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مبادالت آزمایشی بازار متشکل ارزی کلید خورد

 جزییات عملکرد
بازار متشکل ارزی

فرصت امروز: مبادالت آزمایشی در بازار متشکل ارزی در حال انجام است تا طبق زمان بندی بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت ماه 
رس��ما کار خود را آغاز کند و به مرجعی برای نرخ گذاری اس��کناس ارز تبدیل شود؛ اتفاقی که بدون تردید، دامنه نوسانات بازار ارز 
را کنترل خواهد کرد و طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، تأثیر بازارهای هرات و س��لیمانیه در بازار ارز را کم کرده و میدان را به 
بازیگران اصلی بازار داخلی می دهد.  ایده راه اندازی بازار متشکل ارزی برگرفته از تجربه جهانی است. تجربه جهانی نشان داده که 
براساس نیازهای بازار، بازیگران مداخله کرده و نیازهای ارزی را پوشش می دهند؛ در ایران نیز بناست به زودی بازار متشکل ارزی 
رسماً فعالیت خود را آغاز کند؛ هیأت مدیره این بازار طبق اعالم بانک مرکزی هفته قبل تشکیل شده و هم اکنون صراف ها در حال...

سازمان حمایت در برخورد با متخلفان ترس نداشته باشد

قیمت ها توسط سامانه های آنالین کنترل شود
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پیش بینی »فایننشال تایمز« از پیامدهای لغو معافیت نفتی ایران از سوی آمریکا

خواب آشفته تحریم نفت ایران

چطور اهداف مان را در زمان کوتاه محقق کنیم؟
3 خطای مهم و پرخطر برای موقعیت کسب و کار شما

اشتباهاتی که هنگام مذاکره باید از آنها دوری کرد
10 برند برتر در زمینه طراحی صفحه نخست سایت 

برترین برندها در اینستاگرام کدامند؟
درآمد 176 میلیارد دالری گوگل و فیس بوک

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 عرضه عمومی سهام اوبر
 شاید خسروشاهی را به ثروت

100 میلیون دالری برساند

3
سـال ۹8 با تورم 30.6درصدی شروع به کار کرد. تورم از سال 

پیش و همگام با گران شـدن دالر شروع به باال رفتن 
کرد و حاال از مرز 30درصدی عبور کرده است...

کدام کاالها در فروردین ماه بیشترین تورم را تجربه کردند؟

7 نکته درباره تورم 
۳۰درصدی ابتدای 98

یادداشت

ترومپت ناکوک ترامپ

در جه��ان معاصر هیچ پدیده ای 
اندازه ترامپ برای بشریت جدید و 
در عین حال عجیب و شگفت انگیز 
نبوده است. درست در قلب و مرکز 
نظام سرمایه داری فردی به ارکان 
اصل��ی قدرت رس��ید ک��ه تفکری 
کامال ضد س��رمایه داری و تجارت 
آزاد دارد. ترام��پ حام��ل یک باور 
و ایدئول��وژی ملی گرایی افراطی و 
تهاجمی اس��ت که ب��رای جهان و 
نظام جدید تهدید و خطری بزرگ 

محسوب می شود.
امروز با گذش��ت قریب به س��ه 
س��ال از زمام��داری ترامپ، روح و 
هس��ته اصل��ی تفکر ترام��پ برای 
نخب��گان و جامع��ه دانش��گاهی و 
رس��انه ای عیان ش��ده اس��ت. در 
نظ��ام جهان��ی ک��ه تقریب��ا 200 
کش��ور در دنیا را ش��امل می شود 
کمتر رهبر و دولتی می توان یافت 
که مواف��ق مراد و تفک��ر ترامپ و 
سیاس��ت هایش باش��د. تنها رژیم 
صهیونیستی و عربستان بن سلمان 
است که پیرو و حامی سیاست های 
افراط��ی رئی��س جمه��ور آمریکا 
هس��تند. حمای��ت ای��ن دو رژیم 
خود گویای افراط گرایی و مس��یر 
غل��ط و خطرن��اک سیاس��ت های 
ترامپ است. قصد این نوشتار بیان 

و  ترام��پ  رویکرده��ای 
3مخالفت های جهانی...
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه های دولت را برای ایجاد اش��تغال پایدار تش��ریح کرد و 
گفت اگر می خواهیم به س��مت رونق تولید برویم و مش��کالت معیشت کارگران را حل کنیم، باید 

اصالح نظام مزدی را در دستور کار قرار بدهیم.
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه و در دومین 
روز از هفت��ه کار و کارگ��ر، ب��ا بیان اینکه کارگران س��تون فقرات کش��ورند و در پیروزی انقالب 
اس��المی در کنار انقالب بودند، اظهار کرد: به رغم آنکه نظام س��لطه تالش داشت در صفوف ملت 
رخن��ه ایجاد کند اما کارگران همواره در کنار انقالب بودند و با حداقل ها قناعت کردند و هیچ گاه 

نگذاشتند رخنه ای در صفوف ملت از طریق این طبقه اصیل به وجود آید.
وی ادامه داد: در بیانات رهبر معظم انقالب در جلسه ای که اخیراً در محضرشان بودیم، بر لزوم 
توجه به فرهنگ کار تأکید شد و مضرات بیکاری مورد اشاره قرار گرفت. امسال سال رونق تولید 
اس��ت و قوام تولید به وجود کارگر وابس��ته است، لذا باید ارزش کار را در شکلی که به زبان مردم 

قابل دریافت باشد، نشان بدهیم و امیدواریم همه رسانه ها به این امر مهم توجه کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار را یک منزلت و دارای جایگاه معنوی دانس��ت و گفت: ما 
امیدواریم تکریم کارگران در سراس��ر کش��ور جدی گرفته شود و کارگر و کارفرما محترم شمرده 
ش��ود، چون کارفرمایی که مورد تکریم قرار گیرد، به سمت کارآفرینی حرکت می کند و در جهت 
اش��تغال بیش��تر گام برمی دارد و کارگری هم که تکریم شود، کیفیت کارش را باال برده، عشق را 
ب��ا کارش ممزوج و خلق ارزش افزوده و ثروت می کند که در نهایت رغبت مصرف کننده ایرانی به 
خرید کاال را به اختیار خودش باال می برد. شریعتمداری دنیای امروز را دنیای رقابت عنوان کرد و 
گفت: بین فرصت های ش��غلی موجود در کشورهای جهان رقابت است و اگر ما می خواهیم از این 

فرصت ها استفاده کنیم باید برنامه داشته باشیم.
وی ادامه داد: در سال رونق تولید، صیانت از اشتغال موجود، از مهمترین وظایف است و در این 
راس��تا نیازمند اتخاذ سیاست های مالیاتی حامی تولید و بازنگری تصمیمات شورای پول و اعتبار 

در تخصیص منابع مورد نیاز برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: امس��ال باید هرچه بیش��تر به سمت بهبود قوانین 
کس��ب و کار برویم. طی س��ال های گذشته ۱۴00 قانون اصالح شده و مقررات زائد برداشته شده 

است. به همین دلیل امسال باید سیاست های تجاری مناسبی را اتخاذ کنیم.
ش��ریعتمداری خاطرنش��ان کرد: سال گذشته که مس��ئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را 
داش��تم، ۱۴00 قلم گروه کاالیی را که در کش��ور تولید می ش��د، ممنوع کردم و معتقدم فرصت 
ش��غلی ایرانی با خرید و تولید کاالی ایرانی به وجود می آید و غیر از این باش��د فرصت ش��غلی در 

اختیار رقیب قرار می گیرد.
به گفته ش��ریعتمداری، مهمترین رکن رونق تولید توجه به معیشت کارگران است و در همین 
راس��تا وزارت کار طی روزهای پایانی سال گذشته در قالب سه جانبه گرایی تالش کرد فاصله بین 

سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران را ثابت نگه دارد.

وی گفت: اگر امس��ال می خواهیم تولید را جدی بگیریم و مش��کالت بنگاه های تولیدی را حل 
کنیم، باید به معیشت کارگر بیش از پیش توجه کنیم و این امر مستلزم آن است که اصالح نظام 

مزدی با جدیت در دستور کار قرار بگیرد.
ب��ه گفته وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی اگر کارگران از س��ود واحده��ای تولیدی در حد 
کارآفرین��ی خود بهره مند ش��وند، با عالقه بیش��تری به کار می پردازن��د و کاالی با کیفیت تولید 

می کنند.
شریعتمداری افزود: فقر، طراوت را از کار و تولید می گیرد و باعث حوادث ناشی از کار می شود.

سهیم کردن کارگران در مالکیت بنگاه ها به شکل تعاونی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند خصوصی سازی در کشور گفت: امسال بنا 
داریم موضوع سهیم کردن کارگران در مالکیت بنگاه ها به شکل تعاونی را دنبال کنیم و معتقدیم 
اگر کارگران س��هامدار بنگاه ها شوند و در مالکیت تولید و مشارکت آن نقش داشته باشند هم در 

بهره وری بنگاه و هم کیفیت کار تولیدی اثرگذار است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم تأمین مسکن کارگران تأکید کرد و گفت: مسکن مهر 
قدم های خوبی برای تأمین مس��کن ارزان برداش��ت ولی درخصوص مس��کن کارگران هنوز اقدام 
مؤثری صورت نگرفته است و ما در سال ۹۸ در حوزه اجتماعی، مسکن کارگران را به عنوان یکی 

از دغدغه های مهم جامعه کارگری در دستور کار قرار خواهیم داد.
شریعتمداری همچنین با تأکید بر تأمین کاالهای ضروری و مورد نیاز کارگران از طریق تعاونی 
»ام��کان« اظهار کرد: امروز که ارز نیمای��ی داریم، باید کاالهای مصرفی کارگران از طریق تعاونی 
»امکان« با قیمت تمام ش��ده معق��ول در اختیار کارگران قرار بگیرد. تعاونی امکان موظف اس��ت 

براساس نظام نیمایی در جهت تأمین اقالم مورد نیاز کارگران گام بردارد.
وی در عی��ن ح��ال ب��ه موضوع فقر مهارتی در کش��ور اش��اره کرد و گفت: در ش��رایطی که با 
فقدان مهارت روبه رو هس��تیم، باید به س��مت مهارت آموزی برویم و با فقر مهارتی مبارزه کنیم. 
خوش��بختانه شورای عالی فنی و حرفه ای را در کشور تشکیل داریم و درخواست کردیم که ۵00 
میلیون یورو منابع ارزی در اختیار واحدهای اقتصادی برای افزایش مهارت جوانان و کارگران قرار 

گیرد تا مهارت افزایی به عنوان یک مفهوم جدی مورد توجه واقع شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه دولت در سال جاری 
به سمت اشتغال پایدار خواهد رفت، گفت: دولت با مجوز مقام معظم رهبری، ۱.۵میلیارد دالر از 
منابع صندوق توسعه ملی را برای طرح اشتغال پایدار روستایی برداشت کرد که ۷۵0 میلیون دالر 
آن به میزان ۷ هزار میلیارد تومان در اکثر روس��تاهای کشور برای فعالیت های تولیدی اختصاص 

یافته و ۱2 هزار میلیارد تومان آن در سال جاری اختصاص داده خواهد شد.
ش��ریعتمداری گف��ت: امس��ال برنام��ه ما در جهت اش��تغال پای��دار حرکت به س��مت اقتصاد 
دانش بنیان، مشاغل خانگی، طرح های دارای توجیه اقتصادی و استفاده از ظرفیت زنان سرپرست 

خانوار خواهد بود.

وزیر تعاون پیش از خطبه های نماز جمعه تاکید کرد

اصالح نظام دستمزد را جدی بگیرید
وزیر اقتصاد در چین خبر داد

آمادگی ایران برای واگذاری50 میلیارد دالر پروژه زیربنایی به خارجی ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعالم همکاری ایران در اجرای طرح کمربند –راه )BRI( از آمادگی ایران برای 

واگذاری ۵0 میلیارد دالر پروژه عمرانی جهت سرمایه گذاری خارجی در این چارچوب خبر داد.
ب��ه گ��زارش وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی، فرهاد دژپس��ند ک��ه در رأس هیأتی جهت ش��رکت در دومین 
اجالس بین المللی »ابتکار کمربند_راه« به پکن س��فر کرده اس��ت، طی سخنانی در پنل تخصصی هماهنگی در 
سیاس��ت گذاری های این اجالس، تاکید بر مباحثی چون »پیوند و تعمیق همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری 
کشورهای مسیر جاده ابریشم« در قالب طرح »کمربند _ راه« و استوار بودن آن بر پایه هایی چون، هماهنگی در 
سیاست گذاری های اقتصادی، تسهیل ارتباطات و اتصاالت بین کشورها، برقراری تجارت فی مابین کشورها بدون 
مانع، یکپارچگی مالی و بانکی و همچنین تس��هیل تم��اس مردم با مردم را از جمله عواملی عنوان کرد که باعث 

شده، این طرح، همواره مورد استقبال جمهوری اسالمی قرار داشته باشد.
وی گف��ت: از دیدگاه جمهوری اس��المی ایران، اج��رای برنامه ابتکار کمربند - راه، نقش مهم و س��ازنده ای در 

راستای توسعه  جهانی و مناسبات کشورها خواهد داشت.
دژپسند افزود: اجرای طرح »کمربند _ راه« سبب همگرایی هرچه بیشتر در بین کشورهای مسیر جاده ابریشم 

شده و در نتیجه عامل ایجاد و تحکیم امنیت پایدار و صلح جهانی خواهد بود.
وی گفت: در این راستا کشورها می توانند با استفاده از ابتکار »کمربند –راه«، به برقراری ارتباطات بین المللی 
در زمینه های مختلف، ارتقای س��طح همکاری در زمینه تجارت و س��رمایه گذاری و پیش��برد همکاری در صنایع 
تولیدی با یکدیگر بپردازند. در حقیقت، با اجرای این طرح، همکاری و همبستگی فراوانی میان دولت ها و ملت ها 
ایجاد خواهد ش��د. دژپس��ند افزود: اعتماد، کلید موفقیت اس��ت و بدون اعتماد، مبادالت بین انسان ها و کشورها 
میس��ر نمی شود. کش��ورهای امتداد جاده ابریشم در مبادالت بیش از 2هزار س��اله به اعتماد، دوستی و همکاری 
دس��ت یافته اند. وزیر اقتصاد کش��ورمان تصریح کرد: معتقدم گفت وگو و تبادل نظر مستمر درخصوص راهبردها، 
برنامه ها و سیاس��ت های توس��عه دو و چندجانبه عمده و تهیه و امضای اسناد همکاری بلندمدت میان کشورهای 

عضو با محوریت چین می تواند نقش مؤثری در زمینه افزایش اعتماد ایفا کند.
وی یادآور شد: حمایت از مالحظات اصولی کشورهای عضو، دومین عامل جهت افزایش هماهنگی در سیاست ها 

است که سبب ایجاد اجماع نظر بیشتر شده و پایه محکم تری را برای همکاری ها ایجاد می کند.
ب��ه گفته دژپس��ند همچنین حمایت و همکاری های چندجانبه در س��ازمان ها و نهاده��ای بین المللی از جمله 
س��ازمان همکاری شانگهای و سازمان ملل متحد س��بب تقویت روابط و هماهنگی در سیاست ها شده و محتوای 

روابط راهبردی را غنی تر خواهد ساخت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری اثرگذار و مهم در جاده ابریشم باستانی، همواره 

خود را مرتبط با ابتکار کمربند – راه می داند و از ابتدا در این برنامه مشارکت فعال داشته است.
وی گفت: چشم انداز دولت جمهوری اسالمی ایران همکاری و هماهنگی بسیار نزدیک با دولت جمهوری خلق 
چین، برای رس��یدن به هدف واالی این طرح عظیم اس��ت که تأثیرگذاری بس��زایی در امنیت پایدار منطقه ای و 
جهانی خواهد داش��ت. وزیر اقتصاد کش��ورمان تصریح کرد: موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواس��تراتژیک ایران به عنوان 
یکی از امن ترین کش��ورهای منطقه، همس��ایگی با ۱۵ کشور در یک منطقه راهبردی از جهان، که می توان از آن 
ب��ه عن��وان مرکز تبادل تجارت منطقه ای یاد کرد، ذخایر عظیم انرژی و وجود ظرفیت های سرش��ار در حوزه های 
حمل و نقل اعم از ریلی، دریایی و ترانزیت، گردشگری و سالمت، زمینه هایی است که کشورهای مشمول ابتکار 
کمربند- راه، با محوریت این طرح عظیم، می توانند از این فرصت به خوبی استفاده کرده و باعث شکوفایی اقتصاد 
کش��ورهای عضو و جهان شوند. وی تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران نگاه همکاری بلندمدت با جمهوری خلق 
چین داشته و در حال تهیه برنامه بلندمدت برای همکاری با آن کشور در قالب ابتکار »کمربند – راه« است و از 

تمامی امکانات خود برای پیشبرد این طرح استفاده خواهد کرد.
وزیر اقتصاد کش��ورمان یادآور شد: همچنین در این زمینه از همکاری تمامی کشورهای مرتبط با طرح به طور 

ویژه استقبال می کنیم.
دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود، زیربنای همکاری های اقتصادی در عصر جدید را، همکاری های مالی 
و بانکی خواند و گفت: در این راستا، جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد بیش از ۵0 میلیارد دالر طرح و پروژه 
در بخش های مختلف را جهت س��رمایه گذاری و تأمین مالی آن تحت چارچوب ابتکار کمربند–راه، به کشورهای 

عالقه مند به حضور در ایران واگذار کند.
وی اظهار داش��ت: در این زمینه می توان با اس��تفاده از ظرفیت و پتانسیل بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا 
)AIIB( و منابع صندوق جاده ابریشم )Silk Road Fund( به عنوان بازوهای تأمین مالی پروژه های کشورهای 
در مس��یر جاده ابریش��م و همچنین با حسن نظر و ایفای نقش مؤثر دولت چین، کشورها را در تحقق اهداف شان 

یاری کرد.

نیکنام ببری
کارشناس اقتصادی



در حالی که قیمت نفت برنت دریای ش��مال از مرز ۷۴ دالر در هر بش��که عبور 
کرده و با عدم تمدید معافیت خریداران نفت ایران هر لحظه بر تردیدهای بازار نفت 
افزوده می ش��ود، نشریه »فایننش��ال تایمز« سعی کرده است به برخی از مهم ترین 

سؤاالت درخصوص آینده بازار نفت پاسخ دهد.
هفته پیش بود که کاخ سفید با انتشار بیانیه ای اعالم کرد معافیت خریداران نفت 
ایران را تمدید نمی کند. مقامات دولت ترامپ تأکید کرده اند که همچنان به تالش 
برای به صفر رس��اندن صادرات نفت ایران ادامه خواهند داد و تصمیم ترامپ برای 

تمدید نکردن معافیت ها نیز در همین راستا اتخاذ شده است.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه فعاالن ب��ازار نفت هن��وز هم به ظرفیت ه��ای دیگر 
تولیدکنندگان نفت برای جایگزینی نفت ایران با دیده تردید نگاه می کنند و رشد 
مستمر قیمت نفت در هفته های اخیر و رسیدن آن به سقف شش ماهه خود گواهی 
بر این مدعاست. با این حال مقامات واشنگتن با تکیه بر وعده های نفتی عربستان 
و امارات ادعا می کنند که این دو کشور و سایر اعضای اوپک کمبود نفت ایران در 

بازار را جبران خواهند کرد.
آیا آمریکا می تواند صادرات نفت ایران را صفر کند؟

براس��اس آمارهای ش��رکت مش��اوره انرژی FGE لندن، ایران در ماه های اخیر 
روزانه 2.۵ میلیون بشکه نفت تولید و بین ۱ تا ۱.3 میلیون بشکه نفت صادر کرده 
است. البته برخی شرکت ها و رسانه ها که در زمینه رهگیری نفت کش ها تخصص 

دارند، می گویند صادرات نفت ایران تا ۱.۹ میلیون بشکه در روز بوده است.
کشورهای چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه بزرگترین مشتریان نفت ایران 
بوده اند. در این میان چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان بارها مخالفت خود 
با تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران ابراز داشته و به گفته »جیووانی استانوو« 
تحلیلگر واحد مدیریت ثروت بانک UBS س��وئیس، می توان انتظار داش��ت چین 
یک��ی از موانع جدی پیش روی آمریکا برای به صفر رس��اندن صادرات نفت ایران 
باش��د؛ هرچند با توجه به همراه ش��دن احتمالی سایر کش��ورها با آمریکا، کاهش 
ص��ادرات نف��ت ایران به کمتر از یک میلیون بش��که در روز اتفاق��ی دور از انتظار 

نخواهد بود.
البته شاید آمریکا قادر باشد با فشار آوردن به سایر کشورها صادرات نفت ایران 
را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، اما برآورد می شود که ایران حتی در ماه های 
اخیر به رغم این فش��ارها توانسته است روزانه بین ۱00 تا 300 هزار بشکه نفت را 
دور از چشم آمریکا )به کشورهایی که در شمول معافیت ها نبوده اند( صادر کند. از 

این رو صادرات نفت ایران در بدترین حالت آن نیز به صفر نخواهد رسید.
آیا بازار برای حذف احتمالی نفت ایران آماده است؟

کشورهای عضو اوپک و دیگر متحدان آنها از ابتدای سال جاری میالدی به منظور 
ایج��اد ت��وازن در بازار نفت و کمک به افزایش قیمت ها، تولید نفت خود را کاهش 
دادند و به همین دلیل آنها در حال حاضر از ظرفیت مازاد برخوردارند و می توانند 

روی این ظرفیت آزاد مانور دهند.
مقامات واشنگتن می گویند عربستان و امارات به آنها اطمینان داده اند که عرضه 
نفت ]پس از حذف احتمالی ایران از بازار[ به اندازه کافی خواهد بود. وزارت انرژی 
آمریکا روز دوشنبه طی بیانیه ای اعالم کرد افزایش تولید نفت این کشور و توانایی 
اوپک برای تولید نفت بیش��تر بدین معناست که ظرفیت مازاد کافی برای افزایش 
عرضه نفت وجود دارد. عربس��تان در حال حاضر روزانه کمتر از ۱0 میلیون بشکه 
نفت تولید می کند، در حالی که قادر است تولید نفت خود را دست کم یک میلیون 

بشکه در روز افزایش دهد.
با این حال کارشناسان مؤسسه انرژی اسپکتس )Energy Aspects( لندن که 
در زمینه مشاوره و تحقیقات انرژی فعالیت می کند، معتقدند وزارت انرژی آمریکا 
در محاسبات خود دچار اشتباه شده و به غلط درخصوص عرضه کافی نفت در بازار 

کاماًل احساس امنیت می کند.
به گفته تحلیلگران مؤسسه انرژی اسپکتس، نه تنها این احتمال وجود دارد که 
کمب��ود نفت ایران از لحاظ کمی در بازار جبران نش��ود بلکه ممکن اس��ت دیگر 
تولیدکنندگان نفت نتوانند برخ��ی گریدهای نفتی خاص مورد نیاز بازار را که در 
حال حاضر از س��وی ایران عرضه می شود را تأمین کنند. از طرفی مشکالت تولید 
و عرضه نفت از سوی کشورهای نفتی بحران زده ای مانند لیبی و ونزوئال را نیز باید 

به عنوان یک تهدید بالقوه در بازار نفت لحاظ کرد.
واکنش دیگر اعضای اوپک چگونه خواهد بود؟

عربس��تان س��عودی به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت در بین اعضای اوپک 
مجبور خواهد بود برای جبران کمبود نفت ایران در بازار رفتار محتاطانه تری را در 
پیش گیرد و با سایر اعضای اوپک و نیز متحدان این سازمان نفتی هماهنگ باشد.
این کش��ور در نیمه دوم س��ال گذش��ته میالدی تولید نفت خود را افزایش داد 
زیرا مترصد آن بود که با آغاز رس��می تحریم های آمریکا علیه ایران در ماه نوامبر 
)آب��ان ۹۷( خ��أ نفت ایران را در بازار نفت پر کن��د، اما پس از آنکه آمریکا برخی 
مش��تریان نفت ایران را موقتاً از اج��رای تحریم ها معاف کرد و با این اقدام موجب 
کاهش چشمگیر بهای نفت در بازارهای جهانی شد، عربستان نه تنها احساس کرد 
که مورد خیانت آمریکا قرار گرفته است، بلکه مجبور بود نگاه های خشمگین سایر 

اعضای اوپک را تحمل کند.
منابع آگاه و افرادی که با سیاست های نفتی عربستان آشنایی دارند، می گویند 
این بار س��عودی ها تنها زمانی تولید نفت خود را افزایش خواهند داد که صادرات 
نفت ایران کاهش یافته باشد. به گفته آنها، عربستان در قیاس با گذشته محتاط تر 

شده و به صورت یکجانبه اقدام به افزایش سطح تولید خود نخواهد کرد.
دولت عربس��تان در بیانیه اخیر خود درخصوص جبران خأ نفت ایران در بازار 
خاطرنشان ساخته است که برای تضمین عرضه نفت به میزان کافی، با سایر اعضای 

اوپک همکاری خواهد کرد.

احتماالً روس��یه که اخیراً برای طرح کاهش تولید نف��ت در کنار اعضای اوپک 
حضور داش��ته است، از تصمیم اعضای این س��ازمان برای افزایش تولید نفت نیز 
حمای��ت خواهد کرد. البته در این میان ونزوئال ک��ه خود هدف تحریم های نفتی 
آمریکا قرار گرفته است، می تواند جزو مخالفان اصلی طرح افزایش تولید نفت باشد 

زیرا این طرح به سود اهداف سیاست خارجی آمریکا خواهد بود.
روند قیمت نفت چگونه پیش خواهد رفت؟

دولت آمریکا تالش کرده اس��ت ریس��ک افزایش قیمت نفت بر اثر خارج شدن 
ای��ران از بازار نفت را کمتر از حد واقعی آن جلوه دهد. یک مقام ارش��د آمریکایی 
تأکی��د کرد روند عرضه در بازار نفت خوب اس��ت و آمری��کا اطمینان دارد که این 
وضعیت ادامه خواهد یافت. با این حال، کارشناسان حوزه انرژی نظر دیگری دارند. 
آنها می پرسند اگر تولیدکنندگان بزرگ نفت ظرفیت مازاد خود را فعال کنند و در 
صورت بروز هرگونه بحرانی که منجر به اختالل در عرضه نفت شود دیگر ظرفیتی 
برای افزایش عرضه نداش��ته باشند، در کوتاه مدت چه وضعیتی بر بازار نفت حاکم 

خواهد شد؟
گری راس، مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری بلک گلد )Black Gold( که 
سال هاست در بازار نفت حضور دارد، در این مورد می گوید: »در اقصی نقاط جهان 
ریسک های متعددی برای عرضه نفت دیده می شود. در حال حاضر ظرفیت مازاد 
کاف��ی برای مواجه��ه با اتفاقات غیرمنتظره وجود دارد؛ اما تحوالتی مانند ش��دت 
گرفتن تحریم های آمریکا علیه ونزوئال و وضعیت نابسامان لیبی و نیجریه موجب 

افزایش نااطمینانی ها شده اند.«
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال در حال حاضر نزدیک به ۷۵دالر است 
و گ��ری راس می گوی��د این رقم می تواند به راحتی از مرز ۷۵ دالر و حتی ۸0 دالر 

نیز عبور کند.
تبعات افزایش قیمت نفت بر اقتصاد آمریکا چیست؟

افزایش قیمت نفت موجب رونق گرفتن صنعت نفت شیل آمریکا می شود و این 
مس��ئله تأثیرات منفی افزایش قیمت انواع س��وخت را تا حد زیادی خنثی خواهد 
کرد، اما در هر صورت افزایش قیمت س��وخت، آن هم در آس��تانه فصل تابس��تان 
که فصل اوج سفر محسوب می ش��ود، نگرانی ها زیادی را در بین مصرف کنندگان 

آمریکایی پدید خواهد آورد.
متوس��ط قیمت هر گالن )حدود 3.۸ لیتر( بنزین در آمریکا طی هفته گذش��ته 
2.۸3 دالر بوده است که ۵6 سنت نسبت به آخرین روز سال 20۱۸ افزایش نشان 
می ده��د. قیمت بنزین در آمریکا اکنون به باالترین میزان آن در ش��ش ماه اخیر 
رس��یده و تنها با یک افزایش ۱0 س��نتی در هر گالن، سقف پنج ساله خود را نیز 
خواهد شکست. دونالد ترامپ همواره اوپک را مقصر باال بودن قیمت نفت خوانده 
اس��ت، اما اگر این بار قیمت بنزین با شیب زیادی رشد کند، دولت او باید حداقل 

بخشی از تقصیرات را بپذیرد.

پیش بینی »فایننشال تایمز« از پیامدهای لغو معافیت نفتی ایران از سوی آمریکا

خواب آشفته تحریم نفت ایران

کاخ س��فید در جدیدترین اعالمیه خود اعالم کرده قصد دارد با لغو معافیت های 
نفتی که به مشتریان ایران داده بود میزان صادرات ایران را به صفر برساند؛ هدفی که 
مقامات ایرانی آن را نشدنی می دانند و تحلیلگران نفتی راهکارهایی را برای مقابله 

با این تصمیم ارائه کرده اند.
به گزارش ایسنا، سایه سیاست بر نفت با اعالمیه کاخ سفید مبنی بر اینکه ایاالت 
متحده معافیت از تحریم های نفتی هشت کشور را تمدید نخواهد کرد، سنگین تر از 
گذشته شد. در این بیانیه آمده است: دونالد ترامپ تصمیم گرفته که معافیت های 
نفتی را که در اوایل ماه مهر منقضی می شود، تمدید نکند. این تصمیم برای به صفر 
رساندن صادرات نفت ایران اتخاذ شده است که نظام جمهوری اسالمی، اصلی ترین 

منبع درآمدش را از دست دهد.
در این س��وی ماجرا، بیژن زنگنه، وزیر نفت که س��وم اردیبهشت ماه در مجلس 
حضور یافته بود، اعالم کرد خواب آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران 
تعبیر نمی ش��ود. به گفته وی، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار نفت شکننده است و 
بیانیه آمریکا و حامی��ان منطقه اش برای اطمینان دادن به بازار نفت و جلوگیری از 
قیمت نفت، نشان دهنده  نگرانی آنها از بی ثباتی و شکنندگی بازار نفت است که این 

بازار بسیار غیرقابل پیش بینی است.
بررسی راهکارهای ایران برای مقابله با آمریکا

در این راستا، یک تحلیلگر حوزه انرژی، راهکارهایی را برای مقابله با تحریم های 
نفتی آمریکا ارائه کرده است که یکی از این راهکارها مراجعه ایران به شورای امنیت 
س��ازمان ملل و ش��کایت از آمریکا و راهکار دیگر تعامل با دولت ها و ش��رکت های 

کوچک خارجی است.
س��یدمهدی حس��ینی با تاکید بر اینکه امکان ندارد صادرات نفت ایران به صفر 
برس��د، افزود: حتی زمانی که سازمان ملل ایران را تحریم کرده بود و همه کشورها 
متعهد بودند آن را اجرا کنند، صادرات نفت ایران براساس منابع ثانویه، حدود یک 
میلیون و 200 هزار بش��که ب��ود. در حال حاضر تحریم ه��ا تحریم های یک جانبه 
آمریکاست و نکته مهم این است که دولت ها موضوع آن نیست و ایران باید حداکثر 

استفاده را از این موضوع برای دور زدن تحریم ها داشته باشد.
وی اف��زود: به عبارت دیگر، اگر با یک دولت قرارداد امضا کنیم و معامله را انجام 
دهی��م، آمریکا نمی تواند دولت ها را تحریم کند، بلکه بخش خصوصی کش��ورها از 
سوی آمریکا تهدید می شوند که منافعی در آمریکا دارند. البته برخی دولت ها مانند 
چی��ن ح��دود 600 تا ۷00 میلیارد دالر تجارت با آمری��کا دارد که قطعاً نگران آن 
خواهد بود. در مجموع، دولت ها می توانند معامله خود با ما را ادامه دهند و از ایران 
نفت وارد کنند. همچنین شرکت های کوچک و متوسطی که سرمایه ای در آمریکا 

ندارند و آسیب پذیر نیستند، می توانند به تعامل خود با ما ادامه دهند.

این تحلیلگر ارشد حوزه انرژی، در ادامه با اشاره به حکم دادگاه الهه اظهار کرد: 
از مهرماه سال گذشته حکمی از دیوان دادگستری الهه داشتیم که اجرا نکردیم، در 
حالی که ایران باید برای اجرای این حکم اقدام می کرد و با مراجعه به شورای امنیت 
و از آمریکا برای عدم اجرای حکم دیوان دادگس��تری الهه شکایت می کرد. آمریکا 

هم نمی توانست آن را وتو کند.
حسینی افزود: در این حکم آمده بود موارد انسان دوستانه شامل تحریم نمی شود 
و تحریم ها باید به صورتی باشد که به مردم آسیب نرسد. همچنین تاکید شده بود 
که دو طرف نباید اقدامی کنند که ش��رایط از آنچه که هس��ت بدتر شود. در حالی 
که اقدامات شرایط را بدتر کرده و صراحتاً اعالم کرده است قصد دارد ایران را تحت 
فشار قرار دهد. به عبارت دیگر آمریکا حکم دیوان را نقض کرده است و ما شکایت 
نمی کنیم. اگر موفق به گرفتن قطع نامه از ش��ورای امنیت شویم، حتی اگر آمریکا 
اجرا نکند، از آنجاکه حکم الزم االجراست کشورهای دیگر یک محمل حقوقی پیدا 

می کنند تا اینکه تحریم ها را اجرا نکنند.
براس��اس این گزارش، یازدهم مهرماه س��ال گذشته، جلس��ه دیوان بین المللی 
دادگس��تری برای بررسی درخواس��ت ایران برای صدور قرار موقت برای آمریکا در 
اعتراض به تصمیم واش��نگتن برای بازگردان��دن تحریم های یک جانبه علیه تهران 

برگزار شد. دادگاه الهه آمریکا را به رعایت حقوق ایران موظف کرد.

