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 بازوی پژوهشی مجلس نسبت به تورم افسارگسیخته
در ماه های پیش رو هشدار داد 

راه مهار نقدینگی
فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس نس��بت به رش��د تورم در ماه های پیش رو هش��دار داد و راهکارهای 
سه گانه ای برای مدیریت نقدینگی و مهار شوک تورمی پیشنهاد کرد. بازوی پژوهشی مجلس در تازه ترین گزارش 
خود با عنوان »مدیریت نقدینگی و مهار تورم« اقدامات سه گانه ای را برای مدیریت خلق نقدینگی جدید،  کنترل 
نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی پیشنهاد کرده است. به تعبیر بازوی پژوهشی مجلس، مشاهده کّمیت 
و کیفیت رش��د نقدینگي در س��ال هاي اخیر و نوس��انات بازار ارز و افزایش قیمت ها در ماه هاي اخیر، نگراني هاي 
جدي در رابطه با نرخ تورم در ماه هاي پیش رو ایجاد کرده و اولویت مسئله مدیریت نقدینگي در اقتصاد با هدف 
کنترل تورم را آش��کار مي کند. بر همین اس��اس ضروري است بانك مرکزي نظام کنترلي دقیق تري را بر بانك ها 
اعمال کند و ضمن تسهیل رصد و نظارت بر سپرده هاي کالن و تراکنش هاي بزرگ بانکي بر تصمیمات هیات...

چرا 2 باشگاه استقالل و پرسپولیس خصوصی نمی شوند؟

بیم و امید یک واگذاری
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از  تورم 23درصدی سال 97 تا تورم 31درصدی سال 98

2 گزارش نگران کننده درباره اقتصاد ایران

مدیران و کارآفرینان، شما سوپرمن نیستید
از حس خوب عروسک  پارچه ای تا جریان های درآمدی

فروش مؤثر بدون فشار و تحمیل
5 نکته ای که هر فروشنده بزرگی به کار می بندد

چگونه عملکرد برندمان را ارزیابی کنیم؟
راه هایی برای افزایش جذابیت پادکست

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

هوآوی 21درصد رشد درآمد 
ساالنه را برای سال 2018 

پیش بینی می کند

3 فرصت امروز: بانـک  مرکزی تازه ترین گزارش خود 
از تحوالت بازار مسکن در آذرماه امسال را...

گزارش بانک مرکزی از آخرین تحوالت بازار مسکن پایتخت 
در آذرماه امسال

 ریزش پاییزی معامالت
در بازار مسکن

یادداشت
اقتصاد سال 97 را با رشد 
مثبت پشت سر می گذارد؟

مجم��وع ش��رایط اقتصادی، 
رش��د منف��ی را ب��رای اقتصاد 
ایران در سال 97 نوید می دهد. 
کاه��ش میزان ف��روش نفت و 
نفت  قیمت  کاه��ش  همچنین 
از مهمتری��ن عوام��ل در منفی 
ش��دن رش��د اقتصادی امسال 
است. در بخش صنعت با توجه 
ب��ه تحریم های غ��رب، جدایی 
ش��رکای خارجی خودروسازان 
ایران��ی و خروج آنه��ا از ایران، 
به احتمال زیاد به رش��د منفی 
می رس��یم. در دیگر صنایع هم 
باتوجه به مشکالت کسب وکار 
ش��رایطی بهتر از ای��ن نداریم. 
برای  امیدوارکننده  نکت��ه  تنها 
اقتص��اد ای��ران، رش��د بخ��ش 
کش��اورزی اس��ت. ب��ا توجه به 
سال پرآبی که کشاورزی ایران 
پش��ت سرگذاش��ته می توان از 
این بخش انتظار رشد مثبت را 
داش��ت با این وجود بیشتر بار 
رشد اقتصادی در ایران بر دوش 
بخش نفت است. این بخش در 
با کاه��ش تولید  س��ال جاری 
ح��دودا یك میلیون بش��که ای 
مواجه شده است و این کاهش 
ب��ا کاه��ش قیمت نفت  تولید 
همزمان ش��ده اس��ت. با توجه 

احتمال  عوامل  این  به 
3اینکه در سال...
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وزیر راه و شهرسازی از 200 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور خبر داد
اختصاص 6 ردیف برای مسکن مهر در بودجه 98

فرصت امروز: وزیر راه و شهرسازی از اختصاص شش ردیف برای مسکن مهر در الیحه بودجه 9۸ خبر داد و در عین حال، از 
رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور سخن گفت. محمد اسالمی در حاشیه بازدید از آخرین وضعیت 
پروژه های ش��هر جدید پردیس به روش های جدید تأمین مالی تکمیل مسکن مهر اشاره کرد و گفت: برای کل مسکن مهر 
شش ردیف بودجه در الیحه بودجه 9۸ پیش بینی کردیم تا منابع الزم برای تولید مسکن در این الیحه لحاظ شود. به گفته 
اسالمی، ساخت مسکن صرف نظر از اینکه با چه پسوندی باشد، از نظر قانون اساسی وظیفه وزارت راه و شهرسازی است به 
خصوص با اولویت اقشار محروم جامعه تا بتوانند خانه دار شوند؛ به همین دلیل برای خانه دار شدن آنها در حال تالش هستیم؛ 
از جمله این اقدامات ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی جدید به همراه تکمیل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده تا سال 
99 اس��ت. به عبارت دیگر تا پایان س��ال 99، 9۰۰ هزار واحد مسکونی را به مردم تحویل خواهیم داد. وزیر راه و شهرسازی 
درخصوص افزایش س��قف تس��هیالت مسکن نیز گفت: ما در وزارت راه و شهرسازی هیچ گاه برای هیچ کار بررسی نشده ای، 
تصمیم نمی گیریم چون اگر اعالم کنیم که به دنبال افزایش س��قف تس��هیالت مسکن هستیم، خود به خود قیمت مسکن 
افزایش می یابد. وی گفت: براساس مطالعات ما در برخی از شهرها، دهك های ۸، 9 و ۱۰ می توانند با پیگیری های خود ظرف 
دو سال خانه دار شوند. ما برای خانه دار شدن دهك های ۳ تا 7 باید تسهیالت پرداخت کنیم. باید کاری کنیم که قدرت خرید 
مسکن مردم افزایش یابد؛ وام مسکن، تورم زا است اما به دنبال توزیع کارت اعتباری مصالح ساختمانی برای انبوه سازان هستیم.

مخالف مداخله دولت در مسکن هستم
وزیر راه و شهرس��ازی همچنین از رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی پروژه نیمه تمام عمرانی در کش��ور خبر داد و در رابطه با 
سیاست مداخله یا عدم مداخله دولت در بخش مسکن گفت: معتقدم دولت به هیچ وجه نباید در بخش مسکن مداخله کند 
و دولت برای ساخت ساالنه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی صرفا تسهیل گری می کند. اسالمی در گفت وگو با مهر، درباره وضعیت 
فعلی الیحه ای که وزارت راه و شهرسازی در زمان آخوندی با موضوع راهکارهای تعادل بخشی به بازار مسکن و اجاره بها و با 
هدف اصالح قانون موجر و مستأجر به هیات دولت برده بود و این الیحه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی بود نیز 

گفت: پس از ورود من به وزارت راه و شهرسازی، دستور دادم تا روی الیحه کار عمیق تری انجام شود.
نباید به قشر مستأجر فشار بیاید

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما با طرح قبلی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تعیین سقف برای اجاره بها از سوی 
دولت موافقید یا خیر؟ ادامه داد: من معتقدم مداخله دولت در بازار مسکن به خصوص اجاره بها به هیچ وجه پاسخ مناسب و 
درستی به مشکالت جامعه نیست. بلکه باید سعی کنیم راه حل های پایداری را بدهیم که در حقیقت بتوانیم اطمینان داشته 
باشیم که به قشر متقاضی واحدهای استیجاری آسیب وارد نشود. وزیر راه و شهرسازی افزود: به همین دلیل این الیحه نیاز 
داش��ت تا از پختگی الزم برخوردار ش��ود. دستور داده ام تا روی موضوع اجاره بها، کار تحقیقاتی بیشتری شود. هنوز این کار 
تکمیل نش��ده اس��ت. وی در پاسخ به این پرسش که آیا ساخت سالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی با اعتقاد شما مبنی بر عدم 
مداخله دولت در بازار مسکن در تعارض نیست؟ گفت: اساسا وظیفه ما در زمینه ساخت ساالنه ۱۰۰ هزار واحد، تسهیلگری 

و ایجاد فرصت برای تولید مسکن است. 
سالی 500 هزار واحد مسکونی نیاز داریم

اسالمی یادآور شد: قرار است خوِد مردم و سازندگان خانه های شان را بسازند و ما )به عنوان دولت( باید هدایت و نظارت کنیم 
و مطمئن باشیم سالی حداقل ۵۰۰ هزار واحد در کشور تولید تا قشر متوسط به پایین از مسکن بهره مند شود. وی ادامه داد: ما 
۲۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم که با سالی 7 یا ۸ میلیارد تومان بودجه، سال ها طول می کشد تا تمام شود، بنابراین 
نیازمند روش های دیگری برای تأمین منابع مالی هستیم. انتشار اسناد خزانه اسالمی نیز جزو تعهدات دولت محسوب می شود، اما به 
دنبال عرضه اوراق سهام در بازار سرمایه هستیم تا از محل اوراق سهام، از نقدینگی در اختیار مردم به تأمین مالی پروژه ها بپردازیم. 

