
معاون خدمات شــهري شــهرداري تهــران از 
آماده باش پنج هزار نيروي آتش نشــان همزمان 
با سه شنبه آخر ســال خبر داد. مجتبي يزداني با 
بيان اينكه طي روزهاي گذشته اقداماتي از سوي 
ســازمان ها و ادارات خدمات رسان در بخش هاي 
مختلف انجام شــده اســت، اظهار كرد: سازمان 
بهشت زهرا )س( در جمعه پايان سال شاهد رفت 
و آمدهاي بسياري بود و در همين راستا ادارات و 
ارگان هاي مختلف از جملــه پليس راهور تهران 
بزرگ همكاري بسيار خوبي را با شهرداري داشتند 
و ترافيك داخل و خارج بهشت زهرا )س( را هدايت 
كردند. وي با بيان اينكه با موافقت شهردار تهران 
پنج شنبه آخر ســال رفت و آمد با مترو به بهشت 

زهرا )س( رايگان شــد، عنوان كــرد: همين طور 
۲۵۰ نفر با لباس هــاي مخصوص، اطالعات الزم 
را در اختيــار زائران اين مكان قــرار دادند. البته 
مراجعان مي توانستند با استفاده از سامانه »تهران 
 من« به خوبي آدرســي كــه الزم دارنــد را پيدا 

كنند.
 اگرچه براي كاهش مشــكالت در اين روز براي 
خدمات رساني به زائران بهشت زهرا )س( تعدادي 
ون را هم اجاره كرديم. معاون خدمات شــهري 
شــهرداري تهران با اشــاره به اقداماتي كه براي 
شب ســال تحويل اتفاق مي افتد، گفت: همزمان 
با سال تحويل عطرافشــاني و غبارروبي قبور در 
بهشــت زهرا )س( صورت مي گيــرد. يزداني با 

اشاره به اقدامات ســازمان ميادين ميوه و تره بار 
تصريح كرد: ســازمان ميادين ميــوه و تره بار در 
واقع اقالمي كه وزارت صنعــت در اختيار ما قرار 
داده بود را توزيــع مي كنــد و در ۲۴۲ مكان در 
 سطح شهر كه متعلق به ســازمان ميادين است 
۷۰ جايگاه را در نظر گرفته ايم تــا مردم بتوانند 
 اقالم شب عيد از جمله سفره هفت سين را از آنجا 
تهيــه كننــد. وي با اشــاره بــه توزيــع اقالم 
طرح تنظيــم بــازار در ميادين ميــوه و تره بار 
توضيــح داد: مــواد پروتئينــي و ميوه جاتــي 
كه به صــورت ســهميه اي در اختيــار ميادين 
 قــرار مي گيرنــد نيــز در ايــن اماكــن توزيع

 مي شوند. 

گوگل در حال برنامه ريزي براي توســعه 1۴۰ ميليارد 
دالري صنعت بازي اســت، اما متخصصان حوزه بازي 
درباره موفقيت اين طرح شــكاك هســتند و چندان 
خوش بيني نسبت به اين موضوع ندارند. اين در حالي 
اســت كه در صورت موفقيت اين طرح، رقابت ساندار 
پيچاي، مديرعامل گوگل و جــف بيزوس، مديرعامل 
آمازون جدي تر از هميشه مي شود. به گزارش انتخاب، 
گوگل با ناشــران بازي، توســعه دهندگان اينترنت و 
بازيكنان سرشــناس حوزه بازي مانند مايكروسافت و 
سوني تعامل و تقابالتي خواهد داشت؛ اما از همه اينها 
مهم تر و حساس تر رقابت بين آمازون و گوگل خواهد 
بود. گوگل، غول تكنولوژيكي سرشناس آمريكايي كه به 
خاطر موتور جستجوي خود و سيستم عامل اندرويد ويژه 

گوشي هاي هوشمند شناخته شده است، اكنون تالش 
مي كند تا انقالبي در صنعت 1۰۰ ميليارد دالري بازي كه 
در حال حاضر توسط شركت هايي مانند مايكروسافت، 
سوني و نينتندو هدايت مي شــود، ايجاد كند. درواقع 
گوگل در تالش است منابع درآمد خود را تقويت كند 
و دنياي بازي، فرصتي بزرگ در اختيار اين شركت قرار 
مي دهد. به نظر مي رسد گوگل قصد دارد ايده هاي جديد 
خود درباره صنعت بــازي را در جديدترين كنفرانس 
توسعه بازي هاي خود )GDC( ارائه دهد. اين احتماال 
شامل يك نسخه تجاري از سرويس »پروژه جريان« و 
كنسول بازي »Yeti« است كه هر دو مي توانند روياي 
نهايي سرويس Streaming Netflix براي بازي هاي 
ويدئويي باشــند. در حال حاضر، اگر مي خواهيد يك 

بازي دريافت كنيد، معموال بايد چند صد دالر براي يك 
كنســول مانند PlayStation ۴ يا Xbox One يا 
1۰۰۰ دالر يا بيشتر در بازي هاي كامپيوتري سطح باال 
هزينه كنيد. سپس بايد به فروشگاه برويد و يك ديسك 
بازي فيزيكي بخريد يا منتظر بمانيد تا يك فايل بزرگ 
براي كنســول خود دانلود كنيد كه ممكن است چند 
ساعت طول بكشد؛ اما سرويس جديد گوگل مي تواند 
به كاربران اجازه دهد دستگاه هايي كه دارند، مانند يك 
لپ تاپ، گوشي هوشمند يا غيره را به راحتي به تلويزيون 
متصل كنند. چشــم انداز گوگل اين است كه به مردم 
اجازه مي دهد بازي ها را هر كجا كه هستند، روي تلفن يا 
كامپيوتر يا تبلت بدون نياز به چيزي بيشتر از يك اتصال 

به اينترنت بي سيم اجرا كنند. 

سال گذشــته 1۹۵ نفر براي نخستين بار طعم 
داشــتن ثروت يــك ميليــارد دالر و باالتر را 
چشــيدند كه از اين ميزان، ۷1 درصد اين افراد 

ميلياردرهاي خودساخته بودند. 
به گــزارش ايســنا، در فهرســت امســال نام 
ميلياردرهايي از ۳۳ كشــور جهان به چشــم 
مي خورد كه در 1۶ زمينه مختلف نظير صنعت، 
امــالك، تكنولوژي و مــد فعاليت داشــته اند. 
ثروتمندترين فرد معرفي شده در اين فهرست، 
كولين هوآنگ ۳۹ ســاله از چين است كه پس 
از پايان تحصيالتش در دانشــگاه ويسكانسين، 
به عنوان مهندس نرم افزار در شــركت گوگل 
استخدام شد و اكنون ثروتي معادل 1۳.۵ ميليارد 
دالر دارد. بيشــترين ميلياردرهــاي جهان كه 
سال گذشته وارد باشــگاه ثروتمندان شده اند 

را ثروتمندان چيني تشــكيل مي دهند و پس 
از آنها، ثروتمندان كشــورهاي آمريكا، برزيل، 
تايوان، هند، فيليپين، روســيه، فرانسه، آلمان، 
ژاپن، تايلند، كانادا، ايتاليا، هلند، اتريش، بلژيك، 
جمهوري چك و دانمــارك در رده هاي بعدي 

قرار گرفته اند. 
از جمله مشــهورترين افــراد حاضــر در اين 
فهرست مي توان به دنيل اك و مارتين لورنزون، 
بنيان گذاران سوئدي »اسپاتيفاي« اشاره كرد كه 
اكنون ۲۶ ميليارد دالر ارزش و ۸۷ ميليون كاربر 
از سراسر جهان دارد. نام كايلي جنر، جوان ترين 
ثروتمند تاريخ جهان كه در ۲1 سالگي به ثروت 
يك ميليارد دالري رسيد نيز در اين فهرست به 
چشــم مي خورد. جنر، بنيان گذار و مديرعامل 
يك شركت محصوالت آرايشي-بهداشتي است. 

قاضي مسعودي مقام گفت: هر سه متهم پرونده 
بانك سرمايه به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه 
شــالق در انظار عمومي و محروميت از مشاغل 

دولتي به طور دائم محكوم شده اند. 
به گزارش ايسنا، قاضي مسعودي مقام در حاشيه 
پنجمين جلسه رســيدگي به اتهامات حسين 
هدايتي در جمع خبرنــگاران در رابطه با صدور 
حكم مديران بانك ســرمايه، اظهار كرد: حكم 
۳ نفر از اعضاي هيات مديره بانك سرمايه يعني 
علي بخشايش، محمدرضا توســلي و كاظمي 
صادر شده است. وي افزود: هر سه اين متهمان 
به ۲۰ ســال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شالق در 
 انظار عمومــي و محروميت از مشــاغل دولتي 

به طور دائم محكوم شده اند. 
ســه عضو پيشــين هيات مديره بانك سرمايه 

يعني »علي بخشــايش« به مشاركت در اخالل 
عمده در نظام اقتصادي كشــور از طريق اخالل 
در نظام پولي و بانكي و مشــاركت در ۴۶ فقره 
خيانت در امانت، »پرويز كاظمي« به مشاركت 
در اخالل عمــده در نظام اقتصادي كشــور از 
طريق اخالل در نظام پولي و بانكي و مشــاركت 
در ۴1 فقره خيانــت در امانــت و »محمدرضا 
توسلي« به مشــاركت در اخالل عمده در نظام 
اقتصادي كشــور از طريق اخالل در نظام پولي 
و بانكي و مشــاركت در ۴۰ فقره خيانت متهم 
هستند كه اين افراد طي چهار جلسه در شعبه 
سوم دادگاه ويژه رســيدگي به جرائم اقتصادي 
)موضوع نامــه رئيس قوه قضائيــه به رهبري( 
 به رياســت قاضي مســعودي مقــام، محاكمه

 شدند. 

دونالد ترامپ، رئيس جمهوری اياالت متحده آمريكا، 
از جنرال موتورز درخواســت كرده است كه فكري به 
حال بازگشايي كارخانه اوهايو كند. به گزارش ايسنا، 
چند ماه پيش بود كــه جنرال موتورز به عنوان يكي از 
بزرگ ترين خودروسازان اياالت متحده آمريكا، يكي 
از اصلي ترين كارخانه هاي خود واقع در ايالت اوهايوي 
آمريكا را تعطيل و خط توليد محصــوالت خود را در 
آن متوقف كرد. همان زمان هم تعطيلي اين كارخانه 
جنجال و سر و صداي زيادي را به راه انداخت و ترامپ 
با انتشار خبر تعطيلي چند كارخانه جنرال موتورز در 
داخل و خارج از خاك آمريكا و به تبع آن بيكاري هزاران 
نيروي انساني و كارگري كه در آنها مشغول به كار بودند، 
به شدت عصباني شــده و با انتشــار پيامي در صفحه 
كاربري خود در توئيتر، به شدت از اين اقدام خودروساز 
آمريكايي انتقاد كرده اســت. وي پيش تر در توئيتي 

نوشته بود: ما چندسال پيش جنرال موتورز را از خطر 
ورشكستگي و بحران هاي اقتصادي و مالي رهانيديم و 
حاال اين تعطيلي كارخانه و افزايش بيكاري كارگران 

آمريكايي جواب خوبي هاي ما به آنهاست. 
وي در ادامه پيام خود همچنيــن از حذف اختصاص 
يارانه، تســهيالت و سوبســيدهاي كمكي دولت به 
جنرال موتورز سخن گفته است كه به گفته تحليلگران 
و كارشناســان فعال در صنعت خودروسازي، معلوم 
نيست كه منظور ترامپ دقيقا از چه يارانه و تسهيالتي 
بوده است. براساس گزارش رويترز، حاال به نظر مي رسد 
كه ترامپ باري ديگر در توئيت خود از جنرال موتورز 
درخواســت كرده كه هرچه ســريع تر فكري به حال 
ماجــراي تعطيلي كارخانــه خود در اوهايــو كرده و 
راهكاري را بــراي بازگشــايي و شــروع فعاليت آن 

بينديشد. 