2 راهکار ایران برای مقابله با تحریم های نفتی آمریکا

سایه سیاست بر سر نفت

نگاه

بازخوانی تجربه مصدق در مبارزه با تحریم نفتی
در جست وجوی اقتصاد منهای نفت

دوره نخس��ت وزیری محم��د مصدق دوره ای پرفراز و نش��یب در 
تاریخ معاصر ایران است. یکی از ابعاد مثبت این دوره، الگویی بوده 
که مصدق اقتصاد ایران را با استناد به آن برای مدتی اداره کرده و 
از قضا الگویی اس��ت که شاید امروز نیز بتواند به عنوان یک راهبرد 
مورد اس��تفاده ق��رار گیرد. این الگو، اداره کش��ور منهای نفت بوده 
اس��ت. البته این مس��ئله برای مصدق انتخاب نبود بلکه او در عمل 
انجام ش��ده قرار گرفت؛ یعنی از س��ویی آمریکایی ها حاضر نبودند 
هیچ وامی را بدون حل مناقشه نفتی به ایران بدهند و شوروی هم 
خسارات جنگ جهانی را به ایران پرداخت نمی کرد و در این شرایط 
الگوی اقتصاد بدون نفت به عنوان یک ضرورت از س��وی مصدق در 

دستور کار قرار گرفت.
به گزارش موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، پس از خلع ید 
انگلس��تان از صنایع نفت ایران در جنوب کشور اوضاع جدیدی بر 
اقتصاد ایران حاکم ش��د که شاید تا پیش از این برای مصدق نیز 
قابل پیش بینی نبود. انگلستان پس از این رخداد بالفاصله تمامی 
امکانات خود را در این مس��یر ب��ه کار گرفت که مانع صدور نفت 
ایران شود. دولت مصدق ابتدا با این شرایط کنار آمد اما لحظه به 
لحظه ذخایر ارزی کش��ور کاهش پیدا می کرد. در چنین شرایطی 
بود که مجموعه سیاس��ت های تطبیقی از سوی دولت مصدق در 
عرصه اقتصادی با محوریت اقتصاد بدون نفت دنبال ش��د و نتیجه 
آن این بود که به قول مصدق روزی هم که دولتش س��قوط کرد 
وجهی معادل ۸00 میلی��ون ریال نقد و در حدود ۱200 میلیون 
ریال مطالبات و جنسی موجود داشت که از آن دولت بعد استفاده 

کرد.
تغییر موازنه واردات و صادرات: در شرایطی که ذخایر ارزی رو 
به کاهش بود و دولت نیز عمال امکان صدور نفت نداشت یکی از 
راهکارهایی که در عرص��ه داخلی مدنظر قرار گرفت این بود که 
عمال و صرفا برای کاالهای بس��یار ضروری ارز به فروش برسد تا 
از ای��ن طریق در مصرف ارز نیز صرفه جویی صورت بگیرد. عالوه 
ب��ر این مطابق این الگ��و برای مثال ش��اخص صادراتی ایران به 
کش��وری مانند آلمان براساس این سیاس��ت جدید افزایش پیدا 
کرد. سیاس��ت های بانکی نیز به س��مت تش��ویق مقوله صادرات 
حرک��ت می کن��د و حتی در دی ماه س��ال ۱33۱ ش��اهد تولد 
بانک جدیدی هس��تیم که منحصرا با هدف تشویق سیاست های 
صادراتی آغاز به کار می کند. در نتیجه این سیاس��ت ها، در دوره 
س��ال های ۱330 ت��ا ۱332، ارزش ص��وری ص��ادرات غیرنفتی 
۴۱درصد اما ارزش واقعی اش ۱۸درصد باال رفت. از س��وی دیگر 
افزایش ۱۸درصدی قیمت ریالی اقالم وارداتی نسبت به کاالهای 
داخلی در این دوره، تا حد زیادی کاهش شدید حجم واردات در 

این دوره را توضیح می دهد.
از سوی دیگر کارشناس��ان اقتصادی دولت محمد مصدق به این 
جمع بندی رس��یدند که دولت ی��ا نباید در مقام تولیدکننده حضور 
داشته باشد و یا اگر دست به این اقدام می زند این تولید باید برای 
دولت صرفه اقتصادی داش��ته باشد به این معنا که قیمت کاالهایی 
که مستقیما وظیفه تولید آنها بر دوش دولت است باید افزایش پیدا 
کند و در قالب سیاس��ت های اقتصادی بدون نفت شاهد هستیم که 
در این برهه قیمت کاالهایی مانند قند و شکر و چای افزایش پیدا 

می کند که به نوعی حکم مالیات غیرمستقیم را نیز دارد.
بهره گی��ری از اوراق قرض��ه: الگوی دیگری ک��ه در برهه فقدان 
صادرات نفتی از س��وی دولت مصدق دنبال ش��د این بود که تالش 
صورت گرفت مردم هرچه بیش��تر در مس��ائل و سرمایه گذاری های 
اقتصادی دخیل ش��وند و بخش��ی از این سیاس��ت از طریق انتشار 
اوراق قرض��ه دنبال ش��د. افراد مرفه و ثروتمند چن��دان تمایلی به 
یاری دادن دولت نداش��تند و نرخ بهره اوراق نیز بسیار کمتر از نرخ 
بهره رسمی و غیررس��می بازار بود. در مجموع این سیاست عمدتا 
از سوی بازاریان طرفدار دولت مورد حمایت قرار گرفت اما می توان 
ای��ن دوره را در تاریخ معاصر ایران جزو مع��دود برهه هایی قلمداد 

کرد که مردم در اقتصاد مشارکت داشته اند.
توجه ویژه به کش��اورزی: وقتی قرار باشد اقتصاد بدون نفت اداره 
ش��ود، قاعدتا باید از ظرفیت های داخلی حمایت بیش��تری صورت 
بگی��رد و محصول دیگری جایگزین نفت در بودجه ش��ود. می توان 
عن��وان کرد در دوره مذکور که به نوع��ی مدل اقتصاد مقاومتی در 
آن پیاده سازی شده است؛ توجه به محصوالت کشاورزی و صادرات 
آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. دولت مصدق در این 
برهه سیاس��ت های حمایتی خود از بخش کشاورزی را افزایش داد 
و لوایح زیادی نیز در این راس��تا مورد تصویب قرار گرفت. مجموع 
این اقدامات به ویژه در حوزه کش��اورزی س��بب شد تا تولید داخلی 
در دوره مص��دق و در دوره تحریم ص��ادرات نفتی، به عنوان محور 
قرار بگیرد و همین امر باعث ش��د تا عالوه بر اینکه تراز پرداخت ها 
به حالت مثبت تغییر کند کسری بودجه نیز به کمترین میزان خود 

در ماه های پایانی نخست وزیری برسد.
برآورده��ای محققانی مانند جان ف��وران، نیکی کدی و کاتوزیان 
همگی موید این مسئله است که اگر سیاست ها و شرایط حاکم در 
دوره نخس��ت وزیری مصدق و به وی��ژه ممانعت از صادرات نفت تا 
زمانی نامعلوم هم ادامه می یافت، اقتصاد ایران می توانست در غیاب 
درآم��د نفت و بدون  اقدامات ریاضتی بیش��تر، بر همان مداری که 
می رفت باقی بماند و دوام بیاورد. در این دوره ش��اهد هس��تیم که 
عمده سیاست های تطبیقی اعمال شده برای مقابله با گرفتاری های 

ارزی موفق بودند.
از س��وی دیگر در این برهه عمده تمرکز متوجه زیرس��اخت های 
داخل��ی و حمایت از تولید داخلی می ش��ود و صادرات و واردات هر 
کدام از قواعد خاص خود پیروی می کنند و دولت قرار نیست دیگر 
واردکننده کاالهای تجملی باش��د مگر آنک��ه صادرکنندگان موفق 
ش��وند کاالهایی را که ضریب فروش کمتری دارند به سایر کشورها 
صادر کنند و در مقابل مجوز واردات به این دسته از صادرکنندگان 
اعطا می ش��د و از این طریق مشوق های مناس��بی برای صادرات و 

واردات در نظر گرفته شده بود.
میزان وابس��تگی به ارز نی��ز از طریق کاهش وابس��تگی به نفت 
در دوره مص��دق کاهش پیدا کرد و بهره گیری از الگوی مش��ارکت 
اقتص��ادی مردم نیز در این دوره م��ورد آزمون و خطا قرار گرفت و 
هرچند که نتایج چندان چش��مگیری نداشت اما در مجموع تجربه 

نسبتاً موفقی بود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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س��ال ۹۸ با تورم 30.6درصدی شروع به کار کرد. تورم از سال پیش و همگام با 
گران شدن دالر شروع به باال رفتن کرد و حاال از مرز 30درصدی عبور کرده است. 
گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده فروردین ۹۸ نشان می دهد 
میانگین قیمت ها در این ماه نسبت به فروردین پارسال ۱.۵ برابر شده و این یعنی 
تورم نقطه به نقطه در فروردین به ۵۱.۴درصد رسیده است. همچنین تورم ماهانه 
برای فروردین ۴درصد محاس��به ش��ده که نسبت به گزارش قبلی یعنی اسفندماه، 

افزایش داشته است.
ب��ه گزارش فرارو، برای اینکه ببینیم هر کدام از اصطالح هایی که در گزارش های 
تورم اس��تفاده می ش��وند چه معنایی دارند، بهتر است از اصطالح شاخص قیمت ها 
ش��روع کنیم. در آمارگیری برای اینکه همه قیمت ها با یک معیار یکسان محاسبه 
ش��وند، به جای خود قیمت، از ش��اخص قیمت برای محاس��به تغییرات اس��تفاده 
می کنند. محاسبه ش��اخص قیمت نیاز به یک سال پایه دارد. در گزارش های تورم 
سال پایه، همان سال ۹۵ است. به این معنا که همه قیمت ها را در سال ۹۵ معادل 
رقم ۱00 در نظر می گیرند. یعنی اگر یک کاال در سال ۹۵ هزار تومان قیمت داشت 
و حاال 3 هزار و ۵00 تومان قیمت دارد، یعنی شاخص قیمت این کاال در حال حاضر 

3.۵ برابر سال ۹۵ و برابر با 3۵0 است.
حاال هر اتفاقی که برای شاخص قیمت بیفتد، خودش را در تورم نشان می دهد. 
فرض کنید میانگین شاخص قیمت محصوالت خوراکی در بهمن ماه 2۵0 باشد. اگر 
این شاخص در ماه بعد به 2۵6 برسد، یعنی محصوالت خوراکی در این یک ماه تورم 
2.۴درصدی را پشت سر گذاشته. این همان تورم ماهانه است که اختالف قیمت ها 

نسبت به ماه گذشته را نشان می دهد.
اصطالح مهم تر از تورم ماهانه، تورم نقطه به نقطه است. به این معنا که در گزارش 
تورم مشخص می شود میانگین قیمت یک کاال در بازه یک ماه، چه تغییراتی نسبت 
به مدت مش��ابه سال قبل داش��ته. مثال اگر االن ش��اخص قیمت دخانیات برابر با 
3۵0 باشد و این شاخص در گزارش سال گذشته 260 اعالم شده باشد، این یعنی 
تورم نقطه به نقطه دخانیات حدود 3۴.6درصد اس��ت. مالک قوی تر برای محاسبه 

گرانی ها، تورم ساالنه یا ۱2ماهه است. خیلی ها تورم نقطه به نقطه را با تورم ساالنه 
اشتباه می گیرند. 

همانطور که اش��اره ش��د، تورم نقطه به نقطه اختالف قیمت ها در این ماه با ماه 
مشابه سال قبل است، اما تورم ساالنه بازه زمانی گسترده تری را شامل می شود. برای 
محاس��به تورم س��االنه، اول باید میانگین قیمت یک کاال در بازه یک سال اخیر را 
محاسبه کنیم و بعد آن را با میانگین قیمت یک سال قبل تر مقایسه کنیم. به طور 
مثال اگر میانگین شاخص قیمت برای گوشت قرمز در ۱2 ماه منتهی به فروردین ماه 
س��ال ۹۸، برابر با 230 باشد، باید این عدد را با میانگین شاخص قیمت گوشت در 
۱2 ماه منتهی به فروردین سال ۹۷ مقایسه کنیم که مثال ۱۸0 است. با این تفسیر 
تورم ساالنه یا ۱2 ماهه گوشت در فروردین ۹۸ معادل 2۷.۸درصد محاسبه می شود.

بعد از اینکه تورم تک تک گروه های کاال و خدمات را محاس��به کردیم، نوبت به 
محاسبه تورم کل می رسد. برای این کار باید ببینیم کدام گروه ها بیشترین تاثیر را 
در زندگی ما دارند. به همین خاطر برای هر گروه یک ضریب تاثیر در نظر می گیریم. 
به طور مثال ضریب تاثیر تورم بخش مسکن در تورم کل، 3۱.۱2درصد است. چراکه 
مسکن تاثیر زیادی روی زندگی مردم دارد. در مقابل بخش دخانیات کمترین تاثیر 
را در محاسبه تورم کل دارد. طوری که تنها 0.۵۹درصد روی تورم کل اثر می گذارد. 
مرکز آمار با همین ضرایب که براس��اس میزان اثرگ��ذاری آنها در زندگی مردم به 
دس��ت آمده، از کل قیمت کاال ها و خدمات میانگین می گیرد و با همان روش های 

قبلی تورم ماهانه، نقطه به نقطه و ساالنه را محاسبه می کند.
ام��ا هفت نکته مهمی که در گزارش ت��ورم فروردین ماه ۹۸ جلب توجه می کند، 

عبارت است از:
* کفه خوراکی ها در تورم فروردین س��نگین تر بود. طوری که تورم ماهانه اقالم 
خوراکی دو برابر تورم کل اس��ت و معادل ۸.۸درصد محاسبه شده. همچنین تورم 
ساالنه محصوالت خوراکی تقریبا ۱.۵ برابر بیشتر از تورم ۱2 ماهه اعالم شده است.
* در بین محصوالت خوراکی، س��بزیجات به صورت چراغ خاموش و بدون س��ر 
و صدا بیش��ترین افزایش قیمت را تجربه کرده اند. طوری که میانگین قیمت انواع 

سبزی و حبوبات نسبت به ماه گذشته 30درصد افزایش پیدا و کرده و باعث شده 
این گروه خوراکی ها در صدر تورم ماهانه قرار بگیرند.

* بعد از سبزیجات، رتبه بعدی افزایش قیمت به میوه و خشکبار می رسد. آنچنان 
دور از ذهن نیست که در فروردین قیمت میوه و آجیل گران شده باشد. طوری که 
هر روز خبر گرانی یکی از آنها به گوش مان می خورد. میوه و خشکبار در فروردین 
امسال افزایش قیمت 20.۸درصدی نسبت به اسفند را پشت سر گذاشتند و در مقام 
دوم ت��ورم ماهانه قرار دارند و تورم بقیه محص��والت خوراکی پایین تر از ۱0درصد 

محاسبه شده است.
* گوش��ت به خاطر گران بودنش خیلی س��ر و صدا کرده، اما نگاهی که به تورم 
نقطه به نقطه کاال ها و خدمات بیندازیم می بینیم گوش��ت در رده س��وم قرار دارد، 
چراکه بعد از سبزیجات، دخانیات بیشترین افزایش قیمت را نسبت به سال گذشته 
تجربه کرده است و تورم نقطه به نقطه دخانیات در فروردین ماه ۱23درصد محاسبه 

شده است.
* همه چیز گران نش��ده، بعضی اقالم هستند که در گزارش تورم فروردین، رقم 
منفی به خود گرفته اند. مثال تورم قیمت حمل و نقل در فروردین ماه معکوس بوده 
و 0.۸درصد نس��بت به اس��فند کاهش پیدا کرده. در کنار حمل و نقل، قیمت آب، 

برق و سوخت هم با تورم منفی 0.۵درصد نسبت به اسفندماه روبه رو بوده است.
* اگر نگاهی به تورم س��االنه بیندازیم، می بینیم بیش��تر از خوراکی ها، دس��ته 
مبلمان و لوازم خانگی ش��اهد افزایش قیمت بوده ان��د. طوری که تورم محصوالت 
خوراکی و آشامیدنی ۴3.۵درصد است، اما در طرف مقابل مبلمان و لوازم خانگی در 

فروردین ماه شاهد تورم ۴۹.۱درصدی بوده اند.
* بعد از مبلمان و لوازم خانگی، بخش تفریح و فرهنگ بیش��ترین تورم س��االنه 
را پشت سر گذاشته است. نمونه مشخص و ملموس آن هم قیمت کتاب است که 
در یک سال اخیر افزایش قابل توجهی داشته. همین موضوع باعث شده که بخش 
تفریح و فرهنگ با تورم ساالنه ۴۸.۸درصد، در رده دوم تورم در بخش های مختلف 

قرار بگیرد.

کدام کاالها در فروردین ماه بیشترین تورم را تجربه کردند؟
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ترومپت ناکوک ترامپ

در جهان معاصر هیچ پدیده ای اندازه ترامپ برای بش��ریت جدید 
و در عین حال عجیب و ش��گفت انگیز نبوده اس��ت. درست در قلب 
و مرکز نظام س��رمایه داری فردی به ارکان اصلی قدرت رس��ید که 
تفکری کامال ضد سرمایه داری و تجارت آزاد دارد. ترامپ حامل یک 
باور و ایدئولوژی ملی گرایی افراطی و تهاجمی است که برای جهان 

و نظام جدید تهدید و خطری بزرگ محسوب می شود.
امروز با گذش��ت قریب به س��ه س��ال از زمام��داری ترامپ، روح 
و هس��ته اصلی تفکر ترام��پ برای نخبگان و جامعه دانش��گاهی و 
رسانه ای عیان شده است. در نظام جهانی که تقریبا 200 کشور در 
دنیا را ش��امل می شود کمتر رهبر و دولتی می توان یافت که موافق 
مراد و تفکر ترامپ و سیاس��ت هایش باشد. تنها رژیم صهیونیستی 
و عربستان بن س��لمان است که پیرو و حامی سیاست های افراطی 
رئی��س جمهور آمریکا هس��تند. حمایت ای��ن دو رژیم خود گویای 

افراط گرایی و مسیر غلط و خطرناک سیاست های ترامپ است.
قصد این نوش��تار بیان رویکردهای ترامپ و مخالفت های جهانی 
نیس��ت، بلکه به دنبال واکاوی تشابه اسمی ترامپ با ترومپت است. 
این تشابه اسمی گرچه تصادفی است اما در نوع خود می تواند حامل 
معناها و پیام های جدی داش��ته باش��د. ترومپت یکی از س��ازهای 
معروف جهان اس��ت. این ساز مدل سازهای برنجی- بادی است که 
در محدوده س��وپرانو، زیرترین صدا را در بین سازهای بادی برنجی 

می تواند تولید کند.
رجزخوانی ه��ا و تهدیده��ای گاه و بیگاه ترامپ برای کش��ورها و 
رهبران دنیا در ذهن تداعی گر نوت ها و صدای تولیدشده از ترومپت 
است، اما تفاوت ترامپ با ساز ترومپت در ناکوک بودن و ناهمخوان 
بودن صوت هایش است. ترامپ بدون دعوا و جار و جنجال، از هویت 
واقعی اش فاصله می گیرد. همانطور که س��از ترومپت برای نواختن 
نوت ها و آهنگ های خاص و زیبا ساخته شده است، فلسفه سیاسی 
ترامپ و حضورش در رأس هرم قدرت آمریکا برای ایجاد آش��وب و 

شیپور منازعات و درگیری هاست.
به همان نس��بت ک��ه وزن و ترتیب آهنگی دقیق و حساب ش��ده 
در س��از ترومپت است به همان میزان رفتار ترامپ و صحبت هایش 
آغش��ته به مغلطه، تناقض گویی و عوام فریبی است. کل هنر ترامپ 

برای زدن توئیت های بادی و توخالی است.
ای��ن توئیت ها گرچه در روزه��ای اول حضورش در قدرت، بعضی 
جریان ه��ا در داخل و خ��ارج آمریکا را به حرکت وامی داش��ت، اما 
امروز دیگر بر جریان های حامی ترامپ هم ثابت شده که صحبت ها 
و توئیت های او صرفا کارکرد رس��انه ای و احساسی برای عقده های 
ش��خصی خود او دارد. ب��رای همین می گوین��د در مواجهه و مهار 

ترامپ نباید در دام پژواک ساز ناکوک ترامپ بیفتیم.
س��کوت و صبر در ش��رایط کنونی، کاراترین استراتژی برای مهار 
ترامپ اس��ت. هرچه بخواهیم در برابر رفتار احساسی و پرطمطراق 
ترام��پ فعاالن��ه عم��ل کنیم به هم��ان نس��بت در دام ترامپ گیر 
می افتی��م. تقاب��ل لفظی و کالم��ی با ترامپ منجر به تندتر ش��دن 
صدای ترامپ خواهد ش��د. باید صبوری به خرج داد و ترامپ را در 
تنهای��ی خود رها کرد. صداهای دلخراش ترام��پ خواهانی در دنیا 
ندارد. امروز این صدا مونولوگی اس��ت و گذشت زمان باعث حذف و 

نابودی آن خواهد شد.

هدف آمریکا محقق نمی شود

اق��دام آمریکا مبنی بر عدم تمدی��د معافیت های نفتی را باید از 
چند منظر مورد بررسی قرار داد؛ مهم ترین سوال این است که آیا 
آمریکا می تواند به هدف خود یعنی صفر کردن صادرات نفت ایران 
دس��ت پیدا کند؟ پاسخ قطعا منفی اس��ت چون ایران مشتریانی 
دارد که دهه هاس��ت با این کشور همکاری می کنند. قدمت برخی 
از این تعامالت به حدود 6۵ سال پیش برمیگردد، بنابراین به این 
س��ادگی نیست که کش��وری بخواهد به دلیل تهدیدهای آمریکا، 
معامله با ایران را متوقف کند. پاالیش��گاه های این کشورها با نفت 
س��بک و سنگین ایران تطبیق داده ش��ده است. چند سال پیش 
که تحریم های گس��ترده سازمان ملل علیه ایران اتفاق افتاده بود 
و صادرات نفت ما کاهش چش��مگیری داش��ت، باز هم کشورهای 
چی��ن، هند، ژاپن، ترکی��ه و کره جنوبی به واردات نفت ش��ان از 
ایران ادامه دادند چون هم قیمت مناسب تر و هم کیفیت باالتری 
دارد. اگ��ر قرار باش��د از نفت ای��ران صرف نظر کنن��د، آن زمان 
خس��ارات اقتصادی قابل توجهی متوجه شان می شود، بنابراین از 
نظر اقتصادی، همکاری با ایران به نفع ش��ان اس��ت اما از آنجا که 
موضوع نفت دو بخش سیاسی و اقتصادی دارد باید دید در نهایت 
این کش��ورها چه تصمیمی می گیرند. آنچ��ه اکنون می بینیم این 
اس��ت که کش��ورهای طرف قرارداد ایران با اقدام آمریکا همراهی 
نکرده ان��د. مثال چین با تصمیم آمریکا مخالفت کرده اس��ت. این 
کش��ور روزانه ۷۵3 هزار بش��که نفت از ای��ران می خرد. همچنین 
هند و ترکیه نی��ز مخالفت خود را با عدم تمدید معافیت ها اعالم 
کرده ان��د. ک��ره جنوبی هم هیاتی ب��ه آمریکا فرس��تاده تا درباره 
تصمیم جدید آمریکا مذاکراتی داش��ته باش��د. بناب��ر آنچه گفته 
ش��د، تنها نتیجه تصمیم جدید آمریکا، افزایش قیمت نفت است؛ 
همان اتفاقی که اکنون هم رخ داده اس��ت و بررسی بورس لندن 
و نیویورک و ش��رق آسیا از رش��د ناگهانی قیمت ها حکایت دارد. 
از طرفی کش��ورهای عضو اوپک حاضر نیس��تند حجم تولیدشان 
را باال ببرند. این کش��ورها اکنون حدود 3۱ میلیون بشکه در روز 
تولید می کنند که نش��ان می دهد به مصوبه آخرین جلس��ه اوپک 
متعهد بوده اند. آمریکا اعالم کرده با همکاری عربس��تان و امارات، 
معافیت های نفتی ایران را لغو کرده اس��ت. این دو کشور تاکنون 
پاس��خ مش��خصی به آمریکا نداده و گفته اند عضو اوپک هستند و 
به تصمیمات آن متعهدن��د. در مجموع می توان گفت اقدام اخیر 

آمریکا بیشتر جنبه روانی دارد.
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یک اقتصاددان با بیان اینکه برای جبران بخش��ی از کاهش درآمدهای نفتی، 
اوراق با نقش فعال بانک مرکزی منتش��ر شود، گفت راهکار کاهش تورم کنترل 

نقدینگی است و نه پایه پولی.
تیمور رحمانی در گفت وگو با فارس، در مورد لغو معافیت صادرات نفت ایران 
از س��وی آمریکا و احتمال کاهش درآمدهای ارزی و نیز مشکالت تولید و رکود 
حاکم بر بنگاه ها گفت: اگر بگوییم این موضوع مشکل ایجاد نمی کند، قطعا نگاه 
مناسبی نیس��ت، چون اگر قرار بود چنین اتفاقی رخ ندهد، آمریکا چنین کاری 
نمی کرد. یکی از مشکالتی که در پی کاهش صادرات نفت به وجود خواهد آمد، 
اثری است که به بودجه دولت می گذارد، چراکه عدم تحقق بخشی از درآمدهای 

نفتی، بیشترین آثار خود را در بودجه منعکس می کند.
او ب��ا اش��اره به مضیق��ه بودجه ای دولت ادام��ه داد: یک��ی از گزینه ها متوجه 
هزینه های بودجه اس��ت تا در این زمینه صرفه جویی شود، اما با توجه به شرایط 
کنونی این رویکرد، رکود را بدتر می کند، به همین دلیل نباید س��راغ آن برویم. 
بخش عمده هزینه ها مربوط به حقوق و دستمزد بوده که ثابت است و نمی شود 
کاری ک��رد و در مورد س��ایر هزینه ها نیز عالوه ب��ر جابه جایی ردیف ها می توان 

اولویت ها را سبک و سنگین کرد.
این اقتصاددان تاکید کرد: هزینه های بودجه ای نباید از بخش هایی کم ش��ود 
که عوارض آن در بخش بنگاه ها و اش��تغال مشکل ایجاد می کند، چرا که برخی 
بنگاه ها به هزینه های دولت متصل هس��تند و رونق آنها در هزینه کرد بودجه ای 
اس��ت، مثال در بخش فعالیت های عمرانی و مباحث س��یل زدگان نیاز به آهن یا 
دیگر امکانات وجود دارد. قاعدتا بنگاه های تولید آهن با تقاضای بودجه ای تحریک 
می شوند، باید ببینیم کدام هزینه ها می تواند در جلوگیری از رکود و رونق تولید 

اثرگذار باشد.

رحمان��ی به بخش دیگر تحریم ها و کاهش صادرات نفت اش��اره کرد و گفت: 
س��وال اینجاست که منابع درآمدی جایگزین چیست؟ به صفر رسیدن صادرات 
نفت تقریبا غیرممکن است. با این حال عدم تحقق در منابع بودجه ایجاد می کند. 
بخشی از هزینه ها نیز ثابت است در این شرایط استقراض خارجی نمی توان انجام 
داد، البت��ه ضرورت ندارد و به مصلحت هم نیس��ت، بنابراین یکی از راهکارهای 

محتمل انتشار اوراق یا تامین منابع از بانک مرکزی است.
به گفته وی، با توجه به اینکه اقتصاد کشور دچار مضیقه مالی شده و بانک ها 
هم در تنگنای مالی هستند و امکان پذیر نیست بخشی از هزینه های بودجه ای از 
این طریق تامین شود، بیم آن می رود که نرخ سود را تحریک کند و به ناچار از 
طریق بانک مرکزی هزینه های ناشی از عدم تحقق درآمدهای نفتی تامین شود.

رحمان��ی ادامه داد: بانک مرک��زی طی ماه های اخیر عملیات بازار باز را فراهم 
کرده تا نرخ س��ود از کنترل خارج نش��ود و از این طریق می تواند به مدد دولت 
و بودجه بیاید. در این فرآیند با انتش��ار اوراق، تعهد اوراق سررسید شده از سمت 
بانک ها و اش��خاص روی دارایی های بانک مرکزی منتقل ش��ود که این موضوع 

آرمانی نیست، اما در شرایط حال حاضر اجتناب ناپذیر است. 
وی در پاس��خ به اینکه در س��ال های نه چندان دور به ش��یوه دیگری از بانک 
مرکزی برای مس��کن استقراض شد و بس��یاری از اقتصاددانان این استقراض را 
عامل تش��دید پایه پولی و تورم در جامعه می دانستند، آیا چنین اتفاقی با شیوه 
کنونی رخ نخواهد داد، خاطرنشان کرد: اینکه در آن سال ها عنوان شد پایه پولی 
علت تورم اس��ت، زیاد اغراق شد و برداش��ت صحیحی نیست، تورم را نقدینگی 

شکل می دهد، بنابراین نباید نگاه یکسویه به موضوعات داشت.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که برخی از اقتصاددانان سیاست های 
انقباضی را در ش��رایط کنونی پیش��نهاد می دهند تا بتوان ت��ورم را کاهش داد، 

تصریح کرد: اقتصاد در هر ش��رایطی با توجه به محدودیت ها راه حلی در اختیار 
ش��ما قرار می دهد، مثال اقدامات بانک مرکزی برای کنت��رل بازار ارز از ذهنیت 
اقتصادی برای محدود کردن تقاضا اس��تفاده کرد. سیاس��ت انقباضی نسبت به 

نقدینگی باید اعمال شود و رشد نقدینگی محدود شود و نه پایه پولی.
رحمانی توضیح داد: این چنین نیست که با یک توصیه کلی بتوان راهکار داد. 
سیاست انقباضی نتایج دوره قبل را به بار می آورد که رکود را تعمیق کرد و این 
موضوع زیان بار است. بانک های مرکزی در دنیا نه مانند کشورهای آمریکا و ژاپن 
و دیگر کش��ورهای پیشرفته بلکه در کشورهای همس��ایه مثل پاکستان نیز در 
چنین مباحثی به پایه پولی نگاه نمی کنند، بلکه موفقیت در این اس��ت که نرخ 

سود بین بانکی کنترل شود.
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه آیا انتشار اوراق می تواند کسری و عدم تحقق 
درآمدهای نفتی را جبران کند، یادآور ش��د: دقت داشته باشید که نسبت بدهی 
دولت به تولید ناخالص داخلی GDP بسیار پایین است و این بدهی قابل قیاس 
با کش��ورهایی مانند ترکیه نیست و کشور ما حتی شباهتی هم با ونزوئال از نظر 
بدهی و تورم ندارد. اگر این گونه نگاه کنیم دولت ظرفیت استفاده از انتشار اوراق 
را دارد. در گذش��ته یکی از اشکاالت انتشار اوراق عدم دخالت بانک مرکزی بوده 
که نقش بازارساز ایفا نشده و با نرخ های باال تامین مالی صورت گرفته که به صالح 
نیس��ت.  رحمانی در پاس��خ به اینکه آیا ظرفیت ۷0 تا ۸0 هزار میلیارد تومانی 
برای انتش��ار اوراق با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در طول سال وجود دارد، 
گفت: قطعا این رقم یکباره انتش��ار پیدا نمی کند، بنابراین در طول س��ال چنین 
ظرفیتی وجود دارد عالوه بر آن باید در بخش هایی مانند مالیات تالش کرد، چرا 
که درآمدهای این بخش می تواند باالتر از وضعیت موجود باش��د و باید پایه های 

مالیاتی خوبی ایجاد کرد.

دولت چگونه می تواند کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند؟

اثرات لغو معافیت نفتی بر بازار ارز و مسکن
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بازار ارز شوکه نمی شود، منتظر گرانی دالر نباشید
دالیل نوسان محدود نرخ ارز

تاثیرپذی��ری ب��ازار ارز از تش��دید تحریم های ای��ران و اعالم لغو 
معافیت های نفتی در روزهای اخیر اندک بوده اس��ت. بس��یاری از 
صرافان و کارشناس��ان، حضور موثر بازارس��از و تدابیر اتخاذشده از 
سوی بانک مرکزی را عامل اصلی ثبات قیمت ها در بازار ارز و دامنه 
محدود نوس��ان ها می دانند. بازار ارز البت��ه در انتظار اتفاقات تازه از 
جمله تش��کیل بازار متش��کل ارزی نیز هس��ت و همین مولفه نیز 

فضایی متفاوت را در این حوزه رقم زده است.
 علی اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان درخصوص دالیل 
نوس��ان اندک قیم��ت ارز در گفت وگو با خبرآنالین، گفت: س��وال 
می ش��ود چرا با اینکه یک سیاستمدار بر ضد منافع ایران وارد عمل 
ش��ده اس��ت، اما به طور اخص بازار ارز به این اقدام واکنش نش��ان 
نداده؛ در پاس��خ می گویم طبیعی اس��ت که باید به ش��رایط ذاتی 

اقتصاد و بازار ارز توجه کرد.
وی با اش��اره به اینکه بیش از 60درصد اقتصاد کش��ور دولتی یا 
شبه دولتی است، گفت: در این فضا بررسی ها نشان می دهد تزریق 
بیش از ۸0درصد ارز در بازار توس��ط بانک مرکزی صورت می گیرد. 
به این ترتیب طبعا متعادل نگه داش��تن ب��ازار در صورتی که اراده 
و ق��درت آن باش��د برای چند روز و چند هفت��ه حتی چند ماه کار 

سختی برای بانک مرکزی و دولت نیست.
او با اش��اره به اینکه س��ازماندهی و مدیریت بازار ارز اتفاقا وظیفه 
ذاتی بانک مرکزی اس��ت، گفت: با توجه به این موضوع عدم تالطم 
بازار اتفاق جدیدی نیس��ت، چرا که در ای��ن نوبت بانک مرکزی به 
وظایف ذاتی خود به درس��تی عمل کرده است و انتظار می رفت که 
حتم��ا تدابیری برای مقابله با وضعیت��ی که آمریکا پیش پای ایران 
گذاش��ته، اندیشیده می شد. او ادامه داد: انتظار می رفت همواره این 
وضعیت در بازار وجود داش��ته باشد، حال سوال اصلی این است که 
چرا در نوبت های قبلی تشدید فشار سیاسی، مانند شهریورماه سال 
۸۹ یا فروردین ماه س��ال ۹۷ بانک مرکزی نخواست یا نتوانست به 
وظیفه خود عمل کند؟ از نظر من پاس��خ به این س��وال را باید در 

سیاست های ارزی پیش از بحران جست وجو کرد.
 س��میعی در توضی��ح این مطلب افزود: اش��تباه در فش��رده نگه 
داش��تن فنر قیمت طی سال های قبل از اتفاق مهمترین عامل بروز 
بحران ارزی اس��ت، به عبارت دیگر وقتی از س��ال ۸2 تا ش��هریور 
۸۹ فنر قیمت را فش��رده می کنیم، اما در اقتصاد با تورم های باالی 
۱۵درصد و نرخ رسمی بهره باالی 20درصد روبه  رو هستیم، طبیعی 

است پایین نگه داشتن نرخ ارز ریسک را باال می برد.
 سمیعی در توضیح این مطلب ادامه داد: در این شرایط با تلنگری 
مانن��د تحریم، نرخ ه��ا از کانال هزار تومان به کان��ال ۴ هزار تومان 
صعود می کند. همچنین وقتی از س��ال ۹2 تا ۹۷ هم فنر قیمت را 
حدود ۴000 تومان نگه می داریم باز باید انتظار س��ه تا چهار برابر 
ش��دن آن را با یک عمل غیرقانونی توسط یک سیاست مدار داشته 
باشیم. او تاکید کرد: این بار بازار ارز با این بحران روبه رو نیست در 
نتیجه دست سیاس��تگذار برای مدیریت بازار بازتر از قبل است، بار 
دیگر تاکید می کنم اگر قیمت ها واقعی باش��د و مسئوالن اقتصادی 
هم به وظایف خود که همانا حفظ تعادل در بازار اس��ت توجه کافی 
مبذول دارند، گفته ها و حتی اعمال سیاس��تمداران نمی تواند تاثیر 
جدی در بازار بگذارد و البته جلب اعتماد مردم هم همواره نقش��ی 

بسیار جدی در ثبات اقتصادی کشور دارد.

سکهوارز

فرصت امروز: مبادالت آزمایش��ی در بازار متش��کل ارزی در حال انجام اس��ت تا 
طبق زمان بندی بانک مرکزی تا پایان اردیبهش��ت ماه رسما کار خود را آغاز کند و 
به مرجعی برای نرخ گذاری اسکناس ارز تبدیل شود؛ اتفاقی که بدون تردید، دامنه 
نوس��انات بازار ارز را کنترل خواهد کرد و طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، تأثیر 
بازاره��ای هرات و س��لیمانیه در بازار ارز را کم ک��رده و میدان را به بازیگران اصلی 

بازار داخلی می دهد. 
ایده راه اندازی بازار متش��کل ارزی برگرفته از تجربه جهانی است. تجربه جهانی 
نش��ان داده که براس��اس نیازهای بازار، بازیگران مداخله ک��رده و نیازهای ارزی را 
پوش��ش می دهند؛ در ایران نیز بناس��ت به زودی بازار متشکل ارزی رسماً فعالیت 
خود را آغاز کند؛ هیأت مدیره این بازار طبق اعالم بانک مرکزی هفته قبل تشکیل 
ش��ده و هم اکنون صراف ها در حال تکمیل اطالعات برای عضویت در بازار متشکل 

ارزی هستند.
به عبارت دیگر، بازار متشکل ارزی ایران، مدل بومی بازارهای متشکل ارزی دنیا 
است و به دنبال کاهش التهابات بازار ارز و جلوگیری از معامالت سوداگرایانه است و 
تالش دارد عالوه بر نوسان گیری، پوشش ارزی اسکناس مورد نیاز بازار را هم انجام 
دهد. در واقع، تمامی بازیگران رسمی بازار ارز در این تعیین نرخ نقش دارند و نرخی 
که بر تابلوی بازار متش��کل ارزی می نشیند، دقیقاً یک نرخ واقعی کف بازار خواهد 
بود که البته به مرور زمان با عمق بخش��ی به این ب��ازار، دالالن خرده پای کف بازار 

منوچهری و چهارراه استانبول را از فعالیت باز می دارد.
بازیگران اصلی بازار متش��کل ارزی نی��ز صرافی های مجاز، بانک ها و صرافی های 
بانک ها هس��تند؛ تمام بازیگ��ران موظف به معرفی حس��اب ارزی به بانک مرکزی 
هستند. صرافی هایی که در این بازار خرید و فروش عمده را انجام می دهند باید یک 
درصد باالتر از نرخ بازار متش��کل، نیازهای ُخرد ارزی را براس��اس فهرست مصارف 
بیست وچهارگانه پوش��ش دهند. همزمان با آغاز به کار بازار متشکل ارزی، نرخ ارز 

براس��اس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و در پایان هر روز نیز براساس میانگین 
قیمت ارز در همان روز، نرخ پایه ارز برای روز بعد تعیین می شود. بناست نرخ های 

معامالتی در این بازار آنالین برای اطالع مردم نمایش داده شود.
همان��ور که گفته ش��د، قیمت ارز در این بازار، براس��اس عرض��ه و تقاضا تعیین 
می ش��ود؛ این بازار، امنیتی به بازیگران می دهد که براساس آن، وجوه بین خریدار 
و فروش��نده به صورت ضمانت یافته رد و بدل می شود. صرافی های عمده فروش در 
بازار متش��کل ارزی می توانند ارز خود را عرضه کنند؛ در سایت این بازار فقط مبلغ 
و قیمت نمایش داده خواهد ش��د. س��امانه بازار به گونه ای طراحی ش��ده است که 
پایین ترین قیمت فروش را در باالترین سطح نمایش قرار می دهد و در عین حال، 
باالترین قیمت خرید را در باالترین سطح نمایش می دهد. برهمین اساس قیمت ها 

به صورت آنالین در سیستم َمچ می شود و کشف نرخ صورت می گیرد.
راهکار بانک مرکزی برای جلوگی��ری از ثبت نرخ های کاذب در این بازار تدوین 
آیین نامه معامالتی از سوی بازیگران اصلی است؛ در آیین نامه به هیأت مدیره بازار 
متش��کل اجازه داده می ش��ود نرخ را براس��اس قیمت آخر وقت روز قبل با نوسان 
۵درصد تعیین کند. بناس��ت بخشی از ساختمان شماره یک بانک مرکزی واقع در 
خیابان فردوس��ی، محل استقرار و فعالیت بازار متش��کل ارزی باشد. پیش از ایده 
شکل گیری و راه اندازی بازار متشکل ارزی، نگاه تمام بازاری ها به دوبی و سلیمانیه 
ب��ود ول��ی با راه اندازی این ب��ازار، بانک مرکزی بنا دارد که نقش ای��ن بازارها را در 
تعیین نرخ ارز به حداقل ممکن برس��اند. مدافعان ش��کل گیری بازار متشکل ارزی 
می گویند که این بازار برای حذف هیچ بازاری ایجاد نخواهد ش��د بلکه برای کشف 
نرخ و تضمین امنیت معامالت، اعمال نظارت بانک مرکزی و رعایت قانون در عرصه 

بازیگران تشکیل خواهد شد.
قرار اس��ت ظرف روزهای آینده مدیرعامل بازار متشکل ارزی نیز مشخص شود 
و این بازار رس��ماً فعالیت خود را آغاز کند. دس��ت اندرکاران این بازار معتقدند که 

جذابیت های حضور در آن به اندازه ای است که می تواند به مرور زمان همه صرافی ها 
را به ورود به این بازار ترغیب کند و حتی افزایش عمق بازار متشکل ارزی در آینده 
موجب خواهد ش��د تا دالالن ارز نیز برای ورود به بازار با یکدیگر مجتمع ش��وند و 
پیش بینی می کنند در آینده نزدیک شاهد هجمه ای از درخواست ها به بانک مرکزی 

برای گشایش صرافی های جدید باشیم.
ذخایر ارزی کشور برای حفظ ثبات بازار ارز مناسب است

در همین حال، هفتمین نشست دوره ای رئیس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان 
هفته گذش��ته با محوریت موضوعاتی مانند اجرای عملیات ب��ازار باز، اصالح نظام 
بانکی، نحوه کنترل نقدینگی و تورم و ثبات نرخ ارز برگزار ش��د. عبدالناصر همتی 
در این نشست با اشاره به موفقیت بانک مرکزی در کنترل حجم نقدینگی از طریق 
تشدید نظارت بر اضافه برداشت بانک ها بر تداوم این روند تأکید کرد. رئیس شورای 
پول و اعتبار ایجاد تبادل مس��تقیم بین واردکنندگان و صادرکنندگان در یک ماه 
گذش��ته را موجب افزایش حجم مبادالت در سامانه نیما دانست و بر عدم دخالت 

بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز در سامانه نیما تصریح کرد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه بانک مرکزی تمهیدات الزم برای 
مقابله با عدم تمدید معافیت خرید نفت ایران را اندیشیده است، گفت: ذخایر ارزی 

کشور برای حفظ ثبات بازار ارز مناسب است.
اقتصاددانان حاضر در این نشس��ت نیز با تاکید بر اینکه دش��منان با استفاده از 
جنگ روانی قصد برهم زدن ش��رایط اقتصادی کش��ور را دارن��د، ضمن قدردانی از 
اقدامات بانک مرکزی به ویژه درخصوص حفظ تعادل بازار ارز، از تس��لط این بانک 
به بازار ارز به عنوان عامل اصلی ثبات این بازار پس از دو مرحله تشدید تحریم های 
آمریکا یاد کردند. این اقتصاددانان با اشاره به راه اندازی بازار متشکل ارزی و اقدام به 
عملیات بازار باز، این دو ابزار را موجب تقویت تسلط بانک مرکزی در حوزه پولی و 

ارزی دانسته و خواستار دقت در به کارگیری این ابزارها شدند.

