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تعدیل پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی کشورها در سال 2019

سرنوشت 12 شاخص اصلی 
اقتصاد ایران

فرصت امروز: صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود از چشم انداز اقتصادی جهان، نرخ رشد تولید ناخالص 
داخلی ایران و جهان را نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل کرد. این نهاد بین المللی همچنین شرایط فعلی و آینده نرخ 
تورم،  بیکاری، سرمایه گذاری، تجارت و چند شاخص مهم اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد. صندوق بین المللی پول 
در تازه ترین گزارش خود از »چشم انداز اقتصادی جهان« پیش بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران، خاورمیانه 
و جهان را تعدیل کرد و درحالی که این نهاد جهانی در گزارش قبلی خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2019 را 
منفی 3.6درصد پیش بینی کرده بود، در تازه ترین گزارش خود با تعدیل این رقم پیش بینی کرد که اقتصاد ایران در 
سال جاری میالدی 6درصد نسبت به سال قبل کوچک تر شود. در صورت تحقق این پیش بینی صندوق بین المللی...

 8 واقعیت مهم درباره اثرگذاری بازار خانه های کلنگی
بر وضعیت مسکن 

سوگلی های جدید بازار مسکن
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دالر 4200 تومانی یکساله شد

سرگذشت پرحاشیه یک تصمیم دالری

تاثیر هوش مصنوعی روی نیروی انسانی
جنبش ساده گرایی در دنیا و اثر آن بر کسب و کار

ایده  های ارزان بازاریابی برای رونق کسب وکار
3 درس مهم از موفقیت برند گالسیر در اینستاگرام

چرا استوری برندمان تاثیرگذاری الزم را ندارد؟
Heinz 150 سال بشقاب های تمیز در تولد

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

جک دورسی سال قبل 1/40 
دالر از توییتر حقوق گرفت

داوود رحمانیان 
کارشناس ارشد منابع آب

7

 بازار خودرو در سال جاری شرایط سخت و پیچیده ای پیش روی 
خود دارد؛ شرایطی که براساس آنچه سال گذشته برای اقتصاد و 
صنعت کشـور رقم خورد، پیچیده تر از سال های قبل شده  است. 

رکود در این بازار اصلی ترین و شاید تنها نکته ای است 
که بسیاری از کارشناسان این صنعت روی آن تاکید...

بررسی راهکارهای مرکز پژوهش های 
مجلس برای بازار آشفته خودرو

یادداشت
سدسازی، عامل اصلی مهار 

آب در توسعه پایدار

عالج واقع��ه، قبل از وق��وع باید 
کرد/ دریغ سود ندارد، چو رفت کار 
از دس��ت/ به روزگار سالمت، سالح 
جنگ بساز/ وگرنه سیل چو بگرفت، 

سد نشاید بست )سعدی(.
و  رس��انه ها  گزارش ه��ای 
خبرگزاری ه��ای کش��ور و تصاویر و 
مناظری ک��ه در فضاه��ای مجازی 
از تلف��ات انس��انی و دامنه تخریب 
اراض��ی  ب��ر  اخی��ر  س��یالب های 
کش��اورزی، روستاها و شهرهای 12 
اس��تان به ویژه در جن��وب، غرب و 
جنوب غربی کشور منتشر شده و در 
سطح جهان گس��ترش یافته است، 
حکایت از آن دارد که برای حفاظت 
از ش��هرها و روس��تاها و جلوگیری 
دوب��اره از ب��روز ضایعه و خس��ارت 
بیشتر ناش��ی از سیالب هایی که هر 
آن ام��کان دارد، بخش های دیگر از 
کش��ور را فرا گیرد، بای��د تدابیری از 
طرف دولت محترم اندیشیده می شد. 
پس از وقوع سیالب های اخیر صیانت 
و حفظ و تداوم حیات ش��هروندان و 
روستاییان کش��ور به قدری اهمیت 
یافته است که در اسرع وقت کمیته 
مقابله با س��یالب با حض��ور مدیران 
ارشد کشور ش��کل گرفت تا از بروز 
تلفات گس��ترده تر و تخریب بیشتر 
س��یالب ویرانگر بر زیرس��اخت ها و 

جان و مال مردم جلوگیری شود.
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ادامه از همین صفحه
تجربه کش��ورهای توس��عه یافته جهان بر این مهم تاکید می کند که نباید اجازه داد 
حریم رودخانه ها  دس��تخوش منافع افرادی س��ودجو شود که با هم زمانی بارندگی در 
چند حوضه مجاور، فضای الزم برای عبور س��یالب ها و تخلیه آنها وجود نداشته باشد، 
ام��ا تاالب ها و چاالب های ما نی��ز گنجایش الزم برای تعدیل کردن این س��یالب های 
ویرانگ��ر و جلوگی��ری از تلفات جانی و مالی مردم را ن��دارد و با توجه به عمق کم این 
تاالب ه��ا و چاالب ه��ا، جان و مال مردم در معرض خطر قطعی ق��رار دارد، که این امر 
به وضوح در س��یل های اخیر نیز ثابت شده است. روستاییان کشور که آسیب پذیرترین 
اقش��ار جامعه در برابر این سیالب ها هس��تند کماکان در نگرانی از دست دادن خانه و 

کاشانه و محصوالت کشاورزی و دامی خود به سر می برند.
کش��ورهایی که مس��ائل آب و محیط زیس��ت خود را با تفکر مهندسی و علمی حل 
و فص��ل کرده و می کنند،  در کنار پاک نگه داش��تن حریم رودخانه ه��ا، نگاه اصولی و 
اصلی ش��ان به جمع آوری و ذخیره سازی این س��یالب ها در جهت جلوگیری از تخریب 
س��رمایه ها  و اس��تفاده بهینه از آنهاست، که این امر در کش��ور ما در سال های اخیر با 
مخالفت متولیان محیط زیس��ت در محاق ابهام قرار گرفته اس��ت، ت��ا آنجا که بارها از 
مافیای سدسازی سخن رانده اند. با وقوع سیالب های اخیر، این بار مطالبی غیرعلمی تر 
را تحت عنوان »تصاویر ماهواره ای،  س��یل و تغییر در ایده سدس��ازی« در رس��انه های 
کش��ور به چاپ رس��انده و انتشار داده اند، که ناشی از بی اطالعی کامل ایشان از آخرین 
دستاوردهای کنترل س��یالب در جهان است. چکیده مطالب ایشان بر این نکته تاکید 
می کند، که »بحث مقابله با س��یل یکی از عواملی است که معموال در توجیه سدسازی 
از آن اس��تفاده می ش��ود، اما تصاویر ماهواره ای ناقض این گزاره است و به روشنی بیان 

می کند که ساخت سد باعث کم شدن خطر سیل می شود.«
این تفکر بر این باور است که طبیعت را باید به حال خود رها کرد و با بالیای طبیعی 
مانند صدها هزار سال گذشته، برخورد کرد، پس فایده و اثر علم،  فناوری و تکنولوژی 
چیس��ت؟ چرا به جای اس��تفاده از ماش��ین، قطار، هواپیما، به ش��یوه صدها هزار سال 
پی��ش عمل نکنیم و به جای آنها از چهارپایان برای رفت و آمد بهره نگیریم. س��اختن 
ش��بکه های آبیاری هم بیهوده اس��ت و باید چش��م به آس��مان دوخت تا بارندگی های 
متعارف نیازهای مصارف مختلف شرب، صنعت و کشاورزی جمعیت۸۵میلیونی کشور 
را تامی��ن کند، به جای احداث مخازن و س��دها و اس��تفاده از آب های زیرزمینی برای 
تامین آب ش��رب، صنعت و کش��اورزی، به شیوه گذش��تگان از آب انبار، بشکه، دیگ، 
دبه و کوزه اس��تفاده کنیم. این مدعیان ناآگاه که خود را دلس��وز محیط زیست کشور 
می دانند، بهتر اس��ت س��ابقه سدس��ازی در ایران که بیش از 3هزار سال قدمت دارد را 
مطالعه و بررس��ی کنند و آگاه ش��وند و دریابند که چرا پیش��ینیان ما برای تامین آب 
مورد نیاز مصارف مختلف خود، س��د س��اخته، کانال های انتقال آب احداث کرده اند و 
ش��بکه های آبیاری یکپارچه به وجود آورده اند. این می رس��اند که پیشینیان ما آگاهی، 
علم و دیدگاه ش��ان در 3 هزار س��ال پیش،  از این مخالفان  مغرض و ناآگاه سدسازی و 

ارائه دهندگان راهکارهای غیرعلمی و ُکهنه شده مقابله با سیالب، بیشتر بوده است.
اگر س��د بختیاری در اس��تان لرستان و در باالدست سد دز ساخته شده بود، با توجه 
به حجم مخزن آن که ۴.6 میلیارد متر مکعب است،  می توانست بخش قابل مالحظه ای 
از سیالب ها را در خود نگه دارد و مانع شود تا مجبور به تخلیه ناگهانی ذخیره آب در 
سد دز نشویم و خسارت قابل توجهی به اراضی کشاورزی و پایین دست به وجود آوریم.
دولت خود را ملزم به پرداخت خس��ارت به کشاورزان نماید. گذشته از این، سدهای 
بازفت و دز در باالدس��ت بختیاری،  سدهای خرس��ان یک و دو و سه در سرشاخه های 
کارون که وارد کارون س��ه می شود، مازاد س��یالب آن وارد کارون چهار می گردد. سد 
تنگ معشوره که روی رودخانه کشکان جانمایی شده و سیالب آن وارد کرخه می شود. 
س��دهای کوران بوزان و س��ازبن،  مازاد س��یالب آنها وارد سد س��یمره و سپس کرخه 
می شود. اگر احداث شده بودند با حجم ذخیره بسیار زیادی که داشتند، اکنون با وضع 
ناگوار کنونی مواجه نمی شد یم. سدها به مثابه بانک ها که ذخیره مالی مردم را نگهداری 

می کنند،  آب ها را در مخازن خود نگاه داش��ته و با توجه به نیازهای پایین دس��ت رها 
می سازند و بخش ضروری و اجتناب ناپذیر توسعه پایدار به حساب می آیند. 

تفکر منطقی می گوید باید این سیالب ها مهار شود و اجازه داده نشود که از دسترس 
خارج ش��ود و منابع آب کشورهای همسایه را غنی سازد و یا به آب شور دریا بپیوندد. 
س��یالب ها که دارای درجه ش��وری کم هستند با آب بسیار ش��ور دریا مخلوط شوند و 
کش��ور ما را مجبور س��ازند که آب شور دریا را به وس��یله آب  شیرین کن ها، نمک زدایی 
کرده و این حجم بسیار پایین آب را به ایران مرکزی انتقال دهد که هزینه های نجومی 
که فقط برای س��اختن جاده دسترس��ی خطوط انتقال در گ��ذر از ارتفاعات و مناطق 
کویری و در چندین صد کیلومتر طول مس��یر صرف می ش��ود، بیش از احداث یک سد 

است. این تفکر با چه منطقی در جهان قابل توجیه است؟
همان گونه ک��ه مورخان نوش��ته اند، مهم ترین کانون تمدن ایران باس��تان در غرب، 
جنوب و جنوب غربی کشور بوده است. در این قسمت که رودخانه های پر آب و بزرگ 
ایران جریان دارد، نخستین سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی به وجود آمده است.

واژه فارس��ی سد در ایران باستان،  بند بوده اس��ت. در دوران باستان و قرون وسطی 
تعداد زیادی س��د در ایران ساخته ش��ده که تاکنون تعداد ۵9 سد آن شناخته و ثبت 
شده است. س��دهایی که در ایران باستان ساخته شد، بیشتر از نوع سدهای وزنی بود، 
که اس��تواری و پایداری این س��دها از نیروی وزن با اس��تفاده از مصالح سنگین و ابعاد 
زیاد پی و بدنه، تامین می ش��ده است. اولین سد قوسی در جهان نیز در ایران و در سر 

بند ایزدخواست فارس در دوره ساسانیان ساخته شد.
س��اخت سد قوس��ی در ایران باستان و مکان یابی مناس��ب و دقیق آن، نشان دهنده 
قدرت خالقه پیش��ینیان ما در به وجود آوردن روش های جدید در کارهای مهندس��ی 
برای مقابله با س��یالب و ذخیره آب بوده اس��ت. نام ایرانیان به عنوان مبتکر سد قوسی 
در تاریخ اختراعات جهان ثبت شده است. فناوری ساخت سد در ایران باستان گرچه در 
مقایس��ه با عصر حاضر نمی توانست از دقت و دانش باالیی برخوردار باشد، اما موقعیت 
و مکان یابی س��دهای قدیمی ایران که در موارد زیادی با انتخاب محل س��دهای فعلی 
مطابقت یافته اس��ت، نشان از دس��تیابی پیش��ینیان ما به اصول علمی و فنی و انجام 
مطالعات و محاس��بات دقیق در انتخاب محل س��دها و س��ازه های آبی و لزوم احداث 
این س��ازه ها از یک طرف و از طرف دیگر سیالبی بودن رودخانه در این مناطق و لزوم 

احداث سد برای کنترل سیالب بوده است .
حال با گذش��ت بیش از 3000سال سابقه سدس��ازی،  شبکه های گسترده آبیاری و 
طرح های انتقال آب، ما را چه ش��ده اس��ت، که گروهی ناآگاه در صدد مخدوش کردن 
این دومین صنعت رشدیافته کشورند، که عرصه خدمات آن مرزهای جغرافیایی کشور 
را در نوردیده،  و این افتخار ملی را در مطالعه و احداث س��ازه های آبی در جهان و در 
رقابت با شرکت های بزرگ صنعت سدسازی جهان به چالش کشیده است؟ تا کی باید 
به این افراد ناآگاه و مغرض اجازه داد، دستاوردهای صنعت آب و برق کشور را که ارزان 
نیز به دست نیامده است، دستاویز مطامع خاص خود کنند و دیدگاه های عقب مانده و 
منقرض ش��ده خود را تحمیل کنند و چند گاهی کشور را گرفتار تفکرات غیرمهندسی 

و غیرعلمی خود سازند؟
کش��ور ما برای مقابله با حوادث مش��ابه آنچه در این روزها روی داد و جلوگیری از 
تکرار آن نیاز به اجرای س��دها، الیروبی رودخانه ها، پاک نگاه داشتن حریم رودخانه ها 
از س��اخت و س��ازها، جلوگیری از تخری��ب جنگل ها و مراتع،  مدیری��ت مصرف آب، با 
توجه به اس��اس و اصولی به زیس��ت بوم کش��ور دارد. نگاهی دقیق ت��ر بر آنچه صنعت 
سدسازی در کشورهای مجاور انجام می دهد، باید این آگاهی را در ما زنده کند که چرا 
کشور ترکیه دو برابر حجم آورد ساالنه رودخانه های خود سد می سازد،  کشور همسایه 
عراق در صنعت سدس��ازی ما را پش��ت سر گذارده است، در کش��ورهای تاجیکستان، 
ترکمنس��تان و افغانس��تان حفظ س��یالب ها و ذخیره آنها در مخازن س��دها به عنوان 
اصلی ترین هدف توس��عه پایدار تعریف ش��ده است  و ما همچنان بر این طبل می کوبیم 

که صنعت سدسازی باید متوقف شود.

جای خالی فرهنگ بیمه در خانواده های ایرانی بازهم حس شدسدسازی، عامل اصلی مهار آب در توسعه پایدار

سیلی سیل و ضریب نفوذ بیمه در ایران
بعد از حادثه آتش س��وزی و تخریب س��اختمان پالسکو و مش��کالت اقتصادی فراوانی که برای هزاران صاحب 
مغازه، کارگر و. . . این مجموعه پیش آمد و همچنین وقوع زلزله س��رپل ذهاب و تهران فضایی عمومی بخش��ی از 
جامعه نگرانی بزرگی را حس کرد و آن نبود بیمه بس��یاری از خانه ها، زمین های کش��اورزی، فضاهای صنعتی و . 
. . بود، اما مهم این اس��ت که چقدر از این ماجرا درس گرفته ایم؟ و چقدر ش��رکت ها و صنعت بیمه کشور بعد از 
آن باالیای طبیعی و غیرطبیعی توانستند برای بیمه کردن خانه ها، مراکز صنعتی و کارگاهی و. . . فرهنگ سازی 

کنند؟ 
س��واالتی که بررسی حوادث سیل اخیر در استان های گلستان، مازندران، فارس، لرستان و خوزستان پاسخ آن 
را ادامه بی توجهی های عمومی به بیمه می داند؛ اتفاقی که آس��یب خس��ارت ها را چندین و چند برابر می تواند و 
فش��ار اقتصادی گس��ترده ای را بر مردم، دولت و در نهایت کش��ور به وجود می آورد. فقط کافی است به این عدد 
که بیمه مرکزی ایران اعالم کرده اس��ت، توجه کنید: »بررس��ی های انجام ش��ده از خسارت سیل در استان فارس 
نش��ان می دهد که تمامی خودرو های خس��ارت دیده به پارکینگ های مورد نظر منتقل شده اند و تاکنون از حدود 
۵00 خودرو بازدید و کارشناس��ی ارزیاب خس��ارت به عمل آمده است و متاسفانه از این تعداد کمتر از 10درصد 
خودرو ها دارای پوش��ش بیمه بدنه خودرو هستند.« همچنین طبق اعالم مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش 
مخاطرات کشاورزی تنها 20درصد از کشاورزان آسیب دیده از سیل در استان های گلستان و مازندران بیمه دارند.

عبدالمهدی بخش��نده، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کش��اورزی ب��ا ارائه آمارهایی از میزان 
خس��ارت های سیل اخیر بر کش��اورزی و دام پروری در کشور گفته است: »گس��ترش خسارات وارده در برخی از 
اس��تان های کشور مانند گلستان، خوزس��تان، مازندران و لرستان بیشتر و در سایر استان ها درصد خسارت کمتر 
بوده اس��ت البته متاس��فانه خسارات وارده در استان خوزستان در حال گسترش اس��ت و نهایی نشده. تاکنون با 
ورود آب و آبگرفتگی در 900 هزار هکتار از اراضی زراعی و 110 هزار هکتار از باغات اس��تان های درگیر س��یل، 
این واحدها بین 10 الی 100درصد خس��ارت دیده اند. در س��یل اخیر، 2۵ هزار رأس دام سبک، 1100 رأس دام 
س��نگین، 9 میلیون قطعه طیور، ۵1 هزار کلنی زنبور عس��ل و 1100 واحد آبزی پ��روری و پرورش ماهی تلف و 
تخریب شده  و 2۵ کارخانه صنایع تبدیلی نیز دچار خسارت عمده شده اند. البته متاسفانه اغلب خسارت دیدگان 
بیمه نبوده اند که دولت با استفاده از منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در حال تصویب 

چگونگی پرداخت و تامین منابع الزم برای پرداخت خسارت است.«
اما در این بین موضوع مهم این اس��ت که دولت در س��ال سخت اقتصادی قرار دارد، فروش نفت و به دنبال آن 
درآمدهای کش��ور کاهش یافته است و از س��وی دیگر میزان خسارت های سیل هم بسیار وسیع و گسترده است 
و همه این اتفاقات دس��ت در دس��ت هم داده تا پرداخت خس��ارت ها از منابع عمومی کش��ور سخت شود. تجربه 
کشورهای پیشرفته و در حال توسعه نشان می دهد در شرایط مشابه دولت بیشتر به فکر برطرف کردن نیازهای 
اولیه مردم و س��اماندهی بالدیدگان اس��ت و شرکت های بیمه هستند که با توجه به پرداخت بیمه از سوی مردم، 

خسارت ها را جبران می کنند.
اما در این س��یل بی توجهی به صنعت بیمه در ایران که حاال دامن هزاران س��یل زده را گرفته تنها فرد باهوش 
و با مس��ئولیت ش��هردار آق قال بوده اس��ت. وی با امضای قرارداد با یکی از شرکت های بیمه و تحت پوشش بیمه 
قرار دادن 2۵00 واحد مس��کونی در آق قال را بیمه کرده اس��ت. در این قرارداد ش��رکت بیمه ایران 32 میلیون و 
۵00 هزار تومان حق بیمه خالص دریافت کرده است و حاال باید 2۵ میلیارد تومان به شهرداری و مردم این شهر 
خسارت پرداخت کند. حق بیمه این بیمه نامه به صورت نقد و اقساط در ۵ قسط دریافت شده و هنوز بخش قابل 
توجهی از آن به حساب بیمه ایران واریز نشده، اما این شرکت برابر قرارداد متعهد به پرداخت خسارت است. البته 
شهرداری این شهر هم در سیل اخیر و با هوشمندی تنها حدود یک سوم خانه های مردم شهر را بیمه کرده است؛ 

زیرا 7 هزار خانه مسکونی در این شهر وجود دارد که 2۵00 واحد آن بیمه هستند.
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فرصت امروز: صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود از چشم انداز 
اقتصادی جهان، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران و جهان را نسبت به 
پیش بینی قبلی تعدیل کرد. این نهاد بین المللی همچنین شرایط فعلی و 
آینده نرخ تورم،  بیکاری، سرمایه گذاری، تجارت و چند شاخص مهم اقتصاد 

ایران را مورد بررسی قرار داد.
صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود از »چشم انداز اقتصادی 
جهان« پیش بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران، خاورمیانه و جهان 
را تعدیل کرد و درحالی که این نهاد جهانی در گزارش قبلی خود نرخ رشد 
اقتصادی ایران در سال 2019 را منفی 3.6درصد پیش بینی کرده بود، در 
تازه ترین گزارش خود با تعدیل این رقم پیش بینی کرد که اقتصاد ایران در 

سال جاری میالدی 6درصد نسبت به سال قبل کوچک تر شود.
در صورت تحقق این پیش بینی صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در 
سال جاری میالدی بدترین سال خود پس از سال 2012 را سپری خواهد 
کرد. در سال 2012 ایران که نخستین سال تحریم نفتی خود را پشت سر 

می گذاشت، رشد اقتصادی منفی 7.7درصدی را تجربه کرد.
براس��اس گزارش تازه صن��دوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در س��ال 
201۸ نرخ رشد منفی 3.9درصد را به ثبت رسانده است. البته اقتصاد ایران 
به رغم کوچک تر ش��دن نسبت به س��ال های قبل همچنان جایگاه دومین 
اقتص��اد بزرگ منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا را برای خود حفظ کرده 
اس��ت. صندوق بین المللی پول در اواسط سال 201۸ نرخ رشد اقتصادی 

ایران در سال مذکور را منفی 1.۵درصد پیش بینی کرده بود.
همچنین صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که اقتصاد ایران 
در س��ال 2020 رشد اندک 0.2درصدی را تجربه کند که این رقم نیز در 
قی��اس با پیش بینی قبلی صندوق بین المللی پول از نرخ رش��د اقتصادی 
ایران در سال 2020 )حدود یک درصد( کاهش محسوسی نشان می دهد.

افزایش فش��ارهای اقتصادی بر ایران و نیز وجود بحران های سیاسی در 
برخی کشورهای خاورمیانه و ش��مال آفریقا باعث شده است که صندوق 
بین المللی پول پیش بینی خود از رش��د اقتص��ادی منطقه را با 0.9 واحد 
درصد کاهش نس��بت به پیش بینی قبلی، به 1.3درصد برس��اند. از سوی 
دیگر، صندوق بین المللی پول متوس��ط قیمت هر بش��که نفت )میانگین 
قیمتی نفت برنت، نفت س��بک تگزاس و نفت فاتح دبی( در س��ال جاری 
میالدی را با حدود 6 دالر تعدیل نس��بت به پیش بینی قبلی، ۵9.1 دالر 
پیش بینی کرده است که مطمئناً این مسئله نیز در تعدیل پیش بینی نرخ 
رشد اقتصادی منطقه بی تأثیر نبوده است. صندوق بین المللی پول به غیر 
از شاخص رشد اقتصادی، وضعیت اقتصاد ایران در 11 شاخص مهم دیگر 

را نیز مورد تحلیل قرار داده که در ادامه گزارش حاضر آمده است.
سهم از اقتصاد جهان

برآوردهای صندوق بین المللی پول نش��ان می دهد سهم ایران از اقتصاد 
جهانی در س��ال 201۸ کاهش یافته و از 1.2۸درصد در س��ال 2017 به 
1.19درصد رسیده است. طبق این برآورد، سهم ایران از اقتصاد جهان در 

سال 2019 با کاهش بیشتر به 1.0۸درصد خواهد رسید.
سرمایه گذاری

طبق برآورد صندوق بین المللی پول سرمایه گذاری انجام شده در اقتصاد 
ایران در س��ال 201۸ معادل 3۸.32درصد تولید ناخالص داخلی بوده که 
نسبت به سال 2017 افزایش داشته است. این شاخص در سال 2019 به 

3۸.97درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.
پس اندازهای ملی

ش��اخص پس اندازهای ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز در سال 
201۸ به ۴2.63درصد GDP رس��یده اس��ت که نس��بت به سال 2017 
افزایش داش��ته است. برآورد صندوق بین المللی پول از پس اندازهای ملی 
نس��بت به تولید ناخالص داخلی در سال 2017 برابر با 39.۵2درصد بوده 
است. در سال 2019 نیز این شاخص به 3۸.۵9درصد کاهش یافته است.

نرخ تورم
نرخ تورم ایران که در سال 2017 معادل 9.6درصد بود، در سال 201۸ 
به 31.16درصد افزایش یافت. صندوق بین المللی پول، نرخ تورم ایران در 

سال 2019 را 37.17درصد پیش بینی کرده است.
تجارت

طبق گزارش صندوق بین المللی پول،  رشد واردات ایران از 13.9۴درصد 
در سال 2017 به -9.13درصد در سال 201۸ و همچنین رشد صادرات از 
1.7درصد در س��ال 2017 به منفی -1۴.۸9درصد در سال 201۸ کاهش 
یافته اس��ت. این نهاد بین المللی، برای سال 2019، رشد -10.۵2درصدی 

در واردات و رشد -22.01درصدی در صادرات را پیش بینی کرده است.
نرخ  بیکاری

نرخ بیکاری ایران از 11.۸درصد در س��ال 2017 به 13.۸درصد در سال 
201۸ افزایش یافته اس��ت. پیش بینی صندوق برای نرخ بیکاری در سال 

2019 نیز افزایش به 1۵.۴درصد است.
درآمدها و هزینه های دولت

صن��دوق بین المللی پ��ول درآمد دولت ب��رای س��ال 201۸ را معادل 
1۴.16درص��د تولی��د ناخال��ص داخل��ی و هزینه ه��ای دول��ت را معادل 
1۸.0۴درصد تولید ناخالص داخلی در این سال اعالم کرده است که هر دو 

نسبت به سال 2017 کاهش یافته اند.
بدهی دولت

بدهی ناخالص دولت ایران در سال 201۸ به بیش از 62۸ هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته که این رقم در سال 2017 بیش از ۵۸۵ هزار میلیارد 
تومان بوده است. تراز حساب های جاری ایران نیز که در سال 2017 بالغ 
بر 16.۴۵ میلیارد دالر بوده اس��ت با کاهش بیش از 3 میلیارد دالری در 

سال 201۸ به 19.۴۸ میلیارد دالر رسیده است.
سرنوشت اقتصاد جهان

البته تعدیل پیش بینی صندوق بین المللی پول تنها شامل حال ایران و 
منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا نشده است؛ صندوق بین المللی پول در 
تازه تری��ن گزارش خود، ضمن ابراز نگران��ی از افزایش منازعات تجاری در 
جهان، پیش بینی خود از رش��د اقتصادی کشورهای مختلف را نیز کاهش 

داده است.
این صندوق در گزارش��ی پیش بینی کرده است متوسط رشد اقتصادی 
جهان از 3.6درصد در س��ال 201۸ به 3.3درصد در سال 2019 برسد که 
برابر با رش��د سال 2016 و ضعیف ترین رشد ثبت شده از زمان رکود سال 

2009 است.
به گزارش آسوشیتدپرس، صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی آمریکا 
برای س��ال 2019 را 2.3درصد پیش بینی کرده است که حدود 0.7درصد 

کمتر از رشد اقتصادی سال گذشته این کشور است. 
گیتا گوپینا، اقتصاددان ارش��د صندوق بین المللی پول در کنفرانس��ی 
خبری گفت: »لحظه ای سرنوشت ساز برای اقتصاد جهانی فرا رسیده است، 
اما صندوق وقوع رکود را نامحتمل می داند.« بااین حال وی هشدار داد در 
صورت تداوم و تش��دید تنش های تجاری این مسئله پیامدهایی جدی بر 

زنجیره تأمین جهانی خواهد داشت.
ای��ن اقتصاددان ارش��د صن��دوق بین المللی پ��ول در ابت��دای گزارش 
»چشم انداز اقتصادی جهان« خاطرنشان ساخته است: »عواملی همچون 
تشدید تنش های تجاری بین آمریکا و چین، دشواری های کالن اقتصادی 
در برخی اقتصادهای نوظهور ازجمله ترکیه و آرژانتین، مشکالت در صنعت 
خودروسازی آلمان، اتخاذ سیاست های انقباضی در حوزه اعتبارات از سوی 
بانک مرکزی چین و همچنین توقف سیاست های پولی انبساطی در اغلب 
اقتصادهای پیشرفته جهان، روند حرکتی اقتصاد جهانی در نیمه دوم سال 
گذشته را تضعیف کرده و تأثیرات آن در ادامه به نیمه نخست سال جاری 

میالدی نیز کشیده شده است.«

ب��ا این حال، او به این نکته اش��اره کرده که در نیمه دوم س��ال جاری 
میالدی برخی موانع فوق احتماالً رفع خواهند ش��د و اثرات بهبود اوضاع 
اقتصادی جهان در قالب افزایش نرخ رشد آن در سال 2020 قابل مشاهده 
خواهد بود. صندوق بین المللی پول نرخ رش��د اقتصادی جهان در س��ال 
2020 را 3.6درص��د پیش بین��ی کرده اس��ت که نس��بت ب��ه پیش بینی 

مطرح شده در گزارش قبلی تغییری نشان نمی دهد.
در س��ال 201۸ اقتصاد هند برای پنجمین س��ال متوالی بیشترین نرخ 
رشد اقتصادی را در بین اقتصادهای بزرگ جهان به خود اختصاص داد و 
کارشناسان صندوق بین المللی پول انتظار دارند که این برتری در سال های 
2019 و 2020 نیز ادامه یابد، اما صندوق بین المللی پول در مورد آمریکا 
و چین به عنوان بزرگترین اقتصادهای جهان پیش بینی کرده است که این 
دو کشور در سال جاری میالدی نرخ رشد اقتصادی کمتری را در قیاس با 
سال گذشته تجربه کنند و در سال آینده میالدی نیز نرخ رشد اقتصادی 

آنها پایین تر از امسال باشد.
درخص��وص اروپا نیز صن��دوق بین المللی پول پیش بینی کرده اس��ت 
متوسط نرخ رشد 19کشور عضو منطقه یورو 1.3درصد باشد که کمتر از 
رش��د 1.۸درصدی سال 201۸ و ضعیف تر از رشد این منطقه در هر زمان 

دیگری از سال 2013 تاکنون محسوب می شود.
درخص��وص اقتصادهای مطرح آس��یایی صن��دوق بین المللی پول نرخ 
رشد ژاپن را یک درصد و چین 6.3درصد پیش بینی کرده است. به دنبال 
عقب نش��ینی ترامپ از تصمی��م قبلی خود برای اعمال تعرف��ه بر واردات 
کاالهای��ی به ارزش 200 میلیارد دالر از چین، صندوق پیش بینی خود از 

رشد اقتصادی چین را 0.1درصد افزایش داده است.
بااین ح��ال هنوز تنش تج��اری بین دو اقتصاد نخس��ت جهان، یکی از 
اصلی ترین موارد نگران کننده اس��ت. چشم انداز تیره و تار چگونگی خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا یکی دیگر از عوامل مهمی است که نتایج آن برای 

اقتصاد جهانی تعیین کننده خواهد بود.
اقتصاد جهانی به کدام سو می رود؟

با این همه، اقتصاد جهانی کم فروغ تر از ماه های پیش به نظر می رس��د و 
تعیین مسیر آینده آن دشوارتر از قبل است.

به گزارش فورچن، بخش��ی از تحوالت اخیر باعث تقویت خوش بینی ها 
به آینده شده است: بانک مرکزی آمریکا روند افزایش نرخ بهره را متوقف 
کرده اس��ت و بانک های مرکزی دیگر از برنامه های محرک خود رونمایی 
کرده ان��د. مذاک��رات تجاری بین چین و آمریکا ب��ه خوبی پیش می رود و 
طرفی��ن از جنگ تمام عیار فاصله گرفته اند و تولیدات صنعتی در مناطق 

مختلف رو به افزایش است.
امس��ال ارزش بورس های جهانی با 1۴درصد افزایش همراه ش��ده است 
که در مقایس��ه با ریزش ۸درصدی آنها در دس��امبر س��ال گذشته کاماًل 
امیدوارکننده اس��ت. چوئی لی، مدیر تحقیقات اقتصاد کالن در مؤسس��ه 
»س��ی سی بی هلدینگز« گفت: فکر می کنیم که رشد جهانی آرام تر شده 

است اما متوقف نشده است و این رشد در چین نیز محسوس است.
از س��وی دیگر اما دالیل زیادی وج��ود دارند که به تداوم روند صعودی 
ش��ک کنیم: پیامدهای مثبت الیحه کاه��ش مالیاتی آمریکا به تدریج در 
حال محو ش��دن هس��تند و اوضاع در منطقه یورو و به ویژه در آلمان که 
بزرگ ترین اقتصاد اروپایی محسوب می شود به مانند سال های قبل مساعد 
نیست. ش��اید همان طور که کریستین الگارد، رئیس صندوق بین المللی 
پول گفته اس��ت جهان در لحظه سرنوشت س��ازی قرار دارد و دوره بعدی 

نااطمینانی از شرایط اقتصاد جهانی چندان دور نیست.
رش��د اقتصادی جهان در س��ال گذش��ته 3.۸درصد بود که پیش بینی 
می ش��ود امس��ال این نرخ به 3.۵درصد کاهش یابد. بخش بزرگی از روند 
آین��ده را نتایج مذاکرات تج��اری چین و آمریکا و تواف��ق اتحادیه اروپا و 

انگلیس بر سر مساله برگزیت تعیین خواهند کرد.

تعدیل پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی کشورها در سال 2019

سرنوشت 12 شاخص اصلی اقتصاد ایران
نگـــاه

قدرت های بزرگ جهانی به جان هم می افتند
قاعده بازی به روایت اکونومیست

ح��اال که تجارت الکترونیک، جنبه ای بس��یار قدرتمند از تجارت 
جهانی را تش��کیل می دهد، بهتر اس��ت که قواعد مربوط به آن هم 
به روز ش��ود. ای��ن جمله که در ظاهر صحیح به نظر می رس��د، این 
ماه ها تبدیل ش��ده به بزرگ ترین چالش س��ازمان تجارت جهانی؛ 
چالشی که اگر به شکس��ت بینجامد، می تواند بدل شود به آخرین 

میخ، بر تابوت این سازمان.
به گ��زارش آینده نگر به نقل از اکونومیس��ت، »رضایت ش��ما را 
تضمین می کنیم!« این وعده کس��ی اس��ت که »قانون و سیاس��ت 
سازمان تجارت جهانی« را تبلیغ می کند. جادوی تجارت الکترونیک 
یعن��ی اینکه یک پادری را می توان از آمریکا به تاجیکس��تان صادر 
کرد، آن هم با هزینه 3۵،9۵ دالر )به عالوه هزینه ارسال(. حاال قرار 
است برنامه جدیدی درباره تجارت دیجیتال توسط سازمان تجارت 
جهانی ارائه شود، اما این برنامه بیش از اینکه رضایت عمومی را به 

همراه داشته باشد، تا حاال مناقشه برانگیز بوده.
در نشس��ت داووس چن��د م��اه پیش، 76 عضو س��ازمان تجارت 
جهان��ی دور هم جمع ش��دند ت��ا درباره قواعد جدیدی که ش��امل 
»وجوه تجارِی بازرگانی الکترونیک« می ش��ود، بحث کنند. البته در 
مقایس��ه با بحث ه��ای تجاری آمریکا و چین، ای��ن مباحثات جنبه 

همکارانه و دوستانه داشتند. 
بح��ث درباره آنها هم ضروری بود، زی��را قواعد مربوط به تجارت 
زمانی نوشته شده بودند که رایانش ابری، چیزی در حد داستان های 
علمی-تخیلی بود. چه چیز بهتر از اینکه، دقیقا در زمانی که دونالد 
ترامپ اهمیت س��ازمان تجارت جهانی را زیر سوال برده، ارزش آن 

را به جهان نشان دهیم؟
داس��تان از همین جا آغاز می ش��ود. گرچه آن 76 عضو عهده دار 
90درصد از تجارت جهانی هس��تند، اما در میان اعضای س��ازمان 
تجارت جهانی، اقلیت را تش��کیل می دهند. بس��یاری از کشورهای 
در ح��ال توس��عه، ادعا می کنن��د که قواع��د تج��ارت الکترونیک 
س��خت گیرانه تر دس��ت های مقررات گذاران داخلی را خواهد بست 
و این مس��ئله به طور کل ی��ک حواس پرتی ایج��اد خواهد کرد از 
مسائل مهم دیگر، مثال محدود کردن کشورهای ثروتمند در زمینه 

یارانه های کشاورزی.
برنامه این اس��ت که از چنین شکایاتی دوری شود. این شکایات 
س��الیان س��ال، مانع ایجاد یک توافق در س��ازمان تجارت جهانی 
ش��ده اند. به جای اینکه از تمام اعضا خواس��ته شود که یک توافق 
چندجانب��ه را امضا کنند، یک گروه متحدالنظ��ر این قواعد را بین 
خودش��ان تنظی��م خواهند ک��رد. مخالفین مش��هوری مانند هند 
و آفریق��ای جنوب��ی، اگر به مس��ائل مطل��وب خود نرس��ند، دیگر 
نمی توانن��د جلوی توافق را بگیرند. هزینه این  کار زیر س��وال رفتن 
مشروعیتی است که نیازمند گروهی گسترده تر است و این واقعیت 
که کش��ورهایی که امضا نکرده اند از تمام سودها و تعهدات دیگران 
اس��تفاده خواهند کرد، بدون آنکه خودش��ان س��همی در این میان 

داشته باشند.
مشکالت یکی دو تا نیستند. سوزان آرونسون، پژوهشگر دانشگاه 
جرج واش��نگتن می گوید: »کشورها حتی درک مشترکی از موضوع 
مورد بحث ندارند.« س��ازمان تجارت جهانی، تجارت الکترونیک را 
»تولی��د، توزیع، بازاریابی، فروش و تحویل کاالها و خدمات از طرق 
الکترونیکی« تعریف می کند. این تعریف بیش از حد گسترده است.

