( )Pizza Planetدر قص ه اسباببازی (Toy
)Story
بچهه��ا پیتزا و موج��ودات فضایی را دوس��ت دارند ،پس طبیعی
است که دلش��ان بخواهد به سیاره پیتزا بروند .سیاره پیتزا برندی
تخیل��ی در کارتون قصه اس��باببازی اس��ت .طراحی س��اختمان
ی است .رستوران شبیه به
رس��توران در کارتون مینیمال و افسانها 
زحل طراحی شده و یک لوگوی منحنی آن را همراهی میکند که
یادآور خوشبینی آیندهنگر آمریکایی است.
سیشپرد؛ کیسههای پالستیکی قاتل
کیس�� ه پالستیکی ممکن است بیخطر به نظر برسد ،اما میتواند
نهایت رنج -یا حتی مرگ -را برای هزاران حیوان اقیانوس بیافریند.
س��ی ش��پرد ( )Sea Shephardاین حقیقت تلخ را با تصویرهای
ق��وی به نمای��ش میگ��ذارد .سیش��پرد انجیاویی اس��ت که بر
محافظت از زندگی موجودات دریایی متمرکز است و این کمپین را
برای اطالعرسانی در مورد استفاده از پالستیک به راه انداخته است.
کپشن :پالستیکی که یک بار استفاده میکنید ،یک عمر اقیانوس
را ش��کنجه میکن��د .آگهیها جان��وران دریایی مختلفی را نش��ان
میده��د که در تماس با پالس��تیکهای زندگی روزم��ر ه ما درد و
رنج زیادی را متحمل میشوند .این پوسترها محصول کشور برزیل
است.
منبعmbanews :

تبلیغاتوبرندینگ

تلفن مستقیم86073290 :

استارباکس ،داو ،ژیلت ،اسپاتیفای و چند برند برتر دیگر()2

درسهای  7کمپین بازاریابی و تبلیغات برتر در شبکههای اجتماعی

به قلم :پیج ُورسی (بازاریاب دیجیتال و نویسنده)
ترجمه :علی آلعلی

در مطلب پیشین به چهار درس از کمپینهای بازاریابی و تبلیغات برتر
در شبکههای اجتماعی اشاره کردیم و حال به ادامه آنها میپردازیم.
 .5ژیلت :آنچه بهترین مردها میتوانند دریافت کنند
پلتفرمهای مورد استفاده :یوتیوب ،توییتر
ژیلت چه کرد؟
برند ژیلت در کمپین خود تمام المانهای رایج در زمینه شهرت مردها را
تحریک کرد .این کار باعث موفقیت و شهرت باالی کمپین «آنچه بهترین
مردها میتوانند 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
میتوانند باش��ند» است .هدف اصلی ژیلت در ساخت این کمپین ترغیب
مردها به پذیرش مسئولیتهای اجتماعی و مقابله با تبعیض جنسی بود.
به این ترتیب آنها تقریبا کنایهای به رقیب اصلیشان یعنی ریزر نیز در این
زمینه زدند .بسیاری از مش��تریان برند ریزر به دلیل انفعال آن در صحنه
جنبشهای مردمی اقدام به توقف خرید از آنها کردند .به این ترتیب ژیلت
عالوه بر همراهی با جنبشهای اجتماعی ،کنایه س��نگینی هم به رقبای
اصلیاش زد.
برن��د ژیلت عالوه ب��ر راهاندازی کمپینی برای حمای��ت از جنبشهای
مخالف نابرابری جنس��ی در عمل نیز گامهای موثری برداشته است .یکی
از مهمتری��ن اقدام��ات این برند اختصاص بودجه ی��ک میلیون دالری به
این جنبشها برای س��ه سال متوالی اس��ت .به این ترتیب ژیلت مجموعا
3میلی��ون دالر برای کمک به چنین جنبشهایی اختصاص داده اس��ت.
وقتی پای مبلغی س��نگین در میان باشد ،اطمینان از استفاده درست آن
اهمیت مییابد .به همین دلیل ژیلت مبلغ 3میلیون دالر را فقط در اختیار
موسس��ههای عامالمنفعه قرار میدهد .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  14تا  16ژانویه
(زم��ان اجرای کمپیناش در ش��بکههای اجتماعی)  1.5میلیون بازخورد
دریافت کرد .نکته جالب اینکه آنها در هفته گذشته فقط 10هزار بازخورد
داشتند.
بیش از یک میلیون از بازخوردهای ژیلت در بازه زمانی فوق فقط در 24
س��اعت نخست روی داد .در زمان مشابه ،هشتگ مخصوص کمپین ژیلت
نیز  187.400بار مورد اس��تفاده ق��رار گرفت .تا به حال نیز توییت اصلی
ژیلت نزدیک به  250هزار بار به بازنشر یافته است .ویدئو آنها در یوتیوب
نیز بیش از  3میلیون بار دیده شد.
فرقی ندارد نظر ما پیرامون کمپین ژیلت چیس��ت ،در هر صورت نسل
جوان عالقه زیادی بدان نشان داد.
آنچه میتوان 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
 2018نتایج جالبی به همراه داش��ته اس��ت .بر این اس��اس 64درصد از
مش��تریان عالقهمند به حمایت از برندی بر پایه موضعگیریهای سیاسی

و اجتماعی هستند.
ام��روزه بی��ش از هر زم��ان دیگری برنده��ا در حال فعالیت براس��اس
ارزشهای اصلیش��ان هس��تند .به این ترتیب مشتریان هم بیش از پیش
به پایبندی برندها به ارزشهای مختلف اهمیت میدهند ،بنابراین باید به
ت از ارزشهایی خاص به عنوان کلید موفقیت برندمان نگاه کنیم.
حمای 
 .6اُورِئو :غوطهور در تاریکی
پلتفرم مورد استفاده :توییتر
اورئو چه کرد؟
به نظر شما چه مقدار از پستهای شبکههای 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  2013بدون تردید یکی از مشهورترین
توییتهای جهان به حساب میآید.
پیش از برگزاری مسابقه س��وپر بال ،تیم بازاریابی دیجیتال  306iطی
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  360iبا ترکیب جذابیتهای مسابقه سوپربال با جشن 100سالگی
اورئ��و مخاطبها را ش��گفتزده کردند .ش��عار اصلی آگه��ی تیم طراحی
«همچنان فرصت غوطهور شدن در تاریکی را دارید» بود.
چرا این کمپین خوب از آب درآمد؟
پس��ت برند اورئو نزدی��ک به 10هزار مرتب��ه بازتوییت ش��د .این آمار
هیجانانگیز فقط در یک ساعت نخست بارگذاری آن رقم خورد.
برند اورئو نهتنها مسابقه برترین آگهی سوپربال ،بلکه الهامبخش بسیاری
از برندهای دیگر برای تبلیغات سالهای بعد نیز شد .در حقیق اقدام برند
ت برندها در ش��بکههای اجتماعی
اورئو یک نقطه عطف تاریخی در فعالی 
بود .به همین دلیل جزییات این کمپین در ذهن اغلب مش��اهدهکنندگان
آن و البته کارشناسهای امور بازاریابی و تبلیغات به خوبی ثبت شده است.
آنچه میتوان از این کمپین آموخت
اس��تعداد و زیرکی در یک لحظه خاص خلق نمیش��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 .بیتردید در
چنین راهی فراز و نش��یبهای فراوانی در انتظار برندهاس��ت .با این حال
برای موفقیت در جلب نظر مخاطب باید چنین سختیهایی را تحمل کرد.
یک��ی از نکات جالب کمپی��ن برند اورئو همکاری آنها ب��ا تیم بازاریابی
دیجیتال  360iاس��ت .ب��ه عنوان یک برند حرفهای قرار نیس��ت در همه
زمینهها 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
میرویم .به همین دلیل گاهی اوقات برخی از برندها حتی اقدام به تولید
محصوالت مشترک نیز میکنند.
ب��ه عنوان نکته پایانی پیرامون کمپین اورئو باید به ویژگی پس��تهای
موفق در شبکههای اجتماعی اشاره کنم .در حقیقت این پستها به هیچ
وجه عجیب و غریب نیس��تند .فقط در ش��ناخت مخاطب و انتخاب ایده
مناسب بسیار عالی عمل میکنند .همین امر برای جلب نظر طیف وسیعی
از کاربران کافی خواهد بود.
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پلتفرمهایمورداستفاده:اسپاتیفای،اینستاگرام،فیسبوک،توییتر
اسپاتیفای چه کرد؟
در س��ال  2016میانگین کاربران اس��پاتیفای نزدیک به دو س��اعت از
ش دادن موس��یقی در این پلتفرم میگذراندند .بدون
وقتش��ان را به گو 
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��خاوتمندانهای اه��دا کرد :فرصت
نگاه دوباره به س��ال گذشته در قالب موس��یقی .به این ترتیب اسپاتیفای
پلیلیستی ش��امل  100موزیک برتر سال جمعآوری کرد .کاربران امکان
گوش دادن به این مجموعه باارزش را داش��تند .به عالوه ،برخالف س��ال
نخست ،امکان ذخیرهسازی (آنالین) این پلیلیست نیز برای کاربران فراهم
بود .اجازه دهید نگاهی به امکانات در دس��ترس کاربران اسپاتیفای داشته
باشیم:
• گوش دادن آنالین به تمام  100موسیقی برتر سال
• آگاهی از شمار باالیی از هنرمندان تازه
• مشاهده موسیقیها و هنرمندان پربازدید
• مشاهده برترینهای هر سبک موسیقی
اقدام مکمل اس��پاتیفای ترغیب کاربرانش در زمینه به اش��تراکگذاری
فهرس��ت  100موسیقی برتر س��ال در سایر ش��بکههای اجتماعی نظیر
فیسبوک ،اینستاگرام و توییتر بود .به این ترتیب حجم وسیعی از مطالب
این پلتفرمها در بازه زمانی کمپین اس��پاتیفای مربوط به پلیلیست 100
موسیقی برتر بود.
چرا این کمپین خوب از آب درآمد؟
ب��ا توجه به گزارش خبرگزاری آتالنتیک ،پلیلیس��ت  100موس��یقی
برتر اس��پاتیفای نمونه کاملی از تبلیغ��ات رایگان بود .همچنین این اقدام
سپاسگزاری حرفهای از مایت و وفاداری کاربران به حساب میآید.
خبرگزاری آتالنتیک در توصیف کمپین اسپاتیفای از عبارت «جذاب و
منحصر به فرد» استفاده کرد .بدون تردید تعریفهای خبرگزاری آتالنتیک
برگرفته از موفقیتهای 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 میتوان از این کمپین آموخت
کمپین اس��پاتیفای نمونه کامال موفق��ی از الگوی کمپینهای ترکیبی
است .منظور من از کمپینهای ترکیبی آن دسته از کمپینهایی است که
با استفاده از اطالعات دقیق و اتکا به اشتراکگذاری هرچه بیشتر مخاطب
هدف خلق میشود.
با نگاهی به موفقیت کمپین اسپاتیفای میتوان بیش از هر زمان دیگری
نس��بت به آینده کمپینهای ترکیبی امیدوار بود .فراسوی آن ،اسپاتیفای
ب��ه عنوان یکی از برترین پلتفرمهای 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��تهای در مقابل اعتمادشان برای
سالهای متمادی به اسپاتیفای دریافت کردند .همچنین باید توجه داشت
که این اثر خارقالعاده در سادهترین شکل ممکن به دست مخاطب هدف
رسید.
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بازاریابی خودکار ،ضرورت هر کسبوکار

