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تجارت خارجی کشور به ۷۹ میلیارد دالر رسید

 اقتصاد ایران
به روایت دژپسند 

فرصت امروز: وزیر امور اقتصاد در نود و س��ومین نشس��ت شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از رقم 79 میلیارد دالری 
تجارت کشور در ۱۱ ماهه امسال خبر داد و گفت با گذشت ۱۱ ماه از سال و با وجود سخت ترین تحریم ها ۳9 میلیارد دالر صادرات و 
۴۰میلیارد دالر واردات صورت گرفته که نسبت به سال گذشته، رشد خوبی را نشان می دهد. فرهاد دژپسند همچنین در این نشست 
در واکنش به نگرانی فعاالن اقتصادی از شرایط مالیاتی سال 99 و اعمال فشار بیشتر روی بخش خصوصی شناسنامه دار، این نگرانی 
را بی مورد دانست و گفت: سازمان امور مالیاتی هرگز به دنبال آن نیست که در مسیر حداکثرسازی وصول، اصول را زیرپا بگذارد. 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی یکسال اخیر تالش کردیم از مالیات به عنوان ابزار سیاست گذاری اقتصادی استفاده کنیم، ادامه...

رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت قیمت دالر به زیر ۱۴ هزار تومان خبر داد

ایران به لیست سیاه FATF باز نمی گردد
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بحران های منطقه ای و جهانی باعث افت نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه می شود

کورسوی امید در اقتصاد خاورمیانه

مدیران به چه نکاتی نباید توجه داشته باشند؟
چگونه از مغازه خود در برابر دزدی محافظت کنیم

افزایش جذابیت محصوالت برای مشتریان
چگونه اعتماد مشتریان به برندمان را جلب کنیم؟

OurMine باشگاه بارسلونا قربانی جدید هکرهای
بارسلونا سومین تیم ورزشی دارای ارز دیجیتال

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

توضیح مدیرعامل اینستاگرام 
درباره طراحی نشدن اپلیکیشن 

اختصاصی برای آیپد

5 رئیـس سـازمان بـورس و اوراق بهادار از رشـد ۱٠ 
برابری تامین مالی از بازار سرمایه در چهار سال...

رئیس سازمان بورس از رشد ۱٠ برابری تامین مالی از طریق 
بازار سرمایه خبر داد

 شروع فروش تعهدی
از یکشنبه آینده

یادداشت
نظام سیاست گذاری و 

ناکارآمدی های آن

باالخ��ره افزایش قیم��ت بنزین 
در آخرین روزهای آبان ماه امس��ال 
به اجرا درآم��د. این تصمیم پس از 
چندین س��ال کش و ق��وس فراوان 
می��ان نظ��ام کارشناس��ی و نظ��ام 
تصمیم گیری روی میز تصمیم گیران 
قرار گرفت. متاس��فانه هر بار مسئله 
به مجلس شورای اس��المی رسید، 
بهارس��تان با این کار مخالفت کرد، 
اما آیا مخالفت مجلس مصلحت آمیز 
ب��وده اس��ت؟ متاس��فانه مجلس با 
طرح ه��ای درس��ت دیگ��ری مثل 
اصالح نظ��ام بازنشس��تگی، اصالح 
نظ��ام بیمه بی��کاری و اصالح نظام 
بانکی نی��ز مخالفت می کن��د، زیرا 
نظ��ام پارلمانی م��ا از حالت حزبی 
دور ش��ده و به تسخیر افراد مستقل 
درآمده است. در نتیجه، این ترکیب 
موجب می شود که منافع کوتاه مدت 
بر منافع بلندمدت، بیش��تر ترجیح 
داده شود.  انبوه قوانینی که پیوسته 
هزینه دولت را زیاد و درآمدش را کم 
می کند، نهایتا اقتصاد را به کس��ری 
بودج��ه و ت��ورم ناش��ی از آن دچار 
می س��ازد. به این وضعیت، ش��رایط 
اخیر را هم اضافه کنید که انتخابات 
مجلس یازدهم پیش روس��ت. آیا از 
چنین مجلسی می توان انتظار داشت 
تصمیم درست اما سختی را تصویب 

کند؟ به نظر می رسد که 
3نمی تواند...

چهارشنبه
3٠ بهمن
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شـماره   ۱۴۹۷- ۱6صفحه - 5٠٠٠٠  ریال

Wed.19 Feb 2020

رهبر انقالب اسالمی صبح سه شنبه در دیدار هزاران نفر از مردم آذربایجان شرقی، حضور در انتخابات 
مجلس را وظیفه ش��رعی، ملی، انقالبی و حق مدنی آحاد مردم برش��مردند و با اشاره به دو رکن مهم 
»حضور پرشور« و »انتخاب خوب« گفتند: انتخابات یک جهاد عمومی و نعمت و امتحان الهی است که 
اگر با حضور حداکثری مردم همراه شود، مایه آبروی نظام اسالمی و تقویت کشور و مصونیت بخش در 

برابر توطئه ها و زمینه ساز ایران قوی خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره 
به مشکالت عمیق و گسترده اجتماعی و اقتصادی جامعه آمریکا برخالف ظاهر بزک کرده آن، افزودند: 
آمریکا در حال حرکت به سمت فروپاشی از درون است و شکوه و جالل ظاهری آن مانع از غرق  شدنش 
نخواهد شد. رهبر انقالب اسالمی در این دیدار که به مناسبت چهل و دومین سالروز قیام تاریخی مردم 
تبریز در ۲9 بهمن سال ۱۳۵۶ برگزار شد، مهم ترین ویژگی مردم آذربایجان را تبلور عزت ملی، دینی 
و انقالبی و حضور در صحنه به وقت نیاز و دفاع از کشور و انقالب و هویت دینی برشمردند و گفتند: 
حضور بهنگام مردم تبریز در چهلم قیام ۱9 دی مردم قم مایه برکت خداوند متعال شد و این حرکت 
به  صورت سلسله وار تا آغاز حرکت عمومی ملت و سقوط رژیم طاغوت و استقرار حکومت اسالمی ادامه 
یافت. ایشان انتخابات بسیار مهم روز جمعه دوم اسفند را از مصادیق میدان های نیاز به حضور بهنگام 
دانس��تند و افزودند: انتخابات جهاد عمومی، مایه تقویت کش��ور و آبروی نظام اسالمی است و حضور 
گس��ترده و پرش��ور مردم در پای صندو ق های رأی، به توفیق الهی مایه برکت و تأثیرات تحول آفرین 
در کشور خواهد شد. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تبلیغات و تالش های گسترده آمریکایی ها برای 
تأثیرگذاری بر افکار عمومی ایران و جدا کردن مردم و جوانان از نظام اس��المی خاطرنش��ان کردند: با 
وجود همه این تالش ها، آنها به نتیجه نرسیده اند که نمونه بارز آن، تشییع شهید سلیمانی و راهپیمایی 
۲۲ بهمن بود و انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی نیز بار دیگر نش��ان خواهد داد مردم در کنار نظام 

اسالمی و پشتیبان آن هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه چشم دوستان و دشمنان به انتخابات روز جمعه است، 
افزودند: دشمنان می خواهند ببینند نتیجه فشار حداکثری آمریکا و بدعهدی های اروپایی ها و مشکالت 
اقتصادی که در کشور وجود دارد، چه بوده است و دوستان هم با نگرانی منتظر نحوه حضور مردم در 
انتخابات هستند. ایشان گفتند: البته من همواره به دوستان نظام اسالمی گفته ام، از ملت ایران نگران 

نباشید زیرا این ملت کاربلد است و می داند که چه بکند.
رهبر انقالب اسالمی، انتخابات را خنثی کننده بسیاری از نیت های شوم آمریکایی ها و صهیونیست ها 
و بدِل فِن مکر و َکید آنها دانستند و خاطرنشان کردند: تنها راه مأیوس شدن دشمنان، قوی شدن ایران 
اس��ت و یکی از مصادیق ایراِن قوی، مجلِس قوی اس��ت؛ مجلسی که بتواند با تصویب قوانین الزم و با 

هدایت دولت ها به مسیر مطلوب، کشور را مصونیت ببخشد.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای یک رکن ق��وی بودن مجلس را حضور هرچه بیش��تر م��ردم در پای 
صندوق های رأی برشمردند و افزودند: تأثیرات مجلس فقط محدود به چهار سال نیست بلکه مجلس 

قوی و یا مجلس ضعیف و خودباخته با تصمیمات خود می توانند تأثیرات بلندمدتی بر کشور بگذارند.
ایش��ان افزودند: انتخابات و رأی دادن، وظیفه شرعی، ملی و انقالبی، جشن ملی و احقاق حق آحاد 
مردم برای دخالت در سرنوشت کشورشان است. رهبر انقالب اسالمی، رکِن دوم یک مجلس قوی را 
کیفیت انتخاب دانس��تند و در تبیین ویژگی های نمایندگان شایسته ملت بزرگ ایران تأکید کردند: 
باید برای مجلس شورای اسالمی، افراد »باایمان«، »شجاع«، »کارآمد«، »وظیفه شناس«، »پرانگیزه«، 
»وفادار به اسالم، مردم، انقالب و کشور«، »سرسخت در مقابل دشمنان« و »دل نبسته به دنیا و مطامع 
مالی« برگزیده ش��وند. حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: مردم باید در انتخاب نمایندگان 
بس��یار مراقبت کنند زیرا ما در همین دوره انقالب، نمایندگانی در مجلس داش��تیم که اکنون نوکر و 

ُکلَفت آمریکا و دشمنان ایران هستند.
ایش��ان همچنین درباره حضور جوان��ان و افراد باتجربه در مجلس گفتند: مجلس باید یک ترکیب 
متناسبی از جوانان و افراد مجرب، دانا و راه بلد باشد. جوان گرایی یک ضرورت قطعی برای کشور است 
و ُکنشگر اصلی و پیشران حرکت رو به جلو جوانان هستند اما تکیه بر جوانان به معنای چشم پوشی 

از افراد باتجربه نیست.
رهبر انقالب اسالمی، سابقه دلبستگی به دشمنان و انفعال در برابر آنها را یک نکته منفی برشمردند 
و تأکید کردند: ملت ایران دارای روحیه اعتماد به نفس ملی است و بسیاری از اندیشمندان و سیاسیون 
جهان نیز ملت ایران را رش��ید و بزرگ و نیرومند و نترس توصیف می کنند، بنابراین کسی که قدرت 

ایستادگی و اعتماد به نفس، در برابر دشمنان را ندارد، برای نمایندگی ملت ایران مناسب نیست.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای همچنین اهمیت باالی انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان را یادآور 
شدند و افزودند: وظیفه مجلس خبرگان بسیار مهم است و نباید انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان 
در برخی ش��هرها به حاشیه برود. ایش��ان تأکید کردند: همه کسانی که دوستدار اسالم، انقالب، نظام 

اسالمی و ایران هستند باید در انتخابات شرکت کنند و انتخاب خوب و درست انجام دهند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به گزارشی مبنی بر پرداخت مبالغ زیادی دالر نفتی از جانب یکی از 
کش��ورهای َعنود منطقه به یکی از رسانه های انگلیسی فارسی زبان برای منصرف کردن مردم ایران از 
گرایش به افراد انقالبی در انتخابات، افزودند: این گزارش نشان می دهد کیفیت و چگونگی انتخاب تا 
چه حد مهم است. ایشان انتخابات را میدان امتحان الهی دانستند و ابراز امیدواری کردند ملت ایران 

در این امتحان، سربلند بیرون بیاید.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنان ش��ان درب��اره یاوه گویی های اخیر مقام های 
آمریکایی درباره ایران و انتخابات، گفتند: بخشی از اظهارات این احمق های درجه یک برای تأثیرگذاری 
در انتخابات و با هدف مأیوس کردن مردم از صندوق رأی است اما بخش دیگری از آن، ناشی از انفعال 
اس��ت. رهبر انقالب اسالمی انفعال آمریکایی ها را نتیجه اثرات معکوس ترور سردار سلیمانی دانستند 
و خاطرنش��ان کردند: در این قضیه رئیس جمهور آمریکا و اطرافیان او منفعل و متوجه شدند کارشان 

حساب نشده بود چراکه هم در داخل آمریکا و هم در دنیا به شدت به آنها حمله شد.
ایش��ان افزودند: آمریکا می خواس��ت با ترور سردار عزیز ما که تأثیرات عمیقی در منطقه داشت، بر 
منطقه مس��لط شود اما ماجرا برعکس ش��د و راهپیمایی بزرگ ضدآمریکایی در بغداد، مسائل سوریه 
و حل��ب و قضایای دیگر منطقه، درس��ت نقطه مقابل خواس��ت آنها را رق��م زد، بنابراین یک هدف از 

یاوه گویی های اخیر آنها، جبران این انفعال است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای شهادت سردار سلیمانی را یک فقدان تلخ خواندند و گفتند: شهید سلیمانی 
حقیقتا بسیار خوب، مفید و تحسین برانگیز بود، اما در این حادثه غلبه با لطف الهی بود زیرا آن بزرگوار 
به هر دو ُحس��ن »پیروزی« و »ش��هادت« دست یافت، چراکه در این سال ها در منطقه، پیروزِ میدان 

سلیمانی بود و مغلوب میدان، آمریکا و عوامل آن و در نهایت به فوز شهادت هم رسید.
رهبر انقالب اس��المی، اجتماعات بی نظیر و ده ها میلیونی مردم در تش��ییع ش��هید سلیمانی را از 
برکات الهی و نشان دهنده عظمت، اتحاد، حضور، قدرشناسی و بصیرت ملت ایران دانستند و با اشاره 
به همدردی بسیاری از ملت ها با مردم ایران در این قضیه افزودند: در یکی از کشورها هزار مجلس به 
یاد شهید سلیمانی برگزار شد که این واقعیت های شوق انگیز نشانه عمق راهبردی نظام اسالمی است، 

بنابراین باطن این قضیه برخالف ظاهر بسیار تلخ آن، برای جبهه حق سراسر پیروزی است.
ایشان با یادآوری تعبیر امام بزرگوار از درگذشت فرزند فاضل و برجسته خود مرحوم حاج آقا مصطفی 
به »الطاف خفیه الهی« خاطرنش��ان کردند: آن زمان کس��ی متوجه مفهوم تعبیر امام نشد، اما پس از 
حرکت مردم ایران و عکس العمل دربار و حوادث قم و تبریز و آغاز حرکت عمومی ملت که به سقوط 
حکومت طاغوت منجر شد، مفهوم آن مشخص شد، همچنانکه در حادثه تلخ شهادت سردار سلیمانی 

نیز دشمن تصور کرد ضربه ای زده است اما باطن قضیه، پیروزی و شکست دشمن خبیث است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه دشمن نه فقط در این ماجرا بلکه در یک نبرد ۴۰ ساله 
دائما از ملت ایران ضربه و شکست خورده است، افزودند: آمریکایی ها در این ۴۰ سال همه سالح های 
سیاس��ی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، رس��انه ای و هر اقدام ممکن را برای ساقط کردن نظام 
اس��المی به  کار گرفتند، اما نظام اسالمی نه تنها ساقط نشد بلکه هزار برابر قوی تر و در مقابل، آمریکا 

ضعیف تر از قبل شده است.
رهبر انقالب اس��المی در تبیین ضع��ف روزافزون آمریکا، ظاهر فعل��ی آن را بزک کرده خواندند و 
افزودن��د: امروز آمریکا ب��ا ۲۲ هزار میلیارد دالر بدهی، مقروض ترین دولت های دنیا اس��ت و اختالف 

طبقاتی در این کشور، وحشتناک و از همیشه بیشتر است.
ایشان با اشاره به نمونه هایی از مشکالت عمیق آمریکا از زبان یکی از سناتورهای برجسته این کشور 
گفتند: این سیاستمدار آمریکایی می گوید در دولت ترامپ به ثروت پنج تن از ثروتمندترین های آمریکا 
بیش از ۱۰۰میلیارد دالر اضافه ش��ده و ثروت س��ه نفر از آنها به اندازه نیمی از جمعیت آمریکا است. 
۸۰درصد کارگران فقیرند و حقوق شان کفاف زندگی آنها را نمی دهد. از هر پنج آمریکایی تنها یک نفر 
توان خرید دارو های تجویز شده اش را دارد و فاصله ثروت سفیدپوستان و سیاه پوستان آمریکایی در ۵۰ 

سال گذشته سه برابر شده است.

جهانگیری در مراسم افتتاح همزمان 322 طرح بخش تعاون مطرح کرد
5 رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی

معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به اینکه ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری 
اس��ت، گفت وجه اصلی این سیاست ها آن است که همه اقتصاددانان و سیاست مداران کشور نسبت به آن اجماع 

دارند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، اس��حاق جهانگیری روز سه شنبه در مراسم افتتاح همزمان ۳۲۲ طرح بخش تعاون در 
سراسر کشور، از تالش های دست اندرکاران بخش تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قدردانی کرد و گفت: بخش تعاون 

یکی از بخش هایی است که می تواند در تحقق اهداف و آرمان های جمهوری اسالمی ایران نظیر عدالت، موثر باشد.
جهانگیری با اشاره به گزارش های ارائه شده درخصوص میزان اشتغال ایجادشده در بخش تعاونی افزود: ایجاد یک میلیون و 
7۰۰ هزار ش��غل در بخش تعاونی موضوع س��اده ای نیست و الزم است که اتاق تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز 

دولت برای حل مشکالت اشتغال تالش دوچندان داشته باشند.
او یکی از چالش های پیش روی کش��ور را اش��تغال و رفع مش��کل بیکاری عنوان کرد و گفت: در سال ۱۳۸۴ تعداد شاغلین 
کش��ور ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵79 نفر بود و با وجود منابع سرش��ار درآمدی حاصل از فروش نفت در آن س��ال ها، تعداد 

شاغلین در سال 9۱ با رشدی ناچیز به ۲۰ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۲۲۵ نفر رسید.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از س��خنان خود با یادآوری اینکه امروز مصادف با ابالغ سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومتی از س��وی مقام معظم رهبری اس��ت، خاطرنش��ان کرد: وجه اصلی این سیاس��ت ها این اس��ت که همه اقتصاددانان و 
سیاست مداران کشور نسبت به آن اجماع دارند و پس از ابالغ این سیاست ها هیچ کس نقد و یا مخالفتی با هیچ یک از بندهای 

آن نداشت.
به گفته جهانگیری، البته بودند کس��انی که پیشنهادهایی برای اضافه شدن به بندهای بیست وچهارگانه اقتصاد مقاومتی ارائه 

می کردند، اما تقریبا همه صاحب نظران کشور این سیاست ها را نسخه ای راهگشا و شفابخش برای اقتصاد کشور می دانستند.
وی با بیان اینکه ش��اه بیت سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی این بود که اقتصاد کش��ور را در برابر تکانه های خارجی مقاوم 
کند، گفت: کشورهایی را دیده ایم که اقتصاد آنها متأثر از بحران های کشورهای دیگر و یا فشارهای خارجی دچار بحران شده اند 

و یکی از اهداف همه دولت ها نیز این است که اقتصاد خود را در مقابل فشارهای بیرونی مقاوم کنند.
جهانگی��ری ادام��ه داد: در س��ال های اخیر به دالیل متعدد فش��ارهایی بر اقتصاد کش��ور تحت عنوان تحریم ها وارد ش��د و 
آمریکایی ها پس از صرف هزینه های فراوان برای جنگ نظامی در خاورمیانه تصمیم گرفتند برای فش��ار بر ملت ایران از قدرت 
نرم خود اس��تفاده کنند، چراکه رئیس جمهور این کش��ور نیز اذعان داشت که صرف هزینه 7هزار میلیارد دالری در خاورمیانه، 

دستاوردی برای آمریکا نداشته است.
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به اینکه اقتصاد مقاومتی در مقطعی ابالغ ش��د که تحریم های شورای امنیت سازمان ملل 
متحد نیز در کش��ور وجود داش��ت، افزود: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم از سوی رهبر 
معظم انقالب ابالغ ش��د و دولت عالوه بر تمرکز و پیگیری مذاکرات هس��ته ای ماموریت داشت که اقتصاد مقاومتی را نیز دنبال 

کند.
جهانگی��ری با اش��اره به واگذاری مس��ئولیت س��تاد اقتصاد مقاومتی به خود از س��وی مقام معظم رهب��ری و رئیس جمهور 
خاطرنش��ان کرد: در مقطعی که در حضور مقام معظم رهبری گزارش ارائه کردم به ایش��ان گفتم که نام س��تاد راهبری اقتصاد 
مقاومتی به س��تاد فرماندهی تغییر یافته، اما اختیارات مس��ئول این س��تاد همچنان همان اختیارات معاون اول رئیس جمهور 
است که ایشان فرمودند مگر ممکن است کسی که هم رئیس جمهور او را به عنوان معاون اول خود برگزیده و از سوی رهبری 

نیز به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی انتخاب شده، اختیارات کافی برای پیگیری رشد و توسعه کشور را نداشته باشد.
مع��اون اول رئی��س جمهور با بیان اینکه در اجرای سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی ب��ا دو رویکرد بلندمدت و کوتاه مدت 
برنامه ریزی ها را آغاز کردیم، گفت: در برنامه های بلندمدت اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی های الزم برای همه امور از امنیت غذایی 
گرفته تا صادرات و دیپلماسی اقتصادی و سایر بخش ها انجام شد و تیم ها و کارگروه هایی برای پیگیری هر بخش فعال شده اند.
وی ب��ا اش��اره به پنج رویکرد اصل��ی اقتصاد مقاومتی تحت عن��وان دانش بنیانی، عدالت محوری، مردمی ب��ودن، درون زایی و 
برون نگری تصریح کرد: به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی که فراتر از قوه مجریه بود به همه قوا،  دستگاه ها و نهادها ابالغ کردم 
که هر کس هر فعالیتی که می خواهد انجام دهد باید منطبق بر این پنج رویکرد باشد و حتی مقام معظم رهبری اعالم کردند 

که برنامه ششم توسعه نیز باید منطبق بر اقتصاد مقاومتی تدوین شود.
جهانگیری با یادآوری اینکه برای پیگیری برنامه های بلندمدت اقتصاد مقاومتی ۱۲ کارگروه ملی ذیل وزارتخانه های مختلف 
با تقسیم کار مشخص فعال شدند،  افزود: در پیگیری برنامه های کوتاه مدت اقتصاد مقاومتی نیز ۱۲7 پروژه اولویت دار اقتصادی 
احصا ش��دند و انتخاب این پروژه ها با این رویکرد بود که اگر کش��ور با تحریم ش��دید روبه رو ش��د، اجرای این پروژه ها مانع از 

فروپاشی اقتصاد کشور شود.
وی اضاف��ه ک��رد: در پروژه های اولویت دار اقتصادی این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که تخصیص بودجه دولت و سیس��تم 
بانکی کشور باید با اولویت به این پروژه ها اختصاص یابد که یکی از این پروژه ها راه اندازی و تکمیل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 

بود تا چنانچه تحریم ها افزایش پیدا کرد، تامین سوخت موردنیاز مردم کشور با مشکل مواجه نشود.

رهبر انقالب: مردم با حضور پرشور و انتخاب خوب، مجلس قوی برای ایران قوی بسازند

علی سرزعیم
اقتصاددان



صندوق بین المللي پول به  تازگی گزارشی درباره کشورهای خاورمیانه 
و ش��مال آفریقا منتش��ر کرده و گفته اس��ت که اقتصاد این منطقه هم 
تحت تأثیر تحوالت داخلی اس��ت و هم تحت الش��عاع مسائل بین المللي 
قرار دارد. همچنین تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران که زمینه س��از 
کاهش نرخ رش��د اقتصادی در این کشور ش��ده، از جمله مسائلی است 
که به گفته صندوق بین المللي پول، تأثیر بسزایی در عملکرد اقتصادی 
منطقه خاورمیانه دارد. دلیل اهمیت اقتصاد ایران، س��هم باالی اقتصاد 
این کش��ور در منطقه، س��هم باالی تولید نفت و گاز طبیعی در ایران و 
س��اختار مالی و اقتصادی منس��جم این کشور اس��ت. در نتیجه، بحران 
در اقتصاد کش��وری که پتانس��یل های باالیی دارد، بدون شک می تواند 

بحران های مالی خاورمیانه را افزایش دهد.
به گزارش سی ان بی س��ی، البته تنها اقتصاد ایران نیس��ت که به دلیل 
سیاست هاي آمریکا در منطقه خاورمیانه با چالش مواجه است. وضعیت 
جنگی در کشورهای س��وریه، یمن و بحران های داخلی در لیبی، عراق 
و شمار دیگری از کشورها نیز به دامنه مشکالت اقتصادی افزوده است. 
در نتیجه، وضعیت کشورهای خاورمیانه در سال های پیش رو، وضعیتی 
بی ثبات خواهد بود که منشأ آن، تنش های داخلی و بین المللي یا بحران 

در تجارت کاالهای مختلف بین خاورمیانه و دیگر کشورهاست.
به گفته صن��دوق بین المللي پول، جنگ های تجاری، نوس��ان قیمت 
نف��ت در بازار جهانی، خطر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون حصول 
توافق و تبع��ات آن روی اقتصاد اروپا و افزای��ش ناآرامی های اجتماعی 
در بریتانی��ا و در نهایت، انقباض ش��دید اقتصاد ایران در نتیجه فش��ار 
تحریم های اقتصادی آمریکا، بزرگ ترین فاکتورهایی است که باعث شده 
تا اقتصاد خاورمیانه بی ثبات باش��د. جن��گ تجاری آمریکا و چین باعث 
بی ثباتی در فضای تجاری دنیا ش��د و جری��ان آزاد تجارت را با اختالل 
روبه رو کرد. از طرف دیگر، نگرانی در مورد گس��ترده ش��دن دامنه این 
اختالفات، دیگر موضوع مهم و جدی اس��ت که نگرانی های زیادی را به 
همراه داش��ته است. مسئله جدی تر دیگر نیز برگزیت و تبعات اقتصادی 

آن برای کشورهای اروپایی و انگلستان است.
اثرگذاری اقتصاد ایران بر اقتصاد خاورمیانه و جهان

اما در میان فاکتورهای گفته ش��ده که به اعتق��اد صندوق بین المللي 
پ��ول، روی اقتص��اد خاورمیانه تأثیر منفی دارد، بیش��ترین اثر منفی به 
دلیل انقباض ش��دید اقتصاد ایران ایجاد ش��ده است. سیاست هایی که 
آمریکا در تقابل با ایران در پیش گرفته، باعث شده تا نه تنها اقتصاد این 
کش��ور، بلکه کل اقتصاد خاورمیانه آسیب ببیند و به دنبال آن، اقتصاد 

جهان دچار تزلزل شود.
صن��دوق بین المللي پ��ول پیش بینی کرده که ایران در س��ال ۲۰۱9 
میالدی با کس��ری مالی ۴.۵ درصدی روبه رو ش��ود و در س��ال ۲۰۲۰ 
این کس��ری به مرز ۵.۱درصد تولید ناخالص داخلی برس��د. از س��وی 
دیگر، به دلیل تحریم های نفتی و بانکی و فش��ارهای اقتصادی دیگر در 
س��ال ۲۰۱9 نه تنها اقتصاد ایران رشد نمی کند بلکه منقبض هم خواهد 
ش��د. ایران کش��وری اس��ت که بالغ بر ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد و 

س��ومین تولیدکننده بزرگ اوپک محسوب می ش��ود. این کشور در دو 
س��ال گذشته ش��اهد افت عظیم ارزش پول ملی خود بود. البته در یک 
س��ال گذشته، اندکی از این افت جبران ش��ده، ولی باز هم ارزش ریال 
ایران نسبت به قبل از خروج آمریکا از برجام، یک سوم شده است. دلیل 

این مسئله، فشارهای ناشی از افت صادرات نفت است.
بررسی های موسسه مطالعاتی بروکینگز نشان می دهد بعد از تحریم نفتی، 
درآم��د صادراتی ایران از فروش نفت ۸۰درصد کاهش یافته اس��ت. ایران 
پیش از تحریم ها روزانه ۲.۸ میلیون بشکه نفت صادر می کرد ولی در نیمه 
اول س��ال جاری حجم صادرات به کمتر از ۵۰۰ هزار بش��که در روز رسید 
و این مس��ئله ادامه پیدا کرد تا اینکه در بودجه سال جدید میزان صادرات 
نفت ایران ۳۰۰ هزار بش��که در روز پیش بینی شد. این بحران در کشوری 
ک��ه دارای حجم زیادی از منابع نفتی اس��ت و س��ومین صادرکننده نفت 
در خاورمیانه اس��ت، تنها به دلیل بی تدبیری دولت آمریکا و سیاست هاي 
تحریمی از طرف این کشور اس��ت. آمریکا کشورهای اروپایی را مجبور به 
اجرای سیاست هاي خود کرده و اروپایی ها علی رغم مخالفت شان با خروج 
آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، باز هم نتوانستند برای حفظ آن کاری 
بکنند و این توافق که برای حصول آن، یک دهه زمان صرف شده است، در 

آستانه نابودی قرار دارد.
جه��اد آزور، رئی��س بخ��ش خاورمیانه و ش��مال آفریق��ا در صندوق 
بین المللي پول درباره رشد اقتصاد خاورمیانه در سال پیش رو می گوید: 
»در س��ال جاری اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا با سرعت پایین تری 
رش��د خواهد کرد که فاکتورهای اقتصادی و سیاسی مختلفی روی این 
مس��ئله اثرگذار هستند. کش��ورهای واردکننده نفت در این منطقه در 
سال ۲۰۱9 رش��د ۳.۶درصدی را تجربه می کنند، در حالی که پیش تر 
متوس��ط رشد اقتصادی این کشورها ۴.۳درصد پیش بینی شده بود، اما 
کش��ورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه، البته به اس��تثنای ایران که 
تحت فشار تحریم هاست و کشورهای درگیر جنگ مانند سوریه، با نرخ 
۱.۳درصد در این س��ال رشد خواهند کرد، در حالی که در سال گذشته 

نرخ رشد اقتصادی این کشورها ۱.۶درصد بوده است.«
نکت��ه مهم این گزارش، رش��د غیرنفتی کش��ورهای صادرکننده نفت 
در خاورمیانه اس��ت. مطالعات نش��ان می دهد در سال ۲۰۱9 نرخ رشد 
غیرنفتی اقتصاد در این کش��ورها رش��د می کند که دلی��ل آن، اجرای 
طرح ه��ای اصالحات اقتصادی اس��ت. در کش��ورهای صادرکننده نفت، 
دلیل کاهش رش��د اقتصادی را می توان در نوسانات قیمت جهانی نفت، 
کاه��ش تولید نفت به دلیل توافق اوپک پالس و در نهایت، رش��د منفی 

اقتصادی در کشورهای لیبی و ایران دانست.
قیمت پایین نفت و نرخ باالی بیکاری در خاورمیانه

هم اکنون قیمت نفت برنت دریای ش��مال بین ۵۸ تا ۶۵ دالر آمریکا 
است و انتظار نمی رود شاهد افزایش قیمت نفت در بازار جهانی باشیم. 
در خوش بینانه ترین حالت در س��ال ۲۰۲۰ قیمت نفت تا مرز 7۰ دالر 
افزای��ش خواهد یافت. البته پیش از ای��ن، برآوردهای قیمت نفت برای 
سال جاری در سطحی کمتر از ۶۰ دالر بود، ولی به دلیل جنگ تجاری 

آمریکا و چین و افزایش س��طح حمایت از اقتصاد داخلی و مانع تراش��ی 
در مقابل تجارت آزاد، وضعیت به تدریج تغییر کرد و باعث رش��د قیمت 

نفت شد.
از ط��رف دیگر، با س��طح ب��االی بدهی ه��ای دولتی در کش��ورهای 
خاورمیان��ه در کنار نرخ پایین اش��تغال و مدیریت نادرس��ت اقتصاد در 
ش��ماری از کش��ورهای این منطقه از قبیل عراق، اردن و مصر، فس��اد 
اقتصادی هم در این کش��ورها رشد کرده و سطح باالی فساد مانع رشد 
اقتصادی در اقتصاد منطقه ش��ده اس��ت. به گفته صن��دوق بین المللي 
پ��ول، مهم ترین نیاز این روزهای منطقه خاورمیانه، اصالحات سیاس��ی 
و اقتص��ادی اس��ت؛ اصالحاتی که بتواند زمینه س��از افزایش نرخ رش��د 
اقتصادی شود و ابزارهای الزم برای حل چالش های اقتصادی منطقه را 

در اختیار آنها قرار دهد.
در سال ۲۰۱9 متوس��ط نرخ بیکاری در خاورمیانه ۱۱درصد گزارش 
ش��ده، در حالی که متوسط نرخ بیکاری در بازارهای در حال گذار دنیا 
7درصد پیش بینی ش��ده اس��ت. زنان و افراد جوان در اغلب کشورهای 
خاورمیانه وارد بازار کار نش��ده اند و بسیاری از زنان اصاًل انگیزه ای برای 
اشتغال ندارند، زیرا از نظر فرهنگی و اجتماعی بستری برای این مسئله 
فراهم نش��ده اس��ت. در همین زمینه، رئیس بخش مطالعات خاورمیانه 
صندوق بین المللي پول معتقد است که »اگر نرخ رشد اقتصادی در این 
کش��ورها ۱ تا ۲درصد بیشتر از نرخ پیش بینی ش��ده براي سال ۲۰۲۰ 
بود، می توانستیم انتظار داشته باشیم فرصت های شغلی بیشتری ایجاد 
شود و از بیکاری کاسته شود، ولی با این وضعیت در سال ۲۰۲۰ نه تنها 

بیکاری کاهش پیدا نمی کند، بلکه بیشتر هم خواهد شد.«
نکته های امیدوارکننده گزارش صندوق بین المللي پول

با وجود تمامی این آمارهای دلس��ردکننده درباره اقتصاد خاورمیانه، 
نق��اط مثبتی هم در گزارش صندوق بین المللي پول دیده می ش��ود که 
می توان از آنها به  عنوان »کورسوی امید در اقتصاد خاورمیانه« نام برد. 
یکی از این مس��ائل امیدوارکننده، پیش بینی رشد ۳.۶درصدی اقتصاد 
این منطقه اس��ت. در سال ۲۰۱9 اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال 
آفریقا با نرخ ۳.۶درصد رش��د می کند که چندان با نرخ رش��د اقتصادی 

بازارهای در حال گذار فاصله ندارد.
جهاد آزور در پاسخ به این سؤال که کدام یک از کشورهای خاورمیانه 
در سال های اخیر توانسته اند به اصالحات اقتصادی دست بزنند، مصر را 
مثال زد و گفت: »مصر توانس��ت طرح های اصالحی را اجرا کند. اگرچه 
نمی توان انتظار داشت که این اصالحات کامال به ثمر نشسته باشد ولی 
همین اندازه از اصالحات هم مطلوب است. مصر باید به اجرای طرح های 
اصالحاتی ادامه دهد تا بتواند اقتصادی پویاتر با راندمان باالتری داشته 

باشد و فرصت های شغلی بیشتری ایجاد کند.«
ب��ه گفته صندوق بین المللي پول، اصلی ترین سیاس��ت اجراش��ده در 
اقتص��اد مصر، کاهش یارانه ها و اج��رای طرح های ریاضت اقتصادی بود 
که گرچه هر دوی این طرح ها در ابتدا با مخالفت مردم مصر مواجه شد، 

اما برای اصالح اقتصاد مصر، ضروری بود.

بحران های منطقه ای و جهانی باعث افت نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه می شود

كورسوی امید در اقتصاد خاورمیانه

در حال��ی که س��ازمان تجارت جهانی پیش بینی ک��رده تجارت جهانی 
کاالها در ماه های آینده به دلیل ش��یوع ویروس »کرونا« افت خواهد کرد، 
بانک مرکزی چین برای مقابله با ای��ن ویروس، روش دردناکی را انتخاب 
ک��رده و به بانک های خود دس��تور داده تا اس��کناس ها را پیش از ارائه به 

مردم، ضدعفونی کنند.
اقتصاد جهانی در حالی که پیش از این با پیامدهای جنگ تجاری آمریکا 
و چین مواجه بود، حاال با شیوع ویروس کشنده »کرونا« در چین، دردسر 
تازه ای پیدا کرده اس��ت؛ چنانچه س��ازمان تج��ارت جهانی )WTO( در 
گزارش اخیر خود پیش بینی کرده که افت تجارت کاالها در ماه های آینده 

به دلیل اختالالت ناشی از شیوع ویروس »کرونا« وخیم تر خواهد شد.
 WTO به گفته سازمان تجارت جهانی، شاخص بارومتر تجارت کاالی
در دس��امبر به 9۵.۵ واحد در مقایس��ه با 9۶.۶ واحد در نوامبر رسید. رقم 
۱۰۰ واحد به منزله رش��د در س��ه م��اه آینده منطبق با روندهای رش��د 
میان مدت اس��ت، در حالی که رقم باالتر از ۱۰۰ رش��د باالتر و رقم پایین 

۱۰۰ رشد کمتر را نشان می دهد.
س��ازمان تجارت جهانی در این گزارش اعالم کرده تهدیدات سالمت و 
سایر تحوالت جهانی در چند ماه نخست سال ممکن است شروع آهسته 
 WTO رشد تجارت را تضعیف کند. جدیدترین آمار بارومتر تجارت کاالی
نه تنها هیچ نشانی از بهبود پایدار تجارت ندارد بلکه نشان می دهد تجارت 
جهانی برمبنای س��االنه ممکن اس��ت در سه ماهه نخس��ت سال ۲۰۲۰ 

کاه��ش پیدا کند، با این حال این موضوع تا اواس��ط س��ال که آمار قابل 
دسترس خواهند بود، مشخص نمی شود.

اف��ت تج��ارت در ماه های گذش��ته به دلیل کاهش حم��ل کانتینری و 
کاالهای کش��اورزی بوده است و بررسی آمار سفارش های صادرات، حمل 
هوای��ی ب��ار و قطعات الکترونیکی اگرچه پایین تر از ح��د مبنا بوده اند، اما 
به نظر می رس��د تثبیت ش��ده و در ماه های آینده رش��د می کنند، با این 
حال تمامی زیرش��اخص های بارومتر تج��ارت کاال تحت تاثیر پیامدهای 
اقتصادی »کرونا« و نتیجه بخشی تالش ها برای درمان و مهار این ویروس 

قرار خواهند گرفت.
در همین حال، دولت چین در تالش برای محدودکردن ش��یوع ویروس 
»کرونا« که تاکنون موجب مرگ هزار و 77۰ نفر شده است، به بانک های 
خود دستور داده که اسکناس های خود را پیش از ارائه به مردم، ضدعفونی 

کنند.
به گزارش سی ان ان، بانک مرکزی چین با هدف مقابله با شیوع سریع 
ویروس »کرونا« در سطح این کشور اعالم کرده در نظر دارد تا با جمع آوری 
اسکناس های آلوده، آنها را شست وشو داده و در صورت لزوم امحا کند. به 
گفته این بانک، اس��کناس ها در کنار ساختمان های عمومی، آسانسورها و 
وس��ایل نقلیه جزو اصلی ترین راه های انتقال ویروس »کرونا« هستند و به 

دلیل گستردگی تماس مردم با آنها، باید پاکیزه بمانند.
طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی چین، همه بانک ها باید پیش از 

تحویل وجه نقد به مشتریان آنها را ضدعفونی کرده و دست کم یک هفته 
قبل از تحویل به مشتریان خود با استفاده از حرارت و اشعه ماوراءبنفش، 
ویروس های آن را از بین ببرند. همچنین اس��کناس های بسیار آلوده باید 

سوزانده و نابود شوند.
همچنین بانک مرکزی برای کاستن از سرعت تکثیر بیماری تنها در ماه 
ژانویه ۴میلیارد قطعه اسکناس جدید را چاپ و روانه بازار کرد تا جایگزین 
اسکناس های قدیمی ش��وند که بخش بسیار بزرگی از این اسکناس ها به 

ووهان یعنی کانون شیوع ویروس کرونا فرستاده شده است.
بان��ک مرک��زی چین همچنین با ص��دور بیانیه ای از مردم این کش��ور 
خواسته است تا حد امکان از ابزارهای پرداخت الکترونیکی استفاده کنند 
و فعال وجه نقد را کنار بگذارند. این بانک اقدامات اخیر را در راستای عمل 
ب��ه تعهدات نظام مالی و بانکی برای مهار بیماری ویروس��ی جدید عنوان 

کرده است.
اکنون دس��ت کم در ۲7 کش��ور از هر پنج قاره جه��ان ابتال به ویروس 
»کرونا« گزارش ش��ده اس��ت. بیش از 7۱ هزار نفر به این ویروس مبتال و 
بیش از هزار و 77۰ نفر نیز جان خود را از دست داده اند. پیش تر بسیاری از 
شرکت های بزرگ چینی که دارای کارکنان زیادی هستند نیز از نیروهای 
خود خواس��ته بودند تا در خانه بمانند و از آنجا کار کنند؛ مس��اله ای که 
احتماال بزرگ ترین تجربه کار در خانه طی سال های اخیر در جهان خواهد 

بود.