قانون جدید چك اگرچه در هیاهوی بودجه ای دولت گم شد، اما چند هفته ای است 
ک��ه با اصالحاتی که مجلس روی آن انجام داده، ابالغ ش��ده اس��ت؛ قانونی که اجرای 
آن، صدور کاهش چك های بالمحل را به ش��دت کاهش می دهد و می تواند بسیاری از 
مش��کالت عدیده این تکه کاغذ بهادار را حل کند؛ مش��کالتی که بعضا آنقدر پیچیده 
ش��ده بود که دارنده و صاحب چك را از یادها فراموش می کرد و گاه یك برگه از  آن 
سال های سال دست به دست می چرخید و گاه امضاهای متعددی را در ظهرنویسی به 
خود می دید. به گزارش مهر، اکنون اما اوضاع عوض شده است. قانون چك اصالح شده 
و به گفته بسیاری از افراد، اگرچه ممکن است برخی ضعف ها در آن به چشم بخورد، اما 
به هر حال اکنون بسیاری از نکات منفی قانون قبلی را ندارد و به نظر می رسد بتوان از 
آن به عنوان یك قانون مترقی در این حوزه یاد کرد. آنگونه که کارشناس��ان می گویند 
یکی از مهمترین موانع رشد اقتصاد و رونق کسب و کار در کشور، وضعیت چك است. 
این موضوع آنقدر حائز اهمیت است که طبق اظهارات مسئوالن قضایی کشور، در بین 
بیش از ۱۵ میلیون پرونده قضائی تلنبار شده مردم، رتبه دوم متعلق به دعواهای چك 
اس��ت؛ به خصوص اینکه طی س��ال های اخیر، به خاطر رکود اقتصادی، عدد چك های 

برگشتی، با افزایش فزاینده ای مواجه بوده است.
ماجرای پرونده های چک بی محل

جال��ب اینکه بین آن چندمیلیون پرونده چك های برگش��تی، فقط ۴درصد مردم به 
دادگاه مراجعه می کنند و به محاکم قضایی برای احقاق حق امیدوارند؛ به این معنا که 
مابقی یا ش��رخر می گیرند یا عطایش را به لقایش می بخش��ند یا به نحوی راه مصالحه 
را انتخاب می کنند؛ چراکه بسیاری بر این باورند که چنانچه نیروی قوه قضایه، ۵ برابر 
مقدار کنونی هم بش��ود، نمی تواند به این حجم از پرونده های مرتبط با چك رسیدگی 
کن��د؛ مگر اینکه در قانون چك، اصالحات اساس��ی ص��ورت گیرد و چك های بی محل 
صادر نشده تا پرونده آنها هم به قوه قضاییه ارجاع داده نشود؛ این گونه است که مشکل 
آب گل آلود، از سرچشمه حل خواهد شد. اما این، همه ماجرا نیست. هم اکنون با تالش 
طراحان قانون جدید چك، یك سامانه حرفه ای، کل سیستم بانکی کشور را به سامانه 
صدور یکپارچه چك )صیاد( متصل کرده و توانس��ته  یکی از به روزترین و بی نقص ترین 
قوانین چك در دنیا را در کشور به وجود آورند که در نهایت، با رفت و آمد در مجلس و 
مذاکره با نمایندگان، اصالحیه قانون چك به تصویب رس��ید و ایرادات شورای نگهبان، 
برطرف ش��د و دس��ت آخر، چند هفته پیش، با امضای رئیس جمهور، قانون چك برای 
اجرا ابالغ ش��د. با این قانون مترقی، س��ال ها خواهد گذش��ت و این حجم از مشکالت 

چك برای همه خاطره شده و مردم به چالش های قانون قبلی چك خواهند خندید. 
جدیدترین آمار از میزان صدور چک های بالمحل

براس��اس آخری��ن آمار بانك مرکزی بال��غ بر ۸.9 میلیون فقره چك به ارزش��ی حدود 
9۳٦ هزار میلیارد ریال در مهرماه ۱۳97 در کل کش��ور مبادله ش��ده که نس��بت به ماه 
قبل از نظر تعداد ۸.۱درصد کاهش و از نظر مبلغ ۳درصد افزایش نش��ان می دهد. در ماه 
مورد گزارش در اس��تان تهران بالغ بر ۳.۱ میلیون فقره چك به ارزش��ی حدود ۵۱۸ هزار 
میلیارد ریال مبادله شد. همچنین ۵۲.۲درصد از تعداد چك های مبادله ای کل کشور در 
مهرماه  س��ال جاری، در سه اس��تان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است 
که به ترتیب با ۳۴.9درصد، 9.۵درصد و 7.۸درصد بیش��ترین س��هم را در مقایسه با سایر 
اس��تان ها دارا بوده اند. از س��وی دیگر ٦٦.7درصد از ارزش چك های فوق در س��ه استان 
تهران )۵۵.۳درصد(، اصفهان و خراسان رضوی هر یك )۵.7درصد( مبادله شده است که 
بیش��ترین سهم را در مقایسه با س��ایر استان ها دارا بوده اند. حدود 7.۸ میلیون فقره چك 
به ارزش��ی حدود 7۸۸ هزار میلیارد ریال در مهرماه ۱۳97 در کل کش��ور وصول شد که 
نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد 7.۱درصد کاهش و از نظر مبلغ ۴.٦درصد افزایش نش��ان 
می دهد. در ماه مورد گزارش، در کل کش��ور ۸7درصد از کل تعداد چك های مبادله ای و 
۸۴.۲درصد از کل مبلغ چك های مبادله ای وصول شد. در مهرماه ۱۳97، در استان تهران 
بالغ بر ۲.7میلیون فقره چك به ارزش��ی بالغ بر ۴۳9 هزار میلیارد ریال وصول ش��د که از 
نظر تعداد ۸7.۸درصد و از نظر ارزش ۸۴.۸درصد از کل مبلغ چك های مبادله ای را شامل 

می ش��ود. در ماه مذکور در بین سایر اس��تان های کشور بیشترین نسبت تعداد چك های 
وصولی به کل چك های مبادله ای در اس��تان، به ترتیب به استان های گیالن )9۰درصد(، 
یزد )۸9.۴درصد( و البرز )۸۸.7درصد( اختصاص یافته اس��ت و اس��تان های کهگیلویه و 
بویراحمد )7۸درصد(، کردس��تان )۸۰.۱درصد( و چهارمح��ال و بختیاری )۸۱.۳درصد( 
پایین ترین نس��بت تعداد چك های وصولی ب�ه کل چك های مبادله ش��ده در استان را به 
خود اختصاص داده اند. همچنین در بین س��ایر اس��تان های کشور بیشترین نسبت ارزش 
چك ه��ای وصولی به کل ارزش چك های مبادله ای در اس��تان به ترتیب به اس��تان های 
کهگیلویه و بویراحمد )9۰.۱درصد(، البرز )۸۸.7درصد( و گیالن )۸۸.۲درصد( اختصاص 
یافته اس��ت و اس��تان های ایالم )7۰.٦درصد(، قم )7٦.۲درصد( و لرس��تان )77.9درصد( 
کمترین نس��بت ارزش چك های وصولی ب�ه کل ارزش چك های مبادله ش��ده در استان 
را به خود اختصاص داده اند. حدود ۱.۲ میلیون فقره چك به ارزش��ی ب�الغ بر ۱۴۸ هزار 
میلیارد ریال در مهرماه ۱۳97 در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت ب�ه ماه قبل 
از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۴.۳درصد و ۵درصد کاهش نش��ان می دهد. در ماه مورد 
گزارش، در استان تهران حدود ۳۸۲ هزار فقره چك به ارزشی حدود 79 هزار میلیارد ریال 
برگش��ت داده ش��د. بر این اساس در کل کشور ۱۳درصد از کل تعداد چك های مبادله ای 
و ۱۵.۸درصد از کل مبلغ چك های مبادله ای و در اس��تان تهران ۱۲.۲درصد از کل تعداد 
چك های مبادله ای و ۱۵.۲درصد از کل مبلغ چك های مبادله ای برگشت داده شده است. 
در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت ارزش چك های برگشتی ب�ه 
کل ارزش چك ه�ای مبادله ش���ده در استان به ترتیب به استان های ایالم )۲9.۴درصد(، 
قم )۲۳.۸درصد( و لرس�تان )۲۲.۱درصد( اختصاص یافته است و استان های کهگیلویه و 
بویراحمد )9.9درصد(، البرز )۱۱.۳درصد( و گیالن )۱۱.۸درصد( کمترین نس��بت ارزش 
چك های برگش��تی به کل ارزش چك های مبادله ش��ده در اس��تان را به خود اختصاص 
داده اند. حدود ۱.۱ میلیون فقره چك به ارزشی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد ریال در مهرماه 
۱۳97 در کل کشور به دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع 
در کل کشور از نظر تعداد 9۴.۳درصد و از نظر ارزش 9۴.۴درصد از کل چك های برگشتی 

به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
قانون جدید چک چه می گوید؟