 8ابزار برتر برای خودکارسازی بازاریابی برندمان

به قلم :ایوان ویدجایا کارشناس امور کسبوکار و صاحب سایت noobpreneur.com
ترجمه :علی آلعلی

وظیفه اصلی بازاریابی در دنیای کس��بوکار 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 نرمافزارهایی برای کمک
به برندها در زمینه انجام خودکار وظایف متعدد بازاریابی خواهد داش��ت.
خودکارسازی فرآیند بازاریابی مزیتهای فراوانی برای برندها به همراه دارد.
دلیل آن نیز کمک به صرفهجویی چشمگیر در زمان بدون کاهش کیفیت
انجام وظایفمان است.
توس��عهدهندگان اپهای موبایلی رقابت بس��یار ش��دید در زمینه ارائه
نرمافزارهای خودکارس��ازی بازاریابی دارند .برخی از شرکتها حتی دست
به تولید اپهایی ویژه ش��بکههای اجتماعی زدهاند .به این ترتیب فرآیند
بازاریابی ما در ش��بکههای اجتماعی با اس��تفاده از چنین اپهایی شکل
خودکار به خود میگیرد .برخی دیگر از ش��رکتهای فعال در این زمینه
حتی پا را فراتر از این نیز گذاشتهاند .به این ترتیب آنها با ترکیب ابزارهای
خ��ودکار با هوش مصنوعی پیش��رفته موفق به ارائه نرمافزارهای بس��یار
قدرتمندی شدهاند.
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 اکانتهای یک برند در شبکههای اجتماعی است .به این
ترتیب مخاطب فرصت بیشتری برای مشاهده محصوالت برند مورد نظر و
تصمیمگیری برای خرید خواهد داشت.
چرا خودکارسازی بازاریابی کسبوکارها 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 میدهند .به این ترتیب با کاربرد ابزارهای خودکارساز فرآیندهای
بازاریابی ارتباط ما با مش��تریان به گونهای منطقی و شخصیس��ازی شده
افزایش مییابد.
ب��ا اس��تفاده از ابزارهای پیش��رفته تمرکز ب��ر روی دامنه وس��یعی از
مخاطبهای هدف و تالش برای تبدیلش��ان به مش��تریان ثابت برندمان
امکانپذی��ر خواه��د بود .مزیت اصل��ی ابزارهای خودکارس��ازی بازاریابی
فراهمس��ازی اطالعات طبقهبندیشده 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 شیوههای اینچنینی متضمن اتالف وقت باالیی
است.
ب��ا توجه ب��ه آنچه در دو س��طر باال گفته ش��د ،در نهای��ت برندها چه
مزیتهایی از ابزارهای هوش��مند بازاریابی به دس��ت میآورند؟ به عنوان
پاسخ به نکات ذیل توجه کنید:
• فرآین��د خوشآمدگوی��ی به مخاطب ه��دف برندمان ب��ه طور کامل
خودکارسازی میشود .به این ترتیب مدت زمان زیادی برای برند ما ذخیره
خواهد شد.
• توانای��ی ما در زمینه جلب نظر دامنه هرچه وس��یعتری از مخاطبها
افزایش مییابد.
• ما فرصت مناسبی برای امتحان ،بهینهسازی و امتحان دوباره مدلهای
بازاریابیمان را خواهیم داشت.
• مدیریت همزمان چندین کانال بازاریابی بس��یار س��ادهتر از گذش��ته
میشود.
• سطح شخصیسازی 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��بوکارها میخورند ،مورد بررس��ی قرار میگیرد .هدف اصلی من در
اینجا بررسی نمونههای مطلوب از ابزارها و امکان استفاده از آنها بدون نیاز
به دانش رایانهای یا تکنولوژی فراوان بوده است (بدون تردید یک بازاریابی
موفق باید آشنایی کاملی با این موارد داشته باشد).
خودکارسازی کمپینهای  B2Bبا پاردوت
ابزار مورد نظر در این بخش گزینهای ایدهآل به منظور افزایش س��رعت
فعالیت بازاریابی در زمینه ( B2Bفرآیند مبتنی بر فروش میان شرکتها به

جای یک شرکت با مشتری نهایی) است .پاردوت کمک فراوانی به برندها
در زمینه بررس��ی دقیق وضعیت کمپینهای مختلف ،بهینهسازی ارسال
ایمیلهای تبلیغاتی ،پیگیری امور مش��تریان و تهیه گزارشهای دقیق از
بازگشت سرمایهگذاریمان بر روی امور مختلف میکند.
به طور معمول هزینه عضویت برای استفاده از خدمات نرمافزار پاردوت
هزار دالر در ماه اس��ت .اگر قصد بهرهمندی از نس��خه حرفهای پاردوت را
دارید ،هزینه ش��ما دو برابر (2هزار دالر در ماه) میشود .بدون تردید این
مقدار از هزینه برای یک نرمافزار بس��یار گران است .البته برندهای بزرگ
مشکلی در این زمینه ندارند .با این حال برندهای تازهکار در صورت عالقه
باید به فکر تامین اعتبار باشند.
خودکارسازی تبلیغات با AdRoll
جلب نظر مخاطب از طریق فعالیت در ش��بکههای اجتماعی مش��هور
مانند توییتر ،فیسبوک و اینستاگرام به اندازه فضای کلی اینترنت اهمیت
دارد .خوشبختانه امروزه امکان شخصیسازی انواع تبلیغات در پلتفرمهای
اجتماع��ی مختلف وجود دارد .یکی از نرمافزارهای بس��یار کاربردی برای
مدیری��ت بهینه تبلیغات  AdRollنام دارد .ه��دف اصلی از طراحی این
نرمافزار افزایش تاثیرگذاری کمپینهای 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 میکنند .این امر کار برندها و البته بازاریابها را
برای یافتن مخاطب تازه دشوار میکند.
یکی از ش��کایتهای همیش��گی کارب��ران پیرامون تبلیغ��ات مختلف
برندها نمایش نمونههای نامربوط اس��ت .راهکار م��ورد نظر من در اینجا
شخصیس��ازی ارائه تبلیغات با توجه به سلیقه گروههای مختلف کاربران
اس��ت .نرمافزار  AdRollدقیقا با هدف پاس��خگویی به چنین نیازی وارد
بازار شده است .با استفاده از این ابزار ما امکان شخصیسازی تبلیغاتمان
براساس دادههای مبتنی بر فعالیت کاربران شبکههای اجتماعی را خواهیم
داش��ت .به عالوه ،ای��ن ابزار گزارشه��ای دقیقی نی��ز پیرامون وضعیت
کمپینهای تبلیغاتی ما تهیه میکند .وقتی ما از نقطه قوت و ضعف کمپین
تبلیغاتیمان آگاه شویم ،امکان استفاده هرچه بهتر از بودجهمان را خواهیم
داشت .به این ترتیب با هزینه کمتر تاثیرگذاری بیشتری برای برندمان به
ارمغان میآوریم.
افزایش دقت بازاریابی با HubSpot
یک��ی از نرمافزاره��ای بس��یار کاربردی و مش��هور در زمین��ه بازاریابی
 HubSpotاس��ت .پشت این حجم وسیع از شهرت دالیل کامال منطقی
نهفته است .به عنوان یکی از مهمترین دغدغههای برندها ،هزینه استفاده از
نرمافزار  HubSpotبرای سه ماه نخست کامال رایگان است .وظیفه اصلی
ای��ن ابزار در زمینه بازاریابی کمک به تبدیل ایمیلهای اس��پم و تبلیغات
مصنوعی به نمونههای جذاب برای مخاطب است .این کار از طریق اتکا به
بانک اطالعاتی وس��یع موسسه  HubSpotو هوش مصنوعی موجود در
نرمافزارشان صورت میپذیرد .به این ترتیب بخش عمدهای از فعالیت ما در
زمینه بازاریابی بدون نیاز به کمترین فعالیتی و کامال خودکار تاثیرگذاری
باالیی خواهد یافت.
بازاریابی هوشمند و خودکار با مارکِتو
ه��دف اصلی ابزار مارکت��و کمک به برندها در راس��تای ایجاد رابطهای
پایدار با مخاطبهاست .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 اطالعاتمان
را ب��ه هوش مصنوعی آن بدهی��م .به این ترتیب ماکتو با تحلیل اطالعات
برند ما بهترین گزینهها برای ارتباط با مخاطب هدف را خلق میکند .در
نهایت انتخاب سناریو مورد نظر کامال به تصمیم ما بستگی خواهد داشت.
خودکارسازی تجربه مشتریان با iContact
نرماف��زار  iContactامکان��ات گس��تردهای در زمین��ه بهینهس��ازی
س��رویسهای بازاریابی ایمیلی فراهم میکند .البته پس از گذش��ت چند
سال از ارائه این سرویس آنها سری هم به حوزههای دیگر نظیر شبکههای
اجتماعی ،مدیریت رس��انه ،صفحات وب و تحلی��ل اطالعات گوناگون در
فض��ای اینترنت نیز زدهاند .به این ترتیب در اینج��ا ما با نرمافزاری کامال
توس��عهیافته و حرفهای مواجه هستیم .هدف اصلی این ابزار اکنون اندکی
متفاوت از ابتدای کارش شده است :دستیابی برندها به مخاطبهای هرچه
بیشتر .استفاده از  iContactفرصت مناسبی در راستای توسعه و افزایش
توجهها به برندمان فراهم میکند .این نکته از اهمیت باالیی برخوردار است
چراکه فروش بیشتر کامال مبتنی بر ارتباط با مخاطبهای بیشتر است.
اگر ش��ما فهرس��ت دقیقی از مخاطبهای برندت��ان در اختیار ندارید،
 iContactفهرست گس��تردهای از مخاطبهای مناسب برای برندتان را
پیشنهاد میکند .البته این امر مستلزم پرداخت هزینه اضافی است .با این