با كاهش رشــد اقتصادي چين، نگراني از گســترش 
بحران به شركاي بزرگ تجاري اين كشور تشديد شده 
است. به گزارش ايسنا به نقل از سي.ان.بي.سي، به نظر 
مي رسد كشــورهايي كه صادر كننده مواد خام مورد 
نياز فعاليت كارخانه هاي چين هستند، بيش از ساير 
كشورها تحت تاثير كند شدن نرخ رشد اقتصادي اين 
كشور قرار گيرند كه براي ســه دهه، سريع ترين نرخ 
 رشد اقتصادي در جهان محســوب مي شد. موسسه

 »كپيتال اكونوميكس« در گزارشــي اعالم كرد دالر 
استراليا و دالر نيوزلند، بيشــترين آسيب را از كاهش 
رشد اقتصاد چين متحمل خواهند شد. چين نخستين 
شــريك تجاري هر دو كشــور اســت؛ به گونه اي كه 
يك سوم كل صادرات استراليا و يك چهارم كل صادرات 
نيوزلند روانه اين كشور مي شود. در گزارش اين موسسه 
آمده است: انتظار داريم بيشترين آسيب ناشي از كاهش 

رشد متوجه دالر اســتراليا و دالر نيوزلند باشد. دالر 
كانادا يكي ديگر از ارزهايي است كه مي تواند تحت فشار 
كاهش رشــد اقتصادي چين قرار گيرد. جمال احمد، 
كارگزار معامالت ارزي در موسســه »اف ايكس تايم« 
گفت: در شــرايطي كه تقاضاي واردات نفت چين به 
دليل كند شــدن نرخ رشــد اقتصادي كاهش يابد، 
احتماال شاهد كاهش ارزش دالر كانادا و روبل روسيه 
خواهيم بود. دالر كانادا و دالر نيوزلند، بدترين عملكرد 
را در بين 1۰ ارز مهم جهاني در سال ۲۰1۸ داشتند. 
احمد در همين رابطه افزود: تا زمان رســيدن به يك 
چشم انداز باثبات تر در اقتصاد جهاني، فشار بر اين ارزها 

ادامه خواهد يافت. 
موسسه »كپيتال اكونوميكس« به مقامات كشورهاي 
هند، اندونزي و مالزي نيز هشدار داده كه كاهش شديد 
رشد اقتصادي چين ممكن است به كاهش ارزش روپيه 

و رينگت در بازارهاي مالي جهاني و عقب نشيني آنها 
در برابر ارزهاي پرقدرت تر نظير پوند، يورو و دالر شود. 
الزم است ذكر شود رشد اقتصادي چين در سال ۲۰1۸ 
به حدود ۶ درصد رسيد كه ضعيف ترين نرخ رشد اين 
كشور در طول ۳۰ سال اخير محسوب مي شود. انتظار 
مي رود تا زماني كه چين با معضل ســرمايه گذاري و 
تقاضاي داخلــي ضعيف مقابله نكند، حتي رســيدن 
به توافق تجاري با آمريكا، مشــكل اقتصاد اين كشور 
برطرف نشود. برخي از كارشناســان اقتصادي چين 
معتقدند دولت اين كشور احتماال امسال با هدف كاهش 
فشار بر بنگاه هاي چيني و تقويت رشد، از بسته كاهش 
مالياتي خود به ارزش دو تريليون يوان رونمايي خواهد 
كرد و به دولت هاي محلي اجازه خواهــد داد تا براي 
تامين مالي پروژه هاي كليدي، دو تريليون يوان اوراق 

قرضه منتشر كنند. 

رئيس اداره تشــخيص جرائم مركز تشــخيص و 
پيشگيري از جرائم سايبري پليس فتای ناجا هشدار 
داد: مراقب تبليغات تورهاي ارزان قيمت داخلي و 
خارجي در فضاي مجازي باشــيد. سرهنگ حميد 
كياني ضمن تشــريح اين خبر اظهار كرد: در اين 
ايام مجرمان سايبري با تبليغات دروغين تورهاي 
ارزان قيمت داخلي و خارجي به دنبال كالهبرداري 
از شهروندان هستند. وي درگاه هاي فيشينگ بانكي 
را يكي از موارد رايج اين گونه كالهبرداري ها خواند 
و افزود: در اين شيوه براي رزرو تور مسافرتي، كاربر 
به دام صفحات فيشينگ می افتد و اطالعات بانكي 
آنها به سرقت مي رود. رئيس اداره تشخيص جرائم 
مركز تشخيص و پيشگيري از جرائم سايبري پليس 
فتای ناجا يكي ديگر از شــگردهاي اين مجرمان 
را دريافت مدارك از شــهروندان بــراي تهيه ويزا 

و… عنوان كرد و گفت: افراد كالهبردار از مدارك 
دريافتي شهروندان سوءاستفاده مي كنند كه اين 
امر تبعاتي نيز براي شــهروندان به دنبال دارد. اين 
مقام انتظامي به شــهروندان توصيه كرد: به هيچ 
عنوان مدارك شناســايي خود مثــل كارت ملي، 
شناسنامه، پاســپورت و… را در اختيار اين افراد 
قرار ندهند. سرهنگ كياني تاكيد كرد: شهروندان 
براي رزرو تورهاي مســافرتي نــوروزي داخلي و 
خارجي به دفاتر گردشگري رسمي كه از سازمان 
ميــراث فرهنگي، صنايع دســتي و گردشــگري 
مجوز دارند و حتما ســايت آنها داراي نماد اعتماد 
الكترونيك اســت، مراجعه كنند و از رزرو تورهاي 
مســافرتي در ســايت هاي فاقد اين نماد و بدون 
مجوز خودداري كنند. به گفته اين مقام انتظامي، 
شهروندان همچنين به هنگام ورود به سايت تورهاي 

گردشگري بايد از داشــتن پروتكل امنيتي سايت 
)https( اطمينان حاصل كنند و در صورت امكان 
براي نخستين بار براي ثبت نام در تور گردشگري به 
صورت حضوري به دفاتر گردشگري معتبر مراجعه 
كنند، در غير اين صورت با رفتــن به مراكز معتبر 
گردشــگري، آدرس اينترنتي دقيق اين شركت ها 
را دريافت كنند. رئيس اداره تشخيص جرائم مركز 
تشخيص و پيشــگيري از جرائم ســايبري پليس 
فتای ناجا يادآور شــد: قيمت هــاي باورنكردني و 
شگفت انگيز تورهاي مسافرتي داخلي و خارجي كه 
در فضاي مجازي يا شبكه اجتماعي تبليغ مي شود، 
كذب بوده يا از ســوي مجرمان ســايبري است يا 
اينكه اين تورها حداقل امكانــات را دارند، مثال به 
جاي اقامت در هتل هاي چند ســتاره، شــما را در 

مسافرخانه يا متل اسكان مي دهند. 

سرمايه گذاري 140 ميليون دالري گوگل در صنعت بازي آماده باش پنج  هزار نيروي آتش نشان پايتخت براي سه شنبه آخر سال

تقاضاي جديد ترامپ  از جنرال موتورزشالق در مالء عام و 20 سال حبس براي مديران  بانك سرمايهورود 1۹۵ عضو جديد به باشگاه ثروتمندان

تبليغ تورهاي ارزان قيمت ترفند جديد كالهبرداران سايبريكدام ارزها بيشترين وابستگي را به اقتصاد چين دارند؟
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عوارض خروج سال 98 
متناسب با تعرفه اعمال 

خواهد شد

خريد  و  فروش گوشی 
در بازار موبايل نصف شد

 ستاره و مربع ها
  به قمارخانه های

  آنـالين  تبديل 
شــده اند
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وزیر صنعت، معدن و تجارت:

سرمقاله

يادداشت

سیگنال های رکود تورمی

بی رونقی بازار

در سال جاری سيگنال هايی 
در اقتصاد كشــور ايجاد شد 
كه بازار را مملو از نوســانات 
شاخص های ارز و قيمت ها 
كرد. همبستگی شديدی بين افزايش نرخ ارز و تورم به 

وجود آمده كه  شديد...

 وضعيت اندوه بار بازار شــب عيد امســال نشان از 
آينده ای نه چندان مثبت در نيمه اول سال ۹۸ دارد و 

نشانه هايی كه در اين ...

  کمیل طیبی، کارشــناس 
اقتصادی

  سید ضیاء الدین خرمشاهی، کارشناس اقتصادی
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افزايش قيمت نان با 
حذف يارانه

حراج گوشت های وارداتی 
به عنوان اموال تمليکی

»کسب و کار« مطالبه کارگران برای تعیین  مزد  بر اساس نرخ تورم واقعی  را   بررسی  می کند

فشار هزینه   دستمـزد   به بنگاه ها
صفحه2

صفحه2

کاهـش  تقـاضا   در  بـازار  شب  عید
»کسب و کار«   گزارش  می دهد

نمايندگان مجلس شورای اسالمی در بودجه ۹۸  يارانه 
آرد صنف نان صنعتی را حذف كرده و منابع حاصل از 
آن را به خريد تضمينی گندم اختصاص دادند. اما اين 
تصميم به عقيده توليدكنندگان نان صنعتی موجب 
نابه ســامانی در بازار نان خواهد شد. توليدكنندگان 
نان صنعتی باتوجه به اينكه نان صنعتی نوپاست و نياز 
به حمايت دارد معتقدند كه با حــذف يارانه نان های 
سنتی در راستای ارتقای كيفيت نان در جامعه و كاهش 
ضايعات نان به حمايت از نان های صنعتی به صورت ارائه 
يارانه در قالب آرد دولتی بپردازند تا اين صنعت نوپا بتواند 
ادامه مسير دهد. با توجه به اينكه نان صنعتی به دليل 
 عدم حمايت دولت امكان رقابت با نان سنتی را ندارد؛ 
از اين رو مواردی چون نحوه قيمت گذاری و توزيع آرد 

در قالب آرد يارانه ای و سوبسيد...

گوشت های قرمز وارداتی كه به دليل عدم تخصيص 
ارز به محموله های ثبت سفارش شده يا عدم انتقال ارز 
تخصيصی به حساب فروشنده خارجی، در گمركات 
دپو شــده، به عنوان اموال تمليكی به حراج گذاشته 
شد.فرهاد آگاهی، رئيس انجمن فرآورده های خام دامی، 
ضمن درخواست از معاون اول رئيس جمهوری  برای 
ورود به موضوع حراج محموله های گوشت موجود در 
گمرك بندرعباس، اظهار داشت: متأسفانه در روزهای 
اخير شاهد بوديم كه تعداد قابل توجهی از محموله های 
گوشت منجمد وارداتی موجود در بندر شهيد رجايی، 
 تحت عنوان اموال متروكه شناسايی و به حراج گذاشته 
شده اســت. وی افزود: اين موضوع در شرايطی اتفاق 
 افتاده كه اين محموله ها هنوز تســويه حساب ارزی 

نشده اند و در واقع در مالكيت ...