 قانون جدید چك، چند ویژگی مثبت دارد که از جمله آن، ثبت برگشتی و رفع برگشتی 
در بانك مرکزی به صورت آنی است؛ ضمن اینکه براساس این قانون، افتتاح هرگونه حساب، 
اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، صدور کارت بانکی، اعطای هر گونه تسهیالت و ضمانتنامه برای 
اشخاصی که چك برگشتی دارند، ممنوع خواهد شد.  مسدودی تمامی حساب ها، کارت ها 
و وجوهی که تحت هر عنوان، صاحب حساب در کلیه شبکه بانکی و موسسات مالی دارد، 
به میزان مبلغ چك از جمله دیگر دستاوردهایی است که قانون جدید چك به همراه دارد؛ 
ضمن اینکه امضا و مهر گواهینامه عدم پرداخت و ارسال یك نسخه آن به نشانی صاحب 
حس��اب، حتی در مورد پرداخت بخشی از چك نیز ضرورت دارد؛ اگرچه این اختیار نیز به 
مجریان داده ش��ده که موارد خاص با نظر شورای تامین، از این موارد مستثنی شود. نکته 
حائز اهمیت در این میان آن اس��ت که مبلغ چك در حساب جهت رفع سوء چك باید به 
مدت یکس��ال مسدود ش��ده و یا اینکه رفع سوء آن با گذشت س��ه سال از برگشت شدن 
چك، امکان پذیر شده است. از سوی دیگر، باید به این نکته اشاره کرد که عالوه بر رضایت 
محضری، نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی نیز می تواند سبب رفع 
سوء چك شود. در واقع، قانونگذار این موارد را هم مدنظر داشته است که برگشتی به دلیل 
دس��تور عدم پرداخت،  سوء اثر محسوب نش��ود و البته اعتبار چك از زمان دریافت چك 
یعنی چاپ آن، سه سال است؛ این در حالی است که ایجاد زیرساخت برای چك موردی و 
چك الکترونیکی و نیز اتصال سامانه های بانك مرکزی و قوه قضاییه نیز ضروری است؛ پس 

اعتبارسنجی کامل مشتری توسط سامانه صیاد صورت می گیرد.
نکته درخش��ان قانون جدید چك، صدور چك حامل و امکان ثبت مشخصات دارنده 
چ��ك در س��امانه صیاد توس��ط صادرکننده آن اس��ت؛ ضمن اینک��ه اجراییه در مورد 

چك های بی محل نیز باید به سرعت انجام شود.

قانون جدید چک درباره چک های برگشتی چه می گوید؟
پوست اندازی قانون چک به نفع شفافیت

هادی حق شناس
 تحلیلگر اقتصادی

تقدیر و تشکر
 دنیای با او بودن به ما نیاموخت که بی او چه کنیم، اما وفایش به ما آموخت که محبت های بی منت

و بی صدای او را که جاودانه در جان زندگی مان سبز است، فراموش نکنیم.
 اما باز هم او بود که این بار با رفتنش همه بستگان، دوستان و آشنایان را به دور ما جمع کرد و همه

 به وسعت قلب هایتان آمدید و در مراسم خاک سپاری و ترحیم روانشاد محمد قدیمی با قطره اشکی،
ارسال متن تسلیت یا نثار تاج گل، قلب های مهربانتان را بر روی اندوهمان گشودید.

 محبت و صفایتان را ارج می نهیم و نیکوترین دعاهای خود را نثارتان می کنیم و آرزومندیم
زنجیر عشق و محبت یاران، هرگز از هم نگسلد.

خانواده قدیمی



فرصت امروز: هفته پیش، نشست تخصصی »شفافیت و رفاه اجتماعی« 
در دانش��کده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد و محمود صادقی، 
نماینده مردم تهران و رئیس فراکس��یون شفاف سازی مجلس، محمدرضا 
پورابراهیمی رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس و احمد میدری صاحب 
نظ��ر اقتصادی و مع��اون رفاه وزارت کار درباره نس��بت ش��فافیت و رفاه 
اجتماعی به بحث و تبادل نظر پرداختند. این نشست، دوشنبه سوم دی ماه 
با همکاری انجمن علمی دانش��جویی برنامه ریزی اجتماعی، پژوهش��کده 
مطالعات توس��عه جهاد دانشگاهی تهران، روزنامه شرق و انجمن شفافیت 
برای ایران برپا شد و عملکرد فراکسیون شفاف سازی مجلس برای شفاف تر 
شدن بودجه، نقش مجلس در شفاف سازی بودجه و نسبت میان شفافیت 

بودجه و رفاه اجتماعی از جمله محورهای آن بود.
در ابتدای نشس��ت، احمد میدری یکی از کلیدی ترین مش��کالت نظام 
اداری ای��ران را نبود خزان��ه  داری متمرکز دانس��ت و مهمترین قدم برای 
شفافیت بودجه و نظام مالی کشور را خزانه داری متمرکز خواند؛ اصلی که 
به زعم او، از قانون اساس��ی مش��روطه تا قانون اساسی جمهوری اسالمی، 

همواره وجود داشته، اما هیچ گاه عملیاتی نشده است.
به گفته میدری، ش��فافیت به پاسخگویی بیشتر، پاسخگویی بیشتر به 
کیفیت بهتر حکومت و کیفیت بهتر حکومت به رفاه اجتماعی بیشتر منجر 
می شود. بنابراین مفروض این است که شفافیت، سرمایه اجتماعی و اعتماد 
اجتماعی ایجاد می کند. اگر شفافیت صرفاً به افشاگری و عادی سازی فساد 
منجر شود، این شفافیت بیشتر منجر به یأس اجتماعی می شود، ولی اگر 
مفروض بگیریم که شفافیت موجی ایجاد می کند که مسئولین را به اصالح 

امور سوق می دهد، اصالح امور به رفاه اجتماعی بیشتر منجر می شود.
معاون رفاه وزارت کار در ادامه صحبت هایش، این پرسش را مطرح کرد 
که برای ش��فافیت بودجه چه قدم اساسی باید برداشت؟ پاسخی که او به 
این سوال داد، بحث خزانه داری متمرکز بود و از دیدگاه میدری، خزانه داری 
متمرکز، مهمترین قدمی اس��ت که در ایران می توان برای شفافیت نظام 

بودجه برداشت.
 به گزارش خبرآنالین، میدری، مبارزه با فساد را امری پیچیده و مبارزه 
با فساد را نیازمند دانش تخصصی دانست و گفت: شفاف سازی و مبارزه با 
فساد در دنیای امروز بسیار پیچیده است و عالوه بر اینکه نیازمند همت و 
اراده مسئولین کشور است، به دانش فنی نیاز دارد. نمی توانیم بدون داشتن 
دانش اداری به سمت یك نظام شفاف میل بکنیم و اگر تمام افشاگری هایی 
که صورت می گیرند، با تحول در نظام اداری عجین نش��وند و کسانی که 
تکنیك ام��ور را می دانند، همراهی نکنند، این  افش��اگری ها، به حقیقت 
منتهی نخواهند ش��د. وی در ادامه به ذکر مثالی درباره تکنیك مبارزه با 

زمین خواری می پردازد.
کاداستر، تکنیک فنی مبارزه با زمین خواری

او زمین خ��واری را یک��ی از مهمترین انواع فس��اد در کش��ور خواند که 
نیازمند تکنیك های پیش��رفته برای مقابله با آن هس��تیم. میدری، طرح 
کاداس��تر را یک��ی از این تکنیك ه��ای مهم و اصولی اع��الم کرد و گفت: 
فسادهای گس��ترده ای در زمینه زمین خواری مشاهده می کنیم. نمی توان 
ب��ا زمین خواری مبارزه ک��رد، بدون آنکه نظام ثبت زمین یا »کاداس��ت« 
عملیاتی نشود. کاداست طول و عرض هر نقطه زمین را مشخص می کند 
و هر سانتیمتر کشور را براساس مختصات ثبت می کند. برای هر سانتیمتر 
مربع در کش��ور، ُکد داده می ش��ود و ای��ن ُکد روی ُکد مل��ی مالك قرار 
می گیرد. این یك بحث فنی است و تا زمانی که ما اجرا نکنیم، در مبارزه 

با زمین خواری توفیقی حاصل نخواهیم کرد.
اجرای اصل 53 برای مبارزه با فساد

مع��اون رفاه وزارت کار، اج��رای اصل ۵۳ قانون اساس��ی را گام مهمی 
برای افزایش ش��فافیت دانس��ت. در اصل ۵۳ قانون اساسی آمده است که 
کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و 
همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.

تاکید میدری، بر عوارض هایی است که بسیاری از سازمان های دولتی از 
مردم می گیرند و پول حاصل از آنها، وارد خزانه متمرکز نمی شود، بلکه در 
حساب ویژه آن سازمان، ذخیره می شود، است. این مسئله به عدم شفافیت 
و افزایش اختیارات برخی مسئولین در هزینه کرد بودجه اختصاصی، منجر 
می ش��ود. دس��تگاه دولتی، می تواند با اس��تفاده از این بودجه اختصاصی، 
هزینه هایی را انجام دهد که قانونی برای آن وجود ندارد. البته الزم به ذکر 
است که از نظر او، بودجه اختصاصی الزاماً همواره به فساد نمی انجامد، بلکه 
ممکن اس��ت آن بودجه در محل مناسبی هم هزینه شود، اما نبود نظارت 
بر هزینه کرد و اختیار تام مسئولین در هزینه کرد آن، احتمال وقوع فساد 
را فراهم می کند. البته از نظر میدری فس��اد صرفاً سوءاستفاده شخصی از 
مقام دولتی را شامل نمی شود، بلکه حیف و میل بیت المال نیز نوعی فساد 
محس��وب می شود. میدری به ذکر مثالی از حیف و میل ناخواسته بودجه 
در دس��تگاه های دولتی می پردازد که ناش��ی از نب��ود خزانه داری متمرکز 
است. طرحی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا می شود که اتفاقاً 
بس��یار دقیق و شفاف بوده است، اما به دلیل اینکه پول واریزی به حساب 
خزانه داری متمرکز واریز نمی شد، پس از گذشت شش ماه از اتمام طرح، 
مسئولین متوجه می شوند که در یك حساب ۱۸۰ میلیارد پول مازاد مانده 
است و هیچ کس اطالعی از آن ندارد. این رقم کمی بیش از بودجه ساالنه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است.