آینده چه تصویری دارد؟
این توافق می تواند ابعاد گس��ترده ای داش��ته باشد. از ایمیل های 
اس��پم گرفته تا عبور س��ریع کاالها از گم��رک؛ از باال بردن امنیت 
س��ایبری تا حفاظت از داده های ش��خصی، می تواند در این برنامه 
گنجانده ش��ود و بدل به تعهدی ش��ود برای همه کش��ورها. هر دو 
س��ال یک  بار اعضای این س��ازمان تعه��دی را تمدید می کنند که 
کاالهای ارائه ش��ده به ص��ورت دیجیتال را از مالی��ات معاف کنند، 
مانن��د فیلم های نت فلیکس. یک توافق جدی��د می تواند این پدیده 

را دائمی کند.
آمریکایی ه��ا از تمام این خ��واص توافق حمای��ت خواهند کرد. 
گ��ردش آزادانه اطالعات به آنها کمک خواهد کرد که با ش��ناخت 
بهتر بازارهای هدف، فروش ش��ان را بیش��تر کنند و قطعا از بس��ته 
نش��دن مالیات روی فروش های دیجیتال خود هم حمایت خواهند 

کرد.
انگیزه ه��ای این گروه قدرتمند تا حاال خودش��ان را در توافقاتی 
بی��رون از س��ازمان تجارت جهانی ه��م نش��ان داده. توافق ایاالت 
متحده- مکزیک-کانادا )USMCA( که قرار است در سال جاری 
به س��رعت توس��ط کنگره آمری��کا تصویب ش��ود، هرگونه عوارض 
گمرکی بر محصوالت دیجیتال را منع خواهد کرد. توافق مشارکت 
ترانس پاسیفیک )TPP( هم همین حالت را دارد. این توافق مورد 
مذاکره 12 کش��ور، منجمله آمریکا، بود و با بیرون کشیدن ترامپ، 
توس��ط دیگر کشورها احیا شد. این توافق از دولت ها می خواهد که 
 USMCA.برای تحویل گرفتن کد منبع به کمپانی ها فشار نیاورند

یک گام فراتر رفته و الگوریتم ها را هم وارد بازی کرده  است.
بس��یاری می گویند این ب��از کردن فضای تج��ارت الکترونیکی 
توس��ط سازمان تجارت جهانی، به این منظور صورت می گیرد که 
بس��یاری از مقررات گذاران ملی، نتوانند کار خاصی در این زمینه 

انجام دهند.
بس��یاری از کش��ورهای اروپایی مش��کالتی با این توافق خواهند 
داش��ت. قوانین اروپایی، حریم خصوصی را بنیاد حقوق بشر دانسته 
و جریان آزاد اطالعات را در جایگاه بعدی قرار می دهد. آمریکایی ها 
)و ژاپنی ه��ا( اولویت را به جری��ان آزاد اطالعات می دهند و پس از 
آن درباره حریم خصوصی بحث می کنند. البته توافق اخیر اتحادیه 
اروپا و ژاپن نش��ان می دهد که این مس��ائل آنقدره��ا هم غیرقابل 

حل نیست.
همان طور که قابل حدس اس��ت، چین مش��کالتی اساسی با این 
مس��ائل دارد. این کش��ور، با اطالعات به عنوان مس��ئله ای مربوط 
ب��ه امنیت ملی برخ��ورد می کند و هرگز عالقه ای ب��ه گردش آزاد 
اطالعات نداشته. با این حال چین ترجیح داده که علی رغم مخالفت 
در جریان امور حضور داشته باشد تا از بازی بیرون نماند. آمریکا هم 
اقداماتی برای اعتمادس��ازی با اروپا انجام داده است. به هر صورت 
این برنامه می تواند همان موفقیتی باشد که سازمان تجارت جهانِی 
محدود و محاصره  ش��ده، به ش��دت به آن نیازمند اس��ت. شاید هم 

تبدیل شود به نمایشی دیگر از ضعف این سازمان.
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بس��ازوبفروش ها حاضر هس��تند پول خوب��ی بابت خری��د خانه های 
کلنگ��ی بپردازند. این خانه ها خودش��ان خیلی طرف��دار ندارند، اما اگر 
کسی حاضر شود آنها را بخرد و فرآیند ساخت وساز و تبدیل کردن آنها 
ب��ه آپارتمان های جدید چند طبقه را انجام دهد، س��ود خوبی نصیبش 
می ش��ود. با توجه به اینکه در ش��رایط فعلی فروش خانه کار هر کسی 
نیس��ت، آب کردن آنها فقط از دست بس��ازوبفروش ها برمی آید. اگرچه 
مالکان بعضی خانه های کلنگی ترجی��ح می دهند عوض پول، مبادله را 
طور دیگری دریافت کنند. مثال پس از ساخت کامل آپارتمان، دو سه تا 

واحد به عنوان سهم شراکت به اسم شان سند بخورد.
به گ��زارش فرارو، اما چه چیزی خانه ه��ای کلنگی را این همه جذاب 
می کند؟  پاسخ آن اس��ت که برخی از خانه های کلنگی شرایط ویژه ای 
مانند مجوز ساخت تا چند طبقه و امکان استفاده از تسهیالت اعتباری 
را دارن��د. این امر قیمت یک ملک را با افزای��ش زیادی مواجه می کند. 
ش��مالی یا جنوبی بودن یک مل��ک کلنگی هم از عوام��ل تاثیرگذار بر 

قیمت و خرید آن است.
چند درصد به مالک می رسد؟ 

اگر مالک یک خانه کلنگی هستید، اما توانایی ساخت و ساز در آن را 
ندارید می توانید عملیات را به یک سازنده دیگر بسپارید. معموال در این 
دس��ته از معامالت 60درصد به مالک و ۴0درصد به س��ازنده تعلق پیدا 
می کند. در بسیاری موارد هر دو طرف توافق می کنند که به مالک خانه 

کلنگی تعدادی از واحدهای ساخته شده برسد.
به کدام خانه، کلنگی می گویند؟ 

در چند سال گذشته تعریف خانه کلنگی تغییر پیدا کرده است. اگر تا 
10 سال پیش عبارت »خانه کلنگی« برای ساختمان های با عمر حداقل 
بیش از 3۵ س��ال به کار برده می ش��د، اکنون در محله های مختلفی از 
شهر تهران شاهد تخریب ساختمان هایی هستیم که بیش از 10 سال از 
عم��ر مفید آنها نمی گذرد. علت این موضوع را می توان در ارزش افزوده 

ایجادشده بخش تخریب خانه های کلنگی جست وجو کرد.
قیمت خانه های کلنگی چگونه محاسبه می شود؟ 

با کاه��ش تعداد خانه های کلنگی نس��بت قیمت آپارتمان نوس��از و 
کلنگ��ی به نفع خانه های کلنگی تغییر کرده اس��ت. معموال پیش��رفت 
قیمت امالک کلنگی نس��بت به واحدهای نوس��از چند برابر بوده است 
چرا که با محدود شدن عرضه هر کاال، قیمت آن افزایش پیدا می کند. 

کدام خانه های کلنگی جذاب تر هستند؟ 
معیاره��ای خرید و ف��روش خانه کلنگی را می ت��وان در چند فاکتور 
ارزیابی کرد. یکی از آنها ش��رایط قدرالسهم و تراکم آن است. به عنوان 
مثال یک زمین 200 متری با یک طبقه س��اختمان، قدرالس��هم تراکم 
200 متری دارد، اما همان زمین 200 متری با چهار طبقه س��اختمان، 
به هر طبقه ۵0 متر از زمین تعلق می گیرد و به عبارت دیگر، »عرصه« 

یا همان زمین و »اعیان« ساختمان است.
نکته دیگر ابعاد زمین اس��ت به عن��وان مثال زمین 200 مترمربعی 
ب��ا ابع��اد 10 در 20 متر بهتر از ابعاد ۸ در 2۵ متر اس��ت، زیرا عرض 
بیشتر زمین، مرغوبیت بهتری دارد و امکان ساخت پارکینگی بزرگتر 
را در اختیار سازنده می گذارد. نکته دیگری که در خرید ملک کلنگی 
باید در نظر گرفت شمالی یا جنوبی بودن است. چنانچه ملک شمالی 
باش��د، باید 6درصد مس��احت موجود زمین را در هنگام س��اخت به 
عنوان نورگیر اختصاص دهن��د. مثال در همان زمین 200 مترمربعی 
چنانچه شمالی باشد در زمان ساخت 12 مترمربع باید نورگیر داشته 
باشد. یعنی اینکه در هر طبقه 12 مترمربع متراژ مفید کمتری نسبت 
ب��ه زمین جنوبی یا ملک��ی که در جنوب خیابان یا گذر واقع اس��ت، 

وجود دارد.
قیمت خانه های کلنگی در تهران 

گران ترین ملک کلنگی تهران و حتی ایران احتماال در بلوار کش��اورز 

واقع ش��ده اس��ت. در زمینی به مساحت حدود ۸هزار مترمربع با قیمت 
700 میلیارد تومان. به نظر می رس��د تنها به درد مال س��ازی بخورد. در 
اتوبان چمران نرس��یده به س��ئول هم یک ملک کلنگ��ی بزرگ دیگر با 
مس��احت 1۵ ه��زار متر و قیم��ت 3۵0 میلیارد تومان وج��ود دارد. در 
کل فرمانیه، بلوار اوش��ان و جردن ام��الک کلنگی گرانقیمتی را در دل 
خ��ود پنهان کرده اند. در مورد عددهای باالی 270 میلیارد تومان حرف 
می زنی��م. مرور آگهی ه��ا برای پیدا کردن جدیدتری��ن آگهی ها ما را به 
مل��ک کلنگی خیابان زرک��ش در وحیدیه هدایت می کند. مس��احتش 
97 مترمربع اس��ت و قیم��ت آن را یک میلی��ارد و 2۵0میلیون تومان 
تعیین کرده اند. یک ملک کلنگی 62 متری هم در پیروزی آگهی ش��ده 
و آن را ۵30 میلی��ون تومان می فروش��ند. در فلک��ه دوم صادقیه ملک 
کلنگی دیگری وجود دارد که مس��احتش به 3۴0 مترمربع می رس��د و 
آن را ح��دود 10 میلی��ارد تومان ناقابل قیمت گذاری کرده اند. بس��از و 
بفروش ه��ای محترم بای��د در محله دولت برای خری��د ملکی کلنگی با 

همین متراژ 3۸ میلیارد تومان پول بدهند.
در می��ان ارزان ترین آگهی های ف��روش ملک کلنگی باید به مورد ۸0 
مت��ری خیابان 1۵خرداد اش��اره کرد که قیمت��ش 120 میلیون تومان 
اس��ت. چنین مواردی را می توان در حوالی خیابان خاوران، میدان امام 
حسین و میدان خراسان، خیابان 17 شهریور، پیروزی، نامجو و سبالن 
ش��مالی پیدا کرد. در این س��وی شهر، حوالی میدان آزادی یک ملک با 
مساحت ۴3 متر وجود دارد و آن را 1۴6 میلیون تومان می فروشند. این 

هم جزو ارزان ترین انتخاب ها است.
واقعیت های هشت گانه درباره نحوه اثرگذاری بازار خانه های کلنگی

از س��وی دیگر، بررس��ی تغییرات و تحوالت مربوط به بازار معامالت 
زمین و امالک مسکونی کلنگی شهر تهران دست کم نشان دهنده هشت 
واقعی��ت مهم در ارتباط با نحوه اثرگذاری ای��ن بازار بر دو بخش اصلی 
بازار مس��کن یعنی حوزه س��اخت و س��از و معامالت خری��د واحدهای 
مس��کونی اس��ت. بررس��ی های »دنیای اقتصاد« نش��ان می دهد، اولین 
موضوع به س��بقت تورم امالک مس��کونی کلنگی و زمی��ن از تورم بازار 
معامالت خرید و فروش مس��کن مربوط می ش��ود؛ پاییز پارس��ال تورم 
زمین و امالک کلنگی از تورم مس��کن پیش��ی گرف��ت؛ میانگین قیمت 
زمین و امالک کلنگی در فصل پاییز 97 در مقایس��ه با پاییز س��ال 96 
در حالی 91درصد افزایش یافت که تورم نقطه ای مس��کن در این فصل 
۸7درصد بوده اس��ت؛ همچنین میانگین فصل��ی قیمت زمین در پاییز 
2۵درصد رش��د کرد این در حالی اس��ت که میانگین قیمت مسکن در 

این فصل در مقایسه با فصل تابستان 97، تنها ۵درصد افزایش یافت.
نکته دوم، فاصله یک میلیون تومانی بین میانگین قیمت هر مترمربع 
زمین و امالک مس��کونی کلنگی با میانگین قیمت هر مترمربع مسکن 
در ش��هر تهران طی پاییز پارسال است؛ در پاییز 97 در حالی میانگین 
قیمت هر مترمربع زمین و ملک مس��کونی کلنگی به 10 میلیون تومان 
رس��ید ک��ه در همین ب��ازه زمانی میانگی��ن قیمت ه��ر مترمربع واحد 

مسکونی در شهر تهران 9 میلیون تومان بود.
س��ومین مس��اله مهم ک��ه به تح��والت فعلی بازار زمی��ن و امالک 
مس��کونی کلنگی مربوط می شود و از نتایج تحقیقات میدانی به عمل 
آمده اس��ت، به ادامه التهاب قیمت��ی در بازار معامالت زمین و امالک 
مس��کونی کلنگی در هفته های سپری ش��ده از فصل زمستان مربوط 
می ش��ود؛ به رغم آنکه س��رعت رشد قیمت مس��کن در پایتخت کند 
شده است و بنابراین تورم ماهانه قیمت مسکن در حال نزدیک شدن 
ب��ه عدد صفر اس��ت و نوعی از عالئ��م عبور از جه��ش قیمتی به فاز 
ثبات قیمت در بازار معامالت خرید آپارتمان رصد می شود، تحقیقات 
میدانی نش��ان می دهد در بازار معامالت زمین، وضعیت تورمی پاییز 
97 دست کم در قیمت های پیشنهادی بازار معامالت زمین در دو ماه 
سپری ش��ده از فصل زمس��تان نیز تداوم یافته است. چهارمین مساله 

اینک��ه هرگونه التهاب و جهش قیمت در ب��ازار معامالت زمین اولین 
اثر خود را بر بازار معامالت مسکن در گروه واحدهای مسکونی نوساز 
برجای می گ��ذارد؛ طی ماه های اخیر التهاب قیمتی در بازار معامالت 
زمی��ن و امالک مس��کونی کلنگی منج��ر به کاه��ش وزن معامالت 
واحدهای مس��کونی نوساز در بازار مسکن شهر تهران و کاهش میزان 
فروش نوسازها در مقایسه با دوره های زمانی قبلی شد؛ افزایش قیمت 
و التهاب قیمتی در بازار زمین و امالک مس��کونی کلنگی با اثرگذاری 
و تغییر محاسبات سازنده ها، منجر به تغییر و افزایش قیمت واحدهای 
نوس��از می شود؛ افزایش قیمت واحدهای نوساز عالوه بر آنکه به دلیل 
اثر القایی بر سطح قیمتی سایر گروه های سنی آپارتمان های مسکونی 
منج��ر به س��رایت التهاب قیمتی ب��ه این آپارتمان ها نیز می ش��ود با 
ریزش محس��وس حجم معامالت آپارتمان های نوس��از، کاهش تعداد 
پروژه های جدید را باعث می ش��ود. در نیمه دوم سال 97، تورم زمین 
و امالک مس��کونی کلنگی به حدی رسید که سطح قیمت ها عمال از 
توان سازنده ها برای خرید و شروع پروژه های ساختمانی جدید خارج 
ش��د. در بازار معامالت امالک کلنگی شهر تهران فایل های مربوط به 
مش��ارکت در ساخت وجود دارد اما تعداد آنها در مقایسه با فایل های 
فروش یا معاوضه امالک کلنگی و زمین بس��یار کمتر است؛ هم اکنون 
نس��بت عرف مشارکت در ساخت در مناطق پرساخت و مصرفی شهر 
ته��ران مانن��د مناط��ق 2، ۴، ۵ و ۸ در عمده پروژه های مش��ارکتی 
به صورت س��هم 60درصدی مالک زمین در مقابل س��هم ۴0درصدی 
س��ازنده تعیین می ش��ود و مبلغ بالعوض پرداختی از سوی سازنده ها 
به مالکان برای تامین هزینه های اسکان مالکان در طول دوره ساخت 
در این مناطق معم��وال از 2 میلیون و۵00هزار تومان به باال، به ازای 
هر مترمربع از مس��احت زمین تعیین می شود. پنجمین مساله مطرح 
در این باره به کمیاب شدن فایل ملک کلنگی در مناطق جنوبی شهر 
تهران حداقل در سامانه های مجازی معرفی فایل های فروش ملک در 
مقایسه با مناطق شمالی مربوط می شود. همچنین و به عنوان موضوع 
شش��م، واس��طه های ملکی ش��هر تهران در حال حاضر رکود در بازار 
معامالت زمین و امالک کلنگی را در مقایس��ه با رکود بازار معامالت 
مس��کن عمیق تر توصیف می کنند؛ درحالی که تعداد معامالت خرید 
زمین در پایی��ز 97 نزدیک به 3۴درصد کاهش یافت معامالت خرید 
مس��کن در پایتخت در این فصل در مقایس��ه با تابس��تان، 1۵درصد 
افت کرد.  اثر مضاعف چش��م انداز رکودی معامالت مس��کن در سال 
9۸ ب��ر کاهش معامالت زمین نیز هفتمین مس��اله قابل تامل در این 
زمینه محس��وب می شود؛ بخش عمده ای از س��ازنده ها بنا بر دو علت 
عمده ناشی از جهش شدید قیمت زمین و همچنین وجود چشم انداز 
رکود معامالت مس��کن در سال پیش��رو، تمایلی به شروع پروژه های 

ساختمانی جدید ندارند.
هش��تمین موضوع، به معرفی س��ه منطقه پرمعامل��ه و در عین حال 
پرنوس��ان در بازار معامالت زمین و امالک مسکونی کلنگی شهر تهران 
مربوط می شود؛ مناطق 2، ۴ و۵ شهر تهران 22درصد از حجم معامالت 
امالک کلنگی و زمین شهر تهران را به خود اختصاص می دهند؛ منطقه 
2 با سهم 9.3درصدی از کل معامالت زمین و امالک کلنگی شهر تهران 
پرمعامله ترین منطقه پایتخت در بازار معامالت زمین محسوب می شود؛ 
میانگین قیمت زمین در این منطقه طی پاییز 97 به 1۸ میلیون و700 
هزار تومان به ازای هر مترمربع رس��ید و در مقایس��ه با پاییز س��ال 96 
برابر با 97درصد رشد کرد؛ میانگین قیمت هر مترمربع زمین در منطقه 
۴ ش��هر تهران در حالی طی پاییز 97 به 13 میلیون تومان رس��ید که 
این میزان در مقایس��ه با ماه مشابه س��ال قبل 9۸درصد افزایش یافت؛ 
میانگین قیمت هر مترمربع زمین در منطقه ۵ پایتخت نیز با 9۸درصد 
افزایش نسبت به پاییز سال 96، در پاییز 97 به 11 میلیون و700 هزار 

تومان رسید.

8 واقعیت مهم درباره اثرگذاری بازار خانه های کلنگی بر وضعیت مسکن 

سوگلی های جدید بازار مسکن
حملونقلریلی

سی ان بی سی گزارش داد
ناتوانی ترامپ در قطع صادرات نفت ایران

به رغ��م اصرار مداوم مقامات دولت آمریکا برای تحقق هدف صفر 
شدن صادرات ایران، شرایط حاکم بر بازار چنین اجازه ای  به ترامپ 
نمی دهد. به گزارش تس��نیم به نقل از س��ی ان بی س��ی، درس��ت 
یک ماه پیش دس��تیار ارشد ترامپ در امور ایران در یک کنفرانس 
بزرگ انرژی گفت که شرایط بازار برای رسیدن به هدف صفر کردن 
صادرات نفت ایران مساعد است.  از آن زمان قیمت نفت خام آمریکا 
12درصد افزایش یافته، نفت خام برنت باالتر از 70دالر در هر بشکه 

معامله شده و میانگین قیمت بنزین 30درصد باال رفته است. 
دلی��ل اولیه این افزایش قیمت ها این اس��ت که بازار راکد ش��ده 
اس��ت. یعنی عرضه بیش از حد نفت به بازار از بین رفته و تقاضا و 
عرضه متعادل شده است و بازار در معرض کمبود عرضه قرار دارد.

روز پنجش��نبه آژانس بین المللی ان��رژی اعالم کرد عرضه جهانی 
نفت در س��ه ماهه دوم س��ال با ادامه قرارداد کاه��ش تولید اوپک 
و تحریم ه��ای آمریکا بر ای��ران و ونزوئال کاه��ش می یابد.   آژانس 
بین الملل��ی ان��رژی که مقر آن در پاریس اس��ت، اعالم کرد: »رکود 
در ب��ازار نف��ت تنها ب��ه خاطر داس��تان عرضه نیس��ت. در ماه های 
اخیر بیش��تر به تغییرات تولید توجه ش��ده تا نوس��انات تقاضا، در 
حالی که ای��ن بخش هم اهمیت دارد.«  تنها طی چند هفته ترامپ 
بای��د در مورد تمدید معافیت های کش��ورهای خری��دار نفت ایران 
تصمیم گی��ری کند. به رغم اصرار م��داوم مقامات دولت آمریکا برای 
تحقق هدف صفر ش��دن صادرات ایران، تحلیلگران نس��بت به عدم 
تمدید معافیت ها توس��ط ترامپ تردید دارند. در این بین، تهدیدات 
جدیدی هم در راه اس��ت. تولی��د ونزوئال تحت تحریم های آمریکا و 
بحران اقتصادی به پایین ترین حد طی 7۴ سال رسیده است. لیبی 
هم در آس��تانه یک جنگ داخلی تمام عیار قرار دارد و ناآرامی های 

سیاسی الجزایر را هم آشفته کرده است. 
هم��ه این عوام��ل با هم قیمت نفت را باال می برد. گروه مش��اوره 
ریسک اوراس��یا عقیده دارد ترامپ معافیت ها را برای پنج کشوری 
که طی این ش��ش ماه از آن استفاده کرده اند تمدید و معافیت سه 
کشور دیگر را لغو می کند. این کار صادرات نفت ایران را 900 هزار 
بش��که در روز پایین می آورد و به 1.1 میلیون بشکه طی شش ماه 

بعدی معافیت ها می رساند.

پرونده ای که بعد از 15 سال هنوز روی میز مانده است
سرنوشت صادرات گاز ایران به عمان

صفحه نخس��ت صادرات گاز از ایران به عمان در 2۵ اس��فندماه 
س��ال 13۸3 روی کاغذ نوشته ش��د، اما با گذشت حدود 1۵ سال 
هن��وز به مرحله اجرا درنیامده اس��ت. این قرارداد 2۵ س��اله بود و 
باید از س��ال 200۸ با 30 میلیون مترمکعب آغاز می شد و در سال 

2012 به 70 میلیون مترمکعب می رسید.
به گزارش ایس��نا، تورق فصل های این پروژه حاکی اس��ت که هر بار 
تاریخ های معینی برای اجرای آن اعالم شده است. در همین چند سال 
اخیر، مس��ئوالن بارها از کلید خوردن آن خبر داده اند. در این راس��تا، 
معاون اول رئیس جمهوری، اوایل مهرماه س��ال 139۵ در دیدار علی 
بن سعود السنیدی - وزیر بازرگانی و صنایع عمان - نفت، گاز و انرژی 
را زمینه های مناسب همکاری میان ایران و عمان دانست. بیژن زنگنه 
نیز در برنامه ای که به عنوان وزیر پیش��نهادی نفت در دولت دوازدهم 
ارائه کرد، ذکر کرده بود صادرات گاز به عمان از س��ال 1397 و با 10 
میلیون مترمکعب در روز آغاز خواهد ش��د که این میزان در سال های 
139۸ و 1399 ب��ه 2۵ میلیون مترمکعب در روز خواهد رس��ید.  در 
نهای��ت در دیداری که بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و محمد الرومحی، 
وزیر نفت عمان در اواسط فروردین ماه سال گذشته با یکدیگر داشتند، 
درباره جزییات این پروژه به توافق رسیدند و حتی زمان آغاز آن را نهم 
تیرماه اعالم کردند، اما این پروژه در تیرماه نیز آغاز نشد. نیمه نخست 
س��ال 1397 در حالی به پایان رس��ید که پرونده صادرات گاز از ایران 
به عمان همچنان روی میز باقی ماند و به مرحله اجرا نرس��ید. در این 
راس��تا مدیرعامل ش��رکت ملی صادرات گاز ایران ضمن تشریح دلیل 
تعوی��ق آغاز پروژه صادرات گاز به عمان، به ایس��نا، گفته بود: احتماالً 
چارچوب همکاری که در این زمینه بین ایران و عمان نوش��ته ش��ده 
اواخر مهرماه یا آبان ماه امضا شود. به گفته مهران امیرمعینی 90درصد 
پیشرفت بین دو طرف حاصل شده بود و 10درصد اختالف نظر وجود 
داش��ت. همچنین وی تاکید کرد که به تعوی��ق افتادن پروژه صادرات 
گاز از ایران به عمان ربطی به تحریم ایران ندارد و افزود: توافقات اولیه 
ربطی به تحریم ندارد. ممکن است در اجرا مشکالتی ایجاد شود. البته 
با بس��یاری از ش��رکت ها مذاکره می کنیم و شرکت هایی که تمایل به 
همکاری دارند در صورت وج��ود تحریم هم همکاری می کنند. پروژه 
صادرات گاز از ایران به عمان در سال 1397 هم آغاز نشد و آنطور که 
زنگنه، در آخرین نشس��ت خبری خود اعالم کرده مشکل آن است که 
طرف عمانی باید با ما همراهی کند. اسناد مناقصه برای خط گاز آماده 
اس��ت، اما شرکت های بین المللی به دلیل تحریم نیامدند. از منابع هم 
قابل تأمین بود. به طور کلی 200 کیلومتر خط اس��ت که عمق آن در 
برخی نقاط به 1000 متر می رسد. خودمان توان ساخت آن را نداریم و 

طرف مقابل باید موافق باشد.
طب��ق این گزارش، صادرات گاز به عم��ان در دو مرحله خواهد بود. 
یک بخش��ی از گاز تبدیل به LNG می شود و ایران LNG را دریافت 
و بازاریابی می کند و بخش دوم که ۸۵درصد پروژه را ش��امل می شود، 
بازاریابی برای گازی اس��ت که ایران ب��ه عمان صادر می کند. بازارهای 
منطقه مطرح هستند که جدی ترین آنها هند است. هند اعالم نیاز کرده 
اما هنوز نهایی نشده و مذاکرات مراحل اولیه خود را طی می کند. بخش 
دوم هم بازاریابی برای گاز است. در عمان این امکان وجود دارد که گاز 
را به محصوالت پتروش��یمی، برق و… تبدیل و صادر کرد. کشورهای 
هدف هم مهم هستند. می توان به هند صادر کرد و اگر مشکالت روابط 
سیاس��ی برطرف ش��ود، بازار کویت، امارات و… هم فراهم اس��ت. به 
عبارت دیگر می توانیم گاز را از طریق عمان به کش��ورهای دیگر صادر 
کنیم. در این زمینه هم به توافقات اولیه با عمان رسیده ایم و مشکلی 

در این زمینه وجود ندارد.
گفته می شود سرمایه مورد نیاز برای این پروژه بین 600 تا ۸00 
میلیون دالر اس��ت و اجرای پروژه به حدود دو سال زمان نیاز دارد. 
اگر س��ند امضا شود، شش تا هش��ت ماه زمان برای تنظیم اسناد و 
برگزاری مناقصه نیاز است، بنابراین به طور کلی بعد از امضای سند، 

اجرای پروژه به دو سال و نیم تا سه سال زمان نیاز دارد.
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برنامه اساسي و بنیادي بانک پاسارگاد براي 
جبران آسیب هاي سیل اخیر

بانک پاس��ارگاد در س��اخت و بازس��ازي م��دارس آس��یب دیده در مناطق 
سیل زده مش��ارکت خواهد کرد. به گزارش روابط عمومي بانک  پاسارگاد، پیرو 
اطالع رساني هاي قبلي درخصوص همدلي و همراهي موثر این بانک با هموطنان 
آسیب دیده از سیل اخیر در مناطق مختلف کشور و سازماندهي نظام مند این 
وظیفه مهم در چارچوب تشکیل ستاد پشتیباني در سطح مسئوالن عالي بانک، 
ضمن ت��داوم تمهید و تالش براي تامین و تحوی��ل نیازهاي ضروري و فوري 
هموطنان، رسالت و وظیفه اساسي و بنیادي بانک و گروه مالي پاسارگاد در این 
رابطه را مشارکت در ساخت و بازسازي تعداد زیادي از مدارس تخریب شده در 
اثر سیل اخیر اعالم مي کند. در این راستا و پس از اخذ اطالعات از دستگاه ها 
و نهادهاي ذي ربط و تعیین واحدهاي آموزش��ي که وظیفه ملي بازسازي آنها 
را بانک پاسارگاد متقبل خواهد شد، هّمت جدي و اقدامات جهادي به ترتیبي 
برنامه ریزي و اجرا خواهد شد که با استفاده حداکثري از ظرفیت هاي مالي، فني 
و عملیاتي گروه مالي پاسارگاد، ان شاءاهلل مدارس بازسازي شده براي استفاده در 

اختیار فرزندان عزیز ایران زمین در مناطق آسیب دیده قرار گیرد.

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای بانک ها
کارمزدهای نقل و انتقال و تبادل ارزی حداقل 

می شود
در نشس��ت هماهنگی بان��ک مرکزی با صرافی  ه��ای منتخب بانکی مقرر 
ش��د صرافی های منتخب بانکی در تعامل ب��ا بانک های عامل و بانک مرکزی 
اقدام��ات الزم را برای پوش��ش تقاضای ارز به صورت اس��کناس و حواله های 
ارزی را با حداقل سازی کارمزدهای نقل و انتقاالت و تبادل ارزی انجام دهند. 
به گزارش بانک مرکزی، این نشست با هدف تاکید بر ضرورت خرید به موقع 
ارز حاصل از صادرات و حداقل س��ازی کارمزدهای نقل و انتقاالت و تبدیالت 
ارزی، پنجش��نبه گذشته با حضور غالمرضا پناهی معاون ارزی بانک مرکزی، 
مدیران بخش ارزی و مدیران عامل صرافی های منتخب بانکی در بانک مرکزی 
برگزار شد. پناهی در این نشست گفت: بانک مرکزی خواستار حضور پررنگ تر 
صرافی های بانکی در مدیریت و تنظیم بازار ارز کش��ور در س��ال جدید است. 
در ادامه این نشست ضمن تاکید معاون ارزی بانک مرکزی بر ضرورت خرید 
به موقع ارز حاصل از صادرات و همچنین تامین مالی به موقع تجارت، مدیران 
عامل صرافی های منتخب بانکی نیز به بیان مسائل خود پرداختند و راهکارها 
و پیش��نهادات خود را جهت تس��هیل امور عملیات ارزی اشخاص حقیقی و 
حقوقی ارائه دادند. گفتنی است بانک مرکزی همچنین در ابالغیه ای، بانک ها 
و مؤسسات اعتباری را ملزم به تعیین حسابرس مستقل برای بررسی حساب 
نهاده��ای پولی )بانک ها( و ش��رکت ها و هلدینگ های تابع��ه آنها کرد. بانک 
مرکزی در عین حال، ساعت کار صرافی های بانکی را افزایش داد و به منظور 
تامین نیاز ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی، صرافی های منتخب بانکی هر روز 
و تا اطالع ثانوی تا ساعت 1۸ فعالیت خواهند داشت. در این باره، کارشناسان 
افزایش ساعت کار صرافی های بانکی را تالش بانک مرکزی برای نقش آفرینی 
بیشتر در بازار ارز و کنترل نرخ انواع ارز می دانند. معموال پس از پایان ساعت 
کار اداری صرافی های بانکی، قیمت دالر و سایر انواع ارز تحت تاثیر معامالت 

خارج از این صرافی ها توسط دالالن تعیین می شود.

بازار طال و سکه هم به اقدام اخیر آمریکا توجهی نکرد
حباب سکه اندکی آب رفت

قیم��ت طال و س��که در پی رش��د ارزش طال در بازاره��ای جهانی 1 تا 
1.۵درصد رش��د کرد و این در حالی است که به واسطه اقدام آمریکا علیه 
سپاه، قیمت ها فقط تا روز سه شنبه روند صعودی داشت و بعد از آن نزولی 
ش��د. محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با روند بازار طال و 
س��که در هفته ای که پشت سر گذاشته شد، گفت: قیمت انس جهانی در 
ابتدای هفته ارزش 1292 دالر را برای خود انتخاب کرد و تا پایان هفته به 
ارزش 1303 دالر رسید که به طور متوسط طی یک هفته رشد 11 دالری 
برای آن به ثبت رس��یده است. این کارشناس بازار طال و سکه خاطرنشان 
کرد: طی یک هفته گذشته قیمت نفت در بازارهای جهانی روند صعودی به 
خود گرفت که این موضوع همواره افت ارزش دالر در بازارهای جهانی را به 
همراه دارد و با افت ارزش دالر، افزایش قیمت انس جهانی به ثبت می رسد.

وی خاطرنشان کرد: با رشد قیمت انس جهانی قیمت طال و انواع سکه 
در بازار داخلی نیز رشد داشته است که به طور میانگین رشد قیمت ها طی 
یک هفته 1 تا 1.۵درصد بوده اس��ت اما نباید فراموش کرد که بازار از روز 

شنبه تا ساعت 1۴  سه شنبه رشد 11درصدی را به ثبت رسانده است.