اقتصاد2
ایران وجهان

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد
کاهش شــدید حساســیت 
بازار ارز به اظهارنظرها درباره 

FATF
رئیس کل بانــک مرکزی با انتقــاد از برخی 
اظهارات دربــاره مخالفــت اکثریت اعضای 
مجمــع بــا FATF همزمــان بــا آرامش 
نســبی بــازار ارز نوشــت: الحمــدهلل بازار 
ارز حساســیت خود را نســبت بــه این نوع 
 اظهارات تــا حدود زیــادی از دســت داده 

است.
بــه گــزارش فــارس، عبدالناصــر همتی 
رئیــس کل بانــک مرکــزی در صفحــه 
اینســتاگرام بانک مرکزی نوشــت: دیشب 
داشــتم اخبــار خبرگزاری هــا و کانال های 
 خبری را مرور می کردم که بــه نکته جالبی 

برخوردم. 
خیلی برایم عجیب و تا حــدودی مبهم بود. 
در روزهای پایانی ســال که مردم خســته از 
فشــارهای اقتصادی، در سایه آرامش نسبی 
ایجاد شــده در بازارها، در تدارک خریدهای 
شــب عید بوده و نرخ ارز نیز در بازار آزاد به 
آرامــی در حــال کاهش اســت، چنــد نفر 
از بــرادران بزرگوار تــاش کــرده بودند با 
اســتفاده از توئیتر و سایر رسانه ها، موضوعی 
به نــام FATF را مطرح کرده و بــا اصرار به 
مردم یــادآوری کنند که فرامــوش نکنید: 
FATF مــورد مخالفــت اکثریــت اعضای 
مجمع هســت و چنیــن وچنان!!.الحمد اهلل 
بازار ارز حساســیت خود را نسبت به این نوع 
اظهارات تا حدود زیادی از دست داده است. 
فارغ از ایــن قبیل اظهارنظرهای شــخصی 
که در زمــان و مکان خودش محترم اســت، 
مطمئنــاً مجموعه نظام تدابیــر الزم در این 
گونه موضوعات را به کار بســته و تصمیمات 
 خود را بــر اســاس منافــع کشــور اتخاذ 

خواهد کرد. 
جالب اینکه تیم تحریم ترامپ از پمپئو گرفته 
تا برایان هوک نیز به محض ایجاد آرامش در 
بازار ارز کشور، به جنگ روانی تکراری: قطع 
کامل صادرات نفت ایران؛ به زودی!!. متوسل 

می شوند.
مــردم مطمئــن باشــند، فــارغ از ایــن 
مباحث، بــازار ارز با تدابیر اتخاذ شــده و در 
چارچــوب سیاســت های بانــک مرکــزی 
ســیر تعادلــی خــود را طــی می کنــد و 
 بانــک مرکزی نیــز بــر روند بازار مســلط 

است.

گمرک ابالغ کرد
تعیین تکلیف واردات گروه کاالیی 
۴ براساس سهمیه مشخص شده 

مناطق آزاد

بر اساس اباغیه گمرک ایران، ثبت سفارش 
بارنامه های قبل از تاریخ ۱۵ مرداد ماه سال 
۹۷ می تواند به صورت بدون انتقال ارز انجام 

شود.
به گــزارش مهر، علــی وکیلی سرپرســت 
مرکز واردات و امور مناطــق آزاد و ویژه در 
بخشــنامه ای به گمرکات اجرایی مستقر در 
مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، 
ارس و ماکو موضوع »تعیین تکلیف واردات 
گروه کاالیی ۴ بر اســاس سهمیه مشخص 

شده مناطق آزاد« را اباغ کرد.
در ایــن بخشــنامه آمــده اســت: موضوع 
تصمیمات اتخاذ شــده جهت واردات گروه 
کاالیی چهارم بر اساس سهمیه مشخص شده 
مناطق آزاد طی نشســت مورخ ۱۵/ ۱۱/ ۹۷  
جلســه کمیســیون اقتصادی دولــت و در 
اجرای اصاح بند )۲( صورت جلســه مورخ 

۱۶/ ۱۱/ ۹۷  ارسال و اعام می دارد:
»ثبــت ســفارش موضــوع بنــد )۱( در 
صــورت وجــود بارنامــه قبــل از تاریــخ 
۱۵/ ۱۱/ ۹۷  می توانــد بــه صــورت بدون 
انتقــال ارز انجام گردد. مســئولیت کنترل 
 بارنامه بــه عهده ســازمان های مناطق آزاد 

می باشد.« 

اخبار

 گرانــی و التهــاب بــازار 
پیــش بینــی خیلــی از 
کارشناسان مبنی بر افت 
شدید تقاضا در بازار را به 
واقعیــت تبدیــل کرده و 
باعث شده مردم برای تامین نیازهای خود به خرید 
های حداقلی بسنده کنند. افزایش بی سابقه قیمت 
ها در سال جاری  آنهم در بلند مدت دسته بزرگی 
از متقاضیان را از بازار برخی از کاالها ناخواســته 
حذف کرد. این موضوع که به عقیده کارشناســان 
برای اقام خوراکی و خیلی ضروری مردم نیز اتفاق 
افتاده، در صورت تداوم نه صرفــا به مردم بلکه به 

تولید کنندگان نیز آسیب می زند.
هرچند تصــور برخی از کارشناســان از گرانی ها 
کسب سود پول بیشتر اســت. اما بررسی ها نشان 
می دهد مردم درصد خرید خود را نسبت به سال 
گذشته به شدت پایین آورده اند و این یعنی کاهش 
فروش و به تبع خسارت به تولید کنندگان. نمونه 

این موضوع کاهــش خرید مردم برای ســال ۹8 
نسبت به ســال ۹۷ اســت. آمارها نشان می دهد 

میزان خرید مردم برای محصولــی مثل آجیل و 
تنقات، شیرینی و میوه، پوشاک و تعویض برخی 

از وســایل منزل به ترتیــب، 88.۹ درصد، ۷8.۱ 
درصد. 8۲.۲ درصد و 8۵.۷ درصد کاهش داشته 
است. همچنین این روند کاهشی برای اجاره ویا 
در شهرهای شمالی نیز قابل ذکر است. به طوری 
که اجاره ویا در شمال به میزان ۷0 درصد کاهش 
داشته است. حال اگر روند کاهشی تقاضا در برخی 
اقام خوراکی مثل گوشــت و مرغ را که افزایش 
چندبرابری قیمت را تجربه کرده اســت، بگذاریم، 
مسئله روشن تر می شود. گرانی و نوسانات قیمتی 
این کاال باعث شده تنها برخی از گروه های درآمدی 
از خرید این کاالها محروم شــوند، بلکه ســرعت 
افزایش قیمت ایــن کاالها مجالی بــرای جبران 
هزینه ها نیز نمی دهد. بر همین اســاس یکی از 
دغدغه های فعلی مردم این است که روند افزایشی 
قیمت ها در سال آتی با سرعتی که حاال دارد طی 

می کند، به چه حدی خواهد رسید.
به عقیده کارشناســان از آنجایی که مردم نسبت 
به اقدامات مســئولین بی اعتماد هســتند، وعده 
های خوش بینانه نیز قادر به مهار انتظارات تورمی 

نیست.

هر چند رئیس جمهور  نیز 
بر تورم بــاالی ۲0 درصد 
در کشــور اذعان کرده اما 
افزایش درصد دســتمزد 
بر اساس تورم ۲0 درصدی 
هنوز مورد چالش فعاالن کارگری است. به اعتقاد 
فعاالن کارگری از آنجایی کــه نرخ تورم واقعی در 
کشور باالی ۴0 درصد اســت، پس توقع می رود 
کارفرمایان بر این اســاس دســتمزدها را افزایش 
دهند.  اما واقعیت این اســت که ایــن مطالبه در 
توان کارفرمایان نمی گنجد، ضمن آنکه بسیاری 
 از آنها با افزایــش ۲0 درصدی حقوق نیز مخالفت 

دارند.
نماینــدگان کارگــری تأکیــد دارنــد کــه در 
تعیین حداقل دســتمزد کارگران در ســال ۹8 
دقیقا به قانون عمل شــود و همین مــاده مبنای 
محاســبه قرار گیرد، به عقیده آنهــا از آنجایی که 
در حال حاضــر با دو تورم رو به رو هســتیم؛ یکی 
تورم اســمی و دیگری تورم واقعــی، آنچه ماک 
تعیین دستمزد باید باشــد، تورم واقعی است که 
 در اســفند ســال جاری حتی بــه ۷0 درصد هم 

رسیده است.
امــا نظر کارفرمایــان و فعاالن بخــش خصوصی 
این است که در تعیین دســتمزد باید به افزایش 
چندبرابری هزینه های تولید که آمارهای رسمی 

آن را نزدیک بــه 30 درصد هم اعــام می کند؛ 
توجه داشــت. در غیر این صورت عاقبت تحمیل 
مطالبات غیر اصولی به کارفرمایان، تعدیل نیروی 

کار خواهد بود.
شورای عالی کار بر اساس قانون همه ساله موظف 
اســت، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط 
مختلف کشــور و یــا صنایع مختلف بــا توجه به 
معیارهایی که در ماده ۴۱ این قانون ذکر شــده، 

تعیین کند. 

ماده ۴۱ صراحت دارد که حداقــل مزد کارگران 
با توجــه به درصــد تورمی کــه از طــرف بانک 
مرکزی جمهوری اســامی ایران اعام می شــود 
و حداقل مزد بدون آن که مشــخصات جســمی 
و روحــی کارگــران و ویژگی هــای کار محــول 
شــده را مورد توجه قرار دهد، باید بــه اندازه ای 
باشــد، تا زندگی یک خانواده که تعداد متوســط 
 آن توســط مراجع رســمی اعام می شــود، را 

تامین کند.

»کسب و کار«   گزارش  می دهد

کاهش  تقاضا  در بـازار  شب  عید

»کسب و کار« مطالبه کارگران برای تعیین دستمزد  بر اساس نرخ تورم واقعی را بررسی می کند

فشار هزینه    دستمزد  به  بنگاه ها

بورس 3 هزار و 376 پله باال رفت
شاخص بورس امروز )دوشــنبه( سه هزار و 3۷۶ 
واحد نســبت به دیروز باال رفت و به جایگاه ۱۷۵ 

هزار و 8۹8 واحدی صعود کرد.
بازار بورس در روزهای پایانی سال ۹۷ و در آستانه 
نوروز، روندی افزایشی را تجربه می کند، از فشار 
فروش سهام کاسته شد و بیشتر گروه ها در فضایی 

مثبت معامله می شوند. 
امروز در بازارســهام ۴۶۷ شرکت افزایش قیمت 
و بهای سهام ۲03 شــرکت کاهش داشت و ۲3 
شرکت نیز معاماتی خنثی و بدون تغییر را تجربه 

کردند.
براســاس معامات امــروز ۲ میلیــارد و 33۱ 
میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
 ۹ هزار و ۲۲ میلیــارد ریــال در 3۴8 هزار نوبت 

داد و ستد شد.
بررسی شــاخص های اصلی بازار سرمایه نشان 
می دهد شــاخص قیمت )وزنی - ارزشی( که در 
آن ارزش سهام شــرکت های بزرگ اثر بیشتری 
بر شــاخص می گذارد، ۹۷3 واحد رشــد کرد و 
شاخص کل )هم وزن( که در آن ارزش و وزن همه 
شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص 
کل، یکســان در نظر گرفته می شود، ۴0۲ واحد 

افزایش یافت.
شــاخص قیمت )هم وزن( نیــز ۲80 واحد باال 
رفت؛ این شــاخص بیانگر سطح عمومی قیمت 
 ســهام شــرکت های پذیرفته شــده در بورس

 است.
شاخص آزاد شناور سه هزار و ۴۹۵ واحد افزایش 
یافت؛ این شاخص بخشــی از سهام قابل معامله 

شرکت ها در بورس را نشان می دهد.