دولت، موجود زنده ای که فشار خونش 4 است یا 20
میدری سپس به برآوردی که در زمان دولت دوازدهم انجام شده، اشاره کرد 
و گفت: طبق برآوردهای انجام شده، در حدود ۱۴ تا ۱۸درصد درآمدهای دولت، 
در هفته آخر اسفندماه وصول می شود. این به آن معناست که در هفته آخر، 
به س��رعت درآمدهای دولت از حساب های پراکنده و فاقد نظارت، وارد خزانه 
مرکزی می شوند و دولت به سرعت اقدام به تخصیص بودجه می کند. در نظام 
اجرایی نیز مدیران ناگزیر هستند که به سرعت معوقات و بدهی های سازمان 
متبوع خود را پرداخت کنند و هر مدیری، برای اینکه پول برگشت داده نشود، 
مجبور است که قراردادها را با سرعت منعقد کند. در نتیجه مالحظه می شود 
که بسیاری از پروژه ها، در ابتدا به دلیل نبود بودجه، ُکند پیش می روند و در 
اواخر سال، با سرریز پول، سرعت می گیرند. بنابراین، دولت ایران را می توان به 
مثابه موجود زنده ای در نظر گرفت که »فشار خونش یا ۴ است یا ۲۰. یا بودجه 
نیس��ت یا فراوانی بودجه است.« در چنین وضعیتی دولت مجبور می شود به 
سیستم بانکی فشار بیاورد، منابعی را از سیستم بانکی استقراض کند و بعد 
یك مرتبه پول را به سازمان ها و نهادهای زیرمجموعه، سرریز کند، این مسئله 
بر سیستم بانکی و بازار اثر منفی می گذارد. از نظر دکتر میدری، در نهایت این 
مسئله به شکل گیری چرخه ای از بی انضباطی ها منجر می شود: »بی انضباطی 
بودجه به بی انضباطی بانکی و بی انضباطی بانکی به بی انضباطی های اجرایی 
منجر می شود.« از نظر وی، راهکار حل این مسئله، خزانه داری متمرکز است. 
اگر تمام درآمدهای دولت، در یك حساب متمرکز باشند و هر پولی که وارد 
خزانه می ش��ود دارای یك ُکد اختصاصی باشد، می توان جریان ورود و خروج 
پول را متعادل کرد و ضمن افزایش شفافیت، از اتالف منابع دولتی جلوگیری 

کرد.
شفافیت بهترین سازوکار برای مقابله با فساد

در ادام��ه نشس��ت، محمود صادق��ی نماینده مردم ته��ران در مجلس، 
شفافیت را بهترین سازوکار برای مقابله با فساد بیان کرد و گفت که بدون 
تردید ش��فافیت رابطه مستقیمی با رفاه اجتماعی دارد. او گفت: شفافیت 
ضامن س��المت و بهترین تدبیر و س��ازوکار برای پیشگیری از فساد است 
و هرچه فساد کمتر باش��د، رفاه اجتماعی بیشتر است. خروجی شفافیت 

کاهش فقر و عدالت اجتماعی و در نگاه کالن، صلح و امنیت است. 
صادقی برای فس��اد یك معنای سلبی و یك معنای ایجابی بیان کرد و 
گفت: در معنای س��لبی، سالمت به معنای عدم فساد است و هرجا فساد 
نباش��د گفته می شود سالمت اداری وجود دارد. او فساد را اینگونه تعریف 
کرد: فساد عبارت است از سوءاستفاده از منابع و امکانات بخش عمومی در 

جهت منافع و هدف های بخش خصوصی.
از نظر وی، عالوه بر تعریف سلبی از فساد به تعریف ایجابی نیز نیازمند 
هس��تیم. تخصیص بهینه منابع. یعنی حتی در جایی که فس��اد نیست و 
سوءاستفاده شخصی هم نمی ش��ود باز نمی توان گفت، آن دستگاه یا فرد 
دارای س��المت است. عالوه بر اینکه سوءاستفاده صورت نمی گیرد، فرد یا 

دستگاه باید بتواند منابعی را که در اختیار دارد، به خوبی تخصیص دهد.
از نظر صادقی، ش��فافیت دارای اغتشاش مفهومی است. شفافیت لزوماً 
به معنای انتش��ار اطالعات نیست، بلکه اطالعاتی که ارزیابی پذیر هستند 
و امکان بررس��ی اطالعات مختلف در کنار آن وجود داشته باشد، می تواند 
باعث ش��فافیت ش��ود. در واقع، از نظر صادقی، اطالعات منتشرشده باید 
خوانا و عامه فهم باشد و امکان مقایسه آن با سایر اطالعات مرتبط وجود 

داشته باشد.
رئیس فراکسیون شفاف س��ازی مجلس، ضمن تاکید بر اصل ۵۳ قانون 
اساسی به اصل ۵۴ قانون اساسی هم اشاره کرد و گفت: در این اصل، دیوان 

محاسبات به عنوان نهاد ناظر بر بودجه تعیین شده است. 
بیش از 150 دستگاه دولتی از شمول قانون محاسبات خارج هستند

صادقی پس از یادآوری اصل ۵۴ قانون اساسی، یکی از مشکالت کشور 
در زمینه ش��فافیت بودجه را خارج بودن بسیاری از دستگاه های دولتی از 
ش��مول قانون محاس��بات دانست و با اش��اره به آمار ارائه شده در گزارش 
دیوان محاسبات که در ۲7 آذرماه سال 97 تقدیم مجلس شده است، تعداد 
دستگاه های خارج از شمول قانون محاسبات را بیش از ۱۵۰ دستگاه، اعالم 
کرد. به زعم او، مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان و بسیاری از سایر 
دستگاه های دولتی از شمول قانون محاسبات خارج هستند. صادقی همین 
مس��ئله را یکی از اصلی ترین موانع در ش��فافیت دولتی به ویژه شفافیت 

بودجه عنوان کرد.
عدم اطالع دولت از بدهی ها، مطالبات و دارایی ها

صادقی در ادامه سخنانش، گفت که دولت، اطالعات شفاف و دقیقی از 
میزان دارایی ها، درآمدها، بدهی ها و مطالبات خود ندارد. البته او راه اندازی 
سامانه هایی نظیر سادا )س��امانه اموال دستگاه های اجرایی( را گامی مهم 
در ش��فافیت دارایی ها و اموال دولت دانست و گفت: ۵۰هزار فقره حساب 

دولتی داریم اما حدود 9 هزار فقره در بانك مرکزی مستقر هستند.
صادقی با ارجاع به گزارش منتشرشده از سوی دیوان محاسبات کشور، 
مجموع بدهی های دولت و ش��رکت های دولتی تا پایان سال 9٦ را ۲۸۲۸ 
هزار میلیارد ریال و جمع مطالبات دولت و ش��رکت های دولتی را ۱۳9۰ 

هزار میلیارد ریال اعالم کرد.
پیشنهادات دیوان محاسبات برای افزایش بودجه

صادقی سپس به ارائه پیشنهادات دیوان محاسبات برای افزایش بودجه 
پرداخت و اعالم کرد که مجلس ش��ورای اس��المی نیز از این پیشنهادات 
حمایت می کند. به گفته او، پیشنهادات دیوان محاسبات مشتمل بر هفت 

الزام برای افزایش شفافیت بودجه است و عبارتند از:
۱ - اجتناب از درج و تصویب احکام فاقد ساز و کار اجرایی

۲ - الزام وزارت امور اقتصاد و دارایی به ارائه گزارش از نحوه پیاده سازی 
حسابداری تعهدی

۳ - ال��زام وزارت امور اقتصاد و دارایی به ارائ��ه گزارش درباره اصل ۵۳ 
قانون اساسی

۴ - پیش بین��ی ابزارهای نظارت��ی جدید و کارآم��د در بخش عمومی 
غیردولتی مثل صندوق های بازنشستگی و شهرداری ها.

-۵ تعیی��ن دقیق بدهی ها و مطالبات قطعی ش��ده و تعهدات دولت در 
بودجه کل کشور

٦ - ممنوعی��ت ایج��اد بده��ی قبل از تایی��د مراجع ذی ص��الح اعم از 
وزارتخانه، موسسات و شرکت های دولتی

7 - تاکید بر اجرای تمام زیرسیس��تم های نظ��ام بودجه ریزی برمبنای 
عملکرد.