بانکنامه

منتقدان دخالت دولت در اقتصاد همیشه روی یک مساله تاکید می کنند 
و آن ایجاد بسترهای مناس��ب برای سوءاستفاده در صورت دخالت دولت 
در اقتصاد است؛ امری که مرور سرگذشت دالر ۴200 تومانی در سالی که 

گذشت آن را تا حدود زیادی تصدیق می کند.
به گزارش ایس��نا، دقیقاً یک سال از آغاز طرحی موسوم به دالر ۴200 
تومانی در اقتصاد ایران می گذرد؛ طرحی که پس از طی مسیری یک ساله 
در حالی تنها به برخی از معدود کاالهای اساسی تعلق می گیرد که مجلس 
شورای اس��المی برای حذف همین ارز هم مصوبه داده بود. 20 فروردین 
سال گذشته، اسحاق جهانگیری در پایان جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی 
دولت برای مدیریت بازار ارز که به ریاست حسن روحانی تشکیل شده بود، 
اعالم کرد که از فردا )21 فروردین 1397( نرخ رسمی و قطعی ارز ۴.200 
تومان اس��ت و قیمت های باالتر از آن مشمول قاچاق است. ضمن اینکه با 
ای��ن رقم، ارز مورد نیاز همه بخش ها از طریق بانک مرکزی و صرافی ها و 

بانک های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تأمین می شود.
دولت وارد می شود

در این روز همه بازارهای آزاد خرید و فروش ارز بس��ته شد و صرافی ها 
هم اجازه معامله دالری غیر از دالر ۴200 تومانی را نیافتند، اما این پایان 
الته��اب یک هفته ای دالر نب��ود. دالر در ماه های بعد از اتخاذ این تصمیم 
مرزه��ای 1۸ ه��زار تومان را هم درنوردید تا اثبات کند که ش��اخص های 

اقتصادی به هیچ دستوری گوش نمی کنند.
چند روزی از اجرای سیاست ثابت نگه داشتن قیمت دالر در نرخ ۴.200 
تومان نگذش��ته بود که کارشناسان در این باره انتقاداتی را مطرح کرده و 
گفتند در ش��رایطی که نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است اینکه 
قرار باش��د سیاست دس��توری برای مدت طوالنی به اجرا درآمده و قیمت 
دالر را برای چند ماه ثابت نگه داشت به هیچ عنوان پاسخگو نبوده و چه  بسا 

خود باعث ضربه زدن به بازار ارز و اقتصاد می شود.
انتقادات در این باره در حالی ادامه داش��ت که بانک مرکزی هم بعد از 
حدود ۴0 روز ثابت نگه داش��تن قیمت دالر، ن��رخ آن را از ۴.200 تومان 
تغییر داده و در مدت نزدیک به سه روز آن را تا 9 تومان گران کرد. رئیس 
کل بانک مرکزی وقت برخالف اظهارات برخی مسئوالن برای نگه داشتن 
قیم��ت دالر در ۴.200 تومان اعالم کرد که این ارز دچار تغییرات قیمتی 
خواهد شد و احتماالً حدود 6درصد تا پایان سال نوسان دارد؛ نوسانی که 

البته در ماه های بعد معلوم شد بسیار بیشتر از 6درصد است.
ولی افتاد مشکل ها

ب��ا این حال دولت براس��اس وعده ای که داده بود ش��روع به دادن دالر 
۴200 تومان��ی برای واردات انواع کاالها اعم از لوکس یا غیرضروری کرد، 
اما تنها زمانی چند هفت��ه ای نیاز بود تا نقص های بزرگ این طرح پدیدار 
شود. در آن زمان یکی از اقتصاددانان به ایسنا، گفت که در یک مورد برخی 
از واردکنندگان ب��رای دریافت دالر ۴200 تومانی عدس وارد می کردند و 

سپس همان عدس را از طرف دیگر صادر می کردند!
مشابه این خبر در کنار اخباری مانند دریافت ارز و وارد نکردن کاال در 
ماه های بعد از تک نرخی کردن ارز به کرات ش��نیده ش��د و معلوم شد که 
سوءاس��تفاده از ارز یارانه ای هزینه های زیادی روی دس��ت دولت گذاشته 
اس��ت. برای گریز از همین شرایط دولت در ماه های بعد دادن ارز یارانه ای 

به کاالهای وارداتی را متوقف کرد.
دولت در نهایت با طراحی لیس��تی از اقالم اساس��ی اع��الم کرد که ارز 
۴200 تومانی فقط برای ورود این اقالم به واردکنندگان پرداخت می شود 
و الباقی کاالهای وارداتی باید از طریق س��امانه نیما تأمین ش��ود. سامانه 
نیما در واقع سیستمی مالی برای ورود ارزهای حاصل از صادرات به عالوه 

کمک های ارزی دولت برای تأمین ارز موردنیاز برای واردات است.
دالر 4200 تومانی زورش به تورم نرسید

عل��ت تخصیص دالر ۴200 تومانی از هم��ان ابتدا جلوگیری از جهش 
قیمت ها در بازار و جلوگیری از وقوع تورم بود؛ نگرانی ای که در همان زمان 
تخصیص ارز هم به واقعیت پیوس��ت و ماهیانه به طور متوس��ط دو تا سه 

درصد به نرخ تورم اضافه می شد.
در مورد کاالهای اساس��ی هم همین اتفاق به وقوع پیوس��ت. دولت ارز 
۴200 تومانی را به لیستی از کاالهای اساسی تخصیص داده که برآوردهای 
برخی کارشناس��ان نشان می دهد حاال نرخ تورم در اقالم همان لیست به 
حدود ۵0درصد رسیده است. معنای این عبارت سوءاستفاده برخی از افراد 
در زنجیره واردات تا فروش کاال است؛ کسانی که کاالها را با ارز دولتی وارد 

می کنند اما با نرخ آزاد به فروش می رسانند.
دولت از بابت تورم کاالهای اساسی نگران است

برای رفع همین نقیصه، مجلس در اواخر سال گذشته طرحی را تصویب 
کرد که براس��اس آن دولت در سال 139۸ موظف می شد تا تخصیص ارز 

1۴ میلیارد دالری به کاالهای اساسی را متوقف کرده و به جای آن توزیع 
کوپن های الکترونیکی را در دستور کار خود قرار دهد؛ مصوبه ای که البته 

مورد موافقت مسئوالن برنامه و بودجه قرار نگرفت.
توجیه دولت در آن زمان )7 اسفند( برای رد این مصوبه نگرانی از ایجاد 
شوک تورمی ناشی از برداشتن ارز دولتی از کاالهای اساسی بود که البته 
گزاره نادرستی هم به نظر نمی رسد؛ چرا که در این صورت عالوه بر هزینه 
واقعی حذف دالر ۴200 تومانی از کاالهای اساسی مردم باید هزینه روانی 

و موج آفرینی برخی ذی نفعان در این طرح را هم متحمل شوند.
اصالح تخصیص ارز دولتی به طور جدی مطرح است

ب��ا این ح��ال در آخرین اخبار از تعیین تکلی��ف تخصیص ارز دولتی به 
واردات محمدباقر نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت که دولت 
بحث های زیادی در رابطه با نحوه  تأمین کاالهای اساسی داشته است، اما 
اکنون و در س��ال جاری نیز تاکنون تمامی 2۵کاالی اساس��ی ارز ۴200 
تومانی دریافت کردند و تاکید رئیس جمهور نیز بر حمایت از مردم در این 

اقالم و مایحتاج بوده است.
به گفته رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، سال گذشته حدود 13 هزار و 
۵00 میلیارد تومان یارانه برای ارز پرداختیم و باید بررس��ی ش��ود که آیا 
به اهدافی که می خواس��تیم رس��یدیم یا خیر، اما باید قبول کرد که شیوه  
چندان مناس��بی نیست و باید نظارت ها در مورد آن جدی تر شود. اگر ارز 
۴200 تومانی اختصاص پیدا نکند موجب افزایش قیمت بیش��تر در مورد 
کاالها و در نهایت فشار بر مردم خواهد شد. از این رو شیوه اصالح این روند 
به طور جدی در دولت مطرح است و قطعاً اگر قرار باشد ارز ۴200 تومانی 
به نرخ نیمایی تغییر پی��دا کند به طور قطع مابه التفاوتی که از این محل 
ایجاد خواهد ش��د بار دیگر به مردم بر می گردد، اما اینکه این رقم در چه 
قالبی باش��د یعنی به صورت کاالبرگ یا به واردکننده اختصاص پیدا کند 

هنوز در دولت به جمع بندی نرسیده است.
با این همه، در نهایت باید دید که سرنوشت دالر یارانه ای به کجا می رسد؛ 
از سویی دولت از افزایش تورم در کاالهای اساسی در صورت برداشتن ارز 
یارانه ای نگران اس��ت و از س��وی دیگر اتالف منابع و هزینه های ارزی که 
دولت برای واردات این کاال متحمل می شود هم بسیار باالست، بنابراین به 
نظر می رس��د باید منتظر ماه های آینده باشیم تا ببینیم دولت در این باره 

چه تصمیمی می خواهد بگیرد.

دالر 4200 تومانی یکساله شد

سرگذشت پرحاشیه یک تصمیم دالری

بانک ها همواره یکی از بازوان اقتصاد کشور بوده و هستند به گونه ای که 
طی س��ال های اخیر در عین تحریم های ظالمانه ایران از سوی کشورهای 
غربی، بانک ها در تمامی ش��رایط سعی کردند تا خدمات مورد نیاز داخلی 
و خارجی را به مشتریان ارائه دهند. به دنبال برخی شرایط در سال 97 و 
همچنین آغاز دور دوم تحریم ها از سوی آمریکا و همچنین شرایط اقتصاد 
داخلی و بازار ارز، بس��یاری از کارشناسان، پیش بینی های متفاوتی از سال 
9۸ دارند که برخی بسیاری بدبینانه و برخی نوید روزهای بهتر را می دهد. 
در همین حال، برخی مدی��ران بانک های دولتی و خصوصی در گفت وگو 
با ایِبنا، تحلیل خود از عملکرد سیستم بانکی در سال 9۸ را اعالم کردند.

* محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران: نظام اقتصادی در 
کش��ور ما بانک محور است و شاهد حمایت بانک ها از واحدهای تولیدی و 
اقدام در جهت رونق کس��ب و کار و افزایش اش��تغال بودیم. قطعا با توجه 
به اینکه مقام معظم رهبری س��ال 9۸ را با عن��وان رونق تولید نامگذاری 
کردند، وظیفه بانک ها بیش از گذش��ته خواهد بود. البته هرچند در بحث 
بین المللی تحریم اثرات و مش��کالتی را ایجاد کرده، اما بانک ها با توجه به 
تجربیات قبلی از عهده کارها بر خواهند آمد و خدمات شایس��ته ای را به 

مردم ارائه خواهند داد.
* محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه: عملکرد نظام بانکی در 
سال 97، قابل قبول و خوب بود و با دولت نیز در شرایط مختلف، همکاری 
و همراهی خوبی داشت. در سال 9۸ نیز نامگذاری سال برمبنای مقتضیات 
اقتصاد داخلی و ش��رایط بین المللی از س��وی مقام معظم رهبری صورت 
گرفت و طبیعتا تمام توان نظام بانکی معطوف به تحقق این شعار و تقویت 

تولید خواهد ش��د. سیس��تم بانکی در زمینه تقویت تولید از منظر عرضه 
و تقاض��ا موثر خواهد بود. با این روند چرخه اقتصادی مطلوبی در کش��ور 
فراه��م خواهد ش��د و نظام بانکی تمام امکانات منابع��ی خود را در جهت 
تحقق این ش��عار قرار خواهد داد و اولویت بانک های دولتی نیز تحقق این 

شعار خواهد بود.
* حجت ال��ه صی��دی، مدیرعامل، بانک صادرات ای��ران: نظام بانکی در 
س��ال 9۸ به مانند سال گذشته پیچیدگی های خاصی خواهد داشت اما با 
نامگذاری سال جاری با عنوان رونق تولید قطعا بانک ها حمایت ویژه ای از 

بخش تولید در تمامی فرآیندها خواهند داشت.
* محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت: سال 9۸، سالی سخت پیش بینی 
شده و بانک ها نیز باید آمادگی الزم را برای فعالیت در این شرایط داشته 
باش��ند و در حوزه داخلی با برنامه ریزی در جهت افزایش درآمدها حرکت 
کنند. در حوزه بین المللی نیز بانک ها در حال عبور و پش��ت سر گذاشتن 

شرایط سخت هستند.
* مجید قاس��می، مدیرعام��ل بانک پاس��ارگاد: جهت گیری های بانک 
مرکزی، توانمندی ها و مسئولیت پذیری بانک ها اگر در یک راستا و منطبق 
با نظریات علمی باش��د به طور اقتصاد کشور شرایط خوبی خواهد داشت. 
دلیلی بر عدم تصور آینده ای روش��ن برای سیس��تم بانکی وجود ندارد به 
خصوص سیاست های پولی که در بانک مرکزی برنامه ریزی و ابالغ می شود 
تفاوت های جدی را با یک سال گذشته جهت گیری کرده و خوش بینانه تر 

می شود به آینده نگاه کرد.
* علیرض��ا بلگوری، مدیرعامل بانک اقتصاد نوین: اقتصاد ما بانک محور 

است و بانک ها در رونق اقتصادی و تولید موثر واقع خواهند شد و در سال 
9۸ هم با توجه به دس��تورات مقام معظم رهبری و مباحث مطرح شده از 
سوی رئیس کل بانک مرکزی، بانک ها به مانند گذشته همه همت و تالش 
خود را در راستای کمک به تولید و رونق به کار خواهند گرفت. امسال هم 
در ابتدای سال کشور با مشکالتی مواجه شد که به طور حتم بانک ها نیز 

بسته های تسهیالتی و کمک برای هموطنان ایجاد خواهند کرد.
* عباس عسگرزاده، مدیرعامل بانک حکمت ایرانیان: به امید خدا سال 
9۸ س��الی پر برکت برای مردم و کشور خواهد بود و اکنون که با حوادثی 
از جمله س��یل مواجه شده ایم به طور حتم بانک ها نیز باید تالش خود را 
افزایش دهند تا نیازهای کشور را در حوزه های مختلف پوشش دهند البته 
به نظر من تاکنون که کمتر از یک ماه از سال گذشته جهت گیری خوبی 

صورت گرفته است.
* محمدحسین حسین زاده، مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت: با توجه 
به بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری و همچنین سیاست های 
دولت برای سال 9۸، بانک ها به طور حتم با توجه به تجارب چند سال اخیر، 
برای رونق تولید نقش آفرینی باالیی خواهند داشت. به نظرم باید منتظر ثباتی 

در سیاست های اقتصادی و تقویت تولید در کل کشور باشیم.
* س��ید امین جوادی، مدیرعامل موسسه اعتباری ملل: سال 9۸ سال 
خوب��ی خواهد بود و به طور حتم نظام بانکی راه خود را پیدا کرده و مقام 
معظم رهبری نیز رهنمودهایی به بانک ها داشتند که مجموع اینها نشان 
می دهد که سال خوبی در پیش رو خواهیم داشت و سیستم بانکی می تواند 

به رونق تولید و رشد اقتصادی کمک کنند.

ش��بکه ققنوس، پلتفرم��ی برمبنای فناوری دفتر کل توزیع  ش��ده 
اس��ت که متش��کل از میزبان های غیرمتمرکز اس��ت. این میزبان ها 
که در حال حاضر ش��رکت های گروه داده پردازی )بانک پارس��یان(، 
س��رمایه گذاران فناوری تک وستا )گروه توس��ن(، فناوری اطالعات 
و ارتباطات پاس��ارگاد آریان )بانک پاس��ارگاد(، هلدینگ داده ورزی 
س��داد )بانک ملی( و گروه فن آوران هوشمند بهس��ازان فردا )بانک 
ملت( هستند و به عنوان اعضای بنیاد ققنوس، این شبکه را به صورت 
غیرمتمرکز اداره می کنند. ش��بکه ققن��وس پلتفرمی جهت توکنایز 
ک��ردن انواع دارایی ها اس��ت و در تالش اس��ت تا بتوان��د بانک ها و 
ش��رکت های فناوری اطالعات کشور را برای ورود به انقالب صنعتی 
چهارم که اقتصاد دیجیتالی اس��ت، آماده کند چراکه از دید انقالب 
صنعتی چهارم، اقتصادی موفق است که بیشترین دارایی، فعالیت و 

محور اصلی فعالیت شبکه ققنوس، آماده کردن بانک ها برای ورود تمرکز را در دیجیتالی کردن دارایی های خود داشته باشد.

به اقتصاد دیجیتالی است و می خواهد این آمادگی را برای مجموعه 
نظام بانکی و به خصوص برای ش��رکا و س��رویس گیرندگانش ایجاد 
کند. س��ید ولی اهلل فاطمی اردکانی، مدیرعامل ققنوس با اش��اره به 
این موضوع که یک��ی از الزامات جدی برای ورود به انقالب صنعتی 
چهارم، بح��ث دیجیتالی کردن دارایی ها، پیش��نهاد خدمت متمایز 
به مش��تریان و ارتباط وی��ژه با هر کدام از آنها اس��ت، گفت: »یکی 
از محوری تری��ن بحث های ققنوس نیز این اس��ت ک��ه بتوانیم انواع 
دارایی ه��ا را در زمان ه��ای آت��ی دیجیتالی کنیم. ه��دف اصلی این 
پلتف��رم توکنایز ک��ردن هرگونه دارایی و عرضه آن اس��ت و یکی از 
چالش های بزرگی که بانک ها در بحث دارایی های منجمد خود با آن 
روبه رو هستند نیز این است که بتوانند امالک مازاد و یا حتی امالک 
بزرگ در اختیار خود را توکنایز کنند که بس��تر ققنوس بهترین راه 

برای این کار است.«

بانک ها چه نقشی در سال سخت اقتصاد ایران دارند؟

پرتره نظام بانکی در سال 98 از نگاه 9 مدیر بانکی

نگاهی به دلیل شکل گیری شبکه ققنوس و رمزارز پیمان 

آماده کردن بانک ها برای ورود به انقالب صنعتی چهارم با کنسرسیوم ققنوس

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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واکنش بورس به متغیرهای کالن اقتصادی و سیاسی
بورس تهران در هفته ای که گذشت

با عبور از تعطیالت نوروزی، بازار س��رمایه ش��اهد افزایش حجم 
و ارزش معامالت بوده اس��ت. در ای��ن روزها متغیرهای اقتصادی و 
سیاسی مختلف که روی قیمت ارزهای خارجی تاثیر دارد معامالت 

بورس را نیز متاثر کرده است.
به گزارش ایس��نا، هرچه از روزهای ابتدایی سال جدید می گذرد، 
حجم و ارزش معامالت بورس تهران بیشتر رشد می کند؛ به طوری 
که در روزهای پایانی هفته گذش��ته، ارزش معامالت بورس توانست 

تا 1000 میلیارد تومان هم باال رود. 
رونقی که در حال حاضر بازار س��هام را در بر گرفته و باعث شده 
تمام گروه های اصلی از جمله فلزات اساسی، پاالیشی و پتروشیمی 
و حتی س��یمانی ها با افزایش فزاینده قیمت س��هام روبه رو ش��وند، 
بیش��تر به افزایش قیمت ارزه��ای خارجی برمی گ��ردد. همچنین 
افزایش قیمت های جهانی نفت در مقطعی از هفته گذش��ته و رشد 
قیمت برخی از کاالهای اساسی در بازارهای جهانی توانست بورس 

تهران را نیز تا حدودی متاثر کند.  
این موضوع ها در کنار ریسک های سیستماتیک ناشی از  تحوالت 
اقتصادی و سیاس��ی که بازار س��رمایه را تهدید می کند، سبب شده 
بس��یاری از بازیگ��ران بازار س��رمایه تصور کنند این رش��د و رونق 
می تواند مقطعی و ش��کننده باشد. در هفته گذشته ارزش معامالت 
بورس تهران به کمی بیش��تر از 130۸ میلیارد تومان رسیده، اما با 
عبور از فضای تعطیالت نوروزی در بازار س��رمایه ایران این رقم در 

هفته جاری به عدد ۴۸01 میلیارد تومان رسید. 
در نتیجه ارزش معامالت بورس نسبت به هفته گذشته 267درصد 
رش��د را نش��ان می دهد. همچنین حجم معامالت در هفته گذشته 
به رقم ۴0۸7 میلیون س��هم رس��ید که این رقم در هفته جاری با 
2۸6درصد رشد به عدد 1۵ هزار و 7۵7 میلیون سهم رسید. عالوه 
بر این، دفعات معامالت در این مدت 21۴درصد رشد را تجربه کرد. 

البته در هفته مذکور دو روز معامالتی در بازار برقرار بود. 
در چهاردهم فروردین ماه امس��ال، شاخص کل در تراز 1۸۵ هزار 
و 2۸1 واحدی قرار داش��ت، اما در پن��ج روز کاری اخیر این رقم با 
رش��د فزاینده ۸697 واحدی روبه رو شد و تا تراز 193 هزار و 97۸ 
واحدی باال رفت. با این توضیحات نماگر اصلی بازار سرمایه در این 

هفته با رشد ۴.69درصدی روبه رو بود. 
همچنین ش��اخص بازار اول 6679 واحد رشد کرد و تا رقم 1۴۴ 
هزار و ۵6۸ واحدی باال رفت. ش��اخص ب��ازار دوم نیز در این مدت 
بی��ش از 16 هزار واحد افزایش را ش��اهد بود و به رقم 37۸ هزار و 

۴00 واحدی رسید.

رونق تولید به صورت دستوری میسر نمی شود
دولت دست از بوروکراسی اداری بردارد

یک کارش��ناس خودرو با تاکید بر اینک��ه رونق تولید به صورت 
دس��توری میس��ر نخواهد ش��د، گفت تجربه نش��ان داده در هیچ 
مقطعی رونق تولید به صورت دس��توری میسر نمی شود بلکه این 

تحریک و تقاضا است که رونق ایجاد می کند.
به گ��زارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو«،  فربد زاوه با اش��اره 
ب��ه ضرب االجل وزی��ر صنعت به خودروس��ازان مبن��ی بر فروش 
اموال مازاد خودروس��ازی ها اظهار کرد: طرح ف��روش اموال مازاد 
خودروس��ازان باید به صورت توصیه ای مطرح ش��ود نه دستوری، 
چراکه دولت تنها س��هم 13درصدی در شرکت های خودروسازی 

دارد و با این میزان سهم تنها می تواند پیشنهاد دهد.
او اضافه کرد: البته دولت برای ارائه تسهیالت می تواند اینچنین 
شروطی بگذارد، اما ضرب االجلی که وزارت صنعت درخصوص این 

کار صادر کرده غیرمنطقی است.
زاوه به حذف موانع اساس��ی در مس��یر تولید برای دستیابی به 
رونق تاکید کرد و افزود: اگر امس��ال را سال رونق تولید نامگذاری 
کرده اند اولین گام برای تحقق رونق این اس��ت که دولت دست از 
این میزان بوروکراس��ی اداری بردارد زیرا بوروکراسی اداری تبدیل 

به بالی خانمان سوز برای کشور شده است.
زاوه همچنین درباره روند تولید خودرو در سال 9۸ تصریح کرد: 
اگر حجم تولید امس��ال به میزان تولید ماه پایانی سال قبل برسد 
می توانیم به پایدار ش��دن بازار خودرو امیدوار باشیم، ولی در غیر 

این صورت بازار با رکود سنگین مواجه خواهد شد.

نماگربازارسهام

روزهای بهاری، بهترین تعبیری اس��ت که این روزها می توان برای بازار 
سرمایه به کار برد؛ نمادها از رشد مناسبی برخوردار هستند و در این میان 

سهام بانک ها هم هر روز وضعیت بهتری را تجربه می کنند.
به گزارش مهر، بازار س��رمایه این روزها از رونق خوبی برخوردار اس��ت؛ 
گویا بورس هم همگام با روزهای بهار، شاخص خود را سبزپوش می خواهد 
و هر روز که می گذرد، اگرچه ممکن است نسبت به ساعات میانی روز، با 
برخی نوسانات در شاخص هم مواجه باشد، اما به هر حال، روزهای خوشی 
فعاًل برای بازار سرمایه رقم خورده است و هر روز که می گذرد، شاخص با 

رشد مناسبی، کار خود را پایان می دهد.
روزهای بهاری بازار سرمایه

در این میان، برخی از صنایع و نمادهای بورس��ی، با رش��د مناسب تری 
نسبت به سایر بخش ها مواجه هستند و به تبع آن، جذابیت بیشتری هم 
برای معامالت بورسی دارند و برخی دیگر نیز سهامی را که مدت ها به دلیل 
وضعیت نامساعد بازار، نزد خود نگاه داشته و قابلیت فروش آن را نداشتند، 
برای فروش گذاشته اند تا بلکه دل چرکینی خود را از آن دور کنند. به هر 
حال بازار خرید و فروش سهام داغ است و همین امر، معامالت را از رونق 
مناسبی برخوردار کرده است. آخرین معامالت بورس مربوط به چهارشنبه 
21 فروردین ماه 9۸ بوده اس��ت که براساس آن، شاخص بورس با 3۵00 

واحد رشد در پایان معامالت به 193 هزار و 97۸ واحد رسیده است.
بر این اس��اس، در معامالت چهارش��نبه 21 فروردین، ۴میلیارد و ۵73 
میلیون سهم در 27۸ هزار و ۸۴0 دفعه معامله شده که ارزش معامالت را 
به 12 میلیون و 7۸9 هزار و ۴3۵ میلیون ریال و ارزش بازار را به 7 میلیون 
و ۴16 هزار و ۴۴۴ میلیارد ریال رس��انده اس��ت و این در حالی است که 

نمادهای تأثیرگذار در شاخص آخرین روز هفته گذشته، فوالدی ها، فلزی 
معدنی ها و مخابرات و نمادهای پربیننده بانکی ها، خودرویی ها و فوالدی ها 
معرفی ش��ده اس��ت. اما فروردین ماه امسال، یکی از اتفاقات مهمی که در 
بازار سرمایه ایران به وقوع پیوست، عرضه سهام بانک های ادغامی بود که 
در واقع، بعد از تصمیم دولت مبنی بر ادغام ۵ بانک و مؤسسه اعتباری در 
بانک سپه، مهلتی به دارندگان سهام این بانک ها داده شده است تا بتوانند 
س��هام خود را واگذار کنند و در مقابل، اگر فردی برای خرید این س��هام، 
جذابیتی در بازار س��رمایه احساس می کند، وارد عمل شده و خرید انجام 

دهد و جزو سهامداران آنها باشد.
در این میان، برخی از کارشناسان بر این باورند که فارغ از عرضه سهام 
۵ بانک و مؤسسه ادغامی که یکی از اتفاقات مهم بازار سرمایه در اولین ماه 
فصل بهار بوده است، سهام بخش بانکی از جذابیت باالیی برخوردار است و 
به نظر هم می رسد که در میان مدت، همچنان سهام بخش بانکی از رشد 

مناسبی برخوردار باشد.
چشم انداز رشد برای سهام بانک ها

نوید اختری زاده، کارش��ناس بازار س��رمایه در این زمینه گفت: به طور 
کلی، گروه بانکی در بازار س��رمایه به صورت بلندمدت از رش��د مناس��بی 
برخوردار خواهند بود و اگر بخواهیم شرایط آن را تحلیل کنیم، به هر حال 
با توجه به اجازه ای که بانک مرکزی به بانک ها برای تسعیر ارز داده است، 
به نظر می رس��د که ظرف یک ماه آتی که این فرآیند تس��عیر در بانک ها 
انجام خواهد ش��د، تأثیر مثبتی بر گروه معامالت بانکی در بازار سرمایه به 

جای خواهد گذاشت.
وی افزود: گروه بانکی یکی از مس��تعدترین گروه های بازار سرمایه طی 

دو تا س��ه ماه آتی خواهد بود که این موضوع، به لحاظ تحلیل تکنیکال و 
نموداری و از نظر صورت های مالی ماهانه و س��ه ماهه بانک ها کاماًل قابل 
فهم است که بانک ها به لحاظ عملیاتی تراز بهتری را تجربه کرده و عملکرد 

بهتری پیدا خواهند کرد.
به گفته اختری زاده، افق گروه بانکی در بازار سرمایه بسیار مثبت است 
و به خصوص در مورد برخی بانک ها که بانک تمیز به ش��مار می روند و از 
نظر تحلیلی، وضعیت مناس��بی را در ترازنامه مالی خود تجربه می کنند، 
دوره رش��د آغاز شده و ادامه دار خواهد بود؛ به تبع آن، احتمال اینکه بعد 
از ادغام بانک ها در یک بانک و بازگش��ایی نماد آنها در بازار س��رمایه با هر 
اسمی، رشد مناسبی حاصل شده و سهام آن مورد توجه باشد نیز امیدواری 

زیادی وجود دارد.
وی اظهار داش��ت: ب��ه هر حال، طی هفته های گذش��ته گ��روه بانکی 
رشدهای خوبی را در بازار سرمایه داشته اند و این ۵ نماد بانکی نیز که به 
دلیل ادغام بس��ته شده و مجدد بازگشایی شده اند، اگرچه ممکن است به 
طور مقطعی از رشد بازار سرمایه عقب مانده باشند، اما به هر حال باید گپ 
ناش��ی از رشد را پر کنند و به همین دلیل در مجموع در گروه بانکی باید 
منتظر رشد قیمتی بسیار خوبی حتی در نماد جدیدی که از ادغام این ۵ 

بانک حاصل می شود هم، باشیم.
اختری زاده گفت: نماد بازگش��ایی شده ناش��ی از ادغام بانک ها، به نظر 
می رسد که افق بسیار مثبتی در بازار سرمایه دارد و اگر بخواهیم تحلیلی 
ب��ه قضیه نگاه کنیم، به دلیل اینکه بانک ها رش��د خوب��ی کرده اند و بازار 
سرمایه نیز از رشد مناسبی برخوردار بوده است، حتماً بدون هیچ گونه شک 

و تردیدی دچار رشد خوبی می شوند و سهامداران منتفع خواهند شد.

چشم انداز سهام بانک ها در بورس چگونه است؟

روزهای خوب بورس برای بانکی ها
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برنامه ایران برای راه اندازی دفاتر تجاری در 
اربیل، بصره و استانبول

وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه راه اندازی دفاتر تجاری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در ش��هرهای اربیل، بصره و بغداد در عراق و 

استانبول در ترکیه خبر داد.
به گزارش تسنیم، رضا رحمانی در دیدار با سفیر ایران در عمان با 
اشاره به پتانسیل اقتصادی کشور عمان گفت: عمان با توجه به تجارت 
آزاد با 27 کش��ور دنیا، دروازه ورود به بازاری ۵00میلیونی اس��ت که 
ایران باید با افزایش تعامالت اقتصادی و تجاری خود با این کش��ور از 

این فرصت استفاده کند.
او ب��ا بیان اینکه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، افزایش مراودات 
تجاری با کش��ورهای عراق، ترکیه، س��وریه و لبنان را در دستور کار 
قرار داده است، افزود: بخشی از برنامه، راه اندازی دفاتر تجاری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در ش��هرهای اربیل، بصره و بغداد در عراق و 
استانبول در ترکیه است که در همین ارتباط دفتر وزارتخانه در آنکارا 

پایتخت ترکیه فعال است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه ۵۵درصد از صادرات 
غیرنفتی ایران به 1۵کشور همسایه است، اظهار کرد: همچنین تنها 
2درصد از واردات این کشورها از ایران است که برنامه ما افزایش این 

میزان به ۵درصد است.
رحمانی همچنین افزای��ش همکاری های اقتصادی با عمان، عراق 
و لبنان را دروازه ورود به بازار کش��ورهای عربی خواند و گفت: محور 
برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای س��ال آینده، افزایش 

صادرات، تولید ساخت داخل و فعال سازی معادن است.

صادرات محصوالت گلخانه ای به یک میلیارد دالر می رسد
 توسعه گلخانه ها تنها راه حل برون رفت از 

چالش بحران آب
مجری طرح توس��عه گلخانه های کشور گفت پیش بینی می شود، 
امسال ارزش صادرات محصوالت گلخانه ای با رشد دو برابری به یک 

میلیارد دالر برسد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ولی اهلل بنی عامری، در چهارمین 
نمایشگاه بین المللی ایران سبز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در سه 
سال گذشته با آغاز طرح توسعه گلخانه های کشور اتفاقات خوبی در 
بخش توانمندسازی تولیدات از بُعد سازه و تجهیزات، دانش و مدیریت 

فنی و تولیدات محصوالت گلخانه ای صورت گرفته است.
وی ص��ادرات محص��والت گلخانه ها در س��ال 97 را بیش از ۵00 
میلیون دالر اعالم کرد و گفت: برای س��ال 9۸ پیش بینی می ش��ود 
که ارزش ص��ادرات محصوالت گلخانه ای با رش��د دو برابری به یک 

میلیارد دالر برسد.
بنی عامری ادامه داد: ایران تقریباً اولین کشوری است که در زمینه 
توسعه محصوالت گلخانه ای از لحاظ کمی در دنیا رشد داشته است.

این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه سال گذش��ته 2 هزار و 6۵0 
هکتار گلخانه در کشور احداث و راه اندازی شد، بیان کرد: در سال 9۸ 
قرار اس��ت سطح گلخانه ها را تا دو برابر افزایش دهیم، چراکه بخش 
گلخان��ه ای از لحاظ دانش  پذیری، فناوری و تلفیق با س��ایر بخش ها 

نمادی برای تأمین امنیت غذایی کشور محسوب می شود.
وی با اش��اره به اینکه امکان تولید محص��والت گلخانه ای در طول 
س��ال فراهم است، گفت: در فضای گلخانه در مصرف آب به ازای هر 
کیلوگرم محصول 10 لیتر آب کمتری مصرف می ش��ود که از این رو 
گلخانه ها راه حل مناس��بی برای برون رفت از چالش فعلی بحران آب 

محسوب می شوند.
مج��ری طرح توس��عه گلخانه های کش��ور مجموع ص��ادرات کل 
محصوالت کش��اورزی کش��ور را ۵.۴ دهم میلیارد دالر اعالم کرد و 

گفت: ۵0درصد از این میزان مربوط به بخش باغبانی است.
بنی عامری ادامه داد: در حال حاضر گلخانه ها به دلیل عملکرد باال 
در واحد سطح از لحاظ اقتصادی ۵00 هزار تومان در متر مربع یا 100 

کیلوگرم در متر مربع در برخی محصوالت عملکرد دارند.
به گفته این مقام مسئول تولیدات گلخانه صرفاً مربوط به گل و گیاه 
نیست، بلکه س��ه گروه اصلی همچون سبزی و صیفی، میوه و گل و 

گیاهان زینتی را شامل می شود.
مجری طرح توس��عه گلخانه های کش��ور درباره آخرین وضع بازار 
صادراتی محصوالت گلخانه ای تصریح کرد: در بُعد مسائل لجستیک 
نیروی کار و انرژی موجب ش��ده در مقایس��ه با دیگر کشور ها رقابت 

خوبی از نظر محصوالت گلخانه ای در بازار های هدف داشته باشیم.
این گزارش می افزاید: چهارمین نمایش��گاه بین المللی ایران س��بز 
روز گذش��ته با مشارکت ده ها ش��رکت داخلی و خارجی و با حضور 
مقامات وزارت جهاد کشاورزی، س��ازمان نظام مهندسی کشاورزی، 
وزارت صنعت، معدن و رؤس��ای اتحادیه ه��ا و انجمن های مرتبط در 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
در این نمایش��گاه بیش از یکصد شرکت داخلی و خارجی مرتبط 
با حوزه های باغبانی، صنعت گلخانه س��ازی، نهاده ها، ماش��ین آالت و 
تجهیزات، آبیاری، گل و گیاه و صنایع وابسته را به نمایش گذاشته اند.

این نمایشگاه با رویکرد تحقق اهداف وزارت جهاد کشاورزی جهت 
تولید پایدار، اقتصادی کردن تولید و س��المت محصوالت با استفاده 
از راهبرد توس��عه کشت گلخانه ای و مدیریت آب و آبیاری کشاورزی 

برپا شده است.
چهارمین نمایش��گاه بین المللی تخصصی ایران سبز از امروز تا 2۴ 
فروردین ماه به مدت سه روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران آماده بازدید عالقه مند است.

صادرات سیب زمینی و پیاز ممنوع شد
ص��ادرات س��یب زمینی و پیاز ممن��وع و ص��ادرات گوجه فرنگی و 

محصوالت وابسته به آن آزاد اعالم شد.
به گزارش ایس��نا، طب��ق ابالغ وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به 
گمرک کش��ور صادرات سیب زمینی و پیاز از 1۵ فروردین امسال به 

منظور تنظیم بازار داخلی تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم شده است.
همچنین صادرات گوجه فرنگی و محصوالت صنعتی وابسته به آن 
که پیش از این ممنوع اعالم ش��ده ب��ود، اکنون برای صادرات مانعی 

ندارد و صادرات آن رفع ممنوعیت شده است.

اخبـــار

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است اگر در سال رونق تولید، زمینه 
عرضه مستمر و با حجم مناسب مواد اولیه و کاالهای واسطه ای در بورس 
کاال فراهم شود، دیگر نیازی به دخالت در روند کشف قیمت کاالها نیست 

و قیمت ها واقعی و باثبات می شود.
جمشید عدالتیان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با تقویت سمت عرضه 
محصوالت در بورس کاال به ویژه در زمان های رشد تقاضا و احتمال ایجاد 
التهاب، تعادل نس��بی در بازارها برقرار می ش��ود که اگر این رشد عرضه با 
اعتقاد به مکانیس��م عرضه و تقاضا رقم بخورد، شاهد اتخاذ بهترین روش 

تنظیم و ثبات بازار خواهیم بود.
این کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به حجم عرضه ها در بورس، گفت: 
ب��ه هر میزان که حجم و تن��وع عرضه محصوالت در بورس کاال بیش��تر 
باشد، شاهد شفافیت بیشتر در بازار کاالی کشور خواهیم بود. در این بین 

ب��ا عرضه زنجیره تولیدات در بورس کاال، ام��کان نظارت کامل بر زنجیره 
تولیدات و روند قیمت  ها فراهم می ش��ود. عدالتیان افزود: اینکه بخشی از 
تولیدات در زنجیره بورس کاال و در ش��فافیت کامل معامله می ش��ود، اما 
بخ��ش دیگر تولیدات با نظارت حداقلی و در بازارهای غیررس��می مبادله 
می شود، زمینه بروز مشکالت و امکان سوء استفاده و رشد قیمت ها فراهم 
می ش��ود؛ از ای��ن رو باید زمین��ه عرضه حداکثری محص��والت در بورس 
ایجاد ش��ود. وی با تاکید بر اینکه بورس کاال قابلیت ورود تعداد بیشتری 
از عرضه کنن��دگان کاالهای متن��وع را دارد، گفت: حتی برای تنظیم بهتر 
بازار و تقویت بیشتر سمت عرضه، بورس کاال می تواند محلی برای عرضه 
کاالهای وارداتی باشد، تا عالوه بر رشد حجم عرضه ها، رقابت پویاتری نیز 
در میان تولیدکنندگان برای فروش محصول باکیفیت تر و با قیمتی کاراتر 
رقم بخورد. عدالتیان در ادامه بیان کرد: ایجاد یک اقتصاد کاماًل خصوصی 

و آزاد در کشور ما به دلیل بدنه دولتی اقتصاد، کاری سخت و زمان بر است، 
اما با وجود همه س��ختی ها نباید مولفه های اقتصاد را در زمان های رش��د 
تقاضای خرید محصوالت زیر پا گذاش��ت، چراکه تجربه نش��ان داده است 
اتخاذ سیاس��ت اقتصاد دستوری خود بر التهاب بیشتر بازار دامن می زند و 
یارانه پرداختی که در با اعمال قیمت دستوری قرار است به مصرف کننده 

برسد، نصیب واسطه ها می شود.
وی در پای��ان ابراز کرد: بورس کاال دارای ظرفیت های باالیی اس��ت که 
رفته رفته با توسعه ابزارهای مالی در میان صنایع، پتانسیل های بیشتر این 
بورس در حال نمایان شدن است که در حوزه بازار نقدی نیز توصیه می شود 
با تالش در تعادل عرضه و تقاضا، صنایع کوچک و پایین دس��تی در س��ال 
رونق تولید در فضایی ش��فاف و عادالنه مواد اولیه موردنیاز خود را تأمین 

کنند.