حال برای شروع کار برندها کامال مناسب به نظر میرسد.
نکت��ه جالب در م��ورد اس��تفاده از نرمافزار  iContactهزینه بس��یار
پاییناش است .به این ترتیب برای عضویت در این نرمافزار ماهانه فقط 14
دالر باید پرداخت کرد .در حالت کامال حرفهای با استفاده از تمام خدمات
نیز هزینه ما به ماهانه  99دالر افزایش مییابد .اگر اطالع دقیقی از وضعیت
ت نرمافزارهای مشابه  iContactداشته باشید ،رقم مورد نظر را کامال
قیم 
منصفانه خواهید یافت.
طراحی دستور کارهای خودکار با Net-Result
نرمافزار  Net-Resultبه برندها در زمینه صرفهجویی در هزینه و زمان
کمک فراوانی میکند .دامنه پوش��شدهی این نرمافزار بسیار حیرتانگیز
است .س��اخت صفحات وب ،طراحی کمپینهای مختلف ،ایجاد ایمیل و
یافتن مخاطب هدف برای برندها از جمله مهمترین خدمات این نرمافزار به
حساب میآید .هزینه خرید نرمافزار نیز برای پوشش  10هزار کاربر 960
دالر خواهد بود .همچنین برای برندهای بزرگ این هزینه در ازای پوشش
 500هزار کاربر به 6هزار دالر میرسد.
استفاده از  Data For SEOبرای بهینهسازی موتورهای
جستوجوگر
بهینهسازی موتورهای جستوجوگر یکی از مهمتری بخشهای بازاریابی
برای هر برندی محس��وب میش��ود .در هر صورت نمایش نام برندمان در
رتبهه��ای بهتر نتایج جس��توجو میزان قابل توجه��ی از کاربران را روانه
س��ایتمان خواهد کرد .این به معنای نمایش محتوای برندمان به ش��مار
هرچه بیشتری از مخاطبها خواهد بود .به طور معمول برندهای تازه کار
و کوچک س��رمایهگذاری باالیی بر روی این بخش انجام میدهند .به این
ترتیب با اس��تفاده از این ابزار هزینههای شما کاهش قابل توجهی خواهد
یافت .نکته مهم پیرامون نرماف��زار  Data For SEOارائهاش به صورت
کامال رایگان است .به همین دلیل نیز صرفهجویی بسیار معقولی در زمینه
هزینههای برندهای کوچک به همراه دارد.
تحلیل حرفهای اطالعات با استفاده از اینبونس
با استفاده از نرمافزار اینبونس برندها امکان برنامهریزی فرآیند تحلیلی
اطالعات مختلف را دارند .نکته جالب اینکه برای برنامهریزی این نرمافزار
نیازی به تایپ کردن هم نیس��ت .به لطف هوش مصنوعی پیش��رفته این
نرماف��زار ارتباط صوتی با آن امکانپذیر ش��ده اس��ت .اینبونس به معنای
واقعی کلمه تمام فرآیندهای برندها را مورد بررسی قرار میدهد .از ارسال
ایمیلهای ساده گرفته تا وضعیت پاسخگویی تیم پشتیبانی به تماسهای
مشتریان و کمپینهای پیامکی همه و همه تحت پوشش هوش مصنوعی
اینبون��س قرار میگیرد .بدون تردید بهرهمندی از نرمافزار اینبونس برای
ه��ر برندی جالب خواهد بود .با این حال معموال چنین ابزارهای حرفهای
نیازمند پرداخت حق عضویت فراوانی هس��تند .در مورد اینبونس در عین
ناباوری هیچ هزینهای برای خرید وجود ندارد .فقط باید هرچند وقت یکبار
تبلیغات درون برنامهای آن را مشاهده کنیم.
جمعبندی
به عنوان جمعبندی ،باید به اهمیت فرآیند بازاریابی در تعیین سرنوشت
برندها اشاره کنم .در حقیقت امروزه هیچ برندی از بازاریابی مناسب برای
موفقیت در عرصه کس��بوکار بینیاز نیست .با گسترش دامنه کسبوکار
برندها به صورت روزافزون مدیریت بخش بازاریابی دش��وارتر از هر زمانی
میشود .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 تازهکار توان انجام آن را ندارند .راهکار کمهزینهتر 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
برنامهمان پیش خواهد رفت.
خوشبختانه ابزارهای مختلف خودکارسازی بازاریابی در سطح گستردهای
در دسترس قرار دارند .با توجه به وضعیت کسبوکارمان و امکان انتخاب
نرمافزار مناسب فراهم است .مزیت اصلی چنین ابزارهایی نیز کامال روشن
است :مدیریت سریع و مطمئنتر فرآیندهای متنوع بازاریابی برندمان بدون
نیاز به هزینه اضافی.
در دنیای کس��بوکاری که روز به روز حضور تکنولوژی بیشتر میشود،
اتکا به شیوههای 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��بوکار تاریخ
انقضای مشخصی دارد .با این حال مشاهده راهکار بهتر محرکی برای ترک
شیوه کنونی و بهکارگیری راهکار تازه است .درست به همین خاطر نباید
بیش از اندازه به یک ش��یوه مش��خص اتکا داشت .بدون تردید استفاده از
توصیههای مذکور در این مقاله کمک شایانی به شما و برندتان در راستای
دستیابی به موفقیت خواهد کرد.
منبعnoobpreneur :
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ایستگاه بازاریابی
ایدههای ارزان بازاریابی برای رونق
کسبوکار()2

در شماره قبل به تعدادی از ایدههای بازاریابی پرداختیم و اینک ادامه
ایدهها را دنبال میکنیم:
به شبکههای ارتباط حضوری ملحق شوید
شبکهسازی کلید موفقیت در کسبوکار است .بهعالوه ،شبکهسازی
یکی از سریعترین ،سادهترین و موثرترین راهها برای ایجاد ارتباطات
معنیدار و س��ازنده اس��ت که میتواند به رونق روزافزون کسبوکار
ش��ما کمک کن��د .اگر تاکنون عضو یک ش��بکه ارتباط��ی نبودهاید،
وقتش رس��یده ک��ه وارد مجامع صنفی یا اتاقهای بازرگانی ش��وید.
همچنین میتوانید برای یافتن رویدادهای تخصصی در حوزه فعالیت
خود از سایتها و اپلیکیش��نهای فعال در این زمینه استفاده کنید.
بکوشید به عضویت مجامع حرفهای و سازمانها و انجمنهای صنفی
و کارآفرینی درآیید.
در نمایشگاههای تجاری شرکت کنید
س��ازمانهای محلی و منطق��های مانند اتاقه��ای بازرگانی ،اغلب
مجری برگزاری نشس��تها و نمایش��گاههای تج��اری در زمینههای
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 نمایشگاههای صنعتی و تخصصی غافل نشوید.
اما قبل از ش��رکت در نمایشگاه ،شیوههای حضور موثر در این قبیل
رویدادها را گردآوری و مطالعه کنید.
خود را برای دریافت جوایز حرفهای و صنعتی نامزد کنید
در ه��ر کش��وری از جمله ایران ،س��از و کار خاصی ب��رای ارزیابی
جنبههای مختلف یک سازمان و اهدای جوایز به برترینهای هر بخش
وجود دارد .جای��زه کنفرانس فناوریهای برندس��ازی ،جایزه کنگره
سراس��ری نشان شایس��ته ملی ،جایزه اجالس سراسری رضایتمندی
مش��تری ،گواهینامه همایش ملی کس��بوکار ،جایز ه جشنواره ملی
فنآفرینی ش��یخ بهایی ،جای��زه مدیریت فرآیند کس��بوکار ،جایزه
ملی تعالی س��ازمانی و جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران از جمله
جوایز ایرانی اس��ت که ب��ه برترینهای هر حوزه اهدا میش��ود .این
جوایز نهتنها نام کسبوکار شما را سر زبانها میاندازند ،بلکه موجب
افزایش اعتبار سازمانتان خواهند شد.

افراد تاثیرگذار را هدف بگیرید

مردم چیزی را میخرند که بشناسند و آن را از کسی میخرند که
ب��ه او اعتماد کنند .به همین دلیل ،بازاریابی از طریق افراد تاثیرگذار
(اینفلوئنسرمارکتینگ) در حال تبدیل شدن به یکی از محبوبترین
اس��تراتژیهای بازاریاب��ی در دنیای مدرن اس��ت .اف��راد تاثیرگذار با
اس��تفاده از کانالهای دیجیتالی که در اختیار ما قرار دارد ،میتوانند
بهراحتی و تنها با لمس یک دکمه به معرفی محصوالت و خدمات ما
به میلیونها طرفدار خود بپردازند.
رن��زو توصیه میکند ک��ه به جای کمیت و تع��داد دنبالکنندگان
چهرهها ،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��رهای را برای صنعت خ��ود انتخاب کنید که
بیشترین تناسب را با آن داشته باشد.
هنگامی که اینفلوئنس��ر مناس��ب با کس��بوکار خود را شناسایی
کردید ،میتوانید 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 شرکتها همکاری کنید
همکاری و مش��ارکت با س��ایر ش��رکتها در زمین�� ه ارائه خدمات
مکمل ،راهکاری عالی برای معرفی کسبوکارتان به مخاطبان جدید
اس��ت .میتوانید این ه��دف را از طریق روشه��ای آنالین همکاری
نظیر برگزاری وبینارهای مش��ترک یا میزبانی رویدادهای اختصاصی
محقق کنید .در صورت مش��ارکت با یک کسبوکار محلی ،میتوانید
به سادگی کارتهای ویزیت ،آگهیها یا بروشورهای خود را در محل
فعالی��ت آنها قرار دهید و متقابال ش��ما نیز اق�لام تبلیغاتی آنها را در
محل خود داشته باشید.
بازاریابی تلفنی کنید و ایمیل بفرستید
باور کنید یا نه ،بازاریابی تلفنی یا ایمیلمارکتینگ ،همچنان روشی
موثر برای مخاطبسازیاند و در عینحال هزینه خاصی جز زمانی که
صرف آن میکنید ،روی دستتان نمیگذارند .اگر روی صندلی خود
لم بدهید ،کس��ی با شما تماس نخواهد گرفت .پس دست بهکار 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 ارائ ه کسبوکار خود و بازارگرمی کردن برای
محصوالتتان 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 محصولتان 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 گفتوگو 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 –میتوانید تقویم کاری خود
را با مشتریانتان 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 برمیدارد یا به
ایمیل شما پاسخ میدهد روی خوش نشان دهید.
• یک آیتم تبلیغاتی کوچک و منحصر به فرد به رس��م هدیه برای
مشتریانتان ارسال کنید.
• پیشنهاد میشود 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.
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رهبری
جنبش سادهگرایی در دنیا
و اثر آن بر کسب و کار