مبادالت آزمایشی بازار متشکل ارزی کلید خورد

جزییات عملکرد بازار متشکل ارزی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

88936651
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رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد
فرصت های نو در سایه حضور فین تک ها در بورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار حضور تکنولوژی های نوین، استارتاپ ها و 
فعاالن حوزه فین تک در بازار سرمایه را منجر به یک برد دوگانه برای این بازار 
توصیف کرد. به گزارش س��نا، شاپور محمدی در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه 
بورس، بانک و بیمه و با حضور در رویداد فین استارز گفت: بازار سرمایه از ورود 
تکنولوژی های نوین فرصت های جدیدی کسب می کند؛ این امر موجب می شود 
تا موقعیت های ویژه و ممتازی برای بازدهی و کسب سود برای فعاالن این بازار 
رقم بخورد و در عین حال شرکت هایی که در حوزه تکنولوژی نیازمند استفاده 
از دس��تاوردها و نوآوری ها هستند، بتوانند از این فرصت ها بهره ببرند. به گفته 
دبیر ش��ورای عالی بورس حضور تکنولوژی های مالی، فین تک ها و استارتاپ ها 
در این بازار برای ما یک برد دوگانه اس��ت. محمدی درخصوص میزان موفقیت 
اس��تارتاپ ها در بازار ایران و مقایس��ه آن با سایر کش��ورها، عنوان کرد: در روز 
افتتاحیه دوازدهمین نمایش��گاه فاینکس )بانک، بورس و بیمه( با حضور وزیر 
اقتصاد به غرفه ای رفتیم که شرکت حاضر در آنجا توضیح داد از سرمایه کمتر از 
یک میلیارد تومان به سرمایه بیش از ۴0 میلیارد تومانی رسیده  است. وی ادامه 
داد: به نظر من این دستاورد بزرگی است و اگر افراد بتوانند چنین ثروت آفرینی 
و خلق ارزشی داشته باشند توفیقات خوبی در زمینه تقویت اقتصاد دانش بنیان 
در کشور به دست می آید. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره سرعت رشد 
اس��تارتاپ ها و فین تک ها در کشور، گفت: در مورد کارهایی که نوآورانه است و 
لزوماً از کشورهای دیگر نیز تقلید نشده، باید بیشتر کار کنیم و وقت بگذاریم، 
یعنی کارهایی که کاماًل ایرانی و در عین حال نوآورانه است؛ چراکه دنیا با شتاب 
باالیی در این زمینه جلو می رود و بازار س��رمایه ما نیز نیاز دارد که جایگاه این 

شرکت ها در این بازار بیشتر باز شود.

مدیرعامل سابق بورس و اوراق بهادار تهران:
بازار سرمایه به رشد تولید کمک می کند

مدیرعامل سابق بورس تهران با اشاره به لزوم فرهنگ سازی بازار سرمایه گفت 
سرمایه گذاری در بازارهای مولد همچون بورس بهترین گزینه سرمایه گذاری است 
و این گونه سرمایه گذاری ها به رشد تولید داخلی کمک می کند. حسن قالیباف اصل 
در گفت وگو با ایسنا، درباره تحوالت در بورس اظهار کرد: در این مدت توجه به بازار 
سرمایه زیاد شده است، به گونه ای که سیاست گذاران و مردم متوجه شده اند تنها 
بازاری که به تولید کمک می کند و مولد اس��ت بازار سرمایه است. وی با اشاره به 
رشد قیمت سهم ها در بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه نسبت به بازارهای دیگر جای 
مناسبی برای سرمایه گذاری است و افرادی که در این بازار سرمایه گذاری می کنند، 
باید مطالعه، دقت، صبر و حوصله داشته باشد. زیرا بازارهای دیگر مثل طال، سکه و 
مسکن تورم در جامعه ایجاد می کنند و سرمایه گذاری در این بازارها مولد نیست. 
قالیباف اصل تاکید کرد: افرادی که با بورس آشنایی ندارند و در معامالت حرفه ای 
نیستند، نباید به طور مستقیم وارد معامالت شوند چراکه برای داد و ستد در بازار 
سهام، نیاز به دانش دارند. افرادی که دانش کافی ندارند، باید از طرق غیرمستقیم 

در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کنند.

نماگربازارسهام

نگاهی گذرا به تاریخ اقتصاد ایران نشان می دهد که این تاریخ با اقتصاد دولتی و 
ملی شدن صنایع پس از انقالب همراه شده است. سیاست ملی زدایی در سال ۱36۸ 
با تعدیل اقتصادی ش��روع شد؛ سیاستی که آن زمان منتقدان زیادی داشت. قانون 
اساسی اقتصاد را به سه  حوزه تقسیم کرده است: دولتی، تعاونی و خصوصی، اما تا 
عمل فاصله بسیار بود. سیاست کلی اصل ۴۴ که ابالغ شد، تصور می شد حتماً راه 

نجاتی یافت شد برای فربه شدن کودک نحیف بخش خصوصی. 
به گزارش ات��اق ایران، اگرچه هدف خصوصی س��ازی »افزایش بهره وری عوامل 
انس��انی در بنگاه ه��ای اقتص��ادی«، »افزایش کیفیت کاالی تولیدش��ده«، »بهبود 
سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مجدد در بنگاه ها« و »بهبود وضع مدیریت بنگاه ها« 
بود، اما اصل ۴۴ و سیاست خصوصی سازی در عمل ره به بیراهه برد. زمانی علی اصغر 
یوس��ف نژاد، عضو کمیسیون ویژه اصل ۴۴ گفته بود: »با ادامه این رویه ها، در حال 

تبدیل کردن اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی هستیم.« 
اجرای سیاس��ت های اصل ۴۴ قانون اساس��ی، در دولت نهم و دهم شروع شد به 
چند روش؛ انتقال س��هام یا دارایی به اش��خاص حقیقی یا حقوقی طلبکار از دولت 
که بعداً به رد دیون ش��هره شد، انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت، 
عرضه یا فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان. زمانی که اقتصاد بخش خصوصی 
س��رمایه اندکی داشت و تحریم ها رمقی در تن اش باقی نگذاشته بود، گروهی دیگر 
ب��ه  میدان رقابت یا رقابت ناپذیری قدم گذاش��تند. آنها نهادهای عمومی غیردولتی 
بودند که بعدها به زبان عامه »خصولتی« نام گذاری شدند. این چنین بود که مرحله 
اول خصوصی س��ازی در ایران کج بنیان گرفت و هشدار به تولد اقتصاد شبه دولتی 

در ایران همین است؛ رنج نامه ای که هر روز از دل بخش خصوصی بیرون می آید.
اقتصادی که رقابت بر مناسبات آن حاکم نیست و با سیاست گره خورده بود. نحوه 
تولدشان و البته سهم گیری آنها از این واگذاری ها که آمار سازمان خصوصی سازی 
در ایران خود نمایانگر آن است. سازمان خصوصی سازی از بدو تاسیس اش در سال 
۸0 تا س��ال ۱3۹6 برابر با ۱۴2 هزار و ۷00 میلیارد تومان واگذاری انجام  داده که 
ح��دود 62000میلیارد توم��ان در فضای رقابتی و در مزایده یا بورس بوده اس��ت. 
سهام عدالت و رد دیون مستقیم هر کدام 30 هزار میلیارد تومان سهم دارند. سهم 
بخش خصوصی واقعی که با پول خود سهام خریده اند تا سال ۹2 زیر ۵درصد بوده 
است. خصوصی سازی بدون بخش خصوصی انجام شد. به گفته جعفر سبحانی، مشاور 
رئیس سازمان خصوصی سازی فرآیند خصوصی سازی از سال ۱3۸6 به بعد به بیراهه 

رفت و به سمت واگذاری های شبه دولتی و رد دیون منحرف شد. این موضوع سبب 
شد که نه تنها بخش خصوصی واقعی توانمندتر نشود، بلکه ضعیف تر هم شود.

فکری به حال خصولتی ها بکنید
در همین راستا، مهدی پازوکی، اقتصاددان معتقد است: اگرچه در قانون اساسی 
اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم  شده، ولی حضور پررنگ 
دولت در اقتصاد و تحوالت بعد از پایان جنگ هشت ساله و تحوالت جهانی اقتصاد 
سبب شده که دولت خصوصی سازی را با سیاست تعدیل اقتصادی آغاز کند. اگرچه 
به این سیاس��ت نقدهایی وارد بود، ولی از دهه ۸0 در ادامه روند واگذاری ها، بخش 
دیگری با عنوان اقتصاد عمومی غیردولتی متولد شد که بعدها با عنوان خصولتی ها 

یا شبه دولتی شناخته شدند.
به گفته پازوکی، هدف خصوصی سازی اقتصادی افزایش بهره وری عوامل انسانی 
در بنگاه های اقتصادی، افزایش کیفیت کاالی تولیدش��ده، بهبود س��رمایه گذاری، 
س��رمایه گذاری مجدد در بنگاه ها و بهبود وض��ع مدیریت بنگاه ها بود، اما درنهایت 

سیاست خصوصی سازی به بیراهه رفت. 
او با بیان اینکه در دوره ریاس��ت جمهوری محمود احمدی نژاد، اقتصاد دولتی به 
اقتصاد شبه دولتی تبدیل شد، ادامه داد: دولت نهم و دهم با انتقال سهام یا دارایی 
به اشخاص حقیقی یا حقوقی طلبکار از دولت که بعداً به رد دیون شهره شد، انتقال 
مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت، عرضه یا فروش سهام یا دارایی به عموم 
متقاضیان واگ��ذاری بنگاه های دولتی، »خصوصی-دولتی س��ازی« را ادامه داد. هر 
شخص حقیقی یا حقوقی که پول بیشتری به اموال دولت در زمان واگذاری می داد، 
س��ند به نام او می خورد. آن زمان اقتصاد بخش خصوصی س��رمایه اندکی داشت و 

تحریم ها توان آنها را تحلیل برده بود در نتیجه بخشی به نام خصولتی ها متولد شدند 
و ت��ا به ام��روز هم این غول اقتصادی به حیات خود ادامه می دهد. بخش خصوصی 
توان رقابت با چنین اقتصادی را ندارد که هر روز از رانت قدرت و ثروت بهره می برند.

این اقتصاددان درباره راهکارهای پیش رو برای اصالح مس��یر خصوصی س��ازی 
گفت: آنچه انتظار می رود این است که دولت دو راه در پیش بگیرد؛ اول اینکه بیش 
از هر زمان دیگری دول��ت برای واگذاری تصدی های خود به بخش خصوصی اقدام 
کند. دولت باید تکلیف خود را در این حوزه روشن کند؛ در شرایط کنونی بیش از 
۵00 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام روی دست اقتصاد کشور باقی  مانده است. 
طرح واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی مدت هاس��ت در دستور کار 
دولت اس��ت و معدود پروژه هایی نیز در این قالب واگذار شده اند. با روند کنونی که 
در حوزه تخصیص اعتبارات عمرانی وجود دارد، 20سال طول می کشد تا ما بتوانیم 

پروژه های عمرانی را تمام کنیم. 
به گفته پازوکی، نباید سرنوشت واگذاری پروژه های عمرانی به سرنوشت واگذاری 
ش��رکت ها و واحدهای تولیدی دچار ش��ود؛ درحالی که متاسفانه سازمان عریض و 
طویل خصوصی سازی در این دو دهه کارنامه مثبتی را در حوزه خصوصی سازی از 
خود ارائه نکرده اس��ت. حتی گزارش های رسمی نهادهای دولتی و نظارتی مجلس 
نشان می دهد تنها ۱۴درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است. 

او در پایان با بیان اینکه برخی ها معتقدند نظارت بر بنگاه های دولتی خیلی بهتر 
از نظارت بر بنگاه های خصولتی اس��ت و پیش��نهاد واگذاری مجدد این بنگاه ها را 
می دهند، افزود: آنچه مهم است آن است که روند نادرست بعد از این ادامه نیابد و 

برای اصالح روند خصوصی سازی فکری اساسی شود.

تنها 14درصد از واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است 

مسیر خصوصی سازی اصالح می شود؟
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تالش هند برای یافتن راه های جدید صادرات 
چای به ایران

شرکت های تولید چای هند و صادرکنندگان چای سعی می کنند راه های 
جایگزینی برای ارسال چای به ایران پیدا کنند و تحریم های آمریکا را علیه 

این کشور دور بزنند.
 به گزارش تس��نیم، ش��رکت های تولید چای هند و صادرکنندگان چای 
س��عی می کنند راه های جایگزینی برای ارس��ال چای به ایران پیدا کنند و 

تحریم های آمریکا را علیه این کشور دور بزنند.
 آمریکا سال گذشته تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کرد و به هشت 
کشور از جمله هند معافیت داد. این معافیت در چهارم ماه مه  پایان می یابد 

و تجارت با ایران سخت تر می شود.
ی��ک صادرکننده بزرگ چای به یافتن راه ه��ای جایگزین از طریق مصر، 

امارات، روسیه و سایر کشورهای مستقل مشترک المنافع  اشاره کرد.
طب��ق ای��ن روش، چ��ای از هند اول به ی��ک واردکنن��ده در یکی از این 
کش��ورها  تحویل داده می ش��ود که بای��د آن را به خری��داران ایرانی طرف 
قرارداد با هند بفروش��د. س��ال گذشته بس��یاری تولیدکنندگان چای هند 

قراردادهایی با خریداران ایرانی با ارزش بسیار باال بستند.
 ی��ک تولیدکننده چای گفت: »خریداران ایرانی پول این محصوالت را از 
قبل برای سال بعد پرداخت کردند چون می دانستند معافیت از تحریم های 

ایران پس از شش ماه پایان می یابد.«
 مس��ئله دیگری که باید برای صادرات به ایران روی آن کار شود، مسئله 
پرداخت است. در حال حاضر بیشتر تجارت چای ایران و هند با مکانیزم ارز 
روپیه-ریال انجام می ش��ود که در س��ال ۱2-20۱۱  بین ایران و هند ایجاد 
شد. طبق این مکانیزم، تا ۴۵درصد خرید نفت هند از ایران می تواند با روپیه 
و خرید چای، برنج، دارو و کاالهایی که تحت تحریم س��ازمان ملل نیستند، 
انجام شود. تولیدکنندگان چای هند بیشترین بهره را از این مکانیزم بردند.

  ایران س��االنه ح��دود ۱2۸ میلیون کیلوگرم چای مص��رف می کند که 
ح��دود 30 میلی��ون کیلوگ��رم آن را از هن��د و ۵0 میلی��ون کیلوگرم را از 
س��ریالنکا خری��داری می کند. بقیه ه��م ترکیبی از واردات غیرمس��تقیم از 
روس��یه، کشورهای مستقل مش��ترک المنافع، ترکیه و س��ایر کشورهاست. 
تولیدکنندگان کنیا س��عی کردند وارد این بازار ش��وند ول��ی تا حاال موفق 

نبوده اند.

کاهش قیمت مرغ در بازار
نرخ مرغ به 12 هزار و 500 تومان رسید

عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت امروز هر کیلو 
مرغ آماده به طبخ با نرخ ۱2 تا ۱2 هزار و ۵00 تومان در خرده فروش��ی ها 

عرضه می شود.
برومند چهارآیین در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
تح��والت بازار مرغ اظهار ک��رد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 
۸ ه��زار و ۸00 ت��ا ۹ هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ۱2 تا ۱2 

هزار و ۵00 تومان است.
وی افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می شود که 
قیمت مرغ تا پایان اردیبهش��ت همچنان در کان��ال ۱2 هزار و ۵00 تا ۱3 

هزار تومان باقی بماند.
چهارآیی��ن از کاه��ش ۱0درصدی میزان جوجه ری��زی در فروردین خبر 
داد و گف��ت: بنابر آخری��ن آمار در فروردین ح��دود ۱00 میلیون قطعه در 
واحدهای مرغداری جوجه ریزی ش��ده که نسبت به ماه های قبل تا حدودی 

کاهش یافته است.
ای��ن مقام مس��ئول ادامه داد: علی رغم کاه��ش ۱0درصدی جوجه ریزی، 
کمبودی در عرضه مرغ به بازار نداریم که بخواهیم بخش��ی از نیاز کشور را 

از طریق واردات جبران کنیم.
وی کاهش تقاضا در برابر عرضه را دلیل اصلی روند نزولی قیمت در بازار 
اعالم کرد و گفت: اگر نرخ مصوب مرغ و موضوع دریافت مبلغ مازاد پش��ت 
بارنام��ه ظرف ۱0 روز آینده اصالح نش��ود، بدون تردی��د قیمت مرغ در ماه 

رمضان با روند افزایشی در بازار روبه رو  خواهد بود.
عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه بازار 
نهاده های دامی همچنان آشفته است، بیان کرد: روند حمل نهاده های دامی 
تا حدودی گش��ایش حاصل ش��ده که امیدواریم هرچه سریع تر رفع شود تا 

نهاده های دامی با سرعت مناسب تری دست مرغداران برسد.
به گفته وی، اگرچه بازار نهاده های دامی در گذش��ته دس��ت دالالن بود، 
اما با تمهیدات وزارت جهاد کش��اورزی روزنه امیدی باز ش��ده است که اگر 
نهاده با روش مطلوبی به دست مرغدار برسد، مشکلی نخواهیم داشت و در 
غیر این صورت روند قیمت در نهاده دامی در بازار همچنان باال خواهد بود.

چهارآیی��ن در پایان نرخ کنونی هر کیلو کنجاله س��ویا در بازار آزاد را ۵ 
ه��زار و ذرت را ی��ک هزار و ۷۵0 ت��ا یک هزار و ۸00 توم��ان اعالم کرد و 
گفت: با وجود آنکه کش��تارگاه ها در ازای عرضه م��رغ ارزان قیمت، نهاده با 
ن��رخ مصوب از دولت دریافت می کنند، اما مرغ را با نرخ آزاد در بازار عرضه 

می کنند که این امر بر قیمت تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد.

پیش بینی رشد 20 تا 30درصدی تولید انواع میوه
 قیمت میوه متعادل می شود

عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران گفت با توجه به بارندگی ها پیش بینی 
می شود تولید میوه امسال تا 30درصد افزایش یابد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، حاجی ون��د مدیرکل امور میوه های 
سردس��یری و خشک وزارت جهاد کش��اورزی در برنامه گفت وگوی ۱۸:30 
شبکه خبر درخصوص وضعیت تولید میوه پس از بارش های اخیر گفت: در 
حال حاضر وضع تولید میوه در کش��ور عالی اس��ت و در تولید انواع میوه به 

ویژه سیب افزایش چشمگیری پیش بینی می شود.
وی با اشاره به رتبه ایران در تولید سیب و انگور و گردو و پسته در جهان 
افزود: امس��ال سال فراوانی میوه اس��ت به گونه ای که سال ۹۷ تولید سیب 
3.2 میلیون تن بود و امس��ال پیش بینی ها این اس��ت که میزان تولید سیب 

به 3.۸ میلیون تن خواهد رسید.
مدیرکل امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی اعالم 

کرد: امسال در بیشتر محصوالت 20درصد افزایش تولید خواهیم داشت.
وی ادامه داد: در بحث قیمت هم با توجه به افزایش تولیدات و با نظارت 

دستگاه های نظارتی و مسئول با کاهش قیمت ها روبه رو خواهیم بود.
این مقام مس��ئول درباره برنامه های جهاد کش��اورزی برای س��ال آینده 
تصری��ح ک��رد: از مهم ترین برنامه های م��ا اصالح و بازس��ازی باغات درجه 
2 قدیم��ی و ح��ذف باغات درجه 3 اس��ت، زیرا باید باغ��داری با روش ها و 

تکنیک های جدید شکل بگیرد،.

اخبـــار

وزیر صمت گفت سازمان حمایت در برخورد با دالالنی که قیمت ها را در فرآیند 
توزیع چندین برابر افزایش می دهند، ترس نداشته باشد.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، رضا رحمانی در نشس��ت هم اندیش��ی 
برنامه های نظارتی سال ۹۸ با محوریت طرح ویژه ماه مبارک رمضان با بیان اینکه 
نظارت ها باید توس��ط مردم احس��اس ش��ود، اظهار کرد: یکی از انتقاداتی که قبال 
مطرح می شد، ضعف در نظارت بود، چنانچه قیمت برخی کاالها به طور سرسام آور 

افزایش می یافت.
وی با تاکید بر اینکه متخلفان دانه درش��ت نباید احساس امنیت داشته باشند، 
افزود: از س��ازمان حمایت انتظار داریم با آن دس��ته از افراد که با داللی، قیمت ها 
را در فرآین��د توزی��ع چندین برابر افزایش می دهند، برخ��ورد کند و در برخورد با 

متخلفان ترس نداشته باشد.
رحمانی ادامه داد: به جای صرف زمان بازرسان برای برخورد با مواردی همچون 
ع��دم درج قیم��ت و ارائه فاکتور، باید زمان آنها را بیش��تر به کنترل قیمت نهایی 

کاالها اختصاص دهیم و برخوردها از مبدأ تولید و عرضه باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مردم باید در کف بازار احساس کنند 
که بی پناه نیستند و سازمان حمایت پیگیر حقوق آنهاست، اظهار کرد: فروشنده و 
تامین کننده هم باید بدانند که با آنها تعارف نداریم و با هر تخلفی برخورد می کنیم، 

در این شرایط است که تخلفات کاهش می یابد.
وی اف��زود: ضرورت دارد که به اتاق اصناف و اتحادیه ها در حوزه نظارت فرصت 
بیش��تری داده ش��ود و آنها نیز در این زمینه نش��ان داده اند که از اراده الزم برای 

برخورد با متخلفان برخوردارند.
فروش یک آب معدنی هم به صورت آنالین ثبت شود

رحمانی با اش��اره به لزوم به روزرس��انی سیستم های نظارت گفت: قیمت ها باید 

توس��ط سامانه های آنالین و یکپارچه کنترل شود که در این خصوص سامانه انبار 
و تجارت را داریم و در ادامه باید به س��متی برویم که فروش یک آب معدنی هم 

به صورت آنالین ثبت شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت 
تنظیم و نظارت بازار ماه مبارک رمضان، افزود: سال گذشته به دلیل برخی شرایط 
نظارت با دش��واری هایی روبه رو بود، چراکه از یک سو حقوق مردم در میان بود، از 
سوی دیگر مشکالتی همچون منابع مالی و . . . برای سازمان حمایت وجود داشت.
وی با بیان اینکه دش��منان با اجرایی ش��دن تحریم ها گمان می کردند دمینوی 
تعطیلی واحدهای تولیدی در س��ه ماه پایانی س��ال ۹۷ آغاز می شود، اظهار کرد: 
در داخل نیز برخی اعتقاد داشتند که واحدهای تولیدی با مشکالت جدی روبه رو 
می شوند که در این باره با وجود پتانسیل بحران در برخی حوزه ها همچون خودرو 

و... با اتخاذ تدبیری، این نقشه دشمنان بر باد رفت.
رحمانی با اش��اره به ثبت نام یک میلیون و یکصد هزار نفر برای دریافت خودرو، 
گفت: این میزان ثبت نام درحالی اتفاق افتاد که خودروسازی در حال تعطیلی بود، 
قطعه سازان هم از شرکت های خودروسازی طلب داشتند و به دلیل تحریم مشکل 

تامین قطعه به وجود آمده بود.
وی افزود: تولید کلید حل این مش��کل بود که با اقدامات مناس��ب، منابع مالی 

خودروسازان تهیه و تولید افزایش یافت که نتیجه اش حل نسبی مشکل بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هیچ کدام از مشکالتی که در سال گذشته 

وجود داشت تبدیل به بحران نشد و این مهم با روحیه جهادی اتفاق افتاد.
رحمانی با تش��بیه شرایط امس��ال به سال گذشته گفت: برای غلبه بر مشکالت 
باید اقدامات سال گذش��ته را ادامه دهیم که در این خصوص مهم ترین استراتژی 
وزارتخانه را براس��اس رهنمودهای رهبر معظم انق��الب و رئیس جمهوری، حفظ 

وضع فعلی تولید و رونق آن قرار داده ایم.
واحدهای غیرفعال سرامیک، کاشی و پوشاک فعال می شوند

وزی��ر صمت افزود: همچنین ظرفیت های تولی��دی غیرفعالی وجود دارد که در 
قدم دوم باید آنها را فعال کنیم؛ برخی از این ظرفیت ها همچون تولید سرامیک و 
کاش��ی، پوشاک و... به دلیل فناوری به روز، امکان فعال شدنش وجود دارد و صرفا 
نی��از به بازار دارند و برخی صنایع هم به دالیلی همچون تکنولوژی قدیمی امکان 

فعال شدنش وجود ندارد.
رحمانی ادامه داد: واحدهای تولیدی به نقدینگی نیاز دارند که باید بانک ها این 
نی��از را رفع کنند و بحث دیگر تامین مواد اولیه داخلی و خارجی مورد نیاز تولید 
اس��ت که در این خصوص باید برنامه ریزی الزم صورت گرفته و شرایط به صورت 

آنالین بررسی شود.
وی اضافه کرد: ش��رکتی نباید به خاطر کمبود مواد اولیه تعطیل ش��ود و باید 
وضعیت مواد اولیه واحدها به خصوص واحدهای مهم که تولیدات ش��ان با زندگی 

روزمره مردم سروکار دارد را به لحظه پیگیری کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای رس��یدگی به این مسائل در وزارتخانه 
ستادهای مختلفی در حوزه های صنعت و معدن تشکیل شده است که شبانه روزی 
فعال بوده و اس��تان ها باید به موقع ش��رایط واحدهای تولیدی را به این س��تادها 

اطالع دهند.
وی افزود: زمانی که در جنگ اقتصادی هستیم، باید مثل یک قرارگاه سازماندهی 

کنیم و همه پای کار باشیم.
رحمان��ی در پایان اضافه کرد: رهبر معظم انقالب فرمودند از فرصت های تحریم 
استفاده کنیم که در وزارت صنعت، معدن و تجارت این توصیه را جدی گرفته ایم 

که یکی از آنها افزایش صادرات است.

سازمان حمایت در برخورد با متخلفان ترس نداشته باشد

قیمت ها توسط سامانه های آنالین کنترل شود

رئی��س اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم صنعتی گفت با توجه به 
رفع مش��کالت س��امانه جامع آرد و نان، کارخانه های آردسازی به موقع 

آرد را در اختیار واحد ها قرار می دهند.
محمدجواد کرمی، در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره 
به اینکه مش��کلی در توزیع آرد وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به رفع 
مش��کالت سامانه جامع آرد و نان، کارخانه های آردسازی به موقع آرد را 

در اختیار واحد ها قرار می دهند.
وی از افزای��ش قیم��ت آرد خب��ر داد و گف��ت: ب��ا توجه ب��ه افزایش 
3۵درص��دی هزینه ه��ای کارگری، کارخانه های آردس��ازی به دنبال آن 
هستند تا نرخ آرد را حدود ۱0درصد افزایش دهند که در صورت تحقق 

این موضوع بالطبع باید این افزایش در بخش نان صورت گیرد.

کرم��ی ادامه داد: با توج��ه به افزایش هزینه های تولی��د نظیر بیمه و 
کارگ��ری و . . . واحد های نانوایی باید نرخ پیش��نهادی خود را به دولت 
اعالم کند تا براس��اس آن مسئوالن دولتی تصمیمات الزم را اتخاذ کنند 

چرا که قیمت گذاری نان در بخش دولتی برعهده دولت است.
رئی��س اتحادیه نان های حجی��م و نیمه حجیم با انتقاد از ثبات قیمت 
نان در چهار س��ال اخیر بیان کرد: س��ال گذش��ته مرکز وزارت بازرگانی 
اس��تان تهران طی بررسی های صورت گرفته به این نتیجه رسید که نرخ 
نان به س��بب افزایش هزینه های تولید و ثبات قیمت در چهار سال اخیر 
بای��د 3۵درصد افزایش یابد که در مقابل دولت اج��ازه این افزایش نرخ 

را نداد.
به گفته وی، با توجه به ثبات نرخ نان در س��ال های گذش��ته از دولت 

انتظ��ار می رود که مطابق هزینه های تولید مج��وز افزایش قیمت نان را 
صادر کند تا اجحافی در حق نانوایان صورت نگیرد.

کرمی با اش��اره به اینکه نانوایان با مش��کالت متع��ددی در امر تولید 
روبه رو هس��تند، بیان کرد: با توجه به ثبات نرخ نان در س��ال های اخیر، 
نانوای��ان برای جب��ران هزینه های تولید چاره ای ج��ز کاهش وزن خمیر 

ندارند که این امر در کیفیت نهایی محصول تاثیرگذار است.
رئی��س اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در پایان تصریح 
ک��رد: ب��ا توجه به کاهش کیفیت ن��ان و نارضایتی م��ردم از بی کیفیتی 
نان های تولیدی انتظار می رود که دولت هرچه سریع تر نرخ جدید نان را 
مطابق ب��ا هزینه های تولید اعالم کند تا نانوایان برای جبران هزینه های 

خود مجبور به کاهش کیفیت نباشند.

دبیر س��تاد تنظیم بازار گفت برای تنظیم بازار ماه رمضان سهمیه برنج، شکر، 
روغن، گوش��ت قرمز و گوشت مرغ را به همه استان ها اعالم کردیم و با نظارت و 

عرضه بیشتر، اجازه نمی دهیم مشکلی برای مصرف کنندگان ایجاد شود.
به گزارش تس��نیم، عباس قبادی دبیر س��تاد تنظیم بازار با بیان اینکه با آغاز 
صادرات، قیمت تخم مرغ در بازار داخلی قرار نیس��ت افزایش یابد، افزود: وزارت 
جه��اد کش��اورزی و تولیدکنندگان این محصول، نی��از داخلی را در جهت تغییر 

نیافتن قیمت تامین می کنند.
وی ادام��ه داد: در ای��ن محصول مازاد تولید ایجاد ش��ده و از آنجا که هم باید 
به فکر مصرف کننده باش��یم و هم تولیدکننده، اج��ازه دادیم این محصول صادر 
شود تا تولید برای تولیدکنندگان توجیه پذیر باشد و مرغ داران کسب و کار خود 

را رها نکنند.
قب��ادی گف��ت: در حال حاضر در هر کیلوگرم،  قیم��ت تخم مرغ هزار تا هزار 
و پانصد تومان زیر قیمت واقعی اس��ت، ولی با این حال قرار نیس��ت قیمت تخم 

مرغ افزایش یابد.
س��همیه برنج، شکر، روغن، گوشت قرمز و گوشت مرغ تنظیم بازاری استان ها 

اعالم شد
دبیر س��تاد تنظیم بازار درخصوص تصمیمات اتخاذشده برای تنظیم بازار ماه 
رمضان اظهار داش��ت: برای تنظیم بازار ماه رمضان س��همیه برنج، شکر، روغن، 
گوش��ت قرمز و گوشت مرغ را به همه استان ها اعالم کردیم و با نظارت و عرضه 

بیشتر، اجازه نمی دهیم مشکلی برای مصرف کنندگان ایجاد شود.
وی ادامه داد: بالغ بر 30هزار تن برنج س��همیه ماه مبارک رمضان است که با 

تزریق آن به بازار قیمت این محصول تعدیل می شود.
قب��ادی افزود: برای کاهش قیمت خرما نیز مقرر ش��د تا با افزایش عرضه این 
محص��ول به ب��ازار و ایجاد غرفه توزیع مس��تقیم در میادین تره ب��ار، قیمت این 

محصول کنترل شود.
وی در رابط��ه با مرغ مازاد تولید کش��ور نیز اظهار داش��ت: ب��رای رفع نگرانی 
تولیدکنندگان مقرر ش��د ش��رکت پش��تیبانی ام��ور دام، مرغ م��ازاد تولید را از 
مرغداران خریداری کند و در زمانی که مازاد مصرف ایجاد ش��د این مرغ ها را به 

صورت یخ زده به بازار عرضه کند.
دبیر س��تاد تنظی��م بازار درخصوص افزایش قیمت پی��از نیز تصریح کرد: پیاز 

حدود 20 تا 30درصد در مقایس��ه با ابتدای س��ال، افت قیمت داش��ته، ولی با 
توجه به بارندگی های اخیر که در فصل برداش��ت این محصول صورت گرفت در 
رس��یدن این محصول به بازار وقفه ایجاد شد و این افت قیمت ادامه نیافت، ولی 
انتظار می رود در روز های پیش رو با رس��یدن این محصول به بازار قیمت آن نیز 
کاهش یابد. قبادی با اش��اره به واردات گوش��ت با ارز نیمایی نیز اظهار داش��ت: 
گوش��ت هایی که پیش��تر با ارز ۴200 تومانی وارد شده همچنان در حال توزیع 
به جامعه هدف اس��ت و از س��وی دیگر نیز واردات این محصول در شکل جدید 

با ارز نیمایی ادامه دارد.
متوسط قیمت گوشت قرمز 87 هزار تومان است

وی تصری��ح ک��رد: در حال حاضر ن��رخ ارز نیمایی برای واردات گوش��ت بین 
۸ تا ۹.۵ هزار تومان و قیمت متوس��ط گوش��ت الش��ه قرمز در سطح کشور ۸۷ 
هزار تومان اس��ت. وی اضافه کرد: ۹0درصد مصرف گوشت کشور تولید داخل و 
۱0درصد وارداتی اس��ت و برای جلوگیری از رانت و مفسده و همچنین حمایت 
از تولید داخلی، روش واردات گوشت با ارز نیمایی در پیش گرفته شد و مشکلی 

نیز برای تامین گوشت مورد نیاز کشور نیست.