پیش بینی سازمان تجارت جهانی از افت تجارت کاال به  دنبال شیوع ویروس »کرونا«

چین اسکناس ها را استریلیزه می کند

نگاه

اندیشکده »ورلد پاپیولیشن ریویو« اعالم کرد
 ایران بیست و هشتمین اقتصاد جهان

در سال 2٠2٠
اندیش��کده آمریکایی »ورلد پاپیولیشن ریویو« تازه ترین رتبه بندی 
کش��ورهای جهان بر حسب تولید ناخالص داخلی را اعالم کرد که در 
این رتبه بندی، ایران نهمین اقتصاد بزرگ آس��یا و بیست و هشتمین 
اقتصاد بزرگ جهان معرفی ش��ده اس��ت. ایران در سال ۲۰۲۰ بدون 
تغییر نس��بت به س��ال قبل با تولید ناخالص داخلی معادل ۴9۵.۶9 
میلیارد دالر باالتر از اتریش، امارات و نروژ و پایین تر از نیجریه، آرژانتین 

و تایلند ایستاده است.
براساس رتبه بندی این اندیشکده آمریکایی، بزرگ ترین اقتصادهای 
جهان در س��ال ۲۰۲۰ میالدی و از میان ۲۱۱ کشور جهان، به ترتیب 
آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، هند، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، برزیل و کانادا 
هستند. همچنین کوچک ترین اقتصادهای جهان به  ترتیب به تووالو، 

نائورو، جزایر مارشال، پاالئو و میکرونزی اختصاص دارد.
در این رتبه بندی همچنین روسیه در رده دوازدهم، ترکیه هجدهم، 
عربس��تان نوزدهم، سوئیس بیستم، سنگاپور سی و ششم، مصر چهل 
و دوم، عراق چهل و نهم، یمن صد و دوم، افغانس��تان صد و شانزدهم، 
گرجستان صد و هجدهم و ارمنستان صد و بیست و نهم قرار گرفته اند.

موانع مهاجرت باعث شده جهان فقیرتر شود
درها را بگشایید

مهاجرت یکی از مس��ائلی اس��ت که در چند سال اخیر در کانون 
مباحث سیاسی به ویژه در فصل انتخابات بوده  است. در همین حال، 
اکونومیست گزارش می دهد که اگر موانع سیاسی از مسیر مهاجرت 

برداشته شوند، فواید اقتصادی آن به همه طرفین ماجرا می رسد.
به گزارش اکونومیس��ت، تصور کنید به شما شغلی پیشنهاد داده 
که حقوق تان را س��ه برابر می کند، اما ابتدا باید از یک در قفل ش��ده 
عبور کنید و کس��ی که کلید را در اختی��ار دارد، در را باز نمی کند. 
شاید حاضر باشید که به آنها پول بدهید تا بگذارند از در عبور کنید. 
اینکه این مسئله منصفانه است یا نه، امری جداگانه است. آنها کلید 
دارند و شما ندارید. اگر شما بخشی از افزایش حقوق خود را به آنها 

بدهید، وضعیت هر دوی شما بهتر می شود.
این پاراگراف تقریبا قیاس��ی قابل قبول از وضعیت سیاس��ت های 
مهاجرت��ی در جهان اس��ت. زمانی که مهاجران از کش��ورهای فقیر 
به کش��ورهای ثروتمند می روند، تقریبا درآمدی س��ه تا شش برابر 
خواهند داش��ت. اگر هر کس��ی که می خواهد مهاج��رت کند، قادر 
ب��ه انجام این کار بود، تخمین ها نش��ان می دهد که ثروت جهان دو 
برابر می ش��د، با این حال این درآمد گس��ترده قابل وصول نیس��ت، 
زیرا بس��یاری از مهاجران بالقوه مجبور به ماندن در جایی هس��تند 
ک��ه همین حاال حضور دارن��د. این در، قفل اس��ت و رأی دهندگاِن 

کشورهای ثروتمند کلید را در دستان خود گرفته اند.
اما آیا راهی برای گشودن این در وجود دارد؟ این پرسش را تقریبا 
هیچ کس در نظر نمی گیرد. به جای آن، مباحثات پیش آمده کنونی 
در کشورهای ثروتمند، چیزی بین هراس انگیزی و اخالقی سازی این 
مس��ائل رفت و آمد دارد. ناسیونالیست ها، از ترامپ گرفته تا ویکتور 
اوربان نخست وزیر مجارس��تان، مهاجران را تهدیدی برای فرهنگ، 
دستمزد و حتی زندگی افراد بومی کشورهای شان معرفی می کنند. 
لیبرال هایی که مدافع مهاجرت هس��تند هم با سرعت هرچه تمام تر 
به مخالفان خود برچس��ب »نژادپرست« زده و از شعارهایی استفاده 

می کنند که گویا هیچ هدفی ندارند مگر دور کردن رأی دهندگان.
یک رویکرد عمل گرایانه تر به این مس��ئله این است که باید به آن 
به چشم هزینه-فایده نگاه کرد. بیشترین سود را از پدیده مهاجرت، 
خود مهاجرانی می برند که پول بیشتری درمی آورند. وطن این افراد 
هم از پولی که به این خاک فرستاده می شود، نفع برده و در نهایت 
اگر با دانشی به کشورشان برگردند این دانش هم مفید خواهد بود.
کش��ورهای میزبان هم س��ود می برند. نیروهای کاری ماهر کمک 
بس��یار زیادی ب��ه ارتقای وضعیت اقتصادی این کش��ورها می کنند. 
احتمال اینکه یک مهاجر کس��ب وکاری در این کشورها راه بیندازد 
تقریبا سه برابر یک شهروند بومی است. یک پژوهش نشان می دهد 
که تقریبا ۸۳درصد از کارگران بومی کشورهای ثروتمند از مهاجرت 
س��ود می برند. این امکان وجود دارد که یک مهاجر با مهارت کاری 
یکس��ان دس��تمزدها را پایین بیاورد، اما تاثیر این مس��ئله به حدی 
ناچیز اس��ت که اقتصاددان ها نمی توانند با اطمینان بگویند که این 

مسئله اصال وجود خارجی ندارد.
بزرگ ترین هزینه مهاجرت، هزینه فرهنگی اس��ت که اندازه گیری 
آن هم بس��یار دشوار است. بس��یاری از افراد از جوامع موجود خود 
راضی هس��تند. برخی افراد از شنیدن زبان خارجی در اتوبوس های 
خود ناخرس��ند می شوند. به این دلیل که مهاجران عمدتا نزدیک به 
هم زندگی می کنند، برخی از مکان ها با س��رعتی بس��یار زیاد تغییر 
می کنند و این س��رعت زیاد ایجاد ناخرس��ندی در س��اکنان بومی 

می کند.
اگ��ر جری��ان ورود مهاجران منظم و پایدار باش��د و تازه واردها به 
ای��ن س��مت تمایل پیدا کنند که از عهده مخ��ارج خود درآمده و با 
فرهنگ کش��ور میزبان تطابق پیدا کنند، مهاجرت می تواند بس��یار 
بیشتر از میزانی باش��د که امروزه در بسیاری از کشورهای ثروتمند 
وجود دارد. س��نگاپور دارای جمعیت ۴۵درصدی مهاجر اس��ت و به 
شدت آرامش��ی پر از ثروت را از سر می گذراند. همین مسئله نشان 
می ده��د که کش��ورها می توانند تمهیداتی را مش��خص کنند که با 
اس��تفاده از آنها، مهاجرپذیری خود را به ش��دت افزایش دهند. اگر 
کش��ور مهاجرپذیری مثل استرالیا را با یک کشور نسبتا بسته مانند 
آلمان مقایسه کنیم، می بینیم که امید به زندگی در استرالیا بیشتر 
بوده اس��ت و رکود اقتصادی هم در این کشور از سال ۱99۱ پیش 

نیامده است.
فضای ضدمهاجر امروزی در سراسر جهان باعث شده است که این 
مسئله دور از ذهن به نظر برسد. بسیاری از کشورهای غربی نه تنها 
درها را نمی گش��ایند، بلکه در حال دو قفله کردن آنها هم هس��تند. 
همین مس��ئله باعث شده است که بس��یاری از کشورهای پیشرفته 
و ثروتمند دیگر جهان از این فرصت اس��تفاده کرده و توانمندترین 
مهاجران جهان را به خود جذب کنند تا بتوانند تبدیل به »سرزمین 

فرصت ها« جدید جهان شوند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه

30 بهمن 1398

شماره 1497



فرصت امروز: وزیر امور اقتصاد در نود و سومین نشست شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی از رقم 79 میلیارد دالری تجارت کشور در ۱۱ ماهه امسال خبر 
داد و گفت با گذش��ت ۱۱ ماه از س��ال و با وجود سخت ترین تحریم ها ۳9 میلیارد 
دالر صادرات و ۴۰میلیارد دالر واردات صورت گرفته که نس��بت به س��ال گذشته، 

رشد خوبی را نشان می دهد.
فرهاد دژپسند همچنین در این نشست در واکنش به نگرانی فعاالن اقتصادی از 
ش��رایط مالیاتی سال 99 و اعمال فشار بیشتر روی بخش خصوصی شناسنامه دار، 
این نگرانی را بی مورد دانست و گفت: سازمان امور مالیاتی هرگز به دنبال آن نیست 

که در مسیر حداکثرسازی وصول، اصول را زیرپا بگذارد.
وزی��ر اقتصاد با بیان اینکه طی یکس��ال اخیر تالش کردی��م از مالیات به عنوان 
ابزار سیاس��ت گذاری اقتصادی اس��تفاده کنیم، ادامه داد: باید از کوچ نقدینگی به 
فعالیت های اختالل زا و نوس��انات غیرمنطقی و غیراصول��ی در بازارهای ارز، طال و 
کاال جلوگیری کنیم که در این زمینه از مالیات به عنوان ابزار اقتصادی برای مقابله 
با فعالیت های اختالل زا در اقتصاد کش��ور که برای بخش خصوصی س��م است، به 

خوبی استفاده شد.
او با اشاره به اینکه سال قبل از نظر تحقق ارز صادراتی خوب بود، اما وضعیت از 
نظر برگش��ت ارز مناس��ب نبود، افزود: بنابراین از ابزار مالیات برای بازگشت ارز نیز 

استفاده کردیم.
از مالیات بر ارزش افزوده تا بازگشت ارز صادراتی

در ادامه این نشس��ت، غالمحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی، اقدام 
س��ازمان امور مالیاتی در مورد عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده تا زمانی که ارز 
صادراتی به کشور برنگشته است را نادرست و غیرمنطقی دانست و گفت: این اقدام 
دولت برای بخش خصوصی مشکل س��از شده اس��ت. امروز که واحدهای اقتصادی 
با مش��کل تأمین مالی مواجه هستند، اس��ترداد مالیات بر ارزش افزوده را منوط به 
بازگشت ارز کرده اند. این در حالی است که بازگشت ارز هم به سختی اتفاق می افتد.

به گفته او، پیوند این دو موضوع اقدام نادرستی است که از سوی دولت حمایت 
می شود.

دژپس��ند در واکنش به این گفته شافعی، یادآور شد: این سیاست را برای وصول 
مالیات در نظر نگرفته ایم، بلکه برعکس، ابزاری برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی 
است. وقتی می گوییم صادرات موتور رشد اقتصاد است، به این معناست که موجب 

بهبود روش ها، کاهش هزینه های تولید و رقابت پذیری می شود.

وزیر اقتصاد، میزان واردات در ۱۱ ماهه س��ال 9۸ را ۳9 میلیارد دالر برآورد کرد 
و گفت: برای برگش��ت ارز به چرخه اقتصاد، فقط روی س��امانه نیما تأکید نداریم. 
بلکه هدف ما تأمین ارز الزم برای کش��ور اس��ت و حتی واردات در مقابل صادرات 

را نیز می پذیریم.
پس از صحبت های دژپس��ند، پیشنهاد صندوق توسعه ملی برای حل مشکالت 
تس��هیالت گیرندگان ارزی و پیگیری از س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید جهت 
امهال پیگیری ش��د. این موضوع در نشست قبل شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی مطرح ش��ده و قرار بود تا ستاد تسهیل با همکاری صندوق توسعه ملی، 

مهلت و تنفسی برای تسهیالت گیرندگان ارزی از صندوق در نظر بگیرند.
در این زمینه، علیرضا ساعدی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، گزارشی از 
روند جلسات و مطالعات خود در این باره ارائه داد و گفت: بخشی از صادرکنندگانی 
که همچنان نتوانسته اند مطالبات ارزی خود با به صندوق بدهند با شرایط متفاوتی 
نسبت به هم مواجه هستند. برخی با خطر دمپینگ مواجه شدند و صادرات نداشتند 
و به همین دلیل نتوانستند بدهی های خود را بپردازند. پروژه هایی مانند نیروگاه ها و 
آب شیرین کن ها هم درآمد ریالی داشتند و از همان ابتدا قرار نبوده تسهیالت خود 

را ارزی پس دهند.
به گفته ساعدی، برای برخی از طرح ها هم قیمت خرید تضمینی در نظر گرفته 
شده بود که متأسفانه به دلیل نوسانات، قیمت تضمینی تعیین شده کفایت نمی کند 

و برای آنها هم مشکالت مالی به وجود آمده و توان پرداخت بدهی خود را ندارند.
تسویه معوقات ارزی صندوق توسعه، موردی بررسی شود

در ادامه نشس��ت، محمدعلی دهقانی دهنوی، معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر این 
نکته که باید چنین مسئله ای را به طور ریشه ای و برای همیشه حل کنیم، گفت: در 
کشور باید بازاری ایجاد کنیم که ریسک های ارزی را پوشش دهد، چنین بازاری در 
تمام دنیا وجود دارد. این راهکار ریشه ای است اما در کوتاه مدت باید فکری کرد تا 

مشکل بخش خصوصی حل شود.
به اعتقاد او، به هیچ وجه نمی توان یک راه حل کلی برای همه واحدهای مشکل دار 

در نظر گرفت. باید این مسائل را موردی بررسی و حل کنیم.
همچنین بابک دین پرس��ت، معاون اقتصادی وزیر کش��ور ب��ا تأکید بر این نکته 
که آنچه در کش��ور اتفاق می افتد نتیجه تصمیمات ماس��ت و بخش خصوصی در 
آن دخالتی ن��دارد، گفت: پرداخت معوقات صندوق توس��عه ملی به صورت ارزی، 
موضوعی اس��ت که باید اتفاق افتد اما امروز به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد، بهای 

ارزی چندین برابر ش��ده و فعال اقتصادی ت��وان بازپرداخت ارزی معوقات را ندارد. 
حال نمی توانیم او را به دلیل این نوسانات جریمه کنیم؛ نه عدالت است و نه منطق.

او حمایت از این دس��ته از فعاالن اقتصادی را خواس��تار شد و افزود: شاید نتوان 
برای همه یک راه حل در نظر گرفت، اما باید با بررسی موردی هر پرونده، راهکاری 

مشخص پیدا و مشکالت آنها را برطرف کنیم.
در پایان این بحث، وزیر اقتصاد برای رسیدگی به این مسئله مقرر کرد، کارگروهی 
با حضور نمایندگان س��ه اتاق، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، توسط معاونت 
اقتصادی وزارت اقتصاد تشکیل شود و از الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس نیز خواس��ت تا به کمک بودجه نیاز به پش��توانه قانونی راهکار ارائه شده را 

تأمین کند.
سرنوشت مبهم صندوق حمایت از صنایع خوراک دام

موضوع دیگر این نشست، تش��کیل صندوق ملی حمایت از صنایع خوراک دام، 
طیور و آبزیان بود که بارها در جلس��ات مختلف شورای گفت وگو مطرح شده بود، 
اما همچنان عملیاتی نش��ده اس��ت. با توجه به اهمیت این مسئله مقرر شد که اگر 
کمیسیون کشاورزی مجلس این پیشنهاد را در بودجه 99 مطرح کرده بود، با تأکید 
الیاس حضرتی نماینده قوه مقننه در شورای گفت وگو، موضوع دنبال شود، اما اگر 
هنوز پیشنهاد از طرف کمیسیون نرفته است، ایشان پیگیری کنند و موضوع را در 

قانون بودجه 99 بیاورند.
در همین رابطه، مجید موافق قدیرلی، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و 
آبزیان ایران به تعویق این مس��ئله در سال های گذشته، اشاره کرد و گفت: مشکل 
اصلی این صندوق، تأمین مالی آن اس��ت که هنوز در مورد آن به توافق نرس��یدیم. 
پیش��نهاد انجمن به دولت این اس��ت که ۲۵۰ میلیون تومان از طرف دولت و ۲۵۰ 

میلیون تومان از سوی بخش خصوصی برای صندوق در نظر بگیریم.
در بخش دیگری از این نشس��ت، اصالحات آیین نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، 
ثبت و اعالم فهرس��ت ملی تش��کل های اقتصادی کش��ور که مورد نظر س��ه اتاق 
بازرگان��ی، تعاون و اصناف و وزارت اقتصاد بود، به صورت بند به بند مورد بررس��ی 
ق��رار گرفت و در نهای��ت پس از تأیید و تصویب اعضا، مقرر ش��د این اصالحات از 
س��وی وزارت اقتصاد برای تصویب در اختیار هیات وزیران قرار گیرد. در این رابطه 
مظفر علیخانی، معاون اس��تان ها و تشکل های اتاق ایران، ماشااهلل عظیمی، دبیرکل 
اتاق تعاون و محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد، بررس��ی های مربوط به 

اصالحات این آیین نامه را انجام داده بودند.

تجارت خارجی کشور به ۷۹ میلیارد دالر رسید

اقتصاد ایران به روایت دژپسند 
یادداشت

نظام سیاست گذاری و ناکارآمدی های آن

باالخره افزایش قیمت بنزین در آخرین روزهای آبان ماه امسال به اجرا درآمد. 
این تصمیم پس از چندین س��ال کش و قوس فراوان میان نظام کارشناسی و 
نظام تصمیم گیری روی میز تصمیم گیران قرار گرفت. متاسفانه هر بار مسئله به 
مجلس شورای اسالمی رسید، بهارستان با این کار مخالفت کرد، اما آیا مخالفت 
مجلس مصلحت آمیز بوده است؟ متاسفانه مجلس با طرح های درست دیگری 
مثل اصالح نظام بازنشستگی، اصالح نظام بیمه بیکاری و اصالح نظام بانکی نیز 
مخالفت می کند، زیرا نظام پارلمانی ما از حالت حزبی دور شده و به تسخیر افراد 
مستقل درآمده است. در نتیجه، این ترکیب موجب می شود که منافع کوتاه مدت 

بر منافع بلندمدت، بیشتر ترجیح داده شود.
 انبوه قوانینی که پیوسته هزینه دولت را زیاد و درآمدش را کم می کند، نهایتا 
اقتصاد را به کس��ری بودجه و تورم ناشی از آن دچار می سازد. به این وضعیت، 
شرایط اخیر را هم اضافه کنید که انتخابات مجلس یازدهم پیش روست. آیا از 
چنین مجلسی می توان انتظار داشت تصمیم درست اما سختی را تصویب کند؟ 

به نظر می رسد که نمی تواند.
به همه این شرایط، تحریم های سخت آمریکا را هم اضافه کنید. نمایندگان 
مجلس، س��هم بسزایی در تصمیم گیری ها و سیاس��ت گذاری ها دارند، اما چون 
تصمیم روی تعداد افراد زیادی سرشکن می شود، هیچ کس هزینه و مسئولیت 
ای��ن تصمیمات را نمی پذیرد. به همین دلیل، وقتی وضعیت فقرا به دلیل ثابت 
ماندن یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بسیار وخیم شده، کسی باید رسیدگی 
به آنها را برعهده بگیرد و این کار را به برگزاری انتخابات مجلس منوط نکند. در 
شرایط جنگ اقتصادی که وضعیت محرومان رو به وخامت است، انجام بازتوزیع 
از طریق گران کردن بنزین، گزینه ای درست است که مسئوالن ارشد حکومتی 

ناگزیر از پذیرفتن مسئولیت آن هستند.
نظام پارلمانی ایران با آسیب ها و مشکالت بزرگی روبه رو است و برای حرکت 
در مسیر توسعه اقتصادی، اصالحات پارلمانی، امری گریزناپذیر است. در چنین 
شرایطی البته اتخاذ تصمیمات درست اما سخت توسط شورای هماهنگی سران 
ق��وا، امری قابل دفاع اس��ت. در این وضعیت، اقدام روش��نفکران در تقبیح این 
سازوکار تصمیم گیری به تعبیری، ریختن بنزین روی آتش پوپولیسم است. این 
روشنفکران هموارکننده پوپولیسم توجه ندارند که سازوکار رایج تصمیم گیری 
متاس��فانه به دالیل ساختاری در بس��یاری از موارد، به ویژه موارد مهم و کالن، 
عقیم اس��ت و کش��ور را به ناکجاآباد می برد. چه این سازوکار را بپسندیم و چه 
نپسندیم، باید از تصمیم شجاعانه شورای هماهنگی سران قوا در افزایش قیمت 
بنزین دفاع کرد، اما اگر با نفس این تصمیم، مخالف هس��تیم، خود را در پشت 

مخالفت با سازوکار تصمیم گیری پنهان نکنیم.
در دهه ۸۰ میالدی که اقتصاد انگلستان دچار رشد اقتصادی کمتر شده بود 
و عقب ماندگی از رقبا به دغدغه اصلی نخبگان و مردم بریتانیا تبدیل شده بود، 
خانم مارگارت تاچر با ش��عار اصالحات اقتصادی وارد کارزار شد. وقتی او اولین 
سیاست اصالحی خود را شروع کرد، زمزمه های مخالفت نیز شروع شد و کم کم 
کار به اعتصابات کشید و پس از مدت خیلی کمی، اعتصابات فراگیر شد. شرایط 
به نحوی بود که هم حزبی های تاچر نیز نگران ش��دند و به او گفتند که بیم آن 

می رود با این روند، دولت سقوط کند، اما با یک پاسخ قاطع روبه رو شدند: نه!
هرچه مخالفت ها بیشتر می شد، تاچر تاکیدش برای ادامه راه بیشتر می شد 
و به اهالی سیاس��ت در وهله اول و بعد به جامعه بریتانیا در وهله دوم نش��ان 
می داد که من کس��ی نیس��تم که از اصالحات اقتصادی عقب نشینی کنم. در 
این تقابل اراده ها، تاچر پیروز ش��د و اعتصاب ها درهم شکست. این استقامت او 
در مسیر درست موجب شد تا اصالحات بعدی وی با سرعت بیشتر و مقاومت 
کمتری انجام ش��ود. بعدا که جنگ فالکلند ش��روع شد، تاچر مصمم شد تا در 
مقابل آرژانتین بایستد. در چند هفته اول، ناوگان دریایی انگلیس متحمل تلفات 
سنگینی شد، اما این امر موجب تزلزل او نشد و بر ادامه جنگ تاکید بیشتری 
کرد تا سرانجام پیروزی از راه رسید. به همین دلیل به تاچر لقب »بانوی آهنین« 
را دادند و سیاستمداران انگلیس می گفتند که در انگلیس تنها یک مرد وجود 

دارد و آن، خانم تاچر است!
این استقامت در برابر سختی ها، موجب شد تا انگلیس در دوره تاچر، جایگاه 
ممتاز خود را مجددا بازیابد و جامعه بریتانیا افتخار کند که توانست یک جراحی 
سخت اقتصادی را با موفقیت از سر بگذراند. اگر ما هم می خواهیم در کشورمان 
بیماری اقتصاد را عالج کنیم و به سمت توسعه یافتگی حرکت کنیم، ناگزیر از 
اصالحات اقتصادی هس��تیم، اما تردیدی نیست که انجام اصالحات اقتصادی 
منوط به وجود سیاس��تمدارانی است که به س��ادگی در برابر اولین مقاومت ها، 
جا نزنند و نشان دهند که در انجام اصالحات اقتصادی، سرسخت تر از مخالفان 

اصالحات و افراد راضی به وضع موجود هستند.
منبع: آینده نگر

مقصد جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی کجاست؟
جعبه سیاه به اوکراین یا فرانسه می رود

در پی س��خنان اخیر وزیر راه و شهرسازی درباره احتمال بازخوانی اطالعات 
جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در کشور ثالث، به نظر می رسد مقصد نهایی این 

جعبه سیاه اوکراین یا فرانسه خواهد بود.
به گزارش ایس��نا، پس از س��قوط هواپیمای اوکراینی که با خطای انس��انی 
توسط پدافند ایران سرنگون شده بود، بازسازی و بازخوانی جعبه سیاه هواپیما 
به مهم ترین موضوع تبدیل ش��د. در ابتدا مسئوالن گفتند که قابلیت بازسازی 
و بازخوانی جعبه س��یاه هواپیما در ایران وجود دارد، اما در صورت عدم امکان، 

مقصد جعبه سیاه هواپیما، اوکراین یا فرانسه خواهد بود.
چندی بعد نظر مس��ئوالن وزارت راه و شهرسازی تغییر کرد و گفتند که به 
هیچ وجه جعبه سیاه هواپیما را به کشور ثالث نمی دهند. به گفته آنها، با وجود 
اعالم نیاز ایران به تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری برای بازسازی جعبه سیاه، 
کشوری حاضر نشده بود آنها را به ایران بدهد. البته قوانین بین المللی هوانوردی 
این حق را برای ایران قائل است که جعبه سیاه را در هر جایی که می خواهد و 

با حضور نمایندگان قانونی، بازسازی و بازخوانی کند.
اما دوشنبه ش��ب وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بیست و هفتمین همایش 
هماهنگی ارگان های دریایی درباره آخرین وضعیت بازسازی و بازخوانی جعبه 
س��یاه هواپیما گفت که هنوز در فرآیند بررسی هستیم. محمد اسالمی با بیان 
اینکه هیچ حساس��یتی درباره جعبه س��یاه نداریم و موضوع در کمیته بررسی 
س��انحه توسط ایران و اوکراین در حال بررسی اس��ت، افزود: اخیرا اوکراینی ها 
مدارک هواپیما را تحویل ما دادند که ممیزی می شود. همچنین شواهد موجود 
روی زمین و دیگر موارد را بررسی می کنیم و اگر نتوانیم جعبه سیاه را بخوانیم با 

هماهنگی کشور اوکراین در کشور ثالث این کار انجام می شود.
در پی سخنان اسالمی، مقصد جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی با توجه به اینکه 
از ابتدا اوکراین و فرانس��ه چنین درخواستی داده بودند، احتماال یکی از این دو 

کشور خواهد بود و این جعبه سیاه به کانادا یا آمریکا نخواهد رفت.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

علی سرزعیم
اقتصاددان

در حالی که رکود در بازار مس��کن، تقریبا نفس خرید و فروش را قطع 
کرده اس��ت، اما بررس��ی قیمت ها نش��ان می دهد که به رغ��م این رکود، 
قیمت مس��کن رو به افزایش اس��ت و قیمت خانه ها روندی صعودی دارد. 
کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی از این وضعیت به عنوان یک وضعیت 
غیرع��ادی یاد می کنند؛ به طوری که قیمت ه��ا در بازارها باال می روند؛ در 
حالی که واقعیت بازار هیچ گونه کشش و ظرفیتی برای رشد قیمت ها ندارد.

به گزارش خبرآنالین، آمارهای رسمی نیز این موضوع را تایید می کند. 
بنا به گزارش مرکز آمار ایران، در پاییز امس��ال متوسط قیمت فروش هر 
مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
در ش��هر ته��ران ۱۳ میلیون و ۶۰۴ هزار تومان با میانگین مس��احت ۸۶ 
مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۱ سال بوده است که نسبت به فصل قبل 
۰.۶ درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۴.۸درصد افزایش یافته است.

همچنین براساس این گزارش متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین 
یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی در ش��هر تهران ۱۸ میلیون و 7۳۳ هزار تومان با میانگین مساحت 
۲۴۵ مترمربع بوده اس��ت که نس��بت به فصل قبل ۰.۴درصد و نسبت به 

مدت مشابه سال قبل ۸۶.۳درصد افزایش داشته است.
چرخش حرکت نقدینگی به سوی بازار مسکن

اما افزایش قیمت مسکن در شرایطی است که حجم نقدینگی در اقتصاد 
کش��ور به رقمی بی سابقه رسیده است؛ به طوری که آمارها نشان می دهد 
نقدینگی در تابستان سال جاری از رقم ۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده و 
رش��د آن در حدود ۲7درصد بوده است. به این معنا که سرمایه های مردم 
پس از گردش در بازار ارز و س��که، به بازار مسکن حرکت کرده است. این 
در حالی است که بازار مسکن به طور کلی در سال ۱۳9۸ با رکود مواجه 
بوده و معامالت در ۱۰ ماهه س��ال حدود ۴۳درصد نسبت به زمان مشابه 

سال قبل کاهش یافته است؛ این یعنی بازار مسکن با رکود تورمی دست 
و پنجه نرم می کند.

اگرچ��ه در دو ماه اخیر تعداد معامالت بیش از ۱۰۰درصد باال رفته که 
عم��ده کارشناس��ان معتقدند تنها علت این اتف��اق می تواند تغییر قیمت 
بنزین، معامالت شب عید و خریدهای سرمایه گذاری به قصد حفظ ارزش 
پول باشد. مطابق برآوردها حدود 77درصد معامالت بازار مسکن در ایران 

از نوع سرمایه گذارانه است.
در حال حاضر دهک های آس��یب پذیر جامعه، نس��بت به گذشته طیف 
وسیع تری را شامل می شوند. پیش از این گفته می شد که دهک های یک 
تا سه اساسا توانایی خرید خانه را از دست داده اند و دهک های ۴ تا 7 برای 
خرید خانه به کمک دولت نیاز دارند، اما با ش��رایطی که اکنون بر اقتصاد 
کشور حاکم شده، به نظر می رسد ناتوانی در خرید خانه گریبان دهک های 

باالتر جامعه را هم گرفته است.
فرش��ید پورحاجت، کارشناس مس��کن می گوید: در حال حاضر خرید 
مسکن برای طیف وسیعی از اقشار جامعه سخت شده است. هزینه مسکن 
به اندازه ای شده است که طیف متقاضی واقعی مسکن نقدینگی الزم برای 
خرید خانه را از دست داده است و در این شرایط برای سنجش اثرپذیری 
طرح ه��ای تازه دولت باید گفت که حتی اگر قیمت زمین را هم از قیمت 
تمام شده مسکن حذف کنیم، تامین هزینه های مسکن سخت شده است.

در حال حاضر با هزینه ساخت متری ۲.۵ تا ۴ میلیون تومان، یک واحد 
۱۰۰ متری ۴۰۰میلیون تومان هزینه دارد؛ این در حالی است که نقدینگی 
الزم برای پرداخت چنین هزینه ای نه در طیف س��ازندگان و نه در طیف 

متقاضیان وجود دارد.
علت وضعیت غیرعادی مسکن از نگاه عبده تبریزی

کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی درخصوص وضعیت بازار مس��کن 

معتقدند که با وجود افزایش شدید قیمت ها و ناتوانی 9۰درصد از متقاضیان 
مصرفی برای خرید مسکن، وضعیت بازار مسکن در شرایط غیرعادی قرار 
گرفته اس��ت. به باور حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و صاحب نظر بخش 
مسکن، آنچه عامل ادامه روند رشد قیمت ها در شرایط فعلی شده است، به 
اعتقاد بروز معجزه در بازار ملک از سمت خریداران به امید فروش با قیمت 

باالتر در آینده مربوط می شود.
ب��ه گفت��ه عبده تبریزی، این اعتق��اد به معجزه بابت تص��ور افزایش 
قیمت ها در آینده نه تنها در بازار مس��کن، بلکه در بازار س��ایر دارایی ها 
از جمل��ه بازار بورس و خودرو نیز وجود دارد. درواقع، آنچه در ش��رایط 
فعلی خریداران را ترغیب به خرید مس��کن، خودرو یا س��هام می کند و 
منجر به ادامه روند رشد قیمت ها در شرایطی که واقعیت بازار هیچ گونه 
کشش و ظرفیتی برای رشد قیمت ها ندارد، می شود، انتظار برای ادامه 

روند افزایش قیمت هاست.
او خرید مسکن گران به انگیزه گران تر فروختن آن را وصله ناجور در بازار 
مس��کن دانس��ت و ادامه داد: با توجه به نبود کشش و ظرفیت در واقعیت 
بازارهای اقتصادی همچون بازار مس��کن، س��هام و خودرو، در صورتی که 
اعتقاد به بروز معجزه از س��وی مردم رها ش��ود، می توان امیدوار به ریزش 
نرخ ها در بورس، مس��کن و خودرو بود. هم اکنون نه سمت عرضه مسکن 
قادر به تعدیل قیمت هاس��ت و نه س��مت تقاضا از ت��وان مالی کافی برای 
خرید ملک برخوردار اس��ت بنابراین این اعتقاد به معجزه به معنای خرید 
گران به انگیزه گران تر فروختن به یک وصله ناجور در بازار مسکن تبدیل 

شده است.
ب��ه اعتق��اد عبده تبریزی، آنچه ب��ه رغم نبود توان خری��د در 9۰درصد 
متقاضیان مصرفی منجر به تداوم رش��د قیمت ها در بازار مسکن سال 9۸ 

شد، به قرار داشتن بازار معامالت در سیطره سفته بازان مربوط می شود.

چرا قیمت خانه ها با وجود رکود شدید باال می رود؟

انتظار معجزه در بازار مسکن

چهارشنبه
30 بهمن 1398

شماره 1497



راه اندازی سامانه ثبت درخواست خدمات 
بانکی بانک  پاسارگاد

 بانک  پاس��ارگاد جهت رفاه حال مش��تریان در بهره مندی از خدمات این 
بانک، سامانه ثبت درخواست خدمات بانکی را در سایت خود راه اندازی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، این بانک جهت س��هولت کار و 
تس��ریع در رسیدگی به درخواست های مشتریان، در سایت خود این امکان 
را فراهم کرده  اس��ت که مشتریان پس از مطالعه و بررسی محصوالت بانک، 
ضم��ن ثبت مش��خصات خود، خدمت موردنظر و ش��عبه  دلخ��واه را جهت 
دریافت آن خدمت انتخاب کنند. به  این ترتیب کارشناس��ان مربوطه ضمن 
تماس با ایش��ان و انجام مشاوره های بانکی، نسبت به ارائه  خدمات موردنظر 
اقدام می کنند. براساس این خبر، در حال حاضر این امکان برای بهره مندی 
از خدمات بس��ته حمایتی بانک پاس��ارگاد فراهم شده است. بسته  حمایتی 
ویژه بانک  پاسارگاد ش��امل خدمات ارائه  مشاوره  بانکی، پرداخت تسهیالت 
ارزان قیم��ت، ص��دور ضمانت نامه و صدور اعتبار اس��نادی داخلی، به منظور 
حمای��ت از تولیدکنن��دگان و فعاالن اقتصادی کش��ور و با ه��دف افزایش 
تولید و کمک به رش��د و ش��کوفایی اقتصاد کش��ور ارائه می شود. مشتریان 
 گرام��ی برای ثبت درخواس��ت خ��ود در این س��امانه می توانند به نش��انی

 https://www.bpi.ir/campaign مراجعه کنند. مرکز مشاوره و اطالع رسانی 
بانک پاسارگاد به شماره ۸۲۸9۰ آماده  پاسخگویی به سؤاالت مشتریان است.

FATF مانور دالالن ارز بر موضوع
تاخت و تاز قیمت ها در بازار ارز و سکه

قیم��ت دالر در صرافی های بانکی باالخره پ��س از مدت ها ماندگاری در 
س��قف کانال ۱۳ هزار تومان، در چهارمین روز هفته با افزایش ۲۵۰ تومانی 
قیمت مواجه ش��د. به گ��زارش خبرآنالین، هر دالر آمری��کا در صرافی های 
بانکی طی روز سه ش��نبه به ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان رس��ید. نرخ خرید دالر 
نیز ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان اعالم شد. قیمت یورو نیز همزمان با دالر با روند 
افزایشی روبه رو شد و قیمت فروش یورو به ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسید، در 

حالی که نرخ خرید یورو از مردم ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان اعالم شد.
دالر در این روز با عبور از سد مقاومتی دوم یعنی ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان 
به باالترین قیمت در ماه های اخیر رس��ید. فع��االن بازار، افزایش نرخ ارز را 

تحت تاثیر ایام پایان سال  و مانور دالالن بر موضوع اف ای تی اف می دانند.
روز گذش��ته همچنین قیمت طال و س��که نیز در بازار تهران افزایش یافت، 
به طوری که قیمت سکه تمام بهار آزادی با افزایش ۳۳ هزار تومانی مواجه شد و 
با نرخ ۵ میلیون و ۲۶۳ هزار تومان به فروش رفت. سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز ۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و 7۲۰ هزار تومان، 
ربع سکه یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و سکه گرمی 9۴۰ هزار تومان در بازار 
تهران قیمت خورد.  قیمت طال نیز با افزایش ۳ هزار و 7۰۰ تومانی مواجه شد 
و هر گرم طالی ۱۸عیار ۵۴۰هزار و ۲۰۰ تومان و هر مثقال طال نیز ۲ میلیون 
و ۳۳۸ هزار تومان اعالم شد. افزایش قیمت طال و سکه در حالی اتفاق افتاد که 
قیمت طال در بازار جهانی نیز 7.۳ دالر باال رفت. همچنین قیمت هر اونس طال 

در بازار جهانی یک هزار و ۵۸۸ دالر اعالم شد.

تا پایان آذرماه امسال
بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۱۹درصد 

کاهش یافت
بدهی بانک ها به بانک مرکزی در حالی طی 9 ماهه امس��ال ۱9.۴درصد 
کاهش یافته که بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در صدر 
کاهش بدهی ها بوده اند. به گزارش ایِبنا، براس��اس آمار بانک مرکزی، بدهی 
بانک ها و موسس��ات اعتب��اری غیربانکی به بانک مرک��زی در پایان آذرماه 
امس��ال به ۱۱۱ هزار و ۳9۰ میلیارد تومان رس��یده است. این میزان بدهی 
در پایان س��ال 97 معادل ۱۳۸ ه��زار و ۱7۰ میلیارد تومان بوده که بیانگر 
کاهش ۱9.۴درصدی در 9 ماه س��ال جاری است. این آمار همچنین نسبت 

به آذرماه سال گذشته کاهش ۲۵.۶درصدی داشته است.
بن��ا بر آم��ار، ۴ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان از حج��م کل بدهی  بانک ها و 
موسس��ات اعتباری مربوط به بدهی بانک های تجاری اس��ت که نس��بت به 
پایان س��ال 97 بالغ بر ۴۸.۶درصد افزایش نش��ان می ده��د. همچنین این 
میزان بدهی در مقایسه با آذرماه سال گذشته ۲۲.۳درصد رشد داشته است.