عوارض خروج سال 98 متناسب 
با تعرفه اعمال خواهد شد

افرادی که در ســال جاری اقدام به پرداخت 
عوارض خروج از کشــور کرده انــد اما قصد 
اســتفاده از آن را در زمان باقی مانده ســال 
ندارنــد، می توانند مبالغ خــود را به صورت 

الکترونیکی استرداد کنند.
به گزارش مهر، بانک ملی ایران در اطاعیه ای 
اعام کــرد: بر اســاس اعام ســازمان امور 
مالیاتــی، تعرفــه پرداخت عــوارض خروج 
از کشور ســاالنه متناســب با نوع سفر اعم 
از ســیاحتی، زیارتــی، زمینــی و هوایی و 
 تعداد تردد مســافر در همان ســال تعیین 

می شود.
بر این اساس، افرادی که در سال جاری اقدام 
به پرداخت عوارض خروج از کشور کرده؛ اما 
قصد استفاده از آن را در زمان باقی مانده سال 
ندارنــد، می توانند مبالغ خــود را به صورت 

الکترونیک استرداد کنند.
در این اطاعیه آمده اســت؛ بدیهی اســت 
عوارض خروج از کشور در ســال جدید نیز 
بر اساس تعرفه اولین سفر مســافر در سال 
۹8 محاسبه می شــود؛ به نحوی که افرادی 
که در سال ۹۷ عوارض خروج از کشور خود 
را پرداخت کــرده اند، می تواننــد با مراجعه 
به ســایت ســازمان امور مالیاتی به آدرس 
www.evat.ir نســبت به ثبت درخواست 
اســترداد وجوه خود اقدام و مبالغ خود را در 
اســرع وقت بدون نیاز بــه مراجعه حضوری 
به بانک و بــه صورت الکترونیکی اســترداد 
 و عوارض بــا تعرفه جدید را در ســال آینده 

پرداخت کنند.

دالر به ۱۲89۰ تومان رسید
در جریان معامات امروز صرافی های بانکی، 
نرخ هر دالر آمریکا برای خرید ۱۲8۴0 تومان 

و برای فروش ۱۲8۹0 تومان است.
به گزارش مهر، امــروز هم صرافی های بانکی 
روز آرامی را آغاز کردند و بازار ارز هم به تبعیت 
از آنها، وضعیت نسبتاً آرامی را سپری می کند. 
بســیاری از خریدارانی که برای خرید به بازار 
مراجعه می کنند یا نیــاز واقعی دارند و یا اگر 
هم به عنوان ســرمایه گذاری به بازار ارز وارد 
می شوند، اطمینانی از افزایش نرخ ندارند و به 
همین دلیل است که با ترس و لرز، وارد میدان 

شده و ارز می خرند.
واقعیت آن اســت که اگرچه همه ســاله در 
روزهــای پایانی ســال، قیمــت ارز با برخی 
نوســانات ناشــی از افزایش تقاضا از ســوی 
مسافران مواجه بود اما امســال به مدد ورود 
بازارســاز به بازار و مدیریت نوســانات ارزی، 
در روزهای باقیمانده از ســال نیــز بازار آرام 
 اســت و روزهای بــدون جهش را ســپری 

می کند.

اخبار
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وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: میزان تولید خودرو 
دو خودروساز اصلی کشور بیش از ۴ هزار دستگاه در 

روز است.
به گزارش ایســنا، رضا رحمانی در حاشــیه جلسه 
امروز هیئت دولت با اشــاره به این که هدف دشمن 
از تحریم ها در حوزه صنعت محقق نشده است بیان 
کرد: تولید در کشــور جریان دارد البته در ماه های 
گذشته نوساناتی داشته ایم و تاش ما این بوده که این 

نوسانات رفع شود.
وی با اشاره به این که در سال آینده پروژه های خود را 
ذیل اقتصاد مقاومتی ادامه می دهیم خاطر نشان کرد: 
درست است که تحریم برای ما موانع ایجاد کرده اما در 
عین حال فرصتهای را نیز فراهم کرده و ما یاد از این 
فرصتها در سال آینده در بخش صنعت و تولید بیشتر 

استفاده کنیم.
رحمانی در پاسخ به این پرسش که چه میزان وام در 
اختیار قطعه ســازان قرار گرفته بیان کرد: از ۴ هزار 
میلیارد تومان تا االن بیش از 3 هزار میلیارد تومان 

وام به قطعه سازان پرداخت شده اما البته ما اقدامات 
دیگری مثل اصاح ساختاری، فروش اموال مازاد، و 

ساخت داخل به جای واردات را آغاز کرده ایم.
وی ادامه داد:در چند ماه گذشته تولید دو خودروساز 
اصلی کشور بین ۱۲00 تا ۱۵00 دستگاه در روز بود 
که االن این رقم به بیش از ۴ هزار دســتگاه رسیده 
این یعنی تولید بیشتر شده و قدرت ایفای تعهدات 
خودروســازان هم بیشتر شــده ما این روند را ادامه 

خواهیم داد.
وزیر صنعت همچنین در پاســخ به این پرسش که 
گفته می شود بیش از ۶0 درصد خودروهای تولیدی 
در اختیار افراد خاص قرار گرفته اســت گفت: وقتی 
ثبت نام از طریق کد ملی و اینترنتی اســت چنین 
اتفاقی نمی افتد اگر ثبت نــام از طریق نمایندگی ها 
انجام می شد ممکن است چنین اتفاق رخ می داد البته 

اگر تخلفی رخ دهد حتماً برخورد می شود
رحمانی در پایان گفت: قیمت خــودرو در چند روز 

گذشته حداقل ۱0 درصد پایین آمده است.

گوشت های قرمز وارداتی که بدلیل عدم تخصیص ارز 
به محموله های ثبت سفارش شده یا عدم انتقال ارز 
تخصیصی به حساب فروشنده خارجی، در گمرکات 
دپو شده، بعنوان اموال تملیکی به حراج گذاشته شد.

فرهــاد آگاهی، رئیــس انجمــن فراورده های خام 
دامی ، ضمــن درخواســت از معــاون اول رئیس 
جمهور برای ورود به موضوع حــراج محموله های 
گوشت موجود در گمرک بندرعباس، اظهار داشت: 
متأسفانه در روزهای اخیر شــاهد بودیم که تعداد 
قابــل توجهــی از محموله های گوشــت منجمد 
وارداتی موجــود در بندر شــهید رجایــی، تحت 
 عنوان اموال متروکه شناســایی و به حراج گذاشته 
شده است. وی افزود: این موضوع در شرایطی اتفاق 
افتاده که این محموله ها هنوز تســویه حساب ارزی 
نشده اند و در واقع در مالکیت فروشنده خارجی قرار 
دارند و چنین اقدامی در عرف بین المللی، به مثابه 
راهزنی و تصرف اموال کشورهای دیگر تلقی می شود 
 و می تواند به پیگیری قضائی فروشــنده در محاکم

  بیــن المللــی و محدودیت های شــدید تجاری 
منجر شود.

وی بــا رد عــدم همــکاری واردکننــدگان برای 
ترخیص ایــن محموله ها، تصریح کــرد: این تصور 
که واردکننــدگان، انگیزه الزم بــرای ترخیص این 
محموله ها را ندارند، از اساس نادرست است، چرا که 
نه تنها واردکنندگان گوشت، منفعتی از توقف کاال 
در گمرک نمی برند، بلکه با توقف کاال، روزانه مجبور 
به پرداخت هزینه توقف )دموراژ( نیز می شوند و این 
درحالی است که قیمت گوشت تحویلی آنها، نهایی 
شده و امکان افزایش بهای تمام شــده آن را ندارند. 
بنابراین واردکنندگان خواهان ترخیص هرچه زودتر 
محموله های خود هســتند ولی عدم دسترسی به 

مستندات و مدارک حمل، مانع ترخیص  است.
به گفتــه آگاهی، علــت اصلی عــدم ترخیص این 
محموله ها، عدم تخصیص ارز به محموله های ثبت 
سفارش شده یا عدم انتقال ارز تخصیصی به حساب 

فروشنده خارجی  است.

حراج گوشت های وارداتی به عنوان اموال تملیکیتولید بیش از ۴ هزار خودرو در روز
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سکه به ۴میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید
در جریان معامالت بازار آزاد تهران، قیمت سکه طرح جدید، دوشنبه ۲۷اسفند۹۷ به ۴میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید. قیمت سکه طرح جدید، دوشنبه ۲۷ اسفند ۹۷ به ۴ میلیون و 

۵۸۰ هزار تومان رسید. در عین حال هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
و سکه یک گرمی ۸۵۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۳۰۵ دالر و ۸۷ سنت و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۴۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان است.

سیگنال های رکود تورمی
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی

در سال جاری سیگنال هایی در اقتصاد کشور ایجاد شد که بازار را مملو از نوسانات شاخص های ارز و قمیت ها کرد. 
همسبتگی شدیدی بین افزایش نرخ ارز و تورم به وجود آمده که  شدید است. در سال جاری با پدیده عبور نرخ ارز 
روبرو بودیم. یعنی افزایش قیمت ها به منزله کاهش ارزش پول ملی و تشدید آثار تورمی بوده است. از آنجایی که 
این تورم تحت تاثیر عوامل داخلی بوده است و از سویی به دلیل نبود بازار مناسب و ایجاد شرایط انحصاری، شرایط 
بدتر هم خواهد شد و پیش بینی می شود نرخ تورم افزایش پیدا کند. در این وضعیت چسنبدگی قیمت به وجود 
می آید و از سویی به این دلیل که پیش بینی مثبتی از نرخ رشد اقتصادی برای سال آینده نیست و برخی پیش 
بینی ها حتی آن را منفی اعام می کنند، رکود تورمی شدیدی در انتظار بازار خواهد بود که سیگنال های آن هم 

اکنون در بازار دیده می شود.
به مرور این آثار در بازار پررنگ تر شده و با عدم تخصیص منابع به تولید و همچنین افت تولید و رکود در بازار، بیکاری 
نیز به عنوان معضلی جدی بر مشکات خواهد افزود. با این اوصاف به نظر می رسد که دولت راه سختی را در پیش 
دارد و برای ایجاد تقاضا ناگزیر از اعتماد سازی برای سرمایه گذاری و تامین مالی و همچنین اعتمادسازی برای 

امنیت سرمایه است. این اعتماد سازی حتی در تنظیم روابط خارجی ضروری به نظر می رسد.

بی رونقی بازار
سید ضیاء الدین خرمشاهی، کارشناس اقتصادی

وضعیت اندوه بار بازار شب عید امسال نشان از آینده ای نه چندان مثبت در نیمه اول سال ۹8 دارد و نشانه هایی 
که در این روزها با تحلیل های قهری و ارادای برخی از کاالها توام شده بود، ضربه ای جبران ناشدنی بر پیکیر تولید 

وارد کرده است که قطعا آثار زیان بار آن تا مدت ها، ترمیم نخواهد شد.
بازار اسفند امسال که به شکلی کاما سنتی همواره بازاری پر رونق و پر داد و ستد بوده و در بسیاری از صنوف جبران 
کننده بی رونقی بازار فرودین محسوب می شود و غالبا بازاریان و اصناف مقداری از سود ویژه فروش اسفند را برای 
جبران زیان فروردین ذخیره می کنند، شکلی به خود گرفته که از هم اکنون می توان نامطلوب بودن وضعیت بازار 

فروردین و اردیبهشت را نیز پیش بینی کرد.
در چند ماه اخیر بسیاری از صاحب نظران عرصه اقتصاد راهکارهای متعددی را برای اصاح امور پیشنهاد کردند. از 
جمله اینکه بنده در چندین مرحله پیشنهاداتی را برای مهار تورم و کمک به تولید ارائه داده ام. اما بی توجهی دولت 
به راهکارهای مشفقانه چاره ای جز تحلیل منفی نسبت به این موضوع باقی نمی گذارد که گویا کنترل بازار کاما 
از دست دولت خارج و امیدی به مهار تورم نیست. اینک نیز می توان به راحتی اعام کرد که ادامه این وضعیت جز 

نابودی کلی تولید ارمغانی نخواهد داشت.