پیشنهادی برای واقعی شدن قیمت ها

یکی از نقیصه های تولید به هزینه تمام شده باالی کاال  معطوف می شود؛ 
عارضه ای که در مس��یر تجاری س��ازی محصوالت داخلی موانعی عمیق 

ایجاد کرده است.
ب��ه گزارش  باش��گاه خبرن��گاران جوان، کاهش هزین��ه تولید یکی از 
مولفه های اساس��ی در پیشرفت و شکوفایی صنعتی و تولیدی محسوب 

می شود.
در کش��ور ها و جوامع صنعتی، از این هدف، با عنوان یک دس��تور کار 
اساس��ی یاد می شود و با بررسی و مطالعه نقش��ه راه و مسیر طی شده از 
س��وی کشور های اینچنینی )توسعه یافته( این واقعیت مسجل و مبرهن 
می شود که تقریبا اکثریت قریب به اتفاق آنها، برای حصول این امر تالش 

کرده اند.
بابک موحدی، یکی از فعاالن صنعتی و تولیدی در استان البرز، با اشاره 
به هزینه تمام شده باالی تولید در کشور اظهار کرد: متاسفانه این نقیصه 
یکی از نارسایی های جدی در بخش تولیدی کشور به شمار می رود و به 
واسطه این عارضه تولیدکننده و مصرف کننده، توامان با یکدیگر متضرر 
می شوند، زیرا هر کدام از طرفین به ناچار هزینه باالیی برای تولید و خرید 

محصول موردنظر خود پرداخت می کنند.
وی افزود: همواره بر لزوم توسعه صادرات کاال های ایرانی به عنوان یکی 
از ابزار های قدرتمند در ش��کوفایی و رونق اقتصادی کش��ور یاد می شود؛ 
ام��ری که یک��ی از پیش نیاز های اساس��ی آن را بای��د در کاهش قیمت 

تمام شده جست وجو کرد.
این فعال صنعتی و تولیدی در ادامه بیان کرد: اساسا در عرصه تجاری 

و بازار های بین المللی که رقابت عنصری برجسته به شمار می رود، هزینه 
باالی تولید یک پوئن منفی اس��ت و بالطبع در چنین ش��رایطی رقبا با 
هزین��ه نازل تر تولید، عرص��ه رقابت را از دیگر کش��ور ها می ربایند و به 
تعبیری تولیدات چنین کشور هایی )که از حیث قیمت پایین تر از کاال ها 

و محصوالت نمونه مشابه است( با اقبال افزون تری مواجه خواهد شد.
موحدی گفت: برخی گمان می کنند مضرات قیمت و هزینه تمام شده 
ب��االی تولید، صرفا در عرصه صادراتی و بازار های بین المللی ظهور  پیدا 
می کن��د، اما در واقع امر، اثرات زیانبار این نارس��ایی در بازار های داخلی 

نیز نمود دارد.
وی اف��زود: یکی از دالیل تمایل و گرایش بخش��ی از مردم به کاال ها و 
محصوالت خارجی، ناظر بر همین موضوع است و بالطبع در شرایطی که 
متقاضی یا مشتری مشاهده می کند قیمت فالن کاالی نمونه داخلی به 
نسبت نمونه مش��ابه خارجی آن )با همان کیفیت( باالتر است، احتمال 
گرایش متقاضی برای خرید کاالی خارجی تشدید می شود و می باید برای 

رفع و دفع این اختالفات و تمایزات بیش از پیش تالش شود.
موح��دی بیان کرد: در صورت حصول این امر، اقبال به کاال های تولید 
داخلی افزایش می یابد و در س��ایه استقبال هرچه بیشتر از محصوالت و 
کاال های ایرانی، تردیدی وجود ندارد که بستر برای حصول و تحقق رونق 

تولید نیز هموار می شود.
این فعال صنعتی و تولیدی گفت: اساسا در شرایطی که میل به خرید 
کاال های داخلی ارتقا پیدا می کند، ضریب عرضه و فروش آن نیز افزایش 
پیدا می کند و در چنین ش��رایطی، بر می��زان رونق تولید افزوده خواهد 

شد و در س��ایه چنین توفیقی، بسیاری از نارسایی های اقتصادی مرتفع 
خواهد شد.

چن��دی پیش، فی��روز ابراهیمی، دبیر خانه صنع��ت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی، با اشاره به نقیصه مذکور )قیمت تمام شده باالی تولید در 
کشور( اظهار کرد: به واسطه این عارضه، توان رقابت از بسیاری کاال های 
تولیدی و صنعتی داخلی در بازار های داخلی و خارجی سلب شده است.

وی در تش��ریح عوامل موثر در باال رفت��ن هزینه های تولید بیان کرد: 
س��ود ماخوذه فراتر از قاعده تس��هیالت بانکی از کارخانه های تولیدی و 
دریافت مالیات های س��نگین، یکی از دالیل ب��اال رفتن هزینه تولید در 

کشور به شمار می رود.
موحدی، فعال صنعتی و تولیدی در تشریح عوامل و دالیل موثر در باال 
رفتن هزینه تولید در ایران، گفت: اساسا احصا و تحلیل علل و دالیل باال 
ب��ودن هزینه تولید در ایران، ناظر و معطوف به یک عامل منفرد و واحد 
نمی شود و مجموعه ای از هزینه َکرد ها باعث فزونی یافتن نرخ هزینه تولید 

در کشور می شود.
وی اف��زود: به ص��ورت طبیعی، تولیدکننده و یا صنعتگر ناچار اس��ت 
تمامی هزینه کرد ها در فرآیند تولید را از محل عرضه و فروش کاال تامین 
کند و این امر با محاس��به هزینه انرژی اعم از آب، گاز و برق تا دستمزد 
نیروی انس��انی، بیمه، هزینه نگهداری تجهیزات و ادوات تولیدی، اجاره 
محل و اماکنی که برای تولید در نظر گرفته شده )در صورت استیجاری 
بودن آن( تا سود دریافتی بانک ها از محل ارائه تسهیالت و... قابل بررسی 

خواهد بود که به واقع تماما بر روی نرخ تمام شده کاال اثرگذار است.

رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی و کش��اورزی گفت با توج��ه به آنکه 
تولید محصوالت کش��اورزی قابلیت رقابت در بازارهای هدف را دارند، از 
ای��ن رو فرهنگ تولی��د صادرات محور باید در دس��تور کار قرار گیرد.  به 
گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، شاهرخ رمضان نژاد، رئیس سازمان نظام 
مهندسی، کش��اورزی و منابع طبیعی در چهارمین نمایشگاه بین المللی 
ایران س��بز در جمع خبرن��گاران از افزایش قیمت تجهی��زات گلخانه ای 
خبر داد و گفت: قیمت تجهیزات گلخانه همانند سایر حوزه های عمرانی 
افزایش پیدا کرده است و این موضوع کامال پذیرفتنی است. وی افزود: در 
گذش��ته شرایط محصوالت کشاورزی از منظر اقتصادی مناسب نبود که 

در ماه های اخیر نوس��ان قیمت ارز باعث شد مزیت های بخش کشاورزی 
نمایان شود. رمضان نژاد ادامه داد: در ماه های اخیر نوسان قیمت دالر باعث 
شد محصوالت قیمت متعددی همچون گوشت گوسفندی صاحب مزیت 
شوند به طوری که هم اکنون کشورهای اطراف حاضرند گوشت گوسفندی 
را با قیمت های باالیی خریداری کنند که این امر نشان از کیفیت گوشت 
گوسفندی تولیدی کشور است. این مقام مسئول از رفع ممنوعیت صادرات 
گوجه فرنگی گلخانه ای خبر داد و گفت: ما به دنبال آن هستیم که به مرور 
تولید محصوالت را صادرات محور کنیم، چرا که محصوالت کش��اورزی از 
لحاظ کیفیت، اس��تاندارد و قیمت قابل رقابت در بازارهای هدف هستند 

که به همین دلیل باید به این سمت و سو رویم که بخشی از محصوالت 
را ب��رای صادرات تولید کنیم نه اینکه م��ازاد تولیدات خود را به بازارهای 
هدف صادر کنیم. رئیس سازمان نظام مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی 
ادامه داد: رسانه ها باید کمک کنند فرهنگ تولید صادرات محور جایگزین 
صادرات تولید مازاد شود. وی در پایان تصریح کرد: اخیرا تصمیمی مبنی 
بر معافیت گوجه فرنگی گلخانه از بحث تنظیم بازار گرفته شده است که 
این تصمیم کامال درس��ت است و به همین دلیل پیشنهاداتی به معاونت 
امور دام دادیم تا بخشی از تولید که در زنجیره تولیدی انجام می شود به 

صادرات اختصاص یابد.

چگونه صنعتکاران به رونق تولید برسند؟

 باالرفتن هزینه تولید باید مهار شود

تولید صادرات محور باید جایگزین صادرات تولید مازاد شود
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اخبار

تولید خودرو با وجود مشکالت 70درصد افزایش یافت
نقش آفرینی ریال در تبادالت مالی با جهان 

تقویت می شود
رضا رحمانی روز جمعه در دیدار با نماینده ولی فقیه در اس��تان 
و امام جمعه ایالم اظهار داش��ت ای��ن میزان افزایش تولید خودرو 
در حالی رخ داد که کش��ور تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی و 

تحریم ها قرار داشت.
به گزارش ایرنا، وی افزود: هدف دشمن و عناصر داخلی از فشار 
روانی و اقتصادی بر جمهوری اس��المی این بود که چرخه تولید و 
اقتصاد صنایع کالن در کش��ور از جمله صنعت خودروس��ازی فلج 
شود که با درایت مسئوالن و حمایت مردم این نیت پلید استکبار 

تحقق نیافت.
وزیر صمت یادآور شد: یکی از سیاست های این وزارتخانه کاهش 
واردات قطعات خودروس��ازی از خارج اس��ت و در حال حاضر 1۵ 
استان کشور قطعات مختلف ماشین را با کیفیت مطلوب و با صرفه 
اقتصادی و ارزی بیشتر نسبت به قطعات خارجی تولید می کنند.

رحمان��ی تاکید ک��رد: ب��رای افزای��ش کیفیت تولی��د قطعات 
خودروس��ازی و ل��وازم جانب��ی و ایج��اد فض��ای رقابت س��الم از 
تولیدکنندگان داخلی این حوزه در قالب نمایش��گاه خواسته شده 
ک��ه محصوالت خود را در معرض دید عم��وم و متقاضیان صنعت 
خودرو قرار دهند تا بهترین و باکیفیت ترین قطعات و شرکت های 

تولیدکننده انتخاب شوند.
 شیوه توزیع اقالم اساسی به مردم نیازمند تغییر و بازنگری است

وی گفت: 1۴ میلیارد دالر کاالی اساس��ی، نهاده دامی و کاالی 
خاص س��ال گذش��ته با ارز دولتی ۴هزار و 200 تومان وارد کشور 

شد و سهم فرآورده های گوشتی 1۵0 هزار تن بود.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید نظام عرضه 
و توزیع اقالم اساس��ی خانوار با رویکرد هدفمندسازی تغییر کند، 
اظهار داش��ت: باید اقالم مصرفی با تغییر در تنظیم بازار و ش��یوه 
توزیع به دست اقشار نیازمند و جامعه هدف برسد تا فشار کمتری 

را متحمل شوند.
 عراق بازاری اشباع نشده

رحمانی به دیدار روس��ای جمهور ایران و عراق در سال گذشته 
اشاره کرد و گفت: در جریان مراودات و رایزنی های دو طرف مقرر 
شد ش��هرک های صنعتی خاص با اشراف به بازارهای فی مابین در 

مرزها ایجاد شود و مرزهای کنونی نیز تقویت شوند.
وی یادآور ش��د: سال گذش��ته کش��ور ایران رتبه نخست را در 
بازارهای کش��ور عراق داش��ت و میزان صادرات به این کشور 12 
میلیارد دالر بود و در س��ال جدی��د هدف گذاری ها برای صادرات 
کاال به کشور عراق روی 20 میلیارد دالر هدف گذاری شده است.

وزیر صمت با بیان اینکه بازار کشور عراق در بخش های مختلف 
اش��باع نشده تاکید کرد: باید با فراهم سازی بسترهای الزم شرایط 
ورود گس��ترده تر به بازارهای عراق فراهم و فرصت از رقبایی چون 

ترکیه گرفته شود.
رحمانی افزود: کش��ور عراق سال گذش��ته یک میلیارد و 200 
میلیون یورو انواع محصوالت پتروش��یمی وارد کرده است که این 
حوزه یک بستر مناسب و بزرگ برای ورود محصوالت پتروشیمی 

ایران به کشور عراق است.
وی گفت: اس��تان های ایالم، خوزستان و کرمانشاه که از نعمت 
صنای��ع پتروش��یمی بهره مند هس��تند باید جدی ت��ر وارد مقوله 
صادرات فرآورده های این حوزه به کش��ور عراق ش��وند و بخش و 
س��هم بزرگ و مهمی از صادرات پتروش��یمی عراق را در دس��ت 

بگیرند.

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

خارجی است
یک فعال صنعت قطعه  با گالیه از روند کند پرداخت تس��هیالت 
به قطعه سازان گفت: تسهیالت دولت به قطعه سازان اگرچه بسیار 
مثمرثم��ر بود، اما بعد از س��ال 97 پیگیری این موضوع به کندی 

انجام می شود.
به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، رضا رضایی با اش��اره 
به ش��عار امس��ال مبنی بر رونق تولید اظهار ک��رد: موضوع رونق 
تولید بحث جدیدی نیس��ت و در کشور ما سال ها است به این امر 
مهم توجه ش��ده اما با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را 
مش��خصا س��ال رونق تولید اعالم کرده اند، نباید این امر مهم فقط 

در حد شعار باقی بماند.
ای��ن فعال صنع��ت قطعه، تولید را بزرگترین چالش روز کش��ور 
دانس��ت و اف��زود: اگر فضای مس��موم س��ال 97 ادامه دار باش��د 

تولیدکنندگان نمی توانند شعار امسال را محقق کنند.
رضایی تصریح کرد: افزای��ش قیمت مواد اولیه داخلی و کاهش 
ارزش پول ملی در صنعت قطعه س��ازی بس��یار مشکل آفرین شده 
و باوج��ود کاهش ارزش پول ملی، س��رمایه گذش��ته ما جوابگوی 

قیمت های جدید نیست.
او همچنین به مطالبات قطعه س��ازان از خودروس��ازی ها اشاره 
کرد و گفت: عالوه بر موضوعات کالن اقتصادی، بین قطعه س��ازان 
و خودروس��ازان نیز باید تعامل دوس��تانه وجود داشته باشند زیرا 
کار کردن به ش��یوه گذش��ته در شرایط فعلی دش��وار شده است؛ 
نمی توانیم ب��ا قیمت های جدید با خودروس��ازان قرارداد دو ماهه 

ببندیم اما پول خود را ۵ماهه دریافت کنیم.
به گفت��ه این فعال صنعت قطعه س��ازی، مش��کالت موجود در 
نظام س��رمایه و معضالت نرخ بهره بانکی نیز از طرفی دیگر گلوی 
تولیدکنندگان را فشار می دهد و بدون رفع این موارد نمی توان به 

نتیجه خوبی رسید.
رضایی تاکید کرد: باید کمیته اجرایی قوی برای حل مش��کالت 
داخلی ایجاد ش��ود زیرا این مشکالت بیشتر از تحریم و فشار های 

خارجی سد راه تولیدکنندگان شده است.
او در پایان به تسهیالت اعطایی دولت به قطعه سازان اشاره کرد 
و گفت: روند پرداخت تس��هیالت دولت به قطعه س��ازان که مبلغ 
۴هزار میلیارد تومان بود به کندی انجام می شود اما همان میزانی 
که تا پایان س��ال گذش��ته پرداخت ش��د نتیجه خوبی در صنعت 

قطعه سازی و خودرو سازی کشور به همراه داشت.

 بازار خودرو در س��ال جاری شرایط س��خت و پیچیده ای پیش روی 
خود دارد؛ شرایطی که براساس آنچه سال گذشته برای اقتصاد و صنعت 

کشور رقم خورد، پیچیده تر از سال های قبل شده  است. 
ب��ه گزارش پدال نی��وز، رکود در این ب��ازار اصلی ترین و ش��اید تنها 
نکته ای اس��ت که بس��یاری از کارشناس��ان این صنعت روی آن تاکید 
دارند. وقت کش��ی مجلس و دولت برای سیاست گذاری های راهگشا نیز 
باعث ش��ده است شرایط حادتر از گذشته باش��د. در این شرایط، مرکز 
پژوهش های مجلس چند راهکار را برای خروج بازار از آشفتگی و رکود 
احتمالی ارائه کرده اس��ت. هرچند سیاست اجرایی آن چندان از سوی 

این مرکز پژوهشی معرفی نشده است. 
 مشکالت ساختار مدیریتی؛ مهم تر از تحریم ها 

 از نظر مرکز پژوهش های مجلس، ساختار مدیریتی و ساختار مالکیتی 
ناصحیح در خودروس��ازی ها مهم تر و اصلی ترین مشکل خودروسازی ها 
اس��ت و حت��ی موضوع تحریم ها اث��ر کمتری بر این صنعت نس��بت به 
مش��کالت مدیریتی دارد.   به نظر می رس��د در صورتی که مشکالت در 
مدیریت و س��اختار مالکیتی خودروسازان وجود نداشت، حتی تحریم ها 
نیز نمی توانس��ت خودروس��ازان را از ادامه مس��یر خود باز دارد. دولتی 
ب��ودن در صنعت خودرو باعث ش��د مباحثی همچ��ون قیمت گذاری و 
سیاس��ت های سریع برای دور زدن تحریم ها با تاخیر انجام شود. کاهش 
تولید و آش��فتگی بازار و جهش قیمتی در بازار باعث ش��د عرصه برای 

خودروسازان نیز تنگ تر شود.

 ناکارآمدی راهکار جدید قیمت گذاری 
ب��ه نظر مرک��ز پژوهش های مجلس، راهکار قیمت��ی و افزایش قیمت 
خودرو در کارخانه نمی تواند سیاس��ت مناسبی برای کنترل بازار خودرو 
باش��د. با بررس��ی بازار خودرو از زمان افزایش قیمت ها توسط کارخانه، 

قیمت ها در بازار هم افزایش پیدا کرده است. 
 با توجه به اظهارنظرهایی که برخی مس��ئولین و نماینده های مجلس 
درخصوص فروش خودرو برمبنای حاشیه بازار داشته اند و عدم تاثیر آن 
در ماه های گذش��ته، به نظر می رسد اگر قیمت خودرو در ماه های آینده 
در بازار رو به کاهش نباش��د، باز هم ش��اهد تغییراتی در قیمت گذاری 
خودروه��ا خواهیم ب��ود، چراکه مجل��س معتقد اس��ت افزایش قیمت 
نمی تواند مش��کل خودروس��ازان و بازار خودرو را برط��رف کند، اما چه 
راهکارهای دیگری پیش روی خودروسازان و وزارت صمت برای سامان 

دادن به بازار خودرو و کمک به رونق این بازار وجود دارد؟  
 قیمت گذاری خودروها قطعی شود 

 یک��ی از راهکاره��ای مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س بح��ث اعم��ال 
قیمت گذاری قطعی از س��وی دولت اس��ت. نبود یک سیاست مشخص 
برای خودروس��ازی و س��لیقه ای عمل  کردن در می��زان قیمت خودروها 
باعث شد خودروسازان از بازار تبعیت کنند و آنها به دنبال بازار باشند، 
ت��ا اینکه بازار بخواهد از قیمت خودروس��ازان تبعیت کند. ضمن اینکه 
عرضه کم خودرو باعث جوالن دالالن در بازار و قیمت گذاری توسط آنها 
شده است. هرچند به نظر نمی رسد خودروسازان نیز از افزایش بی دلیل 

قیمت ها ناراحت بوده باشند.
در این بخش نیز قیمت  خودروها با توجه به افزایش هزینه نهاده های 
تولی��د و قیمت ارز بای��د افزایش پیدا کند، اما نه به میزانی که از قیمت 
واقعی خودروها به دور باش��د. از نظر مرک��ز پژوهش های مجلس فروش 
خودروه��ا ب��ا قیمت قدی��م )تا قبل از دی م��اه 97( زیان س��نگینی به 

خودروسازان وارد کرده است.
 افزایش تیراژ تولید با چند شرط 

بحث بس��یار مهم دیگری که از خودروس��ازان انتظار می رود، افزایش 
تیراژ تولید اس��ت. ت��ا زمانی که تیراژ تولید و تحویل خودروها تس��ریع 
نش��ود، افزای��ش چندبراب��ری قیمت ها کمکی به ح��ذف دالالن از بازار 
خودرو و نزولی ش��دن و واقعی ش��دن قیمت خودروه��ا نخواهد کرد. از 
نظر مرک��ز پژوهش های مجلس البته به منظور افزایش تیراژ تولید باید 
تس��هیالتی در اختیار خودروس��ازان قرار بگی��رد و روند پرداخت بدهی 
خودروسازان به قطعه سازان به منظور تامین قطعات افزایش پیدا کند. 
 برخ��ی از خودروه��ا به دلیل قیمتی که دارن��د و با توجه به وضعیت 
اقتصادی بسیاری از اقشار جامعه بسیار مورد اقبال و درخواست هستند 
و 70 درص��د نیاز کش��ور را پوش��ش می دهند. از ای��ن رو، افزایش تیراژ 
ای��ن خودروها که البته س��هم داخلی س��ازی باالیی نی��ز دارند، باید در 
اولویت خودروس��ازان باش��د. از نظر مرکز پژوهش ه��ای مجلس کمبود 
این خودروه��ا، موجب افزایش دالل بازی و س��فته بازی در بازار خودرو 

شده است.

بررسی راهکارهای مرکز پژوهش های مجلس برای بازار آشفته خودرو

یک کارشناس صنعت و بازار خودرو گفت موضوع مشتریان ناراضی 
خودروه��ای واردات��ی در حال تبدیل به موضوعی مش��ابه مش��تریان 
مالباخته موسسات مالی است. به گزارش پدال نیوز، خبر ترخیص تنها 
200دس��تگاه خودرو از گمرک های کشور با توجه به گذشت چهار ماه 
از صدور دستورالعمل اجرایی وزارت صنعت برای عملیاتی شدن مصوبه 
هیات دولت در این خصوص، نش��ان از سردرگمی دولت در مواجهه با 
مس��اله خودروهای حبس ش��ده در گمرک دارد. درحالی که از فرصت 
ترخی��ص خودروه��ای دارای قبض پارکینگ چند روزی بیش��تر باقی 
نمانده اس��ت، مدیران ش��رکت های نمایندگی معتقدند دستورالعمل 
پیش��نهادی وزارت صنعت تنها برای رفع مس��ئولیت از مدیران دولتی 
و به آینده س��پاری احق��اق حق قانون��ی فعاالن بخ��ش واردات خودرو 
بوده اس��ت.   آنها می گویند: »درخواس��ت دولت از واردکنندگان برای 
پرداخت مابه التفاوت ارزی براس��اس نرخ سنا با توجه به آنکه در زمان 
ورود محصوالت این شرکت ها به انبارهای گمرک نرخ ارز کمتر از این 

نرخ بوده است، نوعی زیاده خواهی تلقی می شود.« 
 اختالط موضوع وارداتی ها با تخلفی ها 

علی رضا قربانی نژاد، کارشناس صنعت و بازار خودرو در این خصوص 
اظهار داشت: »ورود خودروهایی که دارای ثبت سفارش قانونی هستند، 

حق شرکت های نمایندگی و واردکنندگان خودرو بوده و هست و دولت 
نمی تواند با وضع دفعی قانون، مانع ورود کاالیی به کش��ور شود، اما با 
نادیده انگاش��تن این اصل، خسارت های بسیاری به فعاالن این صنعت 
وارد ش��ده که کامال غیرقابل جبران است. حتی برخی فعاالن خوشنام 
این صنعت در زندان  گرفتار مانده اند و دیون آنها به مردم خودروهایی 

هستند که در گمرک های کشور در حال اضمحالل است.« 
 وی با اش��اره به مش��کالت موجود در بخش لیزینگی و خودروهای 
خارجی پیش فروش ش��ده گفت: »اختالط موضوع خودروهای وارداتی 
با خودروه��ای وارداتی دارای تخلف و ثبت س��فارش های غیرقانونی، 
موجب رس��وب این خودرو در انبارهای گمرک ش��ده است و به دلیل 
تعلل وزارت صمت و دولت تاکنون خودرویی از گمرک ترخیص نشده 
اس��ت. در واقع موضوع مش��تریان ناراضی خودروهای وارداتی در حال 

تبدیل به موضوعی مشابه مشتریان مالباخته موسسات مالی است.« 
 وزیر صنعت به میدان بیاید 

این کارش��ناس در ادام��ه بیان کرد: »تاکن��ون از مقامات و مدیران 
وزارتخانه صنع��ت خواهش کردیم به این مس��اله با دید منعطف تری 
نگاه کنند؛ برخی از ش��رکت های واردکننده خطاهایی دارند، اما نباید 
با یک چوب همه را زد. گره زدن حقوق قانونی سرمایه گذاران خوشنام 

این صنعت با افراد معدود و س��ودجو راه حل مناسبی برای این مساله 
نیس��ت.«   وی تصریح کرد: »زمان گله گذاری و واکاوی اتفاقات سال 
پرفراز و نش��یبی که بخش خودرو پشت سر گذاشت، تمام شده است 
و انتظ��ار می رود وزیر صنع��ت به کمک هیات دول��ت راهکاری برای 
پایان دادن به بحران پیش روی ش��رکت های فع��ال در زمینه واردات 

ارائه کند.« 
موضوع دپوشده ها از باال باید حل شود 

قربانی ن��ژاد همچنی��ن اظهار داش��ت: »بحث ای��ن خودروها مانند 
اس��تخوان مانده الی زخم کهنه ای ش��ده اس��ت که پیکر شرکت های 
نمایندگ��ی و واردکننده خودرو توان خوددرمان��ی آن را ندارد. کمک 
هیات دولت و مدیران وزارت صمت به فعاالن این بخش از صنعت در 
ح��ل موضوع خودروهای مانده در گمرک ، م��وج بزرگ نارضایتی های 
مردم��ی و مراجعات قضایی به دس��تگاه های حاکمیت��ی را کم خواهد 
کرد.«   وی هش��دار داد: »در صورتی که خودروهای رسوب ش��ده در 
گمرک هرچه س��ریع تر تعیین تکلی��ف نش��وند، نارضایتی های مردم 
افزایش پیدا می کند و سرمایه های ملی از بین می روند. بنابراین دولت 
باید با ورود به موضوع هرچه س��ریع تر زمینه های ترخیص اموال مردم 

را از گمرک فراهم کند.«

رض��ا رحمانی، وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت در گردهمایی بزرگ 
قطعه س��ازان کش��ور از فعالین صنعت قطعه سازی و ش��اغلین در این 
ح��وزه تش��کر و قدردانی کرد و اظهار داش��ت از قطعه س��ازانی که در 
ماه های گذش��ته با روحیه جهادی و تحمل سختی ها از توقف صنعت 

قطعه سازی پیشگیری کردند تشکر می کنم.
رحمانی با اش��اره به اینکه در ماه های گذشته در حق فعاالن صنعت 
قطعه س��ازی اجحاف شده گفت: مطرح شدن این مسائل فقط در قابل 
خاطرات به صالح اس��ت اما در مجموع از زم��ان آغاز به کار اینجانب 
صنعت خودرو با مش��کالت زیادی روبه رو بود، به گونه ای که خروجی 
س��ایپا ۴00 دس��تگاه و خروجی ایران خودرو حدود 700 دستگاه بود 
اما در آخر اسفندماه مجموع تولیدی این دو خودروساز بیش از ۴000 

دستگاه بود و در واقع تولید خودرو بیش از سه برابر شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: من هر نامالیماتی را برای حفظ تولید 
کش��ور می پذیرم زیرا از ابتدا این هدف را داشتیم و هدف مان حفظ و 
ارتقای تولید بوده است و حفظ تولید خودرو در روزهای سخت عمده 
ه��دف وزارت صمت بود زیرا صنعت خودرو 700 هزار اش��تغال ایجاد 

ک��رده درواقع هدف اصلی من حفظ تولید بود تا صنعت خودرو نجات 
یابد و کشور دچار بحران نشود که این اتفاق افتاد.

وزیر صمت در ادامه خاطرنش��ان کرد: چهار برابر شدن تولید خودرو 
مصداق همان توانس��تن اس��ت که ج��ا دارد بابت این اتف��اق مهم از 

قطعه  سازان و خودروسازان کشور قدردانی می کنم.
رضا رحمانی اذعان داش��ت: نخس��تین اولوی��ت وزارت صمت حفظ 
تولی��د بود در ضمن اجرای تعهدات زیادی ک��ه بعضا به رقم میلیونی 
رسیده بود همچنین عالوه بر این مسائل برای خریدارانی که خودروی 
م��ورد نظر را در زمان خود دریافت نکرده بودند نیز مش��کالت زیادی 
به دلیل نوس��انات قیمت ها به وجود آمده بود. وزارت صمت با نگاه به 
آینده در کنار این مش��کالت با پکیجی روبه رو شد که باید با توجه به 

آن اقدامات جدی را پیگیری و اجرا می کرد.
وی گف��ت: از آنجا که صنعت خودرو به دلیل آمار باالی اش��تغال از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است طبق این پکیج چند اولویت برای سال 

9۸ تعریف شده است.
رحمانی به تش��ریح اولویت های وزارتخانه پرداخت و گفت: نخستین 

اولویت وزارت صمت با توجه به فرمایش��ات مقام معظم رهبری رونق 
تولید اس��ت که در واقع یک فرصت برای صنعت کشور است و فضایی 

را ایجاد خواهد کرد که باید از این فرصت استفاده کنیم.
وی گفت: باید همت ش��ود تمام صنایع قطعاتی که امکان س��اخت 
داخل را دارند در کش��ور تولید ش��ود لذا انتظار دارم از قطعه سازان و 
خودروس��ازان که هر قطعه ای را که امکان تولید داخل دارد در کشور 
تولید کنیم. وی گفت: مهمترین مس��اله پس از داخلی سازی، صادرات 
اس��ت البته باید به مسائل اساسی دیگر نیز مانند تحقیق و پژوهش و 
توس��عه که از موارد مهم هستند توجه ش��ود و باید دولت نیز در این 
زمینه هزینه کند و دانشگاه های ما که رشته  های خودرویی دارند باید 

با صرف وقت زیاد با خودروسازان در تعامل باشند.
رحمان��ی اذعان داش��ت: یکی از مس��ائل مهم دیگر اص��الح رابطه 
خودروس��از و قطعه ساز اس��ت. این دو صنعت باید مانند یک خانواده 
ب��ا یکدیگ��ر هماهنگ عم��ل کنند تا ما موفق ش��ویم بر این اس��اس 
خودروس��ازان نباید به دنبال قطعه سازان خارجی بروند زیرا در کشور 

قطعه سازان توانمندی در اختیار داریم.

واردکنندگان خودرو قادر به خوددرمانی در موضوع دپوشده ها نیستند

اولویت های وزارت صمت در سال جدید تشریح شد

خودروساز و قطعه ساز باید مانند یک خانواده با یکدیگر هماهنگ عمل کنند
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بیت کوین، رمزارز پر سروصدای چند سال اخیر، ظاهرا موفق به ثبت رکورد 
بسیار مهمی شده است؛ براساس گزارش ها، ۴00 میلیونُمین تراکنش این رمزارز 
چند روز پیش انجام شد. بیت کوین توانسته به موفقیت مهمی دست پیدا کند. 

این رمزارز محبوب مبتنی بر بالک چین، ظاهرا 
توانسته مرز ۴00 میلیون تراکنش را رد کند که 
در نوع خود رکورد مهمی به حساب می آید. طبق 
جدیدترین آمار منتشرشده، تعداد تراکنش های 
بیت کوین هم اکن��ون به رقم ۴00.2۵1.7۴2 بار 

رسیده است.
آنطور ک��ه آم��ار می گویند، در ح��ال حاضر 
به طور متوس��ط روزان��ه 3۵0 ه��زار تراکنش از 
طری��ق بیت کوین صورت می گی��رد. بالک چیِن 
ای��ن ارز رمزنگاری ش��ده در هر س��اعت میزبان 
تقریبا 1۴.90۴ تراکنش است )به عبارتی دیگر، 
در ح��دود چهار تراکنش در ه��ر ثانیه( که رقم 
درخورتوجهی به ش��مار می آید. این تراکنش ها 

ظاهرا حتی در روزهای تعطیل هم کاهش نمی یابد و به همان روند خود انجام 
می شود.

اواس��ط فروردین ماه 9۸ بود که پ��س از مدت ها، تب و تاب بازار بیت کوین و 

ارزش کلی این رمزارز سیری صعودی پیدا کرد و به همین دلیل، طرفدارانش 
دست از پا نمی شناختند. درواقع بیت کوین که در سال گذشته  میالدی ارزشش 
شدیدا افزایش یافته بود، وارد دوره ای نزولی شد تا اینکه پس از گذر پنج ماه، 
دوباره قیمت آن به باالی ۵ هزار دالر بازگشت. 
رشد یک باره  قیمت بیت کوین، به دلیل سفارشی 
ناش��ناس ب��ه ارزش میلیون ه��ا دالر ص��ورت 
پذیرف��ت. در همین حی��ن، به صورت همزمان 
ش��بکه  بیت کوین نیز تغییرات مهمی را تجربه 
ک��رد. در روز 31 م��ارس 2019 )11 فروردین 
139۸(، متوس��ط تعداد تراکنش ه��ای روزانه  
صورت گرفته ازطریق بالک های بیت کوین، به 
2.7۴6 بار رسید. تعداد تراکنش های روزانه این 
رمزارز طی تنها 10 روز، دو بار رکوردش��کنی 
کرد.  جدیدترین داده های منتشرش��ده نشان 
می دهند ک��ه طی روز گذش��ته، 1.9۵6.321 
بیت کوین )معادل 10 میلیارد و 200 میلیون 
دالر آمریکا( معامله ش��ده است که رقم بسیار بزرگی به شمار می آید. این رقم 
که 11درصد بیش��تر از باالترین معامله  قبلی برای یک روز است، در نوع خود 

رکوردشکنی مهمی به حساب می آید.

مهدی محمدی، دبیر س��تاد توس��عه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اکوسیستم 
حوزه فناوری اظهار کرد ش��رکت های حوزه فناوری دیجیتال و استارتاپ هایی 

که ام��کان ش��کل گیری در این ح��وزه را دارند 
سبب توسعه اکوسیستم نوآوری در حوزه اقتصاد 

دیجیتال می شوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دبیر ستاد 
توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال با بیان 
اینکه هر یک از س��تادهای معاونت علمی دارای 
رس��الت مخصوص به خود هستند، گفت: دو راه 
بیشتر نداریم یا در حوزه های نوظهور و فناوری های 
راهبردی وارد عمل ش��ویم یا در حوزه هایی کار 
کنی��م که نیازمند همکار ی های بین بخش��ی و 

سازمانی هستند.
محم��دی با بی��ان اینک��ه ابت��دا اولویت  های 
فناوری محور مشخص شدند، گفت: در این دسته 

فناوری هایی مشخص شدند که در آینده ای نه چندان دور می توانند فضای اقتصاد 
دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهند و س��بب پیشرفت اقتصادی شوند. وی ادامه 
داد: در بخش فناوری های راهبردی حوزه فناوری محور شامل هوش مصنوعی، 

اینترنت اشیا، زنجیره های بلوکی یا همان بالک چین،  فناوری های هوشمندسازی 
یا همان نسل چهارم صنعتی و فناوری های مرتبط با مجازی سازی مثل واقعیت 
افزوده مشخص شدند. دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال با 
بیان اینکه به دنبال توس��عه کس��ب و کارهای 
مختلف در حوزه های راهبردی هستیم، اظهار 
کرد: برای انجام این کار برنامه ای تدوین شده و 
تنها هدف ما توسعه اقتصاد کشور است. محمدی 
با اشاره به موضوعات بین دستگاهی گفت: این 
موضوعات در آن دس��ته هایی هستند که یک 
سازمان به تنهایی نمی تواند پیش ببردشان و از 
سوی دیگر موضوعات روز کشور هستند که برای 

این حوزه هم چند اولویت مشخص شد.
وی افزود: این حوزه ها مسئله محور و نیازمحور 
نامیده ش��دند که عبارتند از سالمت دیجیتال، 
کش��اورزی دیجیت��ال، گردش��گری دیجیتال 
مخصوص��ا با تمرکز ب��ر بوم گردی و اس��تفاده 
از صنایع دس��تی و تنوع قومیتی، حمل و نقل هوشمند، نوآوری های اجتماعی 
دیجیتال که شامل خیریه ها و نهادهای کمک رسان می شود و اقتصاد چرخشی 

دیجیتال و تمرکز بر حوزه بازیافت از جمله این اولویت ها هستند.