150 دستگاه دولتی، بیرون از شمول قانون محاسبات هستند

نسبت شفافیت و رفاه اجتماعی
نگــــاه

دیدگاه های سه گانه درباره چیستی بانک
پول بانک ها چطور خلق می شود؟

بانك ها از بنگاه های اقتصادی مهمی به حس��اب می آیند که نقش 
بی بدیل��ی در س��اختار اقتصادی ایف��ا می کنن��د. در دهه های ۲۰ تا 
۴۰میالدی به نقش بانك در اقتص��اد عمدتا از دیدگاه اقتصاد کالن 
توجه می شد، ولی توجه به آثار اقتصاد کالن بانك در دهه های بعد از 
۵۰می��الدی، تنها در برخی پژوهش ها ادامه یافت و از ادبیات جریان 
اصلی اقتصاد به حاشیه رفت. به گزارش ایسنا و به گفته متخصصان، 
در چند دهه گذشته، تقریباً همه نگاه ها به بانك ها و مقررات احتیاطی 
آن، دارای ماهی��ت اقتصاد خرد ب��ود، اما رویداد بحران مالی ۲۰۰7-
۲۰۰۸ موجب توجه دوب��اره اقتصاددانان به نقش بانك ها در اقتصاد 
کالن شد. پیش نیاز تدوین مقررات احتیاطی بانکی )در سطح خرد( 
و سیاس��ت های احتیاطی کالن )در س��طح کالن( و همچنین الزمه 
ضروری مدل سازی نظام مالی، فهم دقیق از چیستی بانك و کارکرد 
آن در نظام پولی و اعتباری اس��ت که پس از بحران مالی ۲۰۰۸ در 
بانك های مرکزی کش��ورهای پیشرو شدت گرفت ولی متأسفانه این 
مقوله در ایران مورد غفلت واقع ش��د. بر همین اس��اس این موضوع، 
مورد توجه گروهی از محققین کش��ور قرار گرفته تا درخصوص آن، 
پژوهش��ی را به انجام رس��انند. این مطالعه به دیدگاه های س��ه گانه 
درباره چیستی بانك با استناد به پژوهش های گوناگون اقتصاددانان 
و سیاس��ت گذاران پولی و همچنین نقد و بررسی آنها پرداخته و در 
پایان نیز ریشه برداشت ها و رویکردهای نادرست به ماهیت و کارکرد 

بانك، جمع بندی شده اند.
براس��اس یافته های این پژوهش، در دیدگاه نخست، بانك ها تنها 
واسطه های مالی هستند که منابع سپرده گذاران را گردآوری کرده و 
تخصیص می دهند. فرآیند وام دهی نیز با گردآوری س��پرده های یك 
ش��خص آغاز و با قرض دادن این منابع )پس اندازها( به شخص دیگر 
پایان می یابد. به اعتقاد س��یدعلی روحانی، محقق اقتصاد دانش��گاه 
ته��ران و همکاران��ش در این پژوهش: »ام��ا در رویکرد دوم، بانك ها 
برخ��الف دیگر نهادهای مالی و براس��اس م��دل بانکداری مبتنی بر 
ذخایر جزئی و با تکرار وام دهی و س��پرده گذاری، می توانند به صورت 
تجمعی خلق پول کنند. ولی هر بانك، تنها یك واسطه گر مالی است 
که سپرده ها را جذب کرده، آن ها را وام می دهد. در این دیدگاه، خلق 
مقادیر بیش��تر نقدینگی توسط بانك ها، نیازمند تزریق پول پرقدرت 
توسط بانك مرکزی است.« همچنین براساس نظر محققان فوق، در 
دیدگاه سوم یا دیدگاه خلق پول انفرادی بانك، کارکرد اصلی بانك ها، 
خلق قدرت خرید جدید برای یك ش��خص از طریق وام اس��ت، که 
آن ش��خص هم زمان هم قرض گیرنده و هم سپرده گذار است. بینش 
اساس��ی در این دیدگاه آن است که بانك ها می توانند منابع )وجوه( 
خ��ود را به طور آن��ی خلق کنند و وام دهی بانك بر س��پرده گذاری و 

پس انداز متوقف نیست.
روحان��ی و همکارانش ب��ا تکیه بر نتایج به دس��ت آمده می گویند: 
»تحلیل محتوای استدالل های ارائه شده در پشتیبانی از دیدگاه های 
واس��طه گری مالی و ضریب فزاینده، نش��ان می ده��د که مهم ترین 
ریشه های برداشت نادرست ماهیت بانك عبارتند از: برداشت کاالیی 
نسبت به پول، مغالطه ترکیب و خلط مباحث خرد و کالن، بی توجهی 
به اصول حس��ابداری دوطرفه، جدا نک��ردن ترازنامه بانك مرکزی و 
بانك ها و بی توجهی به اقتضائات هدف گذاری نرخ بهره. براساس این، 
الزمه تحلیل درست درباره ماهیت بانك و پول در اقتصادهای مدرن، 

توجه به موارد زیر است:
۱. پ��ول مدرن، هم زم��ان، یك دارایی و یك بدهی مالی اس��ت و 

وام دهی آن بر پس انداز شدن آن متوقف نیست؛
۲. توج��ه به ترازنامه تلفیقی کل ش��بکه بانکی و پرهیز از مغالطه 

ترکیب؛
۳. توجه به اینکه پول یك پدیده ترازنامه ای است و ازاین رو بر پایه 

ترازنامه و رعایت اصول حسابداری دوطرفه است؛
۴. جدا کردن دو نوع پول درونی و پول بیرونی یا به س��خن دیگر، 

جدا کردن ترازنامه بانك مرکزی از ترازنامه بانك ها؛
۵. توجه به اقتضائات سیاس��ت هدف گذاری نرخ بهره و عدم امکان 

کنترل هم زمان پایه پولی )بدهی بانك مرکزی(.
طب��ق این یافته ها، اگر ب��ه پنج گزاره باال توجه ش��ود، به ضرورت 
باید پذیرفت که: نخس��ت، بانك ها تنها واس��طه وجوه نیستند؛ بلکه 
در فرآیند وام دهی )یا سرمایه گذاری( سپرده جدیدی خلق می کنند 
و برای وام دهی نیازی به جذب س��پرده پیشینی ندارند. دوم، ذخایر 
بانك ه��ا نزد بانك مرک��زی، وام دهی و خلق پول بانك ها نیس��ت و 
بانك ها برای دادن وام نیازی به جذب ذخیره پیش از آن ندارند. سوم، 
این دو ویژگی، یعنی خلق س��پرده در فرآیند وام دهی بانك و وابسته 
نبودن وام دهی به جذب پیشینی ذخیره یا سپرده ویژه بانك است و 
دیگر نهادهای مالی چنین توانایی را ندارند. این دیدگاه درباره بانك، 
داللت های بسیار مهمی در حوزه سیاست گذاری پولی، مقررات گذاری 

و نظارت بانکی، بانکداری اسالمی و مدل سازی اقتصاد کالن دارد.
مجریان این پژوه��ش اظهار کرده اند: »در حوزه سیاس��ت گذاری 
پول��ی، این گزاره که بانك های مرکزی می توانند با کنترل حجم پایه 
پولی، حجم وام و سپرده در اقتصاد را کنترل کنند، رد می شود. بانك 
مرکزی به ویژه در حالتی که از چارچوب هدف گذاری نرخ بهره پیروی 
کند، تس��لطی بر حجم پول و اعتبار ندارد. درواقع بانك مرکزی تنها 
با تغییر برخی نرخ ها و نس��بت ها، مانند نرخ ذخیره قانونی، نرخ بهره 
تس��هیالت اعتباری و نرخ بهره ذخایر، می تواند بر انگیزه بانك ها در 

خلق وام و سپرده جدید تأثیر بگذارد.«
و اما از دیدگاه اس��المی، براس��اس یافته های پژوهش مورداشاره، 
دیدگاه خلق پول افزون بر اینکه پرسش های مبنایی را درباره اصل 
وجود و الزامات مالکیتی و مدیریتی بانك )به مثابه نهاد خلق کننده 
پول از هیچ( مطرح می کند، همچنین داللت های مهمی برای اصالح 
عقود در بانکداری بدون ربا دارد. وکالت بانك از سپرده گذاران برای 
استفاده از سپرده های س��رمایه گذاری در امور گوناگون برای بانك 
مدرن اساس��اً نادرس��ت خواهد بود؛ زیرا بانك تنه��ا می تواند برای 
تودیع ذخیره قانونی نزد بانك مرکزی یا تس��ویه تراکنش ها در بازار 
بین بانکی، از س��پرده های جذب شده اس��تفاده کند، نه برای دادن 
تسهیالت و س��رمایه گذاری. همچنین تفکیك درآمدهای بانك به 
مش��اع و غیرمش��اع وجاهت نظری ندارد و س��پرده گذاران باید در 
همه درآمدهای بانك ش��ریك باش��ند. این یافته ها ک��ه به توانایی 
ویژه بانك ها در خلق س��پرده در فرآیند وام دهی و وابس��ته نبودن 
وام دهی به جذب پیش��ینی ذخیره یا سپرده اشاره دارند در نشریه 

»جستارهای اقتصادی ایران« منتشر شده  است.
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فرصت ام��روز: بانك  مرکزی تازه ترین گزارش خ��ود از تحوالت بازار 
مسکن در آذرماه امس��ال را منتشر کرد و افزایش 9۲درصدی میانگین 
قیم��ت و کاهش ٦۲درصدی تعداد معام��الت از ویژگی های اصلی بازار 
مس��کن تهران در ماه گذش��ته بوده اس��ت. طبق گزارش بانك مرکزی، 
تع��داد معامالت آپارتمان های مس��کونی پایتخ��ت در آذرماه به ٦۸۰۰ 
واحد مس��کونی رس��ید که نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل 
ب��ه ترتیب ۰.٦ و ٦۱.7درصد کاهش نش��ان می دهد. همچنین میانگین 
قیمت مسکن تهران در آذرماه امسال 9 میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بوده 