مشکلی در توزیع آرد وجود ندارد  

 نارضایتی مردم از کیفیت نان تولیدی

سهمیه برنج، شکر، روغن، گوشت و مرغ استان ها برای ماه رمضان اعالم شد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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رفع ممنوعیت واردات خودرو در حال 
پیگیری است

رئی��س هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد کیش گفت ش��رایط کیش 
با س��ایر مناطق آزاد کشور متفاوت اس��ت و چون به سرزمین اصلی متصل 
نیس��ت ورود خودروی خارجی به جزیره منطقی است که در حال پیگیری 

برای آزادسازی مجدد ورود خودرو هستیم.
به گزارش ایرنا، غالمحس��ین مظفری عصر پنجشنبه در حاشیه رونمایی 
از دو س��امانه الکترونیک در جمع خبرنگاران افزود: عمر مفید بس��یاری از 
خودروهای خارجی موجود در جزیره تمام شده و فرسوده هستند و هتل ها 
و مجموعه های گردشگری و خدماتی جدید نیز احتیاج به خودروهای جدید 

دارند.
وی یادآور ش��د: برای ورود خودرو به جزی��ره کیش، با معاون اول رئیس 
جمهوری نامه نگاری ش��ده و پس از ارج��اع موضوع به وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، این درخواس��ت سه شنبه هفته قبل در کارگروه مربوطه مطرح شده 

و پیگیری ها  همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: پیشنهاد ما این بود که 
در مرحله اول، مجوز ورود خودروهای ش��ارژی و هیبریدی داده شود و نگاه 

و جهت گیری بلندمدت هم به همین سمت است.
وی اضاف��ه کرد: حت��ی برای قایق ها و کش��تی های تفریحی نیز به دنبال 
شناورهایی با سوخت LNGهستیم تا ایده کیش، جزیره پاک بیشتر محقق 

شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در بخش دیگری از سخنان خود در 
جمع خبرنگاران در پاس��خ به پرسشی درباره افزایش قیمت زمین و امالک 
در جزیره اظهار داش��ت: افزایش قیمت زمین و امالک یک پدیده کش��وری 

است و کیش نیز نمی تواند از این رویه جدا باشد.
مظفری توضیح داد: قیمت زمین و امالک هرچند سال یکبار جهش پیدا 

می  کند و اکنون نیز چنین شرایطی است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: سازمان در سیاست های 
خود شفاف س��ازی و پرهیز از دادن امتیاز ویژه به افراد را دنبال می  کند و با 
همین نگاه، قیمت زمین و امالک با در نظر گرفتن دو پیش شرط منطقی و 

منصفانه بودن، در مزایده های عمومی تعیین و نهایی می شود.

عزم جدی دولت برای سهمیه بندی بنزین
زمان و نحوه اجرا هنوز مشخص نیست

محتمل ترین زمان اجرای تصمیم س��همیه بندی بنزین، خردادماه س��ال 
جاری است، اما درخصوص نرخ های جدید بنزین آزاد، تمامی آنچه تا امروز 
در رس��انه ها عنوان ش��ده، گمانه زنی ب��وده و هیچ خبر موثق��ی از جزییات 

تصمیم دولت تا امروز اعالم نشده است.
به گزارش  پایگاه خبری »عصر خودرو«، بررسی سخنان مسئوالن دولتی 
و نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی نشان می  دهد با وجود بی خبری اغلب 
نمایندگان مجلس از چند و چون برنامه دولت برای س��همیه بندی بنزین و 
تغییر قیمت عرضه آن، دولت در جلس��ه شورای هماهنگی اقتصادی سران 
ق��وا با اس��تناد به مجوزهای قانونی که از قبل از مجلس ش��ورای اس��المی 
داش��ته، مج��وز تغییر در قیمت بنزین را دریافت ک��رده و اکنون عزم دولت 

برای سهمیه بندی بنزین جدی است.
مخاطبان خبرگزاری تس��نیم س��واالت متعددی را درخصوص سرنوشت 
بنزی��ن با این خبرگزاری مطرح کرده اند که پاس��خ همه آنها این اس��ت که 
تغیی��ر در ن��رخ عرضه بنزی��ن و نحوه عرض��ه آن با اعمال س��همیه بندی و 
دونرخی ش��دن بنزین به عنوان ضرورتی کارشناسی شده در دولت، در پیش 

است، اما هنوز زمان و نحوه اجرا مشخص نیست.
دولتی ها بر اجرای آن مصمم هستند اما تعیین زمان اجرا و جزییات نحوه 
اجرا در جلس��ات مربوطه در حال بررسی است. ممکن است این کار در ماه 
پایانی بهار اجرایی شود تا در شروع سفرهای تابستانی، بتوان مصرف بی رویه 

بنزین را در قالب طرح سهمیه بندی کنترل کرد.
* جلسه مهم بنزینی در سکوت کامل خبری

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور چهارشنبه هفته جاری )چهارم 
اردیبهش��ت( در این  باره به خبرنگاران گفته بود که چند طرح درباره قیمت 

بنزین در شورا ارائه شده که در حال بررسی هستند.
خبرهای غیررسمی و شنیده ها حاکی از این است که دولت تصمیم خود 

را نهایی کرده و به زودی این تصمیم ابالغ خواهد شد.
محتمل ترین زمان اجرای تصمیم س��همیه بندی بنزین، خردادماه س��ال 
جاری است، اما درخصوص نرخ های جدید بنزین آزاد، تمامی آنچه تا امروز 
در رس��انه ها عنوان ش��ده، گمانه زنی ب��وده و هیچ خبر موثق��ی از جزییات 

تصمیم دولت تا امروز اعالم نشده است.

مبنای اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد 
مشخص نیست

دبی��ر کمیس��یون عم��ران و حم��ل و نقل ش��ورای ش��هر ته��ران گفت 
زیرساخت های الزم برای اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد وجود ندارد.

 به گ��زارش پایگاه خبری »عص��ر خودرو«، محمدعلی کرونی، با اش��اره 
ب��ه تاکید مدیران ش��هری ب��ر اخذ ع��وارض از مح��دوده زوج و فرد گفت: 
پاس��خ مکاتبه معاونت حمل و نقل درخصوص ع��وارض زوج و فرد از طرف 
کمیس��یون حمل و نقل شفاف داده شده است، این مسئله از سوی مدیران 
حمل و نقلی ش��هر تهران از یک مس��یر اش��تباه پیش برده ش��ده، نخست 
نمی بایس��ت تفسیر مصوبه را راسا از ریاست ش��ورا استفسار می کردند بلکه 
استفس��اریه باید از طرف ش��هردار به ش��ورا ارسال ش��ود همچنین اگر هم 
اص��رار ب��ه تعیین تکلیف موضوع دارند می بایس��ت با کمیس��یون تخصصی 
مکاتبه می ش��د، لذا برداشت اینگونه اس��ت که تمایلی هم به تغییر وضعیت 
موجود وجود ندارد و متأس��فانه اصرار بر تضییع حقوق ش��هروندان اس��ت، 
چرا که به فرض درس��ت بودن برداشت معاونت حمل و نقل از مصوبه شورا 
مبن��ی بر اخذ عوارض از ترددکنن��دگان در محدوده زوج و فرد، مادامی که 
زیرس��اخت های این کار فراهم نیس��ت و بازه زمان خ��روج خودروها از این 
محدوده به علت نبود دوربین قابل شناس��ایی نیس��ت بر چ��ه مبنایی نرخ 
ت��ردد را تعیین می کنند. وی ادامه داد: کمیس��یون تخصصی ش��ورا که در 
زمان تصویب مصوبه، عماًل بیش��ترین زمان بررس��ی را به آن تخصیص داده 
و در جریان جزییات بوده مخالف اخذ عوارض از محدوده زوج و فرد است.

کرون��ی تاکید کرد: تبصره مورد ابهام نی��ز در آن زمان صرفاً جهت ایجاد 
تس��هیالتی برای تردد در روزهای مخالف پالک خودرو در مصوبه گنجانده 
ش��د تا مشابه سال های قبل با خرید طرح ترافیک شهروندان بتوانند قانونی 
در س��طح شهر تردد کنند و البته در غیر این صورت از سوی پلیس جریمه 

شوند.

در حالی که به نظر فعاالن صنعت خودرو، داخلی س��ازی، توسعه زیرساخت ها و 
س��رمایه گذاری با هدف افزایش فناوری از جمل��ه اقدامات ضروری صنعت خودرو 
برای تحقق شعار سال رونق تولید به شمار می رود کارشناسان این حوزه تعامالت 
بیرونی با شرکت های صاحب دانش تولید و توسعه خودرو را از دیگر موارد ضروری 

در سال جاری عنوان می کنند.
 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، داخلی  سازی و افزایش عمق آن که در 
چند سال اخیر به یکی از رئوس اصلی خودروسازان تبدیل شده در حالی در سال 
جاری به دلیل قطع همکاری ش��رکای خارجی و همچنین کمبود قطعه با چالش 
مواجه ش��ده که هرگونه برنامه ریزی در این زمینه مستلزم سرمایه گذاری و ایجاد 
زیرس��اخت های الزم برای قطعه سازان است و این شرایط در حالی است که رونق 

تولید جز با حمایت از تولید کاالی داخلی امکانپذیر نخواهد بود.
امراهلل امینی، کارش��ناس صنعت خودرو در گفت وگو با »عصر خودرو« با تاکید 
بر اینکه تحقق ش��عار رونق تولید در صنعت خودرو از جمله ایران خودرو نیازمند 
برنامه ریزی است، گفت: تغییر نگاه مدیران صنعت خودرو و در اختیار داشتن یک 
نگاه بلندمدت می تواند بس��یاری از چالش های این صنعت را رفع و زمینه را برای 

تحقق شعار امسال فراهم کند.
وی اف��زود: حرکت به س��مت فناوری ه��ای روز و همچنین در اختیار داش��تن 

پلتفرم��ی ملی می تواند صنعت خودرو را از چالش هایی نظیر تحریم ها مصون نگاه 
دارد که این امر با روحیه جهادی و در عین حال توجه ویژه به قطعه سازان محقق 

خواهد شد.
این کارش��ناس صنعت خودرو تمرکز هوشمندانه بر روی موانع تولید را از دیگر 
ضرورت های امسال دانست و تصریح کرد: خودروسازی نظیر ایران خودرو می تواند 
با شناسایی گلوگاه ها و نقاط ضعف خود، سال رونق تولید را در این گروه صنعتی از 

طریق برنامه ریزی بلندمدت و راهکارهایی برای این چالش ها محقق سازد.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه در ادامه بر تغییر رویکرد دولت 
در قبال صنایع بزرگ نظیر خودروس��ازی تاکید و اظهار کرد: دولت اگر حمایت و 
برنامه ریزی الزم را انجام ندهد و برنامه ای برای حمایت از س��رمایه گذاران نداشته 
باش��د شاهد خروج س��رمایه گذاران از ایران و مهاجرت آنها به کشورهای همسایه 
خواهیم بود که الزم است در سال رونق تولید به این موضوع توجه شود تا صنعت 

اشتغال زایی همچون صنعت خودرو دچار مشکل  نشود.
امینی با اش��اره ب��ه کاهش قدرت خرید خ��ودرو به دلیل افزای��ش قیمت ها و 
همچنین تورم موجود گفت: این امر می تواند یکی از چالش های تحقق شعار امسال 
باشد که الزم است خودروسازان بزرگ با فروش اقساطی و در عین حال پیش بینی 
تس��هیالت خرید خودرو برای متقاضیان ضمن حفظ بازار و تامین نیاز، نسبت به 

تحقق رونق تولید اقدام کنند. در چنین ش��رایطی یکی از مواردی که می تواند به 
تحقق ش��عار امس��ال کمک کند را باید تعادل در نظام عرض��ه و تقاضای خودرو 

دانست.
وی ادامه داد: بر این اس��اس خودروس��ازان باید نسبت به کنترل عرضه و تقاضا 
اقدام کنند و در عین حال برنامه ریزی بلندمدتی تعریف و براس��اس آن نسبت به 
پیشبرد برنامه ریزی ها و راهکارها اقدام کنند در این شرایط می توان نسبت به تحقق 

شعار رونق تولید اقدام کرد.
براس��اس این گزارش، فعاالن صنعت خودرو در اختیار داشتن یک برنامه ریزی 
درس��ت در صنعتی پیش��ران نظیر صنعت خودرو را از عوامل تحقق شعار امسال 
می دانند. صنعت خودرو با تکیه بر پیش��رفت های اخیر خود باید همپا با تحوالت 
روز حرکت کند تا عالوه بر برآوردن نیاز مخاطب، تولید داخلی را رونق ببخش��د، 
بنابراین نیازمند زیرساخت ها و برنامه ریزی هایی در این زمینه است که حرکت در 

مسیر فناوری های روز از جمله این اقدامات است.
در عین حال توجه به توانمندی های داخلی و به روز کردن فناوری تولید قطعات 
مدرن نیز از دیگر مواردی اس��ت که الزم اس��ت خودروسازان در سال رونق تولید 
آن را مدنظ��ر قرار دهند و با تکیه بر این موارد، ضمن رفع نیاز داخلی به بازارهای 

صادراتی نیز بیندیشند.

راهکارهایی برای تحقق شعار رونق تولید در صنعت خودرو

عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانش��گاه علم و صنعت گفت رونق 
تولید خودروس��ازان نیازمند برنامه ملی اس��ت و بدون چنین برنامه ای هر روز بر 

تعداد خودروهای ناقص در کف کارخانجات افزوده می شود.
»امیرحس��ن کاکایی« روز جمع��ه در گفت وگو با ایرنا، اف��زود: در هفته های 
گذش��ته وزیر صنعت با حضور در جمع قطعه س��ازان و خودروس��ازان خواس��تار 
افزایش تیراژ )شمارگان تولید( خودرو شد و پیرو این دستور، تولید خودروسازان 

حدود دو برابر شد.
وی با بیان اینکه مشکالت خودروسازان واقعیت دارد و خواب و خیال نیست، 
اظهار داش��ت: اگر قرار بود مش��کالت با دس��تور حل ش��ود، اصال نباید به وجود 
می آمد. این استاد دانشگاه ادامه داد: اکنون خودروسازان به طور موقت هر آنچه 
در توان دارند تولید می کنند، اما به دلیل نقص در قطعات قادر به تجاری س��ازی 

و ارائه خودروها به بازار نیستند.
وی گفت: مش��کالت قطعات خاص )مث��ل کامپیوتر خ��ودرو( همچنان باقی 
مانده و با س��خت تر ش��دن تحریم ها تامین آنها س��خت تر می ش��ود، بنابراین در 
وضعیت کنونی، تولید خودرو انجام می ش��ود، ام��ا به جای بازار از پارکینگ های 

خودروسازان سر در می آورد.
کاکای��ی به افزایش قیمت لوازم یدکی در روزهای گذش��ته نیز اش��اره کرد و 
گفت: با توجه به نیاز خطوط تولید خودروس��ازان، این لوازم کمتر به بازار یدکی 

می رسد.
وی یادآور شد: خودروسازان از حدود یک ماه پیش از نوروز، برنامه عمق بخشی 
به تولیدات خود را آغاز کردند که اکنون در میانه راه است، اما به تنهایی قادر به 
طی این مسیر نیس��تند، زیرا برخی فناوری ها به راحتی قابل دسترسی نبوده یا 

دستیابی به آنها اقتصادی نیست.
عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه 
در وهله نخس��ت باید منابع مالی مورد نیاز خودروسازان تامین شود، اضافه کرد: 
پارس��ال ایران خودرو و س��ایپا هر ی��ک بیش از ۱0 هزار میلی��ارد تومان بدهی 
اع��الم کردند که باید تس��هیالت ۴هزار میلیارد تومانی که در ایام پایانی س��ال 
۹۷ دریافت کرده و به حساب قطعه سازان واریز کردند را نیز به بدهی های قبلی 

آنها اضافه کرد.
وی اظهار داشت: مقایسه تس��هیالت یادشده با گردش مالی سالیانه ۷0 هزار 
میلیارد تومانی خودروس��ازان حاکی اس��ت که فقط پاس��خگوی چند ماه نیازها 
خواهد بود و بر این اساس دولت باید برای تامین مالی خودروسازان برنامه داشته 

باشد، اما کمتر در این زمینه صحبت می شود.
این اس��تاد دانش��گاه با بیان اینکه ظرفیت های مالی، فناوری و حرکتی کشور 
محدود است، تاکید کرد: ارتقای داخلی سازی خودروها نیازمند برنامه هماهنگ 

ملی است.
وی گفت: عالوه بر دو خودروساز بزرگ داخلی، 2۸ خودروساز دیگر در کشور 
فعالند که س��ی. کی. دی کار )مونتاژکننده قطعات نیمه کامل( هستند، اما هیچ 

برنامه ای برای آنها پیش بینی نشده است.
کاکایی بیان داش��ت: در شرایط کنونی، همه خودروس��ازارن و قطعه سازان با 
تالش مضاعف به دنبال تولید هس��تند، اما مش��ابه آنچه پارسال شاهد آن بودیم 

تعداد خودروهای ناقص تولیدشده در حال افزایش است.
وی خاطرنش��ان کرد: حتی خودروس��ازان همکاری با وزارت دفاع برای تولید 
برخی قطعات مهم و کلیدی نظیر ای.س��ی.یو )کامپیوتر خودرو( را آغاز کرده اند، 

اما فراموش نکنیم هر خودرو از چند هزار قطعه تش��کیل شده و حتی اگر یکی، 
دو قطعه آن تامین نباشد، قادر به تجاری سازی آنها نخواهیم بود.

عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانش��گاه عل��م و صنعت با تقدیر از 
تالش همه خودروس��ازان و به ویژه قطعه س��ازان که با وجود طلب های سنگین 
و زیانده��ی باال همچنان امیدوارانه به تولی��د ادامه می دهند، تاکید کرد: در این 
شرایط نیازمند هماهنگی کامل بین این مجموعه ها هستیم تا در شرایط محدود 

کنونی بتوانیم بهترین استفاده را انجام دهیم.
وی یادآور ش��د: پژو- س��یتروئن و رنو در حالی که هر یک پس از برجام بیش 
از 200میلیون دالر س��رمایه گذاری در کش��ورمان انج��ام داده بودند، به راحتی 
بازار ایران را ترک کردند، همچنین هزینه های مواد اولیه بیش از دو برابر ش��ده 
و خریدهای اعتباری قطع ش��ده اس��ت؛ در چنین ش��رایطی هماهنگی کامل در 

صنعت خودروسازی و قطعه سازی بیش از پیش اهمیت می یابد.
کاکایی گفت: برخی در این ش��رایط از خصوصی سازی صنعت خودرو صحبت 
ب��ه میان می آورند، بای��د گفت هرگونه راه حل میانی ب��ه نوعی انحراف اذهان و 
عقب انداختن حل مساله است و هر چقدر حل مشکل را عقب بیندازیم، بر عمق 

آن افزوده می شود.
به گزارش ایرنا، پیش��تر »رضا رحمانی« وزی��ر صنعت، معدن و تجارت تامین 
مواد اولیه، نقدینگی و بازار را از الزام های تولید برش��مرد و گفت: باید مواد اولیه 
را از داخ��ل یا خ��ارج تامین کنیم و در حوزه نقدینگی به مش��ارکت و همکاری 

هرچه بیشتر نظام بانکی نیاز داریم.
حمایت از خودکفایی و توانمندس��ازی همه بخش ه��ای راهبردی، از بندهای 

اقتصاد مقاومتی است.

ب��ازار خودروه��ای پرطرفدار از ۱0روز گذش��ته ش��اهد افزای��ش قیمت ها و 
به روزرس��انی های پ��ی در پی اس��ت، به گونه ای که قیمت برخ��ی از خودروهای 
پرطرفدار در محدوده قیمتی ۱۵0 تا ۴00 میلیون  تومان هر روز رقمی بین ۱0 

تا 20 میلیون تومان افزایش را تجربه کرده است .
به گزارش تیترش��هر، با توجه به باال بودن قیمت خودروهای داخلی و وارداتی 
و کاه��ش قدرت خرید مردم، بازار خودرو واکنش��ی به این کاهش قدرت خرید 
مردم و کاهش تعداد مش��تریان نش��ان ن��داد و به عبارتی دیگر نتوانس��ت ترمز 
افزایش قیمت ها را بکش��د و قیمت خودرو همچنان در حال افزایش اس��ت، اما 
س��وال مهم این اس��ت که در ش��رایط نامتعادل فعلی اقتصاد دالیل این موضوع 

چه می تواند باشد؟ 
 در پاسخ باید گفت این موضوع سه دلیل اصلی دارد. اولین دلیل آن تقاضای 
بیش��تر برای آن دس��ته از خودروها در بازار اس��ت که به  دالیل متعدد تقاضای 
زی��ادی در کوتاه م��دت برای آنها وج��ود دارد. از جمله این دالی��ل می توان به 
پرس��تیژ، طراحی جذاب یا کیفیت ساخت بسیار باالتر نسبت به رقبا، همچنین 

قیمت اولیه مناس��ب و رقابتی یا جدید و جذاب  بودن برای بازار اش��اره کرد. این 
تقاض��ای باال ممکن اس��ت به یک��ی از این دالیل یا ترکیب��ی از دو یا چند دلیل 
ذکرشده رخ دهد. در هر صورت تقاضا برای یک کاال در حالی که عرضه آن بسیار 

کمتر یا حتی رو به  کاهش است، سبب افزایش قیمت در حاشیه بازار می شود.
دومین دلیل، اطالع دس��ت اندرکاران و دالالن از توق��ف تولید یا واردات یک 
خودرو محبوب در آینده نزدیک است؛ چنانچه خودرو محبوب و پرطرفدار دیگر 
امکان واردات نداشته باشد یا اینکه به تعداد کمی در گمرک از آن موجود باشد، 
یا تولید محصول روبه کاهش یا قطع ش��دن باش��د قیمت آن خودرو در حاشیه 
بازار با افزایش شدید در کوتاه مدت روبه رو خواهد شد. نمونه بارز این موضوع را 
می  توان در بازار خودروهای س��اخت داخل در مورد پژو 200۸ مثال زد. جدا از 
افزایش هزینه های تولید )به دلیل مشکالت اقتصاد داخلی و بروز تحریم(، برنامه 
حمایتی دولت از صنعت خودرو نیز بار مالی به دنبال دارد و مجموعه این موارد، 

قیمت تمام شده را باال خواهد برد.
 در نهای��ت س��ومین دلی��ل، تقاضا برای ی��ک خودرو و عدم عرضه مس��تقیم 

آن توسط ش��رکت تولیدکننده یا واردکننده اس��ت که سبب می شود مشتریان 
و عالقه من��دان ب��ه آن خودرو مجبور ش��وند، برای خری��داری آن حتما به بازار 
مراجعه کنند زیرا امکان خرید مستقیم از نمایندگی یا شرکت تولیدکننده وجود 
ندارد، در نتیجه قیمت خودروی مذکور با افزایش ش��دید در حاشیه بازار روبه رو 
می ش��ود، مثال بارز این مورد، رنو س��اندرو اس��ت که به رغم ویژگی های فنی و 
آپشن های نه چندان جذابش، حتی باوجود  قطع تولید این روزها افزایش قیمت 
قابل توجهی را تجربه می کند و در حال تبدیل ش��دن به یک گزینه غیرمنطقی 

در شرایط فعلی بازار است.
ت��ا زمانی که اقتصاد کش��ور با چالش های مالی، س��اختاری، ارزی و مدیریتی 
مواجه اس��ت، عرضه خودرو هم با مش��کل مواجه می شود. این محصول به دلیل 
این چالش ها یا کم عرضه می ش��ود یا اگر هم عرضه باال داش��ته باشد، محصولی 
بی کیفیت خواهد بود، از این رو به نظر می رس��د که برخی از مشتریان، خواسته 
نا خواس��ته به س��راغ تولیدات قدیمی ت��ری می روند که به زع��م آنها از کیفیت 

مناسب تری برخوردارند.

رونق تولید خودروسازان نیازمند برنامه ملی است

دالیل افزایش قیمت خودروهای پرطرفدار چیست؟
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رئی��س اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد کمیس��یونی با موضوع اس��تارتاپ ها، 
ازجمله کمیسیون هایی است که در دوره  جدید کارش را آغاز  خواهد کرد.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، از اضافه شدن کمیسیون های 
جدی��د به ات��اق بازرگان��ی تهران خب��ر داد. وی 
ب��ه فعالیت ات��اق بازرگانی در دوره نهم اش��اره و 
اعالم کرد درحال حاضر، هش��ت کمیس��یون در 
ات��اق بازرگانی تهران فعال هس��تند و باتوجه  به 
تخصص های جدید اضافه ش��ده به ای��ن دوره از 
هیات نمایندگان تهران، کمیس��یون های دیگری 

به کمیسیون های فعلی اضافه خواهد شد.
به گفته  وی تش��کیل کمیس��یونی ب��ا موضوع 
اس��تارتاپ ها ازجمله کمیس��یون هایی است که 
در دوره  جدی��د آغاز به کار خواهد کرد. همچنین، 
خوانساری با اشاره به تشکل های موجود در اتاق 

ایران گفت:
باتوج��ه  به اینکه نمایندگانی از این حوزه عضو 

هیات نمایندگان ش��ده اند، احتماال کمیس��یونی مختص اس��تارتاپ ها تشکیل 
خواهد ش��د تا دراین  زمینه اثرگذاری بیش��تری حاصل شود. هم اکنون، 20۴ 
تش��کل ثبت ش��ده در اتاق ایران فعالند و در چهار س��ال گذش��ته، 20 تشکل 

اس��تانی جدید شکل گرفت. در این دوره نیز سعی خواهیم کرد این روال ادامه 
یابد و تش��کل های فعال جدیدی به تشکل های فعلی اضافه شوند. در عین حال، 
در نظر داریم تشکل های استانی بیشتری ثبت کنیم. اتاق تهران خانه  تشکل ها 
را نی��ز راه اندازی کرد و برنامه  ما این اس��ت که 
در چه��ار س��ال پی��ش رو، بیش از گذش��ته از 

ظرفیت های تشکل ها بهره بگیرم.

رئی��س ات��اق بازرگانی ته��ران ب��ا تقدیر از 
انتخابات مکانیزه  دوره  نظام اتاق بازرگانی تهران 
اعالم کرد انتخابات این دوره عالوه بر س��رعت و 
دقت، از شفافیت بسیاری برخوردار بود و میزان 
آرای منتخبان ای��ن دوره نیز با دوره های قبلی 

تفاوت داشت. وی در ادامه افزود:
در مهر س��ال گذش��ته، اتاق بازرگانی تهران 
ب��ا مش��ارکت 2.000 نف��ر از اعض��ای ات��اق 
بازرگان��ی نظرس��نجی انج��ام داد. درحالی که 
بیش از ۸0درصد ش��رکت کنندگان در این نظرس��نجی از اوض��اع اقتصادی و 
بخشنامه های متناقض دولت و تصمیمات ارزی ناراضی بودند، ۸۵درصد از این 

شرکت کنندگان، فعالیت اتاق تهران را رضایت بخش می دانستند.

ششمین جش��نواره  فرصت های شغلی روشنا از ۸ تا ۱0 اردیبهشت ماه جاری 
با مشارکت تمامی دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار 
می ش��ود. به گزارش ایس��نا، این جش��نواره با هدف برقراری ارتباط دانش��گاه با 

صنعت و همچنین ام��کان معرفی فرصت های 
ش��غلی موجود در بازار کار کشور به دانشجویان 
و دانش آموختگان با همکاری دانشکده مدیریت 
و حسابداری و مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی 
دانشگاه عالمه طباطبائی برگزار می شود. دکتر 
مهدی گودرزی، مدیر مرکز کارآفرینی و هدایت 
شغلی دانش��گاه در این خصوص گفت: دانشگاه 
عالم��ه طباطبائی به عنوان دانش��گاه پیش روی 
کش��ور در حوزه عل��وم انس��انی و اجتماعی از 
ش��ش سال قبل در راستای دستیابی به رسالت 
خود در مس��یر ایجاد پیوند با صنعت و جامعه، 
معرفی دانش آموختگان و دانش��جویان خود به 
شرکت های برتر ایرانی و کمک به فراهم آوردن 

بستری برای انتخاب نیروی انسانی موردنیاز صنعت، با فراهم آوردن فضای مناسب 
برای شرکت ها و سازمان های برتر کشور در عرصه کسب وکار، امکان تأمین منابع 
انسانی موردنیاز این مجموعه ها را از میان بهترین دانشجویان و دانش آموختگان 

ایج��اد کرده اس��ت. او در این خصوص افزود: ایج��اد و برقراری ارتباط بلندمدت 
دانش��گاه با صنعت و جامعه، هدف راهبردی دانش��گاه عالمه از برپایی جشنواره 
روشنا است. دکتر گودرزی با اشاره به اینکه جشنواره روشنا با همکاری شرکای 
راهبردی دانش��گاه به ویژه از بخش خصوصی 
که طی فرآیند برگزاری این جشنواره همکاری 
خود را با دانشگاه آغاز کرده اند، هر ساله برگزار 
می ش��ود، گفت: فعالیت های مرکز کارآفرینی 
نیز در ای��ن مدت با توجه به سیاس��ت کالن 
دانش��گاه در طول سال های گذشته به نوعی با 
نوآوری و خالقیت هایی همراه ش��ده است. او 
اضافه کرد: در جش��نواره امس��ال، دانشجویان 
و دانش آموختگان��ی ک��ه اقدام به تأس��یس و 
راه اندازی ش��رکت هایی کرده اند در مرکز رشد 
واحدهای فناور علوم انس��انی دانشگاه استقرار 
یافته اند و مسئوالن برگزاری این جشنواره این 
امکان برای این ش��رکت ها فراهم کرده اند که 
آنها نیز در کنار ش��رکت های بزرگ تر در فرآیند اجرای این جش��نواره مشارکت 
نمایند و به طور مستقل بتوانند نیروی انسانی مناسب خود از میان دانشجویان و 

دانش آموختگان جذب کنند.

آغاز ششمین جشنواره فرصت های شغلی »روشنا« از 8 اردیبهشتکمیسیون استارتاپ ها به اتاق بازرگانی تهران اضافه می شود

کش��ورهای تولیدکنن��ده محصوالت دانش بنیان در س��طح جه��ان، پرتعداد 
نیستند و در نتیجه می توان با ورود به این عرصه که هنوز به صورت رقابتی در 
نیامده، نام ایران را در تجارت بین الملل که با تولیدات سنتی و به ویژه نفت گره 
خورده است، به عنوان کشوری دارای فناوری و تولیدات دانش بنیان مطرح کرد؛ 
تولیداتی که عالوه بر تنوع بخش��ی به محصوالت صادراتی کشورمان، می توانند 
در تحقق ش��عار س��ال یعنی رونق تولید نیز نقش آفرینی کنند. شناسایی نقش 
این صنایع در رونق تولید و موانع پیش رو ی آن، موضوع گفت وگوی ایرناپالس 
ب��ا یک فع��ال حوزه دارویی و صنایع دانش بنیان اس��ت. به گ��زارش ایرنا، هاله 
حامدی فر، با اش��اره به یکس��ان بودن موانع تولید دانش بنیان و سایر تولیدات 
گفت: به نظر من محیط کس��ب وکار کشورمان برای تولید طراحی نشده است. 
عمده درآمد کشور، از درآمد ذخایرمان تأمین می شود و ما کشور تولیدمحوری 
نیس��تیم. تولیدات خیلی خوبی داریم، ولی اقتصاد ما بر محور تولید و در نقطه 

آرمانی خودش، بر محور صادراتی غیر از ذخایر حرکت نمی کند.
فرهنگ سازی برای مصرف تولید داخلی

حامدی فر نقش مس��ائل فرهنگی را نیز در این زمینه مؤثر دانس��ت و گفت: 
این مس��ئله البته تنها به دولت و قوانین مرتبط نیس��ت و بخشی از آن مربوط 
به مس��ائل فرهنگی است. کش��ور ما دارای فرهنگ مصرف گرایی است و مردم 
به برندهای خارجی عالقه دارند و نس��بت به آثار مثبت خرید کاالی ایرانی در 
زندگی خود آگاه نیستند و نمی دانند اگر می خواهند فرزندشان در آینده شغلی 
داش��ته باش��د، باید از امروز به خرید و مصرف کاالی تولید داخل، توجه داشته 

باشند، اما فرهنگ  سازی الزم در این زمینه صورت نگرفته است.
وی نبود این فرهنگ را نافی مش��کالت قانونی، اداری و بوروکراتیک ندانسته 
و ادام��ه داد: تولید و ص��ادرات غیرنفتی ما هیچ وقت آنقدر بزرگ و چش��م گیر 
نبوده که ضرورت حمایت واقعی از این تولیدات، احس��اس ش��ود، اما اکنون با 
قرار گرفتن در ش��رایط جنگ اقتصادی یا بحران اقتصادی ش��اید بهتر بتوانیم 
خودم��ان را پیدا کنیم و ببینیم چه چیزهایی ارزش آفرینی بیش��تری برای مان 
دارند. در این ش��رایط می توانیم تولیدات اس��تراتژیک خود را شناسایی کنیم و 

وجهه بین المللی خود را بهبود دهیم.
درآمد کشور را در معرض تهدید قرار ندهیم

این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به مسائل ناشی از خام فروشی 
ذخایر کشور گفت: تا زمانی که یک فروشنده خام فروش هستیم، با یک دستور 
که نفت این کش��ور خریداری نشود، درآمدهای کش��ورمان تهدید خواهد شد. 
اگر درآمدمان صرفاً از حوزه نفت تأمین نش��ود و به سبد تولید و صادرات خود 
تنوع ببخشیم، عالوه بر تغییر وجهه بین المللی، درآمدهای کشورمان در معرض 

ریسک و تهدید کمتری قرار می گیرند.
کاری که به کاردان سپرده شد

وی با اش��اره به قوانین مربوط به حوزه فعالیت خود یعنی تولیدات دانش بنیان 
گفت: قانون حمایت از شرکت  های دانش بنیان که معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری متولی اجرای آن است، قانون خوبی بوده و این معاونت در سال های اخیر 
در زمینه اجرایی کردن این قانون، عملکرد خوبی داش��ته است.حامدی فر در ادامه 
گفت: تصور نمی کردم با توجه به شرایط و فضای موجود، بتوان به این دستاوردها 
رسید، اما حرکت خوبی صورت گرفته که امیدوارکننده است و این نوید را می دهد 
که می توان در این زمینه، به خوبی فعالیت کرد. اگر گروهی همت داشته باشند و با 
حوزه کاری خود آشنا باشند و بدانند که در چه مواردی نیاز است که ورود کنند و 

حمایت واقعی چیست، می توان در این زمینه گام برداشت.
کمک به تحکیم جایگاه استراتژیک ایران

ای��ن عضو اتاق بازرگانی در رابطه با اهمیت صنایع در رونق بخش��ی به تولید 

کش��ور گفت: به نظر من صنایع دانش بنیان، بیشتر از سایر صنایع می توانند به 
تولید کش��ور کمک کنند، چرا که این صنایع، در دس��ت کشورهای زیادی در 
سراسر دنیا نیس��ت و دانش در زمینه های مختلف مانند نانو، فناوری اطالعات 
و زیس��ت فناوری در اختیار کشورهای محدودی قرار دارند و در نتیجه، ورود به 
این صنایع می تواند جایگاه اس��تراتژیک ایران را در سطح جهان تحکیم کند و 

به عنوان یک مزیت برای کشورمان مطرح باشد.
وی در ادامه گفت: می توانیم نقش و از طرفی، وجهه ایران را از یک کش��ور 
خام فروش به یک کش��ور دارای دانش، صنع��ت و محصوالت دانش بنیان تغییر 
دهیم و ایران را به عنوان کش��وری مطرح کنیم ک��ه می تواند در این زمینه، به 
دنی��ا کمک کند و این محصوالت را با هزینه های کمتری در اختیار مردمی که 
در دنیا نمی توانند خیلی از این محصوالت را با قیمت  های باال تهیه کنند، قرار 
دهیم. این مورد به نظر من بر چهره دیپلماتیک و بین المللی ما بسیار تأثیرگذار 
خواهد بود. صنایع غیردانش بنیان در اختیار کش��ورهای زیادی است و متمایز 
ش��دن در این زمینه یا نفوذ در این بازارها ش��اید چندان آسان نباشد، ولی این 

مزیتی است که صنایع دانش بنیان از آن بهره مند هستند.
نگذاریم سرمایه شرکت های دانش بنیان از بین برود

حامدی فر نیروی انس��انی را بزرگ ترین سرمایه صنایع دانش بنیان دانست و 
گفت: اساس صنایع دانش بنیان بر نیروی انسانی تحصیلکرده است و ما باید جو 
ناامی��دی و رخوتی را که در جامعه جوان وجود دارد، به طریقی از بین ببریم و 
بتوانیم ش��ادابی و امید را به جامعه جوان بازگردانیم و از فرار مغزها جلوگیری 
کنیم؛ چرا که این  بزرگ ترین س��رمایه صنایع دانش بنیان اس��ت و این موضوع 
قابل انکار نیس��ت که با از دس��ت رفتن نیروی انس��انی، همه چیز را در صنایع 

دانش بنیان از دست خواهیم داد.
تشکیل ستاد بحران اقتصادی

وی با اش��اره به ش��عار رونق تولید در س��ال جاری گفت: رونق، چیزی باالتر 
از حف��ظ وضع موجود اس��ت، اما اکنون صنایع ما دغدغ��ه حفظ وضع موجود 
را دارن��د و اگ��ر واقعاً عزم این را داریم که ش��عار س��ال را محق��ق کنیم، باید 
عقب ماندگی های موجود جبران ش��وند که ب��رای آن، به یک اتاق فکر کالن یا 
س��تاد بحران اقتصادی برای رونق تولید در کش��ور نیاز داریم تا به پروتکل های 
ضرب االجلی برس��د و از طرفی، برخی ریس��ک ها را هم باید بپذیریم. هیچ گاه 
پیش��رفت و رونقی بدون پذیرش ریسک، اتفاق نمی افتد. پس الزمه تحقق این 
ش��عار، طراحی ستادی است که قدرت ریس��ک، توانایی حمایت مالی و امکان 

تصمیم گیری و نفوذ در مراجع مختلف برای رفع موانع را داشته باشد.
فرآیندهای گمرکی، زمان بر و پرتعداد هستند

حامدی ف��ر که خ��ود در زمین��ه تولید با موانعی مواجه اس��ت، با اش��اره به 
مشکالت ارز دو نرخی گفت: ارز دو نرخی فسادزاست و مراجع نظارتی با هدف 
کنترل فساد، سخت گیری هایی را اعمال می کنند. با این حال آنچه تولید کننده 
می بیند این است که گروه هایی که به دنبال سوءاستفاده هستند، مجرای آن را 
نیز می شناسند. در حالی که نظارت های شدیدی برای جلوگیری از فساد انجام 
می ش��ود و این س��خت گیری ها، برای گروه  هایی که کار خود را به درستی انجام 

می  دهند، دست و پاگیر است.
وی در ادام��ه گفت: در بحث ارز ما تحریم های بانکی و بین المللی را داریم و 
نباید با موانع داخلی نیز مواجه ش��ویم. بحث دیگر مربوط به گمرک اس��ت که 
البته به س��رعت امور مربوط به ترخیص کاال را انجام می دهد و همکاری خوبی 
دارد، اما مدارکی که برای گمرک تعریف شده تا با ارسال آنها به گمرک، فرآیند 
ترخیص آغاز ش��ود، متعدد و زمان بر هس��تند و به همین دلیل، حجم زیادی از 

واردات برای تولید و صنایع، در انبارهای گمرک مانده و ترخیص نشده اند.