به دنبال توسعه کسب وکار های استارتاپی هستیمبیت کوین به رکورد 400 میلیون تراکنش رسید

با گذر زمان نقش مسئولیت های اجتماعی و توجه به اصول اخالقی اهمیت 
زیادی پیدا کرده  است. کسب و کارها عالوه بر تامین منفعت خود و مشتری، 

باید به مسائل زیست محیطی و اجتماعی نیز توجه کنند.
مسئولیت اجتماعی کسب و کارها یا وجدان کاری یا شهروندی کسب و کار 
هر سه به یک معنا هستند: کسب و کارها در راستای دستیابی به منفعت های 
اجتماعی، فراتر از س��ود س��هامداران و برآوردن تعهدات خود نس��بت به آنها، 

فعالیت می کنند.
باید در نظر داش��ت طبق این تعریف محیط پیرامون ما از یک محیط ثابت 

و ایس��تا به محیط��ی پویا مبدل 
ش��ده و جری��ان رقابت ش��دت 
گرفته  است. برای پایداری در این 
محیط رقابتی، شرکت ها غالبا از 
استراتژی رشد تهاجمی استفاده 
می کنند و در تالشند تا به قوانین 
و مق��ررات دولت��ی پایبند بوده و 

تعهدات خود را ایفا کنند.
اینکه مس��ئولیت  ب��ا وج��ود 
اجتماعی واژه ای آش��نا محسوب 
می شود و توجه و تاکید بسیاری 
بر آن ش��ده  اس��ت، اما همچنان 
ب��ه عن��وان موض��وع مدیریت��ی 

پذیرفته شده، مطرح نیست!
اگر با رویکرد ابزاری نگاهی به 
ای��ن موضوع بیندازیم، بس��یاری 
ادعا دارند که فعالیتی را می توان 
کس��ب وکار معرفی ک��رد که به 
دنب��ال افزایش فروش و کس��ب 
س��ود و پول باش��د و س��عی در 
ارائه س��ود و ارزش به سهامداران 
داشته باش��د. با این نگاه در نظر 
گرفتن مسئولیت اجتماعی برای 
کس��ب و کارها و به نوعی انتفاع 
جامعه امری غیراخالقی محسوب 
می شود چرا که چنین فرضی، با 

فلسفه وجودی شرکت ها )پول و سود( در تناقض  است.
می توان گفت اگر این اصل را بپذیریم که کسب و کارها در یک محیط درونی 
مش��غول به فعالیتند و پیامد فعالیت آنها بر محیط زیس��ت و اجتماع اثرگذار 
نیس��ت، در نظر گرفتن پول به عنوان تنها هدف آنان امری درس��ت است، اما 
موضوع مهم این است که تمامی فعالیت های کسب و کارها روی یکدیگر و در 

نهایت روی جامعه به شکل سلسله واری اثرگذار است.
برای مثال فرض کنید در محیط رقابتی امروز ش��رکتی قادر به س��ودآوری 
نبوده و در صدد ایجاد سود برای خود است، برای دستیابی به این امر یا می تواند 
قیم��ت محصوالت را افزایش دهد یا می تواند هزینه های تولید خود را کاهش 
دهد تا محصوالت با قیمت کمتری در اختیار مشتریان قرار گیرد و برای خرید 

محصوالت، ترغیب شوند.
اگر این شرکت تصمیم به کاهش هزینه های تولید خود بگیرد یکی از اولین 
اقدامات آنها، تعدیل نیروی کار و اخراج کارکنان است. افراد اخراج شده و بیکار 
به دلیل عدم یافتن شغل و منبع درآمدزایی، قدرت خرید کمی خواهند داشت 
و چنی��ن موضوعی روی یکی از منابع درآمدزایی دولت، یعنی مالیات اثرگذار 
است. عدم توانایی افراد در پرداخت مالیات، مسائلی نظیر راه سازی، بهداشت، 
آموزش و پرورش، حفظ امنیت و . . . را با مشکل مواجه می کند. از طرفی هم 

کاهش قیمت محصوالت تضمینی برای پیروزی استراتژی شرکت ندارد.
کسب و کارها برای بقا یا رشد خود در صدد ارتباط با محیط رقابتی هستند 
و در تالش��ند تا نیازهای جامعه را به جای نیازهای فرد خاصی برطرف سازند. 

چنین رویکردی، رویکرد نوین محسوب می شود.
مثال ش��رکت کوکاکوال  برای 
با ش��کایات زیادی مواجه شد به 

دالیلی نظیر:
در  بیولوژی��ک  1.پس��اب 
هندوس��تان: ب��ه دلی��ل وج��ود 
آالینده ه��ای مض��ر در یک��ی از 
کش��اورزان  کار  در  کارخانه ه��ا، 
هندی اختالل ایجاد و از کوکاکوال 

شکایت شد.
آب ه��ای  از  2.اس��تفاده 
زیرزمینی در هندوستان: یکی از 
کارخانه های این ش��رکت با حفر 
چاه های عمیق با استفاده از مته 
روی سفره های آب زیرزمینی این 
کس��ب و کار اثر گذاشت و سبب 
کاهش س��فره آب های زیرزمینی 
آن منطقه شد. از طرفی مسائلی 
نظیر اختالل در کار کشاورزان و 
کاهش کیفیت آب های آشامیدنی 

و . . . را به وجود آورد.
3.وج��ود آفت کش ها در تولید 
محص��والت: مطالعات، وجود این 
محص��والت  در  را  آفت کش ه��ا 

کوکاکوال تایید کردند.
۴.وضعی��ت نیروی کار کلمبیا: 
وج��ود وضعیت نامناس��ب کاری 

برای نیروی کار، شکایت هایی را علیه کوکاکوال مطرح کرد.
با چنین اوصافی بس��یاری از کسب و کارها از ادامه همکاری با این شرکت 
خودداری کردند و دانشگاه میشیگان محصوالت کوکاکوال را در سطح دانشگاه 
جمع آوری کرد تا اینکه در س��ال 200۴ کوکاکوال گزارش ش��هروندی خود را 

اینچنین ارائه کرد:
ش��رکت ما همیش��ه در تالش بوده تا فعالیت های تجاری خود را مسئوالنه 
و منطب��ق با اخالقیات انجام دهد. تمام اهداف ما در رس��یدن به آرمان اصلی 
ما یعنی ایجاد نشاط و رقابت سالم در بازار با تولید نوشابه های با کیفیت باال، 

قرار دارد.
modirinfo :منبع

گزارش شـده جک دورسـی سـال گذشـته 1.40 دالر از توییتر حقوق 
گرفته و به نظر می رسـد سـال آینده حقوق مدیرعامل توییتر به صورت 
سـمبلیک دو برابر شـود. به گزارش دیجیاتو، البته این اولین باری است 
که جک دورسـی پس از بازگشت خود به سکان مدیریت توییتر در سال 
2015 میـالدی حقوق می گیرد. دیروز توییتر گزارشـی برای کمیسـیون 
بـورس و اوراق بهـادار آمریـکا فرسـتاده و حقوق دورسـی طی همین 

گزارش، لو رفته است.
جک دورسی طی سه سال گذشته هیچ گونه حقوق، سود یا پاداشی از 
این شـبکه اجتماعی دریافت نکرده و علت ایـن تصمیم را »تعهد و باور 

وی به پتانسیل بلندمدت ارزش آفرینی توییتر« عنوان کرده است.
برخی از رسانه ها رابطه مستقیم و جالبی میان حقوق دریافتی و میزان 
کاراکتر های مجاز پسـت های توییتر پیدا کرده اند. همانطور که می دانید 
پیشـتر کاربران توییتر تنها مجاز بودند که پسـت هایی بـا 140 کاراکتر 
منتشـر کنند. به نظر می رسـد کـه بابت هر کدام از ایـن کاراکتر ها یک 

سنت به حساب دورسی ریخته شده است.
البته پرداخت دسـتمز د های کم و سـمبلیک آنچنان هم در سیلیکون 
ولی غیرمعمول نیست و طی 10 سال گذشته نمونه های زیادی از آن دیده 
شـده که می توان به حقوق های دریافتی اسـتیو جابز از اپل یا دسـتمزد 
اریک اشمیت، سـرگی برین و لری پیچ  در گوگل و بسیاری دیگر اشاره 
کـرد. همانطور کـه می دانید از زمان راه اندازی شـبکه اجتماعی توییتر، 
کاربـران مجبور بودند محدودیت 140 کاراکتری را برای پست های شـان 
رعایـت کننـد، اما دو سـال پیش این رقـم دو برابر شـد و توییتر برای 

کاربرانش محدودیت 280 کاراکتری در نظر گرفت.
گفتنی اسـت برخی از کارشناسـان با رقم حقوق دریافتی دورسـی از 
توییتر شـوخی کرده اند و مدعی شـده اند اگر دسـتمزد دریافتی  وی از 
این شـبکه اجتماعی باالتـر رود، می تواند یک گالـن بنزین بخرد )البته 
اگـر قیمت بنزین در این کشـور ثابت بمانـد(. با این حـال توییتر هیچ 
اظهارنظری درباره  گزارشـات منتشرشده نکرده و بعید است دلیلی برای 

پرداخت این حقوق سمبلیک ارائه کند.

مسئولیت اجتماعی کسب وکارمان را جدی بگیریم!

جک دورسی سال قبل 
1/40 دالر از توییتر 

حقوق گرفت

دریچــه

نخس��تین مدرسه تابستانه بین المللی زیس��ت فناوری به همت ستاد توسعه 
زیست فناوری معاونت علمی، 1۵ تا 20 شهریورماه سال جاری برگزار می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی، نخستین مدرسه تابستانه بین المللی زیست فناوری را با هدف ایجاد ارتباط بیشتر 
بین صنعت و دانش��گاه برگزار می کند. وی افزود: محورهای اصلی این مدرس��ه، شامل 
ذخایر ژنتیکی و زیست بانک، کشاورزی و دامپزشکی، رایانش زیستی، واکسن، صنعت 
س��اخت و تجهیزات و اقتصاد زیستی می شود.دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با اش��اره به اینکه این مدرسه با حضور شرکت های 
دانش بنیان و صنعتگران باسابقه حوزه زیست فناوری، برگزار می شود، عنوان کرد: در این 

مدرسه اساتید و صنعتگران برجسته حوزه زیست فناوری نیز معرفی می شوند.

شهریور98 میزبان نخستین مدرسه 
تابستانه بین المللی زیست فناوری است

نویسنده: ملیکا نصیر
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

شنبه
24 فروردین 1398

شماره 1290
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کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکنون پس از ارزیابی 
یک هزار و 39۸ درخواست ارسالی، حمایت از 23۸ پرونده را تایید کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، زمانی که ایده و خالقیت 
ی��ک ذهن در پ��س تولید محصولی باش��د نظر 
افراد بس��یاری را جلب می کن��د. اختراع همواره 
با یک ابتکار و نوآوری همراه اس��ت. پس زمانی 
که صحبت از یک دستاورد نوآورانه باشد جذب 
س��رمایه گذار نیز آسان تر است و راه ها برای ورود 
یک محصول فناورانه به بازار هموارتر می ش��ود؛ 
محصولی ک��ه رفاه را به مردمان هدیه می کند و 
از سویی اشتغال که دغدغه خانواده ها است رفع 
می ش��ود. در این صورت یک گام به رونق تولید 
نزدیک تر می شویم. پس حمایت از ثبت اختراع 
اقدامی است که در شکوفایی این مسیر می تواند 

تاثیرگذار باشد.
در این راستا حمایت از مخترعان ایرانی برای 

ثبت نوآوری آنها در ادارات ثبت اختراع خارج از کش��ور یکی از اقداماتی است 
ک��ه کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری انجام می دهد و 
ب��ا حمایت 90درص��دی از محققان کانون در این مس��یر همگام با مخترعان 

کش��ور شده است تا ثبت رسمی دستاوردها و احراز مالکیت افراد بر نوآوری و 
ابتکارات شان با ثبت اختراع محقق شود. در این راستا تاکنون یک هزار و 39۸ 
درخواست توسط مخترعان به این مرکز ارسال شده است، اما از این تعداد تنها 
23۸ پرون��ده پس از ارزیاب��ی مورد تایید برای 
حمایت ق��رار گرفته اند. همچنین ۴۸ پتنت با 
حمایت کانون در دفات��ر ثبت اختراع خارجی 

گرنت شده است.
کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با در نظر گرفتن نیازمندی های کشور 
در زمینه مالکیت فکری و به طور خاص موضوع 
ثبت اختراع خارجی اقدام به استقرار واحدهای 
فع��ال در این ح��وزه در قالب ی��ک مجموعه 
متمرکز کرده است. این مرکز که از سال 13۸۴ 
به عنوان واحد مالکیت فکری ستاد ویژه توسعه 
فناوری نانو معاونت علمی فعالیت خود را آغاز 
کرد، در سال 1393 و با موافقت معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری در قالب »کانون پتنت ایران« امور مرتبط با حوزه 
مالکی��ت فکری و به ویژه ثبت اختراع را در تمام��ی حوزه های علم و فناوری 

عهده دار شد.

نایب رئیس ش��ورای شهر همدان بر ضرورت راه اندازی فرهنگسرای کسب 
و کار و کارآفرینی ش��هر در س��ال رونق تولید تأکید کرد و گفت کارآفرینی 

ضرورتی اجتناب ناپذیر برای بقای اقتصاد و تولید است.
به گزارش مه��ر، حمی��د بادامی نجات ظهر 
پنجش��نبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: طرح 
راه اندازی فرهنگسرای کسب وکار شهر همدان 
)فّکه( با توجه به ضرورت تحقق ش��عار س��ال 
مقام معظم رهبری مبنی ب��ر رونق تولید و در 
راس��تای تحقق آرمان »همدان؛ شهر دوستدار 
کس��ب وکار«، توسعه و بهبود فضای کسب وکار 

و کارآفرینی در شهر از سوی شورا مطرح شد.
وی گف��ت: این طرح در ش��هرداری همدان 
به عن��وان واحد توانمندس��ازی کس��ب وکار و 
کارآفرینی با هدف ساماندهی، توسعه و ارتقای 
فرهنگ کارآفرینی ش��هر هم��دان به تصویب 

رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه این طرح با اولویت توانمندسازی شهروندان همدانی 
در حوزه کس��ب وکار و کارآفرینی با محوریت اقش��ار آسیب پذیر در دستور 
قرار گرفته، افزود: امروزه مدیریت شهری نقش مهمی را در توسعه اقتصادی 

کشورها ایفا می کند، بنابراین شورای شهر همدان به استناد قوانین کشور و با 
در نظر گرفتن عواملی چون منبع محوری، محله محوری، فرهنگ کارآفرینی، 
راهبردمحوری و ساختار مدیریتی مبتنی بر شاخص های کارآفرینی شهری 

به تدوین این طرح اقدام کرده است.
بادامی نجات گفت: انتظار می رود شهرداری 
همدان ب��رای ارتقای فرهنگ کار و اش��تغال 
و حمای��ت از توس��عه کس��ب وکارها، ع��الوه 
بر راه اندازی فرهنگس��رای کس��ب وکار شهر 
همدان، در مراحل آتی براساس طرح تفصیلی، 
فرهنگسراهای بعدی را نیز در سایر نقاط شهر 

در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه کارآفرینی و کسب وکارهای 
ش��هری به عنوان یک رویکرد اساسی، پایه ای 
ب��رای تقوی��ت بخ��ش خصوص��ی و تأمین 
زیرس��اخت های مناسب این بخش، محسوب 
می ش��ود، گفت: ارائه فرصت و امکانات اولیه و 
کم هزینه به شهروندان برای بروز ایده های کسب وکار خالقانه و کارآفرینانه و 
رونق اقتصادی یکی از رویکردهای مدیریت شهری همدان در نقش تسهیلگر 

حوزه کارآفرینی شهری است.

فرهنگسرای کسب وکار همدان راه اندازی می شود238 اختراع برای حمایت تایید شد

ب��ا حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و پیگیری 
کان��ون هماهنگی دانش، صنع��ت و بازار زنجیره گن��دم، آرد و نان 

»مرکز نوآوری در حوزه صنعت غذا« ایجاد شد.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، علیرضا کریمی وثیق، رئی��س کانون هماهنگی 
دانش، صنعت و بازار زنجی��ره گندم، آرد و نان درباره ایجاد »مرکز 
ن��وآوری صنعت غ��ذا« گفت: این مرکز با حمای��ت معاونت علمی و 
فناوری و پیگیری و مساعدت کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار 

زنجیره گن��دم، آرد و نان در 
انیس��تیتو تغذیه کشور ایجاد 
ش��د تا بس��تری برای رش��د 
و  اس��تارتاپ ها  فعالیت ه��ای 
فعال  دانش بنیان  شرکت های 

در این حوزه باشد.
گف��ت:  ادام��ه  در  وی 
با  و ش��رکت ها  اس��تارتاپ ها 
حض��ور در ای��ن مرکز، ضمن 
و  الزم  مهار ت ه��ای  کس��ب 
می توانن��د  توانمندس��ازی، 
خود  تحقیقاتی  فعالیت ه��ای 
را رش��د و توس��عه دهن��د و 
ب��ا تبدیل ش��دن به ش��رکت 
دانش بنی��ان، آماده حضور در 

بازار اقتصادی شوند.
کریم��ی همچنین ی��ادآور 
ش��د: در راس��تای اهداف این 
ن��وآوری«  »مرک��ز  کان��ون، 
دیگری در این حوزه توس��ط 
دان��ش،  هماهنگ��ی  کان��ون 
زنجی��ره  ب��ازار  و  صنع��ت 
گن��دم، آرد و نان و براس��اس 
معاونت  مش��ترک  تفاهم نامه 
ریاس��ت  فن��اوری  و  علم��ی 
جمه��وری و ش��رکت غل��ه و 
بازرگانی منطقه یک  خدمات 
ایجاد خواهد ش��د. این مرکز 
با توجه به ظرفیت های خود، 
ش��رکت های  و  اس��تارتاپ ها 
دانش بنیان را تا مرحله تولید 
نیم��ه صنعتی م��ورد حمایت 

قرار خواهد داد.
رئیس کانون هماهنگی دان��ش، صنعت و بازار زنجیره گندم، آرد 
و نان با اش��اره به راه اندازی دانشگاه علمی و کاربردی »کانون علوم 
و فناوری نوین غالت« گفت: در راس��تای توسعه منابع انسانی نوآور 
و ارتق��ای دانش علمی در زمینه صنعت و بازار، راه اندازی دانش��گاه 
علم��ی کاربردی»کانون علوم و فناوری نوین غالت« توس��ط کانون 
در ح��ال پیگیری اس��ت. این کانون با رویکرد ایج��اد تعامل هرچه 

بیش��تر بین تمامی حوزه های علمی و آموزش��ی، تولیدی، خدماتی، 
رس��انه ای و . . . )اع��م از دولتی و غیردولتی(، با همکاری ش��رکت 
بازرگانی دولتی ایران و کانون انجمن های صنفی صنایع آرد ایران و 
نیز همیاری تخصصی و علمی مرکز پژوهش های غالت و انیس��تیتو 
تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، مبادرت به برنامه ریزی و 

برگزاری دوره های آموزشی با اعطای گواهینامه کرده است.
برنامه های آینده کانون 

کریم��ی خاطرنش��ان کرد: مش��ارکت با بخش دولت��ی در جهت 
اصالح ساختار کشت گندم 
با رویکرد کاهش واریته های 
نظ��ام  برق��راری  و  گن��دم 
کش��ت براس��اس س��فارش 
استراتژی  تبیین  مش��تری، 
نح��وه خرید تضمینی گندم 
ب��ا جهت گی��ری واگ��ذاری 
خصوص��ی،  بخ��ش  ب��ه 
هم��کاری فنی و تخصصی و 
مش��ارکت در تدوین و تهیه 
و  آیین نامه ها  اس��تانداردها، 
حوزه های  دستورالعمل های 
ذی ربط جهت ارتقای سطح 
کیف��ی محص��ول و ایج��اد 
تمهی��دات و همکاری ه��ای 
برگ��زاری  جه��ت  الزم 
سمینارهای  و  نمایش��گاه ها 
در  تج��اری  و  تخصص��ی 
راس��تای رونق بخش��ی ب��ه 
فضای کس��ب وکار از جمله 
برنامه ه��ا و چش��م اندازهای 
دانش،  هماهنگ��ی  کان��ون 
صنعت و بازار زنجیره گندم، 

آرد و نان است. 
هماهنگی  کان��ون  رئیس 
دانش، صنعت و بازار زنجیره 
گن��دم، آرد و نان همچنین 
جه��ت  برنامه ری��زی  ب��ه 
مهارت آموزی  سطح  ارتقای 
کرد  اش��اره  انس��انی  منابع 
و گف��ت: به منظ��ور تقویت 
تخصص��ی و کاردانی بخش 
خصوص��ی و صنفی در حوزه ه��ای ذی ربط، هم��کاری در برقراری 
فعالیت ه��ای ایده پ��رداز )اس��تارتاپ( و بهره گی��ری از ایده های نو، 
مش��ارکت در اقدامات فرهنگ ساز و آگاه س��ازی عمومی با رویکرد 
اصالح الگوهای مصرف با تکنیک های فناورانه و برنامه ریزی بنیادی 
در ایجاد فضاهای مناس��ب ب��رای بهره گیری بخش های خصوصی و 
صنفی از تجهیزات و ماش��ین آالت ساخت ایران، از دیگر برنامه ها و 

چشم اندازهای این کانون است .

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

صنعت غذای کشور با نوآوری ارتقا می یابد

یادداشـت

دومین نشس��ت کمیته راهبری بندر نوآوری بوش��هر در راس��تای اجرایی 
تفاهم نام��ه ایجاد کانون¬های فناوری و نوآوری با هدف توس��عه دانایی محور 
ش��هر برگزار ش��د. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، دومین 
جلس��ه کمیت��ه راهبری بن��در نوآوری بوش��هر با حضور رؤس��ای دانش��گاه 
خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوش��هر، پارک علم و فناوری، بنیاد نخبگان 
استان بوشهر و منطقه ویژه علم وفناوری در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.

در این جلسه با بررسی نحوه استقرار واحدهای فناور در محدوده تعیین شده، 
مقرر ش��د پس از تصویب ش��ورای برنامه ریزی اس��تان، واحدهای فناور پس 
از اس��تقرار در مح��دوده مشخص ش��ده از حمایت ه��ای پ��ارک علم و فناوری 

خلیج فارس برخوردار شوند.

دومین نشست کمیته راهبری بندر 
نوآوری بوشهر برگزار شد



آی��ا تا به حال احس��اس  ترس از عدم حضور دوس��تان و آش��نایان در 
مهمانی تان را داشته اید؟ در صورت تجربه این حادثه تلخ به خوبی با عدم 
تاثیرگذاری محتوای دیجیتال بر روی مخاطب آش��نایی خواهید داش��ت. 
امروزه شبکه های اجتماعی بدل به یکی از مهم ترین بخش های زندگی ما 
شده است. برندها نیز برای استفاده بهینه از فرصت پیش آمده فعالیت قابل 
توجهی در پلتفرم های اجتماعی مختلف دارند. اینستاگرام به عنوان یکی از 
محبوب ترین شبکه های اجتماعی هدف ویژه بسیاری از کسب وکارهاست. 
با این حال اغلب برندهای فعال در اینستاگرام در زمینه تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب دچار مشکل هستند. یکی از نقاط ضعف اساسی برندها ناتوانی در 

خلق استوری های جذاب برای مخاطب هدف است. 
چال��ش اصلی پیش روی برندها در زمینه تولید اس��توری میزان بازدید 
نیس��ت. در حقیقت بسیاری از برندها بازدیدهای بسیار باالیی در استوری 
دریافت می کنند. با این حال تاثیرگذاری مورد انتظار و ترغیب مخاطب به 
سوی عملی خاص اتفاق نمی افتد. به راستی چرا کمتر کسی عالقه مند به 

پیگیری بیشتر استوری برندهاست؟
بدون تردید کاربران بسیار زیادی در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند. 
عدم واکنش آنها در برابر استوری برندها نیز ناشی از یک قاعده کلی نیست. 
به هر حال ما نسبت به استوری های دوستان مان واکنش های زیادی نشان 
می دهیم. قصد من در اینجا توهین به برند شما نیست. ساختار برند شما 
ب��دون تردید تاثیر چندانی بر روی کیفیت اس��توری ها ندارد. ایراد اصلی 
در اینجا نحوه ایده پردازی و خلق اس��توری است. خوشبختانه راهکارهای 
بسیار زیادی برای غلبه بر چالش های موجود در زمینه کاهش تاثیرگذاری 
استوری ها وجود دارد. در این مقاله هدف اصلی من بررسی هفت دلیل عدم 

تاثیرگذاری استوری ها و راهکارهای ساده برای جبران آن است. 
1. وقتی محتوای مان بیش از اندازه مودبانه است

با توجه به توس��عه عجیب و غریب اینس��تاگرام، اکنون صفحه نخست 
بس��یاری از کاربران پر از پس��ت های مختلف است. به همین دلیل بخش 
استوری برای انتقال سریع محتوا و پیام های کوتاه وارد عرصه شده است. 
بس��یاری از کاربران به هنگام مشاهده اس��توری ها انتظار محتوای ساده و 

بدون پیچیدگی دارند.
تیم بازاریابی Hootsuite در بررس��ی های خود به نکته جالبی دست 
یافته اس��ت. بر این اساس ویدئوهای دم دستی که به وسیله افراد و بدون 
جلوه های ویژه تهیه می شود، تاثیرگذاری به مراتب بیشتری در مقایسه با 
ویدئوهای گرافیکی دارد. به این ترتیب کاربران تمایل بیشتری به واکنش 

در برابر ویدئوهای به اصطالح طبیعی دارند. 
به طور مش��ابه، برندهایی نظیر گاردین طی تحقیقات شان تاثیرگذاری 
بیش��تر ویدئوهای واقع گرا در برابر نسخه های دارای ویرایش های سنگین 
کش��ف کرده اند.  حتی اگر شما در اینس��تاگرام مشغول فعالیت تبلیغاتی 
هس��تید، نباید ویدئوهای خود را بیش از اندازه شبیه تبلیغات رایج کنید. 
منظ��ور من از تبلیغات رایج آن دس��ته از ویدئوه��ای دارای ویرایش های 
س��نگین و جلوه های ویژه متعدد است. رمز موفقیت در اینستاگرام تولید 

استوری های ساده است. 
بدون تردید مزیت های زیادی در حفظ سادگی استوری های وجود دارد. 
به عنوان مثال، این کار فرصت بیش��تری به ما برای آزمایش های مختلف 
می دهد. همانطور که استوری  بدل به فرمت غالب در اینستاگرام می شود، 

تیم فنی پلتفرم مش��غول افزودن جزییات و امکانات بیش��تر به آن است. 
افزودن اس��تیکرهای مختلف، گیف ها و فیلترهای گوناگون کمک فراوانی 
به کاربران در راس��تای تولید استوری های زیباتر می کند. شکی نیست که 
با افزایش امکانات ویرایش��ی داخلی اینستاگرام نیاز کاربران به استفاده از 
نرم افزاره��ای جانبی کاهش می یابد. به عنوان ی��ک برند تمرکز اصلی ما 
باید حفظ س��ادگی اس��توری های مان در عین استفاده مطلوب از امکانات 

تازه اش باشد. 
اگر ش��ما به دنب��ال ایده های جالب ب��رای الگوبرداری هس��تید، اکانت 
اینس��تاگرام Bon Appetit ب��ه طور مداوم در حال به اش��تراک گذاری 
محتوای جذاب است. نکته جالب درخصوص استوری های این اکانت ظاهر 
جذاب و بدون آالیش است. به این ترتیب کاربران با نمایی از زندگی واقعی 

مواجه هستند. 
آیا در قاعده س��اخت استوری های س��اده استثنایی هم وجود دارد؟ اگر 
هویت اصلی برند ش��ما دارای نمایی بس��یار رسمی اس��ت، به طور مشابه 
استوری های تان نیز باید رسمی باشد. به عنوان مثال، استوری های اکانت 
رس��می مجله نیویورکر دارای همان حس و حال مقاالت مجله شان است. 
به این ترتیب تفاوتی میان محتوای مجله آنها با استوری های شان نیست. 

2. شاید هم شما بیش از اندازه خودمانی هستید
ش��اید این بخش در تضاد شدیدی با توصیه قبلی به نظر برسد. با این 
حال با اندکی توجه بیش��تر به خوبی منظور من را متوجه خواهید ش��د. 
رفت��ار خودمانی با مخاطب هدف یکی از کلیدهای موفقیت در اس��تفاده 
تجاری از اینس��تاگرام اس��ت. با ای��ن حال تفاوت معن��اداری میان رفتار 
دوس��تانه و توهین آمیز وجود دارد. درست مانند زمانی که دوستان مان از 
ما می خواهند که در مصاحبه کاری خودمان باشیم. بدون تردید در چنین 
زمان هایی منظور دوس��تان ما حضور در مصاحب��ه کاری با لباس راحتی 

خانه نیست. 
به عن��وان یک برند داش��تن هویت واضح بصری برای کس��ب وکارمان 
ضروری اس��ت. دلیل آن نیز کمک به شناخت بهتر مخاطب های جدید از 
ماهیت کسب وکارمان و همراه ساده تر با سایر مخاطب های قدیمی خواهد 
بود. کاربران شبکه های اجتماعی فقط چند ثانیه به محتوای برندها فرصت 
اثبات خودشان را می دهند. در صورت عدم موفقیت برند ما در جلب نظر 
مخاطب، آنها به سرعت سراغ استوری بعدی می روند. در این میان کاربران 

به برندها فرصتی بیش از سه ثانیه نخواهند داد. 
برخی از برندها استوری های اینستاگرامی شان را در لحظه ثبت می کنند. 
ب��ه عنوان مثال، در یک همایش مهم اس��توری برند م��ا در همان لحظه 
ضبط ویدئو از س��خنرانی دبیر جلس��ه بارگذاری می شود. در مورد چنین 
اقدام هایی رعایت یک نکته ضروری است: پیش از بارگذاری محتوای مورد 
نظ��ر یک بازبینی کلی انجام دهید. به این ترتیب بخش های اضافه محتوا 
بای��د حذف ش��ود. ما زمان اضافی در تعامل ب��ا مخاطب نداریم. به همین 
دلی��ل باید نهایت صرفه جویی را انجام داد. همچنین گاهی اوقات به دلیل 
ش��لوغی محیط اطراف ما متوجه بارگذاری یک ویدئو یا تصویر بی کیفیت 
نمی ش��ویم. درست به همین خاطر بازرسی محتوا پیش از انتشار استوری 

ضروری به نظر می رسد. 
بدون تردید داش��تن یک تیم گرافیک حرفه ای کمک زیادی به برندها 
برای تولی��د محتوای بصری جذاب تر می کند. تم��ام برندهای بزرگ دنیا 
تیم ه��ای ویژه ای برای تولید محتوای بص��ری در اختیار دارند. اگرچه این 
امر برای برندهای کوچک بس��یار دش��وار است. به هر حال بودجه محدود 
ای��ن برندها اجازه چنین فعالیت های جانبی را نمی دهد. برندهای کوچک 

با اس��تفاده از مطالب آموزش��ی فراوان در سطح اینترنت و رعایت تکنیک 
بازبینی محتوا پیش از انتش��ار توانایی بهبود کیفیت کلی اس��توری های 

اینستاگرام شان را دارند. 
به عنوان توصیه پایانی، همیشه با نگاه انتقادی به استوری های خود نگاه 
کنید. این کار به شما فرصت اصالح برخی از ایرادهای ریز محتوای تان را 

خواهد داد. 
3. ناکامی در ترغیب صحیح مخاطب به سوی عملی خاص

خب، تا اینجای کار بحث های مهمی را با هم مورد بررسی قرار داده ایم، 
بنابراین اکنون محتوای اس��توری ما باید از مرحله بازبینی نهایی نیز عبور 
کرده باش��د. اعتماد به نفس ما پیرامون رعایت فاصله منطقی میان رفتار 
خودمانی و توهین آمیز هم در سطح باالیی قرار دارد. با این حال هنوز هم 
مخاطب واکنش مطلوب را نشان نمی دهد. این حادثه مثل آب سردی تمام 

وجودمان را بی حس می کند. 
شاید در اینجا برند ما با یک مشکل رایج دیگر دست و پنجه نرم می کند: 
پیام اس��توری مان در راستای ترغیب مخاطب به سوی انجام عملی خاص 

به اندازه کافی روشن نیست. 
بدون داش��تن پیامی واضح برای ترغیب مخاطب به سوی عملی خاص، 
مخاطب ما به احتمال زیاد بدون آگاهی از هدف اصلی استوری مان از آن 

عبور خواهد کرد. در حقیقت اینجا ایراد اصلی از برند ماست. 
اکنون اینس��تاگرام به اکانت های دارای بی��ش از 10 هزار فالوور امکان 
اف��زودن لینک به اس��توری را می دهد. به این ترتیب کاربران با کش��یدن 
صفحه به سمت باال به لینک جانبی هدایت می شوند. در ذیل استوری های 
دارای لینک عبارت »برای مشاهده بیشتر بکشید« درج شده است. بدون 
تردی��د چنین عبارتی برای ترغیب مخاطب به مش��اهده لینک جانبی ما 
کافی نیس��ت. اصال صفحه را برای چه به باال بکشیم؟ چه چیز عجیبی در 
آنجا منتظر ماست؟ بدون ارائه اندکی اطالعات در مورد لینک جانبی هرگز 

واکنش مورد انتظار از کاربران را دریافت نخواهیم کرد. 
وقتی صحبت از ترغیب مخاطب به س��وی عملی خاص می ش��ود، بیان 
منظورمان به صورت سربسته هیچ مزیتی به حساب نمی آید. در حقیقت 
وقتی قصد ترغیب مخاطب را داریم، باید پیام خود را به صورت کامال واضح 
بیان کنیم. به این ترتیب مخاطب به محض مشاهده مطلب، بدون نیاز به 
تامل بیش��تر، منظور شما را متوجه می شود. در صورت پیروی از این الگو 
شانس شما برای دریافت واکنش مورد انتظار از مخاطب بیشتر خواهد شد. 
اس��تفاده قابلیت لینک  جانبی در اینس��تاگرام فقط برای توضیح بیشتر 
مناس��ب است، بنابراین در اس��توری مان باید حداقل اندکی از بحث را باز 
نماییم. در غیر این صورت انتظار مراجعه به لینک جانبی از سوی کاربران 

بیش از اندازه ایده آل خواهد بود. 
یکی دیگر از مش��کالت اس��تفاده از لینک جانبی در اینس��تاگرام عدم 
توجه مخاطب به آن اس��ت. این امر به دلیل نگاه سریع مخاطب به بخش 
اس��توری ها روی می ده��د. به ای��ن ترتیب کاربران فق��ط نگاهی کوتاه به 
استوری ها می اندازند. در این بین برای جلب نظر کاربران به لینک جانبی 
برندمان باید از متن بزرگ تری نس��بت به حالت پیش فرض اینس��تاگرام 
استفاده کنیم. یکی از راهکارهای مناسب در این میان استفاده از گیف های 
متنوع اینستاگرام است. به این ترتیب می توان توجه مخاطب را به کشیدن 
صفحه و مشاهده لینک جانبی مان جلب کنیم. به منظور این کار فقط باید 
عبارت »Swipe Up« را در بخش گیف اینس��تاگرام جس��ت وجو کنیم. 