تورم افزایش حقوق
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی

یکی از بحث های جدی ای که همه ساله در دستور 
کار دولت است، ترمیم دستمزد است. طبیعی است 
که با توجه به باال بودن نرخ تورم و تورم ۴0 درصدی، 
حقوق کارگران باید بهبود قابل توجهی پیدا کند. اما 
با توجه به شرایط فعلی تولید کنندگان و کارفرمایان 
این بهبود در عمل شدنی نیست. قرار است ۴00 
هزار تومان تــا ۱0 درصد به حقــوق کارمندان و 
کارگران اضافه شود اما این رقم طبیعتا هزینه های 
زندگی را پوشش نمی دهد و البته با توجه به تورمی 
که افزایش حقوق در پی دارد، ارزش این درصدهای 
اضافه شده به حقوق به مراتب کمتر از حاال خواهد 
بود. در حال حاضر بنگاه ها در شرایط بدی به سر 
می برند و افزایش دستمزد به آنها آسیب خواهد زد. 
بنابراین از آنجایی که ترمیم واقعی دستمزد یعنی 
اضافه شدن تقریبا چندبرابر به میزان دستمزدهای 
فعلی، تعدیل شدید نیروی کار و تشدید بیکاری در 
سال ۹8 اصا دور از انتظار نیست. فشار هزینه های 
دســتمزد به کارفرمایان در نهایت آنها را ناگزیر 
از تعدیل نیرو و یا پیدا کــردن میان برهایی برای 
کاهش نیاز  خود به جذب نیروی انسانی می کند. 
بر این اساس فعاالن کارگری باید بدانند، فشار به 
کارفرمایان برای باال بردن دستمزد، در نهایت به 
زیان جامعه کارگری خواهد بود. چرا که دستمزد 

کم داشتن بهتر از نداشتن شغل است.



3 اقتصاد
ایران
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سفره هفت ســین یکی از 
با اهمیت ترین رسوم آغاز 
ســال جدید برای ایرانیان 
است. اهمیت این موضوع 
به قدری است که ایرانی ها 
در هر کجای دنیا باشند برای شروع سال جدید سفره 
هفت سین می چینند و نوروز را در کنار آن جشن 
می گیرند. در سالهای اخیر و تغییر ماهیت چینش 
سفره هفت سین از سنتی به الکچری موجب شده 
تا هزینه های زیادی صرف خرید وسایل مورد نیاز 
آن شــود. ظروف گران قیمتی در چند سال اخیر 
برای سفره هفت سین استفاده می شود که قیمت 
هر کدام از آنها میلیونی اســت. بنابر گزارش های 
منتشر شده سفره های هفت سین آماده قیمت های 
متفاوتی از ۳۰ تا ۱۰ هــزار تومان دارند. با این حال 
هر کدام از اقالم ســفره هفت سین به طور جداگانه 
هم فروخته می شوند.یکی از اقالم مربوط به سفره 
هفت ســین تخم مرغ رنگی استف که هر عدد بین 
۲ تا ۴ هزار تومان قیمت دارد. با این حال تخم مرغ 
رنگی ۵ هزار تومانی هم در بازار دیده شــده است. 
ماهی قرمز هم که جزئی از سفره هفت سین است، 
این روز ها خوب فروخته می شود. قیمت ماهی قرمز 
با توجه به اندازه آن از ۲ هزار تومان شروع می شود و 
تا ۱۲ هزار تومان ادامه دارد.تنگ ماهی نیز از جمله 

اقالمی است که به وفور فروخته می شود. قیمت یک 
تنگ ماهی بسته به شفافیت شیشه یا نوع طراحی 
آن بین ۱۰ تا ۵۰ هزار تومان است. سمنو دیگر عضو 
سفره هفت سین است که قیمت یک کیلو سمنوی 

اعال در بازار بین ۶ تا ۸ هزار تومان است. سبزه های 
کوچک و بزرگ هم از ۵ تا ۱۰ هــزار تومان قیمت 
دارند؛ همچنین قیمت هر کیلو ســنجد حدود ۱۲ 

هزار تومان برآرود می شود.

هر بته سیر خشک شده تزئینی هم بین ۳ تا ۵ هزار 
تومان فروخته می شود؛ به عالوه هر کیلو سیب قرمز 
که جزء دیگری از سفره هفت سین است نیز به طور 
متوســط ۳۵۰۰ تومان قیمت دارد. گفتنی است، 
قیمت ها برای ظروف سفره هفت سین سفالی از رقم 
۳۰ هزار تومان آغاز می شود که بیشتر این کاال ها از 
جنس سفال بوده و در مقایسه با سایر کاال های مشابه 
تزئینات کمتری دارد، ظروفی هفت سین از جنس 
برنج ۶ عدد ۸۰ هزار تومان قیمت گذاری شده که این 
وسایل با توجه به رنگ و جنسشان مخاطبان خاص 
خود را دارد، مجموعه هفت ســین سرامیکی مدل 
پایه دار به قیمت ۱۴۰ هزار تومان به فروش می رسد 
که تفاوت قیمت آن بیش از هــر چیز در جنس آن 
نهفته است، ظروف هفت سین ســفالی میناکاری 
شــده ۲۸۴ هزار تومان و همین ظروف با میناکاری 
بیشتر به قیمت ۵۴۳ هزار تومان قیمت گذاری شده 
است.  همچنین در بین این شلوغی ها دیزانیر ها نیز 
درآمد خوبی به جیب می زننــد و برای چیدن یک 
سفره هفت سین از ۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بسته به 
مدل و طراحی از مشتری دریافت می کنند. حال با 
در کنار هم قرار دادن تمامی این هزینه ها برای پهن 
کردن سفره هفت سین باید حداقل ۶۰ هزار تومان 
و حداکثر یک میلیون تومان هزینه کرد که این رقم 
بــرای خانوار های دهک های پاییــن در نظر گرفته 
شده، زیرا با چرخی در خیابان های باالی شهر هزینه 
پهن کردن یک سفره هفت سین حتی به ۵ میلیون 

تومان هم می رسد.

نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی در بودجــه ۹۸  
یارانه آرد صنف صنعت را 
حذف کرده و منابع حاصل 
از آن را به خرید تضمینی 
گندم اختصاص دادند. اما ایــن تصمیم به عقیده 

تولیدکنندگان نــان صنعتی موجب نابســامانی 
در بازار نــان خواهد شــد. تولیدکننــدگان نان 
صنعتی باتوجه به اینکه نان صنعتی نوپا اســت و 
نیاز به حمایت داردذ معتقدنــد که با حذف یارانه 
نان های ســنتی در راســتای ارتقای کیفیت نان 
در جامعه و کاهش ضایعــات نان به حمایت از نان 
های صنعتی بــه صورت ارائه یارانــه در قالب آرد 
دولتی بپردازد تا این صنعت نوپا بتواند ادامه مسیر 
دهد. با توجه به اینکه نان صنعتــی به دلیل عدم 

حمایت دولت امکان رقابت با نان ســنتی را ندارد 
لذا مواردی چــون نحوه قیمت گــذاری و توزیع 
آرد در قالــب آرد یارانه ای و سوبســید مواد اولیه 
 از دولت شــاید راهکاری بــرای رقابت پذیری این 

صنعت باشد.
کارشناســان نیز بر ایــن باورند کــه تبعیض در 
اختصاص یارانه به واحدهای تولیدی نان صنعتی، 
مانع از توســعه این بخش خواهد شد. واحدهای 
نان سنتی و صنعتی باید از مزایای قانونی یکسانی 

در ضرایب بیمــه، مالیات و مــواد اولیه برخوردار 
باشــند اما در عمل، دولــت، آرد یارانــه ای را به 
واحدهای نان ســنتی اختصاص داده و واحدهای 
صنعتی از آرد آزاد اســتفاده می کنند. یارانه نان 
بیشــتر باید بعنوان یارانه تنظیم بــازاری و یارانه 
کاالی اساســی درنظر گرفته شــود و نمی توان 
این یارانه را یارانه کشــاورزی تلقی کرد زیرا باید 
 یارانه کشاورزی شاهد افزایش تولیدی بهره وری 

در بخش کشاورزی باشیم.

شركت های خدمات طراحی هرچقدر كه تیغ شان ببرد برای نوروز قیمت تعیین می كنند

هزینه   میلیونی    هفت سین های  الکچری

جلوگیری از فساد و رانت با یکسان سازی قیمت آرد در كشور تحقق می یابد

افزایش قیمت نان با حذف یارانه

حذف یارانه آرد نان حجیم مغایر با برنامه راهبردی خواهد بود
محمد جواد کرمی، رئیس اتحادیه نان فانتزی و حجیم

سیاست های کلی بر این بود که نحوه تولید نان از روش سنتی به صنعتی تمایل پیدا کند و بر همین اساس برنامه ریزی شده بود که درصد زیادی از نان مصرفی کشور به روش صنعتی تولید شود اما امروز نه تنها این برنامه محقق 
نشد بلکه عقب گرد داشتیم و سهم نان صنعتی از نان مصرفی مردم کمتر شده است. همچنین در برنامه پنجم و ششم توسعه قرار بود ۴۰ درصد از نان سنتی کشور به حجیم و فانتزی تبدیل شود که حذف یارانه آرد نان حجیم 
مغایر با این دو برنامه راهبردی خواهد بود. به عبارتی از سال ۹۳ یارانه آرد نانوایی ها ۲۰ درصد حذف شده البته دولت ادعا دارد که به بخشی از این صنف یارانه پرداخت می کند، با توجه به وضعیت پیش رو امکان حذف یارانه وجود 
ندارد و دولت درصدد آن است که از نان های حجیم حمایت کند. اگر یارانه نان سالم و حجیم را بردارند به تولید این بخش ضربه وارد می شود. از نظر کارشناسان این نوع نان که به نام نان حجیم و سالم معروف است بهترین نوع 
نان محسوب می شود که از نظر بهداشتی، ماندگاری و دور ریز کم، بهترین نان است. دولت اگر قصد کم کردن یارانه را دارد باید از بخش نان سنتی کم کند چراکه دیدگاه حذف یارانه بخش نان حجیم و فانتزی بسیار اشتباه است.

ما فکر نمی کنیم در دولت و مجلس این اقدام انجام شود اما اگر انجام شود ما با آن مخالف هستیم و به بخش تنها نان سالم ضربه وارد خواهد شد. حذف یارانه، قیمت نان را افزایش می دهد و از آنجایی که با حذف یارانه این بخش 
قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد ما فکر نمی کنیم دولت این کار را انجام دهد. در صورت افزایش قیمت، رقابت از بین سنتی و حجیم برداشته می شود. از طرفی یکسان سازی قیمت گندم، آرد و نان بهترین روش برای رقابت سالم 

در مجموعه نان است، در غیر این صورت یک بخش از بین خواهد رفت آن هم بخشی که نان سالم تولید می کند و باعث ضرر به کشور خواهد شد.
نان حجیم بخشی از نان صنعتی است که بدون ضایعات، بدون جوش شیرین و بدون حرارت باال تولید می شود. دولت در حال حاضر هم با پرداخت یارانه به بخش سنتی، آرد را ۶۶۵ تومان به آنها عرضه می کند و باعث دو نرخی 
 شدن قیمت آرد شده است در حالی که قرار بود تمام این آردها با یک نرخ باشد. یکسان سازی باعث می شود مشکل رانت و فساد که در بخش یارانه به وجود می آید از میان برداشته شود و می توان جلوی رانت و فساد را گرفت.

 همان طور که  تک نرخی شدن قیمت بنزین هم باعث حذف رانت و فساد در توزیع آن شد بنابراین در این بخش هم در سال ۹۸ با یکسان سازی قیمت آرد می توان جلوی فساد و رانت را گرفت.