بدهی بانک های تخصصی دولتی به بانک مرکزی نیز در آذرماه س��ال 9۸ 
بال��غ بر ۴۶ هزار و 9۵۰ میلیارد تومان بوده که این میزان بدهی ۱.7درصد 
نس��بت به پایان سال 97 کاهش یافته اس��ت. این در حالی است که میزان 
بدهی این دس��ته از بانک ها نس��بت به ماه مشابه سال گذشته ۴درصد افت 
داش��ته اس��ت. در عین حال آمارها نشان می دهد که حجم بدهی بانک های 
غیردولتی و موسس��ات اعتباری غیربانکی در آذرماه سال 9۸ به ۶۰ هزار و 
۱۰ میلیارد تومان رس��ید که کاهش ۳۱.۳درصدی در مقایسه با پایان سال 
گذش��ته داشته است. این در حالی اس��ت که بدهی این دسته از بانک ها به 
بانک مرکزی در س��ال های گذشته همواره رو به افزایش بوده است. الزم به 
ذکر است که این میزان بدهی در مقایسه با آذرماه سال گذشته نیز از رشد 

منفی ۳۸.۲درصدی برخوردار بوده است.

در بانک »اچ اس بی سی« رخ داد
 کاهش 35 هزار فرصت شغلی

در غول بانکی انگلیس
بانک بین المللی »HSBC« روز سه شنبه اعالم کرد که به  دلیل مشکالت 
مالی و کاهش س��رمایه گذاری قصد دارد تا ۳۵ هزار فرصت شغلی را در سه 
س��ال آینده تعدیل کند. به ای��ن ترتیب تعداد کارکنان ای��ن بانک از ۲۳۵ 
هزار به ۲۰۰ هزار نفر خواهد رس��ید.   به گزارش ایرنا، این سومین تصمیم 
عمده بانک یادش��ده در ۱۰ سال گذش��ته در راستای سیاست های انقباضی 
بانک به  شمار می رود. مدیران این بانک در سال 9۵ هم تصمیم گرفتند که 
۶۲ شعبه آن را تعطیل کنند و بر اثر آن ۱۸۰ فرصت شغلی از بین رفت.   

کارشناس��ان معتقدند که کاهش نرخ بهره بین بانکی پس از بحران مالی 
س��ال ۲۰۰۸ می��الدی منجر به کاه��ش س��رمایه گذاری و عملکرد ضعیف 
بانک ها شده است. نرخ بهره بین بانکی انگلیس پس از نزدیک به یک دهه، 
در نوامبر ۲۰۱7 از بیست وپنج صدم درصد به پنج دهم درصد افزایش یافت.

بان��ک مرکزی انگلیس به دنبال افزایش نرخ به��ره بین بانکی در آمریکا، 
در س��ال ۲۰۱۸ تصمیم گرفت که نرخ بهره در این کش��ور را بیست و پنج 
صدم درصد دیگر افزایش داده و به هفتاد و پنج صدم درصد رساند. با وجود 
گمانه زنی ها نرخ بهره بین بانکی انگلیس پس از خروج این کش��ور از اتحادیه 

اروپا همچنان هفتاد و پنج صدم درصد باقی مانده است.

بانکنامه

فرص��ت امروز:  درحالی که اج��الس گروه ویژه اقدام مالی در پاریس در 
حال برگزاری است و تا روز جمعه درباره ورود یا عدم ورود ایران به لیست 
سیاه FATF تصمیم گیری می شود، رئیس کل بانک مرکزی گفت که ایران 
به احتمال قوی به لیس��ت س��یاه FATF نمی رود و تصمیم این اجالس 

تاثیری در بازار ارز نیز ندارد.
عبدالناصر همتی در ششمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی که دیروز 
در دانش��گاه علم و صنعت برگزار شد، همچنین از بازگشت قیمت دالر به 
زیر ۱۴ هزار تومان خبر داد و به کسانی که قصد ورود به بازار ارز را دارند، 

توصیه کرد که ریسک دارایی های خود را در نظر بگیرند.
او در حاش��یه این همایش و در پاسخ به س��وال خبرنگاران درباره تاثیر 
اج��الس گروه ویژه اقدام مالی بر مبادالت پولی و بانکی کش��ور گفت: آن 
تاثی��ری که همه فک��ر می کنند، اتفاق نخواهد افت��اد و فکر نمی کنم این 
تصمیم اشتباه را بگیرند. البته احتمال هم هست که ایران را در لیست سیاه 

قرار دهند اما احتمال قوی تر هم وجود دارد که این کار را انجام ندهند.
ب��ه گفته همت��ی، هم اکنون مب��ادالت تج��اری ما از مس��یرهایی که 
تحریم ناپذیر است، انجام می شود و این موارد در این مقطع زمانی، چندان 

در اقتصاد ایران تاثیر نمی گذارد. 
رئیس کل بانک مرکزی با طرح این سوال که اگر فکر می کنیم که خیلی 
از بانک های دنیا به دلیل تحریم های آمریکا با ما همکاری نمی کنند، پس 
چگونه از اول س��ال تاکن��ون ۳۵ و نیم میلیارد دالر ب��رای واردات تامین 
ارز کرده ایم؟ ادامه داد: نوس��انات بازار ارز ادام��ه دار نخواهد بود. برخی به 
دلیل اجالس FATF تالش می کنند التهابی در بازار ارز ایجاد کنند، ولی 
تصمیم این اجالس تاثیر معناداری در بازار ارز نخواهد داش��ت. کما اینکه 
اخیرا هم برخی تالش کردند و اظهارنظرهای داللی داشتند مبنی بر اینکه 
سد مقاومت دالر ۱۴ هزار تومانی شکسته شد، اما با مدیریت بانک مرکزی 

تعادل به بازار ارز برگشت و باز هم این اتفاق می افتد.
دشواری های مزمن اقتصاد ایران از نگاه همتی

همتی همچنین در ششمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی که با عنوان 
»نظام بانکی در خدمت تولید« برگزار شد، نظام بانکی را در خدمت رونق 
تولید دانس��ت و گفت: همه می دانند که اقتصاد ایران دچار دشواری های 
مزمنی اس��ت که به طور خالصه خود را در متوس��ط تورم باال و متوسط 
رش��د اقتصادی پایین نمایان می کند؛ به گونه ای که از ابتدای دهه ۱۳7۰ 
تاکنون متوسط نرخ تورم حدود ۲۰درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی هم 
حدود ۳.۵ تا ۴درصد است. در ضمن در همین دوران سه شوک تورمی و 
ارزی شدید را هم تجربه کرده ایم که هر کدام آسیب های جدی به اقتصاد 
و همچنین به اعتماد عمومی وارد کرده اس��ت، گرچه بخش مهمی از این 

مشکالت هم منشأ خارجی داشته است.
رئی��س کل بانک مرکزی ادامه داد: امکان ناپذیر اس��ت که اقتصاد ایران 
به تورم های پایین و رشدهای اقتصادی باال دست یابد، اما همچنان دچار 
مش��کالتی از قبیل کسری بودجه شدید، درصد قابل توجه مردم زیر خط 

فقر، نابرابری در توزیع درآمد و مواردی از این دست باقی بماند.
رئیس ش��ورای پ��ول و اعتبار خاطرنش��ان کرد: محقق ک��ردن اهداف 

موردنظ��ر اقتص��اد مقاومتی نیازمند انج��ام اقداماتی هماهنگ از س��وی 
بخش های مختلف دستگاه های قانون گذاری، دستگاه های سیاست گذاری 
و اجرایی و حتی قضایی است و بدون انجام مجموعه اقدامات هماهنگ و 

سازگار امکان توفیق قابل توجه و پایدار وجود ندارد.
به گفته همتی، بانک مرکزی از طریق دو رکن سیاس��ت گذاری پولی و 
نظارت بر بانک ها و موسس��ات اعتباری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
قدم برداشته و همچنان تمام انرژی و ظرفیت خود را در این زمینه به کار 

خواهد گرفت.
رئیس کل بانک مرک��زی ادامه داد: بدون تردید یکی از الزامات کلیدی 
و اساس��ی برای تحق��ق اهداف اقتص��اد مقاومتی، کاهش پای��دار تورم و 
دس��تیابی به نرخ تورم پایین در راستای آنچه است که اقتصاددانان برای 
حداکثرس��ازی رفاه اجتماعی بهینه می دانند. ت��ورم باال نقش کلیدی در 
خنثی کردن اقدامات نظام ب��رای افزایش عدالت و برابری دارد و می دانیم 
که تورم باال و نوس��ان پذیری آن نقش کلی��دی در ایجاد عدم اطمینان و 
لذا محدود کردن س��رمایه گذاری بلندمدت و به تبع آن پایین ماندن رشد 

اقتصادی دارد.
همتی افزود: می دانیم که تداوم تورم باال حتی در ش��کل دادن به اخالق 
در انجام فعالیت های اقتصادی و درگیر کردن کل آحاد جامعه در خرید و 
فروش و فقدان آرامش نیز نقش اساسی دارد. در آن صورت، سیاست گذار 
پولی همواره و تحت هر ش��رایطی، کاهش و کنترل تورم را امری واجب و 

بسترساز تحقق اقتصاد مقاومتی می داند.
چگونگی مدیریت متفاوت بازار ارز توسط بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در طول یکس��ال و نیم گذشته نیز با 
وجود انتظارات شدید تورمی که شکل گرفته بود و با وجود شدت و موثر 
بودن تحریم ها در مقایسه با دوره های قبلی و با وجود انباشته شدن نیروی 
تورمی بس��یار شدید ناشی از تداوم رش��د باالی نقدینگی، اولویت اساسی 

بانک مرکزی جلوگیری از شدت یافتن تورم بوده است.
به گفته همتی، بانک مرکزی در شرایطی که ابزار متعارف سیاست گذاری 
پولی برای کنترل نرخ تورم را در اختیار نداش��ت، تصمیم گرفت که عامل 
مح��رک انتظارات تورمی و التهاب ش��دید در بازار کااله��ا و خدمات را از 
کار بیندازد و بر همین اس��اس نیز به مدیریت متفاوت بازار ارز با استفاده 
از منطق اساس��ی حفظ ذخایر ارزی، حذف رانت اس��تفاده از منابع ارزی، 
کاهش امکان سفته بازی در بازار ارز، ایجاد مشوق برای برگشت ارز حاصل 
از صادرات و همچنین برگشت ارزهای خانگی به بازار کرد. با همین شیوه 
ب��ود که بانک مرکزی ضم��ن برگرداندن نرخ ارز به مح��دوده ای که قابل 
کنترل باشد و از نرخ مبتنی بر عوامل بنیادی فاصله چشمگیری هم نداشته 

باشد، توانست مسیر نرخ تورم را وارونه کند.
رئیس ش��ورای پول و اعتبار افزود: این رون��د نزولی بدون تردید تا حد 
زیادی محصول ثبات بخش��ی به بازار و کاهش انتظارات تورمی بود. اکنون 
بانک مرکزی ضمن تالش برای تداوم ثبات بخش��ی به ب��ازار ارز، در حال 
پیاده س��ازی ابزارهای نوین سیاس��ت گذاری پولی برای هدف گذاری تورم 
اس��ت؛ گرچه در شرایطی دش��وار این کار را آغاز کرده است، اما به تدریج 

این برنامه را پیش خواهد برد تا نهایتا بتواند اقتصاد ایران را به سمت نرخ 
تورم های پایین پایدار حرکت دهد. آشکار است که توفیق کامل در این راه 
هم مس��تلزم همراهی دولت اس��ت و هم نیاز به زمان دارد و بانک مرکزی 
تصور خیالی و غیرواقعی از کاهش ش��دید تورم با ش��روع سیاست گذاری 

نوین خود ندارد.
وی ادام��ه داد: ب��دون تردید یک��ی از اهداف اساس��ی اقتصاد مقاومتی 
دس��تیابی به رشد اقتصادی باالست، چراکه هیچ اقتصاد بزرگی نمی تواند 
بدون دس��تیابی به رش��د اقتصادی ب��اال، تاب  آوری بلندم��دت در مقابل 

دشواری های اقتصادی و فشارهای خارجی از خود نشان دهد.
رئیس ش��ورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی باید س��عی کند مانع 
انحراف رش��د واقعی اقتصادی از این نرخ رشد بلندمدت شود. این موضوع 
از نظر تئوریک نیز همان چیزی اس��ت که ادعا می شود در بلندمدت پول 
خنثی اس��ت و امکان افزایش نرخ رش��د بلندمدت اقتصادی با استفاده از 

تزریق صرف پول و اعتبار به اقتصاد وجود ندارد.
به گفته وی، اگر در طول س��ه دهه گذشته بسترسازی رشد اقتصادی 
منجر به رش��د متوس��ط حدود ۳.۵ تا ۴درصد شده است، با خلق اعتبار 
و نقدینگی امکان افزایش رشد اقتصادی وجود نداشته و به همین دلیل 
نیز رشدهای باالی نقدینگی، خود را در تورم باال منعکس کرده است. به 
همین دلیل بهتر بود با این بسترس��ازی رشد پایین، رشد نقدینگی هم 
بس��یار پایین می بود. حال اگر بسترس��ازی رشد اقتصادی منجر به رشد 
اقتصادی حدود ۸درصد شود، آنگاه نیاز به خلق اعتبار و نقدینگی بیشتر 
خواه��د بود و به تبع آن اصرار بر رش��د نقدینگی خیلی پایین مناس��ب 

نخواهد بود.
امسال اوضاع کشاورزی و صنعت بهتر از پارسال شد

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در طول یک سال 
و نیم گذشته با وجود آنکه دغدغه اول خود را تورم می دانسته است، غافل 
از بخش حقیقی اقتص��اد و غافل از تالش برای جلوگیری از تعمیق رکود 
و اعاده رش��د مثبت اقتصادی نبوده اس��ت. بخشی از تالش بانک مرکزی 
ب��رای کاهش انتظارات تورمی، درواقع تالش برای کاهش عدم اطمینان و 
افزایش انگیزه تولید کاالها و خدمات بوده است و همه می دانند که کاهش 

انتظارات تورمی مانند یک شوک مثبت عرضه عمل می کند.
او با بیان اینکه مجموعه اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از تعمیق 
رکود موثر بوده اس��ت، گفت: با وجود آنکه در س��ال ۱۳97 هیچ بخش��ی 
از اقتصاد رش��د مثبت را تجربه نکرد، در س��ال ۱۳9۸ بخش کشاورزی و 
بخش صنعت در جهت بهبود حرکت کرده اند و در ش��ش ماهه اول س��ال 
نیز رش��د بخش غیرنفتی اقتصاد مثبت شده اس��ت. گرچه این رشد نیم 
درصدی مثبت بخش غیرنفتی آن چیزی نیست که مطلوب بانک مرکزی 

تلقی شود.
همتی در پایان گفت: برنامه بانک مرکزی این است که با بهبود نظارت 
اجازه ندهد منابع بانک ها و موسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، در 
مس��یر فساد و پولشویی و در مسیر گسترش نابرابری تخصیص داده شود 

که حرکت در جهت عکس اهداف اقتصاد مقاومتی است.

رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت قیمت دالر به زیر ۱۴ هزار تومان خبر داد

ایران به لیست سیاه FATF باز نمی گردد

عضو سابق شورای عالی بورس ضمن تشریح تبعات عدم ورود نقدینگی به حوزه 
تولید و صادرات که باعث می ش��ود نقدینگی روی دارایی های موجود مانند امالک 
و خودرو بنش��یند، گفت: مقدار مطلق نقدینگی امس��ال بسیار باالست و نقدینگی 

مازادی که امسال ایجاد شده برابر کل نقدینگی سال ۱۳9۱ است.
به گزارش ایسنا، حس��ین عبده تبریزی روز سه شنبه در نخستین همایش مالی 
ایران که با محوریت تامین مالی در دانش��گاه الزهرا برگزار ش��د، به شرایط کنونی 
اقتصاد ایران اش��اره کرد و گفت: با توجه به رکود تورمی، نرخ پایین رش��د و دیگر 
شرایط اقتصادی کشور بخش خصوصی به سرمایه در گردش گسترده ای نیاز دارد و 
با توجه به تورم و افزایش نرخ دالر بسیاری از نهادهای خصوصی نمی توانند سرمایه 

در گردش موردنیاز خود را تامین کنند.
او با تاکید بر اینکه در این شرایط بخش خصوصی به سرمایه در گردش نیاز دارد، 
اظهار کرد: مقدار مطلق نقدینگی امسال بسیار باالست و نقدینگی مازادی که امسال 

ایجاد شده مساوی با کل نقدینگی سال ۱۳9۱ است.
عضو سابق ش��ورای عالی بورس ادامه داد: زمانی که ارزش افزوده کمتر می شود 
کاهش تولید صورت گرفته و اش��تغال با مشکل اساس��ی مواجه می شود و در این 

شرایط کشور نمی تواند نقدینگی الزم را در اختیار کسب وکار قرار بدهد.
عبده تبریزی با بیان اینکه کسب وکار در سال آینده به لحاظ تنگنای اعتباری در 

فش��ار گس��ترده تری قرار خواهد گرفت، توضیح داد: دولت مالیات جدیدی را وضع 
خواهد کرد که کس��ب وکار به آن عادت نکرده اس��ت. از سوی دیگر کسب وکار باید 
فش��ار بیمه را تحمل کند. همچنین فش��اری که روی ارز وجود دارد باعث می شود 
این فش��ار روی صادرکنندگان ایجاد شود که ارز حاصل از صادرات خود را سریع تر 

به دولت پرداخت کند.
به گفته عضو س��ابق ش��ورای عالی ب��ورس، نیروی کار کش��ورهای دیگر مانند 
افغانس��تان به دلیل ش��رایط کنونی کش��ور ایران را ترک می کن��د و کارگر ایرانی 
جایگزین آنها می ش��ود و دفترچه بیمه می گیرد. این آمار جزو اش��تغال محس��وب 

می شود.
وی ب��ا بیان اینکه زمانی که مش��کل س��رمایه در گردش وج��ود دارد طرح های 
بلندمدت اجرا نمی شود، اضافه کرد: این در شرایطی است که باالرفتن قیمت ارز و 
تورم باعث شده شرکت ها سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا کنند. یکی از دالیل 
اینکه بخش خصوصی با تنگنای اعتباری مواجه شده این است که در سال ۱۳97 
معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته، در حالی که این میزان در سال جاری 

به ۵۰۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است؛ یعنی یک سوم سال گذشته.
عضو سابق شورای عالی بورس ادامه داد: از سوی دیگر زمانی که دولت منابع نظام 
بانکی را می گیرد در دسترس بودن اعتبارات برای بخش خصوصی مشکل می شود. 

این مشکل قبال در بانک بود اما امسال در بورس هم رخ داد. به طور کلی باالرفتن 
نرخ ها برای بخش خصوصی قابل تحمل اس��ت، اما اینکه نمی تواند منابع را بگیرند 

برای آنها غیرقابل تحمل است.
وی در م��ورد تبعات عدم ورود نقدینگی به ح��وزه تولید و صادرات، توضیح داد: 
زمانی که نقدینگی نتواند به این حوزه ها وارد شود به دارایی های موجود وارد می شود 
به همین دلیل قیمت امالک و مستغالت افزایش یافته در حالی که مصرف در این 

حوزه وجود ندارد.
عبده تبریزی ادامه داد: این اتفاق در حوزه خودرو هم رخ داده اس��ت و پولی که 
برای خودرو پرداخت می ش��ود مصرفی نیست بلکه خودرو را می خرند تا قیمت آن 
افزایش پیدا کند تا بفروشند با خودروی ۶۵ میلیون تومانی که نمی شود در اسنپ 

کار کرد.
عضو سابق شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه اعتبارات را به سمتی که اشتغال 
ایجاد می کند هدایت کنیم به طرح گام اشاره کرد و گفت: در این طرح پیش بینی 
می شود ۳۰تا ۵۰ هزار میلیارد تومان به سمت بخش هایی که فروش دارند هدایت 

شود.
ب��ه گفته وی، این طرح کم��ک می کند به بخش اوراقی ک��ه در بورس فروخته 

می شود تعادل ایجاد شود.

عبده تبریزی در نخستین همایش مالی ایران:

نقدینگی مازاد امسال برابر کل نقدینگی سال ۹۱ است

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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دنده معکوس شاخص بورس در روز سه شنبه
بورس ریزش کرد

معامالت بازار س��رمایه در چهارمین روز هفته در حالی به پایان رسید که 
شاخص کل این بازار برخالف روزهای قبل، روند نزولی داشت و ریزش کرد. 
بر این اس��اس، ش��اخص کل با افت ۴هزار و ۶9۲ واحدی در نهایت به رقم 
۴7۲ هزار و ۱99 واحد رسید. همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۵۰9 واحد 
کاهش به ۱۵۲ هزار و ۱۸7 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۳۳9 واحد 
افت به ۱۰۱ هزار و ۴۲۶ واحد رسید. شاخص آزاد شناور نیز با ۴هزار و ۴7۱ 
واحد کاهش در رقم ۵7۰ هزار و ۳۱9 واحد ایستاد. شاخص بازار اول ۵هزار 

و ۱۳۵ واحد و شاخص بازار دوم یک هزار و ۸۲۴ واحد کاهش داشتند.
در معامالت روز سه ش��نبه بی��ش از ۵میلیارد و ۵۵ میلیون س��هم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۶ هزار و ۸7۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.

نمادهای پاالیش نفت تهران )ش��تران( با ۲97 واحد، بورس اوراق بهادار 
تهران )بورس( با ۱۳۸ واحد، پارس سویچ )بسویچ( با 99 واحد و پتروشیمی 
پارس )پارس( با ۸۳ واحد بیش��ترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. 
در مقابل نیز نمادهای معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۴۱۳ واحد، گروه 
مدیریت س��رمایه گذاری امی��د )وامید( با ۳9۵ واحد، گ��روه مپنا )رمپنا( با 
۳۳۰ واح��د، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با ۲۸۳ واحد، پتروش��یمی 
پردیس )ش��پدیس( ب��ا ۲۵۳ واحد و خدمات انفورماتی��ک )رانفور( با ۲۴۵ 
واحد بیشترین تاثیر منفی را بر معامالت سه شنبه بورس گذاشتند. نمادهای 
بانک ملت، بانک تجارت، س��ایپا، ایران خ��ودرو، پاالیش نفت اصفهان، داده 
گس��تر عصر نوین های وب و پارس خ��ودرو نیز از جمله نمادهای پربیننده 
دیروز بودند. گروه فلزات اساسی نیز در معامالت این روز صدرنشین برترین 
گروه های صنعت شد و ۴۲۰ میلیون و ۸۸۸ هزار برگه سهم به ارزش بیش 
از ۴هزار و ۱۴۶ میلیارد ریال در این گروه داد و ستد شد. شاخص فرابورس 
نیز ۲۲ واحد کاهش داش��ت و بر روی کانال ۶ هزار و ۱۲۱ واحد ثابت ماند. 
در این بازار یک میلیارد و 9۰۴ هزار برگه س��هم به ارزش بیش از ۲۰ هزار 
و ۱9 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. نمادهای پتروش��یمی مارون )مارون(، 
صنایع ماش��ین های اداری ایران )مادیرا(، گروه توس��عه مالی مهر آیندگان 
)ومهان(، ریل پرداز س��یر )حریل(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر( و فرابورس 
ای��ران )فرابورس( بیش��ترین تأثیر مثبت را بر ش��اخص این بازار داش��تند. 
همچنین نم��اد هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، س��هامی ذوب 
آه��ن اصفهان )ذوب(، فوالد هرمزگان جنوب )هرم��ز( و تولید برق نیروگاه 
دماوند )دماوند( مانع از رشد بیشتر شاخص فرابورس در روز سه شنبه شدند.

3 شرکت جدید در نوبت عرضه های عمده 
بازار پایه

براس��اس تازه ترین آمارها، س��ه ش��رکت جدید در نوبت عرضه های عمده 
ب��ازار پایه قرار گرفتند. به گزارش ایِبنا، براس��اس جدیدترین اعالم مدیریت 
عملی��ات بازارهای خارج از بورس فرابورس، س��ه ش��رکت مندرج در تابلوی 
زرد ب��ازار پایه، در نوبت معام��الت عرضه عمده فرابورس قرار گرفتند. بر این 
اساس س��ه شرکت گروه توس��عه هنر ایران با نماد »وهنر«، صنعتی مینو با 
نم��اد »غصینو« و کارخانجات مخابراتی ایران با نماد »لکما« روی میز حراج 
خواهن��د رفت. در اولین معامله به ترتیب زمانی، قرار اس��ت تا ۱۰.۵۵درصد 
از سهام غیرمدیریتی شرکت گروه توسعه هنر ایران به صورت نقد به فروش 
برس��د؛ این میزان س��هام که چیزی در حدود ۱۰۵ میلیون ورقه می شود، با 
احتساب 7 هزار و ۴۲۸ ریال برای قیمت پایه هر سهم، مبلغی در حدود 7۸۰ 
میلیارد ریال را به عنوان مبلغ پایه کل نیاز خواهد داش��ت. براساس اطالعیه 
منتشرشده درخصوص این معامله عمده، تاریخ عرضه یکشنبه ۳ اسفند بوده 
و ش��رکت کارگزاری شهر مس��ئولیت کارگزار عرضه کننده را برعهده گرفته 
است. در همین روز شرکت صنعتی مینو نیز قصد دارد تا ۲.97درصد از سهام 
غیرمدیریت��ی خود را به صورت نقد و عمده حراج کند. به این ترتیب بالغ بر 
۲9 میلیون س��هم از کل سهام این شرکت با قیمت پایه هر سهم ۵۳ هزار و 
۸۲۰ ریال در معرض خریداران قرار گرفته و قیمت پایه کل چیزی در حدود 
ی��ک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال خواهد بود. در دومین عرضه عمده یکش��نبه 
۳ اس��فند شرایط پرداخت ثمن معامله مطابق با رویه جاری تسویه و پایاپای 
)T+۲( بوده و کارگزاری امین سهم مسئولیت کارگزار عرضه کننده را برعهده 
خواهد داش��ت. اما س��ومین شرکت از لیست یادش��ده که در نوبت معامالت 
عرضه عمده فرابورس قرار دارد، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران است که 
طبق برنامه 7.۴۳درصد از سهام مدیریتی غیرکنترلی این شرکت آخرین روز 
کاری س��ال جاری روی میز فروش می رود. این میزان س��هام یادشده معادل 
۲۴۰ میلیون سهم است و براساس اطالعیه منتشرشده، قیمت پایه هر سهم 
معادل قیمت پایانی در روز قبل عرضه به عالوه ۳ درصد )به ش��رط آنکه از 

۲۰۰7 ریال کمتر نباشد( خواهد بود.

نماگربازارسهام

در حالی که آخرین آمارها از ورود ۱۳هزار تازه وارد به بازار سرمایه 
در ۱۰ م��اه گذش��ته خبر می دهند، یک کارش��ناس بازار س��رمایه 
پیش��نهاد داد تا ب��رای ورود تازه واردها به ب��ورس محدودیت اعمال 
ش��ود. ابوالفضل ش��هرآبادی تحلیلگر بازار س��رمایه با مثبت ارزیابی 
کردن ورود پول های جدید به بازار سرمایه، گفت: بهتر است در این 
شرایط افراد غیرحرفه ای به سمت صندوق های سرمایه گذاری سوق 
داده ش��وند. حتی من با این موضوع موافق هستم که برای ورود آنها 
محدودیت قائل شوند و این افراد را به سمت صندوق ها هدایت کنند 

تا بازار با چالش مواجه نشود.
 شهرآبادی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه بزرگ شدن بازار 
س��هام و ورود پول های جدید به بازار اتفاقی مثبت است، اظهار کرد: 
اس��تقبال از بازار س��رمایه انگیزه ها و دالیل اقتصادی خود را داشته 
است که از جمله آن می توان به بحث رشد نقدینگی، رکود بازارهای 
رقیب و... اش��اره کرد، اما اینکه س��رمایه گذاران فردی و اشخاص به 

صورت سهامدار مستقیم وارد بازار می شوند فرآیند خوبی نیست.
وی ادام��ه داد: زمان��ی ک��ه ب��ازار ب��رای س��رمایه گذاران جذاب 
می ش��ود بهترین حالت این اس��ت که س��رمایه گذاران غیرحرفه ای 
به س��مت صندوق های سرمایه گذاری سوق داده ش��وند. زیرا وقتی 
سرمایه گذاران غیرحرفه ای مس��تقیم وارد بازار می شوند، با شناخت 
ک��م و با دیدن چند ص��ف خرید اقدام به خرید س��هم می کنند که 
می تواند در روزهای بعد خطرناک هم باش��د زیرا فرد سهم را تحلیل 
نکرده و براساس حرف و حدیث و توصیه سهم خریده است. در این 
ش��رایط با اولین نشانه های اصالح، منفی شدن یا استپ سهام شروع 

به فروختن می کنند.
ای��ن تحلیلگر بازار س��رمایه افزود: اما اگر اف��راد وارد صندوق های 
س��رمایه گذاری ش��وند و پول را دس��ت افراد حرفه ای بسپارند مدیر 
صندوق تح��ت تاثیر هیجانات زودگذر بازار ق��رار نمی گیرد و باعث 
می ش��ود بازار دچار تنش نشود زیرا عمق بازار را بهتر می شناسند و 
روی اخبار منفی تحلیل و نظر دارند و در کل بازار امن تر اس��ت. در 
این راستا باید نهادها و مراجعی که بازار را تحت کنترل دارند ساز و 
کاری را طراحی کنند که افراد به سمت صندوق ها سوق داده شوند 

و حتی من با این موضوع موافق هستم که برای ورود آنها محدودیت 
قائل شوند و این افراد را به سمت صندوق ها هدایت کنند.

ش��هرآبادی در ادامه س��خنانش در مورد وضعی��ت عرضه در بازار 
س��رمایه ایران عنوان ک��رد: زمانی که در بازار صف خرید تش��کیل 
می ش��ود بهتری��ن وقت تامی��ن مال��ی مخصوصا از طری��ق افزایش 
سرمایه ها یا همان ارز اولیه سهام جدید است، اما این اتفاق در بازار 
ما نمی افتد زیرا فرآیند افزایش س��رمایه در ایران طوالنی اس��ت در 
حالی که در نقاط دیگر دنیا به این ش��کل نیس��ت. معموال شرکت ها 
در نقاط دیگر دنیا دو سهام دارند. به یک شرکت اجازه داده می شود 
۲میلیون س��هم عرضه کند اما این ش��رکت ممکن است 7۰۰ هزار 
س��هم عرضه کند و ۱۳۰۰ س��هم دیگر را زمانی که بازار خوب ش��د 

بدون طی تشریفات عرضه کند.
وی ادامه داد: در ایران به این ش��کل نیس��ت، صف خرید است اما 
عرضه نیس��ت. درحال حاضر بهترین زمان است که هم دولت سهام 
ش��رکت های خ��ود را عرضه کند و هم دیگر ش��رکت ها از این محل 
افزایش س��رمایه کنند، اما چون فرآیند آن در ایران طوالنی اس��ت 

این اتفاق رخ نمی دهد.
براس��اس این گزارش، آم��ار صدور کدها در س��ال ۱۳9۸ به این 
ترتیب اس��ت که در فروردین ۵۵ هزار کد، در اردیبهشت  ۳9 هزار 
کد، در خرداد  ۲۳ هزار کد، در تیر  ۳۴ هزار کد، در مرداد ۴۸ هزار 
کد و در شهریور ۶۱ هزار کد صادر شده است. میزان صدور کدها در 
مهرماه رشد چشمگیری داشته و در این ماه  9۱ هزار کد صادر شد. 
همچنی��ن در آبان، آذر و دی به ترتیب ش��اهد صدور ۲۵ هزار، ۵۲ 
هزار و ۶۸ هزار کد هستیم، بنابراین کل کدهای صادرشده از ابتدای 
امسال تا پایان دی ماه ۴9۶ هزار کد و تعداد کل کدها ۱۱ میلیون و 
۳۳۸ هزار کد )این کدها به غیر از ۲میلیون و ۵۰۰ هزار نفری است 

که یونیت های صندوق های سرمایه گذاری دارند( است.
گفتنی است در این راستا، سید روح اهلل میرصانعی، دبیرکل کانون 
کارگزاران بورس در مورد تعداد س��هامداران بازار سرمایه گفته بود: 
تعداد سهامداران خطرناک اس��ت. زمانی که طرف تقاضا تا این حد 
رشد پیدا کرده و جذب سرمایه به بازار تا این حد توسعه پیدا کرده 

اس��ت و عموم مردم وارد بازار می ش��وند، وظیفه ارکان بازار سرمایه 
این اس��ت که طرف عرضه را تقویت کن��د در غیر این صورت باعث 

باالرفتن بی دلیل قیمت برخی از سهام شرکت ها خواهیم بود.

۱3هزار تازه وارد در ۱٠ ماه گذشته وارد بازار سرمایه شدند

پیشنهاد اعمال محدودیت برای ورود تازه واردان بورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از رشد ۱۰ برابری تامین مالی از بازار 
سرمایه در چهار سال گذشته خبر داد و گفت حجم اوراق منتشرشده در 
بازار سرمایه در سال های اخیر رشد ۱۰ برابری داشته که این اتفاق بدون 

تغییر متغیرهای کالن اقتصادی رقم خورده است.
به گزارش س��نا، ش��اپور محمدی در نخس��تین همایش مالی ایران با 
محوری��ت تامی��ن مالی که روز گذش��ته در دانش��گاه الزهرا برگزار ش��د، 
درخص��وص اهمیت تامین مالی در اقتصاد کش��ور گفت: رش��د اقتصادی 
کشورها به رشد تکنولوژی، بهره وری و نوآوری مرتبط است. در این میان، 
اگر تامین مالی وجود نداشته باشد، نوآوری به تنهایی کارایی ندارد بنابراین 
اگر تامین مالی در بازارهای مالی یعنی بازار پول و سرمایه به خوبی انجام 

شود، رشد اقتصادی در بخش واقعی تقویت خواهد شد.
به گفته رئیس س��ازمان بورس، بازارهای مالی برای ش��فافیت، کارایی، 
منصفانه ب��ودن معامالت و تامین مالی به عنوان یکی از کارکردهای اصلی 
بازارهای مالی ایجاد شده اند. در کشور ما نیز نظام بانکی از دیرباز مسئول 
تامین مالی بخش واقعی اقتصاد بوده، اما بازار س��رمایه در سال های اخیر 

نقش خود را در تامین مالی پررنگ کرده است.
او با بیان اینکه در سال ۱۳9۴ برابر با ۱۴ هزار  میلیارد تومان اوراق در 
بازار س��رمایه ایران منتشر ش��د، ادامه داد: این در حالی است که این رقم 
امروز ۱۰ برابر شده و به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این اتفاق 
در ش��رایطی رخ داده که هیچ متغیر کالن اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم 

افزایش ۱۰ برابری نداشته  است.
به گفته محمدی، این موضوع نشان دهنده عزم و اراده قوی برای توسعه 
ابزارهای مالی و تنوع بخش��ی به ابزارهای مالی اس��ت. در این میان، برای 

افزایش حجم تامین مالی در بازار سرمایه باید بازده بازارهای مخل اقتصاد 
کشور با مالیات مهار شوند تا پول به بخش تولید ورود کند.

تنوع ابزارهای مالی گامی در جهت تقویت اقتصاد حقیقی
س��خنگوی سازمان بورس سپس به تنوع ابزارهای مالی در بازار سرمایه 
اشاره کرد و گفت: البته در مقایسه با میزان تسهیالت بانکی هنوز به شرایط 
ایده آل نرسیده ایم، اما نسبت به چند سال اخیر با رشد چشمگیری در این 
زمینه رو به رو هس��تیم، بنابراین بازار س��رمایه در بخش تامین مالی خود 
را به انواع ابزارها مجهز کرده است تا به این ترتیب بتواند به بخش واقعی 

اقتصاد یاری رساند.
وی در ادامه سخنانش به توضیح انواع روش ها و ابزارهای تامین مالی از 
طریق بازار سرمایه پرداخت و افزود: اسناد خزانه اسالمی یکی از ابزارهایی 
است که در تامین مالی در بازار بدهی و حتی در بودجه استفاده شده است. 
این ابزار در سال جاری تاکنون حدود ۴۰هزار میلیارد تومان منتشر شده 

که برای اقتصاد ما رقم قابل توجهی است. 
محمدی تصریح کرد: با اعالم اینکه س��ال 9۲ اوراق صکوک اجاره با 
شرکت هواپیمایی ماهان شروع و در حال حاضر به سهام شرکت ها هم 
توسعه یافته، دیگر اوراق موجود را شامل اوراق منفعت، مرابحه، جعاله 
و س��لف موازی معرفی کرد و گفت: عرضه اولیه و افزایش س��رمایه هم 
از دیگر انواع تامین مالی و پوش��ش ریس��ک در بازار س��رمایه به شمار 

می روند.
رئیس س��ازمان بورس همچنین از ورود ابزار جدید به بازار س��رمایه از 
هفته آینده خبر داد و گفت: فروش تعهدی از روز یکشنبه آینده با سهام 
پنج شرکت در بورس تهران شروع می شود. دو سوم ارزش بورس های دنیا 

مربوط به اوراق بدهی و یک سوم هم سهام است اما در بورس ایران حجم 
بازار بدهی همچنان ناچیز است. در این میان سازمان بورس آماده انتشار 

اوراق بدون نیاز به ضمانت بانکی و مبتنی بر سهام است .
به گفته وی، بازار س��رمایه ما بیش��ترین تعداد ابزارهای مالی اسالمی را 
نسبت به دیگر کشورها دارد، همچنین از نظر طراحی ابزار و بازار رشد قابل 

توجهی داشته است.
حجم معامالت ۴ بورس از ابتدای سال چقدر است؟

سخنگوی سازمان بورس درخصوص رش��دهای بازار سرمایه نیز گفت: 
بازار سرمایه در سال های اخیر از نظر حجم معامالت رشد مناسبی داشته 
اس��ت به طوری که از ابتدای س��ال تا روز دوش��نبه این هفته ۸۴9 هزار 
میلیارد تومان حجم معامالت چهار بورس کش��ور بوده است. از نظر تعداد 
ش��رکت ها نیز هم اکنون بیش از ۶۲۲ شرکت در بورس و فرابورس حاضر 
هستند. همچنین در سال ۱۳9۴، ۴۸۰ نهاد مالی در بازار وجود داشته که 

اکنون به ۶۶۰ نهاد رسیده است.
به گفته محمدی، باید بازده بازارهای مخل اقتصاد کشور با مالیات مهار 
شوند تا پول به بخش تولید ورود کند که در این مسیر، بازار سرمایه بخش 
عمده رس��الت خود را انجام داده است. سازمان بورس آمادگی دارد اوراقی 
را منتشر کند که ضمانت بانک نداشته باشد، بلکه فقط مبتنی بر تضامین 

دارایی محور از جمله سهام بورسی باشد.
رئیس س��ازمان بورس در پایان به برنامه س��ال آینده این سازمان اشاره 
کرد و گفت: برنامه سازمان بورس برای سال آینده این است که سهم تامین 
مالی در اقتصاد را افزایش دهد. از این رو در تالش هستیم که بازار سرمایه 

در بخش واقعی اقتصاد نقش پررنگ تری داشته باشد.