بدون تردید ایده های خالقانه این بخش شما را غافلگیر خواهد کرد. 
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Heinz 150 سال بشقاب های تمیز در تولد
Heinzب��ا تمرکز بر روی س��مبلیک ترین محصول خود، س��س 
کچاپ گوجه فرنگی Heinz، قرار دادن آن در زمان های س��رو غذا 
و راه اندازی یک کمپی��ن بازاریابی 1۵ میلیون و 100 هزار دالری، 
سالگرد تولد 1۵0 سالگی خود را جشن می گیرد. هدف از راه اندازی 
آن جشن گرفتن ارزش های آن با نشان دادن 1۵0 سال بشقاب های 

تمیز است.
در هفت��ه دوم آوریل، با همکاری آژان��س تبلیغاتی BBH لندن، 
برن��د کمپی��ن 1۵ میلیون و 100 هزار دالری خود را در سرتاس��ر 
انگلس��تان، اروپا، خاورمیانه و آفریق��ا راه اندازی کرد. هدف از انجام 
این کار تبلیغ نق��ش Heinz در خوش طعم تر کردن غذا از طریق 
نمادین ترین محصول آن، سس کچاپ گوجه فرنگی Heinz است.
مع��اون بازاریابی Kraft Heinz، برای اروپا، خاورمیانه و آفریقا، 
 Marketing ویکتوری��ا اس��جاردین، در مصاحب��ه با وب س��ایت
Week گفت: »ش��ما چگونه می فهمید که غذای خوبی را داشتید؟ 
وقتی یک بش��قاب تمیز پیش روی ش��ما اس��ت. نقش Heinz در 
خوش طعم تر کردن غذا و تمیز کردن آن بش��قاب ها، همان چیزی 

است که ما آن را به شکل درام در می آوریم و محقق می کنیم.
کمپی��ن ح��ول محور تقدی��ر از ارزش ها و مس��ائل مه��م نزد ما 

می چرخد.«
دومی��ن آگهی تبلیغاتی تلویزیون��ی 30 ثانیه ای طیف متنوعی از 
زمان های س��رو غذا، از وع��ده غذایی مرغ بیرون بر در نیمه ش��ب 
گرفته تا یک صبحانه انگلیس��ی در یک کافه را ش��امل می شود که 
همگی با اس��تفاده از یک چاشنی مشابه، سس کچاپ گوجه فرنگی 
Heinz، ب��ا هم پیون��د برقرار کردند. آگه��ی تبلیغاتی تلویزیونی با 
ش��عار »1۵0 س��ال بش��قاب های تمیز« پایان می یابد. حرکت فوق 
در راس��تای تاکید بر روی اهمی��ت Heinz در لذت بردن از وعده 

غذایی شما انجام شد.
 BFI« کمپی��ن تبلیغاتی ف��وق در فضای ب��از، از جمله س��ینما
IMAX« در ش��هر »واترلو« واقع در لن��دن و در قالب فعالیت های 
چاپی راه اندازی ش��د. آگهی های تبلیغاتی چاپی بش��قاب های تمیز 
از وعده های غذایی متن��وع در دوره های زمانی مختلف، حاوی یک 
ظرف فلزی از دهه 1۸00 میالدی تا بشقاب های مدرن تزئین نشده 
را ب��ه تصویر می کش��ند. فعالیت کمپین در رس��انه های اجتماعی، 

فضای دیجیتال و در قالب ویدئوی مورد تقاضا انجام خواهد شد. 
Heinz از ابتدای س��ال ج��اری صد و پنجاهمین س��الگرد تولد 
خ��ود را ب��ا فعالیت هایی از جمله عرضه تعداد مح��دودی از خاویار 
 Mason و Fortnum ،کچاپ و مشارکت س��هامداران اصلی آن
جش��ن گرفته است. اخیرا، Heinz با Cadbury برای ارائه مایونز 

»Crème Egg« همکاری کرد.
اس��جاردین معتقد اس��ت که در ش��رایط کنونی موسس شرکت، 
هنری هینز، بسیار به برند افتخار می کند. کمپین ها و خالقیت های 
مختلف، خواه ۵7 نوع س��س گوجه فرنگی و خ��واه در حال حاضر 

خاویار، از روی عالقه خالقیت مورد نظر او را محقق کرده اند.
Game of Thrones اورئو و تبلیغ فصل جدید

ش��ما ممکن اس��ت فکر کنید که همه چی��ز را دیده اید. اورئو در 
طول س��ال های مختلف از طعم های وانی��ل و توت فرنگی گرفته تا 
طرح ه��ای میکی ماوس را امتحان ک��رده اما به هر حال کوکی های 

»Game of Thrones« کامال چیز دیگری است.
این اقدام هنری با هر کوکی قابل توجه است. طرح های تعبیه شده 
 »White Walkers« خانه های بزرگ« و شخصیت های انسانی«
با جزییات فراوان را در بر می گیرند. نماده های حک ش��ده بر روی 
 House Lannister«، »House« کوکی ها ح��اوی تصاویری از
Targaryen«، »House Stark« و »Night King« هستند.

این شرکت حتی یک ویدئوی سرگرم کننده و خالقانه از نخستین 
صحنه های Game of Thrones فقط با حضور نماینده های اورئو 

را ساخته است.
کوکی ه��ا با موضوع ب��ازی »Game of Thrones« دوش��نبه 
آینده در ایاالت متحده آمریکا توزیع خواهند شد و تا حد امکان در 

دسترس خواهند بود. 
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یکی از بزرگترین موفقیت های اخیر در ش��بکه های اجتماعی مربوط به 
برند گالس��یر، تولیدکننده لوازم بهداش��تی و آرایشی است. در طول چند 
س��ال اخیر خانم امیلی ویس، مدیرعامل برند گالسیر، در طول سال های 
اخیر به دلیل فعالیت موفق در زمینه بازاریابی و برندس��ازی بدل به یکی 
از الگوهای تاثیرگذار در میان بازاریاب های دیجیتال شده است. وب سایت 
تخصص��ی Retail Dive در بی��ان موفقیت های برند گالس��یر به نکات 
جالبی اش��اره کرده اس��ت: »گالسیر به س��رعت پرچم خود را در عرصه 
لوازم بهداش��تی و آرایشی باال برده است. اکنون میزان سرمایه گذاری این 
برند بر روی بخش توس��عه و تحقیقات نزدیک به ۸6 میلیون دالر اس��ت. 
همچنین آنها راه خود را به درون فهرس��ت های مربوط به محبوب ترین و 
پرفروش ترین برندهای س��ال نیز باز کرده اند. به گزارش ش��بکه اجتماعی 
لینکدین، برند گالسیر بیشترین نرخ رشد را در طول 12 ماه اخیر در این 
پلتفرم به ثبت رسانده است. بدون تردید رشد 2۵7درصدی در طول یک 

سال کار هر برندی نیست.«
اگر شما هنوز هم به یکی از طرفدارهای پر و پا قرص برند گالسیر بدل 
نش��ده اید، به احتمال زیاد تعریف های زیادی از آن را شنیده اید. دوستان، 
آش��نایان، رس��انه های جمعی و حتی بیلبوردهای خیابانی پر از تبلیغات 
گالسیر است، بنابراین دست کم در اینجا ما با برندی موفق مواجه هستیم.
بدون تردید یکی از عوامل اصلی موفقیت برند گالس��یر توانایی آنها در 
یافتن س��ریع مشتریان وفادار است. امروزه در کمتر جمعی حداقل یک یا 
دو طرفدار محصوالت این برند وجود ندارد. به راستی برند گالسیر چگونه با 
سرعتی باور نکردنی موفق به جذب مشتریان وفادار برای خود شد؟ امروزه 
بس��یاری از برندهای بزرگ در ش��بکه های اجتماعی با چالش های زیادی 
مواجه هستند. با این حال گالسیر فقط در اینستاگرام 1.9 میلیون فالوور 
دارد. این امر باتوجه به فعالیت پنج ساله گالسیر بیش از پیش عجیب به 

نظر خواهد آمد. 
بخش عمده ای از موفقیت برند گالس��یر مدیون یک اصل اساس��ی در 
بازاریابی و برندسازی است: توجه به اعتبار برند. متاسفانه بسیاری از برندها 
اکنون به این وجه از توسعه کسب وکار توجه کافی ندارند. به همین دلیل 
اغلب در ایجاد ارتباط پایدار با مخاطب دچار مشکل هستند. شاید برخی 
از ما معنای اصلی عبارت اعتبار برند را متوجه نش��ویم. اجازه دهید بحث 
را ب��ا یک مثال ادامه دهیم. نگارش کپش��ن بخش مهم��ی از فعالیت در 
شبکه های اجتماعی است. اینس��تاگرام به عنوان یک پلتفرم عکس محور 
همچنان قابلیت نگارش کپش��ن در درون خود را دارد. بسیاری از کاربران 
بدون مطالعه کپشن پست ها موفق به فهم منظور اصلی شان نمی شوند. با 
این حال اگر مطالب اینس��تاگرام برند گالسیر را بدون کپشن به مخاطب 
نشان دهیم، اغلب آنها موفق به تشخیص یک نکته اساسی می شوند: این 
محتواها متعلق به برند گالسیر است. این امر از اعتبار  دقت گالسیر در امر 
برندسازی و بازاریابی حکایت دارد. همچنین باید توجه داشت که گالسیر 
در زمینه انتخاب پلتفرم هدفش برای بازاریابی دیجیتال به ش��دت دقیق 
عمل کرده است. آنها فقط در اینستاگرام فعالیت دارند. دلیل آن هم واضح 
اس��ت: مخاطب هدف گالس��یر بخش عمده ای از وقتش را در اینستاگرام 

سپری می کند. 
اگر به دنبال کشف دالیل موفقیت برند گالسیر در اینستاگرام هستید، 

ادامه این مقاله را از دست ندهید. در ادامه دالیل موفقیت این برند در سه 
مورد بررسی خواهد شد.

اهمیت عملکرد متناسب با سلیقه مخاطب
برند گالس��یر وقتی به تولید محتوا برای مخاطب هدفش اقدام می کند، 
به خوبی قالب های شخصیتی متنوع آنها را ارزیابی می کند. به این ترتیب 
طیف وس��یعی از کاربران اینس��تاگرام به محتوای آنها روی خوش نشان 

می دهند. 
به طور معمول محتوای اینستاگرامی برند گالسیر برای المان هایی نظیر 
ویدئوهایی پیرامون حیوانات و طراحی های گرافیکی جذاب اس��ت. شاید 
در وهله نخست استفاده از چنین المان هایی خنده دار به نظر برسد با این 
حال پشت هر اقدام دست اندرکاران برند گالسیر مطالعه دقیق نهفته است. 
آنها با بررسی سلیقه مخاطب هدف شان المان های جذاب برای آنها را پیدا 
می کنند. به این ترتیب اکانت اینس��تاگرام آنها پر از محتوای مورد عالقه 
کاربران اس��ت. این امر اهمیت بس��یار زیادی دارد. متاسفانه شمار بسیار 
زیادی از برندها در زمینه فعالیت در شبکه های اجتماعی آگاهی درستی از 

سلیقه مخاطب شان ندارند. 
نیازی به توضیح نیس��ت که محتوای برند گالسیر در اینستاگرام پیوند 
عمیقی با ماهیت کسب وکارش دارد. به این ترتیب مخاطب عالوه بر لذت 
از تصاویر و ویدئوهای زیبا، بیش از پیش به برند آنها عالقه مند خواهد شد. 
ترکیب ترندهای مشهور در اینترنت و شخصی سازی آن برای برندمان یکی 
از راهکارهای موفقیت در توسعه کسب وکار محسوب می شود. منظور من 
در اینج��ا توجه صرف به ترندهای برتر دنیای اینترنت نیس��ت. نکته مهم 
ایجاد پیوند میان عالقه مندی های کاربران با ماهیت برندمان اس��ت. بدون 
اف��زودن المان های جذاب هیچ برندی توانایی کس��ب موفقیت را نخواهد 
داشت. در هر صورت، چرا کاربران باید به محتوای تخصصی برند ما واکنش 

مثبتی نشان دهند؟ 
برند گالس��یر با بررسی وضعیت فعالیت مخاطب هدفش در اینستاگرام 
به خوبی با س��لیقه های متنوع آنها آشنا ش��ده است. به این ترتیب تولید 
محتوا برای آنها دش��واری چندانی ندارد. بدون تردید فهم سلیقه مخاطب 
کار پیچیده ای است. این امر در عرض  یک یا دو ماه حاصل نمی شود. تیم 
بازاریابی ما باید به طور مداوم فعالیت روزانه مخاطب هدف را مورد بررسی 
قرار دهد. در صورت توقف فرآیند ارزیابی سلیقه مخاطب برند ما با مشکل 
بزرگی مواجه خواهد شد: تغییر سلیقه مخاطب. سلیقه افراد در طول زمان 
تغییرات زیادی پیدا می کند. اگر ما به دنبال تبدیل مخاطب مورد نظر به 
طرفدار همیش��گی برندمان هس��تیم، باید همیشه محتوای باب میل شان 
را تولی��د کنیم. در غیر این صورت طرفدارهای برند ما هیچ گاه مش��تری 

ثابت مان نخواهند شد. 
ضرورت فعالیت در محدوده برند

رنگ آمیزی یکی از مهم ترین عناصر برندسازی به حساب می آید. مطالعه 
اخیر موسسه Dsign Advisor، فعال در زمینه طراحی  گرافیک، بیانگر 
نقش ۸0درصدی رنگ ها در شناسایی سریع برندها از سوی مردم است. به 
این ترتیب برندها بدون رنگ های منحصر به فردش��ان در عمل چندان در 

حافظه مردم نخواهند ماند.
برند گالسیر در فرآیند بازاریابی و برندسازی خود به طور هوشمندانه ای 
از رنگ صورتی مالیم و خاکس��تری روش��ن استفاده کرده است. با اندکی 
توجه به محتوای مختلف گالسیر در سطح شبکه های اجتماعی به خوبی 
نکته فوق را متوجه خواهید ش��د. اکنون همه ما با توجه به کاربرد این دو 

طیف رنگ امکان تشخیص تصاویر مربوط به برند گالسیر )بدون هرگونه 
توضیح اضافی( را خواهیم داشت.

کاربرد رنگ هایی خاص برای برندمان نیازمند ثبات باالیی اس��ت. تغییر 
رن��گ قالب در فرآیند بازاریابی مخاطب را دچار س��ردرگمی خواهد کرد. 
صرف نظر از بحث تداوم استفاده از چند رنگ برای برندمان، اصال چگونه 
باید آن رنگ ها را پیدا کرد؟ چه نکته ای باعث تناسب ترکیب رنگی صورتی 
مالیم و خاکستری روش��ن برای برند گالسیر می شود؟ این امر در زمینه 
روانشناس��ی رنگ ها مطرح اس��ت. بر این اس��اس هر حوزه کسب وکاری 
متناس��ب با نوع خاصی از رنگ هاس��ت. به عنوان مثال، صنعت فست فود 
با رنگ قرمز ش��ناخته می ش��ود. به همین دلیل لوگو اغلب برندهای فعال 
در زمینه فست فود دارای ترکیب رنگ قرمز است. دلیل این امر جلب نظر 

رنگ قرمز و افزایش میل مخاطب به غذاست. 
برند گالس��یر با فعالیت هماهنگ با رنگ های مناسب برندش موفق به 
جلب نظر بس��یاری از کاربران شده است. این امر بیانگر فعالیت بازاریابی 
گالس��یر در محدوده برندش اس��ت. متاسفانه امروزه بس��یاری از برندها 
طرح های بازاریابی خود را خارج از محدوده برندش��ان دنبال می کنند. به 

همین دلیل نیز با شکست مواجه می شوند. 
موفقیت با تمرکز بر روی جامعه مشتریان

باتوجه به گفته های خانم ویس، اکنون ۸0درصد از مشتریان تازه گالسیر 
از طریق معرفی دوس��تان به دس��ت می آید: »اکنون با وجود ش��بکه های 
اجتماعی دامنه روابط اجتماعی توس��عه زیادی پیدا کرده اس��ت. این امر 
در زمینه خرید تاثیر بس��یار زیادی دارد. اکنون بیش از هر زمان دیگری 

اینترنت بر روی تصمیم گیری مشتریان به هنگام خرید اثر می گذارد.«
گالسیر چگونه از افزایش تاثیرگذاری اینترنت و آشنایان بر روی فرآیند 

خرید افراد استفاده مناسب کرده است؟
کلید موفقیت این برند در ارتباط مداوم با مش��تریانش و تالش برای 
ایج��اد جامعه ای کوچک اس��ت. به عن��وان مثال خوب��ی از نحوه ایجاد 
جامعه ای کوچک از مشتریان به بخش هایالیت استوری اکانت گالسیر 
توجه کنید. در این بخش پنج استوری برتر کاربران پیرامون آنها وجود 
دارد. اینک��ه یک برند محت��وای تولیدی طرفدارهای خ��ود را در قالب 
اس��توری هایالی��ت کند، پیام بس��یار واضحی دارد: ما به ش��ما اهمیت 
می دهیم. به این ترتیب تمایل کاربران به تولید مطلب پیرامون گالسیر 

افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
گاهی اوقات برند گالس��یر پس��ت های جذاب در مورد خود را بازنش��ر 
می دهد. نکته جالب ذکر نام واقعی افراد در پس��ت بازنش��ر اس��ت. به این 
ترتیب شمار بسیار زیادی از کاربران با فرد مورد نظر آشنا می شوند. نکته 
مهم در مورد بازنشر محتوای تولیدی کاربران ترغیب آنها به ادامه کارشان 
است. بدون تردید هر کاربر بر روی اعضای خانواده و دوستانش تاثیرگذاری 
قابل توجهی دارد. با تولید پست هایی در تمجید از محصوالت برند گالسیر 
شمار قابل توجهی از دوستان آن کاربران هم به خرید محصوالت گالسیر 
عالقه مند خواهند ش��د. این نحوه ترغیب مخاطب به خرید از هر ش��یوه 

مشابهی تاثیرگذاری بهتری دارد. 
بی تردید ایده های بسیار متنوعی از سوی برند گالسیر برای بازاریابی بهتر 
در حال اجراست. همه ما نیز امکان یادگیری نکات فراوانی از برند گالسیر 
را داری��م. با این حال چنی��ن امری از اهمیت تالش ب��رای یافتن فرمول 

منحصر به فرد برندمان نخواهد کاست. 
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ایده  های ارزان بازاریابی برای رونق 
کسب وکار)3(

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

با واسطه ها و فروشندگان همکاری کنید
به جای آنکه فقط خودتان برای کسب وکارتان بازاریابی کنید، بخشی 
از این وظیفه را بر دوش واس��طه ها و فروش��ندگان ق��رار دهید. آنها در 
ازای دریافت حق کمیسیون برای فروش، برای تان مخاطب سازی و ایجاد 
مش��تری می کنند. اگر این مس��یر را برای رونق کسب وکارتان در پیش 
گرفته اید، اطمینان یابید که ساختار قیمت گذاری تان بتواند هزینه های 
پورسانت  و کمیسیون های فروش را در تعیین بهای محصول لحاظ کند.

سخنرانی کنید
فرصت های فراوانی برای صحبت کردن در برابر مخاطبان وجود دارد. 
کنفرانس های صنعتی، س��ازمان های عام المنفع��ه، انجمن های تجاری 
محلی، مدارس، دانشگاه ها، ش��هرداری ها و کتابخانه ها معموال از جمله 
مراکزی هس��تند که همواره نیاز به س��خنران و مربی دارند. در نتیجه، 
می توانید با ایراد سخنرانی های سودمند و مرتبط، به ترویج برند خود و 

افزایش اعتبار و شهرت تان بپردازید.
از یک رویداد آموزشی میزبانی کنید

اگر در حال حاضر هیچ فرصتی برای س��خنرانی کردن در اختیارتان 
نیس��ت، خودتان این موقعیت را ایجاد کنید. برای برگزاری یک رویداد 
یا میزبانی یک کالس آموزش��ی رایگان در کتابخانه عمومی، دانش��گاه، 
س��رای محله و حتی محل دفتر خود برنامه ریزی کنید. سپس، تعدادی 
آگهی چاپ کنید و آنها را در تابلوهای اعالنات عمومی در مراکزی مانند 

کتابخانه ها و یا فرهنگ سراها قرار دهید.
محتوای باکیفیت تولید کنید

اگر وبالگ و یا سایتی به نام خود ندارید، دست از کار بکشید و به سرعت 
یک نام دامنه مناسب را به نام خود ثبت کنید. این ساده ترین و در عین حال 
بهترین راه برای فروش محصوالت و رونق کس��ب وکارتان است – و به عالوه 
هزینه  آنچنانی هم به شما تحمیل نخواهد کرد. حال اگر آدم دست به قلمی 
نباش��ید چطور؟ خوب، این موضوع آنقدرها هم مهم نیس��ت. چرا که مردم 
باالخره به شما روی خواهند آورد، زیرا آنها همیشه به دنبال دریافت توصیه ها 
و راهکارهای دیگران در مورد چگونگی س��اختن یک زندگی بهتر برای خود 
هس��تند. عالوه بر این، کتاب ها، دوره ها و مطالبی وجود دارد که می توانند به 
شما در بهبود مهارت های نگارشی و روش های بهینه  تولید محتوا کمک کنند.

برای نشریات صنعتی و تخصصی در حوزه  کاری خود قلم 
بزنید و مطلب بنویسید

ب��رای وبالگ ها و نش��ریات صنعتی که نویس��نده مهم��ان می پذیرند، 
مقاله نویسی کنید. به این ترتیب می توانید در کنار وبالگ نویسی، تجربه  خود 
را به مخاطبان حرفه ای و هم صنفی های تان نشان دهید. مهم تر از همه، این 

نشریات شما را به دامنه وسیع تری از مخاطبان ارتباط خواهند داد.
به دنبال فرصت های تبلیغاتی ارزان باشید

کمپین های تبلیغاتی هزینه برند و گران تمام می ش��وند، اما برخی از 
سرویس های آنالین به ویژه در حوزه  دیجیتال مارکتینگ می تواند هزینه  
اجرای این کمپین ها را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. با مطالعه آخرین 
رویدادها و ترندها در این حوزه، بکوش��ید بس��ترهای تبلیغاتی رایگان و 

کم هزینه را شناسایی و از آن استفاده کنید.
دستی به سر و روی محتوای قدیمی خود بکشید

آیا قبال محتوایی تولید کرده اید که حاال قدیمی ش��ده باشد؟ اگر چنین 
اس��ت، می توانید محتوای تولیدی قبلی خود را در قالب های جدید مانند 
اینفوگرافی منتش��ر کنید. همچنین می توانید مجموعه ای از پس��ت های 
وبالگی تان درباره  موضوعی خاص را به صورت یک کتاب الکترونیک منتشر 
کنید یا پادکستی جذاب و فیلمی آموزنده در مورد آن تولید و منتشر کنید.

کارت های وفاداری ارائه کنید
کوپن ها و کارت های تخفیف، ابزاری عالی برای حفظ مشتریان قدیمی 
و وفادارس��اختن آنها و نیز جذب مشتری های جدید هستند. می توانید 
مشتریان  قدیمی و جدیدتان را از طریق این کوپن ها که دارای محدوده  
زمانی مشخص برای استفاده هستند، تشویق به خرید کنید. این نکته را 
در نظر داشته باشید که  باید تعداد کمی از مردم بتوانند از این کارت ها 

استفاده کنند، تا به آنها حس خاص بودن و فوریت بدهد.
مسابقات آنالین برگزار کنید

هدایای تبلیغاتی و مسابقات آنالین، یک روش آزموده شده و مطمئن 
برای ایجاد آگاهی از برند و معرفی کس��ب وکار ش��ما به مشتریان بالقوه 
هستند. در حالت ایده آل، می توانید از محصوالت یا خدمات خود به عنوان 
جایزه اس��تفاده کنید. مثال می توانید امکان اشتراک و مصرف یک ساله  
محصوالت و خدمات تان را در اختیار برندگان رقابت قرار دهید. تبلیغات 

و اعالم برندگان مسابقه را در شبکه های اجتماعی صورت دهید. 
سخاوت به خرج دهید

شاید در این اوضاع و احوال اقتصادی، سخاوتمندی بدترین پیشنهاد 
ممکن به نظر برسد. اما حتی المقدور از ارائه  نسخه  آزمایشی از خدمات 
خود یا اهدای نمونه  رایگان از محصول خود به مشتریان تان دریغ نکنید. 
اگر آنها محصول تان را دوس��ت داشته باش��ند، مشکلی با خرید بیشتر 
نخواهند داش��ت، چرا که قبل از آنکه مجبور ش��وند پولی بپردازند، آن 

محصول را امتحان کرده و پسندیده اند.
بانک های اطالعاتی آنالین خود را بررسی کنید

قب��ل از ه��ر چیز نس��بت ب��ه درج اطالع��ات کس��ب و کار خود در 
دایرکتوری ها و راهنماهای مشاغل و نیز موتور های جست وجو و همچنین 
ایجاد صفحه ویژه در فیس بوک، لینکدین یا توییتر اقدام کنید. بکوشید 
که محتوا و اطالعات آن از قبیل آدرس وب س��ایت، نشانی دفتر، نشانی 

نمایندگان فروش و اطالعات تماس به روز و درست باشد.
 یک خبرنامه تهیه کرده  و آن را برای بانک ایمیل خود 

ارسال کنید
ایمی��ل، همچنان ابزاری کاربردی و موثر اس��ت. در واقع، ایمیل یکی 
از روش های ارتباطی مطمئن و مورد تایید در میان مش��تریان است. به 
این ترتیب، همواره نس��بت به تکمیل و به روزرس��انی بانک ایمیل خود 
اهتمام جدی داش��ته باش��ید. می توانید تع��داد ثبت نامی های جدید و 
اعضای خبرنامه را با مش��وق هایی مثل ام��کان دانلود رایگان کتاب های 
الکترونیکی افزایش دهید. پیش��نهاد ما این است که برای ارسال ایمیل 
از سرویس هایی مثل میل چیمپ و یا کانستنت کانتکت و یا سرویس های 
مش��ابه ایرانی استفاده کنید. کافی اس��ت، یک خبرنامه  منحصر به فرد 
تنظیم کنید که دارای محتوای متنوع تری نسبت به وبالگ تان باشد، تا 

به این ترتیب مشترکین تان نیز احساس خاصی و متمایز داشته باشند.
ادامه دارد ...
ENTREPRENEUR/ZOOMIT :منبع
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 جنبش ساده گرایی در دنیا
و اثر آن بر کسب و کار

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

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

می کند.
در زمین��ه کس��ب و کار و ام��ور مالی، این جنب��ش تأکید بر 
ای��ن دارد ک��ه تا ح��د امکان باید کس��ب و کار و ام��ور مالی از 
نظم خاصی برخوردار باش��د و از هرگونه به هم ریختگی در آن 
اجتناب ش��ود. تمرکز اصلی در این جنبش این اس��ت که از هر 
گونه آش��فتگی و به هم ریختگی چه فیزیکی و چه محتوایی در 
کس��ب و کارها و . . . جلوگیری ش��ود و به دنبال راهی باشند تا 
ب��ه بهترین وجه این به هم ریختگی را از بین ببرند. در ادامه بر 
موضوعاتی که جنبش س��اده گرایی در زمینه کسب و کار تأکید 

می کند می پردازیم.
1- اولویت بندی کردن اهداف

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

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

به دور باشید.
2- محدود کردن نیازها

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

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

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

سرمایه ها جلوگیری کند.
qmpmarketing :منبع
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اگ��ر تا به حال یک فیل��م علمی- تخیلی در م��ورد روبات ها نگاه کرده 
باشید، به احتمال زیاد صحنه های عجیب و غریب فراوانی پیرامون تالش 
روبات های هوشمند برای نابودی انسان ها دیده اید. اگر دیدگاه شما پیرامون 
تکنولوژی هوش مصنوعی مطابق با فیلم های علمی- تخیلی اس��ت، شاید 
اکنون زمان بازنگری در این دیدگاه باشد. در این مقاله یکی از اهداف من 
ایجاد تمایز میان واقعیت های فناوری هوش مصنوعی و شایعات بی پایه و 

اساس است. 
ام��روزه هوش مصنوعی و اتوماس��یون ها برای انج��ام کارهای پرتکرار و 
پیچیده به کار گرفته می ش��وند. به این ترتیب بسیاری از شرکت ها دیگر 
نیازی به اختصاص هزینه برای استخدام نیروی کار اضافی ندارند. همچنین 
فناوری هوش مصنوعی در فرآیند تصمیم گیری انسان ها نیز تاثیر می گذارد. 
به این ترتیب با کمک هوش مصنوعی ما فرصت اتخاذ تصمیم های بهتر را 
به دست می آوریم. همانطور که مشاهده می کنید، هوش مصنوعی در عصر 

حاضر تاثیر انکارناپذیری بر روی حل مشکالت ما دارد. 
در ادامه این مقاله من به بررسی برخی از شیوه هایی که هوش مصنوعی 
ب��ه ما در زمینه بهبود وضعی��ت و محل کار در آین��ده ای نزدیک خواهد 
کرد، می پردازم. بدون تردید تاثیرهای مثبت هوش مصنوعی بسیار وسیع 
هستند. با این حال در این مقاله من به مهم ترین تاثیرهای هوش مصنوعی 

بر روی حوزه کسب وکار خواهم پرداخت. 
افراد جویای شغل راحت تر کار پیدا می کنند: هنوز هم بسیاری از افراد 
جویای ش��غل پس از حضور در تعداد پرش��ماری از مصاحبه های ش��غلی 
همچن��ان در یافتن کار مورد عالقه ش��ان ناموفق می مانند. همه ما تجربه 
حضور در صده��ا مصاحبه کاری در ط��ول دوران فعالیت حرفه ای مان را 
داریم. خوشبختانه فناوری هوش مصنوعی در اینجا به کمک ما آمده است. 
به این ترتیب افراد جویای ش��غل به راحتی امکان شخصی س��ازی فرآیند 
جس��ت وجوی کار مورد عالقه شان را دارند. این امر به معنای صرفه جویی 
هرچه بیش��تر در زمان جست وجوی شغل اس��ت. نمونه عینی استفاده از 
 IBM هوش مصنوعی برای ساده سازی فرآیند استخدام نیروی کار در برند
قابل مش��اهده اس��ت. در این برند برنامه ای تحت عنوان واتس��ون به ارائه 
کمک های کاربردی به افراد جویای شغل در این شرکت می پردازد. کمک 
اصلی این برند به افراد جویای شغل فراهم سازی امکان افزودن ویژگی های 
منحصر به فردش��ان در رزومه اس��ت. به این ترتی��ب IBM کوچک ترین 
ویژگی ها و مهارت های افراد جویای ش��غل در ش��رکتش را نیز در اختیار 
خواهد داش��ت. از س��وی دیگر، افراد عالقه مند ب��ه فعالیت در IBM هم 

شانس خود را برای یافتن شغل در این برند افزایش می دهند. 
پیشرفت فرآیند مهارت افزایی: به طور معمول کارمندان باسابقه مسئول 
آموزش مهارت های مورد نیاز به کارمندان تازه وارد هستند. به این ترتیب 
کارمندان مورد نظر برای مدتی از مسئولیت های اصلی شان فاصله خواهند 
گرف��ت. بدون تردید هی��چ برندی عالقه من��د به اتالف وق��ت کارمندان 
باس��ابقه اش برای آموزش نیروی کار تازه وارد نیس��ت. با این حال در طول 
دهه های اخیر هیچ راهکار جایگزینی برای فرآیند مورد بحث ارائه نش��ده 
است. خوشبختانه در اینجا هم تکنولوژی هوش مصنوعی به کمک برندها 
می آید. بر این اس��اس به زودی فرآیند انتقال اطالعات و مهارت های مورد 
نیاز به نیروی کار تازه وارد از طریق سیستم های یکپارچه هوشمند صورت 
خواهد گرفت. ش��اید در نگاه نخس��ت مهارت افزایی نی��روی کار از طریق 
سیستم های هوشمند بس��یار شک برانگیز باشد. طراح های این سیستم ها 
نیز دقیقا همین موضوع را مدنظر داشته اند. به همین دلیل امکان نظارت 
ب��ر فرآیند یادگیری مهارت  را برای برندها فراهم کرده اند. به این ترتیب با 
تعیین فقط یک نفر برای نظارت بر فرآیند انتقال مهارت ها از طریق هوش 

مصنوعی تمام نگرانی های برندمان پایان خواهد یافت. 
ساده سازی فرآیند آموزشی مدارس و دانشگاه ها: هوش مصنوعی توانایی 
افزایش س��طح خالقیت و یادگیری از طریق شخصی س��ازی تمرین های 
آموزش��ی را دارد. به این ترتیب سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی به 
تحلیل س��وابق هر دانش آموز تمرین های منحصر به فردی برای هر کدام 
تعیین می کند. کارشناس های امور تربیتی امیدوارند هوش مصنوعی میل 
به یادگیری را در دانش آموزان نسل جدید افزایش دهد. یکی از نمودهای 
بسیار ویژه هوش مصنوعی در زمینه آموزش مربوط به یادگیری زبان های 
خارجی است. به این ترتیب روبات های چت مختلفی با بهره گیری از هوش 

مصنوعی فرآیند گفت وگو با افراد واقعی را شبیه س��ازی می کنند. کاربران 
با ثبت نام در این س��امانه ها امکان محک اطالعات شخصی ش��ان پیرامون 
زبان های مختلف را خواهند داش��ت. همچنین روبا ت های چت نوعی ابزار 
کمکی کاربردی برای آموزشگاه های زبان محسوب می شوند. از نقطه نظر 
کسب وکار، بسیاری از برندها فرصت استفاده از روبات های چت به منظور 
پاسخگویی به پرسش های مشتریان را دارند. به این ترتیب بخش پشتیبانی 
فروش و خدمات جانبی به طور کلی در انحصار روبات های هوش��مند قرار 
می گیرد. مزیت اصلی چنین تغییری امکان پاس��خگویی بس��یار سریع به 
مش��تریان اس��ت. ش��اید در آینده ای نزدیک دیگر مجبور به انتظار پشت 
صف های تلفنی یا آنالین پاس��خگویی برندها را نداش��ته باشیم. این رویا 
اکنون از برخی از برندهای بزرگ جامه عمل به تن کرده است. با این حال 
تا اجرای دقیق آن از سوی اغلب برندها هنوز زمان زیادی باقی مانده است. 
افزایش خیره کننده تولید: هوش مصنوعی کمک فراوانی به ش��رکت ها 
در زمین��ه صرفه جوی��ی در زمان می کند. برنامه ریزی هوش��مند قرارهای 
مالقات، تحلیل حجم وس��یعی از داده های خام و پاس��خگویی خودکار به 
پرس��ش های پرتکرار کاربران از جمله خدمات نوین این تکنولوژی خواهد 
بود. روبات های چت امکان پاسخگویی به پرسش های مشتریان در کمترین 
زمان ممکن را دارند. مزیت اصلی این شیوه پاسخگویی به مشتریان دقت 
باالی محتوای آن است. هوش مصنوعی توانایی جست وجوی سریع پاسخ 
مناسب برای کاربران را دارد. به این ترتیب دیگر نیازی به نگرانی پیرامون 
نحوه پاس��خگویی برندمان به مخاطب هدف نیست. همه این نکات امکان 

مناسبی برای نیروی کار در جهت افزایش تولید و بهره وری را می دهد. 
کاهش استرس در محل کار: انجمن روانشناسی ایاالت متحده در آخرین 
گزارش خود نرخ اس��ترس در محیط کار را 6۴درصد اعالم کرده اس��ت. 
تکنولوژی هوش مصنوعی وقتی پای مراقبت های پزشکی و حوزه سالمت 
به میان می آید، بهترین نمونه خدمات را ارائه می کند. ابزارهایی مانند اپ 
Fitbit ب��ا ات��کا به فضای ابری قادر به تحلی��ل اطالعات مختلف در مورد 
وضعیت سالمت افراد هستند. خوشبختانه جهت گیری بسیاری از برندهای 
بزرگ در چند سال اخیر به سوی استفاده هرچه بیشتر از این ابزارها بوده 
است. به این ترتیب سال به سال شاهد کاهش نرخ استرس در محیط های 

کار خواهیم بود. 
کارمن��دان مدت زمان بیش��تری در ش��رکت ها خواهند ماند: براس��اس 
پیش بینی موسس��ه AllBusiness در س��ال جاری کارمندان 30درصد 
بیش��تر تمایل به ماندن در ش��غل فعلی ش��ان خواهند داش��ت. به همین 
خاطر برندها تمایل بیش��تری به برگزاری دوره های مهارت افزایی و کمک 
ب��ه کارمندان در جهت بهبود وضعیت رزومه شغلی ش��ان پیدا کره اند. در 
حقیقت وقتی یک برند از حضور پایدار کارمندانش مطمئن باشد، با خیال 
راحت تری اقدام به برگزاری دوره های جانبی برای افزایش مهارت کارمندان 

و تبدیل شان به کارمندان حرفه ای خواهد کرد. 
صنایع مواجه با تغییرات هوش مصنوعی

یکی از برداشت های غلط رایج در مورد تکنولوژی هوش مصنوعی مربوط 
به کاهش حجم شغل در دس��ترس برای انسان هاست. به این ترتیب باور 
بس��یاری براساس کاهش میزان شغل در دسترس برای انسان ها با توسعه 
روزافزون فناوری هوش مصنوعی است. براساس گزارش موسسه گاردنر، تا 
سال 2020 فناوری هوش مصنوعی بیش از آنکه مشغول نابودی شغل های 
مناسب برای انسان ها باش��د، در حال خلق فرصت های کاری تازه خواهد 
بود. اگرچه در این میان برخی از صنایع بیشتر از سایرین دستخوش تغییر 

و تحول خواهند شد. 
برخ��ی از صنایعی که به وس��یله ه��وش مصنوعی دچ��ار تغییر عمده 

می شوند، عبارتند از:
مراکز پاس��خگویی عم��ده: روبات های چ��ت توانایی بالق��وه زیادی در 
زمینه پاس��خگویی سریع به تماس های مردم را دارند. این امر فقط شامل 
گفت وگوی متنی نیست. امروزه برخی از برندها در مقیاس محدود شروع 
به اس��تفاده از سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی برای پاسخگویی به 
تماس های تلفنی مشتریان شان هستند. اگرچه هنوز راه درازی تا غلبه بر 
مشکالت هوش مصنوعی در زمینه ارتباط کالمی با دیگران وجود دارد، اما 
کارش��ناس ها به آینده این حوزه امید بسیاری دارند. به همین دلیل شاید 
در آینده ای نزدیک دیگر شاهد حضور نیروی انسانی در زمینه پاسخگویی 
مستقیم به تماس ها نباشیم. البته به جای حضور مستقیم انسان ها در این 
بخش نحوه کار آنها تغییر می کند. به این ترتیب ما مسئولیت های بیشتری 

در زمینه برنامه ریزی روبات های هوش مصنوعی پیدا خواهیم کرد. 