جنب��ش س��ادهگرایی ی��ا کمینهگرای��ی ک��ه ترجم��ه کلمه
 Minimalismدر 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 سالهای اخیر به زمینه
کس��ب و کار و امور مالی نیز نفوذ پیدا کرده است .به طور کلی
میتوان گفت س��ادهگرایی 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
بههمریختگی چه فیزیکی و چه محتوایی در کس��ب و کارها و .
 . .جلوگیری شود و به دنبال راهی باشند تا به بهترین وجه این
بههمریختگی را از بین ببرند .در ادامه بر موضوعاتی که جنبش
سادهگرایی در زمینه کسب و کار تأکید میکند میپردازیم.
 -1اولویتبندی کردن اهداف
برای اینکه کسب و کار شما از انسجام کافی برخوردار باشد و
بتوانید جنبش سادهگرایی را در آن پیاده کنید باید اول از همه
اهداف��ی را که دارید اولویتبندی کنی��د .نه زمان و فرصتهای
ش��ما ،نه توان و انرژی و نه هزینههای شما اجازه میدهد 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
هیچیک از اهداف خود نرس��یدهاید ،تمامی اهدافتان را نصفه و
نیم��ه ره��ا کردهاید چرا که یا زمان یا هزین��ه کافی برای کامل
کردن آن نداش��تهاید؛ یا اینک��ه تمامی اهداف خود را به صورت
س��طحی اجرایی کردهاید و نتوانس��تهاید هیچی��ک از آنها را به
درس��تی و تم��ام و کمال انج��ام دهید تا به نتیج��ه دلخواهتان
برس��ید .پس س��عی کنید برای اجتناب از این آشفتگی و هدر
رفتن انرژیها و فرصتهای خود اهدافتان را اولویتبندی کنید
تا به نوبت به تک تک اهداف خود در زمانهای مناسب برسید.
ای��ن اولویتبندی همچنین ب��ه تمرکز بر فعالیتهای ش��ما
میافزاید و به ش��ما کمک میکند تا با تمرکز بیشتر به تک تک
اهدافتان برس��ید و از آشفتگی در اعمال ،تصمیمات و تفکرات
به دور باشید.
 -2محدود کردن نیازها
س��ادهگرایی به ش��ما کمک میکند تا نیازهایتان را محدود
کنید .محدودیت در نیازها موجب میشود تا به چند نیاز اصلی
خود تمرکز داشته باشید و دقیقاً بدانید که نیازهای خود را از چه
طریقی باید تأمین کنید .همچنین از هزینههای اضافی که باید
صرف کنید پرهیز میکنید .در نتیجه میتوانید پول بیش��تری
را برای رس��یدگی ب��ه اهداف مهم دیگرت��ان صرفهجویی کنید.
اس��تفاده از این رویکرد در کس��ب و کارها موجب صرفهجویی
باالی��ی در انرژی و س��رمایهها خواهد ش��د و در عین حال نیز
فعالیتهای موجود با قدرت و تمرکز بیشتری عملی خواهد شد.
 -3صرف پول برای موارد ضروری
به طور کلی میتوان گفت س��ادهگرایی در کس��ب و کارها به
این معنا نیست که شما هیچ پول یا هزینهای را صرف فعالیت و
کس��ب و کار خود نکنید .بلکه به این اشاره دارد که تا جایی که
میتوانید هزینهه��ای خود را کم کنید و از پول باقیمانده خود
برای اهداف ضروریتر اس��تفاده کنید ی��ا اینکه از زیر بار وامها
و قرضهای س��نگین در کس��ب و کارتان به رویه س��ادهگرایی
خالص شوید.
این سه موضوع کلی در جنبش سادهگرایی میتواند نظم الزم
در هر کس��ب و کاری را به وجود آورده و از هدر رفتن انرژی و
سرمایهها جلوگیری کند.
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رازهای موفقیت از زبان نویسندگان بزرگ جهان -سایمون سینک

به قلم :بیپالب گوش نویسنده حوزه موفقیت ،تکنولوژی و کسبوکار
مترجم :امیر آلعلی

سایمون سینک ،نویسنده و سخنران حوزه موفقیت و کسبوکار است
که از معروفترین نوش��تههای وی میتوان ب��ه دو کتاب پرفروش با چرا
ش��روع کنید و رهبران بزرگ چگونه الهامبخش میش��وند ،اش��اره کرد.
درواقع وی به تئوریهایی 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 شرکتها فعالیتم کرده است و همواره با این
پرسش در ذهن خود مواجه بوده است که چگونه برخی از برندهای جهانی
میتوانند به راحتی برای تمامی محصوالت خود مشتریان از پیش تضمین
ش��دهای 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 نمیدهد.
وی با تحلیل رفتار آنها به این نتیجه رسید که این دسته از شرکتها در
تبلیغ��ات اولویت را بر تکرار عل��ت فعالیت خود قرار میدهند .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 نمیتوان تفاوت زیادی را میان آنها
متصور ش��د .در ای��ن رابطه حتی برخی از برنده��ا تبلیغات و تالشهای
بیشتری را نیز انجام میدهند و کنترل قیمت مناسبتری را نیز دارند .با
این حال نایک در صدر فروش جهانی قرار داشته و انتخاب اول هر فردی
محس��وب میشود .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 کسبوکار 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 نمیتوان
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 میشد تا کارمندان که از برترینهای عصر خود محسوب میشدند
نیز صرفا دالیل مادی برای کار خود داش��ته باشند .بدون شک تحت این
ش��رایط نمیتوان انتظار داشت که نهایت تالش صورت پذیرد .در نهایت
نیز برادران رایت که از هیچگوه 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 میشود که تنها برخی از افراد
میدانن��د که کار خود را چگونه باید به بهترین نحو انجام دهند .در دایره
سوم که دایره طالیی محس��وب میشود ،افرادی حضور دارند که علت و
چرای��ی کار خود را میدانند .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 میرس��ند .این امر در حالی است که ابرشرکتهایی نظیر نایک و
اپل کامال برعکس عمل کرده و ش��روع کار آنها با دایره طالیی اس��ت .به
همین خاطر نیز این ش��رکتها ابتدا آرمان و هدف بزرگ خود را مطرح
ک��رده و در آخر محص��ول خود و امکانات موجود را با آن پیوند میدهند.
همین امر نیز باعث میشود 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 ارائهش��ده ،در
ادامه به بررس��ی  10راز موفقیت از زبان این نویسنده خوشفکر خواهیم
پرداخت.
-1کار خود را با چرایی آغاز کنید
هم��ه افراد در ط��ول زندگی خود کاری را انج��ام میدهند ،با این حال

درصد انگشتش��ماری هس��تند که دلیل فعالیتهای خ��ود را به خوبی
میدانند .این افراد نیز به عنوان پیش��گامان عصر خود معرفی میش��وند.
اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که هدف و چرای��ی انجام یک فعالیت و
بوکار ،کسب سود اس��ت .با این حال توجه داشته باشید
ش��روع یک کس 
که این امر نتیجه فعالیت ش��ما بوده و نمیتواند 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 نکردهاید ،نمیتوانید 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 میش��ود ،پیروی
نکردهاید.
 -2هدفی 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
میکنند 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 میتواند 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 تواناییهای
چندگانه و دورکاری به شدت توسط ابرشرکتها نیز پیگیری میشود .در
آخر فراموش نکنید که افراد برای دلیل کار شما پول پرداخت خواهند کرد
و برخالف تصور عموم خرید محصول هدف اصلی محس��وب نمیشود .به
همین خاطر نیز الزم است تا با هدف خود ،الهامبخش آنها باشید .تحت این
شرایط افراد حتی حاضر به پرداخت هزینههایی به مراتب بیشتر در مقایسه
با محصوالت مشابه سایر برندها خواهند بود.
-3شجاع باشید و شکست را بیمعنا تلقی کنید
تاکنون هیچ فرد موفق و بزرگی نبوده است که از شجاعت کافی برخوردار
نباشد .برای مثال برادران رایت در اولین تجربههای پرواز خود موفق ظاهر
نشدند و هواپیماهای آنها برای چندین بار سقوط کرد .این امر با توجه به
اینکه آنها هزینههای کار خود را از طریق تعمیر دوچرخه تامین میکردند،
بدون شک با فشار مالی زیادی همراه بود .با این حال آنها هیچگاه 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 داشتهاند .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.
-4ارتباط تنها در صحبت کردن خالصه نمیشود
بس��یاری از افراد تصور میکنند 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 شرکتها نیز صادق بوده و تنها شرکتهای محدودی موفق شدهاند 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 صحبتهای ش��ما پیرامون آن تاثیر چندانی
را نخواهد داشت.
-5رهبری 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 میتواند 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 ،نمیتوانید 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،

(بخش پایانی)

بهترین روش برای رسیدن به این جایگاه خواهد بود.
-6از موارد جدید واهمهای 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 بودهاید ،قواعد و اصول نیز
به خواس��ت شما شکل خواهد گرفت و موفقیت در مدت زمان کوتاهی به
ارمغان خواهد آمد.
-7مدیران 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 اسبهای خود بودند .این مثال به
خوبی نش��ان میدهد که یک تفکر برتر و متفاوت ،چگونه میتواند شما را
به فردی پیشرو تبدیل کند.
 -8محیط کاری لذتبخشی 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 فوقالعادهای را برای ش��رکت خود دارد ک��ه در آن انواع اتاقهای
اس��تراحت و حتی بازی برای کاهش فش��ار کارمندان ایجاد است .همین
امر نیز باعث میش��ود تا افراد بتوانند به بهترین ش��کل به کار خود ادامه
دهند .در همین راس��تا حتی کوچکترین 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 ،هیچگاه حتی نزدیک به آرمان ش��ما نیز نخواهد بود
و کارمندان نیز نمیتوانند ش��ما را باور کنند .تحت این شرایط جامعه نیز
کامال بیتفاوت از کنار شما عبور خواهد کرد.
-9این 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 خوشقیافهتر ،باهوشتر 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 تفاوتها اس��تفاده کرده و بر روی قابلیتهای
برتر خود س��رمایهگذاری 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 ،بهانههای شما کنار رفته و خود را محکوم
به تالش فوقالعاده خواهید دانس��ت .بدون شک تالش ضامن موفقیت در
ه��ر عرصهای 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.
-10مخالفان خود را نادیده بگیرید
در مس��یر انجام کاری بزرگ ،بدون شک شما با مخالفتهای گوناگونی
مواجه خواهید شد .ریشه بسیاری از این مخالفتها تنها به علت حسادتی
است که سایرین نسبت به شجاعت شما دارند .درواقع دالیل این افراد در
اکثر مواقع کامال ناکافی و بیدلیل 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.
منبعknowstartup :