رئیس سازمان بورس از رشد ۱٠ برابری تامین مالی از طریق بازار سرمایه خبر داد

شروع فروش تعهدی از یکشنبه آینده
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3۹ میلیارد دالر صادرات در ۱۱ ماهه سال ۹8
رئیس کل گمرک گفت در ۱۱ ماهه سال 9۸ معادل ۳9 میلیارد 

دالر صادرات و ۴۰ میلیارد دالر واردات به ثبت رسیده است.
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، مهدی میراش��رفی روز 
یکشنبه در یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
خط��اب به فعاالن اقتصادی اظهار کرد: نیمی از gdp دنیا را بخش 
تجارت به خود اختصاص داده اس��ت و این موضوع اهمیت توجه به 
این ۴ بخش را نشان می دهد؛ ۱۰ بندر بزرگ دنیا در آسیا قرار دارد 
و این نش��ان از تولید و تجارت در این منطقه دارد. موضوعی به نام 
جب��ر جغرافیایی وجود دارد، کش��ور هایی که آب های آزاد راه دارند 

می توانند بیش از سایرین در عرصه تجارت فعال باشند.
او بیان کرد: کش��وری مثل امارات ب��ا ۳۲۰ میلیارد دالر تجارت 
مقام اول را در منطقه دارد، کشور ما هم ۳9 میلیون دالر صادرات و 
۴9 میلیون دالر واردات داشتیم. مجاورت ما با هند و چین که به دو 
غول بزرگ تولید دنیا تبدیل ش��ده اند و قرار گرفتن در کریدور های 
تج��ارت مختلف می تواند بهره های بس��یاری برای کش��ور به همراه 

داشته باشد.
میراش��رفی بی��ان کرد: در دنی��ا به دنبال حرک��ت از کنترل های 
حاکمیت��ی فاصله می گیرن��د؛ دیتا های محمول��ه را قبل از حرکت 
بررس��ی می کنند تا فرآیند تس��ریع ش��ده و از مش��کالت احتمالی 
جلوگیری ش��ود. هر ی��ک روز معطلی محموله مع��ادل یک درصد 
قیمت تمام شده است، اما گمرک ایران دیتای قبل از حمل یا حین 
حمل را ندارد. رئیس کل گمرک بیان کرد: برترین برند موبایل دنیا 
ب��ا یک غفلت و کم توجهی به تغیی��رات تمام بازار جهانی خود را از 
دس��ت داد پس کم توجهی ما هم می تواند مش��کالت بسیاری را به 

همراه داشته باشد.
او تصری��ح کرد: قوانین و مقررات امروز ما مشکل س��از ش��ده اند؛ 
م��ا با تعدد قوانین و مقررات مواجه هس��تیم که فهم آن را بس��یار 
دش��وار می کند؛ در مس��اله ای مث��ل ذرت های آل��وده چهار مرجع 
نظارتی وجود دارد و جالب آنجاس��ت که س��ه مرجع س��المت آنها 
را تأیید و یک مرجع رد می کرد. میراش��رفی ادامه داد: چراکه جعل 
در زم��ان کاغذبازی رخ می دهد. گمرک تحت بدترین آماج حمالت 
از س��وی وب سایت هایی قرار گرفته که چرا گمرک به دنبال واردات 
خودرو ه��ای لوکس و کاال های غیرضرور اس��ت. رئیس کل گمرک 
گفت: در ۱۱ ماهه ۳9 میلیارد دالر صادرات و ۴۰ میلیارد دالر کاال 
وارد شده است، ایران به عنوان تنها کشوری که دو کریدور شمال-
جنوب و ش��رق- غرب در آن قطع می ش��ود باید از این موقعیت به 

نفع تجارت خارجی خود استفاده کند.
او با تاکید بر اهمیت الکترونیکی ش��دن فعالیت گمرک بیان کرد: 
در حال حاضر با توجه به قطعی سوئیفت و ال سی، اطالعات اندک 
ه��م در اختیار گم��رک قرار نمی گی��رد، با این وج��ود باالی ۱۵۰ 
میلیون تن صادرات در ۱۱ماهه صورت گرفته اس��ت، آن هم زمانی 

که سخت ترین شرایط را برای صادرات کاال داریم.

توسعه صنعت در دنیا مدیون دانش و پشتکار 
دانشجوهاست

عضو انجمن مهندس��ان مکانیک کشور گفت توسعه ای که دنیا و 
صنعت پیدا کرده، مدیون دانشجو ها و دانش است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، برات قبادیان در یازدهمین 
همایش موتور های درونس��وز و نفت گفت: در سال ۱9۰۰ میالدی 
راندمان حرارتی موتور دیزل��ی مورد توجه قرار گرفت. اولین موتور 
بنزینی حداکثر سرعت چهار کیلومتر بود و به حدی صدا داشت که 

با حرکتی کوچک باید گوش را می گرفت.
عضو انجمن مهندس��ان مکانیک کش��ور ادامه داد: اکنون بعد از 
۱۲۰ س��ال به حدی در این حوزه پیشرفت وجود داشته که صدایی 
از موتور خارج نمی شود. قبادیان تشریح کرد: پیشرفت کنونی نشان 
می د هد این راه، راه درستی بوده است و باعث شده اکنون کنار هم 

باشیم. او گفت: مقاالت زیادی به این همایش ارسال شدند.
قبادیان افزود: توس��عه ای ک��ه دنیا و صنعت پی��دا کرده مدیون 
دانشجو ها و دانش است. در انقالب صنعتی چهارم بیلگیت ها حرف 
برای گفتن دارند. عضو انجمن مهندسان مکانیک کشور افزود: باید 
از خواب غفلت بیدار ش��ویم. درس��ت است که در شرایط تحریم به 
س��ر می بریم، اما باید بجنبیم در این ح��وزه عقب نمانیم تا اقتصاد 
ورشکس��ته نش��ود. او گفت: تصور می کردیم تنها حدود ۵درصد از 
واحد ها ش��رکت کنند، ام��ا اکنون 9 هزار واح��د صنعتی و تجاری 
ثبت نام کردند. خوش��بختانه به لحاظ منابع انس��انی وضعیت خوبی 

داریم تا بتوانیم در عرصه صنعت موفق شویم.

رستوران ها در عید نوروز نمی توانند تا سحر 
باز باشند

رئی��س اتحادیه رس��توران داران و سلف س��رویس تهران گفت در 
ای��ام عید نوروز واحدهای صنفی همچون ماه مبارک رمضان امکان 

فعالیت تا سحر را ندارند.
علی اصغ��ر میرابراهیمی در گفت و گو با ایس��نا، اظهار کرد: طبق 
روال سال های گذشته در شش ماهه ابتدایی سال ساعت کار اصناف 
تا یک بامداد و در ش��ش ماهه دوم سال ساعت کار آنها تا ۱۲ شب 
خواهد بود و واحده��ا تنها در ایام عید نوروز می توانند در نهایت تا 

ساعت دو بامداد هم به فعالیت بپردازند.
رئیس اتحادیه رستوران داران و سلف سرویس تهران تصریح کرد: 
فعالیت اصناف بعد از س��اعت یک بامداد به معنای آن نیس��ت که 

همچون ایام ماه مبارک رمضان امکان فعالیت تا سحر را دارند.
وی در پاس��خ به این سوال مبنی بر اینکه آیا اتحادیه و واحدهای 
رس��تورانی برای ایام نوروز برنامه خاصی طراح��ی کرده اند؟ گفت: 
در ابتدای س��ال جاری اتحادیه با همراه��ی واحدهای صنفی هفته 
رس��تورانگردی را در ایام عید نوروز برپا کرد، اما برای س��ال آینده 
برنامه ای هنوز طراحی نش��ده است و رستوران ها با توجه به شرایط 
اقتص��ادی و برنامه های فروش و تبلیغاتی خود می توانند جش��نواره 

خاصی را طراحی و اجرایی کنند.

اخبـــار

ب��ا وجود اهمیت طالی س��فید در توس��عه صنعت نس��اجی، طی 
س��ال های اخیر عوامل متعددی سد راه توسعه تولید پنبه کشور شده 
است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود اهمیت طالی سفید 
در توس��عه صنعت نساجی، تولید و کشت این محصول از فعالیت های 
بس��یار مهم در جهان به ش��مار می رود که طی سال های اخیر عوامل 

متعددی سد راه توسعه پنبه بوده است.
علی رغم اهمیت تولید پنبه به عنوان یکی از سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومت��ی در ح��وزه محصوالت کش��اورزی، اما طی س��ال های اخیر 
موضوع��ات مختلف��ی همچون قاچ��اق پوش��اک، واردات بی رویه نخ، 
سنتی بودن کشت، پایین بودن قیمت خرید تضمینی و بسیاری دیگر 
از عوامل مانع ناکامی طرح خوداتکایی تولید این محصول استراتژیک 

شد.
بسیاری از مسئوالن بر این باورند که در سالیان نه چندان دور ایران 
نه تنها قادر به تامین  پنبه موردنیاز صنعت نس��اجی داخلی بود، بلکه 
مازاد تولید خود را به بازارهای هدف صادر می کرد که متاسفانه واردات 
بی رویه پنبه در دهه ۸۰ دس��تاورد خودکفایی پنبه را بر باد داد و کار 
را به جایی رساند که سالیانه ۶۰ تا 7۰ هزار تن پنبه موردنیاز صنعت 

نساجی از طریق واردات تامین  می شود.

حال به س��راغ یک از مس��ئوالن ذی ربط می رویم  تا از آخرین علل 
شکست دستاورد خودکفایی پنبه و راهکارهای مناسب برای دستیابی 

مجدد به این سیاست مهم باخبر شویم:
نیاز سالیانه ۱۴٠ هزارتنی پنبه موردنیاز صنعت نساجی

محمدحس��ین کاویانی، مدیرعامل صندوق پنبه، با اش��اره به اینکه 
س��الیانه ۱۴۰ هزار تن پنبه موردنیاز صنایع نساجی است، اظهار کرد: 
امسال پیش بینی می شود که ۶۰ تا ۶۵ هزار تن پنبه موردنیاز صنایع 

نساجی در داخل تولید و مابقی از طریق واردات تامین شود.
وی اف��زود: بنابر آمار ۱۰ ماهه گمرک حدود 7۰ هزار تن پنبه وارد 
کشور شده است که با احتساب ۲۰ هزار تن پنبه در کارخانه های پنبه 

پاک کنی، صنعت نساجی کمبودی نخواهند داشت.
کاویانی ادامه داد: با توجه به بذور مناسب وارداتی، اگر کشاورزان در 
هر هکتار بتوانند حداقل چهار تن محصول برداشت کنند، زراعت پنبه 

مقرون به صرفه و رقابت پذیر با سایر زراعت هاست.
این مقام مسئول ادامه داد: سال آینده پیش بینی می شود که سطح 

زیرکشت پنبه نسبت به امسال حداقل ۱۰درصد رشد یابد.
وی با اشاره به اینکه خوداتکایی تولید پنبه دست یافتنی است، بیان 
کرد: با وجود سابقه تولید ۳۵۰ هزار تن پنبه تصفیه شده و واردات بذور 

جدید این امکان وجود دارد که در صورت تولید ۳ تا ۴ تن در هکتار به 
خودکفایی مجدد در تولید طالی سفید دست یافت.

مدیرعامل صندوق پنبه دس��تیابی به خودکفای��ی مجدد در تولید 
طالی س��فید را تنه��ا در گروی حمایت همه جانبه مس��ئوالن دولت 
دانس��ت و گفت: با وجود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار هکتار س��طح زیرکشت و 
تولی��د ۴ تن در هکتار رقمی حدود ۴۰۰ تن پنبه از مزارع برداش��ت 
می شود که از این میزان ۱۵۰ هزار تن پنبه تصفیه شده تولید می شود 

که این  میزان جوابگوی نیاز داخل است.
به گفته وی، اگر دولت همانند سایر دانه های روغنی اقدام به خرید 
تضمینی تخم پنبه از کش��اورزان کند، این حمایت در ارتقای درآمد 
کش��اورزان، افزایش عملکرد در واحد س��طح و کاه��ش قیمت پنبه 

تصفیه شده تاثیر بسزایی دارد.
این  مقام  مسئول درباره تاثیر قاچاق پوشاک و واردات بی رویه پنبه بر 
از بین رفتن خوداتکایی تولید طالی سفید اظهار کرد: در جلسه ای که 
با مدیرکل صنایع نس��اجی داشتیم، نگرانی های خود پیرامون واردات 
بی رویه نخ را مطرح کردیم که ایشان مدعی بودند مجوز واردات بی حد 
و حصر را ندادند که با این وجود جای این سوال مطرح است آیا امکان 

واردات ۲۰۰ کانتینر نخ از طریق قاچاق وجود دارد؟

قاچاق پوشاک مانع توسعه کشت  پنبه شد

 زمین گیرشدن خودكفایی طالی سفید

پ��س از تالطم هایی که در بازار برخی کاالهای اساس��ی در س��ال ۱۳97 رخ 
داد، دول��ت برخی سیاس��ت ها همچون وضع عوارض را ب��رای صادرات برخی از 
کاالهای غیرنفتی اجرایی کرد؛ سیاستی که بعضا با انتقاد بخش خصوصی همراه 

بوده است.
به گزارش ایس��نا، با کاهش درآمدهای نفتی در حدود ۲۰ ماه گذش��ته تحت 
تاثی��ر تحریم های یکجانب��ه و غیرقانونی آمری��کا بر ضد اقتصاد و م��ردم ایران، 
صادرات غیرنفت��ی به عنوان راهی برای به دس��ت آوردن درآمدهای ارزی باقی 

ماند و در سال ۱۳97 توانست بیش از ۴۰میلیارد دالر ارزآوری داشته باشد.
با برطرف ش��دن اختالف نظرها می��ان بانک مرک��زی و صادرکنندگان، نحوه 
بازگش��ت این ارز به کش��ور نیز برنامه ریزی شد؛ تا جایی که براساس برآوردهای 
صورت گرفته، بیش از 7۰درصد از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی س��ال گذشته 
به کش��ور بازگش��ته و میزان عرضه این ارز در سامانه نیما نیز قابل قبول ارزیابی 

شده است.
ب��ا این وج��ود یکی از نق��اط اختالف انگیز می��ان دولت و بخ��ش خصوصی، 

سیاس��ت های محدودکننده صادراتی اس��ت. با توجه به اهمی��ت حفظ نظم در 
ب��ازار کاالهای داخلی و تضمین تامین نیاز مردم، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( از س��ال گذشته، سیاس��ت های محدودکننده ای را برای صادرات برخی 
کاالها در نظر گرفته که ممنوعیت دوره ای صادرات برخی محصوالت کش��اورزی 

در سال گذشته، بخشی از این برنامه بود.
در س��ال جاری اما دولت تالش کرده میزان ممنوعیت های صادراتی را کاهش 
ده��د و برای مدیریت بازار کاالهایی که تامین نی��از داخل در آنها اهمیت دارد، 
ع��وارض صادرات��ی وضع کند. در نظ��ر گرفتن عوارض صادراتی ب��رای خرما در 
ماه ه��ای پیش رو ب��ا توجه به نزدیک ش��دن به ماه مبارک رمض��ان یکی از این 
سیاس��ت ها بود. دیگر سیاس��ت در این حوزه، وضع عوارض بر صادرات مواد خام 
معدنی بوده ک��ه صادرکنندگان باید برای نپرداخت��ن آن، روی این مواد، ارزش 

افزوده اضافه کنند.
در این زمینه با وجود کاهش مشکالت با کم شدن میزان ممنوعیت های 
صادراتی، همچنان بخش خصوصی ایراداتی به دستورالعمل های فعلی دولت 

دارد و معتقد است در صورت برطرف شدن آنها، اتفاقی مثبت در این مسیر 
رخ خواهد داد. براس��اس اطالعات ارائه شده از س��وی اتاق بازرگانی ایران، 
محمد الهوتی – رئیس کنفدراس��یون صادرات – در این باره گفته است: 
مدیریت و برنامه ریزی دولت باید به نحوی انجام ش��ود که تنظیم بازار در 
شرایط خاص دچار مشکل و در صادرات وقفه ایجاد نشود، اما متأسفانه هر 
زمان که ش��اهد اخالل در روند توزیع یا کمبود برخی اقالم هستیم، دولت 
سریعا وارد عمل می شود و در این میان شاهد برخی تصمیم گیری ها هستیم 
که هیچ توجیهی برای صادرات ندارند که نمونه اخیر آن را هم در تصمیم 

برای وضع عوارض صادراتی شاهد هستیم.
وی اظهار کرد: متأسفانه شعارهایی که برای حمایت از صادرات گفته می شود 
در عمل هیچ گاه اجرا نمی ش��ود؛ این در حالی اس��ت که صادرکنندگان به جای 
هرگونه تدوین مش��وق ها و بس��ته های حمایتی که اجرایی نمی ش��وند، نیازمند 
تس��هیلگری هس��تند؛ به خصوص در ش��رایطی که بر ارزآوری در شرایط جنگ 

اقتصادی تاکید می شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشس��ت خبری که صبح روز گذش��ته 
برگزار شد، اظهار کرد با توجه به اینکه آمار 9 ماهه مرکز آمار استخراج 
شده، رشد اقتصادی ما با نفت، منفی 9.۶ و بدون نفت صفر بوده است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، مس��عود خوانساری رئیس اتاق 
بازرگانی تهران در نشس��ت خبری که صبح روز گذش��ته برگزار ش��د، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه آمار 9 ماهه مرکز آمار استخراج شده، رشد 
اقتص��ادی ما با نف��ت، منفی 9.۶ و بدون نفت صفر بوده اس��ت؛ میزان 
س��رمایه گذاری از استهالک موجود در س��رمایه کمتر شده و می تواند 

اختالالت بسیاری مثل کاهش اشتغال را به همراه داشته باشد.

او بیان کرد: مهم ترین بحثی که می توان در این ش��رایط مطرح کرد 
موضوع بهره وری اس��ت؛ میانگین رش��د بهره وری در سال های گذشته 
صفر بوده؛ محیط کسب و کار و عامل مؤثر بر آن مثل فساد باید مورد 

توجه قرار بگیرد که متأسفانه ۱۶ درجه افزایش پیدا کرده است.
خوانس��اری گف��ت: میزان ت��ورم تولیدکننده ح��دود ۶۰درصد بوده 
و نس��بت به میزان تس��هیالت تولیدکننده ها ب��ا ۲۴درصد افت مواجه 
بوده ان��د. رئیس اتاق تهران بیان کرد: حدود ۱۰ ماه اس��ت که چندین 
هزار خودرو و اقالم بس��یاری در گمرک باق��ی می ماند که با تأخیر در 
تصمیم گیری از بین می رود؛ فش��ار هایی که به واحد های تولیدی وارد 

می ش��ود باید رفع ش��ده و بهبود فضای کس��ب و کار مورد توجه قرار 
بگیرد.

او درباره آلودگی هوا گفت: مؤسسه تحقیقات انرژی جهانی گزارشی 
را منتشر کرده که روزانه ۸ میلیارد دالر هزینه به دنیا تحمیل می شود.

خوانس��اری تصری��ح ک��رد: نگاهی ک��ه در جامعه نس��بت به بخش 
خصوصی وجود داش��ت، نگاه چندان مثبتی نبوده و در س��ال گذشته 
با فعال شدن در رس��انه ها، پیگیری مسئولیت اجتماعی مثل راه اندازی 
بیمارستان بازرگانان، فعال شدن در فضای مجازی و موارد از این قبیل 

اقداماتی برای بهبود شرایط انجام شده است.

انتقاد رئیس کنفدراسیون صادرات از وضع عوارض صادراتی

شیب سرمایه گذاری در کشور منفی شد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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بنزیـن آالینـده نیسـت خودروهای فرسوده 
آالینده اند

پس از آلودگی شدید هوا در پاییز و زمستان امسال که کالنشهرهای کشور را 
تعطیل و سالمت مردم را به خطر انداخت، رئیس سازمان محیط زیست کشور، 
رئیس سازمان ملی استاندارد و معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی 
اس��تاندارد روز گذش��ته اعالم کردند که »بنزین« تولیدی کشور که آالیندگی 
آن در آزمایش��گاه های تخصصی س��ازمان سنجش شده است نش��ان داده که 
شاخص آالیندگی بنزین پایین تر از حد استاندارد است. کارشناسان معتقدند که 
استانداردهای هشتادوپنج گانه تولید خودرو در کشور رعایت نمی شود، خودرو، 
موتورس��یکلت و وسایل حمل ونقل عمومی فرس��وده، عامل اصلی آلودگی هوا 
هستند. این در حالی است که کیفیت بنزین در کالنشهرها یورو ۴ و۵ است، اما 
خودروها با اس��تاندارد یورو ۲ و ۳ تولید می شوند و 7۰درصد شبکه حمل ونقل 
کش��ور فرسوده ولی معلوم نیست چرا این خودروها از رده خارج نمی شوند. در 
ادامه تازه ترین اظهارنظرها درباره علل آالینده ها در شهرهای ایران را می خوانید.

بنزین آالیندگی ندارد
نیره پیروزبخت، رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد روز گذشته در یک نشست 
خبری بابیان اینکه نتایج بررسی بنزین تولیدی و مصرفی کشور در فصل سرد 
س��ال تاکنون نشان می دهد که مش��کلی از نظر آالیندگی وجود نداشته است، 
گفت: »امسال ۸۰ هزار و ۸۱۳ نازل بنزین را در سال جاری بازرسی کردیم که از 
بین این تعداد ۱9۱7 نازل بنزین مشکل فنی و کم فروشی داشتند.« پیروزبخت 
درباره کیفیت بنزین داخلی گفت: »از آغاز فصل سرد سال تاکنون ۱۳۲ نمونه 
آزمایش از بنزین های توزیعی یورو ۴ جایگاه های س��وخت اخذشده که نتیجه 
بررسی ۳۸ مورد آنها مشکلی را در موضوع آالیندگی نشان نداده است.« به گفته 
وی شاخص اکتان این نمونه ها 9۱.۵، آروماتیک ها ۱۱.۵، اولفین ها چهار، بنزن 

۰.۴۸ و گوگرد ۳۲.۸ بوده که همگی پایین تر از حد مجاز بوده است.
آالیندگی بنزین در فصل سرد و گرم

پیروزبخت با بیان اینکه در فصل سرد سال فقط اوکتان ۰.۵ از میزان مجاز بیشتر 
بوده اما مشکل خاصی ایجاد نمی کند، ادامه داد: فصل گرم سال درمجموع ۵۵ نمونه از 
بنزین برداشت شده که میانگین پارامترهای آنها خوب است و بر این اساس اکتان بنزین 
س��وپر 9۵.۴۳، یورو۴ معادل 9۲ و بنزین معمولی ۸۸ است؛ درحالی که حداقل مجاز 
9۱ است. وی درباره نتایج آزمایش بنزین در فصل گرم سال افزود: میزان آروماتیک در 
بنزین سوپر ۱۶.۵، یورو ۴ معادل ۱۴.7 و در بنزین معمولی ۱۸.۵ است و میزان مجاز 
۳۵ اس��ت که اوضاع در این مورد هم نگران کننده نیس��ت. به گفته پیروزبخت، میزان 
الفین در بنزین س��وپر ۳.۵، در بنزین یورو ۴ معادل ۳.۱۱ و در بنزین معمولی ۴.۳۶ 
است که حداکثر مجاز ۱۸ تعریف  شده است. وی میزان بنزن در بنزین سوپر و یورو ۴ 

را معادل ۰.۵ عنوان کرد و گفت: میزان بنزن بنزین معمولی ۱.۱ بوده است.
۱۹۱۷ نازل مردود

پیروزبخت با بیان اینکه از اول فروردین امس��ال تا ۲۶ بهمن، ۸۰ هزار و ۸۱۳ 
نازل در کشور مورد بازرسی قرار گرفته اند، گفت: بر این اساس، ۱9۱7 نازل مردود 
ش��دند، اما این مردودی منجر به قطع فعالیت آنها نمی شود و اگر وزارت نفت در 
مورد اصالح این نازل ها اقدام کند، حتماً به مدار باز خواهند گشت. به گفته وی 
نازل ها به لحاظ فنی مشکل داشته که ازجمله این مشکالت نیز کم فروشی است.

رئی��س کل گم��رک ایران گفت ه��دف اصلی از ترخی��ص خودروهای 
باقی مانده در گمرک جلوگیری از رسوب کاال در گمرکات است و برخالف 
ش��ایعات و اتهام هایی که زده شده، هیچ هدف پشت پرده ای در ترخیص 

آنها پیگیری نمی شود.
به گزارش ایس��نا، مهدی میراش��رفی روز سه ش��نبه در نشست هیات 
نماین��دگان ات��اق بازرگانی تهران اظهار کرد: در کش��ور ما قوانین تجارت 
بس��یار گسترده  است و برای آنکه به همه آنها مسلط شویم باید مباحث و 
قوانین مختلف را بررسی و مطالعه کنیم که این موضوع چه فعالیت در این 

حوزه و چه تصمیم گیری را دشوار می کند.
به گفته وی، در حوزه ثبت س��فارش و ترخیص کاالها نیز در بس��یاری 
از کش��ورها تنها یک نهاد تصمیم گی��ر در این زمینه وج��ود دارد، اما در 

ایران تعداد این نهادها بس��یار باالست و بعضا تصمیماتی که از سوی آنها 
گرفته می ش��ود نیز با یکدیگر متفاوت است و علت به وجود آمدن برخی 
از مش��کالت در حوزه تصمی  گیری برای ورود یک کاال نیز همین مسئله 

است.
صادرات از نظر وزنی ۴ برابر واردات است

رئی��س کل گمرک ایران با بیان اینکه در ۱۰ ماه امس��ال بیش از ۱۲۵ 
میلیون تن صادرات کاال از گمرکات کش��ور انجام ش��ده است، بیان کرد: 
این صادرات که در ش��رایط سخت تحریم اجرایی شده نشان دهنده قدرت 
تولیدکنندگان ایرانی است و باید از آنها برای این عملکرد تقدیر کرد. میزان 
واردات کشور نیز در این مدت حدود ۳۱ میلیون تن بوده و به این ترتیب 

صادرات وزنی کشور حدودا چهار برابر واردات است.

میراش��رفی ادام��ه داد: در حال حاضر بخش قاب��ل توجهی از واردات 
کش��ور کاالهای اساسی، مواد اولیه و ماش��ین آالت تشکیل می دهند و 
خوش��بختانه با وجود تحریم ها توانس��ته ایم مایحتاج کشور را از طریق 

گمرکات وارد کنیم.
وی با اش��اره به محدودیت های که تحریم ها در مسیر فعالیت گمرک 
ایج��اد کرده بیان ک��رد: اگر تا پی��ش از تحریم ها نقل و انتقال اس��ناد 
و جابه جایی ه��ای مربوط ب��ه ارز در فاصله بین ۱۵ ت��ا ۱7 روز اجرایی 
می ش��د ما در دوران تحریم این اس��ناد را باید در زمان بیش از ۳۰ روز 
جابه جا کنیم. در کنار آن نبود سوئیفت نیز مشکالتی به وجود می آورد، 
اما خوش��بختانه با ای��ن وجود فعالیت گمرک متوقف نش��ده و عملکرد 

صادرکنندگان و واردکنندگان ما قابل تقدیر است.

ترخیص خودرو ها از گمرک هیچ پشت پرده ای ندارد

عض��و هی��ات علمی دانش��گاه عالم��ه طباطبائی ضمن اش��اره به 
چالش های خصوصی س��ازی بر وق��وع قرارداد می��ان دولت و بخش 
خصوصی و اجرای تعهدات ناش��ی از آن در فرآیند واگذاری ها تاکید 
کرد. امراهلل امینی در گفت وگو با خبرنگار »خبرخودرو«، درخصوص 
ویژگی ه��ای صنعت خودرو و واگ��ذاری آن به بخش خصوصی اظهار 
داش��ت: یک ویژگی صنع��ت خودرو ایران این اس��ت ک��ه دولتی و 
انحصاری اس��ت و همین امر مانع رش��د این صنعت می ش��ود به این 
دلیل که انگیزه در مدیران وجود ندارد و مالک نیستند، بنابراین این 

صنعت زمانی پیشرفت می کند که خصوصی باشد.
وی با اش��اره به اینکه البته بخش های��ی از صنعت خودرو در حال 
حاضر خصوصی اس��ت، افزود: در حوزه تامین اجتماعی، بازنشستگی 
و کارکنان خودروس��ازی ها مدیران این بخش ها به شکلی به مدیران 

دولتی متصل هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبائی بر لزوم خصوصی سازی 
واقعی تاکید کرد و گفت: عدم ش��فافیت مالی، مش��کالت ساختاری 

و مدیریتی چالش هایی است که خصوصی سازی را دشوار می کند.
وی ب��ا بیان اینکه به هر حال صنعت خودرو می بایس��ت خصوصی 
ش��ود، افزود: صنعت خودرو در حال حاضر خصولتی است و انتخاب 
مدیران از س��وی دولت انجام می ش��ود در حالی که می بایست بخش 
خصوصی واقعی مش��تمل بر اش��خاص یا گروه حقیقی و حقوقی در 

حوزه واگذاری این صنعت ورود کنند.
امینی درخصوص ویژگی های بخش خصوصی بیان کرد: اهلیت فنی 

و سرمایه ای، درک مفاهیم تکنولوژی و صنعت خودرو از ویژگی های 
بخش خصوصی اس��ت که می توان��د از میان نیروهای این صنعت که 
از پش��توانه قوی مالی برخوردار هستند، انتخاب شود و البته از ارائه 

کمک های دولتی نیز در قالب وام و تسهیالت دریغ نشود.
وی در ادامه به رویکردها و تعهداتی که در واگذاری خودروس��ازان 
می بایس��ت در دس��تور کار قرار بگیرد اش��اره کرد و افزود: واگذاری 
می بایس��ت مبتنی بر وجود قرارداد و تعهداتی بین دو طرف باشد به 
این معنا که خریدار عالوه بر ورود تکنولوژی به این صنعت و استفاده 
از نیروه��ای کارآمد و برخوردار از توانایی مال��ی و فنی با ایجاد بازار 

جهانی محصول تولیدی خود را در بازار رقابتی بفروشد.
عضو هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبائ��ی درخصوص تعهدات 
دول��ت گفت: دولت می بایس��ت زمانی که صنعت خودرو در پروس��ه 
رش��د و توس��عه قرار می گیرد بالفاصله به حوزه واردات ورود نکند و 
به بخش خصوصی فرصت بدهد و در مقابل ارائه صورت حس��اب های 
شفاف از سوی شرکت ها وام های بدون بهره به عنوان مثال با شروط 

۴ یا ۵ ساله تخصیص دهد.
امین��ی در پایان درخصوص نوآوری در صنعت خودرو خاطرنش��ان 
کرد: نوآوری برای کسانی است که انگیزه داشته باشند و این مهم در 
سایه بخش خصوصی مهیا می شود، منتها همانطور که پیش تر گفتیم 
بخش خصوصی می بایس��ت از شرایط اهلیت فنی، تکنولوژی و مالی 
برخوردار باشد و در غیر این صورت ورود هر شخص یا نماینده بخش 

یا سازمانی مثمرثمر نخواهد بود.

طبق اعالم س��خنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر، مردم می توانند 
ب��ه دو روش خرید مس��تقیم از نمایندگی ها یا به ص��ورت آنالین از 
ش��رکت های تایرساز، تایر موردنیاز خود را به نرخ دولتی تهیه کنند. 
در صورت مش��اهده تخلف گران فروشی نسبت به نرخ دولتی رسمی 
نمایندگان فروش مورد تایید انجمن، سهمیه آن نماینده قطع خواهد 

شد.
مصطفی تنها  اظهار کرد: هر نماینده  مستقیم شرکت های تایرساز 
موظف هس��تند به قیمت رس��می )قیمت مصوب س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان( بفروش��ند. چنانچه گزارش��ی از 
تخلف این شرکت ها با ارائه مستندات ارائه شود که نماینده ای تایر را 
گران تر از قیمت رسمی عرضه کند، برخورد خواهد شد؛ بدین صورت 
که سهمیه آن شرکت قطع خواهد شد. سهمیه ها بدین صورت است 
که به هر خودرو در نمایندگی های مس��تقیم ش��رکت های تایرساز با 
ارائه کارت ماش��ین به نام فرد متقاضی، در سال دو حلقه تایر و برای 

سیستم های آنالین نیز ارائه چهار حلقه امکان پذیر است.
س��خنگوی انجم��ن تولیدکنن��دگان تای��ر ادامه داد: دو ش��رکت 
تایرس��ازی دارای امکان ف��روش آنالین هس��تند و مصرف کنندگان 

می توانند به سایت این شرکت ها مراجعه  کرده و با بارگذاری مدارک 
موردنیاز، تایر موردنیاز خود را خریداری کنند که حتی امکان ارسال 
به در منزل مش��تری نیز وجود دارد. در این روش مردم می توانند از 
دو شرکت تایرسازی بارز و کویر تایر خرید اینترنتی کنند؛ به طوری 
که هر روز بعد از اذان ظهر فروش اینترنتی تایر بر روی سایت این دو 
ش��رکت باز می شود و مراجعه کنندگان می توانند با ارائه مدارک الزم 

به صورت آنالین خرید کنند.
وی با اش��اره به اینک��ه روزانه ۱۰ تا ۱۵درصد تولید ش��رکت ها به 
ف��روش آنالین اختصاص می یابد، گفت: اگر فردی موفق به خرید در 
روز اول نش��ود، می تواند در روزهای بعدی به س��ایت مراجعه کرده و 

تایر موردنیاز خود را با قیمت دولتی خریداری کند.
به گفته سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر، قیمت دولتی تایرها 
براس��اس نوع و سایز متفاوت اس��ت و هر فرد می تواند در طول سال 
ی��ک جفت تایر خریداری کند. به طور مثال اگر در یک روز ۳۰ هزار 
حلقه الس��تیک تولید ش��ود، دو تا ۳۰۰۰ حلقه آن به صورت آنالین 
به فروش می رس��د و سایت بسته ش��ده و مجدد روز بعد فروش آغاز 

خواهد شد.
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رئی��س کانون هماهنگ��ی دانش، صنعت و بازار زنجیره گن��دم، آرد و نان از 
تاس��یس مرکز ن��وآوری غذایی خب��ر داد. علیرضا کریمی وثی��ق، رئیس کانون 
هماهنگ��ی دانش، صنعت و بازار زنجیره گن��دم، آرد و نان درباره ایجاد »مرکز 

ن��وآوری صنعت غذا«، گفت: ای��ن مرکز نوآوری 
توس��ط کانون هماهنگی دانش، صنع��ت و بازار 
زنجیره گن��دم، آرد و نان و براس��اس تفاهم نامه 
مش��ترک معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت 
جمه��وری و ش��رکت غل��ه و خدم��ات بازرگانی 

منطقه به زودی تاسیس خواهد شد.
وی در ادامه گفت: ایجاد بستر مناسب برای رشد 
فعالیت های استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان 
فع��ال در حوزه صنای��ع غذای��ی از ماموریت های 
مهم این کانون اس��ت که در این راستا تاکنون دو 
مرکز نوآوری با مس��اعدت و راهبری این کانون در 
انیستیتو تحقیقات تغذیه ای و شرکت غله و خدمات 
بازرگانی ایجاد شده است. رئیس کانون هماهنگی 

دان��ش، صنعت و بازار زنجیره گندم، آرد و نان در ادامه اظهار داش��ت: این کانون 
جزو  اولین کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار مصوب در دوره دوم فعالیت 
کانون ها و براساس اساسنامه جدید است که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری با هدف افزایش و نفوذ فناوری در این صنعت تاس��یس شده است. وی 
در ادامه با اشاره به حجم باالی دورریز نان در کشور، گفت: ساماندهی بحث نان 
در کشور، مستلزم این مسئله اس��ت که فرهنگ سازی از درون خانه ها آغاز شود 
و بر این اس��اس، جلساتی با وزیر محترم آموزش 
و پرورش برگزار شد تا فرهنگ سازی در الیه های 
دانش آموزی برای اص��الح الگوی فرهنگ تولید 
و مصرف نان انجام ش��ود. وی همچنین تشکیل 
آکادمی ملی نان در منطقه جنوب ش��هر تهران 
را از برنامه های آتی آن کانون بر ش��مرد. افزایش 
هم گرای��ي و هم افزای��ی بین عناص��ر تأثیرگذار 
بخش های دانش، صنعت و ب��ازار، ارتقای تعامل 
میان نهادهای عرضه و تقاضاي فناوري، شناسایی 
چالش ها، تدوین راهکارها و ارائه پیش��نهاد برای 
رفع موانع توس��عه صنعت و بازار با هدف توسعه 
محص��والت دانش بنیان، کمک ب��ه ایجاد مزیت 
رقابت��ی مبتنی ب��ر فناوری و نوآوری در س��طح 
بنگاه های تولیدی و خدماتی و بهبود فضاي کس��ب وکار کشور متناسب با زمینه 
تخصصی فعالیت کانون، از اهداف اصلی معاونت علمی و فناوری در ش��کل دهی 

کانون-های هماهنگی دانش، صنعت و بازار است.

در حال حاضر فناوری استفاده از لیزر برای کنترل بیماری آلزایمر در دنیا، از 
جمله زمینه هایی اس��ت که مطالعات متعددی روی آن انجام می شود. در ایران 
نیز ش��رکت های دانش بنیان هم زمان با همتایان بین المللی خود در حال کار بر 

روی این فناوری هستند.
حمید لطیفی، دبیر ستاد توسعه فناوری های، 
فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در این  باره 
گفت: دستگاه استفاده از لیزر برای استفاده در 
درمان بیماری آلزایمر در کش��ور ساخته شده 
است و در صورتی که بتواند تاییدیه های الزم را 
اخذ کند و مراحل آزمایشی را با موفقیت پشت 

سر بگذارد، وارد بازار خواهد شد.
دبیر س��تاد توس��عه فناوری ه��ای فوتونیک، 
لیزر، مواد پیشرفته و س��اخت، در ادامه افزود: 
لیزره��ای Nd:YAG از جمله انواع لیزرهایی 
اس��ت که در کش��ور  کامال تجاری سازی شده 

است و به صورت معمول تولید می شود.
 ب��ه گفته حمی��د لطفی: انواع مختل��ف لیزرهای نئودیمیوم یاگ پالس��ی و 
پیوس��ته نیز نوع دیگری از این فناوری است که سال های متمادی است که در 

کشور  تولید می شود.
 لیزرهای فیبر نوری نیز در صنایع مختلف کاربرد حیاتی دارد و خوشبختانه 

با تالش شرکت های فناور ایرانی در داخل کشور تولید می شود.
برخی از این دستگاه ها برای تولید نیازمند 
واردات قطع��ات خ��اص از خ��ارج از کش��ور 
هستند و برخی نیز به صورت کامل در کشور 
تولید می ش��وند، ولی به ص��ورت کلی دانش 

تولید آنها در کشور وجود دارد.
فناوری ه��ای،  توس��عه  دبی��ر س��تاد 
فوتونیک، لیزر، مواد پیش��رفته و ساخت 
ریاس��ت  فن��اوری  و  علم��ی  معاون��ت 
جمه��وری از تالش محققان ایرانی برای 
دستیابی به فناوری کاهش آثار بیماری 
آلزایمر به کمک علوم مرتبط با لیزر خبر 
داد و گفت: توس��عه اس��تفاده از لیزر در 
بیماری ه��ا به وی��ژه در بیماری ای مانند 
آلزایمر می تواند کیفیت زندگی بیماران و خانواده های آنها را به مراتب  
بهبود بخش��د و عالوه بر این با کمک فن��اوری لیزر، می توان به نتایج 

درمانی به مراتب بهینه تری نیز دست یافت.