که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 9۱.۸درصد افزایش یافته است.
افزایش 91درصدی قیمت مسکن در تهران

براس��اس گزارش بانك مرکزی، متوس��ط قیم��ت خرید و فروش یك 
مت��ر مرب��ع زیربنای واحد مس��کونی معامله ش��ده از طری��ق بنگاه های 
معامالت ملکی ش��هر تهران در آذرماه س��ال ۱۳97، 9 میلیون و ۵۵۰ 
هزار تومان بود که نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتیب 
۴.۱ و 9۱.۸درصد افزایش را نش��ان می دهد. همچنین در میان مناطق 
بیست ودو گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یك متر مربع 
زیربنای مس��کونی معامله شده معادل ۲۱ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان به 
منطق��ه یك و کمترین آن با ۴میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ 
تعلق داش��ته اس��ت. این گزارش حاکی از آن است که این ارقام نسبت 

به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰۵ و 7۵درصد افزایش یافته است.
حجم معامالت مسکن

بررس��ی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به 
تفکیك عمر بنا در آذر 97 حاکی از آن است که از مجموع ٦۸۱۴واحد 
مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۳.۴درصد، 
بیشترین س��هم را به خود اختصاص داده اند، س��هم مذکور در مقایسه 
با آذرماه س��ال قبل ۵.۴ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به س��هم 

واحدهای با قدمت ش��ش تا ۱۰ س��ال و بیش از ۱۵ س��ال افزوده شده 
است.

تحوالت 9 ماهه
تعداد معامالت آپارتمان های مس��کونی شهر تهران در 9 ماهه امسال 
بالغ بر 97 هزار و 9۰۰ واحد مسکونی بود که در مقایسه با مدت مشابه 
سال پیش ۲۵.٦درصد کاهش داشته و در این مدت متوسط قیمت یك 
متر مربع واحد مس��کونی در ش��هر تهران 7میلیون و ۵۴۰ هزار تومان 
بوده که نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل ٦۳.9درصد افزایش را نشان 

می دهد.
تحوالت اجاره بها

همچنین در آذرماه سال ۱۳97 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر 
تهران و در کل مناطق ش��هری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 

۱9.۲ و ۱٦.۴درصد رشد داشته است.
توزیع فراوانی معامالت برحسب قیمت

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مس��کونی معامله شده برحسب قیمت 
یك مترمربع بنا در آذرماه حاکی است که واحدهای مسکونی در دامنه 
قیمتی »۵۰ تا ٦۰« میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با س��هم 9.۸ 
درصد، بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص 
داده و دامنه ه��ای قیمتی »٦۰ ت��ا 7۰« و »۴۰ تا ۵۰« میلیون ریال به 
ترتیب با س��هم های 9 و ۸.9 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. 
در این ماه، توزیع حجم معامالت به گونه ای بوده اس��ت که ۵٦.7درصد 
واحدهای مس��کونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد 

مسکونی شهر تهران )9۵.۵ میلیون ریال( معامله شده اند.
توزیع فراوانی معامالت برحسب زیربنا

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مس��کونی معامله ش��ده برحسب سطح 
زیربنای هر واحد مس��کونی در آذرماه نش��ان می دهد بیش��ترین سهم 

از معامالت انجام ش��ده به واحدهای مس��کونی با زیربنای »۵۰ تا ٦۰« 
مترمربع معادل ۱۴.۸درصد اختصاص داش��ته اس��ت. واحدهای دارای 
زیربن��ای »٦۰ ت��ا 7۰« و »7۰ تا ۸۰« مترمربع به ترتیب با س��هم های 
۱۴.۵ و ۱۲.۳درص��دی در رتبه ه��ای بعدی قرار دارن��د. درمجموع در 
این ماه، واحدهای مس��کونی با س��طح زیربنای کمت��ر از ۸۰ مترمربع، 

۵۵.7درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند.
توزیع فراوانی معامالت برحسب ارزش

در آذرماه سال ۱۳97، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله 
ش��ده برحسب ارزش هر واحد نشان می دهد در میان دامنه های قیمتی 
موردبررسی، واحدهای مسکونی با ارزش »۳۰۰ تا ۴۵۰« میلیون تومان 
با اختصاص س��هم ۱7.۲درصد، بیشترین سهم از معامالت انجام شده را 
ب��ه خود اختص��اص داده اند. واحده��ای دارای ارزش »۱۵۰ تا ۳۰۰« و 
»۴۵۰ تا ٦۰۰« میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم های ۱٦.٦ 
و ۱۰.9درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. درمجموع در این ماه، 
حدود ۴7.۳درصد از معامالت به واحدهای مس��کونی با ارزش کمتر از 

٦۰۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.
وضعیت بازار مسکن در مناطق بیست ودوگانه تهران

توزیع تعداد معامالت انجام ش��ده برحسب مناطق مختلف شهر تهران 
حاکی از آن است که از میان مناطق بیست ودوگانه شهر تهران، منطقه 
۵ با س��هم ۱۴.۳درصدی از کل معامالت، بیش��ترین تعداد قراردادهای 
مبایعه نام��ه را به خود اختصاص داده اس��ت. همچنین مناطق ۲ و ۴ به 
ترتیب با س��هم های 9.۲ و ۸.۳ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. 
درمجموع 7۳درصد از کل تعداد معامالت انجام شده در شهر تهران در 
آذرماه مربوط به ۱۰ منطقه ش��هر )به ترتیب بیش��ترین فراوانی شامل 
مناط��ق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱۴، 7، ۱، ۸، ۱۵ و ۱۱( ب��وده و ۱۲ منطق��ه 
باقی مانده ۲7درصد از کل تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.

گزارش بانک مرکزی از آخرین تحوالت بازار مسکن پایتخت در آذرماه امسال

ریزش پاییزی معامالت در بازار مسکن

فرصت امروز: بانك جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد 
ایران پیش بینی کرده رش��د اقتصادی ایران تحت تاثیر تحریم های آمریکا 
و ب��ه دلیل افت قیمت نفت در س��ال ۱۳97 به منفی ۱.٦درصد برس��د. 
بان��ك جهانی در عین حال با پیش بینی رش��د منفی ۳.7درصدی و تورم 
۳۱.۲درصدی برای اقتصاد ایران در س��ال ۱۳9۸ پیش بینی کرده اس��ت 
ص��ادرات نفت ایران در س��ال ج��اری به ۱.۵ میلیون بش��که در روز و در 
س��ال آینده به یك میلیون بش��که در روز برس��د. تولید نفت ایران نیز از 
۳.۳ میلیون بش��که در روز در س��ال جاری به ۲.۸ میلیون بش��که در روز 
در س��ال ۱۳9۸ خواهد رس��ید. براس��اس پیش بینی بانك جهانی، بخش 
کشاورزی ایران در سال 97، رشد ۳.۵ و بخش خدمات رشد ۲.9درصدی 
را تجرب��ه خواهد کرد اما بخش صنعت با رش��د منف��ی 7درصدی مواجه 
می ش��ود. مصرف بخش خصوصی نیز در س��ال جاری ۰.٦درصد کاهش 
می یابد و بخ��ش دولتی هم با افت ۱.7درصدی مصرف مواجه می ش��ود. 
همچنین پیش بینی ش��ده صادرات ایران در این سال ۱۱.9درصد کاهش 

یابد و واردات نیز با افت ۲7.۱درصدی مواجه شود.
ام��ا ب��رآورد بان��ك جهانی درباره ن��رخ تورم ای��ران در س��ال 97 برابر 
۲۳.۸درصد پیش بینی ش��ده است. براساس این گزارش، تراز حساب های 
جاری ایران در این سال همچنان مثبت خواهد بود و به معادل ۰.٦درصد 
تولید ناخالص داخلی می رس��د اما تراز مالی دولت منفی ۴.7درصد تولید 

ناخالص داخلی خواهد بود.
بانك جهانی پیش بینی کرده اس��ت متوسط قیمت نفت ٦۵ دالر در هر 
بشکه در سال آینده باشد و تراز حساب های جاری ایران در سال آینده به 
صفر برسد. همچنین دیون خارجی ایران در سال جاری 9.۳ میلیارد دالر 
و در سال آینده ۱۰.۱ میلیارد دالر پیش بینی شده است. در سال گذشته 

دیون خارجی ایران ۱۰.9 میلیارد دالر گزارش شده بود.
رشد اقتصادی سال 97 مثبت است؟

تعطیل��ی بنگاه ه��ای تولی��د در ش��هرک های صنعتی،  کاه��ش میزان 
ف��روش نفت، کاهش تولید محص��والت بنگاه های صنعتی بزرگ از جمله 
خودروس��ازان چه آینده ای را برای رشد اقتصادی سال 97 نوید می دهد؟ 
در پاس��خ به این س��وال، مرکز آمار ایران در گزارشی رشد اقتصادی شش 
ماهه اول سال 97 را منتشر کرده تا پیش بینی وضعیت رشد در کل سال 
بهتر ش��ود. براساس این گزارش محصول ناخالص داخلی کشور در ششم 
ماهه اول سال 97 به قیمت ثابت ۱۳9۰،  ۳7۳۸۸9۵ میلیارد ریال با نفت و 
۲۸99۵9۲ میلیارد ریال بدون احتساب نفت بوده است. این رقم در مدت 
مشابه سال قبل با نفت ۳7۲۴٦۲۱ میلیارد ریال و بدون نفت ۲۸9۱۸79 
میلیارد ریال بوده که نش��ان از رشد ۰.۴درصدي محصول ناخالص داخلي 
با نفت و ۰.۳ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در ش��ش ماهه 

اول سال ۱۳97 دارد.