تلفن مستقیم86073290 :
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ديدار مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان با امام جمعه شهرستان گنبد

گرگان -خبرنگار فرصت امروز -مهندس محمد رحیم رحیمی مديرعامل شرکت گاز استان گلستان و
هیئت همراه به منظور تبريک 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 ايشان بهره
مند شدند.در اين ديدار مهندس رحیمی ضمن تبریک فرارسیدن سال ،98از 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 نيز 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 پروژههای آب شیرین کن در شهرهای مختلف بوشهر تسریع میشود

بوش�هر -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  ۸۰درصد 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
پروژههای 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 برنامهریزی
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 فرآوردههای اس��تراتژیک انرژی را
اصلیترین 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��تهای اقتصاد مقاومتی ،حمایتهای همهی ارکان نظام مقدس جمهوری اس�لامی 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 ادامهی مسیر پرافتخار پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ،خاطرنشان کرد :در سال جاری نیز با هدف
ایجاد رونق تولید ،افزایش ظرفیت تولید فرآوردههای 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 تازهی صادراتی را بر صنعت پاالیش ایران خواهد گش��ود .وی در پایان تولید بهرهورانه را یکی
از ش��اخصهای اصلی رشد و توسعه کش��ور دانست و افزود :با تکیه بر دانش و تخصص مهندسان و کارگران و
صبوری خانوادهی ایش��ان از این پیچ تاریخی نیز گذر خواهیم کرد و با این رویکرد ارتقای کیفیت محصوالت،
پایین آوردن هزینهها ،افزایش سطح تولیدات و برنامهریزی برای بروننگری در اقتصاد در دسترس خواهد بود.

 746فقره انشعابات غیرمجاز رشت شناسایی شد

رشت -زینب قلیپور -مدیر امور آب و فاضالب شهرستان رشت از شناسایی  746فقره 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  746فقره 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  288مورد 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 و ۵۰۰هزار لیتر نفتگاز دربخش گلخانه های
شهرآوه صرفه جویی می شود

اراک -مین�و رس�تمی -عبداهلل گیتی منش مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اس��تان
مرکزی از صرفه جویی سه میلیون و ۵۰۰هزار 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  ۵۴گلخانه می باش��دنصب واز نعمت
گاز ش��هری برخوردار ش��دند .گیتی منش افزود با این اقدام مناسب ساالنه سه میلیون و ۵۰۰هزار 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  ۲تقدیرنامه ازسوی استاندارسمنان صورت گرفت؛

کسب رتبه برتر معاون استانداروفرماندار شاهرود(فرمانداری ویژه
شهرستان شاهرود )دربین شهرستانهای استان

ش�اهرود -حس�ین 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

بوش�هر -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  ۲۸اسفند تا
 ۱۵فروردین ماه در  ۵۸بقعه 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 خیمههای معرفت
را از دیگر برنامههای طرح آرامش بهاری دانس��ت و تصریح کرد :راهاندازی ایس��تگاههای پاسخگویی به مسائل
شرعی ،مشاوره خانواده ،نگهداری کودکان ،پرسمان اعتقادی،ایستگاه مشاوره وقف ،زنگ تفریح ویژه کودکان و
نوجوانان از دیگر برنامههای طرح آرامش بهاری در خیمه های معرفت استان بوشهر بود.
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مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان؛

خطر جدی و گسترده سیل برای خطوط و پست های برق

اهواز -شبنم قجاوند -مدیرعامل شرکت برق منطقه
ای خوزس��تان گفت :هزار و  ۴۳دکل برق این شرکت در
معرض س��یالب قرار گرفته که از این تعداد  ۴۹۲دکل به
ترمیم نیاز دارند و از  ۳۹پس��ت در معرض خطر ۷ ،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 ۲۳ :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.

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

بندرعب�اس -خبرنگار فرصت امروز -ب��ه گزارش روابط
عمومي اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان هرمزگان
داريوش باقر جوان در نخس��تين جلس��ه ش��وراي اداري استان
استان درس��ال  98گفت  :خوشبختانه با توجه به شرايط جوي
كش��ور درايام نوروز استان هرمزگان مشكل خاصي در بارندگيها
نداش��ت زيرا قبل از بارندگي با برنامه ريزي وتدابير الزم ازقبيل
بازديد پل ها و آب نماها درمحورهاي مواصالتي سطح استان و
تنقيه پل ها  ،پاكسازي حاشيه راه ها در دستور كار قرار بصورت
ويژه قرار گرفت واگر هم مش��كلي مشاهده گرديد دراسرع وقت
درپي حا آن برآمديم هرچند بطور مس��تمر در طول س��ال اين
كار توسط همكاران ساعي و پرتالش بنده صورت مي پذيرد كه
همين امر باعث گرديد در بارندگي هاي اخير اس��تان هيچگونه
مشكلي دراس��تان نداش��تيم  .مديركل راهداري وحمل ونقل
جاده اي استان هرمزگان در ادامه گزارش خود در شوراي اداري
كه در س��الن اجتماعات فرمانداري غدير برگزار گرديد اشاره اي

هم به تهيه تهيه تابلوهاي اطالعاتي  ،نصب چراغ هاي چشمك
زن  ،نصب بنرهاي مزين ش��ده به اش��عار ايمني  ،نصب بنرهاي
راهنماي مس��افرين درمحورهاي مواصالتي استان نمود وگفت
 :اكيپ هاي گش��ت زن��ي راهداري دوش��ادوش نيروهاي هالل
احم��ر  ،پليس  ،اورژانس در جاده هاي اس��تان به ارائه خدمات
به مس��افرين بطور شبانه روزي درايام نوروز پرداختند تا بتوانند

اس��تاندار قم در پيامي انتصاب توليت جديد آستان قدس
رضوي را تبريك گفت .به گزارش روابط عمومي استانداري
قم ،متن پيام دكتر بهرام سرمس��ت اس��تاندار قم خطاب به
حجت االسالم والمسلمين احمد مروي توليت جديد آستان
قدس رضوي بدين ش��رح اس��ت :خدمت در مشهد مقدس
و در ج��وار آس��تان نوراني امام علي بن موس��ي الرضا عليه
آالف التحي��ه و الثن��اء ،توفيق ارزنده اي اس��ت كه به لطف

اله��ي و در پرتو اعتماد مقام معظم رهبري (مد ظله العالي)
نصيب جنابعالي ش��ده است .ضمن ابراز خرسندي و تبريك
اين انتصاب ارزش��مند ،خصوصاً س��ابقه مديريت درخشان
جنابعالي در اس��تان قم ،اميدوارم در س��ايه س��ار حضرت
ولي عصر (عج) ،در مس��ير تابناك خدمت رس��اني به زوار و
مجاورين هش��تمين پيشواي شيعيان جهان و اداره شايسته
امور آن پايگاه مهم معنوي ،موفق و مستدام باشيد.

س��فري ايمن وروان وكم خطر ب��راي هموطنان عزيز رقم بزنند
كه به حول وقوه الهي مسافرين نوروزي با رضايتمندي استان را
به مقصد ش��هرهاي محل سكونت خود ترك كردند  .اين مقام
مس��ئول در خاتمه گفت  :حجم تردد درسطح استان در  17روز
فروردين ماه  411079 ، 98وس��يله نقليه بوده كه در مقايسه با
مدت مشابه سال گذشته از افزايش  5درصدي برخورداربوده و
س��هم وسائط نقليه سنگين هم سهمي  26درصدي بوده است .
وهمچنين حجم كل تردد وس��ايل نقليه در طول ستاد نوروزي
يعني از  25اسفند  97لغايت  17فروردين  11 98ميليون و215
هزار و  657دستگاه بوده كه ازاين تعداد يك ميليون و 437هزار
و  420دس��تگاه سهم وسائط نقليه س��نگين معادل  12درصد
وسهم وس��ائط نقليه س��بك ازاين تعداد نه ميليون 778هزار و
 237بوده كه نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل از افزايش 4
درصدي برخوردار بوده اس��ت كه س��رعت ميانگين اين وسايل
نقليه  79كيلومتر در ساعت بوده است .

پيام تبريك استاندار قم به توليت جديد آستان قدس رضوي

استاندارایالم:

در شورای امنیت کشور ،ایالم جزو استانهای برتر در حوزه مدیریت بحران معرفی شده است
ایلام -خبرنگار فرص�ت امروز -وی ،بابی��ان اینکه قبل از
وقوع سیل در اس��تان و موج اول بارشها و بر اساس هشدارهای
سازمان هواشناس��ی ،بازدیدهای غیررسمی از مناطق آسیبپذیر
انج��ام گرفت ،ابراز کرد :هماهنگیهای الزم در ش��ورای مدیریت
بحران انجام شد و تقسیمکار در بین دستگاههای 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 نمیشد
بهطورقطع خس��ارت سیل در استان بیش از اس��تانهایی مانند
لرس��تان بود .وی افزود؛ از آنجا که در ش��هر ایالم بسیار احساس
خطر میشد بنابراین با شناسایی کانونهای ورود سیالب به شهر
ایالم ،اقدامات پیشگیرانه ایی ازجمله ایجاد کانالهای جدید برای
مدیریت جریان س��یالب با حضور دس��تگاههای اجرایی و مرتبط
انجام ش��د .س��لیمانی دش��تکی ،بیان کرد :قبل از موج بارشها
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 میرفت پمپاژهای پاییندس��ت س��د دچار مشکل میشدند،
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��گیریهای الزم قبل از وقوع س��یل نمیشد 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 ،پایکار 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  300نقطه و محور در سطح جادههای

اس��تان به دلیل وضعیت توپوگرافی دچار ریزش و رانش ش��ده و
ح��دود  1200کیلومت��ر از جادهها و مس��یرهای مواصالتی ایالم
آس��یبدیده و در بخش کش��اورزی نیز  34هزار و  750هکتار از
اراضی کش��اورزی و بیش از  ۷۶۰هکتار از باغات استان در سیل
اخیر دچار خس��ارت شدند .قاسم س��لیمانی دشتکی ،با اشاره به
طرحهای ش��اخص در س��ال  ،98تصریح کرد :در سال  98طرح
گرمسیری بهعنوان 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 رئیسجمهور محترم به استان که بهاحتمالزیاد
اواخر اردیبهش��تماه انجام میشود پروژههای زیادی برای افتتاح
و ش��روع کارداریم .نماینده عالی دولت در اس��تان ،بابیان اینکه
امیدواریم در سفر رئیسجمهور محترم ،راهآهن 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  700میلیون
دالر اختصاصیافت��ه اس��ت و واحد اولفین پتروش��یمی ایالم نیز
امسال افتتاح میشود.