فناوری لیزر به کمک بیماران آلزایمر می آیدمرکز نوآوری صنایع غذایی تاسیس می شود

معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گفت ب��ا حمایت معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، س��ال آینده پنج واکس��ن تخصصی با کمک بخش 

خصوصی تولید می شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، س��ورنا ستاری 
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در همایش تقدی��ر از توانمندی های 
تولیدی صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، گفت: همکاری های بی منت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
کمک کرده اس��ت تا بهتر بتوانیم به زیس��ت بوم دارو و تجهیزات پزشکی کشور 

خدمات ارائه کنیم.
به گفته ستاری، همه اجزای زیست بوم دارویی و تجهیزات پزشکی در کشور 
وجود دارد. دانشگا ه های فوق العاده، نیروی انسانی متخصص، شتاب دهنده های 
فعال و ش��رکت های دانش بنیانی که به خوبی در پیش��برد اهداف این صنعت با 
هم همکاری می کنند. این موضوع از مهاجرت متخصصان این حوزه پیشگیری 
کرده اس��ت. وی ادامه داد: به لطف ش��کل گیری زیس��ت بوم دارویی در کشور، 

میزان خروج نخبگان در حوزه دارو کاهش یافته است.
رئی��س بنیاد مل��ی نخبگان ادام��ه داد: یک��ی از پایه های ش��کل گیری این 
زیست بوم را س��ازمان غذا و دارو می دانم. حتما انتقاداتی به این سازمان وجود 

دارد ولی ای کاش این سازمان را در دیگر صنایع هم داشتیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه بیان کرد: وجود سازمان غذا 
و دارو در وزارت بهداشت به عنوان تسهیلگر یک اتفاق خوب است و امیدواریم 

که سازمانی مشابه در تمام صنایع کشور ایجاد شود.
وی افزود: ما از س��الیان گذش��ته با جدیت بر روی ح��وزه غذا و دارو تمرکز 
کرده ایم منتها از س��ال گذش��ته که تحریم ها جدی تر و بیشتر شد، یک برنامه 

نوشته شده و اجرایی برای این حوزه تعریف کردیم.
 تولید ۱۳۵ داروی تخصصی در کشور

ستاری با اشاره به تحقیقات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: 
طبق بررس��ی های صورت گرفته در هفت ماهه اول سال 97 حدود یک میلیارد 

دالر ارزبری دارو در کشور داشتیم که عدد بزرگی بود.
وی با تاکید بر همت مضاعف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای 

رفع مشکالت این صنعت، بیان کرد: در بسته اول تعریف شده در معاونت علمی 
و فناوری مقرر ش��د، ۱۳۵ دارو و ماده اولیه دارویی که بیشترین میزان واردات 

به کشور را داشت به غیر از انسولین، در کشور تولید شود.
رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنیان معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری افزود: به زودی نامه ای به وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی برای اعالم برنامه زمان بندی قطعی کاه��ش واردات ارزی این داروها 
ارس��ال می کنیم. در بسته دوم هم تولید 9۰ قلم دارو و ماده اولیه را پیش بینی 

کردیم که این داروها در مرحله انعقاد قرارداد هستند.
ستاری ادامه داد: برای سال آینده پنج واکسن تخصصی که تاکنون در کشور 
تولید داخلی نداشته را در لیست تولید قرار داده ایم. همه این واکسن ها توسط 

بخش خصوصی تولید خواهد شد.
وی با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عدد قابل توجهی 
از بودجه های خود را به دو حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده است، 
گفت: تالش می کنیم در همکاری ب��ا همه بازیگران این عرصه، تولیدات حوزه 

دارو و تجهیزات پزشکی را توسعه دهیم.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری به فع��االن صنایع دارو و تجهیزات 
پزش��کی، گفت: به ش��ما توصیه می کن��م که از فرصت مغتن��م تحریم ها برای 

تحکیم پایه های علمی و تولیدی دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کنید.
بنا به گفته ستاری، در حوزه تجهیزات پزشکی هم متخصصان ما توانسته اند 
پیچیده ترین و گران ترین دس��تگاه ها و تجهیزات پزش��کی را تولید کنند. تولید 
این دس��تگاه های ایران ساخت یکی از افتخارات محقق شده به مدد شرکت های 

دانش بنیان است.
س��تاری با اش��اره به حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از 
ورود بخش خصوصی به حوزه دام، طیور، آبزیان و سموم کشاورزی، گفت: این 
حوزه های بک��ر، آماده حضور دانش بنیان ها و دان��ش و علم متخصصان داخلی 

هستند. ما می توانیم این حوزه ها را با توان داخلی رونق دهیم.
به گفته وی، واردات س��موم کش��اورزی س��االنه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون یورو 
ارزب��ری برای کش��ور دارد که باید توانمندان این ح��وزه را برای تولیدات بومی 

ترغیب و حمایت کنیم.

با در نظر گرفتن پیش��رفت های علمی در دنی��ا، به کارگیری فناوری  در همه 
حوزه ها به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل ش��ده؛ فناوری هایی که مبنای توسعه 

صنایع مختلف شده است.
داغ ش��دن بازار این فناوری ها مس��یر توس��عه یافتگی را کوتاه تر و مطمئن تر 
کرده اس��ت. یکی از این فناوری های کاربردی که با داده های مکانی س��روکار 

دارد و زمینه کاربری آنها گسترده است، علم ژئوماتیک است.
س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیش��رفته معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری با هدف توس��عه این فناوری ها اق��دام به حمایت از 
ش��رکت های دانش بنیان و ش��تاب دهنده های تخصصی ح��وزه ژئوماتیک کرده 
اس��ت؛ حوزه ای که می تواند صنعت جمع آوری، نگه��داری، پردازش، بازیابی و 

توزیع داده های مکانی در کشور را توسعه ای معنادار دهد.
این حمایت ها با هدف »اشتغال زایی، درآمدزایی و توسعه اقتصاد دانش بنیان 
ح��وزه ژئوماتیک«، »نش��ر فرهن��گ اس��تفاده از ژئوماتیک و کاربردی س��ازی 

ژئوماتی��ک در حوزه های مختلف در راس��تای تحقق توس��عه پایدار و توس��عه 
فناوری های مرتبط با حوزه ژئوماتیک در ابعاد بنیادی، توسعه ای و کاربردی« و 

»رفع نیازمندی به سرویس ها و خدمات غیربومی« صورت می گیرد.
همچنی��ن از اه��داف دیگر این کار می ت��وان به »شناس��ایی، جذب، تربیت 
نیروه��ای متخصص ح��وزه ژئوماتی��ک« و »ارائه خدم��ات ژئوماتیکی )داده - 
خدمات فنی - زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری، کسب وکار و ...( در سطوح 

مختلف مدیریتی و عملیاتی با کاربردهای گوناگون« اشاره کرد.
شتابدهنده ژئوماتیک سپهر و مرکز نوآوری ژئوماتیک گیتا یکی از این مراکز 
اس��ت که با حمایت س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری فعالیت می کند و با سیاس��ت اصلی 
ارائه زیرس��اخت های مختلف مدیریتی، نرم افزاری، سخت افزاری، سرویس های 
داده ای و اطالعاتی، الگوریتم ها و اس��تانداردها، نیروی انس��انی و ... به فعالیت 

خود ادامه می دهد.

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

فناوری مکان محور بومی سازی می شود

مدیرعامل اینستاگرام در پاسخ به پرسـش کاربران دالیل طراحی نشدن اپلیکیشن 
اختصاصی برای آیپد را توضیح داد.

بـه گزارش زومیت، اینسـتاگرام در چند سـال گذشـته همواره یکی از شـبکه های 
اجتماعی محبوب از نگاه کاربران بوده است. با وجود این و درحالی که وارد سال 2٠2٠ 
شـده ایم، این شبکه اجتماعی محبوب هنوز اپلیکیشـن اختصاصی خود برای آیپد را 
طراحی نکرده اسـت. آدام موسری، مدیرعامل اینسـتاگرام، درباره  دلیل این موضوع 
به کاربران توضیحاتی ارائه کرده اسـت. براسـاس گفته های موسری، دلیل اینکه تنها 
اپلیکیشن موجود اینستاگرام برای گوشی آیفون وجود دارد، این است که این شرکت 
منابـع الزم برای توسـعه  اپلیکیشـن در هر دو پلتفرم را در اختیار نـدارد. او در ادامه 

می گوید:
واقعا عالقه مند یم برای آیپد اپلیکیشـن جداگانه ای طراحی کنیم، اما کاربران بسیار 
زیاد و کارهای زیادی برای انجام داریم؛ به  همین  دلیل، این امر جزو فهرسـت بهترین 

کاری نیست که باید انجام دهیم.
اینسـتاگرام مانند گذشـته، با سرسـختی از دلیل اصلی طراحی نکردن اپلیکیشنی 
اختصاصی برای آیپد چیزی نمی گوید. موسـری در پاسـخ به این پرسش که »چرا ماه 

گذشته دایرکت در نسخه  وب برای آیپد در اولویت قرار داشته است؟« می گوید:
دایرکت به  این دلیل مهم است که به کاربران اجازه می دهد با افرادی در تماس باشند 

که برای شان اهمیت دارند.

ستاری:

سال آینده 5 واکسن تخصصی در کشور تولید می شود

توضیح مدیرعامل اینستاگرام درباره طراحی نشدن اپلیکیشن اختصاصی برای آیپد

دریچــه

یکی از روش های درمانی امیدبخش در دنیا، ژن درمانی اس��ت؛ روش��ی که به کمک 
انس��ان آمده ت��ا هم در درمان بیماری ه��ای صعب  العالج از آن  اس��تفاده کند و هم در 

افزایش بهره وری از موجودات زنده اثرمند شود.
دبیر س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معتقد 

است که با کمک فناوری انتقال ژن در کشور می توانیم ثروت زایی کنیم.
ژن درمانی در دو دهه اخیر پیش��رفت های قابل توجهی را تجربه کرده اس��ت. یکی از 
مهم ترین دس��تاوردهای این حوزه درمانی، فناوری انتقال و بیان ژن اس��ت؛ روشی که 
در آن دی ان ای خارجی به س��لول میزبان وارد می شود. ژن درمانی از انتقال ژن برای 
انتقال مواد ژنتیکی به هدف درمان یک بیماری یا یک وضعیت در سلول بهره می گیرد.
»س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی به حوزه انتقال ژن ورود کرده است. 

بیشتر فعالیت خود را هم بر روی صنعت دامپروری متمرکز کرده است.«

با انتقال ژن می توانیم ثروت آفرینی کنیم

چهارشنبه
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درایو یا اینورتر یا کنترل کننده دور موتور برای تنظیم دور الکتروموتور مورد 
استفاده قرار می گیرد. درایوها می توانند دور موتور را به صورت پیوسته از صفر 

تا چندین برابر دور نامی تغییر دهند.
تنظی��م دور موت��ور در الکتروموتورها عالوه بر 
کاربردهای ف��راوان در صنای��ع مختلف می تواند 
باع��ث صرفه جویی مصرف انرژی نیز ش��ود. یک 
ش��رکت دانش بنیان توانس��ته اس��ت ب��ه دانش 
تولی��د چندین مدل از درایوهای موردنیاز صنایع 

مختلف کشور دست پیدا کند.
کاظم ن��ورزاد، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان 
»ب��رق و الکترونی��ک پرتو صنعت« درب��اره نوع 
فعالیت این ش��رکت گفت: این شرکت در زمینه 
تولی��د چندی��ن م��دل از اینورت��ر، اینورترهای 
مدیوم ولتاژ، درایوهای آسانس��وری و کارت های 
آپش��ن فعالی��ت دارد. وی ادام��ه داد: اینورت��ر 
ی��ا کنترل کنن��ده دور موت��ور ب��رای تنظیم دور 

موتورهای الکتریکی در صنایع مختلف استفاده می شود.
ای��ن فعال فناور درب��اره محصول »اینورتر مدیوم ولتاژ« این ش��رکت گفت: 
این محصول تش��کیل ش��ده از تعدادی س��لول های قدرت که به صورت سری 

متصل هس��تند، تمام س��لول های قدرت در ویژگی ه��ای الکتریکی و مکانیکی 
کامال مشابه هستند، بنابراین نگهداری و جایگزینی آنها بسیار ساده است.

به گفت��ه نورزاد، این محصول می تواند در صنایع نفت و گاز مورد اس��تفاده 
قرار بگیرد.

به گفته وی، اینورتر می تواند در اتومبیل های 
برقی، صنای��ع فوالد، صنایع س��یمان و صنایع 
ریس��ندگی و همچنین بسیاری دیگر از صنایع 

کاربرد داشته باشد.
ای��ن فعال فن��اور همچنین درب��اره محصول 
 LX دیگر این ش��رکت توضی��ح داد: درایوهای
بر روی انواع سیس��تم های آسانسور و پله برقی 
  Open loop قابل نصب هس��تند و به  صورت
و Closed loop استفاده می شوند. این درایو 
برای آسانس��ورهای تا س��رعت دو متر بر ثانیه 
مناسب است. به گفته نورزاد، درایو LX با انواع 
موتورهای آسانسور موجود در بازار سازگار است 
و محدودیت خاصی در نوع موتور وجود ندارد. سیس��تم نجات اضطراری درایو 
LX ب��ا ولتاژ باتری ۶۰ ولت کار می کند و هنگام قطع برق به  صورت اتوماتیک 

کابین آسانسور را تا سر طبقه حرکت می دهد.

»س��رمایه ش��ناختی و طراحی بازی« عنوان یک چالش است. ارتقای سطح 
بازی ه��ا از جنبه های صرفا تفریحی به پرورش ش��ناختی و حمایت از تیم های 
خالق و نوآور در این حوزه در آن دنبال می ش��ود و برای تحقق آن ۵۰ ایده با 

یکدیگر رقابت می کنند.
 ای��ن چالش با حمایت س��تاد توس��عه علوم و 
فناوری های ش��ناختی معاون��ت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری توسط ش��تابدهنده شناختی 
برگزار می ش��ود. طراح��ی بازی ه��ای دیجیتال، 
فیزیک��ی و تکالی��ف قل��م و کاغ��ذی ش��ناختی 

محورهای آن است.
ارتق��ای توانمندی ه��ای ش��ناختی و پرورش 
آنها هدفی اس��ت که برگزارکنن��دگان آن دنبال 
می کنن��د. همچنی��ن تروی��ج و آم��وزش عل��وم 
شناختی این دانش نوین و نوپا نیز در این چالش 

دنبال می شود.
تیم ها و کسب و کارهای نوپای فعال در حوزه 

بازی های ش��ناختی با این چالش شناسایی می شوند و برای توسعه و گسترش 
خالقیت و نوآوری های شان مورد حمایت قرار می گیرند.

تاکنون مراکز دانش��گاهی و ش��رکت های طراحی بازی از ۱۰ استان کشور، 

حدود ۵۰طرح را برای ارزیابی و بررسی در این چالش ثبت کرده اند. از مجموع 
این طرح ها، ۳۰ ایده پیشنهادی به بازی های دیجیتال اختصاص دارد و 9 طرح 
پیش��نهادی نیز شامل حوزه بازی های فیزیکی و قلم کاغذی و ۱۰ طرح نیز به 

طور مشترک در هر دو زمینه  است.
همچنین در طرح ها و ایده های پیشنهادی از 
س��وی این مراکز در این چالش، طیف کودکان 
و نوجوانان بیش��ترین گروه هدف را در طراحی 

بازی تشکیل می دهند.
طرح ه��ای پیش��نهادی مراکز دانش��گاهی و 
ش��رکت های طراحی ب��ازی در ای��ن چالش با 
حض��ور داوران و متخصص��ان حوزه های علوم 

شناختی در حال بررسی و ارزیابی است.
در این چالش، ش��ناختی بودن طرح و حضور 
حداقل یک متخصص از حوزه علوم ش��ناختی 
در تی��م از معیارهای مهم ورود تیم ها به مرحله  

بعد است.
تیم ه��ای برگزی��ده )حداکثر ۱۰ تیم( از ۳۰ بهمن م��اه وارد مرحله  
پیش شتابدهی می شوند و این مرحله تا ۲۰ فروردین ماه ۱۳99 ادامه 

دارد.

رقابت 5٠ ایده در حوزه بازی های شناختی آغاز شدکنترل کننده دور موتور برق بومی شد

ب��ا عنایت به نقش و اهمیت آمار و اطالعات دقیق مدیریت و برنامه ریزی بخش 
انرژی کشور به ویژه برنامه های بلندمدت وزارت نفت به عنوان تامین کننده اصلی 
انرژی، هرساله ترازنامه هیدروکربوری شامل کلیه اطالعات تولید، فرآورش، تبدیل، 
انتقال، توزیع حامل های مختلف انرژی، توسط موسسه مطالعات بین المللی انرژی 

وزارت نفت تدوین و به روزرسانی می شود.
آخرین ترازنامه هیدروکربوری مربوط به س��ال ۱۳9۶ اخیرا توسط این سازمان 
تهیه و تدوین ش��ده است که به استناد جزء ۲ بند »پ« ماده )۳( قانون وظایف و 
اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳9۱ مجلس ش��ورای اسالمی، یک جلد از ترازنامه 
هیدروکربوری کش��ور در س��ال ۱۳9۶ در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری قرار گرفته است.
در سال ۱۳9۶ شاخص تولید انرژی اولیه کشور، ۳۶۱۵ میلیون بشکه معادل نفت 
خام بوده که نسبت به سال قبل آن حدود ۶درصد افزایش یافته که عمدتا به دلیل 

افزایش در تولید گاز خام با سهمی در حدود ۶۰درصد بوده است.
عرضه انرژی اولیه در سال ۱۳9۶، بالغ بر ۲۱۴9 میلیون بشکه معادل نفت خام 

شده که نسبت به سال قبل، حدود ۸درصد افزایش یافته  است.
مصرف گاز طبیعی، نفت گاز و نفت کوره در نیروگاه های حرارتی کشور در سال 

۱۳9۶، به حدود ۴7۲ میلیون بشکه معادل نفت خام رسیده که سهم گاز طبیعی 
به حدود ۸۸درصد و س��هم مصرف نفت گاز و نفت کوره به ترتیب به حدود ۶.۳ و 
۵.۵درصد رسیده است. شایان ذکر است که در سال ۱۳9۵، ۸۴.7درصد از سوخت 
نیروگاه ها با گاز طبیعی و به ترتیب ۸.۲درصد و 7.۱درصد توسط نفت گاز و نفت 
کوره تامین ش��ده است. مصرف نهایی انرژی در سال مورد گزارش، ۱۳۸۶ میلیون 
بش��که معادل نفت خام بوده که بیشترین سهم مربوط به بخش خانگی، صنعت و 
س��پس حمل و نقل بوده است. همچنین بیشترین نرخ رشد مصرف نهایی انرژی 
نس��بت به س��ال ۱۳9۵ مربوط به بخش صنعت )حدود ۱۰درصد( بوده و مصرف 
بخش خانگی در دوره زمانی موردنظر کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی در 
سال ۱۳9۶ به قیمت ثابت سال ۱۳9۰ با حدود ۴درصد افزایش نسبت به سال قبل 
به 7۴9۶۰۶۴ میلیارد ریال رس��یده است و شدت عرضه انرژی اولیه با قیمت های 
ثابت سال ۱۳9۰ نیز به ۰.۲۸7 بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال رسیده است.
یارانه پرداختی به حامل های هیدروکربوری گاز طبیعی و فرآورده های نفتی نیز 
در سال ۱۳9۶ در حدود ۵۱.۲ میلیارد دالر با در نظر گرفتن نرخ ارز ۳۳۰۰۰ ریال 
هر دالر مطابق قانون بودجه سال ۱۳9۶ برآورد شده است که ۳۳.۵۸ میلیارد دالر 
مربوط به گاز طبیعی و ۱7.۶۶ میلیارد دالر مربوط به فرآورده های نفتی مایع است.

گیت های فروش��گاهی تجهیزاتی هستند که در خروجی اکثر فروشگاه ها نصب 
می شود و به عنوان یک مانع از به سرقت رفتن کاالها محسوب می شود. در حقیقت 

گیت های فروشگاهی مانعی برای خروج غیرمجاز کاال ها و اجناس به کار می روند.
یک شرکت دانش بنیان در کشور توانسته به دانش تولید چند مدل از گیت های 

فروشگاهی و تجهیزات جانبی دست پیدا کند.
س��جاد جامش، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان »نیرو پردازش اسپینر« درباره 
تولیدات این ش��رکت گفت: گیت های فروش��گاهی وسایل و یا تجهیزاتی هستند 
که در خروجی فروش��گاه های مختلف نصب می ش��ود تا  از به سرقت رفتن کاالها 
جلوگیری شود. این فعال فناور افزود: این شرکت در زمینه تولید گیت های فروشگاه 
 »RF با س��ه تکنولوژی فعالیت دارد که این فناوری با نام های »گیت فروش��گاهی
،»گیت فروشگاهی  AM«، EM و همچنین لوازم جانبی )تگ فروشگاهی، لیبل 

امنیتی، خنثی کننده لیبل، جداکننده تگ(.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان »نیرو پردازش اسپینر« بیان کرد: رایج ترین فناوری 
که در صنعت EAS فناوریRF  است که مخفف Radio Ferequency است. 
همانطور که از اس��م این فناوری پیداس��ت فرکانس کاری این فناوری از دزدگیر 

فروشگاهی در حوزه فرکانس رادیویی بین رنج ۲ تا ۱۰ مگاهرتز است.
جامش ادامه داد: فناوری RF معمول ترین نوع دزدگیر فروش��گاهی اس��ت که 
یکی از اصلی ترین دالیل آن تنوع تگ امنیتی این فناوری برای پوشش دهی همه 

صنوف است.
این فعال فناور به مزایای فناوری RF  اشاره کرد و گفت: از مزایای این فناوری 
عالوه بر تنوع تگ و قیمت مناس��ب و مدل های متنوع، اثرپذیری کمتر از آلودگی 
نویزی محیط به دلیل فرکانس کاری باالتر نسبت به دزدگیر فروشگاهی با فناوری 

AM  است.
وی اضافه کرد: از معایب تکنولوژی RF عملکرد نامناسب در کنار اجناس فلزی 
است. یکی دیگر از مزایای دزدگیر فروشگاهیRF ، لیبل های امنیتی این فناوری 
است که دارای قیمت بسیار مناسب با چسبندگی باال به همراه ابعاد کوچک است 
ک��ه کاربری این فناوری را برای فروش��گاه کتاب و انتش��اراتی ها، هایپرمارکت ها، 

فروشگاه های چرم و کیف و کفش و... با صرفه اقتصادی کرده است.
AM مخفف Acusto Magnetic است، همانطور که از نام گیت فروشگاهی 
با تکنولوژی AM پیداست فرکانس کاری این تکنولوژی در محدوده فرکانس های 
صوتی بوده، فرکانس کاری گیت فروشگاهی AM بسیار کمتر از گیت فروشگاهی 
RF اس��ت، کمتر ب��ودن فرکانس کاری یک مزیت و یک عیب ب��رای این فناوری 

نسبت به فناوری RF رقم زده است.
 با کاهش فرکانس ضریب نفوذ بر روی فلزات بیشتر می شود لذا گیت فروشگاهی 
AM عملکرد بهتری نس��بت به گیت فروش��گاهی RF در کاربری هایی که دارای 
اجناس فلزی یا مشتقات فلز مانند فروشگاه های لوازم جانبی موبایل، فروشگاه های 
لوازم آرایشی و بهداشتی دارد، اما با کاهش فرکانس کاری یک مسئله خود را بیشتر 
نمایان می کند و آن هم نویزپذیری در گیت های فروش��گاهی AM  بیشتر است 
آن هم به این دلیل است که تجهیزات برقی در رنج ۵۸ کیلوهرتز کار می کنند در 
محیط فروشگاه بیشتر از تجهیزاتی است که در رنج ۲ تا ۱۰ مگاهرتز کار می کنند، 

لذا گیت فروشگاهی AM تداخل و نویز بیشتری از محیط اطراف خود می گیرد.
این فعال فناور به موضوع اش��تغال زایی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: در این 
شرکت به صورت مستقیم برای ۱۰ نفر و به صورت غیرمستقیم برای بیش از ۱۰۰ 
نفر ش��غل ایجاد شده است. مدیرعامل شرکت دانش بنیان »نیرو پردازش اسپینر« 
درباره صادرات محصول تولیدش��ده گفت: بردهای الکترونیکی این ش��رکت که به 
عنوان هس��ته اصلی محصول شناخته می شود به کش��ورهای چین، مصر، امارات، 
عراق و افغانستان صادر شده است. وی گفت: نمونه مشابه این محصوالت به صورت 
رس��می و غیررسمی وارد کشور می ش��ود که عمدتا این محصوالت ساخت کشور 

چین، آمریکا و کشورهای اروپایی است.
جام��ش ب��ه قیمت تمام ش��ده محصوالت تولیدی ش��رکتش و اخت��الف آن با 
نمونه خارجی وارداتی اش��اره کرد و توضیح داد: قیمت نمونه مش��ابه خارجی در 
برخی برندها تا ۱۴ هزار یورو نیز می رس��د این در حالی است که قیمت تمام شده 
محصوالت این شرکت از حدود ۲ میلیون تا ۵ میلیون تومان به فروش می رسد که 

به لحاظ کیفیت و کارایی نیز با آنها قابل رقابت است.

می گوید:
واقعا عالقه مند یم برای آیپد اپلیکیشـن جداگانه ای طراحی کنیم، اما کاربران بسیار 
زیاد و کارهای زیادی برای انجام داریم؛ به  همین  دلیل، این امر جزو فهرسـت بهترین 

کاری نیست که باید انجام دهیم.
اینسـتاگرام مانند گذشـته، با سرسـختی از دلیل اصلی طراحی نکردن اپلیکیشنی 
اختصاصی برای آیپد چیزی نمی گوید. موسـری در پاسـخ به این پرسش که »چرا ماه 

گذشته دایرکت در نسخه  وب برای آیپد در اولویت قرار داشته است؟« می گوید:
دایرکت به  این دلیل مهم است که به کاربران اجازه می دهد با افرادی در تماس باشند 

که برای شان اهمیت دارند.

تا چند سال گذشته، چندین برنامه  جانبی اینستاگرام طراحی شده مخصوص آیپد در 
دسـترس کاربران بود، اما اینستاگرام بدون آنکه اپلیکیشن اختصاصی خود برای آیپد 
اپل را ارائه دهد، با API جدید باعث از کار افتادن همه  آنها شـد. این شـبکه  اجتماعی 
همچنین عقیده دارد نسـخه  وب اپلیکیشـن اینسـتاگرام که قابلیت اضافه شـدن به 
صفحـه اصلی را نیـز دارد، به حد کافی برای تبلت آیپد مناسـب اسـت، اما درنهایت 

واقعیت این است که نسخه  وب کارایی اپلیکیشن اختصاصی را ندارد.
در پایان، باید اشاره کنیم که هنوز اثری از طراحی اپلیکیشنی اختصاصی برای آیپد 
در نقشـه  راه اینستاگرام دیده نمی شـود، اما پذیرفتن صحبت های موسری باتوجه  به 

منابع عظیم در اختیار فیس بوک کمی سخت است.

وضعیت بخش انرژی کشور براساس آخرین نتایج ترازنامه هیدروکربوری
محمد طهماسب زاده - کارشناس توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

با گیت های الکترونیکی ساخت داخل

امنیت فروشگاه ها افزایش یافت

توضیح مدیرعامل اینستاگرام درباره طراحی نشدن اپلیکیشن اختصاصی برای آیپد

یادداشـت

»پاناسه« عنوان جشنواره و مس��ابقه ای است که توسط صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فناوران معاونت علمی و حمایت ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری برگزار می شود که در آن رقابت نفسگیر پایان نامه های دانشجویی را شاهد هستیم. 
»پاناسه« جشنواره و مسابقه ای برای دانشجویان است؛ دانشجویانی که پایان نامه خود را در 
یکی از مقاطع تحصیلی دفاع کرده اند. ایمان افتخاری، رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فن��اوران معاونت علمی و فناوری درب��اره برگزاری این رویداد بیان ک��رد: در این رویداد 
دانشجویان می توانند محتوای پایان نامه خود را به گونه ای قابل فهم برای عموم در مدت زمان 
۳س��ه دقیقه ارائه کنند. به این ترتیب بخشی از پژوهش های انجام شده توسط دانشجویان 
قابل عرضه به جامعه می ش��ود و گامی هم در توانمندس��ازی پژوهشگران جوان در جهت 

استفاده بهینه از فرصت های ارائه پژوهش و  خالصه سازی حداکثری برداشته می شود.

پایان نامه های دانشجویان در 3 دقیقه با 
یکدیگر رقابت می کنند



اگرچه بس��یاری از برندها بر روی روش های پرهزینه برای جلب نظر 
مخاطب هدف تمرکز دارند، اما نس��ل جدید کارآفرینان بر روی اهمیت 
اعتماد مش��تریان به ی��ک برند تاکید دارند. امروزه مش��تریان انتظارات 
بسیار زیادی از یک برند دارند. این امر تا حد زیادی کار را برای فعالیت 
کارآفرینان دشوار کرده است. به همین خاطر فعالیت آژانس های کسب 
و کار و بازاریابی در طول دو دهه اخیر توس��عه بسیار زیادی پیدا کرده 
اس��ت. اگر به دقت نسبت به رفتار مشتریان نسل جدید در قبال برندها 
توج��ه کنیم، اغل��ب آنها در تالش برای یافتن برن��دی مطمئن و دارای 
اعتبار هس��تند. این امر بیانگر عالقه مش��تریان ب��ه خرید مداوم از یک 
برند است. شرکت های بزرگ براساس همین خواسته مشتریان اقدام به 
راه اندازی کمپین های بزرگ و تعاملی می کنند. هدف اصلی در این فضا 
ایجاد جلوه ای جذاب و قابل اعتماد از برند برای مشتریان هدف است. 

اگ��ر برند ما دارای اعتبار الزم برای جلب نظر مخاطب هدف نباش��د، 
بای��د به س��رعت اقدامی اساس��ی برای رفع این مش��کل ک��رد. در غیر 
ای��ن صورت وضعیت برند ما بحرانی خواهد ش��د. خوش��بختانه امروزه 
راهکارهای بس��یار زیادی برای بهبود وضعی��ت یک برند وجود دارد. ما 
در ادامه بخش��ی از این راهکارها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. هدف 
اصلی در این بخش ارتقای سطح اعتماد و اعتبار برند در نگاه مشتریان 

در پنج گام ساده است. 
نقش اعتماد در فرآیند برندسازی

امروزه اغلب بازارها دارای رقابت بسیار زیادی هستند. این امر اهمیت 
فرآین��د برندس��ازی برای جلب نظر مخاطب ه��دف را افزایش می دهد. 
بدون استفاده درس��ت از فرآیند برندسازی اغلب شرکت ها ویژگی های 
مش��ابهی پیدا خواهند کرد. این امر فرآیند تصمیم گیری برای مشتریان 
را به ش��دت دش��وار می کند. براساس گزارش موسس��ه فوربس، امروزه 
اعتماد مش��تریان به یک برند نقش مهمی در تصمیم گیری ش��ان برای 

خرید محصوالت ایفا می کند. 
یکی از خبرهای بد برای برندها در زمینه افزایش اعتبارش��ان در نگاه 
مخاطب هدف افزایش روند تولید اخبار جعلی در ش��بکه های اجتماعی 
اس��ت. شاید در نگاه نخست اخبار جعلی تاثیر چندانی بر روی مخاطب 
هدف نداش��ته باش��د، اما این اخبار توانایی تغییر نگرش مش��تریان به 
برندها را دارد بنابراین ما باید حضور فعالی در ش��بکه های اجتماعی به 

منظور حفاظت از برندمان داشته باشیم. 
براس��اس مطالعه گسترده موسس��ه الدمن بر روی مشتریان آمریکای 
ش��مالی اغلب آنها در صورت اعتماد به یک برند اقدام به خرید خواهند 
کرد. این امر اهمیت بس��یار زی��ادی برای فعالیت برنده��ا دارد. بر این 
اس��اس اگر م��ا توانایی جلب نظر مش��تریان به طور کارآمد را نداش��ته 

باشیم، میزان فروش مان به شدت کاهش خواهد یافت. 
اغلب مش��تریان در زمینه خرید محصوالت به سراغ برندهای نام آشنا 
ی��ا مورد توجه نزدیکان ش��ان می روند. این امر اهمی��ت اعتبار و اعتماد 
مش��تریان به یک برند را نشان می دهد. امروزه وظیفه اصلی برندسازی 
ایجاد نمایی جذاب از ش��رکت برای مخاطب هدف است. به این ترتیب 
شانس ما برای جلب اعتماد مشتریان افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
متاس��فانه بسیاری از برندها در عمل نس��بت به این فرآیند توجه کافی 
ندارن��د. به همین خاطر هیچ گاه از مزیت های مش��تریان ثابت بهره مند 

نمی شوند. 
براس��اس مطالعه موسسه الدمن بر روی مش��تریان برای ۸۱درصد از 
آنه��ا معیار اعتماد به برند در تصمیم گیری برای خرید محصوالت نقش 
اساس��ی ایفا می کند. این امر به معنای ضرورت اس��تفاده از راهکارهای 

گوناگون در راس��تای افزایش اعتماد مشتریان است. بهترین توصیه در 
ای��ن بخش تالش برای تعامل نزدیک تر با مخاطب هدف اس��ت. در غیر 
این صورت ما به هیچ وجه توانایی جلب نظر مخاطب هدف را نخواهیم 
داش��ت. اش��تباه برخی از برندها تالش برای ایج��اد فاصله میان خود و 
مش��تریان هدف است. به این ترتیب برند موردنظر با ایجاد فاصله میان 
خود و مشتریان در تالش برای نمایش جلوه ای حرفه ای است. وقتی ما 
تعامل نزدیکی با مخاطب هدف نداش��ته باش��یم، توانایی جلب نظر وی 
دش��وار خواهد ش��د. هرچه تعامل ما با مخاطب هدف نزدیک تر باش��د، 
احتمال کس��ب موفقیت بیشتر می شود. این امر در حوزه روابط با سایر 

افراد تاثیرگذار بر کسب و کارمان، مانند سهامداران نیز صحت دارد. 
۵ تکنیک کاربردی برای افزایش اعتبار برند

بی تردید راهکارهای بس��یار زیادی ب��رای افزایش اعتبار برندها وجود 
دارد. در این بخش من پنج مورد از ساده  و در عین حال کاربردی ترین 

نمونه ها را مورد بررسی قرار خواهم داد. 
۱. شفافیت

مش��تریان ام��روزی اهمیت بس��یار زیادی به عملکرد ش��فاف برندها 
می دهن��د. این ام��ر افزایش تمایل برندها برای به صورت کامال روش��ن 
و واضح بودن را به همراه داش��ته اس��ت. شاید تا همین چند سال پیش 
برندها نس��بت به عملکرد شفاف حساس��یت زیادی نشان نمی دادند، با 
این حال اکنون مشتریان انتظار انتشار صورتحساب مالی روشن از سوی 
برندها را دارند. این امر به ویژه در حوزه های درگیر با حفاظت از محیط 

زیست اهمیت بسیار بیشتری پیدا می کند. 
شاید گاهی اوقات عملکرد شفاف برای برندها چالش برانگیز باشد. این 
امر بیش��تر متوجه دشواری های عملکرد شفاف است. بسیاری از برندها 
در این زمینه با مشکالت عمده ای نظیر ناتوانی در زمینه فهم انتظارات 
مشتریان از شفافیت دست و پنجه نرم می کنند. اصوال مشتریان امروزی 
انتظ��ار توضیح روش��ن درباره تراز مالی برنده��ا و همچنین نحوه تولید 
محصوالت را دارند. به عنوان مثال، اگر ش��ما در زمینه تولید کیف های 
چ��رم فعالی��ت دارید، باید تضمین ه��ای معتبری پیرام��ون نحوه تولید 
کیف ها و قواعد زیس��ت محیطی به مشتریان دهید. در غیر این صورت 

شاید با اعتراضات گسترده از سوی مشتریان مواجه شوید. 
2. اهمیت اعتبار اجتماعی

امروزه مش��تریان اهمیت بس��یار زی��ادی به تعامل س��ازنده با برندها 
می دهن��د. این امر اهمی��ت راه اندازی بخش روابط عموم��ی توانمند را 
برجسته می س��ازد. اگر مشتریان پرسش یا شکایتی از ما داشته باشند، 
باید به سرعت پاسخ مناسب را دریافت کنند. در غیر این صورت اعتبار 
برند ما در نگاه مخاطب هدف خدشه دار خواهد شد. هرچه میزان اعتماد 
مشتریان به برند ما بیشتر شود، انتظارشان برای دریافت پاسخ سریع تر 
افزای��ش خواه��د یافت بنابراین م��ا باید توجه ویژه ای ب��ه بخش روابط 

عمومی برندمان داشته باشیم. 
حضور فعال در ش��بکه های اجتماعی یکی از راهکارهای مناسب برای 
افزایش اعتبار اجتماعی برندمان اس��ت. امروزه اینفلوئنسرهای متعددی 
در حوزه های مختلف مش��غول فعالیت هستند. این امر فرصت مناسبی 
در اختی��ار برندها برای هم��کاری با این افراد در راس��تای تاثیرگذاری 
بیش��تر بر روی مش��تریان فراهم می کند. نکته مهم در زمینه همکاری 
با افراد تاثیرگذار توجه به س��ابقه و اعتبارش��ان است. بی تردید برخی از 
اینفلوئنسرها از طریق خرید الیک یا سایر روش های غیرقانونی اقدام به 
کس��ب شهرت کرده اند. همکاری با چنین افرادی نتیجه ای جز شکست 

برای ما به همراه نخواهد داشت. 
3. ضرورت به روز بودن

گاهی اوقات فرآیند ایجاد اعتماد در میان مش��تریان در پشت صحنه 
کس��ب و کار و نحوه فعالیت س��ازمانی برندمان جریان دارد. اگر ما در 

تالش برای جلب اعتماد مش��تریان به برندمان هس��تیم، باید همیش��ه 
آماده پذیرش انتقادات و به روز رس��انی فرآیند فعالیت برندمان باش��یم. 
بدون تردید هر برندی دارای نقاط ضعف متعددی اس��ت. اگر مشتریان 
اقدام به انتقاد از ما می کنند، این امر ناشی از اهمیت ما در نگاه آنهاست 
بنابراین ما باید این انتقادات را در راستای بهبود عملکرد برندمان مورد 

استفاده قرار دهیم. 
اش��تباه برخی از برندها عدم توجه به انتقادات مشتریان است. به این 
ترتیب به تدریج مش��تریان از برند ما دلس��رد خواهند ش��د. این امر به 

معنای پایان کار یک برند در دنیای کسب و کار خواهد بود. 
ارائه خدمات به روز همیش��ه در ارزیابی مشتریان از برند ما تاثیر دارد. 
ما باید همیشه به دنبال استفاده از آخرین فناوری های روز برای ارتقای 
کیفیت خدمات مان باش��یم. فقط در این صورت امکان حفظ مشتریان 
هدف فراهم خواهد ش��د. اش��تباه اصلی در این میان تالش برای حفظ 
مش��تریان بدون توجه به پیشرفت های حوزه کاری مان است. نتیجه این 
ام��ر عقب مان��دن ما از رقبا در زمین��ه ارائه راهکاره��ای بهتر برای رفع 

مشکالت مشتریان خواهد بود. 
۴. تداوم، کلید موفقیت بلندمدت

هر برندی دارای ش��خصیت خاص خود اس��ت. همی��ن نکته موجب 
عالقه مندی برخی از مش��تریان در بازار به برند ما خواهد ش��د. یکی از 
ن��کات مهم در زمینه افزایش اعتماد مش��تریان به برندمان تالش برای 
پایبندی به ش��خصیت اصلی برندمان اس��ت. ش��اید ای��ن نکته در نگاه 
نخست همراه با مشکالت بسیار زیادی باشد. به هر حال هر برند نیازمند 
ارتقای ویژگی ها یا به بیان دیگر ایجاد تغییرات است. نکته مهم در این 
میان حفظ ارزش های مرکزی برندمان در بلندمدت است. بهترین نمونه 
در ای��ن زمینه برند نایک اس��ت. این برند در ط��ول دهه های متمادی 
فعالیت در دنیای تولید لوازم ورزشی هنوز هم حمایت از ورزشکاران در 
سراس��ر دنیا را ادامه می دهد. این امر نقش مهی در ارزیابی مشتریان از 
این برند بزرگ دارد. درست به همین خاطر کمتر برندی توانایی رقابت 