رش��د بخش کشاورزی در ش��ش ماهه اول سال منفی شده است. رشد 
این بخش ۲.۵- ، گروه صنعت ۱.۲- و گروه خدمات ۲.۳درصد نسبت به 
مدت مشابه در سال قبل بوده است. کاهش سرمایه گذاری، فشار تحریم ها، 
کاه��ش تقاضا، بی ثبات��ی در تصمیم گیری های مربوط ب��ه اقتصاد کالن، 
محیط نامساعد کسب وکار و توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی ایران 
از مهم ترین عواملی است که طی سال ها به عدم رشد پایدار اقتصاد ایران 
منجر ش��ده است و بعید اس��ت طی شش ماه دوم سال 97 در این عوامل 

اثرگذار در تحقق رشد اقتصادی باال در کشور تغییری ایجاد شد.
ب��ه گزارش اتاق تهران، اکنون فعاالن اقتصادی بیش از گذش��ته نگران 
افزای��ش تنش های مربوط به تجارتند که ممکن اس��ت صادرات کاالهای 
غیرنفتی ایران را تحت تاثیر قرار دهد. هرچند ایران برای تولید و صادرات 
نفت راه های��ی را باز کرده اما کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی امید 
به نجات رش��د اقتصادی از ناحیه نفت را کاهش داده است. از سوی دیگر  
افزای��ش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوار طرف تقاضا را تحت تاثیر 
قرار داده اس��ت. تحلیلگران می گویند فعال شدن سرمایه بخش خصوصی 
در اقتصاد و به حرکت درآمدن چرخ بنگاه ها در شهرک های صنعتی امیدی 
به بهبود رشد اقتصادی ایران در سال جاری است اما باید دید دولت برای 
اس��تفاده از این دو امکان، چه سیاس��ت هایی را برای بهبود فضای کسب 

وکار به کار می گیرد.

از  تورم 23درصدی سال 97 تا تورم 31درصدی سال 98

2 گزارش نگران کننده درباره اقتصاد ایران

یادداشت

اقتصاد سال 97 را با رشد مثبت پشت سر 
می گذارد؟

مجموع شرایط اقتصادی، رشد منفی را برای اقتصاد ایران در سال 97 
نوی��د می دهد. کاهش میزان فروش نفت و همچنین کاهش قیمت نفت 
از مهمترین عوامل در منفی ش��دن رشد اقتصادی امسال است. در بخش 
صنعت با توجه به تحریم های غرب، جدایی شرکای خارجی خودروسازان 
ایرانی و خروج آنها از ایران، به احتمال زیاد به رش��د منفی می رس��یم. در 
دیگر صنایع هم باتوجه به مشکالت کسب وکار شرایطی بهتر از این نداریم. 
تنها نکته امیدوارکننده برای اقتصاد ایران، رشد بخش کشاورزی است. با 
توجه به س��ال پرآبی که کشاورزی ایران پشت سرگذاشته می توان از این 
بخش انتظار رشد مثبت را داشت با این وجود بیشتر بار رشد اقتصادی در 
ایران بر دوش بخش نفت است. این بخش در سال جاری با کاهش تولید 
حدودا یك میلیون بشکه ای مواجه شده است و این کاهش تولید با کاهش 
قیمت نفت همزمان ش��ده است. با توجه به این عوامل احتمال اینکه در 
سال 97 با اقتصاد ایران به رشد منفی برسد، بسیار زیاد است. در سه ماه 
آینده راهی برای مثبت ش��دن رشد اقتصادی سال 97 وجود دارد؟ تغییر 
ناگهانی متغیرهای موثر در ش��اخص رشد اقتصادی بعید به نظر می رسد. 
مگ��ر اینکه بس��ترهای الزم در اقتصاد ایران برای جذب س��رمایه بخش 
خصوصی فراهم شود و البته این سرمایه گذاری ها محقق شود. بخش هایی 
مثل ساخت و ساز مسکن و بنگاه های نیمه کاره در شهرک های صنعتی 
از مهم ترین بخش های نیازمند به س��رمایه است. اگر بخش خصوصی در 
این بخش ها سرمایه گذاری کند می توان به رشد اقتصادی مثبت در سال 
97 امیدوار ش��د و اگر دولت تمایل به بهبود این شاخص در اقتصاد ایران 
دارد باید با ایجاد فضای مطمئن به جذب سرمایه بخش خصوصی کمك 
کرده و فضای مطلوب سرمایه گذاری در فضای کسب و کار را فراهم کند.

بودجه هایی که می آیند و آسیب هایی که نمی روند

نیازی نیست خیلی به گذشته های دور بازگردیم و یك نگاه به سخنان 
دو رئیس جمهور گذش��ته و حال )احمدی ن��ژاد و روحانی( هر مخاطبی را 
به این نتیجه می رس��اند که بودجه های ساالنه ما نوشته، تقدیم و تصویب 
می شوند، اما آسیب های آشکار و پنهان مستتر در بودجه، همچنان پایدار و 
ماندگارند. رئیسان محترم جمهور در نطق های تقدیم بودجه ساالنه، عموما 
خطابه های درستی می خوانند و از چالش و بیماری های عفونی و تب داری 
ی��اد می کنند که بودجه را س��خت رنجور و گرفت��ار می کند. صرف نظر از 
اهداِف احتماال زودگذرِ سیاس��ِی نهفته در برخی خطابه های خطیبان، اگر 
محققانه،کل گرایان��ه و منصفان��ه و فارغ از این دول��ت و آن دولت بنگریم، 
باید بگوییم کتاب بودجه در ایران،»آینه« اس��ت. آنچه هست در آن دیده 
می ش��ود و نه آنچه که باید باش��د. رئیسان جمهور هم بعد از مدتی که در 
باِغ بودجه های س��االنه قدم می زنند، به این یافته مهم، آگاهی می یابند و 
الجرم به زبان می آیند. اما انگار قرار اس��ت این قافله تا حشر برود! بزرگی 
حرف جالبی به زبان می آورد: ما باید به تاریخ و جغرافیای خودمان التفات 
داش��ته باشیم! حق و »تلخ« است، اینکه بودجه نویسان غالبا نمی توانند با 
قلم قرمزش��ان، بودجه فالن دانش��گاه، صندوق و ... را حذف نمایند، حتی 
اگر گاهی بخواهند...نه که نمی شود بلکه عموما مصائبی دارد که مردافکن 
است و توان فرسا و در عین حال بدفرجام! اعمال بخشی از اصالحات و رفع 
برخی چالش ها، گاهی ش��دنی است آن هم به سختی و صعوبت و گاه نیم 
بند و سینوسی. از باب مثال، می توان موضوع حذف دستگاه های بیشمار در 
کتاب بودجه را به یاد آورد که رئیس دولت نهم و دهم مطرح و دنبال کرده 
بود و در نهایت بدفرجام شد. موضوع بودجه های متنوع و متکثر نهادهای 
فرهنگی، تبلیغِی حقیقی و حقوقی و دیگر نهادها، موسسات و دستگاه ها، در 
کنار سایر موضوعات مهم و پر از چالش که در دولت یازدهم و دوازدهم هم 
مطرح شده است، نیز به قاعده جاری، می تواند بدفرجام شود. این جمالت 
و گزاره ها، نه برای ایجاد یأس بلکه برای آفرینش امید است. برای این است 
که نتیجه ای پیش چش��م کلیدداران ِخرد و تدبیر، گشوده شود چرا که ما 
عادت کرده ایم با بیماری های روزانه، زندگی کنیم. گویی عادت کرده ایم به 
اینکه با زخم ها و یا تب ۳9درجه، همیش��ه کنار بیاییم. عاقالنه نیست اما 
ما  انجام می دهیم! خوب اس��ت حال که دهه چهلم را از سر می گذرانیم، 
به اصالحات بنیادی��ن و نیز الزامات و پیش نیازهای مقدماتی اش، مومنانه 
بیندیشیم. هم در حوزه بسیار حیاتی بودجه و هم در دیگر حوزه های مهم...

شاید خیلی زود، دیر شود! دولت ها می آیند و می روند!