سیل در گمیشان به هزار و  ۳۳۶واحد روستایی و هزار و  ۷۰۰واحد مسکونی شهری خسارت وارد کرده است
گ�رگان -خبرن�گار فرصت ام�روز -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  ۳۳۶واحد ارزیابی ش��ده که از ای��ن تعداد ۱۸۸
واحد تخریب ش��ده ک��ه باید از نو احداث ش��ود و هزار و
 ۱۴۸واحد 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  ۷۰۰واحد مسکونی خسارت وارد کرده که از این تعداد
 ۲۲۵واحد نیاز به نوس��ازی و هزار و  ۴۴۵واحد مسکونی
نیاز به تعمیر دارد.

شهردار مشهد در بازدید سرزده بامدادی از مرکز :137

افزایش اعتماد مردم به مدیریت شهری مهمترین ماموریت حوزه فرهنگی و رسانهای شهرداری

مشهد  -صابر ابراهیم بای  -محمدرضا کالئی در بازدید
س��رزده از مرکز ارتباطات مردمی  137که در نخستین ساعت
بامداد روز جاری ،بیس��تم فروردین ماه و در پی آماده باش این
مرکز برای دریافت تماسها و درخواس��تهای ش��هروندان در
ی رگباری پیشبینی ش��ده صورت گرفت ،اظهار
ح��وزه بارندگ 
داش��ت :روابط عمومی ،روزنامه ش��هرآرا و س��ازمان اجتماعی
فرهنگ��ی ،حوزههای س��ه گانه موجود مدیریت ش��هری برای
ارتب��اط با مردم اس��ت که مرک��ز ارتباطات مردم��ی  137نیز
در همین خان��واده میگنجد .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 بارندگیهای رگباری اس��ت ،باید مردم مطمئن باش��ند
که مرجعی وجود دارد تا حرف آنها 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 میدهد .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 میشود که این اعتماد جزو ارزشمندترین
سرمایههای اجتماعی ما قلمداد میشود و باعث سرعت گرفتن
برنامههای مدیریت ش��هری در حوزههای مختلف میشود .وی

تاکی��د کرد :هم��ه برنامهریزی و اقدامات فرهنگی و رس��انهای
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
 137نیز گفت :عملکرد این مرکز بس��تگی ب��ه آن دارد که به
چه میزان درخواس��تهای 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 میگی��رد ،که این
پاسخگویی به همکاری و عملکرد حوزههای مختلف شهرداری
بس��تگی دارد و اگر کسی برای پاس��خگویی به درخواستهای
شهروندان از طریق  137همکاری نکرد باید با او برخورد شود.
کالئ��ی افزود :حضور  137ضروری ب��وده و بودنش خیلی مهم
اس��ت اما اقدامات زیادی بای��د صورت گیرد تا به  137مطلوب
مردم و این دوره مدیریت شهری دست یابیم.
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 33نکته ارزشمند که محیط کار را برایتان مفرح و لذتبخش میکند