با نایک را دارد. 
5. فقط انجامش بده

در پای��ان یک روز کاری فقط یک معیار مه��م برای ارزیابی اعتبار 
و اعتم��اد برند در نگاه مش��تریان وجود دارد. این معیار برخواس��ته 
از می��زان عم��ل برندها به تعهدات ش��ان اس��ت. بی تردی��د هر برند 
دارای تعهدات بس��یار زیادی اس��ت. گاهی اوقات ما در زمینه اجرای 
تعهدات مان کم کاری بس��یار زیادی انجام می دهی��م. این امر اعتبار 
برندمان در نگاه مش��تریان را به ش��دت کاه��ش می دهد بنابراین ما 
همیش��ه باید تعهدات برندمان در قبال مش��تریان را در یاد داش��ته 
باشیم، در غیر این صورت به سرعت مورد بی اعتمادی مشتریان قرار 

خواهیم گرفت. 
برندتان را از صفر بنا کنید

امروزه س��ر و صدای بسیار زیادی از س��وی میلیون ها برند در سراسر 
جهان ش��نیده می ش��ود. نکته مهم در این میان عدم توجه مشتریان به 
بخش قابل توجهی از این برندهاست. اگر ما به دنبال کسب موفقیت در 
دنیای کس��ب و کار هس��تیم، باید نسبت به ایجاد تفاوت میان خودمان 
و دیگران توجه داش��ته باش��یم. در غیر این صورت ما نیز در میان سایر 

برندهای پرسر و صدا و کلیشه ای قرار خواهیم گرفت. 
اغلب کارآفرینان باید برندشان را از صفر بنا کنند. این امر دشواری های 
زیادی دارد، اما ش��انس تعامل سازنده با مشتریان و ارتقای سطح کسب 
و کار به صورت قدم به قدم را فراهم خواهد ساخت. برندسازی مناسب 
نکته ای مهم و ضروری در فرآیند توس��عه برند و جلب اعتماد مشتریان 

محسوب می شود. 
noobpreneur.com :منبع

همه آن چیزی که می توان از ایده فراپاچینو 
اسب تک شاخ استارباکس آموخت

نوآوری تنها رمز موفقیت محسوب می شود، با این حال بسیاری از افراد 
تص��ور می کنند ک��ه فضا برای چنین اقدامی در برخ��ی از صنعت ها کامال 
بسته است. این امر در حالی است که تنها فضای بسته در ذهن شما وجود 
دارد. برای مثال اگرچه به عقیده بس��یاری از افراد صنعت قهوه محدودیت 
رشد داشته و پیشرفت را صرفا برای برندهای حوزه تکنولوژی می دانند، با 
این حال استارباکس خالف این موضوع را به اثبات رسانده است. فراپاچینو 
اس��ب تک ش��اخ یکی از این نمونه ها محسوب می شود که چند سال پیش 
اس��تارباکس برای مدتی آن را عرضه کرد و به یک باره تعداد خریداران با 
افزایشی چش��مگیر مواجه شد. این نوشیدنی که با دو رنگ آبی و صورتی 
جذابیت بصری باالیی را ایجاد کرده بود، س��ه طعم مختلف را داش��ت. در 
الیه باالیی با طعم میوه های ش��یرین ش��روع می ش��د و در قسمت وسط  
ی��ک طعم ترش غالب بود. در نهایت نیز مزه قهوه به عنوان آخرین بخش 
در ده��ان باقی می ماند، با این حال علت موفقی��ت باالی این طرح، طعم 
متفاوت آن نبوده و تنها در ظاهر آن خالصه می ش��ود. درواقع این امر که 
اف��راد پس از س��ال ها قهوه ای با ظاهر متف��اوت را ببینند، خود کنجکاوی 
باالی��ی را برای همگان به همراه داش��ت. موفقیت این طرح باعث ش��د تا 
ش��اهد مواردی دیگر نظیر فراپاچینو اژدها باش��یم، با این حال چه چیزی 

را می توان از این اقدام بزرگ ترین کافی شاپ زنجیره ای جهان آموخت؟ 
بدون ش��ک این امر که با تفاوت های کوچک مخاطب را تحت تاثیر قرار 
دهید، بزرگ ترین درس از این اقدام بوده و الزم اس��ت تا هر برندی برای 
خود چنین اقدامات متفاوتی را داش��ته باش��د، با این حال فراموش نکنید 
ک��ه این طرح ها باید محدوده زمانی خاصی را داش��ته باش��د تا روند رایج 
کار ش��ما با مخاطره مواجه نش��ود. درواقع برای این ام��ر که جانی دوباره 
ب��ه میزان فروش خود بدهید، حتم��ا نباید به دنبال راهکارهای پرهزینه و 

بسیار سخت باشید. 
smallbiztrends.com :منبع

OurMine باشگاه بارسلونا قربانی جدید هکرهای

هکرهای OurMine که در چند وقت اخیر به حس��اب های توییتری 
فیس بوک، اینس��تاگرام، کمیته بین المللی المپیک دسترس��ی پیدا کرده 
بودند، در جدیدترین اقدام خود صفحه رس��می باش��گاه بارس��لونا را مورد 
حمله قرار داده و اخباری عجیب را منتش��ر کردند. برای مثال آنها مدعی 
ش��دند که با مش��اهده پیام های ش��خصی، به این نتیجه رسیده اند که در 
تابس��تان پیش رو، نیمار از پاری سن ژرمن به این باشگاه بازخواهد گشت. 
همچنی��ن پیام ه��ای اعتراض آمیزی علی��ه مدیریت این باش��گاه، جوزپ 
 Super Bowl بارتومئو نیز منتش��ر ش��د. قبل از برگزاری مسابقه فینال
نیز این گروه به صفحه دو فینالیس��ت نفوذ کرده و با این اقدام ش��هرتی را 
برای خود پیدا کردند. درواقع به نظر می-رس��د که هدف اصلی این گروه 
صرف��ا مطرح کردن خود باش��د. البته هنوز از دلی��ل این حمله اخباری در 
دسترس نیس��ت و در رابطه با مبدأ آن نیز تردیدهایی وجود دارد. اگرچه 
عربس��تان به عنوان متهم اصلی معرفی می ش��ود، با این حال هنوز مدرک 
قاب��ل قبولی برای اثبات این ادعا وجود ن��دارد. نکته ای که در این بین به 
چشم می خورد، مشکل شدید امنیتی توییتر بوده که پس از گذشت چند 
ماه هنوز نتوانس��ته است تا برای این معضل راهکاری پیدا کند. تحت این 

شرایط باید دید که قربانی بعدی این گروه چه کسی خواهد بود. 
businessinsider.com :منبع

بارسلونا سومین تیم ورزشی دارای ارز دیجیتال

پیش��رفت تکنولوژی در تمام��ی زمینه ها تاثی��رات فوق العاده ای را به 
همراه داش��ته و در این بین تیم های ورزش��ی نیز از این قاعده مستثنی 
نبوده اند. در این بین در چند سال اخیر مسئله ارز دیجیتال و تکنولوژی 
بالک چین به موضوعی جدی در علم اقتصاد تبدیل ش��ده است. در این 
راس��تا باش��گاه بارس��لونا نیز برای تعامل بهتر با طرفداران خود اقدام به 
عرضه ارز دیجیتال کرده اس��ت. این رمزارز با نام BAR قرار است تا در 
ابتدا تنها از طریق شبکه اجتماعی Socios و وب سایت Chiliz عرضه 
ش��ود. این امر در حالی اس��ت که مدتی قبل دو باشگاه پاری سن ژرمن و 
یوونتوس نیز اقدامی مش��ابه را انجام داده اند. به همین خاطر پیش بینی 
می ش��ود که تا س��ال آینده اکثر باش��گاه های بزرگ جهان این امکان را 
برای خ��ود ایجاد کنند، با این حال برای س��نجش میزان موفقیت بودن 
ای��ن طرح و رفع خطاه��ای احتمالی در مرحله نخس��ت تنها ۱۰۰ هزار 
نفر از این امکان برخوردار خواهند ش��د و پس از آن هر فردی از سراسر 
جهان می تواند از آن اس��تفاده کند. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته 
باش��ید این اس��ت که این رمزارز ه��ا قابل فروش و انتق��ال نبوده و تنها 
برای خرید محصوالت و س��رویس های باشگاه طراحی شده است. در این 
رابطه الکس��اندر درفیوس مدیرعامل Chiliz و Socios در جدیدترین 
مصاحبه خود عنوان کرده اس��ت که همکاری با پردرآمدترین باشگاه در 
س��ال گذش��ته که عنوان پرطرفدارترین را نیز به دست آورده است، یک 
موفقیت بس��یار بزرگ بوده و این امر منجر به کس��ب ش��هرت سریع و 
افزایش تقاضاها برای همکاری خواهد شد، با این حال هنوز اطالعاتی از 
درآمد باش��گاه بارسلونا از این همکاری منتشر نشده است. تنها اطالعات 
در دسترس از باشگاه بارسلونا نیز به مصاحبه جوزف پونت یکی از اعضای 
هیأت مدیره باشگاه بارسلونا برمی گردد که ضمن خوشحالی از این امکان 
جدید، عنوان کرده اس��ت که در آینده شاهد نزدیک شدن بیشتر باشگاه 
با طرفداران خود در سراس��ر جهان خواهیم ب��ود. پیش بینی ها حاکی از 
آن اس��ت که این اقدام می تواند میزان درآمد باش��گاه را تا پایان سال با 
تغییراتی فوق العاده همراه س��ازد. حال باید دید واکنش مس��ئوالن رئال 

مادرید به عنوان رقیب اصلی این باشگاه، چه خواهد بود.
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تمام برندها آرزوی بازاریابی بی دردس��ر برای محصوالت شان را دارند. به 
ه��ر حال همه ما در تالش برای تولید محص��والت عالی و باکیفیت برای 
مخاطب هدف هس��تیم. نکته مهم در این میان توانایی برند ما برای جلب 
نظر مخاطب هدف است. صرف هزینه های گزاف در حوزه بازاریابی به طور 
عمده با هدف افزایش فروش صورت می گیرد. تصویر ایده آل برندها توانایی 
تاثیرگذاری عمیق بر روی مخاطب هدف اس��ت. به این ترتیب مش��تریان 
ناگزیر از خرید محصول ما خواهند شد. حالت عملی این رویای جذاب از 
سوی برندهای بزرگ با صرف هزینه های گزاف برای شناخت ویژگی های 
مشتریان و تولید محتوای بازاریابی جذاب صورت می گیرد بنابراین اجرای 
این طرح بزرگ در عمل غیرممکن نیست. نکته مهم در این میان ضرورت 
توجه به تفاوت توانایی بازاریابی برندهای مختلف است. این امر به طور ویژه 
درباره کسب و کارهای کوچک مصداق دارد. وقتی ما با بودجه محدود برای 
بازاریابی مواجه هستیم، جلب نظر مخاطب هدف به شیوه ای مقاومت ناپذیر 

دشوار خواهد شد. 
من اخیرا مش��کالت موجود در زمینه بازاریاب��ی تاثیرگذار و جلب نظر 
مخاط��ب ه��دف به ص��ورت مقاومت ناپذیر را با س��ابری س��وبی، یکی از 
بازاریاب های حرفه ای و موفق، در میان گذاشته ام. آژانس بازاریابی کینگ 
کونگ تحت مدیریت س��ابری در طول یک دهه اخیر موفقیت های بسیار 
زی��ادی در حوزه همکاری با برندهای بزرگ کس��ب کرده اس��ت. این امر 
موجب اس��تفاده از نظ��رات و توصیه های وی در ط��ول نگارش این مقاله 

شده است. 
براساس نظر سابری فرآیند بازاریابی ۸۰درصد از فعالیت برندها در دنیای 
کس��ب و کار را ش��کل می دهد: »بدون بازاریابی مناسب ما توانایی فروش 
بهتری��ن محصوالت دنی��ا را نیز نخواهیم داش��ت.« نکته مهم درخصوص 
مش��تریان کنونی مقاومت نس��بی آنه��ا در برابر کمپین ه��ای بازاریابی و 
تبلیغات مختلف است. این امر در عمل برندها را با مشکالت بسیار زیادی 
مواجه کرده اس��ت بنابراین ما باید به دنبال راهکارهایی برای جلب دوباره 
توجه مخاطب هدف باشیم. در غیر این صورت تمام فعالیت های بازاریابی 
ما بی نتیجه باقی خواهد ماند. نکته مدنظر س��ابری در این بخش توجه به 
معیارهای مهم برای مشتریان است. ما باید توانایی جذاب سازی محصوالت 
و خدمات مان برای گروه های مختلف مشتریان را داشته باشیم. در غیر این 
صورت امکان فعالیت مناسب در دنیای کسب و کار را از دست خواهیم داد.
اش��تباه برخی از برندها و کارآفرینان در زمینه بازاریابی توجه صرف به 
معرفی محصوالت جدید همراه با استفاده از فناوری های تازه است. اگرچه 
این امر مزیت های بسیار زیادی برای برندها خواهد داشت، اما در بسیاری 
از مواقع برندها توانای��ی معرفی محصوالتی کامال تازه را ندارند. به همین 
خاطر در عمل باید به دنبال راهکارهایی برای بهبود وضعیت برندها بدون 
نی��از به تولید محصوالت کامال انقالبی ب��ود. بحث اصلی مقاله کنونی نیز 
جذاب سازی محصوالت برند بدون صرف هزینه های گزاف است. متاسفانه 
امروزه فعالیت بسیاری از برندها شبیه به هم شده است. به این ترتیب در 

عمل تفاوت چندانی میان محصوالت مختلف آنها قابل مشاهده نیست. این 
امر فرآیند تصمیم گیری برای مشتریان را دشوار خواهد کرد بنابراین هدف 
اصلی ما باید افزایش جذابیت های محصوالت برندمان برای مخاطب هدف 
باش��د. در ادامه برخی از برترین شیوه های دستیابی به این هدف را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 
۱. شخصی سازی منحصر به فرد محصوالت

یک��ی از دالیل اصل��ی موفقیت برنده��ای بزرگ در زمین��ه جلب نظر 
مش��تریان استفاده از شیوه  های کمتر متعارف در تعامل با مشتریان است. 
بدون تردید طراحی یک کمپین جذاب آرزوی هر برندی محسوب می شود. 
در این میان برندهای بزرگ و موفق به خوبی توانایی شناس��ایی س��لیقه 
مشتریان شان را دارند. وقتی از مشتریان صحبت می کنیم، دامنه یکدستی 
از افراد مدنظرمان نیست. اشتباه بسیاری از کارآفرینان تلقی مشتریان در 
قالب افرادی کامال یکدست است. به این ترتیب در عمل فقط بر روی یک 

گروه مشخص از مشتریان تمرکز خواهد شد. 
یکی از ن��کات مهم در زمینه افزایش جذابی��ت محصوالت تالش برای 
شخصی س��ازی محصول یا سرویس برای مخاطب هدف است. این امر در 
دنیای پر از س��ر و صدا و ش��لوغی برندها دارای اهمیت منحصر به فردی 
اس��ت. متاسفانه بس��یاری از برندها توانایی شخصی س��ازی محصوالت یا 
خدمات ش��ان را ندارند. به ای��ن ترتیب در عمل علی رغم تولید محصوالت 
باکیفیت قادر به رقابت با دیگر برندها نخواهند بود. گام نخست در زمینه 
شخصی س��ازی محصوالت ش��ناخت دقیق کاال یا خدمات برندمان است. 
ش��اید در نگاه نخست بسیاری از کارش��ناس ها و کارآفرینان این نکته را 
خنده دار تلقی کنند، اما امروزه بس��یاری از برندها ویژگی های دقیق و ریز 
محصوالت ش��ان را نمی دانند. این امر موجب ناتوانی تیم بازاریابی در بیان 

دقیق برتری های یک محصول در مقایسه با سایر محصوالت می شود. 
بنابراین آنچه مورد بررسی قرار گرفت گام نخست شناخت ویژگی های 
منحصر به فرد محصوالت مان اس��ت. سپس ما باید این ویژگی ها را بدل 
به نکات کاربردی و آش��نا برای مخاطب هدف کنیم. برخی از برندها در 
این زمین��ه بیش از حد بر روی اصطالحات تخصص��ی تکیه دارند. این 
ام��ر موجب ناتوانی مخاطب هدف در زمینه فه��م کلیات و ویژگی های 
محص��والت ما خواهد ش��د. تالش اصل��ی ما در حوزه شخصی س��ازی 
محص��والت باید بر بیان س��اده و همه فهم ویژگی ه��ای محصوالت مان 
برای گروه های مختلف مش��تریان هدف باش��د. به این ترتیب ما امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و فروش محصوالت مان به ش��یوه ای 

تضمینی را خواهیم داشت.
2. اهمیت بیان ویژگی های محصوالت

یکی از ن��کات مهم در زمینه تقویت انگیزه مش��تریان برای خرید یک 
محص��ول آگاهی از نحوه کارکرد آن اس��ت. این نکت��ه در مورد برخی از 
محصوالت به نظر س��اده نیز کاربرد دارد. ما همیشه باید نحوه استفاده از 
محصوالت مان را به طور کامل توضیح دهیم. در غیر این صورت مشتریان 
در جس��ت وجوی توضیحات دلخواه ش��ان به سوی س��ایر برندها خواهند 
رفت. اش��تباه اغل��ب برندها در این زمینه اکتفا ب��ه توضیحات موجود در 
سایت رسمی شان است. به این ترتیب دیگر خبری از مواردی نظیر تولید 

ویدئوهای آموزشی یا تبلیغات مبتنی بر کارکرد محصوالت نخواهد بود. 
توجه به کس��ب سود بیش��تر در ابتدای راه اندازی کس��ب و کار بسیار 
خطرناک خواهد بود. این امر ش��رکت موردنظ��ر را در تنگناهای عجیبی 
برای کسب س��ود فراوان در ماه های نخست تاسیس می اندازد. نکته مهم 
در زمینه راه اندازی یک کس��ب و کار توجه به شیوه های کاهش مشکالت 
مشتریان است. هر محصول یا سرویسی در تالش برای رفع یکی از نیازهای 
مش��تریان تولید و روانه بازار می ش��ود. گاهی اوقات برندها این نکته مهم 
را فراموش می کنند. بنابراین باید همیش��ه نسبت به اهمیت این موضوع 
واقف باشیم. در غیر این صورت به راحتی از هدف اصلی کسب و کار دور 

خواهیم شد. 
در ای��ن بخش نحوه فعالیت برخی از آژانس ه��ای بازاریابی در زمینه 
ارائه خدمات به مش��تریان قابل توجه اس��ت. اغلب آژانس های بازاریابی 
پیش از دس��تیابی به نتایج دلخواه مشتریان شان اقدام به اخذ هزینه از 
آنها نمی کنند بنابراین با مش��اهده نخس��تین بارقه های موفقیت فرآیند 
اخذ هزینه از مش��تریان مطرح خواهد ش��د. ما در زمینه بازاریابی برای 
محص��والت یا خدمات برندمان نیز بای��د همین گونه عمل کنیم. انتظار 
دریافت س��ود فراوان پیش از تعامل سازنده با مشتریان یا تجربه دوران 

رکود ابتدایی پس از شروع کسب و کار کامال غیرمنطقی خواهد بود.
3. ایجاد احساس اضطرار در مشتریان

یکی از روش های کالسیک و همچنان کاربردی در حوزه کسب و کار 
مربوط به ایجاد ش��رایط اضطرار برای مشتریان است. این امر به خوبی 
از س��وی خرده فروشی ها مورد توجه قرار می گیرد. به عنوان مثال، ترند 
جمعه س��یاه به خوبی چنین ح��س و حالی در میان مش��تریان ایجاد 
می کند. اگر ما در بازه زمانی جمعه سیاه اقدام به خرید محصوالت مورد 
نظرمان نکنیم، در حالت عادی باید هزینه بسیار بیشتری را تقبل کنیم. 
ایجاد احساس اضطرار در مش��تریان همیشه دارای اهمیت است. نکته 
مهم در این میان شناخت محدودیت های این حوزه است. به عبارت دیگر، 
ما نباید فشار بیش از حدی بر روی مشتریان وارد کنیم. در غیر این صورت 

شاید با مقاومت سرسختانه آنها مواجه شویم. 
سابری در زمینه فعالیت در آژانس بازاریابی کینگ کونگ بر روی ایجاد 
ش��رایط اضطراری تاکید دارد. بر این اساس اغلب کمپین های این آژانس 
همراه با جشنواره های فروش یا برخی تخفیف های گسترده در مدت زمانی 
محدود اس��ت. این امر انگیزه مشتریان برای خرید هرچه بیشتر را تقویت 
می کند. نکته مثبت درباره ش��یوه ایجاد اضطرار امکان اس��تفاده از آن در 
فضای آنالین، درس��ت به مانن��د فضای واقعی اس��ت، بنابراین در چنین 

زمینه های هیچ محدودیتی پیش روی برندها قرار ندارد. 
اگر شما در حوزه فعالیت تان عملکرد به مراتب بهتری در مقایسه با سایر 
رقبا دارید، توجه ویژه مشتریان به شما قطعی خواهد بود، با این حال اگر 
در رقابت تنگاتنگ با دیگر برندها هس��تید، اس��تفاده از نکات کلیدی این 
مقاله برای شخصی س��ازی هرچه بهتر محصوالت ضروری خواهد بود. به 
این ترتیب ما توانایی جلب نظر و متقاعدس��ازی هرچه بیشتر مشتریان را 

خواهیم داشت. 
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چگونه از قابلیت پخش زنده لینکدین بهترین 
استفاده را داشته باشیم 

در ش��بکه هایی نظیر فیس ب��وک و اینس��تاگرام امکان پخش 
زنده از مدت ها قبل راه اندازی ش��ده بود، با این حال این موضوع 
برای لینکدین جدیدتر بوده و این امر باعث ش��ده است تا کمتر 
مورد اس��تفاده قرار گی��رد، با این حال این ش��بکه تخصصی در 
زمینه کس��ب وکار، بهترین مکان برای معرفی خود و ایجاد برند 
ش��خصی محس��وب می ش��ود. به همین خاطر عدم اس��تفاده از 
تمام��ی قابلیت ها در نهایت به ضرر خودتان خواهد بود. فراموش 
نکنید که تمامی کاربران این شبکه، افرادی حرفه ای بوده و عدم 
فعالیت مناسب شما تنها به معنای توانایی اندک است. به همین 
خاطر ش��ما نباید به نح��وی رفتار کنید که این تصویر از ش��ما 
ش��کل گیرد. این سرویس شباهت بسیاری را به الیو اینستاگرام 
داش��ته و رابط کاربری کامال ساده ای را دارد، با این حال سوالی 
که مطرح اس��ت این اس��ت که چگونه بهترین اس��تفاده را از آن 
داشته باشیم. در ادامه به بررسی موضوعاتی خواهیم پرداخت که 
کامال مناسب این بخش است. فراموش نکنید که در بین تمامی 
انواع محتواها، ویدئو ها خصوصا پخش  زنده، محبوبیت به مراتب 
باالتری را داشته و این امر می تواند شانس موفقیت شما را بیش 

از حد افزایش دهد. 
۱-نمایش رویدادهای ویژه 

ای��ن امر که مخاطبین خود را در اتفاقات مهم ش��ریک کنید، 
یکی از اقدامات بسیار خوب محسوب می شود، با این حال توجه 
کنید که شما باید توضیحات الزم را نیز ارائه داده و از بیش از حد 
طوالنی شدن خودداری کنید. درواقع این امر که چه رویدادهایی 
را در معرض نمایش قرار دهید، کامال به خواس��ت ش��ما بستگی 
داشته ولی توصیه می شود که اتفاقات درون سازمانی را در اولویت 
قرار دهید. برای مثال اگر میزبان یک رویداد هس��تید، نباید این 
فرصت را از دس��ت بدهی��د. همچنین اگر از قبل اطالع رس��انی 
الزم انجام ش��ده باش��د، افراد بهتر می توانند زمان خود را با شما 

هماهنگ کرده و در نهایت بیشتر دیده شوید. 
2-تیم خود را معرفی کنید 

این امر که همگان با تیم شرکت شما آشنا شوند، اقدامی بسیار 
س��ودمند خواهد ب��ود. فراموش نکنید که لینکدین یک ش��بکه 
تخصصی محس��وب شده و همه اقدامات شما باید کامال ماهیتی 
تجاری داش��ته باشد. به همین خاطر ابدا نباید مطالب متفرقه و 
حتی س��رگرم کننده را منتشر کنید. این امر باعث خواهد شد تا 
وجهه ش��ما و برندتان بیش از حد افت کند. نکته دیگری که در 
این بخش باید به آن توجه داشته باشید این است که بهتر است 
تا در هر الیو، تنها یک نفر معرفی شده و حالت مصاحبه را داشته 
باش��ید. این امر باعث می ش��ود تا از حالت ثب��ات برخوردار بوده 
و اصل کوتاهی نیز رعایت ش��ود. درواق��ع کوتاه بودن یک ویدئو، 

شانس دیده شدن آن را چند برابر خواهد کرد. 
3-فرهنگ سازمانی را نشان دهید 

این امر که فرهنگ سازمانی شرکت خود را به نمایش درآورید، 
نوعی تبلیغ برای ش��ما خواهد بود. فراموش نکنید که بسیاری از 
افراد در این شبکه به دنبال شغل و یا پیدا کردن شرکای تجاری 
ب��وده و این اقدام ش��ما می تواند زمینه اتفاقات بس��یار خوبی را 

فراهم آورد. 
۴-محصوالت خود را معرفی کنید 

حتما ش��ما هم ویدئو هایی از نقد و بررسی محصوالت مختلف 
در یوتیوب مش��اهده کرده-اید. بدون ش��ک این موارد جذابیت 
بس��یار باالیی را به همراه دارند، ب��ا این حال چرا خودتان از این 
بخش اس��تفاده نکنید؟ درواقع ش��ما می توانی��د تمام محبوبیت 
این اقدام را برای خودتان داش��ته باشید. به همین خاطر توصیه 
می ش��ود تا به این بخش توجه ویژه ای را داشته و در بررسی های 
خود کامال عادالنه رفتار کنید. در غیر این صورت ابدا مورد توجه 
ق��رار نخواهید گرفت. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته 
باش��ید این است که صرفا به محصوالت جدید توجه نکرده و در 

تالش برای پوشش تمامی موارد باشید. 
5-در رابطه با مسائل مرتبط با حرفه خود صحبت کنید 

ویژگ��ی مه��م الیو در مقایس��ه با یک کلیپ این اس��ت که به 
علت پخش زنده، افراد می-توانند در لحظه با شما ارتباط داشته 
باشند. این امر به معنای پاسخدهی سریع به سواالت خواهد بود. 
درواق��ع این اقدام ش��ما زمینه را برای ارتب��اط دوطرفه و تعامل 
بیش��تر فراهم خواهد کرد. همچنین ای��ن امر که قدرت صحبت 
در رابطه با مس��ائل و موضوعات مرتبط با صنعت خود را داشته 

باشید، بیانگر سطح توانایی شما خواهد بود.
6-مصاحبه کنید 

ای��ن امر که با افراد خب��ره مصاحبه هایی را انجام دهید، وجهه 
جالبی را به صفحه ش��ما خواهد بخشید. درواقع بسیاری از افراد 
تمایل دارند تا مصاحبه بهترین ها را مش��اهده کنند. با این حال 
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که موضوعات 
ش��ما باید کامال ب��ه روز و دارای ارزش باالیی باش��د. در غیر این 
ص��ورت آنطور که بای��د مورد توجه قرار نخواه��د گرفت. اگرچه 
ممکن است تصور کنید که می توان متن مصاحبه را منتشر کرد، 
با این ح��ال فراموش نکنید که افراد همواره دیدن را به خواندن 

ترجیح می-دهند. 
۷-آموزش داشته باشید 

 آخرین توصیه ما این اس��ت که آموزش هایی را داش��ته باشید 
تا صفحه ش��ما برای همگان ارزش باالی��ی را پیدا کند. فراموش 
نکنید که ش��یوه آموزش بسیار مهم بوده و تفاوت را رقم خواهد 

زد. 
در نهایت با تحلیل اقدامات س��ایر صفحات، می توانید به نکات 
بسیار خوبی دست پیدا کرده و هیچ گاه خود را صرفا به این هفت 

مورد محدود نکنید. 
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 چگونه از مغازه خود در برابر دزدی
محافظت کنیم

هیچ چیز بدتر از آن نخواهد بود که مغازه ش��ما به مکان ایده آل 
ان��واع دزده��ا تبدیل ش��ود. این امر به س��ادگی باعث می ش��ود تا 
درآمدهای به دس��ت آمده صرف جبران خسارت ها شود. تحت این 
شرایط امکان بروز یک بحران مالی نیز وجود دارد. تحت این شرایط 
س��وال اصلی این اس��ت که چگونه می توان از وقوع چنین اتفاقاتی 
جلوگیری کرد؟ نکته جالب در این رابطه آمارهایی است که منتشر 
می شود که بیانگر میزان سرقت باالی فروشندگان و کارکنان است. 
به همین خاطر اگر برنامه ریزی درستی نداشته باشید، این مشکالت 
همواره با ش��ما باقی خواهد ماند. از این امر به عنوان دومین تهدید 
جدی خرده فروش��ی ها نام برده می شود. در همین راستا به بررسی 
راهکارهایی خواهیم پرداخت که مغازه شما را به باالترین حد ایمنی 

در برابر دزدی می رساند. 
۱-در استخدام های خود حرفه ای تر عمل کنید 

برخی از افراد مس��تعد دزدی بوده و یا سابقه بدی را دارند. بدون 
ش��ک اگر شما این افراد را استخدام کنید، ریسک باالیی را متحمل 
خواهید ش��د. به همین خاطر نیز توصیه می-ش��ود تا در استخدام 
اف��راد دقت عمل کافی داش��ته و برای مدتی آنه��ا را کامال زیر نظر 
داش��ته باش��ید. این امر باعث خواهد ش��د تا به اطمینان بیشتری 

نسبت به آنها دست پیدا کنید.
2-از دوربین مداربسته استفاده کنید 

تکنول��وژی به ش��ما کمک خواهد کرد تا انجام بس��یاری از کارها 
س��اده تر ش��ود. درواقع نمی توان انتظار داشت که ش��ما در تمامی 
مکان ها حضور داش��ته باشید، با این حال با استفاده از دوربین های 
مداربس��ته، امکان مش��اهده همه فضاها به وجود می آید. همچنین 
ش��ما باید همه کاالها را مکتوب کنید تا در صورت کم شدن، سریعا 
بتوانی��د پیگیری ه��ای الزم را انجام دهید. ای��ن امر که حداقل یک 
فرد کامال قابل اعتماد همواره در کنار فروش��ندگان حضور داش��ته 
باشد، باعث خواهد شد تا احتمال بروز چنین اتفاقی به پایین-ترین 
حد ممکن برس��د. در نهایت ضروری است تا فضاهایی امن و دور از 
دس��ترس برای قرار دادن پول و وس��ایل شخصی افراد وجود داشته 
باشد. در غیر این صورت با یک فاجعه مواجه خواهید شد. فراموش 
نکنید که احتمال دزدی حتی از مش��تریان نیز وجود داش��ته و در 
صورت وقوع چنین اتفاقی ش��ما با مشکالت قضایی و بدنامی مواجه 
خواهید ش��د. به همین خاطر ضروری اس��ت تا در ابتدا از تیم خود 
اطمینان کافی داش��ته باشید. در آخر توجه داش��ته باشید که این 

دوربین ها باید فضای بیرونی مغازه را نیز پوشش دهد. 
3-فردی را مسئول تامین امنیت کنید 

در این رابطه منظور ما اس��تخدام ی��ک بادیگارد حرفه ای نبوده و 
تنها کافی اس��ت تا فردی را اس��تخدام کنید ک��ه خصوصا در زمان 
شلوغ شدن مغازه و مشغله کاری باالی فروشندگان، همه چیز را زیر 
نظر داش��ته باش��ند. همچنین این امر که فیش خرید افراد کنترل 
شود، یک راهکار مناسب خواهد بود. در نهایت اگر در این رابطه به 
صورت شیفتی عمل کرده و فردی شب ها نیز در مغازه و یا فروشگاه 
حضور داش��ته باش��د، آرامش خاطر باالتری را خواهید داشت. نکته 
دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که سیستم های 
امنیتی ش��ما باید کامال هوشمند باشد. این امر باعث خواهد شد تا 
در صورتی که در زمانی غیر از س��اعت کاری، تالشی برای بازکردن 
درها صورت گیرد، شما سریعا از آن مطلع شوید. همچنین از کمک 

گرفتن از پلیس محلی نیز نباید غافل شد. 
در نهای��ت توجه به اقدامات انجام ش��ده از س��وی س��ایر مغازه ها 

می تواند شما را در افزایش ضریب امنیت مغازه یاری رساند. 
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مدی��ران ش��رکت ها تا همین چند س��ال پیش مس��ئولیت بس��یار زیادی در 
حوزه های مختلف کس��ب و کار برعهده داش��تند. آنها به ط��ور معمول از دامنه 
وس��یعی از اطالعات طبقه بندی ش��ده برای ارزیابی وضعیت شرکت شان استفاده 
می کردند. همین امر اهمیت مدیران در ش��رکت ها را به شدت افزایش داده بود. 
اغلب مدیران هنوز هم با گزارش های آماری دقیق س��ر و کار دارند. خوشبختانه 
اکنون آن دوران س��خت برای مدیران برندها به پایان رس��یده اس��ت. این امر به 
معن��ای عدم نیاز به تحلیل حجم وس��یعی از داده ها از س��وی این گروه اس��ت. 
فناوری ه��ای نوین مانند هوش مصنوعی حجم کاری مدیران را بس��یار کم کرده 
اس��ت. در این می��ان وظایفی نظیر نظ��رات بر عملکرد برن��د و ارائه توصیه های 
کاربردی به بخش های مختلف در صدر مسئولیت های اصلی مدیران قرار دارد. 

بدون تردید اس��تفاده از آمارهای کمی هنوز هم در دنیای کس��ب و کار دارای 
اهمیت است. با این حال تمام ویژگی های یک شرکت براساس وضعیت کمی اش 
س��نجیده نمی ش��وند. به عنوان مثال، اگر ما بدون هیچ پیش زمینه ای نسبت به 
فعالیت یک برند در تالش برای ارزیابی وضعیت کلی آن باش��یم، بدون تردید به 
س��راغ آمارهای کمی خواهیم رفت. این نکته در مورد مدیران همان ش��رکت به 
همین ش��کل صدق نمی کند. آنها به طور معمول در تالش برای ارزیابی وضعیت 

کلی برند یا بخش موردنظر به مقوله های کیفی نیز توجه دارند. 
توجه بیش��تر ب��ه معیارهای کیفی در زمین��ه ارزیابی وضعیت برند از س��وی 
برخی ش��رکت های بزرگ نظیر اس��تارباکس یا نایک مورد اس��تفاده قرار گرفته 
اس��ت. بر این اس��اس میزان عملکرد مثبت اعضای ش��رکت براساس معیارهای 
کیفیت، به جای صرفا کمی، سنجیده خواهد شد. بدون تردید ما همچنان شاهد 
حضور مقایسه های کمی در دنیای کسب و کار خواهیم بود. این امر از نقطه نظر 
مدیریتی ایرادهای بسیار زیادی دارد، اما به دلیل ناتوانی در زمینه رفع کامل آن 
باید تا حدی مورد تحمل قرار گیرد. هدف اصلی این مقاله بررسی برخی از نکات 
فاقد اهمیت برای مدیران کس��ب و کار است. متاسفانه امروزه هنوز هم برخی از 
مدیران کس��ب و کار نس��بت به تمام جزییات فعالیت برندشان حساسیت دارند. 
این امر در عمل موجب کاهش توانایی و انرژی مدیران موردنظر می ش��ود. نکته 
مه��م در این میان آگاهی از نکات مهم برای ارزیابی از س��وی بخش مدیریتی و 
نکات فاقد اهمیت برای عبور سریع از آنهاست. در ادامه برخی از امور غیرضروری 

برای مدیران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱. تعداد فالوورها در شبکه های اجتماعی

امروزه اغلب برندها دارای اکانت رسمی در شبکه های اجتماعی مشهور هستند. 
همه برندها به طور معمول پس از ثبت نام در شبکه های اجتماعی زمان و هزینه 
قابل توجهی برای کس��ب فالوور و الیک صرف می کنند. این امر ناشی از اهمیت 
ش��بکه های اجتماعی در فرآیند بازاریابی و برندس��ازی است. اگرچه ما در تالش 
برای افزایش دامنه مخاطب هدف برندمان در ش��بکه های اجتماعی هستیم، اما 
امکان تمرکز بر روی تعداد فالوورهای برندمان در شبکه های اجتماعی به منظور 
ارزیابی دقیق وضعیت مان وجود نخواهد داشت. بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
فقط معطوف به میزان فالوورهای ما نیست. بخش مهمی از کار برندها در فضای 
آنالین تالش برای ایجاد رابطه ای عمیق و نزدیک با مخاطب هدف اس��ت. بدون 
تردید ارزیابی کیفیت این رابطه براساس معیارهای کمی و صرف تمرکز بر روی 

تعداد فالوورها بسیار دشوار خواهد بود. 
تعداد فالوورهای بیشتر در شبکه های اجتماعی الزاما به معنای موفقیت بیشتر 
برند ما در زمینه بازاریابی یا جلب نظر مش��تریان نیس��ت. اش��تباه اصلی برندها 
در زمین��ه فعالیت در ش��بکه های اجتماعی ارزیابی وضعیت فروش و مش��تریان 
احتمالی براس��اس تعداد فالوورهاس��ت. این امر اغلب مدیران را در زمینه اتخاذ 

تصمیم های مهم گمراه خواهد کرد. 
معی��ار جایگزین ب��رای ارزیابی وضعیت بازاریابی آنالی��ن برند توجه به میزان 
تعامل کاربران با ماس��ت. به راس��تی در ش��بکه های اجتماعی چق��در پیرامون 
محصوالت و خدمات برند ما میان کاربران گفت وگو ش��کل می گیرد؟ بس��یاری 
از برندها پاس��خ مشخصی برای این پرس��ش ندارند. به همین خاطر نیز توانایی 

مدیری��ت کمپین های بازاریابی به طور کاربردی را از دس��ت خواهند داد. توصیه 
اصل��ی من در ای��ن بخش عدم توجه بیش از حد به آماره��ای کمی برندمان در 
ش��بکه های اجتماعی اس��ت. این امر دید وس��یع و دقیق تری در اختیار ما قرار 
خواه��د داد. وقتی ما بیش از حد بر روی مقدار فالوورهای برندمان تمرکز کنیم، 
در عمل امکان ارزیابی س��ایر نکات کلیدی مانند س��طح تعامل با مخاطب هدف 

مورد فراموشی قرار خواهد گرفت. 
2. مقدار بازدید صفحات سایت

اگر ش��ما اخبار رس��می درباره افزایش هفته به هفته تع��داد بازدیدکنندگان 
س��ایت رس��می تان دریافت کنید، چه احساس��ی خواهید داش��ت؟ بس��یاری از 
کارآفرینان در پی دریافت چنین خبری خوش��حالی بسیار زیادی بروز می دهند. 
بدون تردید افزایش بازدید سایت رسمی برند خبر خوشی محسوب می شود، اما 
ش��اید آنچنان هم دارای اهمیت نباش��د. افزایش بازدید صفحات سایت احساس 
مناس��بی در کارآفرینان ایجاد می کند، اما این به معنای دستیابی تضمینی ما به 

تمام خواسته های تجاری مان نیست. 
وقتی درباره ایرادهای یک شیوه ارزیابی وضعیت سایت برند صحبت می کنیم، 
باید معیار یا معیارهای جایگزینی هم معرفی کنیم. ایراد بسیاری از کارشناس ها 
انتقاد از یک رویکرد نس��بت به کسب و کار و عدم معرفی شیوه جایگزین است. 
به این ترتیب کارآفرینان در عمل چاره ای جز ادامه روند قبلی نخواهند داش��ت. 
توصی��ه من در ای��ن بخش توجه ب��ه معیارهایی نظیر میزان س��رعت بارگذاری 
صفحات سایت، مدت زمان حضور کاربران در هر صفحه و همچنین بازخوردهای 
دریافتی از مطالب مختلف اس��ت. این امور چش��م انداز وسیع و بهتری در زمینه 