صنای��ع تولی��دی: صنایع تولیدی و به ویژه کارخانه ه��ا عالقه زیادی به 
تکنولوژی هوش مصنوعی دارند. اگر زمانی نیروی بخار بحران وسیعی در 
زمینه اش��تغال برای کارگران به ارمغ��ان آورد، تکنولوژی هوش مصنوعی 
کامال برعکس عمل خواهد کرد. به این ترتیب دیگر نیازی به حضور شمار 
وس��یعی از افراد به عنوان کارگر در کارخانه ها نیست. بدون تردید تالش 
بدنی برای انسان ها بسیار ناخوشایند است. به همین دلیل می توان کارهای 
فیزیکی را به روبات های مبتنی بر هوش مصنوعی سپرد. چنین روبات هایی 
با برنامه ریزی دقیق امکان رسیدگی به کارهای متعدد در زمان محدودی 
را دارند. پس تکلیف کارگران معمولی چه می ش��ود؟ این دس��ته از افراد 
با افزایش مهارت ش��ان امکان اس��تفاده هرچه بیشتر از فرصت های شغلی 
حرفه ای را خواهند داش��ت. به طور کلی وقتی استفاده از هوش مصنوعی 
افزایش یابد، نیاز به کارش��ناس های ناظر نیز افزایش خواهد یافت. به این 

ترتیب ما با فرصت های شغلی تازه ای مواجه خواهیم بود. 
کش��اورزی: صنعت کشاورزی همیش��ه از کمبود نیروی کار آماده رنج 
می برد. به ویژه در کش��ورهای پیش��رفته و صنعتی که نیروی انسانی آنها 
در بیش��تر اوقات تخصص های بس��یار باالیی دارند. به ای��ن ترتیب ورود 
هوش مصنوعی به عرصه کشاورزی جای خالی نیروی انسانی را پر خواهد 
کرد. اس��تفاده از روبات های هوش��مند برای رسیدگی به کارهای مختلف 
کشاورزی یکی از ایده های نوآورانه در آینده ای نزدیک خواهد بود. در این 
زمینه اگرچه تالش هایی صورت گرفته، اما هنوز ش��اهد حضور گس��ترده 

دستگاه های برنامه ریزی شده نیستیم. 
ح��وزه انرژی: فناوری هوش مصنوعی در بس��یاری از زمینه ها پیرامون 
صنع��ت نفت و گاز کاربرد خواهند داش��ت. به عنوان مثال دس��تگاه های 
مبتنی بر هوش مصنوع��ی امکان پیش بینی دقیق مقدار میعانات موجود 
در میدان های نفتی را پیدا می کنند. همچنین فرآیند پاالیش نفت تقریبا 
بدون نیاز به حضور هرگونه عامل انس��انی، حتی در بخش نظارت، صورت 
خواهد گرفت. به این ترتیب ش��اید بحران های نفتی تا یک دهه آینده به 
حداقل برس��د. این امر عالوه بر ساده س��ازی فرآیند پاالیش نفت مدیون 
توانایی روبات های هوش مصنوعی در زمینه کش��ف میدان های تازه نفت 
و گاز ه��م خواهد بود.  صنعت بهداش��ت: هوش مصنوعی و س��امانه های 
اتوماس��یون در آین��ده ای نزدیک به کاهش می��زان بیماری ها در مقیاس 
جهان��ی کمک خواهد کرد. البته همین االن هم پیش��رفت های زیادی در 
زمینه مقابله با برخی از بیماری ها و گونه های نادر س��رطانی با استفاده از 
هوش مصنوعی صورت گرفته است. با این حال در آینده ای نزدیک هوش 

مصنوعی فرآیند موجود را در سراسر جهان توسعه خواهد داد. 
آمادگی برای انقالب هوش مصنوعی

تا سال 2020، انقالب چهارم صنعتی ارمغان هوش مصنوعی، یادگیری 
ماشینی، روبات های پیشرفته، پیشرفت های گسترده در زمینه بیوتکنولوژی 
و بس��یاری علوم دیگر را به بار خواهد آورد. براساس پژوهش موسسه مک 
کینزی، تا سال 2020 کمتر از ۵درصد شغل ها به طور کامل تحت سلطه 
هوش مصنوعی و روبات های هوشمند در خواهد آمد. همچنین 60درصد 
صنایع نیز نزدیک به 30درصد از ش��غل های درون خود را به کمک هوش 
مصنوعی اداره خواهند کرد. بدون تردید رواج اس��تفاده از هوش مصنوعی 
باعث بروز انقالب در زندگی ش��خصی و کاری ما خواهد ش��د. این انقالب 
بدون تردید برخی از شغل های امروزی را از بین برده یا تغییر می دهد. با 
این حال دامنه وسیعی از فرصت های شغلی تازه هم پدید می آید. تردیدی 
در مورد نیاز مبرم نیروی انسانی به سازگاری هرچه بیشتر با فناوری هوش 
مصنوعی نیس��ت. به این ترتیب در آینده ای نزدیک مهارت نیروی انسانی 
براس��اس توانایی اش در زمینه کار ب��ا ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی 
سنجیده خواهد شد.  کلید موفقیت در دنیای کسب وکار آینده پذیرایی از 
تغییرات نوین با روی باز اس��ت. اگر شرکتی به هر دلیل اقدام به مقاومت 
نماید، به س��رعت از عرصه رقابت حذف خواهد شد. بدون تردید پذیرش 
تغییرات تازه و تالش برای س��ازگاری با آنها اصال ساده نیست. با این حال 
نیازهای تازه مش��تریان ما را مجبور به انطباق هرچه بیشتر با شرایط تازه 
خواهد کرد. البته تمام تغییرات مورد بحث در مقاله حاضر در مدت زمانی 
طوالنی پدید خواهد آمد. با این حال آمادگی برای واکنش مناسب در برابر 

تغییرات احتمالی خطرات پیش روی برندها را کاهش می دهد. 
نکته تردیدناپذیر وقوع انقالبی با سردمداری هوش مصنوعی است. فرقی 
هم ندارد که شرکت ها برای این انقالب آماده باشند یا نه. با این حال فقط 
ش��رکت های موفق در زمینه سازگاری و پذیرش تغییرات ناشی از انقالب 

هوش مصنوعی امکان بهبود وضعیت خود را خواهند داشت. 

چالش ها و فرصت های تازه عرصه کسب وکار

هوش مصنوعی چگونه در آینده  نزدیک روی نیروی انسانی تاثیر خواهد گذاشت؟

به قلم: جان فورکنل نایب رئیس برند اتلس بیزینس
    ترجمه: علی آل علی    
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اخبار

اهواز- شـبنم قجاونـد- مدیر عامل ش��رکت برق منطقه 
ای خوزس��تان در جلس��ه مدیریت بحران این شرکت با موضوع 
خطرات س��یل برای تجهیزات ب��رق، گفت: با توجه به حجم آب 
خروج��ی از س��دها و تخلیه مناطق در خطر، نیروهای ش��رکت 
آمادگ��ی همه جانبه برای مراقبت از پس��ت ه��ا و دکل های در 
معرض خطر را داش��ته باش��ند. این جلس��ه که س��ومین جلسه 
مدیریت بحران شرکت در سال 9۸ با موضع سیل است با حضور 
معاونین و مدیران ش��رکت تش��کیل و در آن گزارش��ی از 2۵1 
دکل بحرانی و پس��ت های در معرض خطر که نیاز به رسیدگی 

دارند ارائه شد. محمود دشت بزرگ با توجه به گزارش های ارائه 
ش��ده بر آمادگی همه جانبه در ش��رکت تاکید و اظهار داش��ت: 

برای دسترس��ی به دکل ها و پس��ت های در خطر الزم اس��ت 
که تمهیدات الزم اندیش��یده ش��ود و با توجه به ش��دت و حجم 
آب، قای��ق هایی آماده ش��وند. وی بیان کرد: الزم اس��ت که از 
طریق پهپاد و تصویر برداری هوایی وضعیت کلی خطوط و پست 
های در معرض س��یل بررسی ش��ود و با توجه به شرایط برنامه 
ریزی های الزم صورت گیرد. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان افزود: تا این لحظه در شبکه خاموشی صورت نگرفته 
ولی الزم اس��ت با هوشیاری تمام سیل و خطرات آن برای دکل 

ها و پست ها رصد و اطالع رسانی شود.

ایالم- هدی منصـوری- مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز ایالم 
گفت:پاالیشگاه گاز ایالم در سطح استان یکی از شرکت هایی است که 
در تولید پایدار پیشتاز بوده و امسال نیز مصمم است که نقش بسزایی 
در رونق تولید ایفا نماید.  به گزارش روابط عمومی،مهندس" شهریار 
داری پ��ور"در دیدار نوروزی با کارکنان این ش��رکت افزود: ش��رکت 
پاالیش گاز ایالم در سالی که توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال 
رونق تولید نامگذاری شده است برنامه های مدونی دردست اقدام دارد 
که به مرورزمان اجرایی می ش��وند.  وی به مسئولیت این شرکت در 
قبال نامگذاری س��ال جاری اشاره و اظهار داشت: با برنامه ریزی های 
انجام شده پیش بینی میشود که با تولید در سقف طراحی رونق تولید 
در این شرکت محقق خواهد شد.  مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم 
تصریح کرد:این شرکت در سال گذشته در زمینه های مختلف از جمله 
تولید گاز شیرین،میعانات گازی،گوگرد و … قدمهای اساسی برداشته 
که نتیجه آن تولید پایدار بوده است.  مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 

ایالم با اش��اره به اینکه تولید پایدار نتیج��ه کار جمعی و تالش تک 
تک کارکنان بوده اس��ت،گفت: در س��ال گذشته این  شرکت یکی از 
شرکتهای سرآمد در خرید کاالی ایرانی و حمایت از تولیدات داخلی 
بوده اس��ت.  مهندس داری پور با بیان اینکه در س��ال گذشته بیش 
از60 درصد ارزش مالی کاالهای مورد نیاز ش��رکت، از تولیدکنندگان 

داخلی خریداری ش��ده اس��ت،افزود:عمده ترین کاالی اس��تراتژیک 
مولکوالرس��یو جهت اس��تفاده در واحدهای نم زدایی بوده که مقدار 
120تن از تولیدکنندگان داخلی خریداری شده است.  وی به تولیدات 
این شرکت اشاره و تصریح کرد:در سال گذشته بیش از یک میلیارد و 
۴30میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده به خط سراسری تزریق شده 
است.  وی با بیان اینکه بیش از یک و نیم میلیون بشکه میعانات گازی 
در سال گذشته تولید شده است،خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش 
از ۵7 هزارتن گوگرد پاستیلی  و بیش از 37 هزار تن گاز مایع تولید 
شده است.  مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم گفت:در سال گذشته 
بیش از دو میلیون و 366 هزارو ۵۸0 نفر ساعت کار بدون حادثه در 
این شرکت انجام شده که این مهم با آموزش و رعایت نکات ایمنی و ... 
محقق شده است.  مهندس داری پور افزود: در سال گذشته عالوه بر 
مصرف داخلی بیش از27000 تن گوگرد به خارج از کشور صادر شده 

که ارز آوری قابل توجهی برای شرکت داشته است.

قـم - خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار قم گفت: از زمانی که 
از س��وی آمریکایی ها س��پاه یک نهاد تروریستی خوانده شده شاهد 
توزیع گسترده هشتگ »#من_سپاهی_ام« هستیم و ما هم افتخار 
می کنیم که بگوییم سپاهی هستیم و به این ارزش افتخار می کنیم. به 
گزارش روابط عمومی شهرداری قم ، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد 
در دیدار س��ردار شاهچراغی فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب)ع(،  
ضمن تبریک اعیاد ش��عبانیه،  میالد امام حسین)ع( و روز پاسدار، با 
بیان اینکه نامگذاری روز پاسدار به مناسبت روز والیت امام حسین)ع( 
بسیار با مسما است چراکه سیره امام حسین)ع( سیره رشد بوده است 
اظهار کرد: امام حسین)ع( به دنبال پیگیری سیره پدرش بود و این 
سیره همان سیره رشد است؛ رشد یعنی ما از سرمایه های خود حفظ 
و حراس��ت کنیم و بزرگترین س��رمایه ما اسالم بود که در زمان امام 
چیزی از آن باقی نمانده بود. وی با تاکید بر اینکه یکی از ارزش هایی 
که در مس��یر حفظ انقالب اسالمی به وجود آمده نهاد مقدس سپاه 
است اظهار کرد: سپاه یکی از گروه هایی است که همیشه در میدان 
بوده و در بسیاری از مباحث غیرنظامی هم اگر سپاه نبود به مشکالت 

زیادی در کش��ور بر می خوردیم. شهردار قم با اشاره به اقدام آمریکا 
در تروریس��تی خواندن سپاه پاس��داران انقالب اسالمی گفت: اینکه 
دشمنان س��پاه را که باالترین ارزش نظام است،  این ارزش و جایگاه 
سپاه را می رساند. وی با تاکید بر اینکه تروریست دانستن سپاه به این 
معناست که دشمن اصل نظام را تروریست می داند و هدف قرار داده 
اس��ت افزود: حرکت اخیر آمریکا نشان دهنده این است که در مقابله 
با نظام اسالمی مستاصل شده است. سقائیان نژاد با اشاره به تشکیل 
گروه های تروریستی متعدد در منطقه برای ضربه زدن به نظام اسالمی 

افزود: همه روس��ای جمهوری آمریکا در مس��یر مشخص و با هدف 
یکسانی عمل کرده اند،  اما ترامپ سیاست های آمریکا را از رو بازی می 
کند؛ تغییر محل سفارت آمریکا به بیت المقدس هم فریاد صلح طلبی 
آمریکایی ها را زیر سوال برده است و برخالف شعارشان نشان از ستیز 
با ملت عرب دارد. وی با بیان اینکه شاید برای ایجاد بیداری در بین 
مردم باید هزینه های گزافی صورت می گرفت اما امروز آمریکا با دست 
خود این بیداری را علیه خود شکل داده است خاطرنشان کرد: انقالب 
اس��المی ایده تمدن نوین اسالمی را مطرح کرده است در حالی که 
دشمن نگاه مادی به زندگی و حکومت دارد؛  آنهایی که به مذاکرات 
دل می بندند متوجه باشند که دیگر به نسل جوان ما ثابت شده است 
که رژیم آمریکا ذاتا با نظام اسالمی مشکل دارد. شهردار قم با تاکید 
بر اینکه س��پاه به معنای نظام اسالمی است افزود: حرکت آمریکا در 
تروریس��تی خواندن سپاه یک بیداری گس��ترده را در ملت به وجود 
آورده است؛ دیگر جای شک و شبهه ای در سیاست های ستیزجویانه 
آمریکا وجود ندارد و این حرکت دشمن انسجام داخلی ما را تقویت 

خواهد کرد. 

خـرم آباد- خبرنـگار فرصت امـروز-  خودنیا مدیر عامل 
ش��رکت توزیع برق لرس��تان گفت: در اجرای بند )و( تبصره )۵( 
قانون س��ال 1397 کل کش��ور و آئین نامه اجرای��ی آن موضوع 
تصویب نامه ش��ماره ۵۴036/ب ۵۵۴13 ه م��ورخ 30/۴/1397 
هی��ات محترم وزی��ران مبل��غ 230 میلیارد ری��ال از بدهی برق 
مصرفی ادارات و س��ازمان های دولتی اس��تان لرس��تان از طریق 
اوراق تس��ویه، تهاتر و وصول گردید. مهرداد نیک پی ذیحساب و 
مدیر امور مالی شرکت با ارسال نامه ای به این دفتر اعالم داشت: 
مبلغ 230 میلیارد ریال از بدهی بهای مصرفی برق س��ازمان ها و 

دس��تگاههای دولتی تهاتر و وصول گردید. مهرداد نیک پی گفت: 
در اجرای بند )و( تبصره )۵( قانون بودجه س��ال 97 و آئین نامه 

اجرای��ی آن مصوب هیات محترم وزیران، مبلغ فوق از بدهی برق 
مصرفی ادارات تس��ویه گردید. وی ابزار داشت: با اقدام فوق عالوه 
بر آزادسازی منابع مالی ادارات و سازمان های دولتی استان مبلغ 
مذکور از بدهی های شرکت توزیع کاسته و بر وصول مطالبات نیز 
افزوده گردید. مدیر امور مالی افزود: بخشی از درآمد شرکت توزیع 
ب��ه وصول مطالبات بس��تگی دارد و ارائه خدمات با کیفیت باالتر  
فقط منوط به نقدینگی ش��رکت اس��ت که از مردم فهیم اس��تان 
انتظ��ار داریم در جهت تحویل ان��رژی پایدارتر و با کیفیت باالتر 

نسبت به پرداخت بدهی بهای برق مصرفی خود اقدام نمایند.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز-  اس��تاندار قزوین گفت: در 
س��ال جدید تالش می کنیم برای رونق تولید با جدیت چالش های 
جامعه کارگری را در اس��تان حل کنیم. به گزارش اداره کل روابط 
عمومی اس��تانداری ، اس��تاندار قزوین گفت: در سال جدید تالش 
می کنیم برای رونق تولید با جدیت چالش های جامعه کارگری را در 
استان حل کنیم. تشکل های کارگری استان قزوین روز چهارشنبه 
در دیدار با زاهدی اس��تاندار مشکالت خود را در بخش های بیمه، 
معیشت، درمان و حقوق مطرح کردند. عبدالمحمد زاهدی استاندار 
قزوین در این دیدار گفت: س��ال س��ختی را پیش رو داریم لذا باید 
همکاری مردم و مسئوالن و جامعه کارگر با یکدیگر بیشتر شود تا از 
چالش ها عبور کنیم. وی بیان کرد: با همه مشکالت در سال گذشته 

تنش و چالش جدی کارگری نداشتیم که در این میان از همکاری 
تشکلهای کارگری تشکر می شود. زاهدی تصریح کرد: امسال با شعار 
رونق تولید با همه مشکالتی که سال گذشته داشتیم و شاید بیشتر 

ش��ود همه باید کمک کنیم تا مشکالت تولید کمتر شود و در این 
راس��تا اگر همه ما مدیران دولتی، کارفرمایان و جامعه کارگری به 
یک فکر باش��یم و با محور تولید و اش��تغال حرکت کنیم می توان 
چالش ها را کاهش داد. استاندار قزوین یادآور شد: امسال عزم ما در 
حل مش��کالت تولید جدی است و در خصوص شرکت های واگذار 
شده با دستور رئیس جمهور برای واگذاری شرکت های باقیمانده باید 
با تدبیر اقدام شود. زاهدی تصریح کرد: امسال باید برای واحدهای 
مش��کل دار فکر اساس��ی کرد و در این میان رویکرد ما راه اندازی 
ش��رکت های تعطیل شده در سالهای گذش��ته است. وی توجه به 
معیشت و مسائل درمانی کارگران را مهم دانست و اظهار داشت: در 

این زمینه نیز پیگیری الزم صورت خواهد گرفت. 

اعالم آمادگی همه جانبه در برق منطقه ای خوزستان برای مقابله با خطر سیل

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم عنوان کرد:

پاالیشگاه گاز ایالم مصمم بر تحقق رونق تولید

شهردار قم در واکنش به اقدام اخیر آمریکا:من هم یک سپاهی ام 

اقدام آمریکا انسجام ملی را تقویت خواهد کرد

مهندس خودنیا:

وصول 230 میلیارد ریال از بدهی برق مصرفی ادارات لرستان

استاندار قزوین :

برای رونق تولید باید چالش های جامعه کارگری را در استان حل کنیم

اصفهان - قاسم اسد- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان  در خصوص جزییات کمک به س��یل زدگان لرستان، اظهار 
داش��ت: در 1۵ فروردین ماه ، از س��وی شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان  16  دستگاه کامیون شامل مواد غذایی وآب آشامیدنی،مواد 
بهداشتی ، پوشاک و.... برای کمک به سیل زدگان استان لرستان به 
این منطقه ارسال شد. این در حالیست که نیروهای عملیاتی با بهره 
گیری از تجهیزات و ماش��ین آالت در حال بازسازی مناطق آسیب 
دیده هس��تند مهندس هاش��م امینی با بیان اینکه عالوه بر ارسال 
مواد غذایی و بهداش��تی به سیل زدگان در استان لرستان نیروهای 
عملیاتی جهت بازسازی و مهار حوادث  ناشی از سیل به این استان 
اعزام ش��دند اعالم کرد: کارشناس��ان اعزامی در کمتر از 2 روز بیش 
از 7 کیلومت��ر ازش��بکه آب را اجرا نمودند که در م��دار بهره برداری 
قرار گرفت وی با اش��اره به  استفاده از لوله های پلی اتیلن در اقطار 
مختلف در بازسازی شبکه آب مناطق سیل زده اظهار داشت:از لوله 

های پلی اتیلن در اقطار مختلف برای بازس��ازی ش��بکه آب مناطق 
مختلف استفاده شد این در حالیست که گروههای عملیاتی شرکت 
آبفا استان اصفهان همچنان بی وفقه  در حال خدمت رسانی با هدف 
بازس��ازی هر چه سریعتر مناطق  آسیب دیده هستند. رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان به  ارسال 

تجهیزات و ماشین آالتی که به منظور بازسازی هر چه سریعترمناطق 
آسیب دیده  در دستور کار قرار گرفت پرداخت و تصریح کرد: چندین 
دستگاه چرثقیل ، کمپرسی ،بادیسان بحران، پمپ، دیزل ژنراتور به 
ش��هر های پلدختر،الیگودرز،خرم آباد ارسال گردید. مهندس امینی  
افزود: هموطنان ما در استان لرستان با توجه به بارندگی و سیل اخیر، 
در شرایط نامناسبی قرار گرفته اند به همین دلیل تصمیم گرفته شد  
هر چه سریع تر نسبت به ارسال کمک به این منطقه اقدام شود این 
در حالیست که بسیجیان آبفا در خط مقدم خدمت به  سیل زدگان 
استان لرستان قراردارند بطوریکه ساماندهی نیرو و تجهیزات به استان 
سیل زده لرستان توسط فرماندهی بسیج آبفا صورت گرفت . وی در 
پایان گفت: به زودی مرحله دوم کمک های ش��رکت آب و فاضالب 
استان اصفهان  به مناطق سیل زده لرستان  نیز ارسال خواهد شد.هر 
چند که همچنان کارشناسان آبفا و نیروهای عملیاتی در خدمت به 

سیل زدگان در این منطقه هستند.

مدیرعامل شرکت آبفا اصفهان از خدمت رسانی به سیل زدگان استان لرستان خبر داد:

مهرورزی واحدهای عملیاتی شرکت با شتاب در عملیات بازسازی شبکه توزیع آب لرستان

خسارت 200 میلیارد ریالی سیل به شبکه برق گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت: براساس برآوردهای اولیه 
س��یل قریب به 200 میلیارد ریال به تأسیس��ات و ش��بکه برق استان خس��ارت زد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق گلس��تان ، علی اکبر نصیری با اش��اره به طوفان و بارش شدید و کم سابقه و وقوع سیل در سطح استان گلستان 
اظهار کرد: سیالب در استان گلستان موجب قطعی برق ۴0۵ روستای استان شده بود که با تالش ها و پیگیری های مستمر 
مش��کل قطعی برق آنهاحل شده اس��ت.وی با بیان اینکه پس از وقوع سیل اقدامات فوری و عملیاتی برای کاهش خسارت 
سیل انجام شد، افزود: در همان روز نخست وقوع سیالب برق 3۴۵ روستا وصل شد و اقدامات برای حل مشکل قطعی برق 
60 روس��تای باقیمانده که به دلیل رانش زمین، ریزش کوه، مس��دود بودن جاده و ... بی برق مانده بودند در دستور کار قرار 
گرفت.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان اضافه کرد: با اقدامات انجام شده در روزهای پس از وقوع سیل و 
با باز شدن تدریجی جاده ها برق سایر روستاهای سیل زده گلستان نیز وصل شد و در حال حاضر هیچگونه روستایی وجود 
ندارد که برق آنها قطع  باش��د.نصیری از خس��ارت 200 میلیارد ریالی سیل به شبکه توزیع برق استان خبر داد و افزود: بر 
این اساس 6۸ کیلومتر شبکه 20 کیلو ولت و 16 کیلومتر شبکه فشار ضعیف12 پست هوایی عمومی با تجهیزات کامل و 

تجهیزات جانبی شبکه بر اثر وقوع سیالب در گلستان دچار خسارت شدند.

تقدیر از کارآفرینان برتر و فعالین عرصه پژوهش و فناوری دانشگاه جامع 
علمی-کاربردی استان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان، از کارآفرینان 
و فعالین عرصه پژوهش و فناوری دانش��گاه جامع علمی-کاربردی اس��تان گلس��تان تقدیر به عمل آمد. جناب آقای دکتر 
دهقانی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان در این مراسم که در سالن آمفی تئاتر شهید محسن حججی 
دانش��گاه جامع علمی-کاربردی اس��تان گلس��تان برگزار گردید، ضمن تقدیر و تش��گر از کلیه کارآفرینان و فعالینی که در 
نوزدهمین نمایش��گاه دس��تاوردهای پژوهش و فناروی استان همکاری داش��تند بیان داشتند کار آفرینی نقشی اساسی در 
توسعه ی فناوری و ایجاد توانمندی های تکنولوژیک کشورها داشته و یکی از بهترین پیامدهای اقتصادی آن اشتغال زایی 
در جوامع اس��ت که قادر اس��ت رشد اقتصادی کشورها را تسریع و آثار اجتماعی مناس��بی را برای جوامع به ارمغان آورد.
کارآفرین��ان برتر اس��تانی که از آنها تقدیر بعمل آمد عبارتند از جناب آقای محم��د کاظم گلفام، ثریا هرمان، جواد مهاجر 
وطن و فخری ش��یرازی. همچنین فعالینی که در نوزدهمین نمایش��گاه دس��تاوردهای پژوهش و فناروی اس��تان همکاری 
داش��تند عبارند از شروین هادیان، میترا صفرزاده نیا، سحر صفرزاده نیا، نسرین صفائی، محسن صحتی، اعظم حاجی حتم 
لو، فاطمه خراس��انی، محمدرهبری، لیال قاس��می داوری، حمزه شاعری، الهه سادات نصیری، عبدالرحمن مهرآیین، سمیرا 
ایاسه، مرضیه تیرگر، فاطمه امانی، علی جاللی، رحیم ذهبی، سمیه محمود جانلو، سپیده منتظر ظهور، الهه نوذری، محمد 
تقی ابراهیم نژاد گرجی، حسن  ابراهیم نژاد گرجی، محمد  ابراهیم نژاد گرجی، سینا  ابراهیم نژاد گرجی، ایرمان  ابراهیم 
نژاد گرجی، نیما  ابراهیم نژاد گرجی، مس��لم مرادیان گرجی، حس��ین طاهری، هادی س��رایلو، کیوان ویزواری، زهره عربی 
نوده، علی دیلمی، ابوالفضل مزیدی، فریبا مازندرانی، منوچهر ش��هبازی، عباس صابر، حیدرعلی وفایی، مهران رزاقی، زهرا 
خانی، مرضیه س��االری، مریم رضایی، لیال چوبداری، س��ر کار خانم کردی، فهیمه مازندرانی، محمد نعیمی، س��ید حس��ن 

موسوی، ابراهیم البرزی، محمد کاظم گلفام، ثریا هرمان، بیتا نیک نژاد و حبیبه شاهینی.

746 فقره انشعابات غیرمجاز رشت شناسایی شد 
رشـت- زینب قلیپور- مدیر امور آب و فاضالب شهرس��تان رش��ت از شناس��ایی 7۴6 فقره انش��عابات غیرمجاز در این 
شهرستان خبر داد.فرزین فرخی مدیر امور آب و فاضالب شهرستان رشت با تأکید بر اینکه استفاده قانونی شهروندان از آب 
ش��رب بهداش��تی امکان خدمات رسانی بیشتر جهت تأمین و توزیع عادالنه آب برای سایرین را فراهم می سازد افزود: به این 
منظور با شناس��ایی انشعابات غیرمجاز نسبت به توجیه عامالن آن اقدام ش��د.وی در ادامه افزود: در سال گذشته  7۴6 فقره 
انش��عاب غیر مجاز شناسایی شد که در راس��تای برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان نسبت به 
جمع آوری آنها اقدام ش��د و 2۸۸ مورد با طی کردن مراحل قانونی از انش��عاب مجاز برخوردار ش��دند 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.

 
رئیس انجمن بین المللی مدارس مددکاری اجتماعی :

مددکاری و اورژانس اجتماعی در ایران جایگاه باالیی دارد
کمپانین��ی،  آناماری��ا  دکت��ر  امـروز-  فرصـت  خبرنـگار  شـهرقدس- 
)Annamaria Campanini( رئی��س انجمن بی��ن المللی مدارس مددکاری 
اجتماعی وسید حسن موسوی رئیس انجمن مددکاری ایران  به همراه هیات همراه 
از کش��ورهای ایتالیا، روسیه، قرقیزستان و هندوستان از خدمات اورژانس اجتماعی 
شهرس��تان قدس بازدید کردند .  آناماریا گفت:م��ددکاری و اورژانس اجتماعی در 
ایران جایگاه باالیی دارد و با تبادل اطالعات با دانش��گاهها و موسس��ات بین المللي 
م��ي توان بیش از ای��ن کیفیت مدد کاري اجتماعي را ارتق��اء داد. رئیس انجمن مددکاری ای��ران گفت :خدمات اورژانس 
اجتماعی باید تخصصی ،بموقع و در دس��ترس باش��د  سید حسن موس��وی افزود: از تاسیس رشته مدد کاري اجتماعي در 
ایران بیش از 60س��ال می گذرد و ایران تنها کش��وري اس��ت که در کالنتري ها مدد کار اجتماعي دارد. وی تاکید کرد : 
بازدید اعضاي انجمن مدد کاري بین الملي از فعالیت ایران در این حوزه ، موجب ارتقا کشور در حوزه مدد کاري اجتماعي 
در س��طح بین المللي می ش��ود.  رئیس انجمن بین المللي مدارس مدد کاري اجتماعي ، با حضور در شهرستان قدس ، از 

مراکز اورژانس اجتماعي ، خانه سالمندان و مراکز نگهداري معلوالن جسمي و ذهني بازدید کردند . 

درخشش عملکردمثبت دکترچمن
مجموعه » دانشگاه علوم پزشکی شاهرود «دراستان سمنان 

شـاهرود- حسـین بابامحمدی- طی  تقدیرنامه ای از س��وی »اس��تانداری 
س��منان« ازدکترچمن رییس دانشگاه علوم پزشکی ش��اهرود نظربه همت وتالش 
براس��اس آیین نامه های قان��ون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان ،عملکردس��ال 
1397و  به عنوان یکی از دس��تگاههای برتراس��تان س��منان درتکریم ارباب رجوع 
تقدیربعمل آمد.  سرپرستی روزنامه دراستان سمنان، این موفقیت رابه  جناب آقای 
دکترچمن ریاس��ت محترم دانشگاه ،جناب آقای دکترشیبانی معاون محترم درمان 

ومجموعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تبریک عرض می نماید .

حسین ابراهیم بای معاونت فرهنگی هیئت مدافعان حرم خراسان رضوی خبر داد:
آمادگی هیئت مدافعان حرم خراسان رضوی برای کمک رسانی به سیل زدگان

مشـهد - خبرنگار فرصت امروز-  حس��ین ابراهیم بای در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار 
کرد: برای لبیک گفتن به ندای رهبر معظم انقالب و سرلشکر سلیمانی که فرمودند مشتاقان 
دفاع از حرم به کمک س��یل زدگان بش��تابند این مجموعه آمادگی خود را جهت اعزام نیرو و 
همچنین تأمین کمک های نقدی و غیر نقدی به س��یل زدگان اعالم می دارد و در این راس��تا 
نسبت به کمک به هم وطنان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. عضو شورای سیاست گذاری 
هیئت مدافعان حرم خراس��ان رضوی ادامه داد: مدیریت هیأت به همراه اعضاء که متشکل از 
رزمندگان مدافع حرم و دوران دفاع مقدس هستند از بدو وقوع این حادثه در حال خدمت رسانی به هم وطنان سیل زده در 
نقاط مختلف کشور هستند. وی تأکید کرد: موکب هیأت مدافعان حرم خراسان رضوی در حمیدیه اهواز در حال تأسیس 

است و مقرر شده انواع مواد غذایی را در بین سیل زدگان توزیع کنند.

اسکان بیش از یکصد هزارنفردرامامزادگان استان بوشهر 
بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز - مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان بوش��هر گفت: 
همزم��ان ب��ا اجرای طرح آرامش بهاری در اس��تان بوش��هر در تعطیالت ن��وروز یک میلیون 
ودویس��ت پنج هزار بار زائر به آس��تان مقدس امامزادگان وبقاع متبرکه سراسر استان مشرف 
ش��دند. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخیریه اس��تان بوش��هر، حجت االسالم 
اس��ماعیل پور با اش��اره به اجرای هشتمین س��ال طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه استان 
بوش��هر اظهار داش��ت: این طرح از 2۸ اسفند تا 1۵ فروردین ماه در ۵۸ بقعه متبرک شاخص 
اس��تان بوش��هر اجرایی شد. وی با بیان اینکه مراس��م ویژه تحویل سال در بقاع متبرکه استان بوش��هر اجرا شد افزود: در 
اجرای طرح آرامش بهاری ضمن غبار روبی قبور مطهر شهدای مدفون در بقاع متبرکه، مراسم ویژه عزاداری وفات حضرت 
زینب )س( وشهادت امام موسی کاظم )ع( برگزار شد. مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان بوشهر، برگزاری ادعیه مناسبتی ، 
برپایی خیمه های معرفت را از دیگر برنامه های طرح آرامش بهاری دانست و تصریح کرد: راه اندازی ایستگاه های پاسخگویی 
به مس��ائل شرعی، مش��اوره خانواده، نگه داری کودکان، پرسمان اعتقادی،ایستگاه مشاوره وقف، زنگ تفریح ویژه کودکان و 

نوجوانان از دیگر برنامه های طرح آرامش بهاری در خیمه های معرفت استان بوشهر بود.
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 جلس��ه تک به تک یک ابزار مدیریتی بس��یار مهم اس��ت که اغلب 
دست کم گرفته می شود. این جلس��ه نه تنها راه مناسبی برای ارتباط با 
کارکنان و به اش��تراک گذاری اطالعات الزم با آنها بوده، بلکه همچنین 
راه خوبی برای ش��نیدن بازخورد آنها نیز هس��ت. آنچه در اینجا بیشتر 
اهمیت دارد این اس��ت که جلس��ه های تک به تک فرصتی برای شکل 
دادن به تجربه و درک کارکنان از شما به عنوان یک رئیس هستند. در 
بسیاری از موارد، آنچه آنان در مورد شما و سبک مدیریت تان می بینند 
نیز در نظرش��ان در مورد کل ش��رکت یا س��ازمانی که شما نماینده  آن 
هس��تید، تأثیر می گذارد. انجام یک جلس��ه مؤثر ت��ک به تک باید یک 
اولویت برای ش��ما به عنوان یک مدیر یا رهبر تیم باش��د. 12راهنمایی 
که در این مقاله ارائه ش��ده است به شما کمک خواهد کرد تا بیشترین 
تأثیر را از این جلس��ات ببرید. اگر می خواهید بدانید چگونه می توانید با 

اعضای تیم خود جلسه  تک به تک برگزار کنید این مقاله را بخوانید. 
1. ذهنیت مناسبی داشته باشید

برای برگزاری یک جلسه مناسب باید از قبل آماده شوید. این آمادگی 
شامل یادداشت هایی که دارید و همچنین ذهنیت و نگرش شما نسبت 

به جلسه می شود.
اگر نگاه شما به این جلسات این باشد که این جلسات یک بار اضافی 
روی دوش ش��ما در یک روز پرمشغله کاری است نه تنها نتیجه مثبتی 
دریاف��ت نمی کنید بلکه برای تان اثر و نتیج��ه منفی هم در پی خواهد 

داشت. 
بنابرای��ن ذهنیت خود را عوض کنی��د و چند لحظه را به پاک کردن 
ذهن خود و تمرکز بر روی فردی که قرار است مالقات کنید، اختصاص 

دهید.
تهیه یادداشت برای جلسه را بهتر است با بازبینی یادداشت های خود 
از جلسه قبلی با همان کارمند شروع کنید، به آخرین آمار عملکرد آنها 
نگاهی بیندازید و هرگونه ش��کایت یا تحس��ینی که درباره آنها دریافت 

کرده اید را عالمت بزنید.
2. جلسات تک به تک را به طور منظم برگزار کنید

 یکپارچگی جلس��ات تک به تک به بزرگی سازمان و سبک مدیریتی 
بس��تگی دارد. بعضی منابع می گویند چنین جلساتی باید هفتگی باشد، 
در حال��ی که دیگ��ران می گویند که یک برنامه دو هفت��ه یا ماهانه هم 

کافی است.
بهتر است با توجه به محتوای جلسه و آنچه در جلسه می گذرد زمان 
جلسه بازنگری بعدی را در انتهای هر جلسه تنظیم کنید تا هر دو طرف 

بتوانند برای آن برنامه ریزی کنند.
باید فاصله زمانی بین دو جلس��ه به گونه ای باشد که کارمندتان حس 
نکند این جلس��ات بیش از اندازه هس��تند. از طرفی تداوم جلسات هم 

باید حفظ شود. 
این جلسات برای کارکنان جدید باید بیشتر برگزار شود، هفته ای یک 

بار یا حداقل هر دو هفته یک بار. 
 برگزاری منظم جلسات تک به تک توصیه می شود چون در جلسات 
تک به تک بازخوردها بازبینی می شود و این بازبینی به اشتراک گذاشته 

می شود.
یک فرهنگ عادالنه را تشویق می کند.