بیش��تر کارفرمایان تمایل دارند موفقیت ش��غلی را به��رهوری باالتر
تفس��یر کنند .مطالب زیادی پیرامون سختکوشی در محل کار شنیده
میشود ،اما هر چقدر هم سختکوشی مهم باشد ،باز هم سالمت روان
ما اهمیت بیش��تری از مس��ئولیتها و ایمیلهای کاری دارد که باید به
آنها رس��یدگی کنیم ،اما چطور میتوانیم عمل کنیم که هم در محیط
کار شاد باشیم و هم خللی در فعالیت حرفهایمان به وجود نیاید؟
در ای��ن مقاله قص��د داریم راهکارهایی را برای ب��اال بردن بهرهوری و
حفظ سالمت روان در محیط کار متذکر شویم.
به خودتان هدایای سرگرمکننده بدهید
ش��اید از وظایفی که باید انجام دهید لذت نبرید ،پس با پاداش دادن
به خودتان ،انگیزه به دس��ت آورید و ارادهت��ان را تقویت کنید .مث ً
ال به
خودتان بگویید« :اگر این کار را به خوبی انجام دهم ،از فروشگاه کیکی
میخرم تا در زمان استراحت با چای بخورم» .یا «اگر این گزارش را به
موقع تحویل دهم ،با دوستانم برای شام به بیرون میروم».
ب��ا توجه ب��ه عالقهمندیهای خ��ود خالقانه عمل کنی��د ،میتوانید
پاداش��ی به خودتان بدهید که انگیزه خوبی ب��رای انجامدادن کارهای
کل هفته باشد.
گاهی کودکانه عمل کنید
ب��رای ش��اد بودن در محی��ط کار میتوانی��د همانند ک��ودکان رفتار
کنید ،البته نباید در این رفتار زیادهروی ش��ود زیرا هنوز هم نیاز اس��ت
رئیستان ش��ما را جدی بگیرد .چند دقیقه ترک کردن میز کار و بازی
کردن همانند کودکان ،فش��ار کاری را از روی دوشتان بر میدارد و با
اش��تیاق بیشتری به س��مت کار باز میگردید .میتوانید همانند بچهها
خمیر بازی کنید یا روی میزتان پازل درس��ت کنید .با انجام این کارها
ذهنتان آرام میش��ود و خالقیتتان بروز میکند .شاید بهتر باشد چند
دقیقهای تمرینات ورزشی ساده انجام دهید تا سرحالتر از قبل به سراغ
مسئولیتهای شغلیتان بروید.
برای خودتان گل بخرید
گلها بس��یار زیبا هستند و بوی خوش آنها حالتان را خوب میکند.
پ��س چند ش��اخه از گل موردعالقهتان را روی می��ز کار بگذارید تا هم
انرژی بگیرید ،هم احس��اس ش��ادی کنید و هم ظاهر زیبایی به میزتان
بدهید.
آهنگهای موردعالقهتان را انتخاب کنید
گوش دادن به موسیقی موردعالقهتان سبب تقویت روحیه و افزایش
خالقیت شما خواهد ش��د ،مخصوصاً وقتی مسئولیتهای سختی برای
انج��ام دادن دارید .پس موس��یقی موردعالقهت��ان را گوش دهید .البته
میتوانید از آهنگهایی که روانشناس��ان پیشنهاد میدهند هم استفاده
کنید.
به سراغ فضای مجازی بروید
گاه��ی وقتی حوصله انجام وظایفتان را ندارید ،به س��راغ اینترنت و
س��ایتهای مورد عالقهتان بروید یا فیلمهای س��رگرمکننده ببینید .با
این کار روحیهتان تقویت میشود و با انرژی به سراغ کارها میروید.
مدیتیشن کنید
تمرینات مدیتیش��ن تأثیر مثبت زی��ادی روی ذهن دارند و هیچکس
نمیتواند منکر آن شود .به تازگی تحقیقی در دانشکده پزشکی دانشگاه
هاروارد انجام ش��ده که نش��ان میدهد افرادی که هیچ وقت مدیتیشن
انجام نداده بودند ،با انجام تمرینات مدیتیشن توانستند احساسات خود
را به خوبی کنترل کنند و به پیشرفتهای ذهنی و عاطفی چشمگیری
برسند .پس در محل کار برای  5تا  10دقیقه مسئولیتهایتان را روی
زمین بگذارید و در آرامش نفس عمیق بکشید.
کمی قدم بزنید
در زمان اس��تراحت یا وقتی ذهنتان خیلی خسته است ،از دفتر کار
بیرون بزنید و کمی در محوطه پیادهروی کنید .قدم زدن برای سالمت
جس��م و روحتان مفید اس��ت و روحیهتان را تقویت میکند .شاید بهتر
باش��د در حین اینکه با همکارانت��ان در مورد کار حرف میزنید ،پیاده
روی کوتاهی هم داشته باشید.
غذای کافی بخورید تا بدخلقی نکنید
ناهاری در سرکار بخورید که شامل گروههای غذایی اصلی چون آهن،
کلس��یم ،فولیک اس��ید ،منیزیم ،ویتامین  Bو  ...باشد .این مواد غذایی
تأثیر زیادی روی خلق و خویتان دارند .البته این مواد در بیشتر غذاها
وجود دارد ،پس هم میتوانید غذای موردعالقهتان 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
بیاطالع 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 بدنتان کمک میکند همیشه هیدراته بماند ،پس دچار
س��ردرد نخواهید ش��د ،بهتر تمرکز میکنید و فکرت��ان هم بهتر عمل
میکن��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 کام ً
ال جدی هس��تند و از خندیدن
خ��ودداری میکنن��د ،در حال��ی که مطالعات انجامش��ده در دانش��گاه
اس��تنفورد نش��ان میدهد خنده بهترین عامل در افزایش کارایی است.
لبخند زدن و خندیدن س��بب میش��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 لذتبخش میداند .پس وقتی خوشحال نیستید
هم لبخند بزنید ،در این زمان مغز ش��ما فکر میکند 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 هزینههایتان صرفهجویی میکنید و به س�لامتی
بیش��تری خواهید رسید .ورزش قبل از کار به شما کمک میکند تا روز
پرانرژی و شادابی داشته باشید و بهرهوریتان باال رود .بعد از تمام شدن
ساعت کاری ،کارهای شخصی زیادی در خانه دارید ،پس الزم است به
قدر کافی انرژی و روحیه برای خانوادهتان ذخیره کنید.
به یکی از همکارانتان کمک کنید
کم��ک به دیگ��ران و نوع دوس��تی باعث ایجاد احس��اس ش��ادی و
خوش��حالی میشود .پس وقتی یکی از همکارانتان نیاز به کمک دارد،
لحظهای درنگ نکنید .ش��اید کمک ب��ه همکارتان تنها  10دقیقه طول
بکش��د ،اما این کار باعث میش��ود در تمام طول هفته احساس بهتری
داشته باشید.
به سه اتفاق خوبی که برایتان رخ داده ،فکر کنید
به چیزهایی فکر کنید که باعث رضایت خاطر ش��ما میشود و از نظر
اجتماعی ،روانی ،جسمی و عاطفی ،نوعی مزیت به حساب میآید .مث ً
ال
به اینکه مش��کل بیخوابی ندارید ،سالم هستید و احساس خوشبختی
میکنی��د ،فکر کنید .ش��ما باید برای داش��تههایتان قدردان باش��ید،
مه��م این اس��ت که تمامی آنه��ا را به خودتان ی��ادآوری کنید تا باعث
خوشحالیتان شود.
برای خودتان یک هدیه جذاب و بامزه بخرید
توصیه میکنیم برای خ��وردن چای در محل کار یک لیوان کارتونی
با طراحی جالب بخرید .میتوانید هر چیزی بسته به شغل خود بخرید.
فردی که به ش��غل نویس��ندگی مش��غول اس��ت ،بهترین هدیه برای او
لوازمالتحریر اس��ت ،قطعاً او با داشتن جامدادی ،مداد و پاک کن جذاب
به روحیه بهتری میرسد.
فضای کارتان را تغییر دهید
اگ��ر به صورت انف��رادی کار میکنید 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 همکارانتان به اشتراک بگذارید و در
هنگام کار با آنها در ارتباط باش��ید .با این کار مش��ارکت بهتری با آنها
خواهید داشت و میتوانید همکارانتان را بهتر بشناسید.
 20دقیقه در روز را به برنامهریزی کارهای شخصی اختصاص
دهید
هر فردی به جز مسئولیتهای 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
بهرهوریتان میش��ود .به جای اینکه دچار اضطراب شوید و خوشحالی
را از خ��ود بگیرید ،تنها  20دقیقه برای برنامهریزی 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 Whiteس��ردبیر یکی از مجالت ُمد میگوید:
«بیش��تر افراد وقتی دچار اش��تباه میش��وند ،به س��ختی ب��ه عقب بر
میگردند تا ببینند کجای کار درس��ت انجام نش��ده اس��ت ،اما همیشه
وقتی به عق��ب بر میگردید و به تجربیاتتان فک��ر میکنید ،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��یدهاید
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 اهدافتان برنامهریزی کنید .اهدافی برای
خود مش��خص کنید که به شما انگیزه میدهند .همیشه باید سه هدف
انگیزش��ی خوب برای شغلتان 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 کارهایتان را
چگون��ه و با چ��ه کیفیتی انجام میدهید ،بس��یار مهمتر از مقدار کاری
ک��ه انج��ام میدهید ،هس��ت .ش��اید مدام ب��ه دنبال باال ب��ردن تعداد
فالوئر ش��بکههای اجتماعی و افزایش درآمد باش��ید ،اما باید بدانید هر
چقدر ای��ن ارقام باالتر رود ،لزوماً خوش��بختتر نخواهید بود .به دنبال
عالقهمندیهایتان باش��ید و اهداف کوچک را پیگیری کنید؛ مطمئن
باشید به دنبال آنها اهداف بزرگتر به دست میآید.
به دنبال ایجاد تغییر در زندگی خود باشید
گاه��ی زندگ��ی روزمرهمان تکراری میش��ود و بیرون آم��دن از این
وضعیت س��خت به نظر میرس��د .ب��رای رهایی از این ش��رایط باید به
دنبال تغییر و تنوع باشیم .اگر همیشه با خودروی شخصی به محل کار
میروید ،شاید بهتر باشد یک بار وسایل نقلیه عمومی ،دوچرخهسواری
ی��ا پیادهروی را امتحان کنی��د .هر از گاهی خود را ب��ه صرف صبحانه
در ی��ک کافه مهمان کنید یا غذای موردعالقهتان را با خود به س��رکار
ببرید .ناهار را با دوس��تانتان صرف کنید یا بعد از کار به رس��توران یا
کافیشاپ بروید.
برنام ه هیجانانگیزی با همکارانتان داشته باشید
دورهمیهای��ی ب��ا همکارانتان داش��ته باش��ید و از کن��ار هم بودن
ل��ذت ببرید .با هم ق��رار بگذارید آخر هفتهها به کوهن��وردی بروید یا
دوچرخهس��واری کنی��د .اگ��ر برای اوقات بی��کاری خ��ود برنامه مهیج
بگذارید ،هم روحیهتان تقویت شده و هم بازدهی کاریتان باال میرود.
پس دست به کار شوید و با این کار همکارانتان را هم خوشحال کنید.
به انداز ه 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 کاریتان میپردازید .پس بهتر اس��ت به ان��دازه کافی بخوابید.
مطالعات انجامش��ده توسط انجمن روانشناس��ی آمریکا نشان میدهد،
افرادی که هشت ساعت از وقت خود را به خواب و استراحت اختصاص
میدهند ،خوشحالتر و سالمتر از بقیه هستند.
افکارتان را سر و سامان دهید
هر روز صبح  15دقیقه برای نظم بخش��یدن ب��ه افکار و برنامهریزی
اه��داف روزانهت��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��حالیتان میش��ود و راههای دس��تیابی به
خوشحالیهای کوچک را دریابید.
از آخر هفتهتان 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 دلت��ان میخواهد از آن لذت
ببرید .نیاز نیس��ت برای انجام دادن کارها ،از وقت استراحتتان بزنید،
چون صبح روز شنبه به قدر کافی برای انجام کارهایتان وقت خواهید
داشت.
خالقیت و نوآوری به خرج دهید
کارهای��ی انجام دهید که ش��ما را به چالش میکش��ند و مجبورتان
میکنند کمی نوآوری و خالقیت داشته باشید .باید در زمینه شغلیتان
چالشه��ای جدیدی برای خود ایجاد کنید .این کار ش��ما را امیدوار و
هیجانزده میکند و سبب میشود شغلتان 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 میکند.
از فرصتهای ارزشمندی که دارید ،استفاده کنید
حتماً به یاد دارید ،وقتی در دوران مدرسه به گردش علمی میرفتیم،
یادگیری مطالب درسی برایمان جذابتر میشد .پس اگر امکان دارد،
گاهی از محل کار همیش��گی خود بیرون بیایید و جلس��ات کاریتان را
در محیطه��ای جذابتری برگزار کنید .ای��ن کار باعث تقویت روحیه،
افزایش بهرهوری کاری و لذت بردن از کار خواهد شد .دفتر کار خود را
ترک کنید و با همکاران و افرادی که در حوز ه کاری شما فعالیت دارند،
وقت بگذرانید؛ با این کار میتوانید از ایدههای کاری آنها استفاده کنید.
برای برنامهریزی 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 برنام ه متف��اوت و بهتری
ترتیب دهی��د .معموالً کارفرمایان تمایل دارند کارمندانش��ان به جای
بیکار بودن ،ایدههای جدید ارائه دهند و در انجام برخی کارها پیشقدم
شوند .مث ً
ال به او پیشنهاد دهید یک روز در هفته در خانه بمانید و کارها
را از راه دور پیگیری کنید یا صبحها 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 میدهد و بدین ترتیب شاد بودن در محل
کار را تجربه خواهید کرد.
از مزایای کاریتان بهره ببرید
خیلی از ش��رکتها و س��ازمانها ،مزایایی چون مسافرتهای ساالنه
یا بن اس��تفاده از رس��تورانها و مکانهای تفریح��ی را برای کارمندان
خود در نظر می گیرند .توصیه میکنیم از این مزایا اس��تفاده کنید زیرا
سبب میشوند انرژیتان بیش��تر شود و کارهایتان را با روحیه بهتری
انجام دهید.
به تعطیالت بروید
استفاده از ایام تعطیالت باعث خوشحالی و تقویت روحیهتان میشود.
این همان چیزی اس��ت که برای پیش��رفت ش��غلی و افزایش راندمان
کاری به آن نیاز دارید .تحقیقات حاکی از آن است 57درصد شهروندان
آمریکایی از تعطیالت اس��تفاده نمیکنن��د ،بلکه در این مواقع یا خواب
هستند یا کار بیشتری انجام میدهند.
پس برای داشتن بهرهوری بیشتر ،مقصدی انتخاب کرده و برای رفتن
به یک سفر مهیج و مقرون به صرفه برنامهریزی کنید.
در هنگام سفر ،کارهایتان را دنبال کنید
میتوانید 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 ارتباطتان با
وظایف ش��غلی قطع نخواهد ش��د .پ��س در جریان کاره��ا بوده و لذت
بیشتری از سفرتان میبرید.
در کنار وظایف شغلیتان ،یک پروژه جانبی انجام دهید
انجام پروژههای جانبی به ش��ما کمک میکند تا عالقهمندیهایتان
را پی��دا کنید؛ چیزی که ممکن اس��ت در محل کار فرصت انجام آن را
نداش��ته باشید .این کار سبب میشود تا وقتی دچار روزمرگی میشوید
یا وظایفتان خس��تهکننده به نظر میرس��د ،احس��اس شادی و نشاط
بیشتری پیدا کنید .اگر این پروژه جانبی شما را سر ذوق میآورد ،آخر
هفتهها به آن بپردازید .پس عالقهمندیهای خود را پیدا کنید و هرچه
زودتر دست به کار شوید.
درخواست ترفیع شغلی دهید
ش��اید فکر کنید کار زیادی انج��ام میدهید 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��غلتان را دوس��ت نداری��د و از انجام وظایف خ��ود هیچ لذتی
نمیبرید ،حتماً آن را کنار بگذارید ،زیرا برای سالمت روانی و ذهنیتان
بس��یار مهم اس��ت .اگر فکر میکنید کارتان غیرقابل تحمل اس��ت و از
طری��ق هیچ یک از راهه��ای مذکور نمیتوانید در محل کار به ش��ادی
برسید ،وقت آن رسیده شغل فعلیتان را کنار بگذارید و به دنبال شغل
دلخواه خود باشید.
منبعthemuse/ucan :
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تبلیغـات خالق