ارزیابی وضعیت سایت رسمی برندمان ایجاد خواهد کرد. 
ب��دون تردید هر برن��د در تالش برای افزایش گفت وگو با مش��تریان از طریق 
بازاریابی در س��ایت رسمی اس��ت. این امر در بسیاری از موارد همراه با موفقیت 
نیس��ت. دلیل اصلی این اتفاق ع��دم آمادگی برندها ب��رای بازاریابی با محوریت 
مش��تریان اس��ت. نتیجه این امر تولید محتوا و بارگذاری بر روی س��ایت رسمی 
ب��دون مطالعه و پژوهش پیرامون س��لیقه مش��تریان خواهد ب��ود. اغلب چنین 

محتواهایی فقط مورد پسند تیم بازاریابی شرکت واقع خواهد شد. 
ش��اید در نگاه نخست، معیارهای جزئی نظیر سرعت بارگذاری صفحات سایت 
بسیار پیش پا افتاده جلوه کند. این امر با توجه به مطالعات آکادمیک در زمینه 
بازاریابی آنالین قابل بررس��ی بیش��تر است. براس��اس گزارش موسسه پژوهشی 
اریکس��ون سرعت پایین بارگذاری صفحات س��ایت یکی از عوامل اصلی کاهش 
انگی��زه کاربران ب��رای مطالعه محتوای تبلیغات��ی و بازاریابی برندها محس��وب 
می ش��ود. این نکته در مورد س��رعت پایین پخش ویدئو در س��ایت ها نیز صحت 
دارد بنابرای��ن م��ا باید از آخرین فناوری های موجود در زمینه طراحی س��ایت و 
همچنین تکنیک های جانبی برای افزایش س��رعت بارگذاری صفحات و ویدئوها 
اس��تفاده کنیم. یکی از توصیه های مناس��ب در این بخش اس��تفاده از قالب های 
کم حجم برای س��ایت مان اس��ت. این نکت��ه تاثیر انکارناپذیری بر روی س��رعت 

بارگذاری صفحات خواهد داشت. 
پرس��ش مهم در زمینه س��رعت بارگذاری صفحات س��ایت مربوط به مدت زمان 
مناسب است. براساس مطالعه موسسه تحقیقاتی پورتنت بر روی ۱۰ سایت و بیش 
از ۲۶ هزار صفحه محتوایی مختلف سرعت مناسب برای بارگذاری صفحات بین ۱ تا 
۴ ثانیه ارزیابی شده است. اگر صفحات سایت ما در مدت زمانی بیش از این بارگذاری 

شود، باید به دنبال راهکاری جایگزین برای بهبود سرعت آن باشیم. 
وضعیت خرده فروش��ی ها در زمینه افزایش س��رعت بارگذاری سایت همراه با 
حساس��یت بسیار بیشتری است. به عنوان مثال، اگر سایت آمازون همراه با افت 
س��رعت بسیار زیادی باشد، حتی برای چند س��اعت، مبلغ بسیار زیادی از سود 
آنها کاس��ته خواهد ش��د. به همین خاطر اغلب برندهای بزرگ و مشهور سرعت 

بارگذاری صفحات سایت شان در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد. 
3. تعداد مشتریان محصوالت یا خدمات

داشتن مقدار باالیی از اعضای اصلی در زمینه ارائه خدمات بیانگر موفقیت ما 
در جلب نظر مخاطب هدف نیس��ت. متاس��فانه بسیاری از برندها این اتفاق را به 
عنوان نش��انه ای از موفقیت در زمینه جلب نظر مشتریان و فروش اصولی قلمداد 
می کنند. بهترین مثال در این زمینه بازوی موس��یقی گوگل اس��ت. اگرچه این 

ابزار کاربردی دارای بیش از ۱۶ میلیون عضو رس��می، با پرداخت حق اش��تراک 
است، اما همچنان مشکالت بسیار زیادی در زمینه مدیریت کسب و کارش دارد. 
نکته مهم درخصوص ابزار موس��یقی گوگل عقب افتادن شدید از سایر رقبا در 
زمینه پخش زنده موسیقی است. به این ترتیب صرف نظر از تعداد اعضای اصلی 
این سرویس باز هم مشکالت زیادی پیش روی آنها قرار دارد. در نهایت، همیشه 
تعداد اعضای گوگل پالس را مدنظر داش��ته باشید. این شبکه اجتماعی براساس 
آمارهای رس��می دارای چندین میلیارد کاربر اس��ت، اما در عمل بسیاری از آنها 
حت��ی یکبار هم به محیط کاربری این پلتفرم س��ر نزده اند. نتیجه نهایی در این 
بخش کامال روشن است: توجه به تعداد مشتریان یا اعضای سرویس برندمان به 

طور قطع بیانگر موفقیت ما در زمینه فروش با بازاریابی نیست. 
نکته مهم تر از تعداد کاربران س��رویس های برند ما میزان کاربران فعال است. 
ش��اید خدمات برند ما در بازه مانی مش��خصی شهرت بس��یار زیادی داشته، اما 
اکنون کمتر کاربری به آنها س��ر می زند. این امر از نقطه نظر بازاریابی برای برند 
ما دارای اهمیت بس��یار زیادی است. اگر ما بر روی تعداد صرف کاربران حساب 
کنیم، امکان آگاهی از کاهش بی رویه کاربران فعال را از دست خواهیم داد. این 
امر در بس��یاری از مواقع موجب غافلگیری برندها می ش��ود. به این ترتیب ما به 
طور ناگهانی با مش��کالت بس��یار زیادی در زمینه بازاریابی و کسب و کار مواجه 

خواهیم شد.
دریافت بازخورد مش��تریان و استفاده از آنها برای بهبود خدمات برند اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. در این مقاله بخش قاب��ل توجهی از صحبت های ما پیرامون 
نحوه کاهش تمرکز مدیران بر روی موارد غیرضروری بود. در قسمت پایانی این 
بخ��ش باید بر روی یک نکت��ه مهم در زمینه توجه ویژه صاحبان کس��ب و کار 
تاکید کنیم. این امر تحلیل دقیق و درس��ت بازخوردهای دریافتی از مش��تریان 
اس��ت. فقط در این صورت ما امکان تحلیل درست و به موقع وضعیت برندمان از 

دیدگاهی خارج از شرکت را خواهیم داشت. 
۴. نظرخواهی دوره ای پیرامون میزان تعامل کارمندان

بس��یاری از ش��رکت ها به طور س��االنه مطالعات گس��ترده ای درباره نرخ تعامل 
کارمندان ش��ان با یکدیگر انجام می دهند. این امر در عمل هزینه های بسیار زیادی 
برای برندها به همراه دارد. پیش فرض اصلی چنین اقدام پژوهش��ی امکان اس��تفاده 

از نتایج به دست آمده برای بهبود سطح مدیریت کارمندان از سوی مدیران است. 
نکت��ه مهم درخص��وص چنین مطالع��ات و گزارش های برآم��ده از آن میزان 
اعتبارش��ان اس��ت. بی تردید گزارش های مربوط به کارمندان تمام ماجرا را بیان 
نمی کن��د. اغل��ب کارمندان در ش��رایط مصاحبه با افراد متخص��ص عالقه ای به 
بیان ن��کات جزئی و ریز ندارند. همین امر صحت گزارش های س��االنه برندها را 

خدشه دار خواهد کرد. 
اگر ما در تالش برای توجه به نظرخواهی های دوره ای از کارمندان برای بهبود 
س��طح عملکرد برندمان باش��یم، ش��اید در عمل هیچ گاه موف��ق به دریافت یک 
نتیجه روشن نشویم. چنین مطالعاتی همیشه از سوی برندها، دست کم در طول 
دو دهه اخیر، انجام ش��ده است. این نکته که اغلب گزارش های حاصل از چنین 
نظرس��نجی هایی تاثیر مس��تقیمی بر روی بهبود فعالیت برند موردنظر نداش��ته 

است، به تنهایی برای عدم توجه بیشتر به آن کافی خواهد بود. 
رویک��رد جایگزی��ن در اینجا تالش برای نزدیک ش��دن ب��ه کارمندان و درک 
روند واقعی فعالیت آنها در ش��رکت اس��ت. ما به عن��وان مدیر یک بخش یا کل 
ش��رکت باید درک روشن و مس��تقیمی از وضعیت کارمندان داشته باشیم. یکی 
از راهکارهای مناسب برای درک بهتر از وضعیت کارمندان ایجاد ساز و کارهای 
مشارکت آنها در تصمیم گیری های مهم است. به این ترتیب ما شناخت بهتری از 
آنها پیدا خواهیم کرد. همچنین این نکته امکان اس��تفاده از دیدگاه های متفاوت 

برای تصمیم گیری بهتر را نیز مطرح می کند. 
بدون تردید مدیریت کس��ب و کار در عصر کنونی دش��واری های بسیار زیادی 
دارد. در ای��ن میان برخی از امور دیگر ارزش توجه باال ندارند. هدف اصلی مقاله 
کنونی بررس��ی برخی از مهم ترین موارد در این زمینه بود. به این ترتیب شما به 
عنوان مدیر یا صاحب یک کس��ب و کار زمان بیشتری برای مدیریت بخش های 

مهم تر برندتان خواهید داشت. 
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شهردار سمنان :
مدیریت شهری باید در حوزه کودک و نوجوان  ویژه و هدفمند باشد

سمنان - حسین بابامحمدی: سید محمد ناظم رضوی در جشنواره نشاطستان مادر و کودک که 
به مناسبت میالد حضرت فاطمه زهرا )س( و با مشارکت مهدکودک و پیش دبستانی کیمیا در کتابخانه 
مرکزی سمنان برگزار شد گفت: زنان به عنوان یکی از ارکان اصلی خانواده، نقش مهمی در تعالی، رشد 

و شکوفایی استعداد اعضای خانواده و ساختن جامعه ای سالم دارند.
وی با بیان اینکه تربیت کودکان یکی از مولفه های مهم در خانواده هست تصریح کرد: شهر سمنان 
که از دیرباز به شهر اخالق معروف بوده انتظار می رود با آموزه های روانشناسی بتوانیم فرزندان سالم و 
ارزش یافته بر اخالق را داشته باشیم. ناظم رضوی در ادامه بیان کرد: مدیریت شهری باید در حوزه کودک و نوجوان  ویژه و هدفمند باشد 

و شهرداری سعی در فراهم کردن این امکانات دارد و باید بصورت جامع و کالبدی صورت بگیرد.
شــهردار سمنان با اشاره به ابتکار سمنان شهر دوستدار کودک تشریح کرد: شهر دوستدار کودک  باید شهری باشد که کودک آن را 
دوست داشته باشد و شهری که الزامات آن برای کودک و مادران فراهم باشد. ناظم رضوی در ادامه افزود: از دیگر برنامه های شهرداری 
سمنان ایجاد سامانه ویژه کودکان است که در آن کودکان با تعاریف سنی خود شناسایی شده  و خدمات الکتریکی خاص آنها در سامانه و 

بصورت هوشمند ارائه می شود و مادران هم می تواند بصورت مجازی از آموزش تربیت و پرورش کودکان بهره مند شوند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در بوستان کوشمغان برای فعالیت ها و آموزش های کودکان ، اولین پارک هوشمند تدبیر شده است 

که بزودی قابل افتتاح می باشد.

برگزاری دوری آموزشی بازآموزی ایمنی برای خدمه شناورهای مسافری
بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: معاون دریایــی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان هرمزگان گفت: 150 نفر از خدمه شناورهای مسافری با حضور در بندر شهید حقانی  
دوره باز آموزی ایمنی را توســط  بازرسان حفاظت و ایمنی دریانوردی استان فرا گرفتند. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "اســماعیل مکی زاده "با 
اشاره به اجرای طرح تسهیل سفرهای دریایی در استان هرمزگان که از 25 اسفندماه آغاز 
و تا 15فروردین ادامه دارد اظهارداشــت: اجرای طرح تسهیل سفرهای دریایی همه ساله 
با مشارکت و همکاری سایر ارگانها و سازمانهای خدمت رسان با هدف خلق لحظات ایمن و خاطره انگیز برای میهمانان نوروزی با رعایت دقیق 
الزامات و دستورالعمل های ایمنی سفرهای دریایی در دستورکار قرار می گیرد . وی اظهارداشت: یکی از مهمترین اقدامات که به شکل مستمر در 
طول سال صورت می گیرد، تشکیل دوره های آموزشی باز آموزی ایمنی سفرهای دریایی برای خدمه شناورهای مسافری است تا با بهره گیری 
از علوم روزآمد و رعایت الزامات و مقررات خدمات بهتری را به هموطنان که قصد تجربه سفرهای دریایی را دارند ارائه نمایند . معاون دریایی اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان آشنایی خدمه شناورها و رعایت موارد ایمنی براساس استانداردهای روز و انتقال توصیه ها و مخاطرات احتمالی 
از سوی خدمه به سایر مسافران را مهمترین اصل در تجربه یک سفر دریایی مطلوب و خاطره انگیز عنوان کرد و افزود: در این راستا دوره های 
باز آموزی مسئولیتی است که برعهده اداره استانداردهای آموزشی و گواهینامه های دریانوردی این اداره کل واگذار شده تا با پایش  و ارزیابی  و 
احصاء نقاط قوت و رفع کاستی ها نسبت به برگزاری دوره های کاربردی تر اقدام نماید . این مقام مسئول به دوره باز آموزی ایمنی که برای خدمه 
شناورهای مسافری طی هفته گذشته برگزار شد نیز اشاره کرد و گفت: در این دوره آموزشی 150 نفر از خدمه شناورها  به مدت 3150 نفر ساعت 
آموزش های را در زمینه های ورود، خروج مسافر، چگونگی ترک شناور در موارد اضطرار، رعایت مسائل زیست محیطی، بازآموزی عالئم کمک 
ناوبری، نحوه اطفاء حریق در دریا، آموزش تشریفات در راستای تکریم مسافران و آموزش های اولیه اورژانسی را توسط کارشناسان واحد دریایي و 

با همکاري یکي از واحدهاي تحت نظارت ومشارکت بندر شهید حقانی بعنوان بزرگترین پایانه مسافری کشور فرا گرفتند .

با انتخاب پیمانکار سازه انحراف آب سد زارم رود : 
عملیات اجرایی سد زارم رود ساری بزودی آغاز می شود

ســاری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی آب منطقه ای مازندران: 
آقای دکتر محمدابراهیم یخکشــی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران از شــروع عملیات اجرایی سد 
زارم رود برروی یکی از سرشــاخه های اصلی تجن در جنوب شــرقی ساری خبر داد.   وی با اشاره به 
اتمام مطالعات فاز اول این طرح و اخذ مجوزهای الزم از جمله زیســت محیطی، از آن به عنوان یکی 
از مهمترین ســدهای در دســت مطالعه مازندران یاد کرد و گفت: با اجرای این طرح عالوه بر کمبود 
آب زراعی شــرق استان از جمله میاندرود، سیالب مخرب رودخانه زارم رود کنترل و کمبود نیاز آب 
شرب شهرهای ساری، میاندرود و 235روستای منطقه در افق سال 1425 مرتفع می شود. مدیرعامل آب منطقه ای مازندران مطالعه و 
اجرای این پروژه های بزرگ را نیازمند همراهی و همکاری دستگاه های مختلف برشمرد و از پیگیری مسئولین ارشد استان، نمایندگان 

و مدیران ذیربط استان قدردانی نمود.

استفاده غیر مجاز از برق تعرفه کشاورزی جهت استخراج ارز دیجیتال در آق قال
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان از کشف استفاده غیر مجاز از برق تعرفه 
کشاورزی جهت استخراج ارز دیجیتال در آق قال خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان؛ رحمت قره خانی 
افزود: در پی دریافت گزارش مردمی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در یک مرغداری در شهرستان 
آق قال، موضوع با همکاری نیروی انتظامی به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت و در پی آن با مراجعه به مرغداری مذکور و کارشناسی 
الزم مشخص شد تعداد 5۷ دستگاه ماینر با مصرف بیشتر از ۷4 هزارکیلووات ساعت برق در هر دوره یکماهه بصورت غیرمجاز از انرژی 
برق استفاده می کنند.وی با اعالم ضبط همه ی این 5۷ دستگاه ماینر که به صورت غیر مجاز تأمین برق می شدند افزود: ارزش ریالی 
این دستگاه ها توسط کارشناسان ۷ میلیارد ریال تخمین زده شد که در پی جمع آوری ماینرها، سه نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به 

مرجع قضائی معرفی شدند.

افتتاح و کلنگ زنی پروژه های شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در دهه فجر
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت:همزمان با چهل ویکمین سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی پروژه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با اعتباری بالغ بر 153.350 میلیارد ریال افتتاح و کلنگ زنی می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان مهندس علی اکبر نصیری گفت: به مناسبت چهل ویکمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی و دهه مبارک فجر پروژه های این شرکت در حوزه های برقرسانی به روستاهای بی برق،پروژه تبدیل شبکه یم به کابل و 
توسعه فیدر،احداث پست و توسعه شبکه و توسعه فیدر در سراسر استان نیز افتتاح و کلنگ زنی می شود.وی ادامه داد: طی چند سال 
اخیر این  شرکت توانسته گام های موثری در راستای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، برنامه های وزارت نیرو و شرکت 

مادرتخصصی توانیر بردارد، که جزو شرکت های پیشرو در سطح کشوراست.

سرپرست مخابرات منطقه همدان:
تاپایان سال1400کل روستاهای استان ازاینترنت باسرعت باالبرخوردار 

خواهندشد
همدان – خبرنگار فرصت امروز: سرپرســت مخابرات منطقه همدان گفت:درگذشته بانام شــرکت مخابرات استان همدان فعال بودیم 
ودرحال حاضرمخابرات منطقه همدان هســتیم. مخابرات وظیفه دارد که برای برقراری ارتباطات وفناوری اطالعات،زیرساختهای الزم را فراهم 
کند. ازآنجایی که در دنیای امروزیکی از شاخصه های سنجش پیشرفت پهنای باندو میزان مصرفی استفاده از اینترنت است،وظیفه مخابرات است 
که ازطریق فراهم کردن زیرساختها بتوانددر جهت توسعه استان گام بردارد. محمدعلی گرزین درخصوص اقدامات انجام شده گفت:درمجموعه 
مخابرات منطقه همدان چنداقدام اساسی صورت گرفته است. ازجمله این اقدامات یکپارچه سازی زیرساختهای شبکه موبایل وافزایش پهنای 
بانددرحاشــیه شهرها وروستاهاســت. دراین طرح کیفیت 225ســایت همراه اول ازطریق فیبرنوری ونصب BTSپیشرفته افزایش پیداکرد 
و120روستانیزکه از نظرپوشش آنتن ضعیف بودندبا نصب آنتنهای پرقدرت ازپوشش مطلوب با حداقل نقطه کوربرخوردار شدند. وی عنوان کرد 
که:افتتاح300پروژه مخابراتی در حوزه های فیبر نوری،تغذیه نیرو)POWER(،سایتهای موبایل)GSM(،اینترنت،تعویض ونوسازی سوییچ در 
دهه فجر افتتاح ویا مهیای بهره برداری شده اند. وی طرح های اجرایی به تفکیک شهرستانهای مختلف را چنین عنوان کرد: همدان40پروژه...

وی  فامنین1۷پروژه...مالیر54پروژه...نهاوند31پروژه...تویسرکان26پروژه...اســدآباد21پروژه...بهار21پروژه...کبودرآهنگ53پروژه...رزن3۷پروژه. 
خاطرنشان کرد:درحال حاضرشبکه همراه اول ارائه دهنده اینترنت با سه فناوری درسطح استان همدان است که عبارتنداز: درشهرهای بزرگ و 
بعضی از  مراکزبخشها4G، درحاشیه شهرها وبرخی روستاها 3Gودر روستاها2Gارائه میشودکه تالشمان این است در آینده نزدیک وبا استفاده 
از فناوری و تجهیزات پیشرفته درسرتاسراستان اینترنت  4Gبه همه مشترکان ارائه شود. افق دید مخابرات در پایان سال 1400تجهیزاستان به 
اینترنت 4Gبا پهنای باندبسیارباالست که امیدواریم بتوانیم به این مهم جامه عمل بپوشانیم. وی درقسمتی از سخنان خوداشاره کرد که چنانچه 
روستایی دارای ارتباط باشدو بنا به دالیلی این ارتباط دچار اختالل وقطعی شود،به ازای هرشماره باید 20000ریال به سازمان تنظیم مقررات 
جریمه بپردازیم. وی همچنین گفت:درحاضرحاضر اینترنت را بربسترADSL,VDSLوفیبرنوری دراختیار متقاضیان قرار میدهیم که درحال 
تالشیم با فراهم شدن زیرساختها به هدف غایی یعنی واگذاری اینترنت بر بستر فیبرنوری در همه نقاط دست یابیم. ایشان همچنین گفت:درحال 
حاضر مناطق مهدیه،شکریه،سعیدیه وچندمنطقه دیگرازشهرهمدان  و همچنین شهر الله جین امکان واگذاری این خدمت را دارندکه با تالش 
موثرمتخصصان مخابرات منطقه همدان امیدواریم این خدمت فراگیرتر شود. گرزین درپایان گفت:آماده شنیدن انتقادات هستیم وهمه را به جان 
و دل میخریم. سامانه 2020برای مطرح کردن مشکالت درحوزه اینترنت و پشتیبانی اینترنت  ،شماره 2000برای پرداخت کارکرد تلفن ثابت و 

سایر خدمات برق و آب و گاز و سامانه 2011۷برای اعالم خرابی تلفن ثابت درخدمت مردم میباشند.
همچنین سایت مخابرات من وسایت همداه من تمامی خدمات را در دوحوزه ثابت وهمراه ارائه خواهند داد.

15 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

اخبار

اصفهان - قاســم اسد : استاندار اصفهان در نشست خیریه مهر کوثر که با 
محوریت مصرف بهینه آب در شرکت آب وفاضالب استان اصفهان برگزارشد گفت: 
در سال آبی جاری میزان بارندگی در حوضه آبریز زاینده رود حدود 510 میلی متر 

بوده که بیانگر کاهش 35 درصدی بارش ها در سال آبی نرمال است.
دکتر رضایی با بیان اینکه در حال حاضر حجم ذخیره  ســد زاینده رود حدود 
303 میلیون مترمکعب است اعالم کرد: تامین آب شرب جمعیت استان اصفهان در 
اولویت قرار دارد براین اساس با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک استان اصفهان 
از همه بهره برداران انتظار می رود با بهره گیری از تکنولوژی  و استفاده از روشهای 

جایگزین تامین آب ،مصرف بهینه آب را جدی بگیرند.
وی افزود: بارش ها  در ســال آبی جاری در حوضــه آبریز زاینده رود مطلوب 
نبوده و از میانگین کشوری خیلی پایین تر بوده اما امیدوار هستیم در ادامه سال 
آبی بارش های مطلوبی در حوضه آبریز زاینده رود صورت گیرد تا عالوه بر تامین 
پایدار آب شــرب مردم و رفع نیاز ســایر بهره برداران ،آب در بستر زاینده رود هم 

جاری شود.
اســتاندار اصفهان به تغییر الگوی کشت در اصفهان اشاره کرد و تصریح نمود: 
باتوجه به  اقلیم خشک استان اصفهان دیگر کشت غرقابی در اصفهان جایز نیست 
و بهتر است که کشاورزان به کشت های گلخانه ای روی آورند تا شاهد کشاورزی 

پایدار در استان اصفهان باشیم.

دکتر رضایی به تشکیل خیریه مهر کوثر با محوریت مصرف بهینه آب پرداخت و 
بیان داشت: برای اولین بار در کشور خیریه با محوریت مصرف بهینه آب در کشور 
در استان اصفهان تشکیل شد که نمایندگانی  از همه  بهره برداران از حوضه زاینده 

رود در خیریه حضوری فعال دارند 
وی افزود: همه اعضای خیریه با هم اندیشــی و ارائه تجربیات راهکارهای نوین 
مصرف بهینه آب را در بخش های شــرب ،کشــاورزی ،صنعت و خدمات عنوان 

می نمایند.
در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت: یکی 
از چالش های استان تامین آب پایدار بهره برداران از حوضه آبریز زاینده رود است 

که در سالهای اخیر استاندار اصفهان  با روحیه جهادی برای  تامین پایدار آب مورد 
نیاز بخش های مختلف تالش های بسیاری را در دستور کار قرار داد.

مهندس هاشم امینی راه اندازی سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ را دلیل بر 
تامین پایدار آب شرب مردم دانست و خاطرنشان ساخت:در سالهای اخیر با ترغیب 
مردم به مصرف بهینه آب هم اکنون 8۷درصد مشترکین الگو مصرف را رعایت می 
کنند و نیز میزان هدر رفت آب در استان حدود 16 درصد می باشد که کمترین 

رقم در کشور بشمار می آید.
وی به کاهش چشــم گیر آبدهی چاههای فلمن در سالهای اخیر اشاره کرد و 
اظهار داشت: در سالهای اخیر آبدهی چاههای فلمن را از دست داده ایم در حالیکه 

در گذشته  آبدهی چاههای فلمن به بیش از 4 هزارلیتر در ثانیه می رسید.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت:  در پیک مصرف برای 
تامین پایدار آب شرب جمعیت استان با کمبود 4 مترمکعب در ثانیه مواجه هستیم 
یکی از دالیل اصلی این چالش ظرفیت محدود سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ است 
که معادل 11 مترمکعب در ثانیه می باشد . بنابراین ضرورت راه اندازی سامانه دوم 

آبرسانی بیش از پیش احساس می شود.
الزم به یادآوری اســت: خیریه مهر کوثر اولین خیریه آب در کشــور می باشد 
که دفتر کار این ســازمان مردم نهاد در محل خانه فرهنگ آب شرکت آبفا استان 

اصفهان می باشد.

تبریز –ماهان فالح: اســتاندار آذربایجان شرقی در آیین افتتاح 15۷ طرح و 
پروژه گازرسانی در استان گفت: عملکرد شرکت گاز، نشانگر گام های اثربخش در 

تأمین نیازهای مردم و زیرساخت های استان است.
استاندار افزود: مقایسه سطح رفاه کنونی مردم و برخورداری از امکاناتی نظیر آب 
شرب، برق و گاز و... با دوران قبل از انقالب اسالمی، حاکی از دستاوردهای مهم این 

نظام دینی و ملّی برای اقشار محروم می باشد.
پورمحّمدی با اشاره به دسیسه های فتنه گرانه دشمن در هدف قرار دادن مردم 
ساالری دینی، تصریح کرد: اکنون زمانی است که می بایست به دور از تفرقه و با وفاق 
ملّی در مقابل استثمار و استعمار قد علم کنیم و با حضور گسترده در صحنه های 
انقالب و انعکاس امید و وحدت در بین مردم، تمامی فتنه های دشمن را دفع نماییم.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان نیز در این آیین، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 
شرکت گاز استان در خدمت رسانی به هم استانی های محترم گفت: به برکت نظام 

مقدس جمهوری اســالمی و همزمان با چهل و یکمین سالروز پیروزی این انقالب 
شــکوهمند، 15۷ پروژه گازرسانی شــامل بهره برداری از گاز 85 روستا و ۷ پروژه 
ایستگاهی و جنبی و همچنین آغاز عملیات اجرایی 65 پروژه گازرسانی روستایی با 

مجموع اعتباری بالغ بر ۷92 میلیارد ریال افتتاح خواهد شد.

وی با اشــاره به اینکه بیش از 50 درصد روستاهای  استان آذربایجان شرقی در 
طول خدمت دولت تدبیر و امید از گاز طبیعی بهره مند گردیده اند، تصریح کرد: به 
رغم تنگناهای اقتصادی موجود و تحریم های ظالمانه، سیاست های ابالغی دولت، 
حاکــی از عزم و توجه ویژه دولت تدبیر و امید به صنعت گاز در راســتای افزایش 
بهره مندی مناطق محروم و روســتایی دارد که خوشبختانه شرکت گاز استان با 
اجرای طرح ها و پروژه هایی مورد  تعهد خود درســطح  کشــور از جایگاه باالیی 

برخوردار می باشد.
توحیدی، همچنین به گازرسانی به بخش های زیرساختی تولید و صنعت اشاره 
کرد و اظهار داشــت: عالوه بر بهره مندی مصرف کنندگان شهری و روستایی، هم 
اکنــون ۷000 صنعت بزرگ و کوچک و 16۷ جایگاه CNG تحت پوشــش گاز 
طبیعی قرار داشته و با اجرای تعهدات گازرسانی مربوط به مصوبه شورای اقتصاد، 

ساالنه 58 میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفه جویی حاصل شده است.

اهواز - شــبنم قجاوند : مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی 
حفاری ایران گفت: حمایت موثر و مســتمر از ســازندگان و صنعتگران 

سرفصل تعامالت این شرکت با بخش خصوصی داخلی است.
مهندس سید عبداله موسوی در نشست مشترک معاونان و مدیران این شرکت با 
رئیس و شماری از مدیران  جهاد دانشگاهی کشور، افزود: هم افزایی میان سازندگان، 
تولید کنندگان و صنعتگران در بومی سازی و کیفیت گرایی تولیدات ساخت داخل 

بسیار نقش آفرین بوده است.
وی اظهار کرد: این شــرکت در بیش از یک دهه گذشــته در نتیجه همکاری و 
همیاری با شرکت ها، مجمتع های بزرگ صنعتی و مراکز دانش بنیان با ارایه نقشه 
راه در زمینه انتقال دانش فنی، طراحی و ســاخت قطعات و تجهیزات کاربردی در 
صنعت حفاری گام های بلندی برداشــته و طراحی و کســب دانش فنی افزون بر 
هفت هزار قطعه و تجهیز در ســرجمع تولید فراتر از 20 هزار قطعه دستاورد این 

تعامل دو سویه می باشد.
موسوی با تشریح فرآیند کار در صنعت نفت و نقش و جایگاه حفاری در تولید، 
بر بومی سازی ساخت دکل های حفاری در کشور تاکید کرد و گفت: شرکت ملی 
حفاری ایران در زمینه ساخت دستگاه های حفاری توسط سازندگان داخلی حمایت 

و سرمایه گذاری بســیار مطلوبی انجام داده و تاکنون شش دکل حفاری خشکی 
ساخت داخل گردیده که با حفاری  افزون بر یکصد حلقه چاه، عملکرد مطلوبی در 

حفر و تکمیل چاه های نفت و گاز داشته اند.
مدیرعامل شــرکت ملی حفــاری ایران به همکاری های این شــرکت با جهاد 
دانشــگاهی اشاره و از شــمار این همکاری ها، انعقاد قرار داد ساخت سه دستگاه 
حفاری سنگین خشکی ۷1 ، ۷2 و ۷3 فتح را یادآوری کرد و  افزود: در این ارتباط 
دستگاه حفاری ۷1 چند سال است که به ناوگان شرکت پیوسته و دکل  ۷2 فتح 
روز سه شنبه 29 بهمن ماه که روز اقتصاد مقاومتی و کار آفرینی نام گرفته با حضور 

وزیر نفت افتتاح و در مدار عملیات قرار می گیرد. وی به برنامه های این شرکت اشاره 
و خاطرنشــان کرد: در اهداف و برنامه های توسعه ای تدوین شده شرکت استفاده 
حداکثری از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی، ارتقأ دانش فنی و ایجاد انگیزش 
بیشتر در صنعتگران ایرانی مورد تاکید بوده و در واقع صنعت حفاری در کشور در 
مســیر رشــد و تعالی خود به صنعتی بومی مبدل و تالش نموده با برخورداری از 
متخصصان و کارشناســان مجرب و داشته های فنی و تخصصی، در تحقق برنامه 
های صنعت نفت کشور پیشقدم باشد. در این نشست دکتر حمید رضا طیبی رئیس 
جهاد دانشگاهی در معرفی توانمندی های این نهاد و زمینه های همکاری با صنعت 

نفت و حفاری مطالبی بیان داشت.
وی با اشــاره به قرارداد ســاخت سه دستگاه حفاری سنگین خشکی با شرکت 
ملی حفاری گفت: متعاقب ساخت و تحویل دستگاه حفاری ۷1 فتح که در چرخه 
عملیات قرار دارد، دســتگاه حفاری ۷2 فتح نیز آماده راه اندازی گردیده و دستگاه 

حفاری ۷3 فتح در نیمه دوم سال 99 تحویل این شرکت خواهد شد.
طیبــی با قدردانی از حمایت های شــرکت ملی حفاری ایران از ســازندگان و 
صنعتگران داخلی، افزود: 45 درصد تجهیزات دکل حفاری ۷2 فتح داخلی و ساخت 

آن در قیاس با خرید خارجی بیش از 40 درصد صرفه جویی ارزی داشته است.

قم – خبرنگار فرصت امروز: بیش از 2 هزار مترمربع بنر اطالع رسانی انتخابات 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی با شعار »رای ما سلیمانی« به همت 

شهرداری در سطح شهر اکران شده است.
شــهرداری قم به مناســبت یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 

بنرهای اطالع رسانی و جذب مشارکت عمومی را در سطح شهر اکران کرده است.
بر این اســاس، اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم بیش از 2000 

مترمربع بنر را در قالب های استرابورد، پرتابل، عرشه پل و… نصب کرده است.
این بنرها در راستای تشویق و ترغیب مردم به شرکت در انتخابات همراه با بیانات 

مقام معظم رهبری و با شــعار »رأی ما ســلیمانی« که براساس بیانات رهبری که 
سلیمانی یک مکتب است انتخاب شده، اکران شده است.

این شعار همچنین برگرفته از پیام های وصیت نامه منتشرشده از سردار سلیمانی 
و اصطالحات انتخاباتی استفاده شده است.

همچنین این بنرها با ترویج و در راســتای پویش #برای_سربلندی_ایران در 
شهر اکران شده و هر طرح با یک شعار شامل دشمن شکنیم، برای قوی شدن، یک 
انتخاب دقیق، یک دست صدا ندارد، گل بکاریم، ما قهرمانیم، برای امنیت این خانه، 

میراث ماندگار ، اعتماد و اعتقاد، به احترام ایران اکران شده است.

تبریز -ماهان فالح: همزمان با چهل و یکمین فجر پیروزی انقالب 
شــکوهمند اسالمی ایران در راستای توسعه خدمت رسانی و شکوفایی 
اقتصادی اســتان یکصدو شــصت و هفتمین جایگاه عرضه مواد نفتی 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی مورد 

بهره برداری و در مدار سوخترسانی قرار گرفت.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
ضمن تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر و تسلیت اربعین شهادت مظلومانه 
ســردار دلها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: در راستای عمل 
به منویات مقام معظم رهبری و تحقق اهداف عالی انقالب شــکوهمند 
اسالمی ایران با تأکید بر شعار" ما می توانیم" به همت تالش و پیگیری 
مســئولین منطقه آذربایجان شرقی یکصد و شصت و هفتمین جایگاه 
عرضه مواد نفتی اســتان افتتاح و آماده ارائه خدمات مطلوب ســوخت 

رسانی به مردم شریف منطقه گردید. علی روح اللهی با بیان اینکه این 
جایگاه با نام امجدپناه بعنوان هفتمین جایگاه ناحیه بناب می باشــد، 
افزود: جایگاه  مذکور با سرمایه ای بالغ بر 40 میلیارد ریال در زمینی به 

مساحت 5200 مترمربع با ظرفیت مخازن 196 هزار لیتر با دوسکو و 8 
نازل عرضه بنزین و 2 سکو و 8 نازل عرضه نفتگاز با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت. با راه اندازی این جایگاه 
عالوه بر افزایش ظرفیت سوخترســانی و ارائه خدمات به اهالی شریف 
منطقه و مسافران برای 5 نفر نیز به طور مستقیم اشتغالزایی شده است.
روح اللهی همچنین یاد آور شد؛ با پیگیری و همت مسئولین منطقه، 
هم اکنون 16۷ باب جایگاه عرضه مواد نفتی و 1۷2 باب جایگاه ســی 
ان جی در امر خدمات سوخت رسانی در منطقه آذربایجان شرقی فعال 
می باشد. در سال جاری 9 باب جایگاه عرضه سوخت در سطح منطقه 
افتتاح و در مدار ســوخت رســانی قرار گرفته است. همچنین 15 باب 
جایگاه عرضه سوخت در حال احداث بوده که در آینده نزدیک راه اندازی 

خواهد گردید.

استاندار اصفهان درنشست خیریه مهر کوثر با محوریت مصرف بهینه آب عنوان کرد:
کاهش 35 درصدی بارشها در حوضه زاینده رود ضرورت مصرف بهینه آب را می طلبد

استاندار آذربایجان شرقی در آیین افتتاح 157طرح و پروژه شرکت گاز؛
عملکرد شرکت گاز نشانگر گام های اثربخش در تأمین نیازهای مردم است

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:
حمایت از سازندگان سرفصل تعامالت با بخش خصوصی داخلی است

اکران ۲000 مترمربع بنر اطالع رسانی انتخابات با شعار »رای ما سلیمانی«

افق روشن خدمت رسانی در فجر انقالب اسالمی ایران؛

بهره برداری از یکصدوشصت وهفتمین جایگاه عرضه مواد نفتی در منطقه آذربایجان شرقی

اهواز – شبنم قجاوند: نشست مشترک شرکت های ملی نفت 
ایران، فوالد مبارکه، فوالد اکســین خوزســتان و لوله سازی اهواز  با 
حضور وزیر نفت، استاندار خوزستان ، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
و مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب  با هدف بررسی روند 
ســاخت ورق های فوالدی عریض  مورد نیاز برای تولید خطوط لوله 
طرح ملی انتقال نفت خام گوره- جاســک دوشنبه 28 بهمن برگزار 

گردید.
وزیر نفت در جلســه مشــترک با مدیران ارشد شرکت های دست 
اندرکار طرح ملی و اســتراتژیک انتقال نفت خام از گوره به جاسک، 
قرار گرفت و بر سرعت بخشیدن به روند اجرای این پروژه تاکید کرد.در جریــان جزئیات تولید تختال، ورق و لوله های مورد نیاز این طرح  

وی همچنین آزمایشــگاههای  کنترل کیفیــت، خواص مکانیکی 
متالوگرافی و تست خوردگی H2S فوالد اکسین را افتتاح  و از امکانات 

و رویه های آزمایشگاهی هر یک بازدید بعمل آورد.
گفتنی اســت طرح ملی انتقال نفت خام از گوره به جاسک شامل 
ســاخت حدود هزار کیلومتر خط لوله 42 اینچ، احداث پنج ایستگاه 
پمپاژ، ساخت مخازن ذخیره سازی و ساخت اسکله صادراتی است که 
با اجرای آن، امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام از پایانه 
نفتی گوره در استان بوشهر به منطقه جاسک در ساحل دریای عمان 
فراهم می شــود و جاسک به عنوان دومین پایانه راهبردی در صادرات 

نفت خام کشور شناخته خواهد شد.

با حضور وزیر نفت در شرکت فوالد اکسین خوزستان بررسی شد

عملكرد تولید ورق های فوالدی طرح ملی انتقال نفت خام گوره-جاسك
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دل تان می خواهد چگونه به س��رکار برس��ید؟ بسیار شتاب زده و مضطرب یا با 
نش��اط و سرحال؟ تصور کنید تا آخرین زمان ممکن در رختخواب می مانید و با 
عجله لباس های تان را می پوشید و در حالی که لقمه در دست تان است از منزل 
بی��رون می روید. در مقاب��ل با عادت های خوب صبحگاهی خ��ود را به محل کار 
می رس��انید و آرامش دارید. قطعا هر فردی حالت دوم را بیشتر دوست دارد، اما 
چطور می توان یک روز عالی را شروع کرد؟ در ادامه با ما همراه باشید تا شما را 

با 9 عادت صبحگاهی برای شروع یک روز خوب آشنا کنیم.
زودتر از رختخواب بلند شوید

وقتی زود از خواب بیدار شوید می توانید کارهای زیر را انجام دهید:
• ب��ا آرام��ش و خیال راحت ورزش صبحگاهی انجام داده و از اس��ترس روزانه 

دور خواهید شد.
• زمان کافی دارید تا سرحال شوید و ذهن تان چارچوب مشخصی پیدا کند.