اگر تخمین ها پیرامون ارزش گذاری ۱00 میلیارد دالر اوبر پس از عرضه  عمومی سهام به حقیقت بپیوندد، دارا خسروشاهی به ثروتی ۱00 میلیون دالری 
می رس��د. به گزارش زومیت، اس��ناد IPO اوبر چندی پیش به صورت رسمی منتشر ش��دند و غول تاکسی های اینترنتی بیش از همیشه به عرضه  عمومی 
س��هام نزدیک ش��ده است. طبق اسناد منتشرشده، دارا خسروشاهی مدیرعامل شرکت پس از عرضه  عمومی سهام ۱.۷۵میلیون سهم دریافت خواهد کرد. 

سهام انتقالی تا چهار سال آینده به خسروشاهی می رسد و ارزش 33.6۵ دالر برای آن تخمین زده می شود.
عالوه  بر موارد فوق، ۱۸۵۷3۵ س��هم دیگر نیز در صورت عرضه عمومی موفق یا فروش ش��رکت به ارزش ۱20 میلیارد دالر به خسروشاهی اهدا خواهد 
ش��د. ش��رایط اس��ناد می گوید که اگر ارزش بازار اوبر تا ۹0 روز متوالی بیش از ۱20 میلیارد دالر بماند، س��هم مذکور به خسروش��اهی پرداخت می شود. 
به عالوه او نیز باید در این مدت در خدمت ش��رکت باش��د. Business Insider پیش بینی می کند که در صورت وقوع هر یک از ش��رایط باال، مدیرعامل 
اوبر به ثروتی بیش از ۱00 میلیون دالر دس��ت پیدا خواهد کرد. اس��ناد منتشرشده از IPO اوبر نشان می دهد که آنها به دنبال ارزش گذاری ۱00 میلیارد 
دالری هس��تند. CNBC تخمین می زند که ارزش ۱00 میلیارد دالری به معنای قیمت ۹۵ دالری برای هر س��هم خواهد بود. باتوجه  به این آمار و ارقام، 
پس از عرضه  عمومی س��هام، خسروش��اهی با در اختیار داش��تن ۱.۷۵ میلیون سهمی که به قیمت 33.6۵ دالر به او پرداخت شد، ۱00 میلیون دالر سود 
خواهد داشت. به  هر حال تمامی موارد فوق تخمین هستند و شرایط موجود برای غول تاکسی های اینترنتی، وقوع آنها را آنچنان نزدیک نشان نمی دهد.
با نگاهی به اعداد و ارقام موجود در سند IPO اوبر به این نتیجه می رسیم که احتماال ثروت ۱00 میلیون دالری برای مدیرعامل ایرانی-آمریکایی اوبر 
آنچنان هم در دسترس نباشد. آمارها نشان می دهد که اوبر احتماال در رسیدن به سوددهی با چالش های متعددی روبه رو باشد، چون هزینه های عملیاتی 

تولید دانش بنیان، وجهه بین المللی ایران را تغییر می دهد

عرضه عمومی سهام اوبر، شاید خسروشاهی را به ثروت ۱۰۰ میلیون دالری برساند

دریچــه

دکت��ر محمدصادق خیاطیان، عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و ش��کوفایی ریاس��ت 
جمهوری از تصویب خدمات ویژه ای برای شرکت های دانش بنیان در پی خسارت های ناشی 
از وقوع سیل در برخی استان های کشور در هیأت عامل صندوق خبر داد. به گزارش مهر، 
وی گفت: به منظور حمایت بیشتر از شرکت های دانش بنیان طرف قرارداد با صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی که محل اجرای طرح های شان در شهرستان های آسیب دیده از حوادث سیل 
اخیر قرار دارد، خدمات ویژه ای در هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به تصویب رسیده 
است. وی با تاکید بر اینکه براساس مصوبه اخیر درخواست تسهیالت شرکت های دانش بنیان 
جهت رفع آثار ناشی از سیل از چارچوب تسهیالت صندوق خارج از نوبت بررسی می شود، 
تصریح کرد: همچنین عالوه بر امکان امهال بازپرداخت و تقسیط مجدد آن به صورت ویژه 
برای واحدهای خسارت دیده متناسب با حجم خسارت وارده امکان بازنگری در برخی مفاد 

تسهیالت اعطایی فراهم شده است.

ارائه خدمات ویژه به شرکت های 
دانش بنیان مناطق سیل زده
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شرکت مایکروسافت، امروز با تجربه رشد ۴درصدی در ارزش سهام خود، 
با پیوستن به جمع اپل و آمازون رسما یک تریلیون دالری شد. مایکروسافت 
س��ومین شرکت آمریکایی اس��ت که ارزشش به بیش از یک تریلیون دالر 

رسیده است. این غول نرم افزار در ادامه درآمد 
باالی خود در سه ماه نخست سال مالی 20۱۹، 
امروز، پس از تجربه یک جهش در قیمت سهام 
خود به باش��گاه یک تریلیون دالری ها پیوست. 
گفتنی است اکنون ردموندی ها در کنار اپل و 
آمازون، جزو سه شرکت آمریکایی یک تریلیون 
دالری هس��تند و باالتر از رقیب خود، گوگل، 
قرار گرفته اند. به  گزارش زومیت، دیروز صبح 
قیمت هر واحد سهام مایکروسافت از ۱30 دالر 
ش��روع شد؛ به این ترتیب، این شرکت رشدی 
حدود ۴درصدی را نس��بت به قیمت روز قبل 
تجربه کرد. با وجود نوسانات زیادی که قیمت 
سهام ممکن است تجربه کند، مایکروسافت در 

جریان معم��الت روزانه نزدک )NASDAQ( به ارزش بازار یک تریلیون 
دالر دست یافت. ارزش فعلی مایکروسافت همچنین به معنای دوباره پس 
گرفتن عنوان ارزش��مندترین ش��رکت جهان از اپل اس��ت. این شرکت در 

نوامبر 20۱۸ نیز از اپل پیش��ی گرفته بود. رشد ارزش سهام مایکروسافت 
عمدتا به لطف رشد فضای ابری آن بوده است. سازنده ویندوز در سال های 
اخیر محصوالت مرتبط با فضای ابری خود را توس��عه داده و امیدوار است 
سلطه وب سرویس آمازون )AWS( را در هم 
شکند. اکنون سرویس آژور )Azure (برای 
خدمات ابری پشت سر آمازون قرار گرفته و 

باالی پیشنهاد های گوگل است.
همچنی��ن گ��زارش آخری��ن درآمدهای 
مایکروسافت نش��ان می دهد، هر سه بخش 
اصلی کسب و کار این شرکت به خوبی پیش 
می رون��د و تقریبا به میزان برابر س��ودآوری 
داش��ته اند )هر کدام به اندازه 30درصد(. این 
سه حوزه اصلی و درآمد حاصل از هر کدام را 

در زیر مشاهده می کنید:
•  آفی��س، لینکدی��ن و داینامیک��س: 2/۱0 

میلیارد دالر
• س��رویس ابری آژور، محصوالت سرور و خدمات کسب و کار: ۷/۹ میلیارد 

دالر
• ویندوز، ایکس باکس و سرفیس: ۷/۱0 میلیارد دالر

 Silk Road( دومی��ن دوره فین��ال روی��داد اس��تارتاپ ج��اده ابریش��م
Startup( با رقابت هش��ت تیم برتر رویدادهای کش��وری در تاریخ ۱2 و ۱3 

اردیبهشت در تهران برگزار می شود.
به گزارش زومیت، »استارتاپ جاده ابریشم« 
نخس��تین رویداد معرفی کننده اس��تارتاپ های 
ایران��ی ب��ه جامع��ه کارآفرینی ای��ران و جهان 
اس��ت. این روی��داد با هدف آش��نایی با برترین 
ش��رکت های ن��وآور و نوپا موجود در کش��ور و 
همچنین تس��هیل ارتباطات جهانی، دسترسی 
آسان تر به تجربیات موفق در سطح بین المللی و 

جذب سرمایه خارجی طراحی شده است. 
از دیگر اهداف رویداد استارتاپ جاده ابریشم 
می توان به معرف��ی اس��تارتاپ های برتر ایرانی 
جهت برقراری ارتباط و شبکه سازی اکوسیستم 
اس��تارتاپی ای��ران و جه��ان، انتق��ال دان��ش و 
تجرب��ه بهتری��ن کارآفرینان داخل��ی و خارجی 

با اکوسیس��تم اس��تارتاپی ایران اشاره کرد. روند کار اس��تارتاپ جاده ابریشم 
به گونه ای است که هر سال در شهر های محدودی برگزار خواهد شد. در سال 
۱3۹6 تیم برگزار کننده و داوری به هفت ش��هر ایران ش��امل تبریز، اصفهان، 

یزد، تهران، ش��یراز، رش��ت و مش��هد سفر کردند، اما در س��ال ۱3۹۷ تعداد 
ش��هر ها باتوجه  به ش��رایط اقتصادی کش��ور محدود به پنج ش��هر شد و این 
رویداد ملی و بین المللی تنها در ش��هرهای تهران، تبریز، مش��هد، ش��یراز و 

کرمان برگزار شد.
مخاطب��ان اصلی ج��اده ابریش��م را فعاالن 
س��رمایه گذاران،  اس��تارتاپی،  اکوسیس��تم 
اس��تارتاپ ها و عالقه من��دان ب��ه کارآفرین��ی 
تش��کیل می دهن��د. در ای��ن روی��داد فرصت 
شبکه س��ازی تخصص��ی و آش��نایی با س��ایر 
اس��تارتاپ ها، سخنرانی ها و پنل  های تخصصی 
با حضور کارآفرینان برتر ایران و جهان فراهم 

شده است.
در اولی��ن دوره ای��ن رقابت ش��اهد ثبت نام 
۴00 اس��تارتاپ بودیم که ۸۴ استارتاپ برای 
رقابت پذیرفته شده و ۱6 استارتاپ به مرحله 
فین��ال ک��ه  2۹ و 30 فروردین ۹۷ در جزیره 
کی��ش برگزار ش��د، راه یافتند. در دومی��ن دوره نیز 2۸0 اس��تارتاپ جدید 
ثبت نام کردند که درنهایت ۵۵ اس��تارتاپ برای رقابت پذیرفته شده و هشت 

استارتاپ به مرحله فینال راه یافتند.

دومین دوره فینال رویداد استارتاپ جاده ابریشم در تهران برگزار می شودمایکروسافت یک تریلیون دالری شد

هشت استارتاپ از پنج استان کشور در قالب رویداد )summit( به 
رقابت با یکدیگر می پردازند.

به گزارش مهر، یک اس��تارتاپ که در راستای توسعه استارتاپ های 
دیگر فعالیت می کند توانس��ته برای دومین بار رویدادی را برگزار کند 
که از پنج اس��تان هشت ایده استارتاپی را انتخاب و به سرمایه گذاران 
معرفی کند. این اس��تارتاپ در نوع خود نخستین رویداد معرفی کننده 
اس��تارتاپ های ایران��ی و جامعه کارآفرینی ایران و جهان اس��ت که با 
هدف آش��نایی با برترین ش��رکت های نوآور و نوپای موجود در کشور 
و همچنین تس��هیل ارتباطات جهانی، دسترس��ی آسان تر به تجربیات 
موفق تر در س��طح بین المللی و جذب س��رمایه خارجی طراحی ش��ده 

است.
ای��ن اس��تارتاپ تاکنون دو رویداد برگزار کرده اس��ت؛ اولین رویداد 
در هفت اس��تان کش��ور و دومین رویداد در پنج اس��تان کشور که هر 
کدام استارتاپ ها به کارآفرینان و سرمایه گذاران معرفی می شوند. یکی 
از مزیت ه��ای برگزاری رویدادهای اس��تارتاپی این تی��م، برگزاری در 

استان ها و حضور سرمایه گذاران و کارآفرینان خارجی است.
دومین رویداد به زبان انگلیس��ی و فارس��ی در پنج اس��تان تهران، 
ش��یراز، تبریز، کرمان و مش��هد برگزار ش��د؛ رویداده��ای این تیم از 
دو قس��مت اصلی تور اس��تارتاپی و رویداد فینال تش��کیل شده که با 
فاصله چند ماه از یکدیگر برگزار می ش��ود. در این فاصله ش��ش ماهه 
اس��تارتاپ های برگزیده در برنامه شتاب دهی آنالین با حضور بیش از 
30 منتور ش��رکت می کند و در حوزه های مختلف استارتاپ های خود 

را رشد می دهند.
این استارتاپ با هدف معرفی استارتاپ های برتر ایران به اکوسیستم 
اس��تارتاپی ای��ران و جه��ان، برق��راری ارتب��اط و شبکه س��ازی میان 
اکوسیس��تم اس��تارتاپی ایران و جهان، انتقال دان��ش و تجربه بهترین 
کارآفرینان داخلی و خارجی با اکوسیس��تم استارتاپی ایران راه اندازی 

شده است.
مخاطبین این اس��تارتاپ ش��امل فعاالن اکوسیس��تم اس��تارتاپی، 
سرمایه گذاران و عالقه مندان به استارتاپ ها و کارآفرینان هستند. این 
مخاطبان عالوه بر فرصت شبکه س��ازی تخصصی و آش��نایی با س��ایر 
اس��تارتاپ ها در طول برنامه دو روزه فینال از س��خنرانی ها و پنل های 
تخصصی با حضور کارآفرینان برتر ایران و جهان بهره مند خواهند شد. 
این رویداد اس��تارتاپی فضایی برای فعالیت های داوطلبانه و کار تیمی 

همراه با آموزش در میان کارآفرینان فراهم کرده است.
این تیم اس��تارتاپی در طول دو س��ال بیش از ۱00 داوطلب از کل 
ای��ران را برای برگزاری جذب کرده اس��ت. برنامه ش��تاب دهی آنالین 
اس��تارتاپ جاده ابریشم برنامه ۱00 روزه ای اس��ت که به استارتاپ ها 
کمک می کند تا با چالش های ش��ان روبه رو ش��وند و با منتورهایی که 
ت��ک به تک با آنها در این مس��یر همراه هس��تند، اس��تارتاپ خود را 
توس��عه دهند و برای رویداد نهایی آماده ش��وند. این رویداد فرصت را 
برای اکوسیس��تم اس��تارتاپی ایران فراهم آورده و در کنار یکدیگر به 
آم��وزش بپردازن��د و در راه کارآفرینی تجربیات خ��ود را با یکدیگر به 

اشتراک بگذارند.
برگزاری استارتاپ در 5 استان و انتخاب 8 تیم

محمدرض��ا ازلی یک��ی از بنیان گذاران این اس��تارتاپ در نشس��ت 
خبری که در کارخانه نوآوری برگزار ش��د، گفت: دومین رویدادی که 
برگزار کردیم در پنج اس��تان بوده است که در هر استان بیش از 230 
استارتاپ، طرح های خود را ارائه کردند که بعد از داوری هشت تیم از 

پنج استان انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه کرمان، ش��یراز، مشهد، تبریز و تهران، استان هایی 
بودند که اس��تارتاپ ها پروژه های خود را ارائه کردند، گفت: چهار تیم 
اس��تارتاپی از تهران و چهار تیم از چهار استان دیگر با داوری انتخاب 

شدند تا به مرحله فینال برسند.
به گفته وی، در سال گذشته که از هشت استان تیم های استارتاپی 
مورد داوری قرار گرفتند سه استارتاپ به مرحله فینال رسید؛ در واقع 
تیمی که تشکیل داده ایم معرفی و راهنمایی استارتاپ ها برای رسیدن 

به بازار کشور و حتی کشورهای خارجی است.
ازلی با بی��ان اینکه طی برگزاری دوره ه��ای منتورینگ، ۱300 نفر 
در ایونت ها ش��رکت کرده اند، خاطرنش��ان کرد: یکی از اهداف ما این 
اس��ت که اس��تارتاپ هایی ک��ه داوران ما انتخاب می کنن��د بتوانند به 

سرمایه گذاران معرفی شوند.
در ادام��ه محمدرضا ازلی از دیگر بنیانگذاران این اس��تارتاپ گفت: 
س��ال گذش��ته، تیم اس��تارتاپ جاده ابریش��م که گروه��ی از فعاالن 
زیس��ت بوم اس��تارتاپی ایران و اروپا بودند، ط��ی ۱0 روز، یعنی از 30 
مهرماه تا ۹ آبان ماه سال ۹6 به هفت شهر تبریز، اصفهان، یزد، تهران، 
ش��یراز، مشهد و رشت سفر کردند و با ۸۴ استارتاپ که از میان ۴00 

تیم شرکت کننده انتخاب شده بودند در این شهرها آشنا شدند.
برگزاری رویداد )summit( برای انتخاب 3 تیم استارتاپی برتر

وی با بیان اینکه این استارتاپ در واقع تیمی از نمایندگان و مدیران 
صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های موفق و همچنین کارآفرینان 
حوزه فناوری هس��تند که باهدف آش��نایی با زیس��ت بوم اس��تارتاپی 
و فع��االن ای��ن حوزه در مناط��ق مختلف ایران و کمک به رش��د این 

استارتاپ ها به این گروه پیوسته اند.
علیرض��ا جزئی، از دیگر هم بنیانگذاران این اس��تارتاپ گفت: ۱3 و 
۱۴ اردیبهشت ماه رویداد فینال )summit(برای دومین دوره ای که 
برگزار کردیم را اجرایی خواهیم کرد تا هش��ت اس��تارتاپی که از پنج 

استان انتخاب شدند به رقابت می پردازند تا سه نفر انتخاب شوند.
وی افزود: در این رویداد فینالی س��خنرانانی به صحبت می پردازند؛ 
در این برنامه س��خنرانی هایی در زمینه چالش ها و آینده اس��تارتاپ ها 
در ای��ران، تکنولوژی های آینده مانند ه��وش مصنوعی و بالک چین، 
چالش های س��رمایه گذاری، گردشگری، بررس��ی شرایط منابع انسانی 
در ایران و ارتباط با رس��انه و…از موضوعات سخنرانی در این رویداد 

فینالی هستند.
ه��ادی فرن��ود، از دیگ��ر بنیانگذاران این اس��تارتاپ با بی��ان اینکه 
پنل های��ی که در این دو روز ارائه می ش��ود در مورد س��رمایه گذاری، 
ارتباط اکوسیس��تم بین المللی، بررس��ی چالش های استارتاپ ها و… 
اس��ت، گفت: هش��ت اس��تارتاپ با یکدیگر به رقابت می پردازند. البته 
که تمرکز ما در رویداد نهایی انتخاب استارتاپ نیست و بخش پررنگ 

سخنرانی و میزگردها در راستای راهنمایی استارتاپ هاست.
فرنود افزود: این فرصت را برای اکوسیس��تم اس��تارتاپی ایران فراهم 
آم��ده ت��ا در کنار یکدیگ��ر به آم��وزش بپردازن��د و در راه کارآفرینی 
تجربیات خود را با یکدیگر به اش��تراگ بگذارند. این رویداد بین المللی 
از س��ال ۹6 در تالش است ضمن معرفی بهترین استارتاپ های ایرانی 

بستری برای رشد، شبکه سازی و شتابدهی آنالین آنها فراهم آورد.
وی افزود: پارک فناوری پردیس و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری و چندین اس��تارتاپ دیگر از اسپانس��رهای این اس��تارتاپ 

هستند.

این شرکت افزایش شدیدی داشته اند. به عالوه رقابت در صنعت تاکسی های اینترنتی نیز روزبه روز بیشتر می شود. درنتیجه شاید شرکت باید افزایش سهم 
راننده ها را در کنار کاهش قیمت سفرها در نظر بگیرد که درنهایت موجب کاهش سوددهی می شود.

رش��د آهس��ته یکی دیگر از عواملی است که ش��اید به IPO اوبر ضربه بزند. درآمد شرکت در سال 20۱۸ در محدوده  ۱۱.3 میلیارد دالر قرار گرفت که 
نس��بت به س��ال قبل رشد ۴2درصدی داشت. البته چنین رشدی بس��یار کمتر از آمار ۱06درصدی بود که در سال 20۱۷ ثبت شد. به عالوه آنها با حذف 
س��ود کسب ش��ده از فروش بخشی از کسب وکار در آسیای جنوبی شرقی و روس��یه، ضرر 2 میلیارد دالری را در سال 20۱۸ اعالم کردند. به هرحال اسناد 

نشان می دهد که با افزایش هزینه ها، ضررهای مالی اوبر نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
رویترز در گزارشی گفت که ارزش اوبر در اوت سال 20۱۸، برابر با ۷6 میلیارد دالر بود. با وجود اخبار اعالم شده و همچنین آمار و اطالعات موجود در 
اسنادIPO، به نظر نمی رسد که ارزش شرکت بیش از این مقدار شود. اسواث داموداران، استاد دانشگاه استرن نیز اعتقاد دارد ارزش اوبر در بهترین حالت 
6۱.۷ میلیارد دالر و در بدترین حالت ۵۸.6میلیارد دالر خواهد بود. چنین ارقامی، تقریبا نیمی از ارزش��ی هس��تند که خسروشاهی برای رسیدن به ثروت  
۱00 میلیون دالری احتیاج دارد. اوبر به خاطر ارائه  خدمات متنوع همچون تحویل غذا و حمل ونقل در کنار تاکس��ی اینترنتی، ش��انس زیادی در موفقیت 
IPO دارد. به عالوه، آنها پس از چند شکس��ت به موفقیت هایی کلی در حوزه  خودروهای خودران هم رس��یده اند که امیدواری را برای سرمایه گذاران بیشتر 
می کند. درنهایت، جای تعجب نخواهد بود که خسروشاهی به ثروت تخمینی ۱00 میلیون دالر نرسد، چون نشانه های چالش در ادامه  مسیر عرضه  عمومی 

سهام به صورت واضح در این شرکت به چشم می خورد.

8 استارتاپ برگزیده از 5 استان به رقابت می پردازند

عرضه عمومی سهام اوبر، شاید خسروشاهی را به ثروت ۱۰۰ میلیون دالری برساند

یادداشـت

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر با بیان اینکه مهارت آموزی در فنی و حرفه ای، 
زیربنای رونق اش��تغال و کارآفرینی است، گفت امسال براس��اس برنامه ریزی 3۷ هزار 

نفر آموزش های مهارتی برمبنای ظرفیت های تولیدی در استان بوشهر فرا می گیرند.
به گزارش تس��نیم، عبدالمجید دراهکی، مهارت آموزی و کس��ب تخصص در فنی و 
حرفه ای را زیربنای رونق اشتغال و تولید در جامعه دانست و اظهار داشت: استان بوشهر 
با داشتن ظرفیت های مهم صنعتی، خدماتی و تولیدی نقش مهمی در رونق تولید دارد.
وی با تاکید بر توانمندس��ازی نیروهای جوان برای اشتغال آنان تصریح کرد: مناطق 
صنعت��ی پارس جنوب��ی، نیروگاه اتمی، تاسیس��ات نفتی و مراکز صنعت��ی تولیدی در 
بخش ه��ای مختلف، ظرفیت های تولیدی در عرصه گردش��گری، ش��یالتی، خدماتی و 

کشاورزی از دیگر قابلیت های این استان است.

مهارت آموزی در فنی و حرفه ای، 
زیربنای رونق کارآفرینی است



14. تولیدات فین فولک 
تعداد فالوورها: 222 هزار کاربر

آیا تا به حال دوس��ت داش��ته ای  یک پری دریایی باش��ید؟ به لطف 
برندهای��ی نظیر فین فول��ک اکنون بیش از هر زم��ان دیگری به تحقق 
چنین رویایی نزدیک هس��تیم. بدون تردید باور نکته این بخش بس��یار 
سخت است. با این حال اکنون مردم امکان تهیه لباس های پری دریایی 
و شنا با استفاده از آن در محدوده آ ب های مشخصی را دارند. مشتریان 
اصلی چنین محصوالتی شامل دخترهای جوان است. به این ترتیب اگر 
در آینده ای نزدیک اینستاگرام تان پر از پری دریایی شد، تعجب نکنید. 
برن��د فین فولک به عنوان یکی از نوآوران عرصه تولید لباس های ویژه 
پ��ری دریایی اس��تراتژی جالبی در اینس��تاگرام دارد. محتوای تولیدی 
بازاریاب های این برند بیش��تر ش��بیه به افس��انه های قدیم��ی یونانی و 
داس��تان های پر رمز و راز اس��ت. به همین دلیل نیز در مقیاسی وسیع 
مورد توجه کاربران اینس��تاگرامی قرار گرفته است. من در نگاه نخست 
تشخیص ساخت واقعی یا رایانه ای تصاویر اینستاگرام برند فین فولک را 

بسیار دشوار یافتم. 
بهترین پست فین فولک در زمینه جذب کاربران

پس��ت مورد نظر من در این بخش دو نکته مهم را یکجا دارد: معرفی 
ی��ک محصول تازه و ش��یوه ای منحصر به فرد ب��رای رونمایی از آن. در 
حقیق��ت اینجا ما با حضور برین رابرتس، موس��س برن��د فین فولک، به 
عنوان سوژه اصلی در ویدئو مواجه هستیم. البته در اینجا پست موسس 
برن��د تفاوت چندان��ی از نظر کاربرد طیف اصلی رنگ ه��ا ندارد. وی در 
مراس��م عروسی خود اقدام به اس��تفاده از محصول برندش کرد. به این 
ترتیب افس��انه ازدواج با پری دریایی به لطف تکنولوژی برند فین فولک 

به حقیقت بدل شد. 
بدون تردید استفاده از موقعیت های شخصی دست اندرکاران یک برند 
برای خلق فرصت های بازاریابی ایده جذابی محس��وس می ش��ود. با این 
حال چنین کاری باید با ش��ناخت مناس��ب از کاربران صورت گیرد. در 
غیر این صورت با شکستی سنگین مواجه خواهد شد. برین رابرتس نیز 
دقیقا با س��نجش میزان عالقه و توجه کاربران اینستاگرام به محصولش 
اقدام به ایجاد هماهنگی میان زندگی شخصی و سرنوشت برندش کرد. 
خوشبختانه ایده وی با استقبال کم نظیر کاربران اینستاگرام مواجه شد. 
ب��ا این حال چنین امری به معن��ای تضمین ایده های خالقانه و تازه هر 

برندی نیست. 
15.  شیِسیدو

تعداد فالوورها: 660 هزار کاربر
شیس��یدو یک��ی از برندهای قدیمی کش��ور ژاپن به حس��اب می آید. 
ای��ن برند ۱۴0 س��ال پی��ش کار خود را در زمینه تولی��د و فروش دارو 
به س��بک غربی آغاز کرد. به این ترتیب شیس��یدو نخس��تین داروخانه 
ژاپنی به س��بک غرب��ی بود. در طول زمان، همگام با توس��عه برند، آنها 
وارد عرصه ه��ای دیگری از قبیل مقابله با پیری و تولید لوازم آرایش��ی 
و بهداش��تی نیز شده اند. اکنون ش��هرت این برند نه فقط در ژاپن، بلکه 

سراسر دنیا مثال زدنی است. 
هدف اصلی شیسیدو توسعه سبک خاصی از زندگی است. این سبک 
زندگی هماهنگ با زیس��ت س��الم و حفظ زیبایی ظاهری افراد اس��ت. 
ش��اید برای شما ش��یوه فهم هدف اصلی این برند محل سوال باشد. به 
هر حال آنها هیچ اعالم رس��می در مورد اهداف ش��ان نداش��ته اند. پس 

چگون��ه باید ب��ه منظور اصلی آنها پی برد؟ پاس��خ در توجه بیش��تر به 
پست های اینس��تاگرام شیسیدو نهفته اس��ت. ماهیت کلی آنها توسعه 
س��بک زندگی س��الم و در عین حال زیباس��ت. اگر به اکانت آنها توجه 
داش��ته باش��ید، این برند همیشه سه پست پشت س��ر هم و همزمان را 
بارگ��ذاری می کند. چرا چنین کاری از س��وی ی��ک برند بزرگ صورت 
می گیرد؟ به هر حال بارگذاری س��ه پست پشت سر هم شانس مشاهده 
آنها از س��وی مخاطب را کاهش می دهد. اگر به خاطر داشته باشید، در 
بخش های قبلی در مورد س��اخت نمای کلی از پس��ت ها از طریق قطعه 
قطع��ه کردن یک تصویر صحبت کردیم. در اینج��ا نیز ماجرا به همین 
شکل است. برند شیسیدو سه پست خود را با حال و هوایی مشابه تهیه 
می کند. به این ترتیب در صورت مشاهده آن سه پست در صفحه اصلی 
آنها ش��کل کلی تری را مش��اهده خواهید کرد. بدون تردی��د ایده برند 
شیسیدو دارای خالقیت بسیار زیادی است. به هر حال کمتر کسی برای 
طراحی پست های خود این اندازه از خالقیت و نوآوری را به کار می برد. 
نکت��ه مهم درخص��وص طراحی ظاهری پس��ت های شیس��یدو عدم 
رواج الگوی ش��ان است. متاس��فانه بس��یاری از برندها خیلی دیر اقدام 
به اس��تفاده از ترندهای جذاب دنی��ای آنالین می کنند. همچنین اصرار 
آنها به اس��تفاده هرچه بیش��تر در اغلب مورد موجب نارضایتی مخاطب 
هدف می شود. توصیه راهبردی من در اینجا استفاده از شیوه های کمتر 
مشهور برای جلب نظر کاربران است. همچنین در صورت تکراری شدن 

یک شیوه باید از آن دست شست. 
بهترین پست شیسیدو در زمینه جذب کاربران

به منظور بررس��ی بهترین پست اینس��تاگرامی برند شیسیدو باید به 
اواخر ماه مارس سال 20۱6 برگردیم. در آن زمان اینستاگرام به تازگی 
امکان بارگذاری ویدئوهای 60 ثانیه ای را به س��رویس های خود افزوده 
بود. خوش��بختانه این اقدام اینس��تاگرام موجب تقویت هرچه بیش��تر 
خالقی��ت برندها ش��د. به این ترتیب از آن زمان ش��مار قابل توجهی از 
ویدئوهای جذاب و دیدنی از س��وی برندهای مختلف تولید شده است. 
یکی از این ویدئوهای جذاب مربوط به برند شیسیدو است. ویدئو مورد 
نظر به مدت 60 ثانیه مخاطب را میخکوب می کند. من در طول زندگی 
حرف��ه ای ام در قالب بازاریاب هی��چ ویدئو تبلیغاتی به زیبایی و جذابیت 

نمونه شیسیدو ندیده ام. 
در این ویدئو پاتریک تا، طراح گریم مشهور، به نمایش شیوه استفاده 
از محصوالت آرایش��ی برند شیسیدو می پردازد. محصول جدید این برند 
کمترین ضرر را برای پوس��ت صورت به همراه داش��ت. به همین خاطر 
شیس��یدو تم��ام توان بازاریابی خود را برای معرف��ی آن به کار برد. این 
ویدئو 60 ثانیه ای فقط نس��خه کوتاه ش��ده ای از ویدئوی اصلی محسوب 
می ش��ود. به این ترتیب پاتریک به بیان ویژگی های لوازم آرایشی جدید 
برن��د شیس��یدو و امتحان آن با کم��ک یکی دیگ��ر از طراح های گریم 
مش��هور به نام پونی می پ��ردازد. این ویدئو به دلی��ل حضور طراح های 
گریم مشهور شهرت بسیار زیادی به دست آورد. شکی نیست که چنین 

شهرتی برای محصول تازه شیسیدو بسیار مفید بود. 
بدون تردید س��اخت ویدئوهای بس��یار حرفه ای مانند نمونه شیسیدو 
کار بس��یار دش��وار و پرهزینه ای است. س��اخت ویدئوهای جذاب بدون 
اس��تفاده از تی��م حرفه ای و بودجه کالن امری کامال امکان پذیر اس��ت. 
فقط باید ایده ای جذاب و هماهنگ با سلیقه مخاطب در دسترس داشته 
باش��یم. متاسفانه بسیاری از برندها به تولید ویدئوهای جذاب در زمینه 
بازاریاب��ی و تبلیغ��ات بدون بودجه کالن به دی��ده تردید می نگرند. اگر 
بخواهی��م تا هنگام کس��ب بودجه فراوان صبر کنیم، ش��اید تا پیش از 

فراهم سازی بودجه مورد نظر برندمان با شکست مواجه شود. 