درنگ
با  ۵دلیل افول استارتاپهای فناوری آشنا شوید

یک کارش��ناس بازاریابی گفت بسیاری از کس��ب و کارهای نوپای فناوری در سال  ۱۳۹۷به دلیل بیثباتی
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  ۱۳۹۷به دلیل بیثباتی وضعیت اقتصادی ،دچار افول شدند
و ورشکس��تگی آنها قابل پیشبینی 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 میتوانست ،شکست آنها را پیشبینی کند .در بررسیهای انجامشده مشخص شد بسیاری از استارتاپها در
بحرانهای مالی در سراسر جهان به دالیل زیر دچار افول شدید یا ورشکستگی شدهاند.
 .۱آنها نمیدانند چگونه ،درست برنامهریزی کنند
کمبود برنامهریزی برای زمانی اس��ت که ش��ما اهمیت و ارزش برنامهریزی را نادیده میگیرید و خود
را ب��رای یادگیری روشه��ای برنامهریزی ،به زحمت نمیاندازید .یک برنامهری��زی خوب باید هم اهداف
کوتاهمدت و هم اهداف بلندمدت را در برگیرد و همچنین روش��ی برای اندازهگیری اهداف و نتایج باش��د.
این برنامهریزی باید دارای موارد لیستشده مشخص ،معیارها و مراحل برجسته باشد.
 .۲آنها نحوه رهبریکردن را نمیدانند
رهبری کردن ش��امل انگیزهدادن و الهامبخش��یدن به کارکنان خود اس��ت .این رهبری با ایجاد کردن
اعتم��اد ب��ه نفس در افراد و کمک به آنها ش��روع میش��ود .رهبر ی��ک نیاز ضروری اس��ت که بدون آن
تصمیمگیری درس��ت و فعالیتهای تأثیرگذار مشکل اس��ت .رهبر روی همه جنبههای یک تجارت تأثیر
میگذارد ،از نحوه کار کارکنان گرفته تا نحوه سازماندهی عملیات.
به یاد داشته باشید ،این کارمندان هستند که یک استارتاپ را از بحرانها نجات میدهند ،نه مدیر آن!
 .۳آنها نمیدانند که چگونه افراد را مدیریت کنند
شکس��ت در زمینه مدیریت افراد ،از بیتوجهی به پیشنهادات ،شکایتها و انتقادات شدید تحت عنوان
بازخورد س��ازنده ناشی میشود .این عامل نهتنها روحیه کارکنان را پایین میآورد بلکه سبب کاهش کار
تیمی و بهرهوری خواهد شد.
 .۴آنها نمیدانند که چگونه بازاریابی کنند
بازاریابی با یادگیری راهکارهای تبلیغاتی ش��روع نمیش��ود بلکه با تمایز محصوالت ش��روع میش��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.
 .۵آنها نمیدانند 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 مصرفکننده و تالش برای رفع این نیازها شروع میشود.
خوب رفتار کردن با مشتریان هنگام مراجعه آنها از طریق دنبال کردن بهترین الگوهای رفتاری شروع میشود.

دالیل افزایش ارزش بیتکوین در سال جاری میالدی

تحلیلگ��ران بازارهای جهان��ی معتقدند ارزش بیتکوین بهدالیلی مانن��د افزایش ۱۹درصد ارزش آن و
توس��ع ه صنعت رمزارزها ،در س��ال جاری افزایش پیدا خواهد کرد .به گزارش زومیت ،ارزش بیتکوین در
۱۳فروردین س��ال جاری در برخی مناطق از مرز  ۵,۰۰۰دالر عب��ور کرد و میانگین قیمت جهانیاش به
 ۴,۸۰۰دالر رسید .بسیاری از سرمایهگذاران و مدیران برجسته به پنج دلیل معتقدند که ارزش بیتکوین
در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد .در ادامه ،این دالیل را با هم مرور میکنیم:
 .۱حرکتی کامال فنی
هفت ه گذش��ته CCN ،در گزارشی اعالم کرد ثابتماندن قیمت بیتکوین برای مدتی به ارزش ۴,۲۰۰
دالر با هدف افزایش قیمت آن ضروری اس��ت و بعد از سررس��یدن این مدت ،میتوان انتظار داشت ارزش
بیتکوین افزایش پیدا کند و به  ۴,۵۰۰دالر برس��د .بعد از فروش  ۸۰میلیون دالری بیتکوین و قرارداد
 ۵۰۰میلی��ون دالری صرافی ،BitMEXتغییرات صعودی قیمت بیتکوین آغاز ش��د .ثابتماندن قیمت
 ۴۲۰۰دالری بیتکوی��ن و حرکتی کامال فنی باعث ش��د ارزش بیتکوین حدود ۱۹درصد افزایش یابد.
همچنین ،مشاهدههایی نیز نشان میدهند افزایش قیمت بیتکوین تازه آغاز شده است.
 .۲افزایش حجم و افزایش عالقهمندی
بعد از افزایش ۱۹درصدی قیمت بیتکوین ،چانگپنگ ژائو ،مدیرعامل صرافی  Binanceو مشهور به
 ،CZاعالم کرد حجم بیتکوین در این صرافی به باالترین س��طح خود رس��ید و پلتفرم آنالین این شرکت
ن حال ،بعد از
برای مدت کوتاهی عملکرد ضعیفی داشت و نهایتا مشکلش بعد از مدتی برطرف شد .با ای 
چهار ماه کاهش حجم و رکود در بازار رمزارز ،افزایش تقاضا باعث بُروز اختالالتی در سِ رورها شد و برخی
س��رمایهگذاران در مدت کوتاهی نمیتوانستند معامالتشان را در این صرافی انجام دهند .افزایش حجم
معامالت نشان میدهد عالقه سرمایهگذاران به بازار رمزارزها بار دیگر درحالافزایش بوده و وضعیت این
کالس دارایی و بازار آن روبهبهبود است.
 .۳صحبت بانکها و شرکتهای مشاوره و مؤسسهها درباره رمزارزها
بهگفته الکس کروگر ،اقتصاددان و تحلیلگر بازارهای جهانی ،تمامی ش��رکتهای مشاور ه سرمایهگذاری
بع��د از افزایش 19درصدی یکش��ب ه قیمت بیتکوین درباره آن صحب��ت میکنند .همچنین ،تمام افراد
غیرفعال در بازار رمزارز نیز بار دیگر به بیتکوین عالقهمند شدهاند .افزایش قیمت ۱۹درصدی بیتکوین
ارزش زیادی داش��ت؛ زیرا بسیاری از سرمایهگذاران میترس��یدند رکود سهماه ه قیمت این رمزارز مانند
گذش��ته به کاهش ارزش آن منجر ش��ود .پیش از افزایش قیمت بیتکوین ،اقدامات مؤسس��ههای بزرگ
مال��ی ،مانند نزدک و  Fidelityو  ICEنیز باعث افزایش عالقهمندی و توجه به بیتکوین و بازار س��ایر
رمزارزها شده بود و بعد از این اتفاق ،توجهها بیشاز پیش بهسمت این بازار معطوف شد.
 .۴فقط افزایش ارزش بیتکوین نه سایر رمزارزها
در دو م��اه گذش��ته ،داراییهای رمزنگاری و رمزارزها مانند لیتکوی��ن و کاردانو و آنتولوژی بین  ۳۰تا
۱۰۰درص��د افزایش ارزش یافتهاند .تحلیلگران فنی میگویند عملکرد قوی رمزارزها باعث ش��د این بازار
برخالف بیتکوین ،دچار رکود نش��ود .حال ،برعکسش��دن جریان بازار ،یعنی افزایش قیمت بیتکوین و
راکدماندن ارزش سایر رمزارزها ،بار دیگر سرمایهگذاران را به بیتکوین عالقهمند خواهد کرد.
 .۵توسع ه صنعت
عالوه بر افزایش ارزش بیتکوین ،صنعت رمزارزها نیز پیش��رفتهای چش��مگیری ازجمله پذیرش در
دنیای تجارت را تجربه کرد .در دو هفته گذشته ،بزرگترین پلتفرم تجارت الکترونیک سوئیس پرداخت از
طریق رمزارزها را پذیرفت و همچنین یکی از هتلهای مجلل و بزرگ سوئیسی پرداخت از طریق رمزارز
را برای مشتریانش امکانپذیر کرد.
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مسیرموفقیـت

روزی شاداب و پرانرژی بدون خوردن کافئین
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��بها به قدر کافی بخوابید .در این
مواقع چون میزان هیجان بس��یار باالس��ت ،میزان آدرنالین در بدن افزایش پیدا میکند و
در نتیجه انس��ان احساس خستگی نمیکند ،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 خوابآلودگی ،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 فعالیتهای روزمره خودمان ادامه دهیم.
نداش��تن خ��واب کافی باعث بر هم خوردن نظم در تمام ام��ور از جمله تمرکز ،حافظه و
واکنشها میش��ود .به همین علت بهتر اس��ت تصمیمهای مهم��ی در این زمانها گرفته
نش��وند .در ادامه ما به معرفی راههای افزایش انرژی بدون استفاده از نوشیدنیهای حاوی
کافئین میپردازیم.
 -۱رانندگی 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
میشوید.
 -۲کمی چرت بزنید
اگر فرصت الزم برای یک خواب
کافی را ندارید ،تالش کنید حداقل
 ۱۵دقیق��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 میشود .بنابراین
ساعت خود را تنظیم کنید و بیش
از  ۳۰دقیقه نخوابید .این کار باعث
میشود شما کمی سر حال بیایید.
 -۳تا میتوانید آب بنوشید
ش��اید اولین روشی که برای رفع
خس��تگی به ذهن ش��ما میرسد،
خ��وردن قهوه ی��ا نوش��یدنیهای
کافئیندار باش��د ،اما برخالف باور
عموم��ی ،ای��ن روش چن��دان راه
مناس��بی نیس��ت .نوش��یدن قهوه
ح��دود  ۱۵ت��ا  ۳۰دقیق��ه زم��ان
میب��رد تا روی بدن اث��ر بگذارد و
اثر آن بین  ۳تا  ۴۴ساعت بر روی
بدن باقی میماند و پس از گذشت
ای��ن زم��ان ،بدن دوباره احس��اس
خس��تگی میکند ،اما نوشیدن آب
و مرطوب نگه داش��تن بدن باعث
میش��ود تا در طول روز همهچیز
به آرامی جلو رود.

 -۴چند 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 میکند .غذاهای
س��الم مانند میوهجات ،س��بزیجات و کربوهیدرات مانند شیرینی و نان تس��ت بخورید .از خوردن
غذاهای سنگین اجتناب کنید؛ زیرا باعث میشوند شما پیشتر احساس خوابآلودگی داشته باشید.
 -۵ورزش 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 پیادهروی داشته باشید تا به مغز و ششهایتان اکسیژن
الزم برسد .هوای تازه باعث میشود انرژی مغز شما تأمین شود و در نتیجه کمتر احساس
خس��تگی خواهید کرد .حتی برخی از افراد معتقدند که تمرینهای س��خت ورزش��ی در
اواسط روز باعث تأمین انرژی الزم برای ادامه فعالیت در طول روز خواهد شد.
منبعinc/ucan :