همه قدرت خرید اقالم و اجناس مورد نیاز در شب عید را ندارند
محمد عقیلی، جامعه شناس

سفره هفت سین شاید مهم ترین بخش از تغییر سال و تغییر فصل برای ما ایرانی ها باشد که در سال های اخیر دستخوش اتفاقات بسیاری شده است. هفت سین های امروزی هیچ شباهتی با هفت سین های سنتی قدیمی ندارند و هر کدام 
قیمت شان بیشتر باشد الکچری تر هستند و بیشتر به چشم می آیند. مهم ترین بخش از سفره هفت سین که بخش زیادی از هزینه ها را هم در بر می گیرد ظروف این سفره است که در این چند سال قیمت های باالیی برای آن تعیین شده است. 
استقبال از این ظروف نیز کم نبوده و میزان فروش و استفاده خانواده ها از آن نشان دهنده اقبال ظروف گران و میلیونی در بازار عید دارد. متاسفانه این روزها چیدن سفره هفت سین این روزها به یک تشریفات هزینه بر، برای برخی خانواده ها 
تبدیل شده و اشتغالزایی هم کرده است.  شرکت های خدمات طراحی و اجرای سفره هفت سین که این روزها همانند پزشکان بنام و معروف، برای ویزیت مدت ها در صف انتظار باشید از پر بودن وقت  در چیدن سفره هفت سین تان می گویند و 
وقت شان را برای طبقات باالی شهر می گذارند وهر کدام از این شرکت ها هرچقدر که تیغ شان ببرد برای سفره های هفت سین قیمت تعیین می کنند. این شرکت ها همانطور که اشاره شد بیشتر در مناطق متمول و باال شهر تاسیس شده اند 
و در چند سال اخیر تعداد آنها افزایش قابل مالحظه ای نیز داشته است. تقاضا هم برای این مدل کسب و کارها در مناطق مرفه نشین بیشتر است و هزینه های از این دست بسیار صورت می گیرد. این در حالی است که در شرایط حال حاضر در 

سایه کمبود نظارت مسئوالن، مردم از گرانی های موجود در بازار رنج می برند و همه قدرت خرید اقالم و اجناس مورد نیاز در شب عید را ندارند. از طرفی دیگر برخی با هزینه های میلیونی تنها سفره هفت سین خود را می چینند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، رســیدگی 
به مشکل پوشش شــبکه های ارتباطی، ستاره 
و مربع ها کــه تبدیل بــه قمارخانه های آنالین 
شــده اند و ســاماندهی به پیامک های مزاحم 
را از جملــه مطالبات مردم دانســت که باید در 
سال جدید نســبت به آن ها توجه جدی شود.

محمدجــواد آذری جهرمی در آییــن تجلیل 
از برگزیــدگان »جشــنواره شــهید رجایی« 
با بیان اینکــه فرآیندها و شــاخصه هایی برای 
ارزیابی عملکردها وجود دارد گفت: دو دســته 
شــاخص عمومی و اختصاصی بــرای ارزیابی 
عملکــرد دســتگاه ها وجــود دارد و مدیــران 
باید فــارغ از ایــن ارزیابی ها توجــه کنند که 
آیــا از دو بعــد شــاخص های اختصاصــی و 
 عمومی، از عملکــرد خودشــان رضایت دارند 

یا خیر؟
آذری جهرمی با تأکید بر اینکه شــاخص های 
اختصاصی کــه همان مأموریت هــای محوله و 
شاخص های عمومی، رضایت مردم است، گفت: 
رضایت مردم از عملکردمــان، اهمیت ویژه ای 
دارد و الزمه آن توجه به این مســئله اســت که 
مردم چه خواسته، انتظار و دیدگاهی نسبت به 
ما دارند.وزیر جوان دولت تدبیر و امید با اشــاره 
به درخواســتش از مردم برای انتقــاد از او در 
شبکه های اجتماعی گفت: مجموعاً حدود 7 هزار 
پیام و به نوعی انتقاد و انتظار و خواسته دریافت 
شد؛ بخش نخست به مسئله فیلترینگ اختصاص 
داشت که البته خارج از اختیارات ماست نه اینکه 
الزاماً همه آن خارج از اختیار ما باشد. وی افزود: 
یک بخش دیگر به این برمی گردد که مجریان در 
برابر تصمیم های نادرست دفاع و تحرک داشته 
باشند و بدانند این بخشی از حقوق مردم است. 
چه کســی باید پیگیر حقوق مردم باشــد! مثاًل 
وقتی یک ســایت را بدون دلیل مشخص فیلتر 
می کنند، باید مجموعه ای باشــد که مسئولیت 
آن را بر عهــده بگیرد.وزیــر ارتباطات، بخش 
دوم انتقادات مردمی را درباره کیفیت خدمات 
اینترنت و خدمات صوتی دانست و تصریح کرد: 
ضروری است برای ارتقای کیفیت و جلب رضایت 

مردم تالش های خــود را بیشــتر کنیم. آذری 
جهرمی تأکید کــرد: بخش ســوم انتقاد مردم 
هم متوجه کم فروشی اپراتورهای ارائه خدمات 
اینترنت است. درست یا غلط؛ این مسئله وجود 
دارد و مردم این احســاس را دارند که اپراتورها 
در ارائه خدمات خود کم فروشــی می کنند که 
ضروری است به این مســئله ورود جدی داشته 
باشیم. مشــکل پوشش شــبکه های ارتباطی، 
ســتاره و مربع ها که تبدیل بــه قمارخانه های 
آنالین شده اند و رسیدگی به پیامک های مزاحم، 
از دیگر مطالبات مردم اســت که باید در ســال 
جدید نســبت به آن ها توجه جدی شود. ستاره 
مربع ها اشاره به کدهای دستوری )سرویس های 
USSD( دارد که امسال در نظرسنجی های صدا 
و سیما مشکالت زیادی را ایجاد کرد و در برخی 
موارد، شــائبه خالی کردن جیب تماشــاگران 
تلویزیون را به این شیوه ها به وجود آورد. آذری 
جهرمی تصریح کرد: نکته سوم آنکه انتظار داریم 
دیدگاه هــای کارکنان انتقال پیــدا کند، به جز 
روش های مرسوم، دستیاران جوان را هم انتخاب 
کرده ایم که بی واســطه حرف هــای کارکنان را 
بشنوند و اشکاالت مدیریتی سازمان را منعکس 
 کنند، دفتر وزیر و مالقات های مردمی هم وجود 
دارد. راه های ارتباطی بایــد باز بماند و کارکنان 

هم ایرادات را منتقل کنند.

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شــیرینی فروشی و 
کافه قنادی تهران از محاسبه قیمت جعبه و بسته بندی 
شیرینی در قیمت نهایی شیرینی خبر داد و گفت: در 
یک سال اخیر قیمت جعبه و بسته بندی شیرینی با 
رشد ۳۰۰ درصدی مواجه شده است.علی بهرمند در 
رابطه با شرایط بازار شیرینی در ایام عید نوروز و روزهای 
منتهی به سال جدید، گفت: در ماه های اخیر قیمت 
مواد اولیه با رشــد قابل توجهی همراه بوده اما قیمت 
انواع شیرینی که به صورت رسمی نرخ گذاری می شود، 
تغییری نداشته است. رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، 
شیرینی فروشــی و کافه قنادی تهران با بیان اینکه 
قیمت جعبه شیرینی در سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته رشد ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده 
است، گفت: در شرایط فعلی قیمت جعبه و بسته بندی 

شیرینی از قیمت خود شیرینی بیشتر است.
بهرمند یادآور شد: قیمت جعبه و بسته بندی شیرینی 

در تعیین قیمت مصوب، دیده شده و این در حالی است 
که قیمت جعبه شیرینی هایی که به صورت مصوب 
تعیین نشــده، در قیمت نهایی محصول دیده شده و 
بازرسان و کارشناســان اتحادیه بر قیمت شیرینی و 
احتساب جعبه نظارت دارند.رئیس اتحادیه دارندگان 
قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران قیمت 
هر کیلو جعبه بسته بندی شیرینی را ۱۸ تا ۲۶ هزار 
تومان اعالم و خاطرنشــان کرد: قیمت هر کیلوگرم 
جعبه شــیرینی بدون هزینه نگهداری و مونتاژ برای 
واحدهای صنفی در حدود ۱۸ تا ۲۶ هزار تومان تمام 
می شود که قیمت بسته بندی در نرخ نهایی شیرینی 

محاسبه شده است.
با این تفاســیر، افراد با حضــور در واحدهای صنفی 
شیرینی فروشی نباید هزینه جداگانه ای برای جعبه 
و بسته بندی شیرینی بپردازند، زیرا قیمت جعبه در 

قیمت نهایی شیرینی محاسبه شده است.

خبرگزاری میــزان- رئیس اتحادیه فروشــندگان و 
نمایشــگاه داران خودرو گفت: قیمت خودرو در بازار 
همانند هفته های گذشته روند کاهشی دارد و هر روز 
از قیمت ها بیشتر کاسته می شود. سعید موتمنی درباره 
آخرین وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: قیمت خودرو 
در بازار همانند هفته های گذشته روند کاهشی دارد و 
هر روز از قیمت ها بیشتر کاسته می شود.رئیس اتحادیه 
فروشــندگان و نمایشــگاه داران خودرو با بیان اینکه 
قیمت ها در حال رسیدن به نیمه اول بهمن ماه گذشته 
هستند، افزود: دلیل این کاهش قیمت، افزایش عرضه 
توسط خودروسازان است و روند کاهشی قیمت ادامه 

خواهد داشت.
وی گفت: هنوز به قیمت نیمه اول بهمن ماه نرسیدیم 
و با توجه به عرضه ای که وجــود دارد در آینده نزدیک 

قیمت ها به روال قبــل باز می گردد.رئیــس اتحادیه 
فروشندگان و نمایشــگاه داران خودرو درباره قیمت 
خودرو های خارجی نیز بیان کرد: قیمت خودرو های 
خارجی نیز به واسطه کاهش قیمت خودرو های داخلی 
روند کاهشی در پیش گرفته است و قیمت ها نزولی شده 
است. موتمنی گفت: امروز در بازار، پراید ۱۳۱ با قیمت 
۴۲ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ بــا قیمت ۴۶ میلیون 
تومان، پراید ۱۳۲ با قیمت ۴۴ میلیــون و ۵۰۰ هزار 
تومان، سراتو ۲۴۳ میلیون تومان، سمند ال ایکس 7۳ 
میلیون تومان، پژو پارس ۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، 
دنا ۱۰۳ میلیون تومان، رانا 7۶ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ 
 V۸، ۸۹ میلیون تومان، ۲۰۶ تیــپ ۵، ۸۶ میلیون و 
 ۵۰۰ هــزار تومــان و ۲۰۶ تیــپ دو 7۳ میلیــون و 

۵۰۰ هزار تومان عرضه می شود.

رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی گفت: با توجه به 
تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت دالر، توان مردم برای 
خرید گوشی کاهش یافته و شواهد نشان می دهد در 
آستانه نوروز خرید و فروش موبایل نصف شده است. 
مهدی محبی در مورد وضعیت بازار گوشــی تلفن 
همراه در آستانه نوروز ۹۸، اظهار داشت: با توجه به 
افزایش نرخ ارز و گرانی دالر، مردم تمایلی برای خرید 

گوشی موبایل ندارند.
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و تلفن 
همراه گفت: از آنجایی که شرایط اقتصادی کشور با 
بازار گوشی تلفن همراه رابطه مستقیم دارد، با افزایش 
نرخ دالر، قیمت گوشی نیز افزایش پیدا کرده و این 

موضوع باعث شده اســت، به رغم سال های گذشته 
امسال در آستانه عید نوروز، شــاهد بازار پر رونقی 
نباشــیم.وی ادامه داد: این در حالی است که امسال 
با افزایش قیمت گوشی و کاهش توان خرید مردم، 
بازار خرید و فروش گوشی موبایل مانند سال گذشته 
نیست و بررسی ها نشان می دهد که تقاضا نسبت به 
سال گذشته نصف شده است.محبی با بیان اینکه با 
این وجود آرامش در این بازار حاکم است و شاهد ثبات 
قیمت گوشی ها هســتیم افزود: قیمت گوشی های 
موجود در بازار نسبت به نوســان نرخ دالر، متعادل 
است و امیدواریم طی روزهای پایانی سال این بازار 

رونق بیشتری داشته باشد.