16.  کالکشن های ِسفورا
تعداد فالوورها: 626 هزار کاربر

برند س��فورا ماهیتی جذاب، رنگارن��گ و البته زنانه دارد. آنها عملکرد 
بس��یار عال��ی در زمینه ش��خصیت پردازی ب��رای برندش��ان مطالبق با 
ویژگی های فوق در اینس��تاگرام دارن��د. به این ترتیب محتوای این برند 
در اینس��تاگرام دارای طیف رنگی متنوع همراه با المان های منحصر به 

فرد سفورا و موج های جذابیت است. 
اگ��ر از طرفدارهای لوازم آرایش��ی باکیفیت و کم ضرر باش��ید، با برند 
سفورا آشنایی کامل خواهید داشت. این برند در سال ۱۹6۹ در پایتخت 
مد جهان یعنی پاریس تاس��یس ش��د. از زمان ش��روع به کار، سفورا بر 
روی تولید لوازم آرایش��ی کم ضرر تمرکز داشته است. به لطف ایده های 
خالقانه و توس��عه برند، اکنون آنها فروشگاه های بسیار زیادی در سراسر 

جهان افتتاح کرده اند. 
بهترین پست سفورا در زمینه جذب کاربران

گاه��ی اوق��ات به عن��وان یک برند ما باید مس��تقیم به س��راغ هدف 
اصلی م��ان بروی��م. س��فورا در زمینه تولی��د برس ه��ای آرایش صورت 
تخص��ص باالیی دارد. ب��ه طور طبیعی هر برن��دی عالقه مند به نمایش 
محصوالتش به مخاطب هدف اس��ت. در مورد سفورا، با مقیاس فعالیت 
جهانی، بهترین پلتفرم برای بازاریابی وسیع اینستاگرام است. نکته مهم 
درخص��وص بازاریابی آنالین و مبتنی بر ش��بکه های اجتماعی توجه به 
حجم پس��ت های انحصاری برای محصوالت مان است. اگر ما شمار بیش 
از اندازه ای پس��ت در مورد محصوالت مان در شبکه های اجتماعی درج 
کنی��م، مخاطب دیگر توجهی ب��ه ما نخواهد داش��ت. در حقیقت، باید 
تناسبی میان پست های مربوط به محصوالت و نمونه های صرفا تفریحی 
ایجاد کرد. خوش��بختانه برند سفورا در این زمینه بهترین عملکرد را از 

خود نشان داده است. 
17.  استیپلس

تعداد فالوورها: 64 هزار کاربر
بازاریاب های برند اس��تیپلس نکات بس��یار جالبی و مفیدی را به 
هنگام بازاریابی اینس��تاگرامی رعای��ت کرده اند. با این حال در اینجا 
م��ن قصد بررس��ی دو مورد از ن��کات تاثیرگذار آنها ب��ر روی جلب 
نظ��ر مخاطب و ترغیب آنها به تعامل هرچه بیش��تر با برندش��ان را 
دارم. یکی از راهکارهای این برند اس��تفاده از پرس��ش های جذاب و 
تامل برانگیز برای افزایش تعامل مخاطب بود. به این ترتیب همیش��ه 
در ذیل پست های اینستاگرامی استیپلس شمار بسیار باالیی کامنت 

وجود دارد. 
وقتی نوبت به جلب نظر و تعامل کاربران از سوی استیپلس می رسد، 
خلق تصاویر ویژه ای با محوریت یک پرسش در اولویت کار بازاریاب های 
این برند قرار دارد. به عنوان مثال، یکی از پس��ت های این برند ش��امل 
مجموعه ای از اموجی هایی پش��ت س��ر هم اس��ت. در بخش کپشن نیز 
پرسش��ی به شرح ذیل قرار دارد: بخش عمده روز ما به این ترتیب بود، 
ش��ما چطور؟ وقتی مخاطب با این پرسش مواجه شود، تمایل زیادی به 

پاسخگویی خواهد داشت. 
برند اس��تیپلس عملکرد بس��یار مناس��بی در زمین��ه تولید محتوای 
مناس��ب با س��لیقه مخاطب دارد. به عنوان مثال، یکی از پست های این 
برند در تعطیالت تابستان سال گذشته مربوط به مقایسه ای جذاب بود. 
در این پست وسایل داخل کیف مدرسه با وسایل داخل کیف تفریح در 
س��احل کنار هم قرار داده شده بود. استیپلس با چنین مقایسه جذابی 

به سراغ تعطیالت تابستانی رفت. 
hubspot :منبع

درآمد 176 میلیارد دالری گوگل و فیس بوک
برای نخستین بار در دست گرفتن انحصار بازار توسط فیس بوک و گوگل 

حجم پول در دسترس دیگر صاحبان رسانه های آنالین را کاهش می دهد.
خدمات بازاریابی بین المللی WARC دریافته اس��ت که از ۵۹0 میلیارد 
و ۴00 میلیون دالر بودجه صرف شده برای تبلیغات جهانی در سال گذشته، 
۱۴۴ میلیارد و 600 میلیون دالر )2۴.۵درصد( به انحصار گوگل و فیس بوک 
اختصاص پیدا کرد که معادل تقریبا یک چهارم از مبلغ کلی است. سهم این 
دو از بودجه تبلیغاتی نس��بت به س��ال 20۱۷ میالدی 20.3درصد افزایش 
یافت و به رقم فراتر از دو برابر رکورد ۱0.۸درصد در سال 20۱۴ رسید. به 
پیش بینی WARC این رقم در س��ال جاری میالدی به 2۸.6درصد )۱۷6 

میلیارد و ۴00 میلیون دالر( رشد پیدا می کند.
ب��ا نگاهی فقط به بازار تبلیغ��ات اینترنتی، گ��وگل و فیس بوک نیمی از 
)۵6.۴درصد( از بودجه تبلیغاتی در س��ال 20۱۸ را به خود اختصاص دادند 
که بنا بر پیش بینی های WARC رقم فوق امس��ال به 6۱.۴درصد افزایش 
می یابد. این رشد باعث می ش��ود که دیگر صاحبان رسانه های آنالین تحت 
فش��ار قرار گیرند. این در حالی اس��ت که بودجه تبلیغاتی کالن موجود در 
ش��رایط فعلی برای تخس��تین بار با روندی رو به افول با 0.۷درصد کاهش 
به ۱۱۱ میلیارد دالر رس��ید. به گفت��ه جیمز مک دونالد، تدوینگر داده های 
اطالعاتی در WARC و نویس��نده تحقیق، یک��ی از دالیل موفقیت گوگل 
و فیس بوک، ایجاد و متعاقبا مالکیت فرمت های دیجیتالی اس��ت که توسط 
تصمیم گیرن��دگان ش��بکه تبلیغاتی adland بیش��تر مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد: تحقیق با هزینه پرداخت شده و اجتماعی. تحقیقات متعدد در سال 
گذش��ته نش��ان داده اند که از لحاظ نیل به اهداف کمپین، تحقیق با هزینه 
پرداخت شده و اجتماعی به شدت مورد توجه تبلیغ کنندگان قرار گرفته اند. 
گوگل در بازار موتورهای جس��ت وجوگر، تقریبا همه جس��ت وجوهای تلفن 
همراه در سرتاس��ر جهان و ۹0درصد جس��ت وجوهای دسکتاپ را مدیریت 
می کند. در همین حال، خریداران آگهی های تبلیغاتی می توانند با اس��تفاده 
از ی��ک حافظه غنی از اطالعات ش��خصی، یک میلی��ارد و ۴۸0 میلیون نفر 

کاربر روزانه فیس بوک را هدف قرار دهند.
ورای برندهای بزرگ، دستیابی به ابزارهای خرید آگهی تبلیغاتی گوگل و 
فیس بوک عده زیادی از تبلیغ کنندگان کوچک را به سوی خود جذب کرده 
است و یک نوع مزیت رقابتی را می آفریند که هسته اصلی رشد درآمد است.

در ای��ن عرصه، پژوه��ش WARC پیرام��ون انحصار دوگان��ه گوگل و 
فیس بوک، بر روی سه رشته اصلی تاکید می کند:

گوگل و فیس بوک به طور مستقیم برای تسلط بر روی فیلم های ویدئویی 
با هم رقابت می کنند.

ارزش بازار ویدئوهای آنالین بین ۱2 بازار کلیدی WARC – اس��ترالیا، 
برزیل، کانادا، چین، فرانس��ه، آلمان، هند، ایتالیا، ژاپن، روسیه، انگلستان و 
ایاالت متحده آمریکا 30 میلیارد و 200 میلیون دالر یا معادل 2۱.۵درصد 
از تلویزیون کابلی است که به سرعت رشد می کند. بخش زیادی از این پول 
در س��ایت های رسانه های اجتماعی، از جمله فیس بوک و یوتیوب )به عنوان 
مث��ال ۸6درصد یا یک میلی��ارد و ۹00 میلیون پوند در انگلس��تان( صرف 
می شود. گوگل و فیس بوک هر دو امیدوارند که بتوانند ضمن گشودن قفل 
بودجه های برند ب��ه کنترل تجارت تبلیغات کارای��ی هدفمند نیز بپردازند. 
ظاهرا مقررات تهدید اصلی برای رشد دو طبقه است که در حال حاضر هیچ 

عالمتی از یک کاهش قابل توجه را نشان نمی دهد.
گوگل در دو جبهه به منظور دفاع از تس��لط خود بر بازار جس��ت وجو با 

آمازون مبارزه می کند.
گوگل مدیریت 63 هزار جست وجو در هر ثانیه یا 2 تریلیون جست وجو در 
یک سال به طور متوسط را در دست دارد، اما غلبه اش بر بازار جست وجوی 
پرداختی ش��اید به زودی از س��وی آم��ازون مورد تهدید ق��رار گیرد. غول 
تجارت الکترونیک در ش��رایطی به توسعه کس��ب و کار جست وجوی خود 
می پ��ردازد که در پی جفت کردن تبلیغ کنندگان با مصرف کنندگان نزدیک 
به نقطه خرید اس��ت. مادام که WARC انتظار دارد که آمازون امسال ۱3 
میلیارد و ۹00 میلیون دالر درآمد از تبلیغات به دس��ت آورد )در مقایس��ه 
با رقم ۱0۷ میلیارد و ۴00 میلیون دالر گوگل(، کس��ب و کار تبلیغات آن 
بس��یار سریع تر از کسب و کار تبلیغات گوگل رش��د می کند. در این زمینه 
6۹درص��د از بازاریابان در یک تحقیق جدی��د WARC اعالم کرده اند که 
قصد توس��عه س��رمایه گذاری تبلیغاتی خود بر روی آمازون در سال 20۱۹ 
می��الدی را دارند. آمازون با یک پایگاه اطالعات��ی غنی از عادت های خرید 
مصرف کننده، نیز در حوزه نوظهور جست وجوی صوتی از گوگل پیش افتاد. 
در حالی خدمات »Echo« آن مورد استفاده 63درصد از صاحبان آمریکایی 
اس��پیکر هوشمند قرار گرفت که فراتر از سهم 26درصدی گوگل در ارتباط 

با دستگاه های خانگی بود.
آمریکایی های جوان تر پلتفرم اصلی فیس بوک را ترک 

می کنند و به سراغ اینستاگرام می روند
اینس��تاگرام حاال به عامل اصلی رش��د تعداد کارب��ران روزانه فیس بوک 
تبدیل ش��ده اس��ت. در چنین شرایطی از س��ال 20۱۷ تاکنون ۱۵ میلیون 

کاربر آمریکایی پلتفرم اصلی فیس بوک را ترک کرده اند.
افزایش محبوبیت اینس��تاگرام مورد توجه بازاریابان قرار گرفته و با توجه 
به اطالعات دریافتی از تحقیق اخیر WARC، بودجه خالص آن 6۷درصد، 
بودجه خالص آمازون 63درص��د، بودجه خالص یوتیوب 60درصد و بودجه 
خالص فیس بوک ۱3درصد رش��د یافته است. بودجه خالص با تفریق تعداد 
مفس��رهای مصمم به کاهش بودجه از تعداد مفس��رهای مصمم به افزایش 

بودجه به دست می آید.
فیس بوک با حرکت به سوی ارائه یک خدمت پیام رسانی رمز گذاری شده 
ب��رای احیای اعتم��اد مصرف کننده به این تغییر پاس��خ می دهد و محیطی 
امن برای پرداخت آنالین می س��ازد. شرکت س��ال گذشته به علت رسوایی 
»کمبری��ج آنالیتکا« یک میلیارد و ۱00 میلیون دالر بودجه صرف تبلیغات 

کرد.
تجزیه و تحلیل رسانه های جهانی – انحصار دوگانه گوگل و فیس بوک

س��هم ترکیب��ی گوگل و فیس ب��وک از بودجه تبلیغاتی جهانی در س��ال 
20۱۸ میالدی 2۴.۵درصد و امسال با اندکی افزایش به 2۸.6درصد رسید.

گوگل و فیس بوک ۴۱درصد از میزان جست وجو و بودجه تبلیغاتی ایاالت 
متحده آمریکا را به خود اختصاص می دهند.

۵۱.۸درص��د از کارب��ران فیس بوک هر روز واقعا از این ش��بکه اجتماعی 
بازدید می کنند.

براس��اس پیش بینی ها امس��ال س��هم گوگل و فیس بوک از بازار تبلیغات 
آنالین 6۱.۴درصد خواهد بود.

سهم فیس بوک از بودجه تبلیغاتی اجتماعی ایاالت متحده آمریکا در سال 
20۱۸ میالدی ۸2.۷درصد اعالم شد.

س��هم گوگل و فیس ب��وک از بودجه تبلیغاتی ویدئویی آنالین انگلس��تان 
۸6درصد بود.
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در مطلب پیش��ین به پنج برند برتر در زمینه طراحی صفحه نخس��ت 
سایت پرداختیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

   6. آن هندلی
آن هندلی را عالقه مندان به کتاب به خوبی می شناس��ند. وی نویسنده 
چند جلد از پرفروش ترین کتاب های وال استریت ژورنال و همکاری ویژه 
موسس��ه بازاریابی MarketingProfs است. از نقطه نظر بازاریابی آن 
هندل��ی عالوه بر ن��گارش کتاب های مفید ب��رای بازاریاب ها، خودش نیز 
یک بازاریاب حرفه ای به حس��اب می  آید. به منظور تایید این دیدگاه نگاه 
کوتاهی به سایت رس��می وی بیندازید. مشاهده سایت آن هندلی مانند 
یک س��فر علمی به نمونه عینی تمام توصیه های بازاریابی وی اس��ت. به 
ای��ن ترتیب خانم هندلی به خوبی توصیه های خود در  زمینه بازاریابی را 
در طراحی س��ایتش مورد توجه قرار داده است. در صفحه نخست سایت 
رس��می وی ما با تصوی��ر او در مرکز صفحه مواجه هس��تیم. نکته جالب 
درخصوص این تصویر اس��تفاده از همان نسخه وال استریت ژورنال برای 
معرفی برترین نویس��نده اش اس��ت. به این ترتیب مخاطب به سرعت یاد 
افتخ��ارات خانم هندلی در زمینه فروش کتاب می افتد. پس زمینه صفحه 
به رنگ س��فید طراحی ش��ده اس��ت. این امر در راس��تای افزایش توجه 
مخاطب به المان های موجود در صفحه صورت گرفته اس��ت. در حقیقت 
اگ��ر قصد افزایش توجه مخاطب به مت��ن اصلی صفحه مان را داریم، باید 
از طیف رنگ س��فید اس��تفاده کنیم. در سمت راس��ت تصویر آن هندلی 
با فونتی نس��بتا کوچک عب��ارت »هم��کار MarketingProfs« درج 
ش��ده است. همچنین در سمت راس��ت با جمله »پرفروش ترین نویسنده 
وال اس��تریت ژورنال« اشاره ای گذرا به افتخارات وی صورت گرفته است. 
در پایی��ن صورت خان��م آن هندلی عالوه بر ش��عار تبلیغاتی وی، زمینه 
تخصص��ی فعالیتش نیز ق��رار دارد. به این ترتیب حت��ی کاربرانی که به 
صورت تصادفی وارد سایت وی می شوند، در همان برخورد نخست زمینه 

فعالیتش را به خوبی خواهند شناخت. 
7.  مینت

برن��د مینت یکی از خالقانه ترین صفحات نخس��ت س��ایت را در میان 
تمام برندها طراحی کرده است. به این ترتیب آنها به خوبی توانایی جلب 
نظ��ر مخاطب هدف ش��ان را دارند. در اینجا باید ب��ه گونه خاص مخاطب 
هدف این برند توجه داشت. برند مینت در زمینه تولید نرم افزار مدیریت 
درآم��د فعالیت دارد. وقتی زمینه فعالیت یک برند امور مالی باش��د، هم 
افراد و هم س��ازمان های بزرگ به عنوان مخطب هدفش مطرح هس��تند. 
به همین دلیل نرم افزارهای برند مینت در دو نس��خه کاربری ش��خصی و 
س��ازمانی روانه بازار می ش��وند. در طراحی صفحه نخست سایت مینت از 
اپ موبایلی آنها در قالب یک گوش��ی آیفون به عنوان پس زمینه استفاده 
ش��ده است. ش��عار اصلی آنها نیز پیرامون مزیت یکپارچگی نرم افزار آنها 
در ارائه خدمات مختلف طراحی ش��ده اس��ت. ش��عار »هم��ه چیز با هم 
می آید« به طور مس��تقیم به ویژگی تقریبا منحصر به فرد نرم افزار مینت 
اش��اره دارد. بر این اس��اس نرم افزار مورد نظر با اس��تفاده از یک سیستم 
یکپارچه س��از تمام اطالع��ات و ابزارهای مورد نیاز کاربران را در نس��خه 
موبایلی یا دس��کتاپ کن��ار هم قرار می دهد. به ای��ن ترتیب نیاز کاربران 

به اس��تفاده از ابزارهای جانبی یا خرید س��ایر نرم افزارهای مشابه کاهش 
می یابد. در پایین شعار اصلی مینت، کادری به رنگ نارنجی قرار دارد. در 
این کادر عبارت »ثبت نام رایگان« نقش بسته است. در حقیقت ثبت نام 
و استفاده یک ماه از سرویس مینت برای کاربران رایگان است. به همین 
دلی��ل آنها با تاکید بر روی این نکته کاربر را دعوت به ثبت نام و امتحان 
سرویس ش��ان می کنند. صفحه نخس��ت این برند در عین اینکه جذابیت 
بصری مناس��بی برای کاربران دارد، به گونه ای س��اده و کاربردی طراحی 
ش��ده اس��ت. هدف اصلی مینت در خلق این صفحه جل��ب نظر کاربران 
به نرم افزارش بوده اس��ت. با رعایت س��ادگی آنها به طور تاثیرگذاری این 
هدف را دنبال می کنند. به این ترتیب سادگی طراحی سایت مینت برای 

مخاطب از هر المان دیگری جذاب تر به نظر می رسد. 
8.  دریفت

صفحه اصلی س��ایت برند دریفت در بر دارنده دو بخش مجزاس��ت. در 
باالی صفحه ما با ش��عار اصلی برند تحت عنوان »همین االن تیم فروش 
برندتان را به مش��تریان آینده متصل کنید« ق��رار دارد. در مرکز صفحه 
نیز کادر ویژه عضویت در س��ایت دریفت و خبرنامه اش قرار گرفته است. 
پایین صفحه به عنوان مرکز بیان جلوه های بصری با نیمه باالیی سر یک 
انسان تزیین شده است. به این ترتیب نگاه فرد مورد نظر به بخش تنظیم 
قرار مالقات های سرویس دریفت دوخته شده است. بدون تردید استفاده 
از جلوه های بصری، متن و کادر ویژه عضویت در س��ایت، آن هم در کنار 
هم، تاثیر قابل توجهی بر روی مخاطب خواهد داش��ت. البته ایراد چنین 
طراحی شلوغی بیش از اندازه صفحه است. راهکار دریفت برای رهایی از 
این مشکل استفاده از پس زمینه سفید است. به این ترتیب شلوغی صفحه 
تا حد کمتری به چش��م می آید. بدون تردید اس��تفاده از المان های زیاد 
در یک صفحه مورد پس��ند همه کاربران نیس��ت. با این حال هدف اصلی 
دریفت در طراحی چنین صفحه ای بیان یک نکته به صورت غیرمستقیم 
اس��ت: سرویس ما خدمات مختلف را به صورت یکجا ارائه می دهد. بدون 
تردید صفحه نخست این برند برای هر کاربردی جذابیت های خاص خود 
را دارد. البته اگر طرفدار طرح های شلوغ نیستید، شاید تمایل چندانی به 

مشاهده سایر بخش های سایت نشان ندهید. 
۹.  این ویژن

یکی از نمونه های بس��یار حرفه ای طراحی صفحه نخست سایت مربوط 
به برند این ویژن اس��ت. صفحه نخست سایت آنها به معنای واقعی کلمه 
حرفه ای طراحی ش��ده است. به این ترتیب ماهیت کلی کسب وکار آنها و 
س��طح باالی کیفیت کارشان به خوبی بیان می شود. زمینه اصلی فعالیت 
برند این ویژن کمک به تولید ویدئوهای مختلف برای برندهاست. آنها یک 
اس��تودیو کام��ال مجهز دارند. نکته جالب اینکه در ص��ورت نیاز این ویژن 
توانایی انتقال کل اس��تودیو برندش به مکان مورد نظر مش��تری را دارد. 
در صفحه نخس��ت س��ایت آنها به عنوان پس زمین��ه از تصویر مردی در 
حال توضیح مطلب استفاده شده است. شعار اصلی این ویژن تحت عنوان 
»طراحی بهتر؛ سریع تر؛ در کنار هم« در مرکز صفحه قرار دارد. همچنین 
به عنوان توضیح جانبی متن »پلتفرم دیجیتال طراحی و ساخت بهترین 
تجرب��ه برای کاربران« درج ش��ده اس��ت. به این ترتیب کاربران س��ایت 
این ویژن انگیزه دوچندانی برای مش��اهده ویدئوهای سایت پیدا خواهند 
کرد. طراح های س��ایت این ویژن در راستای پاس��خ مناسب به این ایجاد 
انگی��زه کادری ویژه برای جس��ت وجوی ویدئو را در صفحه نخس��ت قرار 

داده اند. به این ترتیب کاربران توانایی جست وجو میان ویدئوهای تولیدی 
این ویژن را تنها یا یک کلیک خواهند داشت. 

بدون تردید اس��تفاده از خدمات این وی��ژن و نرم افزارهای آنها نیازمند 
پرداخت مقدار مشخصی حق عضویت است. با این حال به منظور ترغیب 
مخاطب به اس��تفاده بیش��تر، امکان بهره مندی از دوره یک ماهه رایگان 

خدمات این ویژن وجود دارد. 
10.  انیمالز

ب��ه مانند برند VeryGoodCopy، انیمال��ز نیز یک آژانس بازاریابی 
اس��ت که در طراحی صفحه نخس��ت خود نهایت سادگی را رعایت کرده 
اس��ت. در حقیقت آنه��ا عالقه چندانی ب��ه طراحی های ش��لوغ و دارای 
چندین المان مختلف نشان نداده اند. تمرکز اصلی آنها در طراحی صفحه 
نخس��ت سایت برندشان بر روی انتقال هرچه بهتر پیام اصلی بوده است. 
عبارت »بهترین الگوهای بازاریابی محتوایی اینجا اتفاق می افتد« نگاه هر 
مخاطب��ی را به خود جلب خواهد کرد. در حقیقت این عبارت بهتر از هر 
محتوای بصری گرافیکی به کار انیمالز می آید. نکته جالب دیگر در مورد 
طراحی صفحه نخست سایت در برند انیمالز ذکر یک تکنیک بازاریابی در 
همان صفحه نخست است. آنها به جای مانور بر روی کیفیت خدمت خود 
رویکردی آموزش��ی را برای کاربران در پی��ش گرفته اند. پس از این متن 
کوتاه آموزش��ی، مخاطب با کادر ویژه عضویت در خبرنامه س��ایت مواجه 
می ش��ود. برند انیمالز هیچ نوع طرح ثبت ن��ام دائمی برای کاربران ندارد. 
فعالیت اصلی آنها برای اعضای س��ایت از طریق خبرنامه صورت می گیرد. 
به این ترتیب نیازی به انتخاب نام کاربری و رمز عبور نیس��ت. این امر از 
آنجایی دارای اهمیت است که شکایت بسیاری از کاربران مبنی بر مدت 
زمان زیادی مورد نیاز برای ثبت نام در س��ایت های مختلف را بدانیم. به 
منظور عطف توجه هرچه بیش��تر کاربران به صفحه نخس��ت سایت تیم 
طراحی انیمالز از پس زمینه سفید استفاده کرده است. همچنین در سمت 
راس��ت ما با طرحی س��اده از صفحات مختلف وب به صورت کاریکاتوری 
مواجه هستیم. به همین سادگی کار طراحی صفحه نخست سایت انیمالز 
تمام می ش��ود. ایده اصلی آنها بسیار جالب است: سادگی طراحی سایت 
بیش از ه��ر نکته دیگری توجه مخاطب را جلب می کند. این امر به طور 
کامل در تضاد با ایده های طرفدار طراحی های چند وجهی و شلوغ مانند 
دریفت اس��ت. البته این امر برگرفته از نوع مخاطب هدف هر کدام از این 
برندها نیز هس��ت. به این ترتیب انیمالز ب��ا طیف تخصصی بازاریاب ها به 
عنوان مخاطب هدف مواجه اس��ت. در س��وی دیگر برندی مانند دریفت 
در تعامل با کاربران عامه قرار دارد. همچنین باید توجه داش��ت که شمار 
رقبای برند دریفت بس��یار بیشتر از انیمالز یا هر آژانس بازاریابی دیگری 
اس��ت. به همین دلیل تاکید بیش��تر بر روی محت��وای بصری و چندگانه 
در ی��ک صفحه از س��وی چنی��ن برندهایی به خوبی قاب��ل درک خواهد 
ب��ود. به عنوان یک اص��ل کلی، نوع طراحی صفحه نخس��ت برند ما باید 
هماهنگ با نیاز کس��ب وکارمان باش��د. این نیاز به ط��ور عمده از طریق 
شناخت صحیح مخاطب هدف به دست می  آید. نقطه مشترک میان تمام 
برندهای معرفیش��ده در این مقاله ایجاد کادری مخصوص برای عضویت 
در س��ایت یا خبرنامه است. همچنین ارائه بسته رایگان دارای محدودیت 
ب��رای بهره مندی از خدمات برندها نیز گزینه ای مش��ترک در میان اغلب 

نمونه های این مقاله است. 
hubspot :منبع

راهنمای جامع بازاریابی برای استارتاپ ها)2(
رسانه های اجتماعی

رس��انه های اجتماعی یکی از راه های تبلیغ محبوب  محتوای 
شما و یافتن اینفلوئنسرها )تأثیرگذاران( است. هر طرح ارتقای 
محتوای عالی مش��تریان بالقوه را به وب س��ایت تان می آورد و 
تأثیرگ��ذاران نیز می توانند لیدها ی��ا مخاطبان بالقوه  زیادی به 
برند ش��ما جذب کنند. به همین  دلیل، استارتاپ ها رسانه های 
اجتماعی را کانال های بازاریابی فوق العاده گران بهایی می دانند. 
همان طور ک��ه در مقاالت دیگ��ر زومیت نیز اش��اره  کرده ایم، 
برخی نکات به شما کمک می کنند حداکثر بهره را از بازاریابی 

رسانه های اجتماعی ببرید:
انتخاب شبکه های مناسب رسانه های اجتماعی

بس��یاری از اس��تارتاپ ها بدون اس��تراتژی خاصی تعامالت 
گاه وبیگاهی در رس��انه های اجتماعی دارند. البته، دو اش��تباه 
دیگر نیز در این  زمینه بین استارتاپ ها رایج است: ۱. حضور در 
تمامی رس��انه های اجتماعی؛ 2. حضور در ش��بکه ای اجتماعی 
به دلی��ل رقابت فراوان آن. اگر همه رقیبان ش��ما در فیس بوک 
و توییت��ر و لینکدین حضور دارند، حتما ش��ما هم باید در این 
رسانه های اجتماعی حضور داشته باشید. این طور نیست؟ شاید 

پاسخ این پرسش منفی باشد.
 ،Reddit پینترس��ت،  اینس��تاگرام،  توییت��ر،  فیس ب��وک، 
لینکدین و Tumblr، مش��هورترین رسانه های اجتماعی حال 
حاضر هس��تند. همه  این ش��بکه ها می توانن��د به عنوان ابزاری 
برای ارتقا و نش��ر محتوا و ایجاد جامعه  برند ش��ناخته ش��وند، 
ام��ا هر یک از آنها ویژگی ه��ای منحصربه فردی دارند. به عنوان  
مثال، فیس بوک برای مش��تریان فعلی شما مناسب است که از 
پس��ت های بصری مانند تصاویر و ویدئو لذت می برند. افزون  بر 
ای��ن، کارایی توییتر برای مش��تریان بالقوه ای که لینک ها بهتر 
جواب می دهند، مثل لینک های وبالگ، بیشتر خواهد بود. هر 
ش��بکه  اجتماعی به ش��یوه متفاوتی عمل می کند. درعین حال، 
نباید جمعیت شناختی هر شبکه  اجتماعی را دستِ کم بگیرید. 
ش��بکه Tumblr می تواند در جذب مخاطبان جوان و باهوش 
مؤثر باش��د که از به اش��تراک گذاری نقل قول های الهام بخش و 
تصاوی��ر خنده دار ل��ذت می برند. اگر هدف ش��ما جذب چنین 

مخاطبانی است، نباید وقت خود را در لینکدین هدر بدهید.
بهترین زمان برای ارسال محتوا

واقعیت این اس��ت که چی��زی به نام »بهتری��ن زمان« برای 
انتشار پست در شبکه های اجتماعی وجود ندارد. اگر نوجوانان 
را ه��دف قرار داده اید، در طول س��ال تحصیلی، ممکن اس��ت 
صبح و ش��ب بهترین زمان برای نشر محتوا باشد، ولی در طول 
تابستان، وضعیت فرق می کند. بااین حال، برخی از کارشناسان 

ساعات زیر را برای نشر محتوا توصیه می کنند:
فیس بوک: س��اعت ۱2 ظهر برای به اش��تراک گذاری محتوا، 

بهترین فرکانس: هر دو روز یک پست.
توییتر: س��اعت پنج بعدازظهر بهترین س��اعت برای دریافت 
ریتویی��ت، بهترین فرکانس: یک تا چه��ار توییت حاوی لینک 

در هر ساعت.
در این بخش، پیش��نهاد می کنیم مطل��ب آموزش مدیریت 

شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها را مطالعه کنید.
استفاده از فهرست کلیدواژه ها

حاال زمان آن فرا رسیده که از فهرست کلیدواژه هایی که قبال 
آماده کرده اید، بهترین اس��تفاده را بکنید. در حوزه  رسانه های 
اجتماع��ی، بای��د ب��ا بهره گی��ری از این فهرس��ت، تالش های 
مش��ارکت و تعامالت خود را به حداکثر برس��انید. بسته به نوع 
کس��ب وکاری ک��ه اداره می کنید، باید با مخاطب��ان خود وارد 
گفت وگو شوید، به پرسش ها آنها پاسخ دهید، بازخورد بگیرید 
و مطمئن شوید جریان جست وجو ازطریق کلیدواژه های اصلی 

به خوبی عمل می کند.
همکاری با اینفلوئنسرها

همان ط��ور ک��ه می دانی��د، تأثیرگ��ذاران )اینفلوئنس��رهای 
ش��بکه های اجتماعی( دنبال کنندگان بسیار زیادی دارند. برای 
استارتاپ شما زمان زیادی طول می کشد تا بتوانید این حجم از 
مخاطب��ان را جذب کنید، اما با همکاری تأثیرگذاران می توانید 
دنبال کنندگان را ب��ه دید مخاطبان بالق��وه ببینید. تحقیقات 
نش��ان می دهد رفتار ۷۸درصد از کاربران شبکه های اجتماعی 
تا حد متوس��ط یا زیادی تحت تأثی��ر تبلیغات تأثیرگذاران قرار 

می گیرد.
نکت��ه: روزنامه نگاران نیز در گروه تأثیرگذاران قرار می گیرند. 
خودتان را به افراد بس��یار مشهور محدود نکنید؛ زیرا برقراری 

ارتباط با آنها به دالیل مختلف آسان نیست.
راه اندازی وبالگ

راه اندازی وبالگ و دنبال کردن دس��تورالعمل های مرتبط آن 
اصال کار س��ختی نیس��ت. نکته  مهم این اس��ت که از پالگین 
س��ئوی مناسبی اس��تفاده کنید. در این  صورت، گوگل و سایر 
موتوره��ای جس��ت وجو می توانند محتوای ش��ما را رتبه بندی 
کنند و نش��ان دهند. پس  از آن نیز بای��د اصول اولیه ای مانند 

دسته بندی ها و برچسب ها را اجرا کنید.
پس  از اینکه بک اند وبالگ آماده ش��د، باید به ظاهر آن فکر 
کنی��د: طراحی وبالگ ش��ما چگونه به نظر می رس��د؟ ترجیحا 
از ط��راح حرف��ه ای بخواهید به ش��ما در طراحی وبالگ کمک 
کند. س��پس، ۱0 نفر را دعوت کنید تا طرح را بررسی کنند و 
بازخ��ورد بدهند. طراحی وبالگ نقش مهمی در تجربه  کاربری 
ایف��ا می کند. همچنی��ن، فراموش نکنید طراح��ی وبالگ باید 
کاربردی باش��د. برای اطمینان از این موضوع به پرس��ش های 

زیر پاسخ دهید:
• آیا کلید فراخوان به عمل )CTA( به وضوح مشخص است؟

• آیا توابع جست وجو در وبالگ لحاظ شده اند؟
• آیا اطالعات رس��انه های اجتماعی و توابع اش��تراک گذاری، 
مانند فید توییتر یا پالگین فیس بوک، در وبالگ دیده می شود؟
• آیا از گزینه های اشتراک وبالگ و فید RSS بهره می برید؟

• آی��ا برای هر پس��ت وب��الگ، گزینه  به اش��تراک گذاری در 
رسانه های اجتماعی را در نظر گرفته اید؟

ادامه دارد ...
zoomit :منبع

ایستگاهبازاریابی چرا صفحه نخست مهم ترین بخش هر سایت است؟)2(

۱۰ برند برتر در زمینه طراحی صفحه نخست سایت 
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اشتباهاتی که هنگام مذاکره باید از آنها 
دوری کرد

برقراری ارتباط مؤثر با همکارها و ذی نفعان سازمان به حل بهتر مشکالت، 
رس��یدن به تواف��ق و موفقی��ت در مذاکره ها کمک می کن��د. ارتباط مؤثر با 
سرمایه گذارها، همکارها، کارمندان، نماینده ها و مشتریان، معیار تعیین کننده ای 
در موفقیت رهبران استارتاپ است. ساموئل دینار و الورنس ساسکایند، مؤلفان 
مقال��ه  مذاکره در کارآفرین��ی: درک و مدیریت روابط تعیین کننده در موفقیت 
کارآفرین، به هشت خطای متداول در مذاکره ها اشاره می کنند. کارآفرینان نوپا 
برای رس��یدن به موفقیت، باید همان اندازه ک��ه به بایدها اهمیت می دهند به 
نبایدها هم اهمیت بدهند. براساس آمار، هر چقدر سن کارآفرین هنگام راه اندازی 
یک کس��ب وکار باالتر باشد، احتمال موفقیت او هم باالتر خواهد رفت. براساس 
مقاله  کلوگ اینسایت که به بررسی فهرست 2.۷ میلیونی بنیان گذاران شرکت ها 
پرداخته اس��ت )بعضی از شرکت هایی که یک کارمند دارند هم در این بررسی 
در نظر گرفته ش��ده اند(، میانگین سنی موفق ترین کارآفرین ها، حتی در حوزه  
فناوری هم به ۴۵ س��ال می رس��د. به نقل از بنجامین جونز، اس��تاد استراتژی 
دانش��کده  کل��وگ: کارآفرینان جوان ت��ر درک بهتری از فن��اوری دارند و بهتر 
می توانند تقاضای مشتری را برآورده کنند، اما از طرفی، تجربه  بیشتر هم نتایج 
بهتری را به دنبال دارد. به طورکلی تجربه  افراد مس��ن تر در مسائلی مثل توسعه  
کس��ب وکار، رهبری و حل مسئله بیشتر است. با اینکه کارآفرینان مسن تر، در 
مورد گرایش های مصرف کننده به ویژه عادت های نسل جوان اطالعات کمتری 
دارند اما باز هم تجربه  آنها در زمینه فرصت های کسب وکار بیشتر است. بااین حال 
به عنوان کارآفرین جوان باز هم می توانید مشکالت را شکست دهید و نبود تجربه 
به معنای عقب نشینی نیست. ساموئل دینار و الورنس ساسکایند، مؤلفان مقاله  
مذاک��ره  کارآفرینی، در این مقاله یک مجموعه مهارت برای کارآفرینان تعریف 
می کنند. دینار بنیان گذار و رئیس Meedance، مش��اور و عضو هیات مدیره، 
سرمایه گذار و همین طور مشاور برنامه  مذاکره  دانشکده حقوق هاروارد و مؤسسه  
 MIT گفت وگوی هاروارد است. ساسکایند هم استاد برنامه ریزی شهری دانشگاه
و سرپرس��ت علوم مشارکتی MIT است. این دو مؤلف، به معرفی هشت خطا 
پرداخته و نشان می دهند این خطاها چگونه می توانند تالش هایی مثل ایده های 
خوب، رس��یدن به توافق، اس��تخدام مدیران مناسب، دسترسی به شرکا و عقد 
معامله ها را به خطر بیندازند. البته نباید ناامید بشوید. این خطاها متداول ترین  
خطاها در میان بنیان گذاران، کارآفرینان و نسل جدید توسعه دهندگان هستند 
و مسائلی مثل احساسات، عدم قطعیت، پیچیدگی و روابط در آنها دخالت دارند.

خطای 1 و راه حل: کارآفرینان خودمحور هستند
ازآنجا که کارآفرینان هنگام توس��عه کس��ب وکار به ش��دت متمرکز بر منافع 
خود هس��تند، اغلب نسبت به ش��ناخت نیازها و اولویت های همکاران و روابط 
خود عاجز هستند. دیدگاه کورکورانه نسبت به منافع شخصی و امیال، مانع از 
تش��خیص سرنخ های پیشرفت و رسیدن به خروجی های بهتر می شود. بهترین 
روش برای تعادل بین خواس��ته های خود و دیگران، توسعه فرهنگ شرکت بر 
مبنای تعادل است. دینار و ساسکایند، شفاف سازی منافع اشخاص و کارمندان 
سازمان را به کارآفرینان توصیه می کنند. تهیه  نقشه  خواسته ها و نیازها مبنایی 
برای دادوستدها و ایجاد ارزش هستند. به فرصت های منافع مشترک فکر کنید. 

در قدم بعدی از این تعادل به عنوان ابزار مذاکره استفاده کنید.
خطای 2 و راه حل: کارآفرینان به شدت خوش بین هستند و 

اعتمادبه نفس باالیی دارند
اغلب کارآفرین ها اعتمادبه نفس بسیار باالیی دارند. آنها به شدت معتقدند درنهایت 
موفق خواهند ش��د )باوجود آمار موجود در مورد نرخ شکست  کسب وکار(. به دلیل 
همین اعتمادبه نفس بیش ازحد، بسیاری از آنها در تشخیص شرایط مناسب قراردادها 
دچار مشکل می شوند. همیشه باید بدترین شرایط و جزییات را درنظر بگیرید، حتی 
اگر این احتیاط مسیر رسیدن به نتیجه و قرارداد را طوالنی کند؛ اما درنهایت به سود 
خود کار خواهید کرد. به عقیده  دینار و ساسکایند، آماده سازی یکی از نکات کلیدی 
مذاکره  موفق است. آماده سازی مناسب در پیشگیری از خطا به شما کمک می کند. 
آماده س��ازی به معنای تمرکز بر منافع، فرصت ها، ریسک ها، موانع و اقدامات بالقوه 
است. پیشگیری هم نیازمند تکرار و تمرین برای آمادگی فیزیکی و ذهنی و تبدیل 

تئوری به عمل است. همیشه از فهرست یادآور استفاده کنید.
خطای 3 و راه حل: کارآفرین ها نیاز به برنده شدن دارند

برنده شدن، هدف اصلی بسیاری از کارآفرین ها است. آنها در مورد برتری شرکا 
و تبدیل شدن مذاکره  به روابط یک طرفه، نگران هستند و ارزش معامله های آینده 
را نادیده می گیرند. همیش��ه نگاهی روبه جلو داش��ته باشید و برای سناریوهای 
دورتر برنامه ریزی کنید. تصمیم ها اغلب منجر به سوابق پایدار می شوند، بنابراین 

قبل از اتخاذ تصمیم های مهم، به پیامدهای طوالنی مدت فکر کنید.
خطای 4 و راه حل: کارآفرین ها به دنبال راه حل های سریع می روند

کارآفرین ها سعی می کنند تحت فشار تمام کارها را به خوبی انجام دهند. آنها 
حس می کنند باید به سرعت تصمیم گیری کنند و در کار خود پیش بروند. آنها 
به جای بررسی گزینه های بیشتر و مزایای دیگر، به دنبال راه حل  سریع می روند. 
س��ریع ترین راه حل همیشه بهترین نتیجه را نخواهد داشت. حتی اگر زمان رو 
به پایان اس��ت از تصمیم گیری صحیح خود مطمئن شوید. خطای ۵ و راه حل: 
کارآفرینان به تنهایی کار می کنند درصورتی که روحیه مستقل کارآفرین ها غالب 
شود، به جای مشورت با ذی نفعان و مشاورها به تنهایی با شرایط روبه رو می شوند، 
دیدگاه ه��ای غیرمنطقی را اتخاذ می کنند و گاهی اوقات احساس��ی وارد عمل 
می شوند و متوجه نیستند که مذاکره فرآیندی سازمانی است نه فردی، اما باید 
سعی کنند از اشتباهات به سود خود استفاده کنند و با تیم خود مشورت کنند.