مکالمات فردی منظم س��بب ایجاد حس اعتماد در کارکنان سازمان 
می شود در نتیجه انگیزه درونی آنها تقویت می شود.

3. برای جلسات محدودیت زمانی تعیین کنید
 بهتر اس��ت زمانی که برای این جلس��ات در نظر گرفته می ش��ود نه 
خیلی کوتاه باشد و نه خیلی طوالنی. جلساتی که خیلی طول می کشد 
معموال بازدهی الزم را ندارد و از آنجا که خس��ته کننده اس��ت افراد را 

بی انگیزه می کند. 
مدت زمان مطلوب هر جلسه به فاصله  زمانی این جلسات هم بستگی 
دارد. برای مثال اگر هر هفته یک جلس��ه داش��ته باش��ید، احتماال یک 
جلسه 30 دقیقه ای کافی است. اگر جلسات تان دو هفته یک بار یا ماهی 

یک بار است شاید 60 دقیقه زمان برای جلسه الزم باشد.
4. فهرستی از موضوعاتی که قرار است مورد بحث و گفت وگو 

قرار بگیرد ایجاد کنید
برای اینکه گفت وگو و بحث روال مناسبی را طی کند بهتر است یک 
موضوع خاص را در نظر داش��ته باش��ید و حول محور آن صحبت کنید. 

با این حال اگر موضوع مناسبی برای بحث پیش آمد حتما الزم نیست 
در طول جلس��ه درباره موضوع خاص��ی که در نظر دارید صحبت کنید. 
در نظر داش��تن یک موض��وع خاص، زمان هایی که احس��اس می کنید 
مکالمه به بن بس��ت رس��یده یا بیش از حد از موضوع دور شده است به 

شما کمک خواهد کرد. 
در نظر داش��تن ی��ک موضوع خاص ب��رای کارمندانی ک��ه درون گرا 

هستند و به خودی خود صحبت نمی کنند خیلی مفید خواهد بود. 
به عنوان مثال، شما می توانید سه تا پنج موضوع را که می خواهید در 
مورد آن بدانید آماده کنید یا لیس��تی از س��ؤاالت را در مقابل خود نگه 
دارید، اما به یاد داشته باشید که باید انعطاف پذیر باشید. اگر مکالمه به 

صورت طبیعی در جریان است الزم نیست همه  آنها را بپرسید. 
در ادامه تعدادی موضوع و س��وال را که می توانید با مطرح کردن آنها 

پاسخ های کاملی دریافت کنید مطرح می کنیم. 
• در ک��دام بخ��ش از روز احس��اس به��ره وری بیش��تری می کنید؟ 
آیا احس��اس می کنی��د به یک برنامه کاری متفاوت ب��رای بهبود رفاه و 

بهره وری خود نیاز دارید؟
• آخرین دستاوردی که به آن  افتخار می کنید، چیست؟

• آی��ا پیش��نهاداتی دارید که می تواند به ما ب��ه عنوان یک تیم کمک 
کند؟

• آیا کس��ی در تیم وجود دارد که کار کردن با او دش��وار اس��ت؟ آیا 
می توانید توضیح دهید چرا؟

• کدام یک از وظایف برای تان جذاب تر و الهام بخش تر است؟ آیا راهی 
وجود دارد که وظایف روزانه خود را جذاب تر کنید؟

• تنگناه��ای اصل��ی در پروژه فعلی تان چیس��ت؟ آی��ا می توانم برای 
پیشرفت آن کمکی بکنم؟

• چیزهای��ی ک��ه در کار یا محیط دفتر ش��ما را به ط��ور کلی نگران 
می کنن��د چه هس��تند؟ آیا تا به ح��ال حس کرده اید که قدر ش��ما را 

نمی دانند؟
• آیا احس��اس می کنید که در کار به ان��دازه کافی یاد می گیرید؟ در 

کدام مناطق دوست دارید اطالعات بیشتری کسب کنید؟
• برای بهبود س��بک مدیریتی ام و یا برای حمایت از ش��ما چه کاری 

می توانم انجام دهم؟
• دوست دارید بر روی کدام پروژه یا وظیفه در آینده کار کنید؟

5. جلسات را صمیمانه نگه دارید
اگر قصد دارید با کارمند خود مکالمه آرام و صادقانه داش��ته باش��ید، 
ع��الوه بر اینکه باید در مورد کلمات و زب��ان بدن تان فکر کنید باید به 
جو و فضای جلس��ه هم فکر کنید. منظورمان از صمیمانه نگه داش��تن 
جلسه این نیس��ت که از جدیت جلسه بکاهید بلکه هدف این است که 

جلسه تان حرفه ای و سازنده باشد نه خشک و رسمی.
اول از همه، باید یک مکان مناس��ب برای برگزاری جلسات و مکالمه 
خصوصی ت��ان پیدا کنید. مبلمان راحت، رنگ های گرم، گیاهان دفتری 
یا حتی یک منظره متفاوت از پنجره سبب می شود اتاق و مکان جلسه 
به فضایی مناس��ب تبدیل شود. ش��ما مجبور نیستید حتماً جلسه را در 
دفت��ر کار برگزار کنید، می توانید به منظور پیاده روی یا نوش��یدن یک 

چایی در کافی شاپ از دفتر کار بیرون بروید و جلسه را برگزار کنید. 
مدیرعام��ل نرم اف��زار ردیابی به��ره وری DeskTime، آرتی رزنتال، 
معتقد اس��ت جلس��ات تک به ت��ک باید خارج از محی��ط معمول دفتر 
باشد. او همچنین معتقد است که محیط غیررسمی به این معنا نیست 
که جلس��ه بدون آمادگی قبلی برگزار شود و صورت بگیرد. او می گوید: 
»قبل از جلس��ه، س��ؤاالت و داده ها را تهیه می کنم و آنها را با کارمند 
مربوطه به اش��تراک می گذارم، به طوری که ه��ر دو با آمادگی الزم در 

جلسه حضور پیدا و گفت وگو می کنیم.« 
6. بر کارمند تمرکز کنید

کارمند باید هس��ته اصلی جلس��ات تک به تک باش��د. تاجر معروف 
آمریکایی و نویس��نده بن هورویز توصیه می کند که یک مدیر فقط باید 
10درص��د صحبت کند و بقیه صحب��ت کردن را به عهده   اعضای تیم و 

کارمندان بگذارد.
ب��ه یاد داش��ته باش��ید به عنوان ف��ردی که در موضع قدرت اس��ت، 
بای��د غ��رور خود را کن��ار بگذاری��د و در مواردی که الزم ب��ود حتی از 

کارمندان تان حمایت کنید.

در حالت ایده آل، مکالم��ه باید به طور طبیعی در مورد موضوعی که 
کارمند می خواهد به جریان دربیاید. اگر جلس��ه این گونه نشد، سؤاالت 
باز مطرح کنید. افراد در پاسخ به سواالت باز می توانند موقعیت خود را 

بیان و انتقادات شان را هم مطرح کنند. 
7. واقعاً به گفته های آنها گوش دهید

منظور از اینکه کارمند باید هس��ته اصلی جلس��ه باشد این نیست که 
وظیفه شما این است که بگذارید فقط کارمندتان صحبت کند. شما هم 
وظیف��ه دارید به گفته های آنها به ص��ورت فعال گوش دهید. این بدان 
معناس��ت که شما فقط برای مؤدب بودن گوش نمی کنید. شما در واقع 
برای درک و به خاطر س��پردن همه چیزهایی که به اش��تراک گذاشته 
شده است گوش می کنید. اگر بخشی از صحبت های او نامفهوم بود و به 
توضیح بیشتری نیاز داشت باید از او بخواهید دوباره توضیح دهد. برای 
اینکه این ح��س را در او القا کنید که به صحبت هایش گوش می دهید 
با او ارتباط چش��می برقرار و گاهی به نش��انه تأیید حرف هایش سرتان 

را تکان دهید. 
برخی دیگر از تکنیک های گوش دادن فعال عبارتند از:
• با اعتماد به نفس باشید و یکجانبه نتیجه گیری نکنید.

• به کارمندان نش��ان دهید که به حرف های شان گوش  می کنید و هر 
چند دقیقه یک بار گفته های شان را خالصه کنید.

• برای جلوگیری از س��وء تفاهم، برخی از اظهارات را دوباره بررس��ی 
کنید؛ مثاًل  بگویید:  »آیا درست است که می خواهید به منظور جلوگیری 

از تأخیرهای بیشتر به تیم بازاریابی این پروژه بپیوندید؟
• همه چیزهایی که می ش��نوید را بپذیرید و در برابر آنها موضع گیری 

نکنید حتی اگر انتقاد از شرکت یا عملکرد خودتان است. 
8. اطالعات مربوطه را به اشتراک بگذارید

ما قبال اش��اره کردیم ک��ه کارفرما باید کمتر صحبت کند و بیش��تر 
گ��وش دهد. با این حال، اگر چیز مهمی ب��رای گفتن دارید و می دانید 
که حرف تان طرف مقابل را تحت تأثیر قرار می دهد، جلسه تک به تک 

فرصت مناسبی برای بیان آن است.
اگر یک پروژه یا استراتژی جدید که باید کارمندتان را در جریان آن 
قرار دهید در دس��ت دارید یا برخ��ی از تاکتیک های مدیریت جدید را 
آزمایش می کنید و می خواهید آنها در مورد آن بدانند یا از آنها بازخورد 
بگیرید، بدانید که جلسه تک به تک بهترین موقعیت برای مطرح کردن 

آنهاست. 
9. یادداشت بردارید

به احتمال زیاد، ش��ما مس��ئول و مدیر تعداد زیادی کارمند هستید، 
بنابراین نباید بر حافظه خود تکیه کنید تا همه صحبت های اعضای تیم 
را ب��ه خاطر بیاورید. از طرفی هم توصیه نمی کنیم که در طول جلس��ه 
یادداش��ت های تان را در لپ تاپ تایپ کنید. وجود یک لپ تاپ روبه روی 
ش��ما این حس را در طرف مقابل تان ایجاد می کند که ش��ما حواس تان 

نیست و به گفت وگو با او عالقه ای ندارید. 
بهترین راهکار این است که یادداشت های تان را به روش قدیمی روی 
یک تکه کاغذ بنویسید. یادداشت برداری در طول جلسه این حس را در 
س��ایر اعضای جلسه ایجاد می کند که فعاالنه در جلسه شرکت می کنید 

و نکات گفته   شده را در نظر می گیرید.
10. پس از جلسه به نتیجه ای برسید و هدفی داشته باشید

درس��ت مانند هر چیز دیگر در کس��ب و کار، جلسات تک به تک هم 
باید یک هدف و یک نتیجه قابل اجرا داش��ته باش��ند. به عبارت دیگر، 
اطمینان حاصل کنید که ش��ما، کارمندتان یا هر دو به جلسه به چشم 
انجام وظیف��ه و رفع تکلیف نگاه نمی کنید و برای برگزاری آن تمایل و 

رغبت دارید.
به همین منظور، پس از اتمام جلس��ه سریعا یک ایمیل به کارمندتان 
ارس��ال کنید و نکات اصلی جلس��ه را یادآوری کنید. انجام این کار این 
اطمین��ان را به ش��ما می دهد که هر دو هماهنگ هس��تید و از مراحل 

بعدی آگاهی دارید.
این ایمیل چند دقیقه بیشتر وقت شما را نمی گیرد، اما بدون شک در 

طوالنی مدت اثرات ارزشمندی را به جا خواهد گذاشت. 
11. این جلسه را با کارمندان دورکار هم برگزار کنید

ام��روزه مدیران به ط��ور فزاینده با تیمی کار می کنند که تا حدی )یا 
به طور کامل( از کارمندان دورکار تش��کیل شده است. اگر یکی از آنها 

هستید، این را بدانید:
برگزاری جلسات تک به تک با تیم دورکار بسیار حیاتی تر است.

چ��را؟ زیرا ش��ما می توانید ه��ر روز در دفتر تیم خ��ود را ببینید و از 
احوال آنان آگاهی یابید. اما در مورد احساسات و احوال کارکنان دورکار 
هیچ نظری ندارند. مدیرعامل شرکت چاپ  Printful، دیوید سیکنانز 
ش��رکتی با ۵00 کارمن��د را اداره می کند که در دو ق��اره فعالیت دارد. 
عالوه بر برگزاری جلس��ات س��ه ماهه برای همه کارکنان، او از مدیران 
درخواست می کند تا با هر یک از اعضای تیم خود، به طور منظم عالوه 

بر بررسی دو ساله عملکرد، جلسات تک به تک داشته باشند.
وی اش��اره می کند: »جلس��ات تک به تک یک راه عالی برای نش��ان 
دادن این اس��ت ک��ه مدیران به عملکرد و رف��اه کارمندان خود اهمیت 
می دهند. در این جلسات مباحثی مطرح می شود که در غیر این صورت 
مطرح نمی شدند، مانند اینکه مثال بهتر است چه نوع موسیقی در دفتر 

پخش شود.«
س��انتا لیس کروز، مدیر ارشد منابع انسانی در Printful،  با دیویس 
موافق��ت کرده و اضافه می کن��د: »مکالمات باید بر مبنای ش��فافیت و 
اعتماد متقابل انجام ش��وند. در ای��ن مکالمات می توانید درباره وضعیت 
عموم��ی، تع��ادل بین کار و زندگ��ی، میزان س��المت، فعالیت های غیر 
کاری، عالی��ق ش��خصی و...  با کارمندتان صحبت کنید و س��واالتی را 
از او بپرس��ید. در صورت وجود مش��کلی می توانی��د برای کمک به حل 

آن اقدام کنید. 
 12. به برگزاری مستمر جلسات پایبند باشید

ب��ه عنوان یک مدیر، در هر کاری که انجام می دهید، باید س��ازگاری 
وجود داش��ته باشد و جلسات تک به تک نیز مستثنا از این امر نیستند. 
الزم نیس��ت ه��ر روز یا حتی ه��ر هفته آن را برگزار کنی��د، اما باید به 

برگزاری مستمر آنها متعهد باشید.
به یاد داش��ته باشید هدف اصلی شما حمایت از عملکرد کارکنان تان 
است. داشتن یک گفت وگوی شخصی به طور منظم با هر یک از افرادی 
که به ش��ما گ��زارش می دهند، ب��ه افزایش مش��ارکت کارکنان کمک 
می کن��د و به احتمال زیاد منجر به بهبود فرهنگ ش��رکت و بهره  وری 

باالتر خواهد شد.
Lifehack/ucan :منبع
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 به نظر می رس��د که در محیط کاری پرمشغله امروز، هرگز زمانی کافی 
برای انجام تمام وظایفی که به ما محول ش��ده اس��ت پیدا نکنیم. جلسات 
دائمی و لیست های طوالنی می تواند به پایان رساندن تمام کارها را با چالش 
مواجه کند، اما راه هایی برای افزایش بهره وری در کار وجود دارد که انجام 
آنها دش��وار اس��ت. در این مبحث 20 رهنمود به شما معرفی می شود که 
کم��ک می کند زمان خود را مدیریت کنید و کارایی و بهره وری خود را در 

محل کار افزایش دهید. 
1. آنچه شروع می کنید را به پایان برسانید

رها کردن پروژه ای که نیمی از آن را انجام داده اید فقط باعث می ش��ود 
استرس زیادی داشته باشید. چطور زمانی که می دانید یک کار ناتمام دارید 

می توانید به سراغ کار بعدی بروید؟
هنگامی که یک کار را به پایان می رسانید هورمون اندورفین آزاد می شود 
و احس��اس خوش��حالی و آرامش می کنید. به خودتان انرژی دوباره بدهید 
و قبل از رفتن به س��راغ کارهای بعدی در لیست کارهای تان، آنچه شروع 

کرده اید را به پایان برسانید.
2. برنامه  هفته بعد خود را از پیش تعیین کنید

 یک لیس��ت کار باعث می شود تا از ساعت ها  سردرگمی در مورد آنچه 
باید انجام دهید رهایی یابید. در ابتدای هفته یک س��اعت وقت بگذارید و 
یک لیست کامل از آنچه نیاز دارید انجام دهید را تهیه کنید؛ به این ترتیب 
شما می توانید مهم ترین کار را در اولویت بگذارید و اول از همه آن را به پایان 

برسانید که زمان را هدر ندهید.
3. حواس تان به ساعت باشد

یک روش خوب برای تس��ت اینکه چقدر کارآمد هس��تید، این است که 
زمان مورد نظرتان در هر پروژه را اندازه بگیرید. ش��ما باید وقت صرف شده 
برای هر کار و فعالیت )از جمله صحبت های معمولی با همکاران و درست 
کردن قهوه( را بنویسید و سپس می توانید مشخص کنید چه چیزی زمان 
ش��ما را هدر می دهد و چگونه می توانید کارایی و بهره وری بیشتری داشته 

باشید.
4. استراحت کنید

استراحت برای افزایش بهره وری ضروری است. هیچ راهی وجود ندارد که 
بتوانید مانند ابتدای روز کارآمد باش��ید بدون اینکه به دور از منطقه کاری 
خود بروید، در واقع، دانش��مندان می گویند که شما نمی توانید بیش از 90 
دقیقه در یک کار تمرکز کنید - به این معنا است که شما باید هر 90 دقیقه 

در طول فعالیت استراحت کنید.
5. مثبت فکر کنید

تفکر مثبت می تواند تأثیر بزرگی روی کارایی و بهره وری ش��ما داش��ته 
باشد. این سناریو را تصور کنید: شما تحت فشار هستید، زیرا مهلت کمی 
برای پایان پروژه خود دارید. نتیجه اول، اس��ترس زیاد است و عجله کردن 
غیرضروری است و شما به جای انجام کار، زمان زیادی را صرف فکر کردن 
به آنچه باید انجام  دهید می کنید. در حالی که اگر چشم  انداز مثبت داشته 

باشید، سریع تر کار خواهید کرد بدون اینکه زمانی برای  نگرانی صرف کنید 
و زمان بیشتری را صرف رسیدن به هدف خود خواهید کرد.

6. حواس پرتی ها را کاهش دهید
 آیا گوشی شما در حال زنگ خوردن است، همکاران با هم در حال غیبت 
کردن هستند و یا صدای رادیو در پس زمینه می آید، حواس پرتی ها در محل 
کار می توان��د تا حد زیادی بر میزان بهره وری و انگیزه ش��ما تأثیر بگذارد. 
سعی کنید از این حواس پرتی ها اجتناب کنید. شما می توانید گوشی خود 
را خاموش کنید و از هدفون )اگر کار شما اجازه می دهد( استفاده کنید تا 

خودتان را تا حد ممکن متمرکز 
نگه دارید.

7. مهلت های کوتاه تری به 
خود بدهید

س��یریل نورثکوت پارکینسون 
یک بار نوش��ت: »اگ��ر تا آخرین 
لحظه صبر کنید، تنها یک دقیقه 
طول می کش��د ت��ا کار را انجام 
دهی��د.« بیایید صادق باش��یم: 
همه ما در موقعیتی مش��ابه قرار 
گرفته ای��م که در آن آنقدر کار را 
به تعویق انداخته ای��م که پروژه  
یک هفته ای را سه ماهه به پایان 
رسانده ایم. به همین ترتیب، ایده 
خوبی است که زمان کوتاه تری را 
تنظیم کنی��د و کارایی خود را از 

این طریق افزایش دهید.
8. محل کارتان را مرتب 

کنید.
ی��ک می��ز نامرت��ب می تواند 
ب��ه معنای یک زندگ��ی بی نظم 
باشد و اگر ش��ما دارای یک میز 
کثیف هس��تید، احتماالً حداقل 
10 دقیق��ه در روز ب��رای پی��دا 
کردن دفترچه خاطرات، دفترچه 

یادداش��ت خود )حتی بدتر( اس��ناد محرمانه هدر می دهی��د. با ایجاد یک 
محیط سازمان یافته شما می توانید چیزهایی که می خواهید را آسان تر پیدا 

کنید و تمرکز بیشتری بر وظایف روزمره خود داشته باشید.
9. راحت باشید

زمانی که می خواهید کارآمد باشید راحتی در کار ضروری است. اگر شما 
یک شلوار جین بر تن دارید که فقط اندکی تنگ است، ذهن به جای تمرکز 
برای کاری که باید انجام دهید درگیر آن خواهد بود. به همین ترتیب، اگر 

شما در یک صندلی ناراحت کننده نشسته اید، روزانه بیش از یک ساعت از 
وقت خود را صرف از بین بردن درد خواهید کرد.

10. از ابزارهای مدیریت پروژه استفاده کنید
 Trello ایجاد یک لیس��ت با اس��تفاده از ابزارهای مدیریت پروژه مانند
می تواند به شما کمک کند که سازمان یافته باشید و پیشرفت تان را در طول 
روز به شما نشان دهد. شما همچنین می توانید مهلتی برای خود  تنظیم 

کنید که اطمینان حاصل شود که به اهداف خود دست می یابید.
11. به طور موثر ارتباط برقرار کنید

می تواند  ضعی��ف  ارتباط��ات 
موج��ب ص��رف هزین��ه و وقت 
ش��وند، بنابراین مطمئن ش��وید 
که در م��ورد هر چیزی در محل 
کار به طور واضح و مختصر بحث 
می کنید. در نظر بگیرید که با چه 
کس��ی صحبت می کند و روش 

ترجیحی ارتباط آنها چیست.
12. قورباغه را قورت دهید

ما به معنای واقعی کلمه به شما 
نمی گوییم که موجودی چهار پا 
را بخورید، بلک��ه بیان می کنیم 
که باید س��ختی را تحمل کنید 
و تمام کارهای خس��ته کننده ای 
که به تعویق می انداختید را قبل 
از انج��ام پروژه ه��ای دیگر کامل 
کنید. هنگامی که کار را به پایان 
رس��اندید، احساس خواهید کرد 
که باری از دوش ش��ما برداشته 
شده اس��ت و احس��اس راحتی 

می کنید.
13. سحرخیز باشید

زود بیدار شدن و انجام وظایف 
در ابتدای روز باعث می ش��ود که 
احس��اس خوبی داش��ته باشید، 
کارآمد باشید و بهره وری خود را افزایش دهید. اگر تمام کارهای مهم خود 
را تا س��اعت 11 صبح انجام دهید، برای بقیه روز احس��اس خوشبختی و 

راحتی بیشتری خواهید داشت. پس سحرخیز باشید تا کامروا شوید.
14. بازتاب داشته باشید

با بازتاب در فرآیندهای کاری خود، می توانید فهمید که چه کاری کارآمد 
است و در چه کاری اشتباه می کنید. پس از آن می توانید در مورد راه هایی 

برای بهبود روش ها و مؤثرتر کردن کارهای خود فکر کنید.

15. حد خود را بشناسید
مهم است که حد خود را بدانید و سعی نکنید از در خستگی به خود فشار 
بیاورید. احتماالً در این ش��رایط اشتباهاتی از روی بی دقتی انجام می دهید 
زیرا شما خیلی خسته هستید. هنگامی که احساس خستگی می کنید، یک 
روز را اس��تراحت کنید و دوباره با یک چش��م انداز جدید و ذهنی تازه  کار 

خود را آغاز کنید.
16. از حاشیه های محل کار دوری کنید

حاشیه های غیرضروری می توانند برای اخالق تیم و محیط کاری سمی 
باش��ند. هنگامی که درگیری صورت گرفت، مهم است که خود را وارد آن 
نکنید و یا س��عی نکنید وضعیت را از بین ببرید. اگر در این حاشیه درگیر 
هستید، به طور خصوصی با همکار خود صحبت کنید یا با اداره منابع انسانی 

خود تماس بگیرید.
17. خواب کافی داشته باشید

ما اغلب قدرت یک خواب شب خوب و اینکه چقدر بهره وری ما را افزایش 
می  ده��د را نادیده می گیریم. به عنوان یک کارمند تمام  وقت، احتماالً برای 
حفظ زندگی اجتماعی بیش از حد به خود فشار می آورید، داشتن زندگی 
حرفه ای و نگهداری از خانه سخت است، اما مهم است که زمان خواب خود 
را برنامه ریزی کنید و مطمئن شوید حداقل هفت تا هشت ساعت هر شب 

می خوابید، بنابراین با احساس طراوت و انرژی بیدار خواهید شد.
18. به خود انگیزه بدهید

هنگامی که هدفی برای دس��تیابی دارید بهره وری شما باالتر می رود. در 
مواقعی که انگیزه ای ندارید، به این فکر کنید که چرا این شغل را دارید: آیا 
به این دلیل اس��ت که می خواهید پس انداز کنید و به سفر  بروید، ماشین 
رویایی خود را بخرید یا شاید فقط فرزندان خود را به مدرسه بفرستید؟ هر 

دلیلی که دارید، زمانی که روز بدی را سپری می کنید، به آن فکر کنید.
19. مدیتیشن انجام دهید

هنگام��ی که ذهنی آزاد دارید، می توانید بهتر تمرکز کنید. هر روز صبح 
چند دقیقه را صرف مدیتیش��ن کردن می تواند نگرانی های ش��ما را از بین 
ببرد و به ش��ما کمک کند که در ش��غل خود کارآمدتر باش��ید. اگر واقعاً 
می خواهید ای��ن کار را انجام دهید، باید روزانه آن را دنبال کنید تا تمرکز 

خود را افزایش دهید.
20. از خود مراقبت کنید

اگر می خواهید بهترین نس��خه خودتان باشید و به عظمت دست یابید، 
باید اطمینان حاصل کنید که از خودتان مراقبت می کنید. این امر ش��امل 
غذا خوردن درست، خواب خوب و انجام تمریناتی است که شما را قوی و 

سالم می کنند.
افزایش بهره وری در کار می تواند در دستیابی به تعادل نهایی کار و زندگی 
که همه ما به دنبال آن هس��تیم و در دس��تیابی به اه��داف کمک کند و 
روش های جدیدی را برای سازماندهی بیشتر در محل کار به شما بیاموزد.
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ب��ه احتمال زی��اد برای تعداد زیادی از ش��ما پیش آمده 
است که به دلیل داشتن امتحان، کار کردن روی یک پروژه 
یا بیماری نتوانید برخی از ش��ب ها به ق��در کافی بخوابید. 
در این مواقع چون میزان هیجان بس��یار باالس��ت، میزان 
آدرنالی��ن در بدن افزایش پیدا می کند و در نتیجه انس��ان 
احساس خستگی نمی کند، اما وقتی که روز بعد شروع شود 
و میزان این هورمون کاهش پیدا کند، بدن ش��ما به شدت 
احس��اس خس��تگی خواهد کرد. فرد ممکن است عالوه بر 
حس کس��ل بودن و خواب  آلودگی، احساس گرسنگی و یا 
حتی سرگیجه هم داشته باشد، اما همیشه این امکان برای 
ش��ما فراهم نیست که استراحت کنید و ما مجبوریم که با 

انرژی به فعالیت  های روزمره خودمان ادامه دهیم.
نداش��تن خواب کافی باعث بر هم خوردن نظم در تمام 
امور از جمله تمرکز، حافظه و واکنش ها می شود. به همین 
علت بهتر اس��ت تصمیم های مهمی در این زمان  ها گرفته 
نش��وند. در ادامه ما به معرفی راه های افزایش انرژی بدون 

استفاده از نوشیدنی  های حاوی کافئین  می پردازیم.
1-  رانندگی نکنید

اگر ام��کان دارد، برای رفتن به مح��ل کارتان از آژانس، 
تاکسی و یا وس��ایل نقلیه عمومی استفاده کنید. حتی اگر 

در ط��ول روز ان��رژی الزم برای رانندگی کردن را داش��ته 
باشید، در پایان روز و هنگام بازگشت به منزل دچار مشکل 

می شوید.
2-  کمی چرت بزنید

اگر فرصت الزم برای ی��ک خواب کافی را ندارید، تالش 
کنید حداقل 1۵ دقیقه چرت بزنید. به خاطر داشته باشید 
که چرت زدن طوالنی م��دت اثر بدتری روی وضعیتی که 
ش��ما دارید، خواهد گذاش��ت. چرا که بیدار شدن از خواب 
عمیق باعث کسل بودن شما می شود، بنابراین ساعت خود 
را تنظیم کنید و بیش از 30 دقیقه نخوابید. این کار باعث 

می شود شما کمی سر حال بیایید.
3-  تا می توانید آب بنوشید

ش��اید اولین روش��ی که برای رفع خس��تگی به ذهن شما 
می رس��د، خوردن قهوه یا نوشیدنی های کافئین دار باشد، اما 
برخالف باور عمومی، این روش چندان راه مناس��بی نیست. 
نوش��یدن قهوه حدود 1۵ تا 30 دقیقه زم��ان می برد تا روی 
ب��دن اثر بگ��ذارد و اثر آن بین 3 تا ۴۴ س��اعت بر روی بدن 
باقی می ماند و پس از گذشت این زمان، بدن دوباره احساس 
خستگی می کند، اما نوشیدن آب و مرطوب نگه داشتن بدن 

باعث می شود تا در طول روز همه  چیز به آرامی جلو رود.

4-  چند وعده غذای سبک بخورید
شما زمانی که خسته هستید ممکن است فراموش کنید 
غذا بخورید، اما به خاطر داش��ته باشید که خوردن چندین 
وعده غذای سبک در طول روز، انرژی شما را برای طول روز 
فراهم می کند. غذاهای سالم مانند میوه جات، سبزیجات و 
کربوهیدرات مانند شیرینی و نان تست بخورید. از خوردن 
غذاهای س��نگین اجتناب کنید؛ زیرا باعث می ش��وند شما 

بیشتر احساس خواب آلودگی داشته باشید.
5-  ورزش کنید

ش��اید فکر کنید زمانی که خس��ته و کسل هستید باید 
حرکت کمتری داشته باشید تا انرژی کمتری صرف کنید، 
اما این طرز فکر نادرس��ت است. ش��ما باید در طول مدت 
روز و در زمانی که بیکار هس��تید، کمی پیاده روی داش��ته 
باش��ید تا به مغز و شش  های تان اکسیژن الزم برسد. هوای 
تازه باعث می ش��ود انرژی مغز شما تأمین شود و در نتیجه 
کمتر احس��اس خستگی خواهید  کرد. حتی برخی از افراد 
معتقدند که تمرین های سخت ورزشی در اواسط روز باعث 
تأمی��ن  انرژی الزم برای ادامه  فعالیت  در طول روز خواهد 

شد.
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روزی شاداب و پرانرژی بدون خوردن کافئین

20 نقل قول الهام بخش از لری الیسون  و جک ما
دی ماه امس��ال لری الیسون 7۴ س��اله، هم موسس اوراکل رسما به دوس��ت صمیمی اش ایالن ماسک 
در هیات مدیره تس��ال ملحق ش��د تا برگ دیگری به دفتر موفقیت های یکی از بزرگان دنیای تکنولوژی 

اضافه شود.
باید گفت که این تاجر و کارآفرین مشهور در سال 2017 میالدی با ثروت 61 میلیاردی خود نفر هفتم 

ثروتمندترین فرد آمریکا محسوب می شود.
الیسون فردی است که با کمپانی اوراکل، قایق های تفریحی اش، خرید جزایری در هاوایی و صحبت های 
تندش ش��ناخته می ش��ود و پیش بینی می شود در مدت زمان حضورش در هیات مدیره تسال شاهد انتشار 

اخبار عجیب و غریب و البته جالب دیگری از وی باشیم.
محبوبیت اینترنت و دامین دات کام، در اواسط دهه  90 سود سرشاری نصیب اوراکل کرد چرا که تمامی 
این وب س��ایت ها نیاز به دیتابیس داش��تند و اوراکل نیاز آنها را پاسخ می گفت و به همین دلیل او به یکی 

از ثروتمندترین مردان عصر بدل شده است.
ح��ال با هم 10 نقل قول الهام بخش از لری الیس��ون درباره  موفقیت را مرور می کنیم تا ش��اید بتوانیم 

رویای خود را به واقعیت بدل کنیم:
• من همیش��ه می خواهم یاد بگیرم و به مرز های خودم واقف ش��وم. من همیش��ه به دنبال خودآگاهی 

هستم.
• من تمام معایب الزم برای تالش و موفقیت را در خود می بینم، بنابراین نیازی نیس��ت برای موفقیت 

بی عیب و نقص باشید.
• انگیزه بسیاری از افراد موفق، رسیدن به خوشبختی نیست. آنها فقط از شکست و ناامیدی می ترسند. 

به همین دلیل جا نمی زنند.
• وقت��ی خالقی��ت به خرج می دهید. خود را آماده این کنید که همه به ش��ما بگویند دیوانه اید. اگر این 

اتفاق نیفتاد به نوآوری خود شک کنید.
• تنها راه جلو افتادن از دیگران، این اس��ت که در روش های مرس��وم، ایراداتی پیدا کنید و سعی کنید با 

تغییر آنها، موفقیت را به ارمغان آورید.
• اعتماد به نفس داش��ته باش��ید. حتی وقتی که به خود مطمئن نیس��تید هم تسلیم نشده و نقش یک 

فرد کاریزماتیک را بازی کنید.
• از کارکنان تان حمایت کنید. این مس��ئله بس��یار اهمیت دارد چرا که اولین چیزی اس��ت که توس��ط 

دیگران مشاهده می شود.
• اگر من 21 ساله بودم سراغ بیوتکنولوژی یا مهندسی ژنتیک می رفتم.

• من خیلی هدف محورم. می خواس��تم که اوراکل برترین شرکت نرم افزاری دنیا باشد. هنوز هم معتقدم 
که می توان مایکروسافت را شکست داد.

• اولین قدم برای رسیدن به موفقیت خودآگاهی است. در ابتدا باید خود را باور کنید.
نقل قول های جک ما، بنیانگذار علی بابا

چن��دی پیش نیویورک تایمز گزارش داد بنیانگذار کمپانی علی باب��ا، جک ما که در واقع ثروتمندترین 
فرد چین محس��وب می ش��ود و توانسته یکی از موفق ترین کس��ب  و کار های این کشور را به راه بیندازد، 

قصد دارد بازنشسته شود.
او در فقر مطلق بزرگ شد، دو مرتبه در آزمون ورودی دانشگاه رد شد و وقتی قصد ورود به بازار کار را 
داش��ت بارها و بارها از فهرس��ت منتخبین خط خورد. حاال این کارآفرین موفق ارزشی برابر با 29 میلیارد 

دالر دارد.
بنیانگ��ذار علی بابا که پس از بازنشس��تگی س��عی دارد وی فعالیت های بشردوس��تانه  خود تمرکز کند، 
ط��ی دوران مدیریت خود روش ها و باورهای مختص به خود را برای موفقیت داش��ت و تالش می کرد در 

گفته هایش آنها را با دیگران به اشتراک بگذارد.
حال با هم 10 نقل قول الهام بخش از جک ما را مرور می کنیم تا به راز موفقیتش پی ببریم؛

• زندگی در امروز سخت است. فردا هم سخت تر خواهد بود اما پس فردا روزی دل انگیز و دوست داشتنی 
است. پس صبور باشید تا خوشبختی را به دست آورید.

• هر چقدر هم که باهوش باش��ید، باز هم اش��تباه خواهید کرد. شما از اشتباهات تان درس می گیرید و 
می آموزید که دیگر اش��تباه نکنید. عالوه بر این، یاد می گیرید که چگونه رنج ببرید، درد بکش��ید و با آن 

کنار بیایید.
• پولی که من اکنون دارم به مسئولیت بزرگی بدل شده است. این پول ثمره اعتمادی است که دیگران 

به شخص جک ما کرده اند.
• افراد باهوش به رهبری احمق نیاز دارند. وقتی تیمی از دانشمندان و متخصصان تشکیل شده، بهترین 
انتخ��اب این اس��ت که فردی عادی آنها را رهبری کند. نوع تفکر او متف��اوت خواهد بود. وقتی نوع تفکر 

تیم تان با هم تفاوت داشته باشد، رسیدن به موفقیت آسان تر خواهد بود.
• رضایت مش��تری در کار ما از همه مس��ائل مهمتر اس��ت. پس از آن باید راحتی و دلخوشی کارمندان 

فراهم شود. پس از این مسائل، سود و ثمره سرمایه گذاران است که مطرح می شود.
• جوانان امروز نمی خواهم که مطلع باشند. آنها می خواهند که همکاری کنند. به آنها فرصت دهید. آنها 

می توانند تمامی مشکالتی که ما نتوانستیم حل شان کنیم را از پیش رو بردارند.
• کودکان نگران آینده نیس��تند. جوانان نیز نگران آینده نیس��تند. آنها نگران ما هستند. نگران هایی که 

داریم آنها را به سمت آینده  وحشتناکی که خودمان می خواهیم رهنمون می کنیم.
• وقت��ی ب��اد بوزد، گاو هم پ��رواز می کند اما وقتی باد از وزش بیفتد، س��قوط می کن��د و می میرد. گاو 

نمی تواند خود را تغییر دهد. شما خود را تغییر دهید تا وقتی باد از وزش افتاد، زنده بمانید.
• به عنوان یک کارآفرین ش��ما باید خود را باور داش��ته باش��د. نه به خاطر تحسین دیگران، نه به خاطر 
پولی که درآورده اید، بلکه به خاطر اینکه شما می توانید همه چیز را تغییر دهید و اینکه روش های مختلفی 

برای انجام کارها انتخاب کنید.
• ش��ما باید رقبای تان را تحت نظر قرار دهید و از آنها بیاموزید. نه اینکه کار آنها را تکرار یا کپی کنید. 

اگر به کپی کردن روی آورید، شکست خواهید خورد.
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