پول اضافی برای جعبه شیرینی پرداخت نکنید

در آستانه نوروز 98

خرید و فروش گوشی در بازار موبایل نصف شد

وزیر ارتباطات :

ستاره و مربع ها به قمارخانه های آنالین تبدیل شده اند

تداوم کاهش قیمت خودرو  در آستانه سال جدید
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ایده عبارت اســت از یک مفهوم و یا یــک اثر ذهنی جدید. 
ایده ممکن اســت به صورت فردی یا گروهی ارائه شــود. 
تفکری که مربــوط به خدمات و محصوالت موجود باشــد 
ایده به شــمار نمی آید، بلکه ایده یا طرح نو باید باعث ایجاد 
 تغییر در محصول و خدمات شــود و یا محصول جدیدی را

 ایجاد کند.
ایده فردی: ایده ای است که توسط یک شخص ایده پرداز و 
خالق ارائه می شود و دسترسی به محتوای آن برای سایر افراد 

به جز داوران جشنواره امکان پذیر نیست.
ایده گروهی: ایده ای است که توسط یک شخص ایده پرداز به 
عنوان سرگروه به همراه سایر اعضای گروه به طور مشخص ارائه 
می شود. مالکیت معنوی ایده گروهی برای تمام اعضای گروه 

به صورت یکسان است.
ایــده گروهــی نامشــخص: ایده ای اســت که توســط 
یک شــخص ایده پــرداز بــه عنوان ســرگروه بــه همراه 
ایده پــردازان دیگــر به صورت ناشــناس جهــت تکمیل 
و پختگی بیشــتر ایده و همچنیــن اســتفاده از حداکثر 
 قــدرت و تــوان فکــری و خالقیــت ایده پــردازان، ارائه

 می شود.
ایده پــردازی بــرای اســتارت آپ می تواند نقطه شــروع 
کسب وکارهای بزرگ باشد. بهترین ایده های تجاری مربوط 
به حل یک مشــکل هســتند. برای ایجاد یک کسب وکار 
بزرگ باید مثل یک کارآگاه در جســتجوی ایده باشــید، 
درباره سرچشمه کســب وکارهای موفق و راه حل های بکر 
و ناگهانی تحقیق کنید. ایده خــود را آزمایش کنید. بعد از 
 انجام درســت این مراحل آن وقت می توانید کسب وکاری 

موفق بسازید.

1. کارآگاه ایده باشید 
برای این کار باید جهان را به صورتی که هســت، نپذیرید و 
سعی کنید از زاویه دیگری به آن نگاه کنید. به چیزهایی توجه 
کنید که اشتباه هستند یا این که باعث ناامیدی و نارکارآمدی 
می شوند. از مشــکالت و نقص ها می توان به عنوان فرصتی 
برای کسب وکارها استفاده کرد. راه به دست آوردن ایده های 
استارت آپی این است که سعی کنید به جای فکر کردن به 
ایده های استارت آپی به دنبال مشــکالت باشید، ترجیحا 
مشــکالتی که خودتان با آن درگیر هستید. بهترین گزینه 
بعدی، نیاز افراد دیگر است. سعی کنید درباره شکاف هایی 
که در جهان پیدا می کنید با همه صحبت کنید. چه چیزی 
از دست رفته اســت؟ دیگران چه چیزی دوست دارند؛ ولی 
نمی توانند؟ چه چیزی خســته کننده و یا آزار دهنده است، 

به ویژه در کار خودتان؟
- مشکالت و نقاط ناکارآمد را ببینید 

شــما باید از رفتار یک مصرف کننده واقعــی پیروی کنید؛ 
یعنی به جای این که بی توجه از کنار بعضی مشــکالت رد 
شوید، به چیزهایی که بیهوده و بی فایده هستند توجه کنید. 
بیشتــرین ایـــده کسب وکار از زندگی خصوصی ما ناشی 

می شود.

2. روی  چهار حوزه تمرکز کنید 
هنگام یادگیری چگونگی راه اندازی یک کســب وکار چهار 
حوزه کلیدی وجود دارد کــه باید روی آن تمرکز کنید. این 
چهار حوزه شامل مشکالت شخصی خود شماست، مشکالت 
دیگران که شــما از آن خبر دارید، حوزه هایی که می توانید 
ایده ها را ترکیب و شغل خود و دیگران را به آن معطوف کنید.

- مشکالت خود
 این بهترین روش برای پیدا کردن ایده هاست. شما با مشکالت 
خود آشنا هستید. همچنین در یک موقعیت خوب هستید تا 
بتوانید یک راه حل برای آن پیدا کنید. به مسائلی که در زندگی 
شخصی خود، مشکالت موجود در کار و اهداف شخصی که در 
رسیدن به آنها مشکل دارید و روش آسان تر کردن دستیابی 
به آن ها، دقت کنید. یک مزیت در پیدا کردن یک مشــکل 
شخصی این است که شما می توانید راه حل های بالقوه خود را 

سریع امتحان کنید.
- مشکالت دیگران که از آن خبر دارید

فراتر از خود، نگاهی دقیق به مشــکالت افــراد دیگری که 
در اطراف شــما وجود دارند داشــته باشــید. ایــن افراد 
می توانند خانواده، دوســتان، همکاران، فروشگاه هایی که 
از آن ها خریــداری می کنید، افرادی که به شــما خدماتی 
ارائه داده اند و غیره باشــند. هنگامی که دیگران با مشــکل 
مواجه می شــوند، از آن ها درباره مشــکالت و راه حل های 
ارائه شده برای آن ها سوال کنید. از این که برای حل آن چه 
 هزینه ای پرداخت می کنند و جزئیــات دیگر اطالعاتی به 

دست آورید.
- شغل روزانه خود یا جانبی را به کسب وکار تغییر دهید

 یکی دیگر از زمینه های مشترک برای ایده های تجاری، کار 
روزانه شما یا پروژه های جانبی است که در یک کار تمام وقت 
دارید. آیا شما یک طراح وب، CPA، تحلیلگر داده یا مدیر 
تدارکات هســتید، برای مثال، برای کسی کار کنید؟ شما 
می توانید با ایجاد کسب وکار، مهارت های خود را به صورت 

بهتری برای شرکت های دیگر نمایش دهید.
- ترکیب کردن سایر ایده ها

یکی دیگــر از منابــع رایج بــرای ایده های تجــاری، پیدا 
کردن ایده های موجــود و به کارگیری آنهــا در حوزه های 
مختلف اســت. شــما همچنین می توانید ایده هایی را که 
 در حوزه های دیگــر کار می کنند در حوزه خود اســتفاده

  کنید.
Brainstorm 3. راه حل

حتی اگر شما یک مشکل را شناسایی کرده اید، ممکن است 
بالفاصله نتوانید راه حل درست را پیدا کنید. وقت خود را برای 

راه حل های بالقوه صرف کنید.
 فکر کنیــد چگونــه می توانیــد یــک راه حــل را ایجاد 
کنید، چقــدر بــرای آن هزینــه کنید، چگونــه می توان 
 تولیــد را اندازه گیــری کــرد، منابــع از کجــا تامیــن 

می شود؟
Brainstorm مربــوط بــه مدل هــای قیمت گــذاری 
و درآمد اســت کــه ممکن اســت شــما بتوانیــد از آن 
اســتفاده کنیــد. حتــی اگــر مشــکلی را شناســایی 
 کنیــد؛ ولی عملــی یــا مقرون به صرفــه نباشــد، مفید

 نیست.

4. اعتبارسنجی ایده
اگر شما یک نیاز اساســی در بازار و یک راه حل بالقوه ارائه 
کرده اید، چگونه می دانید آیا این ایده خوب اســت یا خیر؟ 
شــما باید ایده خود را از طریق صحبت با دیگران بررســی 
کنیــد. باارزش تریــن بازخــورد می تواند به ســادگی از 
صحبت کردن با افراد مختلف به دســت آید. ســعی کنید 
 بفهمید کــه آنها برای حل این مشــکل چقــدر پرداخت 

می کنند.

))آگهی تجدید مناقصه عمومی((
 )نوبت دوم(

شهرداری هچیرود در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات شــهری )رفت و روب – جمع آوری و حمل زباله( سطح شهر هچیرود و محالت به صورت حجمی به پیمانکاران و 
شرکتهایی که دارای صالحیت مرتبط از اداره کار و همچنین دارای فرم ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده می باشند اقدام نماید. لذا متقاضیان جهت شرکت در مناقصه از تاریخ 

نشر آگهی نوبت دوم طبق زمانبندی ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه به امور مالی شهرداری یا به سایت الکترونیکی  www.hachiroud.ir  مراجعه نمایند.
1 – برآورد یک ساله واگذاری خدمات مذکور تقریبا به مبلغ 34/995/000/000 ریال معادل سه میلیارد و چهارصد و نود و نه میلیون و پانصد هزار تومان می باشد.

 2 – بابت سپرده شــرکت در مزایده باید مبلغ 1/750/000/000 ریال را در قالب ضمانت نامه بانکی یا معادل آن فیش واریزی به حساب سپرده به شماره 0108197062004 نزد بانک ملی شعبه هچیرود و یا چک 
بین بانکی تضمینی به مبلغ فوق در وجه شهرداری هچیرود ضمیمه قیمت پیشنهادی باشد )چک های بانکی مسافرتی رایج مورد قبول نمی باشد(.
3 – در صورتی که نفرات اول تا سوم با حق تقدم حاضر به عقد قرارداد با شهرداری نباشند سپرده آن ها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4 – تاریخ انتشار نوبت اول روز چهارشنبه 97/12/22 می باشد.
5 – تاریخ انتشار نوبت دوم روز سه شنبه 97/12/28 می باشد.

6 – زمان و تاریخ دریافت اسناد مناقصه از ساعات 8 صبح الی 14 ظهر، ازروز سه شنبه مورخ 97/12/28 لغایت روز دوشنبه 98/01/19 می باشد.
7 – تاریخ بازگشایی مناقصه روز سه شنبه مورخ 98/01/20 می باشد و نتیجه مناقصه حداکثر یک هفته بعد اعالم می گردد.