خطای 6 و راه حل: پافشاری بیش ازحد
بسیاری از کارآفرین ها دیدگاه تونلی دارند. برای مثال تنها بر سر قیمت مذاکره 
می کنن��د. درنتیجه موقعیت تهاجمی و تک بعدی پی��دا می کنند و معیارهای 
ارزش زای دیگر را فراموش می کنند. دیمار و ساسکایند، اتخاذ دیدگاه های متعدد 
از جمله همراهی با یکی از اعضای تیم در جلسه را توصیه می کنند. عضوی که 
بتواند بین جلس��ات و هنگام استراحت به آنها مشاوره بدهد. در دنیای امروزی 
می توانید در طول جلسه به اعضای تیم خود پیام بدهید و از توافق با آنها مطمئن 

شوید یا از دیدگاه های متفاوت آنها استفاده کنید.
خطای 7 و راه  حل: کارآفرینان به شدت به شهود مستقیم وابسته هستند

در صورتی که مذاکره طبق برنامه ریزی پیش نرود، بسیاری از کارآفرین ها به 
شهود خود تکیه می کنند، اما وقتی به شهود خود اعتماد می کند، آن را در عمل 
منعکس نمی کنند، بنابراین در صورت اشتباه، دیگران را سرزنش می کنند. بدتر 
از هر چیز به دلیل عدم استفاده از تجربیات، ممکن است در آینده هم اشتباهات 
خود را تکرار کنند. کارآفرین ها باید س��عی کنند از شکاف ها و خطاها به عنوان 

فرصتی برای یادگیری استفاده کنند.
خطای 8 و راه حل: کارآفرین ها احساسات خود را انکار می کنند

اغل��ب کارآفرین ه��ا درکی قوی از عدال��ت دارند، اما گاهی اوقات، اس��یر خطاهای 
احساسی یا انحراف های شناختی می شوند. این مسئله برای کارآفرین هایی که ارتباط 
احس��اس )و خودآگاه( را در مذاکره نادیده می گیرند، مشکل س��از خواهد ش��د. گاهی 
کارآفرین ها به بهانه  کسب وکار، بیش ازاندازه از قدرت  و اختیارت رسمی خود استفاده 
می کنند و قادر به کنترل احساس��ات خود نیستند. درک و مدیریت روابط کسب وکار 
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افرادی که تنها به فکر ریس��ک های بلندمدت هستند ممکن است فرصت شان 
را از دست بدهند و از دستیابی به اهداف خود جا بمانند. 

بیش��تر مردم برای رس��یدگی به مهم ترین مسائل زندگی ش��ان هیچ عجله ای 
ندارند. تمام انسان ها می میرند. شاید فردا، پنج سال یا ۵0 سال آینده،  اما در هر 

صورت مرگ می رسد و ما به این حقیقت واقف هستیم.
درست اس��ت زمان مرگ مان را نمی دانیم، اما این مس��ئله، در واقعیت جهان 
هیچ تاثیری ندارد. ش��ما زندگی را از کائن��ات می گیرید و روزی باید آن را پس 
دهید. با اولین نفس، زندگی را دریافت می کنید. دنیا تمام نفس های شما را ثبت 
می کن��د و منتظر می ماند تا بدهی ت��ان را بپردازید. اگر تاکنون به جریان زندگی 

فکر نکرده اید، کافی است کمی به خودتان فرصت دهید.
درک عمیق زندگی، برخی مردم را می ترس��اند، اما ممکن است اشاعه  ادراک، 
تأثیر بهتری داش��ته باش��د. با ش��ناخت جریان زندگی در می یابیم ضرب االجلی 
برای زیس��تن وجود دارد. هرچند مدت زمان باقیمانده را نمی دانیم، اما می توانیم 
برنامه  زندگی روزمره را براساس مهم ترین مسائل زندگی تنظیم کنیم. هر کاری 

انجام می دهیم در یکی از این سه گروه جای می گیرد:
• خودمان را خوشحال کند.

• کسانی را که دوست داریم شاد کند.
• دنیا را به مکان بهتری تبدیل کند.

اگر فعالیت های ما در راس��تای دستیابی به اهداف مان نباشد، تنها وقت مان را 

تلف کرده ایم. در صورتی که نتوانید کارها و برنامه های تان را برای دس��تیابی به 
اهداف هدایت کنید، همه چیز را در زندگی از دست داده اید.

داشتن پول بدون هیچ هدفی بی معناست. اگر اهداف تان از این سه گروه خارج 
است وقت خود را هدر داده اید. در واقع جاه طلبی فقط با هدفمندی معنا می یابد.
ب��ه همی��ن خاطر می بینی��م زندگی برخی اف��راد ثروتمند چندان ش��یرین و 
لذت بخش نیست. شاید به سمت یک هدف حرکت کنید و بعد متوجه شوید که 
مسیر اشتباهی را پیموده اید؛ این همان مسئله ای است که سبب ناامیدی مطلق 
برخی افراد می ش��ود. خیلی از افراد ثروتمندی که به مال و منال آنها حس��ادت 
می کنید مشغول انجام کارهایی هستند که هیچ اشتیاق و لذتی در آنها به وجود 

نمی آورد و به ثروتی دست یافته اند که هرگز آن  را نمی خواستند.
هنوز می توانید مسیرتان را تغییر دهید

ت��ا وقتی نفس می کش��ید و روی این ک��ره خاکی راه می روی��د فرصت دارید 
مسیر زندگی تان را تغییر دهید. گذشته را پشت سر گذاشته اید و پافشاری روی 
خاطرات آن، هیچ ثمری ندارد. حتی اگر تمام عمرتان به فنا رفته است هنوز هم 

می توانید به اهداف زندگی تان دست یابید.
مهم ترین دلیلی که س��بب می شود دچار اتالف وقت شوید تمرکز بر کارهایی 
اس��ت که مجبور هس��تید آنها را انجام دهید یا دیگران از شما توقع دارند به آنها 

بپردازید.
نبای��د ب��رای طرز نگاه دیگ��ران به اهداف تان نگران باش��ید. اگ��ر اطرافیان با 

تحقیر یا بلندپروازی به اهداف ش��ما نگاه می کنند، مش��کل آنهاس��ت، نه شما. 
اگ��ر می خواهید کس��ب و کاری راه اندازی کنید که دنی��ا را تغییر دهد، کنترل 

زندگی تان را در دست بگیرید.
قطعاً تمام اطرافیان با تصمیمات ش��ما موافق نیستند. نباید بگذارید نظرات یا 
طرز تفکر دیگران، باعث ناراحتی تان شود. اگر تصمیمی گرفتید که خوشحال تان 
می کند، س��بب شادی اطرافیان می شود یا دنیا را به مکانی بهتر تبدیل می کند، 

انتخاب تان فوق العاده است.
هی��چ وقت خ��ود را در زمانی که از دس��ت داده اید، غرق نکنی��د. روی آینده 

متمرکز شوید که شما را هر روز به اهداف تان نزدیک تر می کند.
خ��وب فکر کنید و ببینید اهداف واقعی زندگی تان چیس��ت؟ چطور می توانید 
به آنها دس��ت یابید و چرا تاکنون قدمی در این مس��یر برنداشته اید؟ چرا زودتر 
کسب و کارتان را راه اندازی نمی کنید؟ چرا پروژه ای که رؤیاهای زیادی در مورد 

آن دارید، توسعه نمی دهید؟ چرا از کاری که از آن بیزارید، دست نمی کشید؟
باید بدانید زمان محدودی برای زندگی کردن داریم. به گونه ای زندگی نکنید 
ک��ه انگار هیچ وق��ت نمی میرید؛ زیرا در هر صورت مرگ می رس��د و هیچ فرقی 
ن��دارد ت��ا آن زمان، چقدر از کارهای تان را انجام داده اید. اکنون زنده هس��تید و 
فرصت باقی اس��ت تا انسان هدفمند و تأثیرگذاری باش��ید. پس هیچ وقت برای 

شروع دیر نیست.
Entrepreneur/ucan :منبع 

یکی از خطاهایی که بس��یاری از کس��ب و کارهای نوپا مرتکب آن می ش��وند 
این است که بدون شناخت دقیق از بازار و مشتریان هدف شان شروع به فعالیت 
می کنند. کاماًل واضح و مشخص است که بدون شناخت کافی از بازار نمی توانید 
به موفقیت هایی که در ذهن تان به آن فکر کرده اید برسید و مشتریان کافی برای 

خود به دست آورید.
واقعیت این اس��ت که شما تحت شرایطی می توانید در بازار فعالیت کنید و به 
حیات خود ادامه دهید که ش��ناخت کافی از بازار داشته باشید و فرصت کافی و 
الزم را برای مطالعه دقیق بازار قبل از اینکه وارد آن شوید صرف کنید. نقص های 
موجود در بازارهای کنونی ، تقاضاهای مشتریان، نوع خدمت یا محصولی که قرار 
اس��ت به مش��تریان ارائه دهید را دقیقاً مشخص کرده باشید تا بتوانید در عرصه 
جدیدی که وارد آن ش��ده اید موفق ش��وید. می توانیم به طور کلی، خطاهایی که 
ممکن اس��ت یک کس��ب و کار نوپا در بازاریابی مرتکب آن ش��ود در دسته های 

زیر قرار دهیم.
خطای نوع اول

براساس تجربه مشاوره بازاریابی، این شرکت ها تمامی تالش خود را فقط صرف 
تولید محصول می کنند. تولید محصول به معنای وارد ش��دن در بازار و کس��ب 
مش��تریان کافی نیس��ت. بلکه فقط مرحله اول از این فرآیند پیچیده و طوالنی 
است. الزم است ش��ما به معرفی محصول خود بپردازید و کارآمدی محصول تان 
را به مخاطبان و مش��تریان خود معرفی کنید. برای این کار باید دس��ت به تولید 
محت��وا بزنی��د. محتواهای متنی و تصویری تهیه کنید و در ش��بکه های مختلف 
اینترنتی از وب س��ایت ها تا ش��بکه های اجتماعی مختلف قرار دهید تا مخاطبان 

ش��ما از طری��ق این محتوا، متوجه مزایا و ویژگی های محصول ش��ما ش��وند. به 
گون��ه ای به معرفی محصول خ��ود بپردازید که آنها به خوبی متوجه ش��وند که 

محصول شما کدامیک از مشکالت یا تقاضاهای آنها را می تواند برآورده کند.
خطای نوع دوم

خطای بعدی که بس��یاری از کس��ب و کارهای نوپا مرتکب آن می ش��ود این 
اس��ت که پس از معرفی محصول یا خدمات خود، به دنبال مش��تریان نمی روند. 
اگر شما در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنید یا در وب سایت خود به معرفی 
محصول خود اقدام کرده اید پس از اینکه مخاطبان ش��ما به محصول تان واکنش 
نش��ان می دهند یا از پستی که به اش��تراک گذاشته اید بازدید می کنند بی خیال 
از کنارش��ان رد نشوید! این افراد دقیقا همان مش��تریان بالقوه شما هستند و به 

راحتی می توانید آنها را به دایره مشتریان بالفعل خود وارد کنید.
س��عی کنید از این افراد بخواهی��د تا اطالعات ارتباط��ی بازاریابی خود مانند 
ش��ماره تلفن، ایمیل یا ID شبکه های اجتماعی خود را به شما بدهند تا بتوانید 
اطالعات بیش��تری در خصوص این کاال و ش��رایط فروش آن یا شرایط و فروش 
فوق العاده ای که ممکن اس��ت در روزه��ای آینده اتفاق بیفتد در اختیار آنها قرار 
دهید. حفظ ارتباط با مخاطبان یکی از هنرهایی اس��ت که هر بازاریابی باید در 
خ��ود تقویت کند. برای رس��یدن ب��ه این اهداف فقط ق��درت کالمی و ارتباطی 

شماست که حرف اول را می زند.
اگر شما بتوانید با قدرت کالمی و ارتباطی خود مخاطبان را نسبت به خودتان 
و محصول ت��ان کنجکاو کنید، قطعاً خود آنها ترغیب به برقراری ارتباط با ش��ما 

خواهند شد و اطالعات ارتباطی خود را به شما می دهند.

نکته مهم: البته یادآوری این نکته مهم الزم است که باید همیشه صادق باشید 
و در صورتی مطمئن هستید محصول شما نمی تواند مشکل آنها را حل کند این 
حقیقت را به آنها بگویید ولی پیشنهادات دیگری به آنها بدهید یا همکاران خود 

را معرفی کنید، جذابیت و قدرت کالمی شما بیشتری خواهد شد.
خطای نوع سوم

خطای نوع سوم این است که بسیاری از افراد، صاحبان شرکت ها یا افرادی که 
به عرضه محصول می پردازند ممکن اس��ت در تولید محتوای خود دقت چندانی 
نداش��ته باشند، یا محتوایی باکیفیت مناس��ب تولید نکنند. محتوای باکیفیت و 
مطلوبی که ش��ما تولید می کنید نشان می دهد که مخاطب برای شما مهم است 
و ب��ا محتوای باارزش��ی که برای آنها تولی��د می کنید قصد باال ب��ردن آگاهی و 
دان��ش آنها را دارید. همچنی��ن محتوای بی  کیفیت، نش��ان دهنده عدم حرفه ای 

بودن شماست.
در تولید محتوا هم باید کیفیت محتوا را مدنظر قرار دهید و هم کمیت محتوا، 
اگر محتوای با کیفیت ولی در تعداد کم تولید کنید نمی توانید ارتباط خود را با 
مخاط��ب حفظ کنید. اگر محتوا در تعداد باال ولی بی کیفیت تولید کنید باز هم 
مخاطبان احس��اس می کنند که محتوای شما به دردش��ان نمی خورد و شما در 
کار خود تخصص و دانش کافی ندارید. خطاهای ذکرشده در این مقاله، از جمله 
خطاهایی هستند که کسب و کارهای نوپا به وفور مرتکب آنها می شوند و آگاهی 
نسبت به این خطاها می تواند تا حد زیادی به آنها کمک کند تا فعالیت های خود 

را اصولی تر و آگاهانه تر مدیریت کنند.
qmpmarketing :منبع

3 خطای مهم و پرخطر برای موقعیت کسب و کار شما

چطور اهداف مان را در زمان کوتاه محقق کنیم؟

 شنبه
7 اردیبهشت 1398
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اخبار

بوشـهر- خبرنـگار فرصت امـروز- در جری��ان بازدید دکتر 
س��یدنورالدین امیری شهردار بندر بوش��هر از تنگک اول که نصراله 
س��لطانی معاون عمران��ی ، وحید واعظی مع��اون اجرایی و خدمات 
شهری و ایرج حسین پور مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بندر بوشهر نیز حضور داشتند ، دکتر امیری در جمع اهالی محل و 
شورایاران تنگک اول ، اظهار داشت : امسال طرح آسفالت کوچه ها و 
محالت با اولویت محالت جنوبی در دستور کار شهرداری بندر بوشهر 
قرار گرفته که پس از هماهنگی و آماده سازی محل ) اجرای کانیو و 
جدول بندی و زیرسازی( اجرای آسفالت آن ، عملیاتی خواهد شد و 
تالش بر این است تا با ادامه آسفالت کوچه و معابر شهر ، شاهد بهبود 
وضعیت حمل و نقل ، تردد عمومی و تغییر اساسی مبلمان شهری 
در راس��تای ارائه خدمات مطلوب و قابل قبول به ش��هروندان باشیم 
.  دکتر امیری  با تأکید بر اینکه اعتبارات س��االنه ش��هرداری بر پایه 
نیازهای اساسی مناطق از جمله آسفالت پیش بینی می شود، افزود: 
اولویت کاری این شه�رداری در بخش آسف�الت ، توجه به من�اطق و 
محالت کمت�ر توسعه یافت�ه است.  وی بر خدمات  رسانی و نظارت 

بیش��تر در محالت جنوبی شهر در راستای توسعه متوازن و برابر  با 
س��ایر مناطق و محالت شهر بوشهر تاکید کرد و افزود : شورایاران با 
نیت و خدمت و تالش ارزشمند خود ، وظیفه ای را که به عهده آنان 
گذاشته شده است از طریق پیگیری مطالبات و درخواستهای اهالی و 
ساکنان محل به شکل مطلوبی پیگیری می کنند که این  موضوع نه 
تنها مانعی برای اجرای فعالیت های مدیریت شهری در اجرای صحیح 
وظایف و خدمات به شهروندان ایجاد نمی کند ، بلکه در اکثر موارد 

به عنوان بازوی پرتوانی برای حمایت و کمک و مشاوره دادن در امور 
اجرایی شهرداری نیز محسوب می شوند . امیری در ادامه گفت :  البته 
افق های قابل توجهی از رش��د و پیشرفت زیرساخت ها و پیشرفت 
های خدماتی، عمرانی و اجتماعی در سطح شهر همچنان باقی است 
که انشااهلل با استقرار این تدبیر و مدیریت راهبردی مدیریت شهری 
مبنی بر مشارکت شهروندان در امور مربوط به مدیریت شهری و البته 
حمایتهای شواری اسالمی شهر بوشهر  این مهم نیز محقق خواهد شد 
. دکتر امیری در ادامه با تاکید براینکه توجه به عمران و آبادانی شهر و 
اجرای پروژه های عمرانی از مهمترین وظایف شهرداری است ، گفت 
: امیدواریم بتوانیم گامی هر چند کوچک در برآوردن نیازهای اساسی 
مردم ش��هر برداریم .وی تصریح کرد: از همه ظرفیت ها برای توسعه 
ش��هر بوشهر و ایجاد شهری زیبا اس��تفاده خواهیم کرد و امیدواریم 
شهروندان از زندگی در شهر بوشهر لذت ببرند. در ادامه این بازدید ، 
شورایاران محله جنوبی  ضمن تشکر از تعامل مطلوب مدیریت شهری 
با ش��ورایاران ، از اقدامات خوب و تاثیرگذار مجموعه شهرداری بندر 

بوشهر در سطح محالت جنوبی تقدیر کردند.

سـاری - دهقان - اولین نشست مدیران شبکه های بهداشت و 
درمان استان مازندران با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
، معاونین بهداش��ت ، درمان و توسعه مدیریت و منابع این دانشگاه 
و مدیران و معاونین بهداش��تي شبکه هاي بهداشت و درمان استان 
در ساري برگزار شد. دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران دراین نشست ضمن تبریک آغاز سال جدید و اعیاد 
شعبانیه ،از تالش های صورت گرفته در بحران سیل اخیر و همچنین 
ارائه خدمات مناس��ب به مسافران نوروزی،  آرزوی روزهای بهتری را 
در سال جدید کرد و گفت : امسال بخاطر اتفاقاتی که در ابتدای سال 
گریبانگیر بخشهای مختلف کشور شد باید در حوزه هاي مختلف نظام 

هاي سالمت در تصمیمات و برنامه هایي که ترسیم نمودیم در جهت 
افزای��ش بهروي با حداقل منابع تالش کنی��م و به اهداف مورد نظر 
دس��ت یابیم. گفتنی است در ابتدای این نشست تعدادی از مدیران 
ش��بکه های بهداشت درمان شهرستانها به نمایندگی از سایرین در 
خصوص  مس��ائل مربوط به نیروی انس��انی ، تفویض اختیار ، منابع 
مالی و پروژه های عمرانی و تجهیزات به بیان نقطه نظرات پرداختند 
و رئیس دانشگاه علوم پزشکي مازندران به همراه دکتر محسن اعرابي 
معاون بهداش��ت ، دکتر روحاني زاده معاون درمان و دکتر پنبه چي 
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکي مازندران  نیز به 

موضوعات مطرح شده پاسخ دادند.

رشت -مهناز نوبری- روز سه شنبه 3 اردیبهشت جلسه کمیته 
بحران شرکت گاز استان گیالن با حضور سید مهران پیرایش رئیس 
حراست ش��رکت ملی گاز ایران برگزار ش��د. در این جلسه حسین 
اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن ضمن عرض خیر مقدم به 
رئیس حراست شرکت ملی گاز، گزارشی از وضعیت مدیریت بحران 
شکستگی خط انتقال اصلی گاز را ارائه نمود. مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن اظهار داشت: قبل از وقوع حادثه با دوراندیشی و پیش 
بینی رویداد، کمیته مدیریت بحران شرکت گاز استان گیالن در روز 
چهارش��نبه 2۱ فروردین اقدام به تش��کیل جلسه نمود و در جلسه 
مذکور س��ناریوهای مختلف در صورت پارگی لوله انتقال به منظور 
پایداری جریان گاز مشترکین استان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج 
آن به س��تاد بحران استانداری و مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز 
منتقل شد. مهندس اکبر افزود: پس از حادثه، خط انتقال گاز در دو 

طرف رودخانه مسدود شد و سپس گاز شهر سنگر و سایر شهرهای 
تابعه شهرس��تان رشت، از سمت رش��ت و شهرهای شرقی استان از 
آستانه اشرفیه تا چابکسر از طرف استان مازندران گازرسانی شد. وی 
ادامه داد: در حال حاضر بدلیل شرایط جوی و ورود سامانه هوای سرد 

و به منظور پایداری جریان گاز مشترکین خانگی، گاز ایستگاه های 
CNG شرق استان و کلیه ادارات این شهرها تا روز چهارشنبه قطع 
می باشد. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان ابراز امدواری 
نمود تا با کمک همه مسئولین استانی و شرکت ملی گاز، جریان گاز 
برای همه مشترکین استان پایدار بماند. در ادامه سید مهران پیرایش 
رئیس حراس��ت ش��رکت ملی گاز از مدیران و مجموعه شرکت گاز 
استان گیالن بجهت مدیریت شایسته بحران تشکر و قدردانی نمود. 
وی اظهار داشت: در حادثه سیل در فروردین امسال شرکت ملی گاز با 
دوراندیشی و آمادگی کامل در برابر مشکالت ایستاد. پیرایش در پایان 
گفت: خوشبختانه در سیل اخیر کمترین حادثه را در حوزه گازرسانی 
داشته ایم و در مواردی که خساراتی در اثر سیل و رانش زمین بوجود 
آمده با تالش پرسنل خدوم شرکت بالفاصله مشکل در سریع ترین 

زمان برطرف شد. 

اهواز- شـبنم قجاوند- سید محمد مرعشی : طول شبکه فیبر 
نوری تأمین اجتماعی اس��تان خوزستان بیش از ۷۱ کیلومتر است . 
سید محمد مرعش��ی مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان با 
تاکید براینکه مسئولیت راهبری ، نظارت و هماهنگی امور فرابری داده 
های شعب تابعه استان و همچنین نظارت مستمر بر عملکرد شبکه و 
سخت افزارهای مربوطه و نظارت بر رعایت سطوح دسترسی کاربران 
در چارچوب ضوابط قانونی بر عهده روسای واحدهای فرابری داده ها و 
فن آوری اطالعات تأمین اجتماعی است گفت : این سازمان با آگاهی 
از اینکه امروز فناوری های اطالعات بعنوان ابزاری توانمند می تواند در 
راستای هر چه بهتر ، بیشتر و با سرعت ، خدمات خود را به مخاطبان 
ارائه نماید گام های اساسی و بلندی برای توسعه ، بهبود و بکارگیری 
کارشناس��ان خبره در حوزه IT بعمل آورده است افزود : تجهیز کلیه 
شعب ملکی تأمین اجتماعی استان به شبکه فیبر نوری به طول ۷۱ 

کیلومتر در راستای ایجاد رضایتمندی همراه با خدمت صادقانه به بیمه 
شدگان ، مستمری بگیران و کافرمایان انجام پذیرفته است مرعشی 
تصریح کرد : فناوری اطالعات و ارتباطات رشد گسترده ای در بهبود 
کیفیت زندگی انسانها ایجاد کرده است و میتوان با بکارگیری مناسب ، 
نقش و اثرگذاری آن را در توسعه و پویایی اجتماعی و اقتصادی شاهد 

بود. همچنین داود بختیاری فر رئیس اداره فناوری اطالعات اداره کل 
تأمین اجتماعی استان خوزستان با اشاره باینکه ظرفیت و قابلیت های 
باالی سازمان تأمین اجتماعی در حوزه فناوری اطالعات زمینه اجرای 
بسیاری از پروژه های زیرساختی و ملی در حوزه بیمه ای و درمانی را 
فراهم آورده است گفت : سعی نموده ایم در کنار ارتقاء دستگاه ها و 
سخت افزارهای واحدهای تابعه با برگزاری دوره های آموزشی ، سطح 
علمی کارشناس��ان فناوری اطالعات را افزایش دهیم. بختیاری فر با 
اعالم اینکه تمهیدات بسیاری در حوزه فناوری اطالعات بعمل آمده تا 
به نحو احسن شاهد ارائه خدمات بی وفقه به ذینفعان تأمین اجتماعی 
باش��یم تصریح کرد : راه اندازی س��امانه منابع انسانی ، تشکیل بانک 
اطالعات��ی کافرمایان ، راه اندازی سیس��تم اموال متمرکز ، راه اندازی 
سیستم خزانه داری ، راه اندازی سرور تجمعی و راه اندازی سرور وب 

کنفرانس از اقداماتی است که صورت پذیرفته است.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- استاندار قزوین گفت:مدیران 
خود را پاس��خگوی رس��انه ها بدانند./طوالنی شدن فرایند صدور 
مجوز،تولید را با مش��کل مواجه می کند. عبدالمحمد زاهدی در 
ش��ورای اداری استان قزوین که در اس��تانداری برگزار شد، افزود: 
متاس��فانه طوالنی بودن فرایند صدور مجوزه��ا و امور مربوط به 
کس��ب و کار مهمترین مشکلی است که در کشور و استان وجود 
دارد و امیدواریم تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه هرچه سریعتر 
پیگیری و اجرایی ش��وند. زاهدی اضافه کرد: باید در شرایط فعلی 
ک��ه هیچ راهی جز افزایش تولید نداری��م از همه امکانات داخلی 
برای افزایش تولید استفاده کرده و جلوی تاثیرگذاری تحریم ها را 
گرفت. استاندار قزوین با اشاره به گالیه مندی صدا و سیما و رسانه 
های اس��تان از تعدادی از مدیران استان، افزود: رسانه ها و صدا و 

سیمای استان انصافا در خدمت همه دستگاه ها برای ارایه عملکرد 
آنها هستند و مدیران باید خود را به رسانه ها که نمایندگان افکار 
عمومی هستند پاسخگو بدانند. وی با اشاره به سیل و بارندگی های 
اخیر گفت:در این حادثه هماهنگی و هم افزایی خوبی بین دستگاه 

های اجرایی، نیروهای مسلح و رسانه ها وجود داشت و در مدیریت 
آن به خوبی عمل شد. استاندار ادامه داد:هم اکنون توده هوای سرد 
بر استان حاکم شده و سرمازدگی محصوالت باغی، استان را تهدید 
م��ی کند و باید با آمادگی برای مقابله با آن اقدام کرد. زاهدی در 
بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته سربازان گمنام امام 
زمان )عج(، افزود: وزارت اطالعات با همه محدودیت های شرعی، 
تجهیزاتی و امکاناتی مقابل س��رویس های بزرگ دنیا ایستادگی 
کرده و به آنها ضربه زده و منافع کش��ور را حفظ کرده است. وی 
اضافه کرد: این دستاورد بسیار ارزشمند است و باید شکرگذار این 
نعمت باشیم که با همه محدودیت ها در این دنیای بی رحم و بی 
ضابطه نیروهای اطالعاتی کشور با سرویس های اطالعاتی جهان 

مقابله و مبارزه کرده و امنیت را برای کشور به ارمغان می آورند.

شهردار بندر بوشهر عنوان کرد : 

نهضت آسفالت کوچه ها با اولویت محالت جنوبی بوشهر آغاز می شود

با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و جمعی از معاونین این دانشگاه انجام شد:

برگزاری جلسه مدیران و معاونین شبکه های بهداشت و درمان استان مازندران در سال ۹8 

جلسه مدیریت بحران شرکت گاز استان گیالن برگزار شد

مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان :

تجهیز تمامی شعب ملکی تأمین اجتماعی خوزستان به شبکه فیبرنوری

استاندار قزوین:

مدیران خود را پاسخگوی رسانه ها بدانند

قـم- خبرنگار فرصت امـروز- دوتن ازمام��وران برق پس از 
آنکه متوجه می ش��وند برق بخشی از جاده قدیم قم -تهران قطع 
شده است پس از پیگیری به یک تریلی مشکوک می شوند که با 
سرنش��ینان این تریلی که دزدان کابل های برق بودند درگیر می 
ش��وند که یکی از این ماموران توسط سارقان از ناحیه کتف مورد 
ه��دف گلوله قرار می گیرد و مجروح می ش��ود. به گزارش روابط 
عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قم : دوتن ازماموران برق 
پس از آنکه متوجه می شوند برق بخشی از جاده قدیم قم -تهران 

قطع شده است پس از پیگیری به یک تریلی مشکوک می شوند 
که با سرنشینان این تریلی که دزدان کابل های برق بودند درگیر 
می شوند که یکی از این ماموران توسط سارقان از ناحیه کتف مورد 
ه��دف گلوله قرار می گیرد و مجروح می ش��ود. در ادامه با حضور 
بموقع ماموران نیروی انتظامی این سارقان مسلح بازداشت شده و 
مامور فداکار جهت اقدامات درمانی به بیمارستان منتقل می گردد.

حال عمومی »یوسف علیرضالو« مامور فداکار برق پس از انجام 
عمل جراحی روبه بهبودی است.

در درگیری با دزدان کابل های برق در جاده قدیم قم - تهران؛

فداکاری ماموران اداره برق باعث به دام افتادن سارقان کابل های برق شد

مدیرعامل شرکت برق لرستان:
برق رسانی به مناطق سیل زده لرستان ادامه دارد

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه برق رسانی 
به مناطق سیل زده این استان ادامه دارد، گفت: در حال حاضر تنها ۴ روستا برق ندارند.  فریدون خودنیا 
در گفت و گوبا رس��انه ها، اظهار داشت: از مجموع هزار و ۱۴۵ روستای بدون برق لرستان در جریان 
سیالب فروردین ماه، هزار و ۱۴۱ روستا برق دار شده اند و فقط چهار روستای بی برق در سطح استان 
داریم. وی، گفت: تعداد خانوارهای بی برق در روستاها 20 خانوار است که متأسفانه تنها مشکل بر 
سر راه ما برای تأمین برق این چهار روستای باقی مانده نبود جاده برای تردد وسایل نقلیه سنگین 
مانند جرثقیل و تریلر است که بتوانیم تیرهای برق و دیگر تجهیزات را به آن سوی رودخانه منتقل کنیم. مدیرعامل شرکت توزیع 
برق لرستان، تصریح کرد: هشت اکیپ اجرایی برای برق رسانی به روستاهای بی برق مشغول انجام وظیفه هستند که اگر مشکل راه 

دسترسی حل شود، برق این روستاها در کمترین زمان وصل خواهد شد.

آغاز مبارزه با آفت ملخ مهاجر در شهرستان آق قال
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با رویت و شناسایی کانون وکلونیهای ملخ مهاجر در مرتع قره قربزرگ از حوزه شهرستان آق 
قال عملیات مبارزه با این آفت خطرناک در حوزه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آق قال آغاز گردید.مهندس اورمز رئیس 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آق قال اعالم نمود:”با شناسایی کانون و رویت کلونیهای آفت ملخ مهاجردر تاریخ ۹۸/۱/۱۹، 
اداره منابع طبیعی وآبخیزداری مراتب را سریعاً به اداره کل منابع طبیعی ، فرمانداری ومدیریت جهادکشاورزی گزارش دهند." وی 
ادامه داد:" بدین منظور در مورخه ی ۹۸/۱/2۹ آغاز گردید."اورمز اظهار کرد:" این عملیات با همکاری مدیریت جهادکش��اورزی، 
مرکزخدمات انبارالوم، و با مشارکت بهره برداران منطقه آلوده به ملخ ، شرکت تعاونی مرتعداری چمنزارآالگل و مزرعه نمونه ارتش 
عملیات مبارزه شیمیایی اجرا شد." شایان ذکر است با توجه به تجربیات سالهای قبل بنظر میرسد این عملیات 2۵ الی 30 روز بطول 
انجامد که این امر مستلزم همکاری تمامی ارگانهای ذیربط علی الخصوص کشاورزان و مرتعداران که مستقیما منابع آنها را تحت 

تاثیر قرارمی دهد، می باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان:
سیل گلستان می توانست فاجعه ملی باشد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان درباره سیل اخیر 
می گوید، اگر طرح های آبخیزداری را که طی س��الهای اخیر در اس��تان اجرا شد، نداشتیم وسعت 
تخریبها به شدت و در حد فاجعه ملی افزایش می یافت حال آنکه در سیالب اخیر اگرچه تلفات و 
خسارات سنگین بود ولی می توانست بیشتر باشد.ابوطالب قزلسفلو گفت: تفاوت سیل امسال گلستان 
با سال های ۸۱ و ۸۴ اینجاست که در حوادث قبلی بارش ها سطوح محدودی از استان را تحت تاثیر 
قرار می داد یا به روایتی نقطه ای بود ولی این بار در وسعتی حدود یک میلیون هکتار از استان با بارش 
کم سابقه به میزان ۱03 تا 3۵0 میلی متر در یک بازه زمانی 30 ساعته بارید. به گفته وی، باران هایی که از اواخر اسفند سال ۹۷ 
شروع شد، تمامی سطح گلستان را در برگرفت بطوری که همزمان از علی آباد، خراسان شمالی، ارتفاعات گلیداغ، جنگل گلستان، 
دهانه محمد آباد، زرین گل، رامیان و خوش ییالق آب باران سرازیر شده و به سرچشمه های گرگان رود پیوست و کلیه رودخانه های 
استان در روز 2۸ اسفند پر آب بود و سرانجام در روز اول فروردین به آق قال رسید.شدت بارش ها بی سابقه بود؛ بطوری که کمترین 
میزان مربوط به چنارلی با ۱00 میلی متر و بیشترین به توسکاچال با 3۱۷ میلی متر و در برخی نقاط تا 3۵3 میلی متر بود قزلسفلو 
در ارتباط با تاثیر طرح های آبخیزداری اس��تان بر مدیریت س��یالب امسال گفت، بعد از سیالب سال ۸۱ جنگل گلستان با اساتید 
دانشگاهی و محققان آژانس همکاری های بین المللی ژاپن )جاییکا( وارد تعامل شدیم و از تجارب آنان در بحث آبخیزداری استفاده 

کردیم و آن مطالعات مبنای پروژه های بعدی آبخیزداری گلستان شد. 

همایش پیاده روی کارکنان شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه برگزار شد
کرمانشاه - منیر دشتی - همایش پیاده روي با حضور تعدادي از مدیران و کارکنان شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه از 
میدان کوهنورد طاقبستان تا مزار شهدا گمنام پارک کوهستان کرمانشاه برگزار شد. ، در این همایش که به منظورارتقای سالمت 
همکاران و گسترش ورزش همگاني و ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین همکاران برگزار شد، شرکت کنندگان فاصله بین میدان 
کوهنورد تا مزار شهدای گمنام در پارک کوهستان را در طبیعت زیبای طاقبستان، پیاده طی کردند. این همایش پیاده روی با حضور 
حدود ۱۵0 نفر از مدیران و کارکنان شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه با هماهنگی و برنامه ریزی کمیته ورزش و پایگاه مقاومت 
بسیج کارمندی شرکت آب و فاضالب استان و همکاری مصطفی باباملکی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه و هیئت 
ورزش همگانی شهرستان و به مناسبت والدت حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان و همچنین فرا رسیدن نیمه شعبان، و به منظور 

تجدید میثاق با شهدای دفاع مقدس و عطر افشانی در گلزار شهدای گمنام به اجرا درآمد.

بیش 2100 متر خط فرسوده انتقال آب در شهر ایالم از مدار بهره برداری خارج شد
ایالم- هدی منصوری- مدیر امور  آب و فاضالب ش��هر ایالم گفت: 2۱00متر خط 
انتقال  فرسوده و قدیمی آزبست3۵0 میلی متر  حد فاصل تصفیه خانه قدیم واقع در جاده 
مهران به مخزن صفاری از مدار بهره برداری خارج شد. مهندس دوست محمدی گفت: یکی 
از اقداماتی که نقش قابل توجهی در کاهش میزان هدر رفت آب دارد، از مدار خارج کردن 
لوله های قدیمی و فرسوده شبکه توزیع آب است لذا این امور  با برنامه ریزی ها صورت گرفته 
2۱00متر خط لوله آزبس��ت 3۵0 میلی متر  حد فاصل تصفیه خانه قدیم واقع در جاده 

مهران به مخزن صفاری از مدار بهره برداری خارج نموده و اهداف موردنظر از اجرای این پروژه  محقق گردید. 