• در صبح های زود می توانید خیلی از کارهای مهم خود را انجام دهید که نیاز 
به تمرکز بیشتری دارند.

• خودتان را برای گام برداشتن به سوی اهداف آماده می کنید.
وقتی زودتر از خواب بیدار ش��وید فرصت کافی برای هشت عادت دیگر را نیز 
خواهید داش��ت. صبح دل انگیز و بانش��اطی را شروع می کنید اگر این عادت ها را 
در خود به وجود آورید. در واقع این عادت ها سبب می شود در مقابل هر چیزی 

که زندگی تان را تحت تأثیر قرار می دهد قرار گیرید.
روی لب تان خنده باشد و مثبت فکر کنید

وقتی چش��مان تان را باز می کنید لبخند بزنید. دانش��مندان می گویند لبخند 
زدن فواید زیادی دارد:

• در هنگام لبخند زدن هورمون اِندورفین ترش��ح می ش��ود که احساس خوبی 
به شما می دهد. پس وقتی در هنگام بیدار شدن لبخند بزنید حس و حال خوبی 

خواهید داشت و خود را برای یک روز عالی آماده می کنید.
• وقتی لبخند می زنید به دلیل ترشح سرتونین حال و هوای خوبی خواهید داشت.

• لبخند س��بب تقویت سیس��تم ایمنی و دفاعی بدن نیز می ش��ود. پس اگر از 
هم��ان ابتدای صب��ح لبخند بزنید و تا پایان نیز لبخند زدن را فراموش نکنید، از 

خیلی از بیماری ها از جمله آنفلوآنزا دور خواهید بود.
ش��اید اول صبح حوصله  لبخندزدن را نداش��ته باش��ید و دل ت��ان بخواهد به 

رختخواب برگردید، با این  حال توصیه می کنیم حتی اگر الزم اس��ت خودتان را 
مجبور به لبخند زدن کنید، زیرا لبخند اجباری هم برای تان مفید است.

گفته می شود در هنگام بیدار شدن از خواب، با خودتان جمالت مثبت بگویید. 
دراین باره داالیی الما می گوید: »وقتی از خواب بیدار می شوید با خودتان بگویید: 
من خیلی خوشبختم که امروز هم شانس زندگی کردن دارم. زندگی من با ارزش 

است و آن را به هیچ وجه از دست نمی دهم.«
»امروز روز قشنگ خداست و باید قدرش را بدانم.«
بهتر است سواالتی امیدبخش از خود بپرسید. مثاًل:
»امروز باید برای چه نعمت هایی شکرگزاری کنم؟«

»امروز به چه اهدافی خواهم رسید؟«
مرتب کردن تخت تان بسیار مهم است

وقتی از تختخواب تان بلند می شوید آن را مرتب کنید. دراین باره گرثن روبین 
نویس��نده  »پروژه  شادی« می گوید شادتر خواهید بود اگر هر روز صبح تخت تان 
را مرتب کنید و بعد به سرکار بروید. وقتی این کار کوچک و شاید بی اهمیت را 
انجام دهید، احساس آرامش درونی بیشتری خواهید داشت. در واقع این کار به 
شما کمک می کند تا روزتان را با نظم شروع کنید و در طول روز نیز همواره به 

دنبال نظم بخشیدن به کارهای تان باشید.
ن��اوال مک راون، یکی از فرماندهان بزرگ ارتش آمریکا، در دانش��گاه تگزاس 
گفت: »وقتی از رختخواب بلند می ش��وید و تخت ت��ان را مرتب می کنید، اولین 
وظیف��ه روزانه خود را انجام داده اید. این کار به ش��ما احس��اس غرور می دهد و 
سبب ترغیب کارهای بعدی تان نیز خواهد شد. وقتی اولین تکلیف خود را انجام 
دهید، قطعا کارهای زیاد دیگری را هم انجام خواهید داد. این کار به شما نشان 
می دهد که در زندگی این مسائل کوچک هم اهمیت دارد. وقتی کارهای کوچک 
را درست انجام ندهید، هیچ وقت موفق نخواهید شد تکالیف بزرگ را به درستی 
به انجام برس��انید. اگر تخت تان را مرتب کنید و بعد از یک روز پردردس��ر و تلخ 
ب��ه خانه برگردید، تخت مرتب خود را می بینید و این به ش��ما نوید می دهد که 
ف��ردا روز بهتری برای تان خواهد بود. پس اگر می خواهید در زندگی خود تغییر 

به وجود آورید، از مرتب کردن تخت تان شروع کنید.«
اول صبح دندان های تان را مسواک بزنید

خیل��ی از افراد تصور می کنند بعد از صبحانه باید مس��واک زده ش��ود، 

اما توصیه می ش��ود وقتی از خواب بیدار شدید این کار را انجام دهید. در 
هنگام خواب، الیه ای از باکتری با نام پالک، درون دهان تان رشد می کند 
و الزم اس��ت بعد از بیدار ش��دن پالک های مضر را با مسواک زدن بیرون 
بریزید. عالوه بر آن، مس��واک زدن سبب می ش��ود الیه  فلورایدی محافظ 
در مقابل قندها و اس��یدهایی که در هنگام خوردن صبحانه وارد دهان تان 
می ش��ود نیز تشکیل ش��ود. در هنگام مسواک زدن حتما زبان خود را هم 

تمیز کنید.
اما چرا الزم است حتمادر زمان مسواک زدن زبان خود را تمیز کنیم:

• باکتری هایی که سبب ایجاد بوی بد دهان می شوند، در پشت زبان قرار دارند 
و با مسواک زدن نفس تازه تر و خوشبوتری خواهید داشت.

• ب��ا تمیز کردن زبان، طعم غذا را بهت��ر درک می کنید. در واقع مخاطی روی 
غدد زبان تان قرار گرفته که س��بب می شود مزه  غذا را خوب احساس نکنید و با 

مسواک زدن می توانید از این مورد جلوگیری کنید.
• تمیز کردن زبان سبب می شود از جذب سموم توسط بدن تان جلوگیری کنید.

• با تمیز کردن زبان، دندان ها و لثه های س��الم تری خواهید داشت. پس بعد از 
صبحانه خوردن، دهان خود را با آب و دهان شویه حاوی فلوراید بشویید.

قبل از صبحانه آب گرم و لیمو بخورید
آب ی��ک لیموترش را در یک لیوان آب ول��رم بریزید و بخورید. این کار فواید 

زیادی برای شما خواهد داشت:
• آب لیمو سبب تمیز شدن و تحریک کلیه و کبد می شود.

• لیمو مقدار زیادی ویتامین س��ی دارد که بدن تان را در مقابل سرماخوردگی 
مقاوم می کند.

• آب لیمو خون را قلیایی می کند؛ زیرا وقتی بدن مواد قلیایی کننده نداش��ته 
باش��د، این مواد از اس��تخوان ها و بافت های حیاتی گرفته می شود که برای بدن 

مضر است.
• لیمو خاصیت آنتی اکس��یدانی داشته و شما را در مقابل آسیب رادیکال های 

آزاد مقاوم می کند و سبب شادابی و جوان سازی پوست خواهد شد.
توصیه می شود آب و لیمو را با نی بخورید تا از دندان های خود در مقابل اسید 
موج��ود در لیمو محافظت کنید و عالوه بر بهره مندی از مزایای لیمو و آب گرم، 

به دندان های تان آسیب نرسد.

کمی تمرینات کششی انجام دهید
ب��ا نرمش کشش��ی صبحگاهی عضالت تان نرم ش��ده و رون��د جریان خون به 
ماهیچه ها نیز باال می رود. توصیه می ش��ود در هن��گام صبح کمی تمرینات یوگا 
انج��ام دهید، انجام ۱۰ دقیقه تمرینات یوگا به ش��ما کم��ک می کند تا ذهن و 

بدن تان هماهنگ شده و برای یک روز عالی آماده شوند.
حتی بهتر است با انجام تمرینات مدیتیشن، روز آرامی را برای خود رقم زنید. 

مدیتیشن سبب تقویت تمرکز، تثبیت احساسات و کاهش استرس می شود.
پس هر روز صبح ۳ دقیقه روی تنفس تان تمرکز کنید. برای این منظور:

• در جایی آرام و راحت بنشینید.
• چشم های تان را ببندید و روی تنفس خود متمرکز شوید.

• نفس تان را برای ۴ شماره نگه دارید و در عرض ۸ ثانیه آن را بیرون کنید.
• این کار را تا ۳ دقیقه تکرار کنید.

صبحانه ای کامل و مغذی بخورید
صبحانه اصلی ترین وعده  غذایی هر فردی اس��ت. باید صبحانه تان متش��کل از 
پروتئین، غالت و چربی های س��الم باش��د. با خوردن صبحانه س��الم از فواید زیر 

بهره مند خواهید شد:
•  طی روز احساس گرسنگی کمتری خواهید داشت.

• تمرکز و بهره وری تان باال می رود.
• نخوردن صبحانه سبب اضافه وزن می شود.

• انرژی باالیی برای انجام کارهای روزانه خواهید داشت.
قبل از شروع کار، چیز جدیدی خلق کنید

قب��ل از اینکه مش��غول کار ش��وید، ایمیل های تان را بخوانید ی��ا خود را برای 
جلس��ات کاری آماده کنید، چی��ز جدیدی خلق کنید. مثاًل پس��ت جدیدی در 
وبالگ خود بنویسید، نقاشی بکشید یا کمی از رمان تان را بنویسید. در هر حال 
مهم این اس��ت که روز خود را خالقانه آغاز کنید تا طی روز بهره وری بیش��تری 

داشته باشید.
اگر عادت های صبحگاهی خوبی داش��ته باش��ید، روز عالی و پرکاری خواهید 
داشت. پس الزم است روز خود را خوب شروع کنید و با داشتن عادت های عالی 

صبحگاهی، روش زندگی تان را بهبود دهید.
daringtolivefully/ucan : منبع 

صبح خود را با این 9 عادت شروع كنید تا روز بهتری داشته باشید
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آیا آخرین تبلیغ یا فیلم س��ینمایی مربوط ب��ه زندگی یک کارآفرین 
برجسته را به یاد دارید؟ امروزه فیلم های بسیار زیادی درباره کارآفرینان 
و افراد موفق در دنیای کس��ب و کار س��اخته می ش��ود. اندکی توجه به 
ویژگی ه��ای ای��ن فیلم ه��ا امکان آگاه��ی از نکات تکراری و مش��ترک 
فراوان میان کارآفرینان برجس��ته را فراهم می س��ازد. نخستین تصویر 
کلیش��ه ای درباره کارآفرینان موفق اف��راد دارای ایده های جذاب همراه 
با اندکی تردید درباره نحوه اجرای آنهاس��ت. این امر در میان بس��یاری 
از افراد مش��ترک است. به این ترتیب ما همیشه در فیلم های مربوط به 
کارآفرین��ان با ایده های جذاب مواجه هس��تیم. یکی از تفاوت های مهم 
میان فیلم های س��ینمایی درباره کارآفرین��ان و واقعیت این عرصه عدم 
اتکای افراد موفق بر روی یک محصول صرف برای معرفی اس��تارت آپ 
است. این امر شاید در نگاه نخست عجیب به نظر برسد، اما از نقطه نظر 
کارآفرینی اهمیت بس��یار زیادی دارد. ما براساس یک محصول جالب و 
کاربردی امکان تاس��یس یک استارت آپ را نداریم. برنامه های موردنیاز 
برای راه اندازی یک اس��تارت آپ باید بسیار پیشرفته تر از صرف تدارک 

شرایط موردنیاز برای تولید یک محصول خاص باشد. 
اجازه دهید بحث را به ش��کل جذاب تری پی��ش ببریم. اکنون درباره 
یک اپ یا ابزار مورد عالقه تان فکر کنید. ابزار موردنظر چه مش��کلی در 
زندگی روزمره تان را حل و فصل می کند؟ پاس��خ به این پرس��ش دارای 
اهمیت بسیار زیادی است. بسیاری از برندها در زمینه تولید محصوالت 
کاربردی برای مش��تریان ناموفق عمل می کنن��د. این امر به دلیل عدم 
شناخت درست آنها از نیازهای مشتریان است. به این ترتیب فقط تعداد 
محدودی از محصوالت آنها مورد توجه مش��تریان قرار می گیرد. اگر ما 
به عنوان یک کارآفرین فقط به دنبال تولید یک محصول تازه هس��تیم، 
نیاز چندانی به تاسیس یک اس��تارت آپ نخواهیم داشت بنابراین برای 

راه اندازی استارت آپ باید برنامه های دقیق تری در ذهن مان باشد. 
بخش قابل توجهی از وظیفه اس��تارت آپ ها ایجاد ارتباط مناس��ب با 
مش��تریان اس��ت. این امر اهمیت بس��یار زیادی دارد. امروزه ما دنیای 
کسب و کار را در پیوند با تولید محصوالت کاربردی با قیمت تمام شده 
اندک درک می کنیم. این نکته همراه با ایراد و انتقادهای بس��یار جدی 

اس��ت. توصیه من فهم حوزه کسب و کار براساس رابطه میان برندها و 
مشتریان است. یک اس��تارت آپ تازه، صرف نظر از محصول تازه ای که 
قص��د تولیدش را دارد، باید الگوی تازه ای از تعامل با مش��تریان را ارائه 
ده��د. در غیر این صورت حتی با معرفی بهترین محصوالت نیز توانایی 

کسب موفقیت نخواهد داشت. 
یکی از اش��تباهات اصلی کارآفرینان ارزیابی وضعیت استارت آپ شان 
براس��اس میزان موفقیت محصوالت است. این کار اشتباه بسیار بزرگی 
محس��وب می ش��ود. توانای��ی تولید ی��ک محصول ج��ذاب حتی برای 
دانش��جویان ترم های آخر رشته های IT یا سایر حوزه های کاری وجود 
دارد. نکته مهم ایجاد تحول در رابطه میان برندمان با مش��تریان است. 
گاهی اوقات اس��تارت آپ ما هنوز محصول نهایی مشخصی ندارد. به هر 
حال تولید یک محصول کاربردی نیازمند بررس��ی سطح نیاز مشتریان 
و ت��الش برای تبدیل آن ب��ه محصولی جذاب اس��ت. بی تردید فرآیند 
تولید محصوالت از س��وی برندها بس��یار طوالنی است. به همین خاطر 
ارزیابی آنها براساس محصوالت شان از اعتبار و دقت نظر باالیی برخوردار 

نخواهد بود. 
امروزه اغلب برندهای بزرگ میزان موفقیت ش��ان در بازارهای مختلف 
را براساس سطح روابط شان با مشتریان مورد ارزیابی قرار می دهند. این 
امر اطالعات دقیق تری در اختیار برندها خواهد گذاش��ت. به این ترتیب 
م��ا فرصت کافی برای جلب نظر مخاطب ه��دف به صورت کاربردی را 

خواهیم داشت. 
برخی از استارت آپ ها فقط بر روی تولید محصول تازه سرمایه گذاری 
می کنند. این امر بدون ایجاد شرایط و بسترهای مناسب به طور معمول 
منجر به شکس��ت کس��ب و کار خواهد ش��د. امروزه اغل��ب کارآفرینان 
نیازمند ایجاد ارتباط س��ازنده با سهامدارها هستند. تامین مالی شرکت 
یکی از دغدغه های اصلی هر کارآفرینی محسوب می شود. در این زمینه 
نحوه تاثیرگذاری ما بر روی س��رمایه گذار موردنظر اهمیت بسیار زیادی 
خواهد داشت. به این ترتیب بازهم اهمیت نحوه ایجاد ارتباط با دیگران 

در مدیریت استارت آپ ها به چشم می خورد. 
تعامل با مش��تریان فقط در راس��تای فروش بیشتر صورت نمی گیرد. 
اغل��ب برندهای بزرگ بخش قابل توجهی از سودش��ان ناش��ی از گروه 
مشتریان وفادار است. به این ترتیب ما باید به فکر ایجاد دامنه مناسبی 
از مشتریان وفادار برای برندمان باشیم. فقط در این صورت بخش قابل 

توجهی از درآمد ماهانه برندمان تضمین خواهد ش��د. مش��کل اساسی 
اغلب اس��تارت آپ ها ناتوانی در زمینه کسب س��ود به طور پایدار است. 
در این ش��رایط همزمان با نوسانات گس��ترده مالی وضعیت شرکت  نیز 

به خطر خواهد افتاد. 
هر اس��تارت آپی از مرحله ایده شروع می ش��ود. این امر شاید در نگاه 
نخست بس��یار بدیهی به نظر برسد، اما نکات مهم زیادی در خود دارد. 
اغلب برندها در ابتدای کار دارای ایده های جذابی هس��تند، با این حال 
در زمینه انتقال ایده های شان به سطح محصولی جذاب دچار مشکالت 
بس��یار زیادی می ش��وند. این امر موجب افزایش چشمگیر نرخ شکست 
کس��ب و کارها در س��ا ل های ابتدایی شده اس��ت. اگر ما توانایی جلب 
نظر س��هامداران و س��ایر برندهای فعال در حوزه کسب و کار را نداشته 
باش��یم، فرصت مناسب برای معرفی محصوالت مان از بین خواهد رفت. 
شروع استارت آپ امر پرهزینه ای اس��ت. اغلب کارآفرینان توانایی مالی 
برای حمایت از ایده شان در ابتدای راه را ندارند. به همین خاطر بیشتر 
بای��د به جلب نظر س��هامداران برای رونمایی از استارت آپ ش��ان توجه 

داشته باشند. 
نخس��تین جلسه رسمی ما با سهامداران موقعیت مناسبی در راستای 
تاثیرگذاری اولیه خواهد بود. اگر ش��ما انتظ��ار پیش فروش محصوالت  
و ایده های ت��ان را دارید، بای��د بیانی جذاب از آنها ارائ��ه کنید. در غیر 
این صورت توجه س��هامداران به ش��ما جلب نخواهد شد. اشتباه برخی 
از کارآفرین��ان تالش برای بیان نکات حرفه ای و تخصصی در جلس��ات 
رس��می با سهامداران اس��ت. شاید س��هامداران موردنظر درک کامل و 
تخصصی از اصطالحات حوزه کاری ما نداشته باشند. همین امر ضرورت 

بیان ساده نکات را ایجاد می کند. 
امروزه ما در دنیای تحت س��لطه فناوری زندگی می کنیم بنابراین هر 
کارآفرینی باید رابطه مناس��بی با حوزه فناوری داشته باشد. در غیر این 
صورت پیش��برد موفق امور به خطر خواهد افتاد. بسیاری از کارآفرینان 
در عمل توانایی مدیریت کس��ب و کار به صورت سازگار با فناوری های 
نوی��ن را ندارند. همین امر انگیزه س��هامداران برای س��رمایه گذاری را 
کاهش می دهد. همچنین در بازار تعداد هرچه کمتری از مش��تریان به 

کسب و کار ما توجه خواهند کرد. 
هنوز هم بس��یاری از کارآفرینان داش��تن ایده ای مناسب برای تولید 
محص��ول را امری کافی برای تاس��یس اس��تارت آپ می دانن��د. این امر 

موجب شکس��ت بسیاری از استارت آپ ها حتی پیش از مرحله شروع به 
کار می شود. هدف اصلی این مقاله بیان اهمیت ایجاد بسترهای مناسب 
برای فعالیت استارت آپ است. فهم جدید از دنیای کسب و کار براساس 
محوریت ارتباطات انسانی کمک شایانی به ما برای پیاده سازی این نوع 
درک از حوزه کس��ب و کار خواهد کرد. بدون تردید ما مسیر طوالنی تا 
تغییر نگرش کارآفرینان به فرآیند ایجاد اس��تارت آپ داریم، با این حال 
بحث کنونی مقدمه مناس��بی برای ش��روع این ام��ر خواهد بود. دنیای 
کس��ب و کار بدون روابط انس��انی هیچ نکته مهمی دربر ندارد بنابراین 
ما باید همیش��ه به دنبال ایجاد روابط پایدار و سازنده با دیگر بازیگران 

عرصه کسب و کار باشیم. 
forbes :منبع

شما به عنوان رهبر یک استارت آپ یا کسب وکار کوچک، این فرصت را دارید که 
انتخاب های جسورانه ای داشته باشید؛ انتخاب هایی که شما را یک قدم جلوتر از بازار 
ببرد و کاری کند که مشتریان همیشه به کسب و کار شما نیاز داشته باشند. کاری 
که بس��یاری از رهبران نوآوری در جهان از جمله »استیو جابز« انجام می دادند. آنها 

مثل طراح »وب سایت« یا »طراح محصول« فکر می کردند.
اما یک »طراح« چگونه فکر می کند؟

کاری که »طراح« انجام می دهد به تصویر کش��یدن آینده اس��ت. قدرت تجسم 
آینده، عنصر ارزشمندی است که تفکر طراحی برای رهبران کسب و کار به ارمغان 

می آورد.
طراح برای هر مسئله ای دو دیدگاه اصلی دارد:

• همدلی
• خالقیت

ب��رای ابداع آینده ای که وج��ود ندارد، باید کامال درک کنید ک��ه امروز افراد چه 
کاری انجام می دهند و بتوانید آن را در ذهن خود مجددا به تصویر بکشید. شما باید 
مشتریان خود را به اندازه کافی خوب بشناسید تا بتوانید دغدغه آنها را به درستی پیدا 

کنید. همچنین خالق باشید تا بتوانید راه حل مناسب را پیدا کنید.
در ادامه به چهار نکته که کمک می کند مانند یک طراح فکر کنید و خالق نوآوری 

در صنعت خود باشید، می پردازیم:
۱. مشاهده مشتریان از جنبه های بیشتر

اگ��ر می خواهید ن��وآوری کنید، از مرحل��ه تحقیقات بازار س��ریع تر عبور کنید. 

تحقیقات بازار کمک چندانی به نوآوری نخواهد کرد؛ تنها کاری که می کند کمک به 
پیشرفت های جزئی در محصول است.

در عوض، سعی کنید با مشتریان خود آشنا شوید و آنها را بشناسید. رفتار آنها را در 
خانه، محل کار و حتی در حال رفت و آمدهای روزانه مشاهده کنید. فرض کنید یک 
متخصص »مردم شناسی« هستید. شما به دنبال کاهش یا حذف فرآیندهایی هستید 
که زمان را هدر می دهند و افرادی که با طرح های ضعیف خود را تطبیق دادند. هر 

یک از اینها فرصتی برای نوآوری است.
2. تشخیص درست مساله

در اغلب موارد افراد در حال یافتن راه حلی برای مس��اله  ای هس��تند که به اشتباه 
تش��خیص داده شده اس��ت. برای حل مسائلی که مشتریان ش��ما قادر به بیان آن 
نیس��تند- همانطور که اس��تیو جابز بارها و بارها این کار را انج��ام می داد- از همه 

داده هایی که در طول مشاهدات تان یافتید، استفاده کنید.
 عاشق مسئله باشید، نه راه حل تان

به عنوان مثال، یک سازمان غیردولتی در نپال از دانشجویان پزشکی خواست برای 
نوزادان نارس یک دس��تگاه انکوباتور طراحی کنند. وقتی دانش��جویان برای بازدید 
به بیمارستان ها رفتند، متوجه شدند بیمارستان ها مجهز به انکوباتورهای پیشرفته 

هستند. با این وجود بچه  ها در کلبه ها و خانه های کوچک به دنیا می آیند.
دانشجویان برای اینکه مشکل واقعی را حل کنند، دستگاه هایی برای حمل نوزادان 
نارس با قیمت کم طراحی کردند تا به والدین آنها کمک کنند نوزادان نارس شان را 

به بیمارستان منتقل کنند.
3. توفان فکری صدها ایده

هنگامی که مساله را به درستی شناسایی کردید، اجازه دهید افکار و تخیالت تان 
به هر س��ویی برود. معموال افراد تمایل دارند خیلی س��ریع به سمت راه حل ها سوق 

پیدا کنند. بالفاصله به این فکر می کنند که چگونه خدمات و محصوالت فعلی را با 
مسائل شناسایی شده تطبیق دهند. در نتیجه با تکیه به دانسته های شان به سرعت 

توفان مغزی را کاهش می دهند.
به اعضای تیم تان اجازه دهید، آزادانه هر چیزی را تصور کنند. به آنها این آزادی 
را بدهید که بدون محدودیت به هر ایده ای بیندیش��ند. به ایده هایی توجه کنید که 
هیچ تصوری از نحوه اجرای آنها ندارید یا در حال حاضر با تخصص فعلی ش��رکت 
شما مطابقت ندارد. برای موفقیت، ممکن است الزم باشد شرکت خود را بازمهندسی 

کنید.
۴. ایجاد و آزمایش نمونه های اولیه ساده:

ایده های جالب را در نظر داش��ته باشید. سپس نمونه های اولیه ساده ای بسازید و 
آنها را با افرادی که مش��اهده کردید به اشتراک بگذارید. از اسکرین شات،  نمونه های 
مقوایی محصول و یا از اپ های اولیه و آزمایش��ی استفاده کنید. در واقع می خواهید 
ب��ه افراد چیزهایی را نش��ان دهید که ظاهرا کامل نیس��تند. درنتیجه آنها واکنش 

صادقانه تری نشان می دهند.
entrepreneur/modirinfo  :منبع

مثل »طراح محصول« فکر کنید تا نوآور شوید

چرا معرفی محصول تازه برای راه اندازی استارت آپ کافی نیست؟

راه اندازی استارت آپ، امری فراتر از معرفی محصول تازه

مترجم: نازنین توکلی 

به قلم: عبدو ریانی کارشناس استارت آپ و کسب و کارهای کوچک
   ترجمه: علی آل علی
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بررسی راز جذب باالی مشتری چند خرده فروشی موفق 

برای موفقیت توجه به اقدامات انجام ش��ده از س��وی سایر برندها بسیار مهم است. درواقع این موضوع باعث خواهد شد تا شما 
شانس موفقیت بسیار باالیی داشته باشید. در این رابطه تفاوتی ندارد که در چه وضعیتی قرار دارید، همواره فضا برای بهترشدن 
وجود دارد. با این حال در زمینه الگوبرداری، این امر که بهترین ها را در اولویت اول قرار دهید، کامال حیاتی خواهد بود. علت این 
امر به این خاطر است که این برندها مسیر موفقیت را تا حد زیادی طی کرده اند و اقدامات آنها شانس موفقیت باالیی را برای شما 
نیز خواهد داشت. اگرچه ممکن است از نام های معرفی شده تعجب کرده و جای خالی برخی از موارد مطرح را حس کنید، با این 
حال ذکر این نکته ضروری است که دسته بندی انجام شده توسط سایت Sailthru و برپایه 7۸ معیار انجام شده است. به همین 
خاطر نسبت به درستی آن نباید تردیدی داشته باشید. در همین راستا به بررسی اقدامات 9 خرده فروشی که باالترین رتبه را در 

سال ۲۰۱9 به دست آورده اند، خواهیم پرداخت. 
Sephora -۱

این خرده فروشی فعال در زمینه تولید لوازم آرایشی که دفتر مرکزی آن در شهر پاریس قرار دارد، یکی از زیرمجموعه های برند 
لویی ویتون محسوب می شود. آنها از اینترنت برای تعامل هرچه بیشتر با مشتریان خود بهترین استفاده را کرده و از تمامی بخش ها 
نظیر ایمیل، شبکه های اجتماعی، سایت و... استفاده ای هدفمند را دارند. همچنین این شرکت با سیاست تخفیف های ویژه مدت دار، 
نرخ فروش فوق العاده ای را در سال گذشته به ثبت رسانده است. مدیر فروش این شرکت بر این باور است که شناخت درست جامعه 
هدف، شما را نسبت به تمامی اقدامات ضروری آگاه خواهد ساخت. درواقع این شرکت که بیش از ۱۰۰ شعبه در سراسر جهان 

را دارد، در هر منطقه به شیوه ای متفاوت بازاریابی خود را انجام می دهد که کامال با توجه به ویژگی های هر یک از جوامع است. 
Nordstrom -2

این برند آمریکایی فعال در زمینه مد، در زمینه خدمت رسانی به مشتری اقدامات منحصر به فردی را انجام داده است. برای مثال 
ایجاد انواع AR )واقعیت افزوده( باعث شده است تا مشتری بتواند حتی در خانه خود با مراجعه به سایت و یا اپلیکیشن این برند، 
هر چیزی را امتحان کرده و پس از کسب اطمینان اقدام به خرید کند. در نهایت ایجاد انواع مسابقات برای تعامل بهتر با مخاطبین، 
سرعت پاسخگویی و شیوه های مختلف برای پرداخت هزینه کاالها از دیگر مواردی محسوب می شود که توسط این برند به خوبی 

به اجرا گذاشته شده است. 
Rent the Runway -3

این برند در زمینه طراحی لباس و اجاره آن فعال بوده و با این اقدام باعث شده است تا تقریبا هر فردی بتواند طرح مورد عالقه 
خود را به تن کند. نکته ای که این شرکت به خوبی به آن توجه داشته این است که افراد پس از مدتی از لباس های خود خسته 
ش��ده و این امر نکته ای منفی محسوب می ش��ود که افراد را به سمت خریدهایی غیرضروری سوق خواهد داد. تحت این شرایط 
تلنبار شدن لباس ها و درگیر شدن با هزینه های باال، اجتناب ناپذیر خواهد بود. به همین خاطر این برند در سایت خود انواع مدل ها 
را قرار داده است. شرایط جالبی برای اجاره آنها دارد تا افراد صرفا به خرید محکوم نباشند. نکته بسیار مهم این است که این برند 
حوزه فعالیت خود را تنها به یک بخش خالصه نکرده و در زمینه طراحی لباس موردنظر افراد نیز فعالیت می کند. این حد از امکان 
شخصی سازی، بدون شک برای هر فردی جذابیت باالیی را به همراه خواهد داشت. سرعت باالی کار این برند باعث شده است تا 

معطلی عمال بی معنا باشد. 
Home Depot -۴

این برند بزرگ ترین خرده فروشی ابزارآالت ساختمانی محسوب شده و دفتر مرکزی آن در ایالت جورجیا کشور آمریکا قرار دارد. 
سیاست جالب این برند این است که در کنار تالش برای فروش محصوالت خود، آموزش های مناسبی را به مخاطبان می دهد تا 
بهترین استفاده را از خریدهای خود داشته باشند. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که افراد هنگامی که نحوه 
کار با یک محصول را به خوبی بدانند، احساس نیاز نیز در آنها تشدید خواهد شد. این شرکت در ابتدای شروع به کار خود نیز که با 
مشکالت زیادی در زمینه فروش مواجه بود، پاداش یک دالری را برای بازدیدکنندگان تعیین کرد که باعث شد تا سریعا به یک برند 
محبوب تبدیل شوند. وجود یک سایت و اپلیکیشن حرفه ای از دیگر مواردی است که موفقیت این برند باسابقه را تضمین می کند. 

Best Buy -5
این برند کانادایی فعال در زمینه فروش لوازم الکترونیکی اقداماتی جدی در راستای افزایش وفاداری مشتریان خود انجام داده 
است. برای مثال پس از گذشت یک ماه از حضور شما در باشگاه هواداران، بسته های تخفیفی ویژه ای را دریافت خواهید کرد. در 
نهایت پشتیبانی و گارانتی بدون شرط از محصوالت، باعث شده است تا هر فردی بدون کوچک ترین نگرانی اقدام به خرید خود 
کند. همچنین در سایت این شرکت، امکان مقایسه محصوالت حتی با موارد مشابه از سوی سایر برندها نیز وجود داشته و در این 

رابطه کامال صادقانه رفتار کرده است. 
DSW -6

این برند خرده فروشی کفش، به تیم خود توجه ویژه ای داشته و بر این باور است که انجام بهترین اقدامات در زمینه جلب رضایت 
مشتری، تنها از طریق یک تیم قدرتمند با باالترین میزان رضایت شغلی میسر خواهد بود. همچنین این برند تمامی مشتریان خود 
را با انجام مسابقات و چالش های متنوع، با خود درگیر نگه داشته است. درواقع این امر بسیار مهم است که در تمامی اقدامات خود 

تنوع باالیی را داشته باشید تا امکان جذب حداکثری شکل گیرد. 
Ulta -۷

این برند فعال در زمینه تولید لوازم آرایشی، از واقعیت مجازی بهترین استفاده را کرده است تا افراد بتوانند قبل از خرید، تجربه 
استفاده از محصول را داشته و به اطمینان باالتری دست پیدا کنند. این موضوع کمک کرده است تا سرعت خرید نیز افزایش پیدا 
کرده و ازدحام جمعیت در فروشگاه ها شکل نگیرد. همچنین در این برند یک تیم حرفه ای عکاسی در کنار آرایشگر مجرب وجود 
داشته و افرادی که از یک سقف مشخصی باالتر خرید کنند از این دو بخش به صورت رایگان می توانند استفاده نمایند. بدون شک 
با توجه به رواج شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، در اختیار داشتن عکس هایی حرفه ای برای هر زنی دارای ارزش بسیار باال 
خواهد بود. نکته دیگر این است که تمامی کارکنان این برند، خانم بوده و این امر باعث می شود تا مشتری راحتی الزم را داشته باشد. 

Urban Outfitters -8
این برند آمریکایی بر روی محصول خاصی تمرکز نداشته و تقریبا هر چیزی را به فروش می رساند. همین امر نیز باعث شده است 
تا طیف مشتریان آن بسیار گسترده باشد، با این حال هنر اصلی این برند در زمینه تولید محتوا بوده و آنها موفق شده اند با لحنی 
که مورد پسند جامعه هدف محسوب می شود، نرخ مشتری سازی فوق العاده ای داشته باشند. نکته جالب دیگر این است که هر یک 
از افراد می توانند با ذکر نام و آدرس خود در شبکه های اجتماعی، در زمینه تولید محتوا کمک کرده و با این اقدام شهرتی را کسب 

کرده و یا حتی کسب درآمد داشته باشند. 
Wayfair -۹

 این برند فعال در زمینه تولید مبلمان خانگی، در راستای ایجاد مزیت رقابتی در اقدامی بی سابقه، حمل و نقل رایگان را ایجاد کرد. 
همین امر باعث شد تا افراد از یک هزینه اضافی رهایی پیدا کرده و خرید از آنها را مقرون به صرفه تر بدانند. همچنین در اپلیکیشن این 
شرکت، امکان واقعیت افزوده برای تمامی محصوالت وجود دارد تا افراد به خوبی بتوانند قبل از خرید، محصول را در مکان موردنظر 
خود مشاهده کنند. این موضوع به خوبی نشان می دهد که در جهانی که تلفن های هوشمند به ابزاری همیشگی در کنار افراد تبدیل 

شده است، اگر از آن برای رشد کسب وکار خود بهترین استفاده را نداشته باشید، بازنده میدان خواهید بود. 
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در دهه ه��ای قبل برای پیداکردن ش��غل کافی ب��ود در زمینه 
موردنظر کارفرما مهارت داش��ته باش��ید، اما این روزها اوضاع فرق 
کرده. حاال بس��یاری از کارفرماها عالوه ب��ر توانایی های تخصصی 
نظیر حس��ابداری و برنامه نویس��ی به دنبال ویژگی های دیگری در 
متقاضیان می گردند که »مهارت نرم« نامیده می شود. این مهارت 
ش��امل مواردی نظیر توانایی یادگیری، کار گروهی و حل مس��اله 

می شود اما تسلط به آنها چندان ساده نیست.
دلیل توجه بیش��تر کارفرماها به مهارت ه��ای نرم تغییر فضاهای 
کاری به سوی تیم محور و سرویس محور بودن است. براساس پژوهش 
جدید »ادوبی« مهم تری��ن مهارت های نرم برای کارفرماها به ترتیب 
ارتباطات، خالقیت و مشارکت هستند. تقریبا در سه چهارم آگهی های 
اس��تخدامی ارتباطات و در ۵۰درصد این آگهی ها خالقیت به عنوان 
ویژگی های ضروری قید شده. این در حالی است که تنها یک چهارم 

متقاضیان آنها را در رزومه خود قید می کنند.
ذکر این ویژگی  ها در رزومه شغلی تنها گام نخست است و آنچه 
اهمی��ت دارد نمایش عملی آنها در مصاحبه ش��غلی اس��ت که در 

ادامه چگونگی آن را شرح داده ایم.
برقراری ارتباط

یکی از راه های عالی برای نمایش این مهارت ها برقراری ارتباط 
 Maya و گفت وگ��وی صحیح با مصاحبه کنندگان اس��ت. از نظر

Marcus، معاون منابع انس��انی کمپانی »پالو التو نتورکس« این 
کار از طریق ایجاد جوی دوس��تانه، ارتباط گرفتن سریع با دیگران، 
ارائه پاس��خ های فکرش��ده و حتی موارد ساده تر نظیر خودداری از 

پریدن میان حرف مصاحبه کننده صورت می گیرد.
مه��ارت ارتباط��ی فرات��ر از کلم��ات اس��ت. بس��یاری اوق��ات 
مصاحبه کننده به جای مفهوم کلمات روی ارتباط چش��می، زبان 
بدن و حتی لحن و س��بک حرف زدن متقاضی تمرکز می کند. در 
صورتی که پاس��خ ش��ما با مثال همراه باشد، تصویری واضح پیش 
چش��م کارفرما ترس��یم کند یا به راحتی درک شود، یک گام مهم 

برای استخدام برداشته اید.
تفکر خالق

یک��ی از دالیلی ک��ه روبات ها فعال قادر به کنار زدن انس��ان در 
تمامی مش��اغل نیس��تند، فقدان خالقیت در آنها اس��ت. روبات ها 
معموال توانایی حل مسائل پیچیده را ندارند؛ مقوله ای که خالقیت 

خود را در آن نشان می دهد.
پرس��ش هایی که مدی��ران در مورد راهکار ش��ما برای خروج از 
شرایط دشوار می پرسند، بهترین زمان برای نمایش خالقیتی است 
که در ش��ما نهفته. بهتر اس��ت به جای بیان صرف نتیجه نهایی؛ 
جواب را با ارائه توضیحاتی در مورد شرایط دشواری که قبال تجربه 
کرده اید، ش��روع کنید. ش��رایطی مثل نحوه برخ��ورد با همکار یا 

مشتری ناسازگار گزینه خوبی برای شروع توضیحات است. پس از 
آن می توانی��د توضیحاتی را در مورد راهکارها و اقداماتی که انجام 

داده اید ارائه کرده و سپس سراغ نتیجه نهایی بروید.
کار تیمی

اگ��ر توانایی همکاری باالیی دارید حتما با ارائه مثال از کارهای 
تیمی قبلی و نتایج آنها، این مهارت را در جلس��ه مصاحبه مطرح 
کنید. البته باید دقت کنید که لحن صحبت تان به ش��کلی نباشد 
که ارزش کار دیگران را کمرنگ کرده و فقط خودتان را برجس��ته 
کنید. اینگونه نشان می دهید که حین کار ذهنیتی تیمی داشته و 

منافع گروه را در اولویت قرار می دهید.
زمانی که درباره پروژه ای که مدیریت کرده اید توضیح می دهید 
به مصاحبه کننده نش��ان دهید که چگونه دیدگاه ها و نقطه نظرات 
متناق��ض اعضای تیم را مدیری��ت کرده اید. حین توضیح دادن در 
مورد روزهای اول کارتان نیز به آن دس��ته از رفتارهای تان اش��اره 
کنید که باعث شده همکاران با شما به راحتی ارتباط برقرار کنند.

مهارت های نرم تنها به این س��ه مورد محدود نش��ده و برخی از 
آنها نظیر مهارت ش��نیدن و داشتن نگرش مثبت معموال به شکل 
طبیع��ی و حتی ب��دون اینکه خودمان بدانیم به نمایش گذاش��ته 

می شوند.
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3 مهارت نرم که شانس شما برای استخدام را افزایش می دهد
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