8 – ضمنا این آگهی مناقصه همزمان در سایت شهرداری هچیرود به آدرس الکترونیکی www.hachiroud.ir منتشر می شود سایر اطالعات و موارد در اسناد مناقصه درج می گردد. 
9 – به پیشنهادات مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10 – شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
محمد کیا کجوری 
شهردار هچیرود   

تکنیک های  ایده پردازی  برای  استارت آپ

 بازاريابي انتظار 
)Wait Marketing(

آیا تا به حال براي شما اتفاق افتاده در حالي 
که در یک پمپ بنزین ایســتاده اید، مدتي را 
صرف تماشــاي یک آگهي کوچک کنید؟ به 
 Wait این نوع از بازاریابي، بازاریابي انتظار یا
Marketing گفته مي شــود و شــکلي از 
بازاریابي اســت که در حالي که براي چیزي 
منتظر هستید، شــما در معرض تبلیغ قرار 
مي گیرید. درک بازاریابي انتظار دشوار نیست. 
در واقع، هر زمان که شــما ایستاده و منتظر 
چیزي هستید و یک آگهي را مي بینید، این 
یک کمپیــن بازاریابي انتظار اســت. مانند 
انتظار در مطب دکتر، ترافیک و بیلبوردهاي 
خیابان، فرودگاه، ایستگاه قطار یا صف انتظار 
در یک فســت فود یا وقتي در حــال دانلود 
یک ویدئو از اینترنت هســتید و... معموال در 
هنگام انتظار، مخاطبان 2 تا 3 مرتبه بیشتر 
از تبلیغات تلویزیوني آماده پذیرش تبلیغات 
هستند. هنگامي که شــما مفهوم بازاریابي 
انتظــار را درک کنید، در همه جا شــروع به 
توجه به آن کرده و هر آگهي را دوباره در ذهن 
خود بازســازي مي کنید تا ببینید که چگونه 
در آن زمان خاص، بازاریابي انتظار روي شما 
تاثیر بیشتري مي گذارد. موضوع شگفت انگیز 
این است که این نوع از بازاریابي را مي توانید 
درباره وب سایت یا وبالگ خود هم به صورت 
موثر استفاده کنید. بازاریابي انتظار یک فرم 
بســیار قدرتمند از بازاریابي است؛ اما چرا؟ 
چرا زماني که ایســتاده ایم و هیچ کار خاصي 
انجام نمي دهیم به تبلیغاتي که به ما نشــان 
داده مي شود، واکنش نشان مي دهیم؟ دلیل 
آن ساده است: مغز ما نیاز به لذت فوري دارد. 
هنگامي که چیزي خوشایند روي مي دهد، 
ســلول هاي خاصي در مغــز دوپامین آزاد 
مي کنند که باعث مي شــود احساس خوبي 
به ما دســت بدهد و به بخش هاي دیگر مغز 
مي گوید که این چیز خوبي براي انجام است 
و سپس مانند ســاخت یک یادداشت ذهني 
 به دنبــال تجربه هاي مشــابه بعدي خواهد

 بود. 

مفاهيم بازاريابي ويژه

سال 1397 به انتها رسیده و دو روز تا پایان  سال باقی است؛ 
با یک دنیا امید و آرزو. هر سال داستان همین است؛ با 
آغاز بهار و سال نو، همه ما با دلي پر از شور و آرزو، براي 

سال جدید نقشه  مي کشیم. اهدافي براي خودمان در 
سال نو تعیین و با روحیه اي تازه، آرزوهاي مان 

را ردیف مي کنیم و قول و وعده هایي به 
خودمان مي دهیم.

 فکر مي کنید که چرا بیشــتر 
مــردم حس مي کننــد که اگر 

همزمان با سال نو نقشه بکشند 
و اهداف شــان را تعییــن کنند 
شانس بیشــتري براي موفقیت 

دارند؟ این موفقیت در وهله اول 

در زندگی شخصی اســت و در وهله دوم در زندگی جمعی و شغلی 
ما؛ اما در سالی که گذشت، چه اتفاقی افتاد؟ قرار بود قیمت اجناس 
ارزان شــود )یا حداقل روزي یک بار گران نشود( که افتاد به سال 

قرار بود تــورم کاهش یابد که افتاد به ســال آینده! آینده! 
قرار بود دســتمزدها افزایش یابد که آن 
هم افتاد به ســال آینده! اما برای این 
 تغییرات باید از خودتان آغاز کنید.
 در آســتانه ســال جدید برای 
یک برنامه ریــزی صحیح، ابتدا 
بایــد خودتــان، توانمندی ها و 
خواســته های تان را بشناسید و 
ارزیابی کنید. ســخن آخر اینکه 

نوروزتان پیشاپیش مبارک.

آرزوهاي كسب وكاری در آستانه سال جديد

ين
اپل

ي چ
ارل

چ

در دنيا جاي كافي براي همه هســت؛ پس به جاي اينكه 
جاي كسي را بگيري، سعي كن جاي خودت را پيدا كني. 
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چگونه ابزار نقشه راه به موفقيت استارت آپ كمك 
مي كند؟

تیم اســتارت آپ معموال رســیدن به یک مدل کســب و کار سودمند را 
هدف خود قــرار مي دهد. به طور طبیعي براي رســیدن به مدل کســب 
و کار مورد نظر، تیم اســتارت آپ یــک برنامه در ذهن خــود دارد. اما در 
 واقعیت با صرف داشــتن یک مدل ذهني و ایده نمي توان کســب و کار را 

شروع کرد.
 پس به این علت است که هنگام شــروع کار، تیم استارت آپ یک برنامه 
انعطاف پذیر و جامــع مي خواهد. یک برنامه و مســیر راهي که بر اهداف 
کلیدي تمرکز کند و در عین حــال جهت حرکت درســت را با توجه به 
همه ابهامات پیش رو نشــان دهد. تا این گونه احتمال شکست تیم و عدم 
موفقیت به شــدت کاهش یابد. خالصه اینکه ما در این مجال مي خواهیم 
 به پرســش چگونه ابزار نقشه راه به موفقیت اســتارت آپ کمک مي کند،

 پاسخ دهیم. 

نقشه راه استارت آپ چیست؟
شاید در نگاه اول نقشــه راه، شبیه یک برنامه ریزي ســاده براي کسب و 
کار نوپا به نظر برسد. اما نقشــه راه، یک دیدگاه بلندمدت است که در آن 
تیم استارت آپ، کلیات مســیري که باید طي کند را به تصویر مي کشد. 
 در واقع نقشــه راه نوعي برنامه ریزي با انعطاف پذیري باال و در عین حال 

جامع است. 
اهــداف اصلــي و پروژه هاي مــورد نیاز براي رســیدن بــه آن اهداف و 
منابع مهم و بودجه بنــدي کلي در طول زمان مشــخص مي شــود. در 
یک نقشــه راه که یکي از بهتریــن ابزارها براي مدیریت اســتارت آپ ها 
و کســب و کارهاي نوپاســت، )چون این مجموعه ها به علــت ابهامات 
 در کارهــا، نیازمنــد برنامه هــاي منعطف هســتند.( موارد زیــر دیده 

مي شود؛ 
- هدف هاي اصلي اســتارت آپ )که باید در زمان و مکان هاي مشخص به 

آنها دست یافت( 
- پروژه هاي تیم استارت آپ براي رسیدن به اهداف )محصول، بازار، اجزاي 

مدل کسب و کار نوپا و...(
- منابع مورد نیاز براي رسیدن براي انجام پروژه ها )نیروي انساني مهم ترین 

منبع استارت آپ( 
- بازه هاي زماني بین موارد باال و اولویت بندي هر یک از این موارد

در اصل یک نقشــه راه، اهداف و اســتراتژي هاي عمده براي دســتیابي 
به موفقیت یک مدل کســب و کار جدید را مصور مي کند. یعني مســیر 
رشــد آن را به صورت نمودار میله اي در طول زمان، با یک تصویر نشــان 
مي دهــد. این گونه از ســردرگمي تیم اســتارت آپ براي پیاده ســازي 
بخش هاي مختلف مدل کســب و کار جدید )که اســتارت آپ نمي تواند 
 برنامه ریزي دقیقي به دلیل ابهامات زیــاد براي آن انجام دهد( جلوگیري

 مي شود. 
البته مي توان نقشه راه تیم استارت آپ را براي چند سناریو مدل کسب و 
کار یک جا ترسیم کرد. یا براي هر کدام به تفکیک این کار را انجام داد و یک 
نقشه راه جداگانه ترسیم کرد. چون هر ارزش پیشنهادي و محصول اولیه 
مرتبط با آن )MVP( امکان دارد مدل هاي کسب و کار مختلفي براي آن 

داشته باشیم. 
مهم ترین نکته در مدیریت با کمک نقشــه راه این اســت که با تمرکز بر 
مسائل کلیدي و مهم که بیشــترین تاثیر را بر موفقیت استارت آپ دارد. 
عکس العمل هاي الزم را بهتر و سریع تر انجام مي دهیم. در فضاي رقابتي 
امروز این توانمندي که چابکي نام دارد مهم ترین عامل موفقیت کسب و 
کارها و پیشرو بودن شان اســت. البته خیلي مهم است که مسائل کلیدي 
کار خود را درست بشناسیم و توانایي مدیریت صحیح هریک از آنها را نیز 

داشته باشیم. 

چگونه یک نقشه راه کسب و کار بسازیم؟
در ابتدا فرض مي کنیم با یک تیم اســتارت آپ بیشــتر از دو نفر ســر و 
کار داریــم. )نه اینکه ایــن نقشــه راه نمي تواند براي کســب و کارهاي 
کوچک اثر داشته باشد، بلکه بســیار ساده تر مي شــود آن را انجام داد(. 
ســپس با توجه به ارزش پیشــنهادي که مي خواهیم به مشتریان عرضه 
کنیم بایــد منابع ضــروري را شناســایي کنیم. ســپس تکنولوژي ها و 
 فناوري هــاي مورد نیــاز و همچنیــن یادگیري هاي الزم را شناســایي 

مي کنیم.
 حتي مهم است که پروژه هاي تحقیقاتي براي تیم کاري خود، در شناسایي 
این موارد را در نظر بگیریم. بعد از این محصوالت و خدماتي که فکر مي کنیم 
در قالب آن مي توانیم ایده یا ارزش پیشنهادي خود را به مشتري ارائه دهیم 

مشخص مي کنیم.
 البته ارتباط هر یک از موارد گفته شده باید مشخص باشد. همچنین تقدم 

و تاخر زماني آنها باید رعایت شود.
 در پایان باید بازارهاي هدفي که قصد دســتیابي به آنها را داریم را تعیین 

کنیم. 
همچنین برند و ذهنیتي که مي خواهیم در نظر مشــتریان داشته باشیم، 
معین کنیم. البته همه این موارد را در قالب نقشــه راه ترسیم مي کنیم و 
محدوده زماني و مسئوالن پیگیري فعالیت ها را با هماهنگي و همفکري 
تیم کاري مشخص مي کنیم. در حین کار هم این نقشه راه باید به صورت 
 دوره اي به روزرساني و مشکالت و موانع با همفکري و همکاري اعضای تیم 

استارت آپ برطرف شود. 
ما به وسیله نقشــه راه به تاریخ هاي مهم و ضرب االجل هایي که در کارها 
داریم، در یک تصویر پي مي بریم. با ایــن ابزار مي توان بهترین تصمیمات 
درباره تقســیم کار بین اعضــای تیم را گرفت. از فشــار بیــش از حد بر 
 یک نفر یا تیم یا منبع و از بیکاري ســایر نفرات یا منابــع نیز جلوگیري

 کرد. 
در این صورت شما مي توانید با نقشه راه نشان دهید که هر تیم در زمان هاي 
مشــخص، باید روي کدام پروژه کار کند. وضعیت پیشرفت و زمان بندي 

کارها چگونه است.
 ایــن یــک راه حــل بــراي مدیریــت موثــر بــر اســتارت آپ و ارائه 
تصویــر لحظــه اي شــفاف از پیاده ســازي مــدل کســب و کار جدید 
و همچنیــن موفقیت هــاي به دســت آمده تیم هاســت. بــه محــض 
اینکــه کســب و کار شــما رشــد پیــدا مي کند هــدف کســب و کار 
 شــما تغییر مي یابــد و نقشــه راه مي تواند بــه خوبــي آن را منعکس 

کند. 
این خاصیت برنامه ریزي منعطف با ابزار نقشــه راه اســت. مخصوصا این 
ابزار به مدیریت صحیح منابع انساني کمک مي کند که باعث بیشتر شدن 
انگیزه اعضای تیم ها مي شــود و عملکرد آنها را بهبود مي بخشد. نقشه راه 
 بایستي براي کمک به توسعه بیشــتر، در همه اهداف رشد کسب و کار، 

کامل باشد. 
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