مدیرعامل شبکه برق منطقه ای باختر عنوان کرد:
خسارت 44 میلیارد تومانی سیل به شبکه برق منطقه  ای باختر

اراک- مینو رستمی- مدیرعامل شبکه برق منطقه ای باختر گفت: سیل و بارندگی های اخیر ۴۴ میلیارد تومان به این شبکه 
خسارت وارد کرد.  فرهاد شبیهی ، با اشاره به اینکه حوزه عملکردی شبکه برق منطقه ای باختر مربوط به استان مرکزی، همدان و 
لرستان می شود، بیان کرد: با توجه به این شبکه برق منطقه ای باختر در معرض رخدادهای طبیعی و فضای باز قرار دارد، حوادث 
طبیعی مانند سیل، زلزله، رانش زمین و ... این شبکه را متاثر می کند.  وی با بیان اینکه خوشبختانه به دلیل اصول مهندسی مدنظر 
قرار گرفته شده در زمان احداث این شبکه سیل آسیبی به شبکه وارد نکرده است، گفت: آنچه که امروز شبکه برق منطقه ای باختر 
را متاثر و دچار خسارت کرده، رانش زمین بود که متاسفانه در مناطقی که مسیرهای مواصالتی و جاده عبور کرده است خساراتی به 
شبکه وارد شده است.  شبیهی تصریح کرد: شدت بارندگی در استان لرستان به قدری بود که این استان درگیر سیل شد و همین 
امر بیشترین خسارت را به برق منطقه ای باختر وارد کرد و به دلیل اینکه در زمان توسعه محورهای مواصالتی و راه ها به نوع خاک، 
موقعیت و جغرافیای منطقه توجه نشد، غیراستاندارد بودن اقدامات و نوع جاده کشی ها بیشترین رانش و آسیب به دکل ها و شبکه 

در این استان گزارش شده است. 

مدیر امور آبفار شهرستان ساری خبر داد : 
تامین آب آشامیدنی 7 روستای بخش چهاردانگه ساری

سـاری - دهقان - آب آشامیدنی ۷ روستای بخش چهاردانگه 
شهرستان ساری با توافق و همکاری شرکت صنعتی معدنی سامان 
سوادکوه تامین و مشکل کمبود آب این روستاها مرتفع  خواهد شد. 
به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل اداره روابط عمومی و آموزش 
همگانی ش��رکت آب و فاضالب روستایی مازندران؛ مهندس سید 
مظاهر حسینی مدیر امور آبفار شهرستان ساری در گفتگویی ضمن ابراز خرسندی از رفع مشکل کمبود آب آشامیدنی۷ روستای بخش 
چهاردانگه اظهار داشت: این روستاها با جمعیتی بالغ بر ۱۱3۸ نفر مشکل کمبود آب شرب داشتند که با پیگیریهای متعدد و توافق 
شرکت صنعتی معدنی سامان سوادکوه مقرر شد از چاه و تاسیسات این شرکت برای رفع مشکل کمبود آب این روستاها استفاده شود. 

 بکارگیری بیش از یکهزار دستگاه ماشین آالت سنگین 
برای مقابله با سیالب در خوزستان

اهواز - شبنم قجاوند- مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از بکارگیری بیش از یکهزار دستگاه ماشین آالت سنگین برای مقابله 
با سیالب در استان خبر داد. رضا رضایی، در تشریح اقدامات این اداره کل در مقابله با سیالب اخیر گفت: اداره راه و شهرسازی استان 
اقدامات فراوانی را برای حفاظت از جاده های اصلی و جاده های دسترسی به روستا ها انجام داد. وی بیان کرد: در صورتیکه راه های 
دسترسی دچار آسیب شوند، امدادرسانی، کمک رسانی و ... به مناطق سیل زده و آسیب دیده با مشکل روبرو خواهد شد. رضایی 
اذعان داشت: از آغاز سیالب تاکنون، تمامی کارکنان و نیرو های این اداره، درحال خدمت رسانی و تقویت سیل بند ها هستند و در 
این زمینه بیش از یکهزار دستگاه ماشین آالت سنگین اعم از ملکی، بخش خصوصی، استیجاری و ماشین آالت تامین شده از سوی 

استانداری خوزستان، در حال فعالیت در جاد های استان و مناطق سیل زده هستند.
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هی��چ صنعتی از گ��رداب بحران اقتصادی در امان نخواه��د بود، اما با آمادگی 
مناسب، می توان ضمن پیشگیری از آسیب ها، رشد کسب و کار را نیز محقق کرد.

ش��رایط فعلی حاکم ب��ر اقتصاد، بس��یاری از کس��ب و کارها را دچار چالش و 
تنگنا کرده اس��ت. در چنین موقعیتی، کس��ب و کار دچار رکود می ش��ود، فروش 
افت محسوس��ی کرده و یافتن نیروی کار ماهر و امین دش��وار می ش��ود. بحران 
و آش��فتگی اقتصادی، ش��رکت ها را با محدودیت های زیادی مواجه می سازد. با 
 این  حال، کتمان بحران نمی تواند مانع از بروز آن ش��ود. ضمن آنکه بس��یاری از 
متخصصان نی��ز بر این باورند که ظرفیت واقعی بنگاه های اقتصادی و توانمندی 

مدیران آن برای رهبری، در زمان بحران مشخص می شود.
اما روی دیگر س��که  بحران، فرصت  اس��ت. در هنگام بروز نش��انه های بحران، 
باید با اتخاذ دیدگاهی متفاوت، فرصت های نهفته در دل بحران را کش��ف کرده 
و اسباب رشد و توسعه  کسب و کار خود را فراهم سازید. با این توصیف و در ادامه  
این مقاله، توصیه های 2۱متخصص برجسته برای عبور از مشکالت و مهار موانع 

پیش رو و فرصت های رونق کسب وکار را بررسی می کنیم.
راه های دسترسی به مشتریان  خود را متنوع تر و بیشتر کنید

چنانچه کسب و کاری سنتی هستید و فعالیتی در فضای آنالین ندارید، قبل از 
هر چیز و به منظور رونق و گسترش مسیرهای فروش خود به فکر راه اندازی یک 

فروشگاه اینترنتی یا پایگاه داده  آنالین باشید.
ترتیبی اتخاذ دهید که کاربران بتوانند اطالعات تماس و به ویژه ایمیل خود را 
در این پایگاه ثبت کنند. در مرحله  بعد و پس از دریافت تعداد مناسبی ایمیل از 
مخاطبان ت��ان می توانید ضمن راه اندازی یک کمپین ایمیل مارکتینگ، پیام خود 
را در معرض دید مخاطبان بیش��تری قرار دهی��د. به عالوه، از کمک متخصصان 
بازاریابی دیجیتال در ایجاد و اداره  ش��بکه های اجتماعی متناس��ب با محصول و 

برند خود غافل نشوید.
اما اگر کسب و کاری کامال آنالین هستید، می توانید همچنان از استراتژی های 
سنتی تر و ابزارهای رایج ترویج مستقیم مانند ارائه  کاتالوگ محصوالت به منظور 

جذب مشتریان بالقوه  جدید بهره ببرید.
حال پس از به کارگیری رویکرد چند کاناله )بهره گیری از چند کانال ارتباطی 
با مش��تریان( و ارزیابی میزان اثربخش��ی هر یک از این کانال ها در دستیابی به 
اهداف فروش، می توانید شیوه  درست و به صرفه  هزینه کرد بودجه  بازاریابی خود 

را معین کنید.
نیروی کاری را که مشتاق فرصت دیگری برای ادامه  زندگی خود 

هستند جذب کنید
فقدان نیروی کار ماهر و کارآمد، یکی از موانع اصلی بر س��ر راه رشد و توسعه  
بنگاه های اقتصادی به ویژه در زمان بحران اس��ت. برای جذب نیروهای مس��تعد 
به روش های مرسوم اکتفا نکنید و دامنه  جست و جوی خود را گسترده تر سازید. 
به طور  مثال، هرچند کارفرمایان چندان راغب به جذب افراد س��ابقه دار نیس��تند 
و نداش��تن سوءسابقه عمدتا یکی از پیش ش��رط های اصلی استخدام توسط آنها 
اس��ت، اما متخصصان توصیه می کنند که از فرصت جذب افراد ماهر و مستعدی 
که ممکن اس��ت به نوعی دارای محکومیت های قضایی باشند چشم پوشی نکنید. 
البت��ه، افرادی که مرتکب جرائم س��نگین و خطرناک نش��ده، مهارت داش��ته و 
در دوران محکومی��ت نی��ز مهارت های مفید دیگری را نیز در کنار دانس��ته های 

پیشین شان آموخته باشند.
این قبیل افراد عموما اش��تیاق فراوانی به کار و بازگش��ت به جامعه دارند و به 
دالیل متعدد، انگیزه  بیش��تری هم از خود نش��ان می دهند. برخی کشورها نیز با 
ارائه  مشوق های متنوع از جمله بخشش های مالیاتی و برنامه های توسعه  انسانی، 
اعتبارات و امتیازهایی را برای کارفرمایانی که اقش��ار آس��یب پذیر و افراد دارای 

سوءسابقه را جذب می کنند قائل می شوند.
از روش 60 /20/20 برای مدیریت زمان استفاده کنید

پیش��نهاد متخصصان این است که به جای آنکه زمان تان را صرف امور بیهوده 
و برنامه ریزی های نادرس��ت کنید، رویکردی اس��تراتژیک ب��ه مدیریت زمان در 

پیش بگیرید.
در ابت��دا، 60درصد وقت خود را صرف وظایفی کنید که ارزش��ی واقعی عاید 
کس��ب و کارتان می کنند یا قابل انجام توس��ط دیگران نیس��تند. ۴0درصد دیگر 
وقت تان را به دو بخش تقس��یم کنید: 20درص��د در برنامه ریزی و 20درصد در 
اس��تراتژی. برنامه ریزی به معنای اختصاص وق��ت به منابع و برنامه های عملیاتی 
کسب و کار اس��ت و منظور از استراتژی، زمانی اس��ت که برای ارزیابی چگونگی 

ارتقای عملکرد کسب و کار، تجربه مشتری و یا مدل سودآوری صرف می شود.
سر از حساب و کتاب دربیاورید

اس��تفاده از یک نرم افزار حسابداری مناس��ب، به ویژه برای کسب و کارهایی که 
اصطالحا از آب و گل درآمده اند ضرورت دارد. هنگامی که اصول اولیه  حسابداری 
را درک کنید، می توانید ش��ناختی درس��ت از مباحثی مث��ل تغییرات موجودی 
و تبدیل آن به جریان نقدینگی داش��ته باش��ید و به رونق کس��ب و کارتان کمک 
کنید. االن زمانش رسیده که دست به حساب شوید و با استفاده از شاخص های 
عددی به ارزیابی وضعیت موجود کسب و کارتان پرداخته و برای رونق بیشتر آن 

برنامه ریزی کنید.
امنیت سایبری را جدی بگیرید

شرکت ها باید نسبت به تقویت زیرساخت های سایبری خود اقدام کنند. ایجاد 
زیرس��اخت های امنیت س��ایبری صرفا ش��ما را آماده مقابله با تهدیدات پیش رو 
نمی کن��د. بلکه آنچه اهمیت بیش��تری دارد این اس��ت که ی��ک جایگاه امنیتی 
مس��تحکم در فضای سایبر موجب پدیدار شدن فرصت هایی می شود که می توان 

از آن به سود خود و در جهت رونق تجارت بهره برد.
ش��رکت ها اکنون باید خود را برای به چالش کش��یدن زیرساخت های امنیت 
اطالع��ات خود آماده کنند. از این  رو باید موقعیت ش��ان را مس��تحکم و امنیت 
سایبری کسب و  کار خود را در حد آن چیزی که از شرکت های بزرگ و نهادهای 
دولت��ی انتظار می رود تقویت کنند. امنیت اطالعات را نه صرفا به منزله  س��پری 
برای محافظت در مقابل تهدیدات، بلکه ش��کلی از س��رمایه گذاری برای رشد در 

اقتصاد دیجیتالی در نظر بگیرید.
با نگاهی استراتژیک اقدام به تمّلک  کسب و کارهای مکمل کنید

یک کس��ب  و کار، به کمک کنترل هزینه ها و به حداکثر رس��اندن س��ود رش��د 
می کند. به این ترتیب، از محل تملک کس��ب و کارهای کوچکی که خدمات جانبی 
و مکمل شما را ارائه می کنند، نه تنها هزینه های اصلی کسب و  کار خود را کنترل 
خواهید کرد بلکه مش��تریان این ش��رکت ها را نیز به دست می آورید. ضمن آنکه 
با تصاحب برندهایی که مورد اعتماد بازار هس��تند، در بازارهای جدید و صنایعی 

ورود خواهید کرد که پیش از آن سهمی در آن نداشتید.
یک جعبه ابزار تجاری ایجاد کنید

جعبه ابزار کسب و کار شما باید شامل موارد زیر باشد:
• یک طرح کس��ب و کار )بیزنس پلن( به منظور حفظ سازمان در مسیر رشد و 

جلوگیری از شکست در مسیر پیشرفت.

• یک طرح بازاریابی )مارکتینگ پلن( که موجب رش��د سهم شما در بازار شده 
و پایگاهی از مشتریان وفادار برای تان فراهم می کند.

• ی��ک دس��تورالعمل در حوزه  منابع انس��انی که به منظور حف��ظ نیروی کار 
ماهر، تنظیم قوانین و مقررات و اطمینان از رعایت قوانین کار تدوین شده است.
• یک نرم افزار حس��ابداری یا داشبورد مدیریتی که می تواند گزارش های مالی 
ج��اری را با لم��س یک دکمه تولید کن��د و از این طریق ام��کان پیگیری تمام 

فعالیت های تجاری را فراهم کند.
• سخت افزار، شبکه های کامپیوتری و زیرساخت فناوری اطالعات.

استفاده  نادرست از رسانه های اجتماعی را متوقف کنید
عادت فروختن از طریق شبکه های اجتماعی را از سرتان بیرون کنید. بازاریابی 
و فروش دو موضوع متفاوت از یکدیگر هس��تند و اس��تراتژی فروش محوری در 
رس��انه های اجتماعی نی��ز راهبردی شکس��ت خورده و نخ نما اس��ت. در عوض، 

اقدام به تولید و انتش��ار محتوای کاربرپس��ند کرده و ام��کان ارتباط عمیق تر با 
مخاطبان تان را به این طریق فراهم کنید. محتوای ش��ما می تواند شامل اخبار و 
تازه ها، نکات و ترفندها، فیلم های آموزش��ی و حتی ویدئوهای س��رگرم کننده از 

پشت صحنه  کسب و کارتان باشد.
مبنای تمام روابط، بخش��ندگی اس��ت. پس درنهایت سخاوت، دانش و بینش 
خود را به مش��تریان تان عرضه کنید. به این ترتیب زمانی که یک مشتری بالقوه 
تصمیم به خرید می گیرد، به برندی رجوع خواهد کرد که پیش��ینه  ذهنی خوبی 

به آن داشته و به آن اعتماد دارد.
از قدرت گوگل و امکانات آن استفاده کنید

س��رویس Google My Business ی��ک ابزار ش��گفت انگیز و رایگان برای 
کسب و کارهای کوچک و محلی است. کسب و کارهای کوچک می توانند به کمک 
خدم��ات رایگان گ��وگل در این زمینه که با نام رس��می Google Places نیز 
ش��ناخته می ش��ود، به صورت رایگان و به جای اینکه از سرویس تبلیغات کلیکی 
پولی PPC یا Pay-Pay-Click گوگل اس��تفاده کنند، برند خود را در گوگل 

تبلیغ کنند.
 Google My در ابت��دا اق��دام به ایج��اد صفحه  رای��گان خود در س��رویس

Business کنید، سپس:
• آن را تکمیل کنید )به ویژه بخش توضیحات مرتبط با کسب وکار(.

• به داشبورد مدیریت این سرویس مسلط شوید.
• به طور مرتب محتوا بگذارید.

•  پاسخ تمام دیدگاه ها به ویژه نظرات منفی را بدهید.
• صفحه  خود را به روز نگه دارید.

نسل جدید نیروی کار را جذب کنید
بس��یاری از بنگاه های اقتصادی برای استخدام نیروی کار جوان و نسل جدید 
بازار کار به اندازه  کافی آماده نیس��تند. از این رو، شرکت ها باید ضمن برنامه ریزی 
پیش دس��تانه برای استخدام نیروهای تازه نفس، در مورد توانایی ها و نقاط ضعف 

گروه های س��نی مختل��ف تحقیق کنند. در مرحله  بعد، به بازنگری در س��واالت 
مصاحبه های ش��غلی خود بپردازید تا به این ترتیب بتوانید برترین استعدادهای 
شغلی را از میان نس��ل های جدید استخدام کنید. شیوه درست برقراری ارتباط 
و صحبت ک��ردن با نس��ل های جدید را بیاموزی��د تا آنها نی��ز متقابال به اهمیت 

مسئولیت ها، وظایف و موقعیت خود در سازمان شما پی ببرند.
وقتی همه ترمز می گیرند شما گاز بدهید

مایکل ش��وماخر، قهرمان چندین س��ال متوالی در مس��ابقات رالی جهان، در 
جواب به سوالی پیرامون رمز موفقیتش گفته بود:

تنه��ا رمز موفقیت من این اس��ت که زمانی که دیگران ترم��ز می گیرند، من 
گاز می دهم!

پ��س زمانی که دیگ��ران در حال تعلل هس��تند، وقت خود را صرف بررس��ی 
داده ها، ساده س��ازی سیس��تم ها و برنامه ریزی برای روزه��ا و هفته های بعدتان 

کنی��د. اختصاص زمانی هرچند کوتاه ب��ه این موارد، عالوه بر فراهم کردن امکان 
برنامه ریزی اس��تراتژیک، به ش��ما کمک می کند تا مش��کالت کوچک را قبل از 

تبدیل شدن شان به مسائل مهم، شناسایی و مرتفع کنید.
تالش کنید تا حد امکان از همه چیز باخبر باشید

س��عی کنید که همواره از آمار و ارقام مرتبط با کس��ب و کارتان مطلع باش��ید: 
حاش��یه سود، س��ود خالص، نمرات اعتباری، نقدینگی و آمارهای دیگر از جمله 
اعدادی اس��ت که باید همیشه در معرض دیدتان باشد. به این ترتیب همواره در 
خصوص وضعیت مالی و عملکرد کس��ب و کار خ��ود در هر لحظه آگاهی خواهید 
داش��ت. عالوه  بر این بکوشید که مشتریان خود را نیز بشناسید: اینکه چه کسی 

هستند، کجا هستند و برای جذب و حفظ آنها باید چه کرد.
یک شورای مشورتی تشکیل دهید

تشکیل یک هیات مشورتی، از بهترین اقداماتی است که می توانید در راستای 
افزایش راندمان و رش��د کس��ب و کار خود انجام دهید. ایجاد شورای مشاورین به 
تناس��ب چالش ها و فرصت هایی که شرکت با آن مواجه است، یک ابزار قدرتمند 
مدیریتی اس��ت که می تواند دسترس��ی به متخصصان را با هزینه ای نسبتا اندک 
میسر کند. چنین رویکردی ایده های جدید را وارد کسب وکارتان کرده و به شما 

کمک می کند تا سازمان خود را به شکل بهتری اداره کنید.
تیمی کوچک را گلچین کنید و دس��ت کم هر فصل جلس��ه ای با آنها به منظور 
رسیدگی به مسائل جاری، تدوین استراتژی و ارزیابی مستمر روند پیشرفت خود 
ترتیب دهید. برخورداری از یک هیات مش��ورتی، ضمن ارزش افزایی و تس��ریع 
روند رش��د کسب وکار، به منزله  چراغ راه شما در تمرکز روی اهداف و دستیابی 

به آنها است.
در دام فرار از مالیات نیفتید

س��عی نکنید که ب��ا ف��رار از مالیات و کاه��ش درآمدهای مش��مول مالیات، 
کس��ب و کار خود را دچار چالش کنید. هدف کسب و کار شما نه مقابله و پیروزی 

در برابر دولت، بلکه سودآوری است.

سواالت خود را بپرسید و دانش تان را به اشتراک بگذارید
از ت��رس آنکه به کم تجربگی متهم ش��وید، هرگز از پرس��یدن ابهامات خود و 
نظرخواه��ی از صاحبان دیگر کس��ب و کارها طفره نروید. حقیقت این اس��ت که 
ش��ما کارشناس نیس��تید، بلکه کارآفرین هستید! خودتان نیز همواره بکوشید تا 
تجربه ها و دانش  تان از بازار را با دیگران به اش��تراک بگذارید. تبادل اطالعات و 
تسهیم دانش موجب می شود که دیگران به جدیت و قابل اطمینان بودن تان در 
راه اندازی کسب و کار و اراده  محکم شما در مشارکت و همکاری با خود پی ببرند.

برای فروش کسب و کار خود برنامه ریزی کنید
برنامه  جانشینی و واگذاری س��هام کسب و کار یکی از مهم ترین تصمیمات در 
حفظ برند و جایگاه آن در بلندمدت اس��ت. س��ونامی کارآفرینانی که زاده  نسل 
انفجار جمعیت )نس��ل ایکس( هس��تند )بیش از نیمی از کسب و کارهای کوچک 
در س��طح جهان در اختیار این نس��ل است( به این معنا اس��ت که امروز بیشتر 
از همیش��ه، موضوع تغییر و انتقال مالکیت از نس��ل ایکس به کارکنان نسل های 
جدیدتر در قالب تعاونی های کارگری و اعطای س��هام پرس��نلی اهمیت یافته و 

باید مورد توجه قرار گیرد.
به موجب طرح مالکیت س��هام کارکنان )ESOP(، پرس��نل شرکت در منافع 
بنگاه س��هیم شده و ش��رکت س��هام خود را اغلب بدون هیچ گونه تحمل هزینه 

اضافی و در قالب بخشی از پاداش کارکنان به آنها عرضه می کند.
انتقال تدریجی مالکیت به کارکنان و واگذاری س��هام به کس��انی که به خوبی 
کس��ب و کار ش��ما را می شناس��ند، ضمن حفظ عملکرد برند ش��ما موجب حفظ 
میراث تان خواهد ش��د. همچنین اجرای چنین طرحی در کنار شاغل نگاه داشتن 
نیروی انس��انی، آنها را در مالکیت س��هام و منافع آن سهیم می کند. ضمن آنکه 
عالوه بر افزایش انگیزه  پرسنل، موجب کاهش برخی هزینه ها در سازمان خواهد 

شد.
یک برنامه استراتژیک تدوین کنید

اهداف کوتاه مدت س��ه ماهه، شش ماهه یا س��الیانه تعیین و برنامه ای منعطف 
برای دس��تیابی به این اهداف تدوین کنید، اما قبل از هرچیز مطمئن ش��وید که 
برنامه  ش��ما منابع مورد نیازتان را پیش بینی و ش��امل ش��ود: نقدینگی، نیروی 
انس��انی، تجهیزات، موجودی و هزینه های س��ربار عملیات��ی. به عالوه، اطمینان 
حاصل کنید که نتیجه و خروجی نهایی این برنامه، خدمات یا محصوالتی باش��د 
که مش��تریان به دنبال آن هستند. ش��اخص هایی را نیز به منظور نظارت بر روند 
پیشرفت خود در دستیابی به اهداف تان تنظیم کنید. برنامه های تان را مبتنی بر 
میزان اختالف عملکرد خود با اهداف تان تنظیم کنید. اگر قادر به تحقق اهداف 
خود نبوده اید، علل آن را جویا شوید: آیا عدم تحقق اهداف، ناشی از کمبود منابع 
بوده است؟ آیا عملکرد واحد بازاریابی مطلوب نبوده است؟ یا در انتخاب درست 

مشتریان هدف مرتکب اشتباه شده اید؟
اعداد دروغ نمی گویند!

ایج��اد سیس��تم های با عملکرد صحیح و اس��تقرار فرآیندهای س��الم و بدون 
نق��ص، در شناس��ایی نابس��امانی ها در هزینه ها و درآمده��ا و در نتیجه افزایش 
سودآوری ضروری است. پیاده سازی سیستم های فروش و استقرار نظام مدیریت 
موجودی و فرآیندهای حسابداری و نیز تدوین فرآیندها و رویه ها به شما کمک 
می کند تا بتوانید س��ریع تر به اشتباهات و نقایص خود و کسب و کارتان پی ببرید. 
درعین حال، مدیران باتجربه تر و صاحبان  باس��ابقه  کس��ب و کار، بیش��تر ترجیح 
می دهند تا به جای اعداد و ارقام و خروجی های سیستمی، به داده های کیفی و 

دیدگاه های تجربی خود اکتفا کنند.
CFIMITYM

 ROI، URL، EIN،دنی��ای کس��ب  و کار، ش��یفته  کلمات اختص��اری مث��ل
SMART،SWOT اس��ت، اما CFIMITYM یکی از مهم ترین آنها اس��ت 
که تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته اس��ت. منظور از CFIMITYM این 
اس��ت که جریان نقدینگی مهم تر از هر عامل دیگری در کس��ب و کار است. زیرا 
عدم نقدینگی، یکی از بزرگ ترین دالیل شکس��ت کسب و کارهای کوچک است. 
ذخای��ر نقدی ناکافی )یا به قول بازاری ها »کفگیر ته دیگ خوردن«( س��ریع تر از 
هر عامل دیگری قادر است شما را متوقف کند. چون به این ترتیب حتی توانایی 

پرداخت صورتحساب ها و حقوق پرسنل را نیز نخواهید داشت.
هرچند که کسب و کار ش��ما ممکن است در عین نداشتن نقدینگی، همچنان 
سودآوری داشته باشد، اما با این وجود پولی در اختیار ندارید. سود، یک مفهوم 
حسابداری است، درحالی که نقدینگی پولی است که در حساب شرکت قرار دارد. 
به همین ترتیب شما می توانید دارایی های ثابت، مانند موجودی انبار یا مطالبات 
و بس��تانکاری داشته باشید، اما اگر نتوانید مطالبات خود را وصول و سرمایه های 
ثابت تان را س��ریعا به پول تبدیل کنید، نقدینگی ندارید و اگر نقدینگی نداش��ته 

باشید، در بازار دوام نخواهید داشت.
از هزینه  فرصت غافل نشوید

هرچن��د که عموما س��طری با عن��وان هزینه  فرصت در صورت س��ود و زیان 
ش��رکت   ها دیده نش��ده اس��ت، اما شناس��ایی و تعیین هزینه  فرص��ت در  یک 
کس��ب وکار  اهمیت باالیی در مدیریت بهینه  س��ازمان دارد. هدف اصلی از طرح 
هزینه  فرصت، بررس��ی تخصیص بهینه  منابع موجود است، لذا این مفهوم، نقش 
مهم��ی در تضمین اس��تفاده کارا از منابع کمیاب ب��ازی می کند. هزینه  فرصت 
محدود به هزینه های مالی نمی ش��ود و ش��امل هر آن چیزی می شود که دارای 

ارزش بوده ولی از آن صرف نظر شده باشد.
 هزینه فرصت به چندین صورت خود را نش��ان می دهد. شایع ترین مثال آن، 
مالک کس��ب و کاری اس��ت که وقت خ��ود را صرف وظایفی می کن��د که کارایی 
الزم را نداش��ته و اولوی��ت هزینه ک��رد نیس��تند. در حالی که می ت��وان از محل 
برونس��پاری برخی امور، در اس��تفاده از منابع صرفه جویی ک��رد. مثال دیگر، در 
مورد کس��ب و کارهایی اس��ت که مخارج زیادی را به دلیل جذب مش��تریانی که 
تناسبی با مدل کاری و بازار هدف شان ندارند متحمل می شوند. چنین رویکردی 
در جذب مش��تری ممکن اس��ت باعث تخصیص نادرست منابع شود، که به نوبه 
خود باعث کاهش رش��د یا تضعیف برند س��ازمان خواهد شد. روی هم رفته، رشد 

سریع تر زمانی اتفاق می افتد که هزینه  فرصت مورد توجه قرار گیرد.
در انزوا نمانید

راه اندازی و مالکیت یک کسب و کار می تواند شما را به الک انزوا فرو ببرد. شاید 
تنها پرواز کردن در اوج وسوس��ه انگیز باش��د، اما ارمغان آن چیزی جز اضطراب 
و تنهایی نیس��ت. همیشه گروهی شاخص از افراد قابل اعتماد را کنارتان داشته 
باش��ید، در غیر این  صورت ارتش یک نفره  ش��ما نهایتا به بن بست خواهد رسید. 
چ��ون نمی توانی��د بدون کمک دیگران ب��ه جایگاه قابل قبولی در بازار برس��ید، 
بنابراین ش��روع به شبکه س��ازی و ایجاد تیمی از افراد غیرهم فکر و در عین حال 
هم��دل و تعامل با مش��اوران باتجربه و راهنمایان دلس��وز کنید. کس��انی را که 
می توانند در هزارتوی بازار همراه تان شوند و برای تان ارزش آفرینی کنند با خود 

هم مسیر سازید تا به کمک یکدیگر از گردنه های سخت اقتصادی عبور کنید.
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مهارت های کلیدی برای پیشرفت در 10 سال آینده
تغییر امری همیشگی بوده، اما آنچه که در آینده  نزدیک با آن مواجه خواهیم بود، موج بسیار بلندی از تحوالت است.
از کودکی چه ش��غلی را آرزو می کردید؟ معلم، بازاریاب، تحلیلگر مالی یا ش��اید هم می خواس��تید خلبان ش��وید؟ 
همیشه به ما توصیه شده که برای رسیدن به موقعیتی مطلوب در جامعه و داشتن شغلی آبرومند باید درس بخوانیم. 
با این ح��ال، اینکه حرفه های امروز در ۱0 س��ال آینده همچنان وجود خواهند داش��ت، باتوجه  به تغییرات چش��مگیر 
جامعه ما تصوری خام و باطل است. رشد فناوری های خودکارسازی، هوش مصنوعی و برون سپاری فرامرزی )به مفهوم 
نقل مکان بخش��ی از فعالیت های یک س��ازمان به کش��وری دیگر با هدف کاهش هزینه ها(، موجب کم اهمیت ش��دن 
بس��یاری از حرفه ها ش��ده و نباید به امید اش��تغال در چنین حرفه هایی برای آینده  خود برنامه ریزی کنیم. در عوض 
باید بر یادگیری مستمر و توسعه  پیوسته  مهارت هایی تمرکز کنیم که در آینده  نزدیک اهمیت خواهند یافت. به عالوه 
باید موضوع برنامه ریزی شغلی مورد بازنگری قرار گرفته و درعوض مسیر شغلی خود را هر چند سال یک بار به کمک 
ارتقای مهارت ها بازطراحی کنیم. این لزوما به معنای تغییر ش��غل مکرر نیس��ت، اما بدان معنا اس��ت که به طور مداوم 
و همگام با پیش��رفت های هوش مصنوعی به آموزش خود و به روز رس��انی مهارت هایتان بپردازید. مطالعه  پژوهشگران 
دانش��گاه جورج تاون نشان می دهد که در سال 2020 تنها 3۵درصد از فرصت های شغلی در آمریکا مستلزم دارا بودن 
مدرک کارشناسی خواهد بود. اکثریت قریب به اتفاق مشاغل، که بسیاری از آنها درحال حاضر بسیار پردرآمد هستند، 
کارجویان را ملزم به داش��تن مدارج دانش��گاهی نکرده و آنها مهارت های خاص مورد نیاز شغل خود را در حین خدمت 
آموزش خواهند دید. بعضی از شرکت ها مانند Futures Incنیز کوشید ه اند تا ازطریق تطبیق مهارت ها، به مشتریان 
و دولت شان کمک کنند. این شرکت، فرصت های شغلی را برای کهنه سربازانی فراهم می کند که پس از سال ها خدمت 
به کشور نیاز است که مهارت های حیاتی و آموخته های خود از میدان نبرد را در خدمت بخش خصوصی به کار بگیرند. 
بنابراین، واقعا چه مهارت هایی در یک افق ۱0 ساله اهمیت بیشتری خواهند داشت؟ اکثر تحلیلگران بر این باورند که 
کارفرمایان به جای مهارت های فیزیکی که به طور س��نتی از مشاغل یدی انتظار می رود، به دنبال جذب نیروهای دارای 
مهارت های ش��ناختی مثل قدرت تعامل و توانایی تجزیه و تحلیل خواهند بود. در مقاله  پیش رو به بررس��ی سه مهارتی 
می پردازیم که به گمان ما نقشی کلیدی در آینده  شغلی و شخصی شما بازی خواهند کرد. به این ترتیب، سرمایه گذاری 
در توس��عه  این مهارت ها حائز ارزش خواهد بود. این مهارت ها در مقایس��ه با مهارت های فنی که غالبا در حین خدمت 

قابل آموزش هستند، نقش به مراتب پررنگ تری در شکل دادن به شخصیت شما خواهند داشت.
همدلی

همدلی به معنای خود را به جای دیگران قرار دادن و نگاه کردن به دنیا از دریچه  چش��م دیگران اس��ت، لذا همدلی را 
می توان توانایی درک و اشتراک احساسات دیگران تعریف کرد. به طور مثال، کودکان زمانی این مهارت را یاد می گیرند 
که والدین  ش��ان به آنها آموزش دهند که مبادا به کودک همسایه آسیبی برسانند، زیرا ممکن است آنها صدمه ببینند. 
کودک با شنیدن این جمله خود را به جای همسال خود خواهد گذاشت و این گونه می تواند با عینک دیگران نیز به دنیا 
نظاره کند. دلیل آموزش همدلی این است که ترس از مجازات را تشدید می کند. کودک این گونه یاد می گیرد که اگر 
خطایی از او س��ر بزند ممکن اس��ت موجب واکنش متقابل خانواده یا دوستان او در آینده شود. این یک مهارت بسیار 
مهم است که به فرد کمک می کند خودآگاهی بیشتری داشته باشد. در طول زمان نیز این غریزه در او تقویت خواهد 
ش��د و دیگران به این ترتیب چنین فردی را به راحتی خواهند پذیرفت. به گفته  س��وزان النزونی از محققان دانش��گاه 
آتالنتیک و دانیل بتس��ون از جمله روانپزش��کان اجتماعی که چندین دهه پیرامون همدلی تحقیق کرده است، مفهوم 
همدلی حاال به هشت اصطالح مختلف اشاره دارد: آگاهی از افکار و احساسات دیگران؛ توانایی تصور افکار و احساسات 
آنها؛ توانایی اتخاذ موضع دیگران؛ احساس مشابه با آنها؛ تصور احساسات و افکار دیگران در جایگاهی که حضور دارند؛ 
رنجیدگی از رنج دیگران؛ توانایی احس��اس ناراحتی و رنج دیگران؛ و توانایی گذاش��تن خود جای آنها. وانگهی، همدلی 
مهارتی بسیار تعیین کننده در انواع مذاکره است - اگر از انگیزه های درونی طرف مقابل آگاهی داشته باشید، می توانید 
انتظارات خود را مدیریت کرده و به نتیجه  برد-برد برسید. همدلی مهارتی مهم در روابط انسانی نیز هست که ضرورتی 

بدیهی و پیش شرط ایجاد هرگونه ارتباطات از جمله روابط تجاری به شمار می رود.
اخالق

اخالق مداری یعنی به ش��یوه ا ی عمل کنیم که رفتار و کردارمان همس��و با آن چیزی باشد که جامعه و افراد به طور 
معمول به عنوان ارزش تلقی می کند. با این حال، ممکن اس��ت چنین س��والی به ذهن متبادر شود که باید با ارزش های 
کدام جامعه همسو شویم و اساسا چرا در عصر فردگرایی باید به ارزش های توده ها پایبند بود؟ مسئله  اخالق و ارزش ها 
به ویژه با مطرح شدن موضوع برابری و عدالت اهمیت بیشتری پیدا می کند. از یک طرف، برابری سنگ بنای دموکراسی 
است و از دیگرسو، باعث توزیع درآمدها و ثروت می شود که رویکردی ضد سرمایه داری است. اخالقیات ایجاب می کند 
تا از مالیات اغنیا به نفع نیازمندان اس��تفاده ش��ود و مالیات از این حیث در حکم تخفیف و پاداش��ی اس��ت در ازای 
سخت کوشی اقشار فرودست. اخالقیات همچنین بر حقوق فردی ثروتمندان تأکید دارد، چرا که تنبیه مرفه ها به خاطر 
ایجاد ش��غل و پیش��برد اقتصاد چندان با اخالق سازگار نیس��ت. با این حال، رفتار اخالقی در کنار مقوله های اجتماعی، 
ش��امل اصول کلیدی اخالقی دیگر نظیر عدالت، حفظ کرامت و عزت، پاسداشت تنوع فرهنگی و پیگیری رفاه عمومی 
نیز می شود. ارزش هایی که در نگاه عموم جذابیت و مقبولیت دارند. از این رو، توانایی و مهارت در رعایت اخالق در قبال 
دیگران، در آینده به پیش��رفت ما کمک ش��ایانی خواهد کرد. آیا ترجیح می دهید پول تان را روی کسی سرمایه گذاری 
کنید که رفتاری اخالقی در پیش دارد یا آنکه آن را خرج کسی کنید که عادت دارد پا روی اصول پذیرفته شده  اخالقی 
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