صنعِت همیشه بیمار اقتصاد ایران

انتظار همه این اس��ت که صنعت گردشگری با افزایش نرخ ارز در کشور 
به رش��د و درآمدزایی بیشتری برسد، اما در سال 97 نوسان نرخ ارز چنین 
پیامدی را برای این صنعت به همراه نداشته است. دلیل عمده عدم استفاده 
صنعت گردشگری از افزایش نرخ ارز فقدان ثبات منطقه ای                                                                                                                        و حواشی سیاسی 
مربوط به روابط بین المللی ایران، اروپا و آمریکاس��ت. به دلیل این حواش��ی 
می                                                                                                      توان گفت گردشگری ایران تغییر چندانی در ماه های                                 اخیر نکرده و مسائل 
این صنعت همان است که پیش از این بود. تحریم از عوامل اثرگذار بر عدم 
توسعه گردشگری است چراکه با تبلیغ منفی علیه کشورها همراه است و این 
در حالی است که از سوی دولت در کشور ما حرکتی برای شناساندن موثر 
جاذبه های                                 گردشگری انجام نشده است. در شرایط فعلی به دلیل دسترسی 
مردم به شبکه های                                 اجتماعی حرکت های                                 خودجوشی برای معرفی فرهنگ و 
جذابیت های                                 گردشگری ایران به عالقه مندان به سفر آغاز شده است. چنین 
حرکت هایی                                                                                          به طور حتم اثرگذار اس��ت چراکه حتی تماشای یك ویدئو یا 
تصویر کوچك از کش��وری می                                                                                                      تواند به انگیزه سفر اشخاص تبدیل شود. در 
کمیس��یون اتاق بازرگانی تهران درباره ساخت برنامه های                                 موثر برای تبلیغ 
در کش��ورهای مختلف و شبکه های                                 خبری صحبت ش��ده است. باتوجه به 
کنش های                                 دولت به نظر می                                                                                                      رس��د این خ��ود بخش خصوصی و مردم اند که 
باید برای صنعت گردشگری تبلیغ کنند. فضای مجازی فرصت خوبی برای 
معرفی فرهنگ مهمان نوازانه مردم ایران و جذابیت های                                 گردش��گری اس��ت 

هرچند به تنهایی نمی تواند بر حواشی و مسائل سیاسی غلبه کند.
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روایتی از اجاره و واگذاری کارت های بانکی
آش نخورده و دهان سوخته!

دبیر کانون بانك ها و موسس��ات بانکی خصوصی هش��دار داد که 
صاحبان حساب از قرار دادن کارت بانکی یا دسته چك های خود در 

اختیار سایر افراد خودداری کنند.
محمدرضا جمشیدی با اشاره به احراز هویت از متقاضیان حساب 
و مستندس��ازی مش��خصات آنان از طریق کارت ملی و شناسنامه 
به عنوان یکی از ش��رایط افتتاح حس��اب های بانکی، اظهار کرد: در 
تراکنش ه��ای الکترونیک��ی بانکی کد ملی دارن��دگان کارت بانکی 
همراه سایر مش��خصه های تراکنش به سیس��تم مرکزی بانك های 

مربوطه مخابره می شود.
او در گفت وگو با ایس��نا، ادامه داد: به رغم اینکه کارت بانکی در 
اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصه های تراکنش از جمله کد 
ملی در س��ابقه دارنده حس��اب مربوطه )افتتاح کننده حس��اب نزد 

بانك( درج خواهد شد.
دبی��ر کانون بانك ه��ا و موسس��ات بانکی خصوصی با اش��اره به 
سوءاستفاده برخی افراد از کارت های بانکی، ادامه داد: در صورتی که 
اشخاص نخواهند به لحاظ مبادالت پولی ناشی از معامالت غیرقانونی 
مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم اطالع از قوانین 
و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با 
اس��تفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار 
گرفت��ن کارت بانک��ی مربوطه، تمامی مراودات پول��ی خود را بابت 
معامالت نامش��روع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح کنندگان 

حساب انجام می دهند.
به گفته جمش��یدی، بدی��ن ترتیب و بعد از مدت��ی افتتاح کننده 
حس��اب متوجه می ش��ود که از طریق کارت بانک��ی اش معامالتی 
انجام گرفته اس��ت که مالیات های متعلقه به عهده او محول ش��ده 
یا برخالف قان��ون مبارزه با تامین مالی تروریس��م، متهم به جرائم 

مختلفی ناشی از پولشویی شده  است.
وی در همین راس��تا ب��ه دارندگان کارت ه��ای بانکی و صاحبان 
حساب های جاری هشدار داد که از قرار دادن دسته چك های بانکی 
یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کاال 
اکی��دا خ��ودداری کرده و خ��ود را در مظان اتهام��ات کاله برداری، 

پولشویی، بدهکاران مالیاتی و ... قرار ندهند.

تبعات حذف سود روزشمار برای بانک ها و سپرده گذاران
زیان بانک ها کاهش می یابد

در هیچ کشوری و در هیچ کجای دنیا، بانك ها سود روزشمار 
به سپرده گذاران سپرده های کوتاه مدت نمی دهند؛ این مطلبی 
اس��ت که احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی درباره بخشنامه 
اخیر بانك مرکزی بیان کرده و آن را سیاستی مناسب و مثبت 
برش��مرده اس��ت. او در گفت وگو با خبرآنالین، بخشنامه بانك 
مرکزی پیرامون منع پرداخت س��ود روزشمار را اقدامی بسیار 
مناسب دانست و گفت: مردم نباید انتظار داشته باشند پولی را 

در بانك بگذارند و فقط برای یك روز آن سود بگیرند.
حاتمی یزد ادامه داد: پیش از این س��پرده ها س��ود روزشمار 
از بانك ه��ا می گرفتند اما با تصمیم جدید چه ابتدای ماه پولی 
را از حساب شان برداش��ت کنند و چه انتهای ماه دیگر سودی 
دریاف��ت نخواهند کرد و تنها مانده حس��اب اس��ت که س��ود 
می گی��رد، در این حالت بار عظیمی از دوش بانك ها برداش��ته 

خواهد شد.
او در پاس��خ ب��ه این س��وال که آی��ا این بخش��نامه می تواند 
مشکالت نظام بانك را تا حدی برطرف کند؟ گفت: این تصمیم 
مش��کالت نظام بانکی را حل نمی کن��د بلکه آن را کم می کند. 
ب��ه عبارت دیگر این اقدام از زیان بانك ها تا حدی می کاهد اما 

نمی تواند مشکالت نظام بانکی را برطرف کند.
حاتم��ی یزد گفت: بانك ها در حال حاضر به ش��دت زیان ده 
هستند، به عبارت دیگر س��ودی که به سپرده گذاران پرداخت 
می کنند به مراتب کمتر از درآمدهای واقعی آنان است و همین 

امر سبب شده است با زیان روبه رو باشند.
وی با اش��اره به زمینه ش��کل گیری بحران بزرگ مالی برای 
بانك ه��ا ادامه داد: از ابت��دا قرار بود بانك ها پول بگیرند و با آن 
کار کنند و سودی که به دست می آید را بین خود و سپرده گذار 
تقس��یم کنند اما بعد برای روشن تر شدن شرایط تاکید کردند 
بان��ك حق دارد حداقلی س��ود را تعیین کند و اگر نتوانس��ت 
حداقل سود تعیین شده را به دست بیاورد، این پول را از محل 

سرمایه یا سهم درآمدی خودش پرداخت خواهد کرد.
وی رقم س��ود پرداختی از سوی بانك ها را بسیار باال خواند و 
تاکید کرد: این سود باال را بانك ها با اضافه برداشت و استقراض 
از بانك مرکزی و ... تامین می کنند و از سوی دیگر با خلق پول 

فشاری دیگر به اقتصاد وارد می کنند.
 ای��ن مدیر اس��بق نظام بانکی تاکید ک��رد: رئیس کل جدید 
بانك مرکزی تالش کرده اس��ت اصالح نظام بانکی را کلید بزند 
و این تصمیم نیز در همین راس��تا اتخاذ شده و به نظر می رسد 
با عدم پرداخت س��ود بانکی به سپرده های کوتاه مدت، بانك ها 

بتوانند حجم زیان شان را کاهش دهند.
 وی ادامه داد: مناف��ع این اقدام از طریق کاهش حجم زیان 
به س��پرده گذاران خواهد رس��ید و وقتی بانك ها مجاز نباشند 
بیش از درآمدش��ان سود بدهند، مردم نیز می توانند به درستی 
تصمیم بگیرند کدام بانك را برای سپرده گذاری انتخاب کنند.

این کارش��ناس بانکی گفت: در تمام کشورهای پیشرفته نیز 
س��ود روزش��مار به مردم تعلق نمی گیرد بلکه در بازارهای بین 
بانک��ی که بدان  »مانی مارک��ت« می گویند بانك ها به هم پول 
قرض می دهند و بابت هر روز این پول س��ودی را نیز محاسبه 

می کنند اما سپرده گذار در این فرآیند دخالتی ندارد.
به گفته وی، این اقدام تاثیر چندانی بر وضعیت سپرده گذاری 

در بانك ها نخواهد داشت.
گسترش کارت های بانکی بخش عمده ای از خریدهای روزانه 
را متوج��ه اس��تفاده از کارت ک��رده و در عین ح��ال حقوق و 
دس��تمزد و ... نیز از طریق واریز به حساب های بانکی پرداخت 
می ش��ود در نتیجه این تصمیم تاثیری بر گردش حس��اب های 

کوتاه مدت باقی نخواهد گذاشت.

بانکنامه

فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس نسبت به رشد تورم در ماه های 
پیش رو هشدار داد و راهکارهای سه گانه ای برای مدیریت نقدینگی و مهار 
ش��وک تورمی پیشنهاد کرد. بازوی پژوهشی مجلس در تازه ترین گزارش 
خود با عنوان »مدیریت نقدینگی و مهار تورم« اقدامات سه گانه ای را برای 
مدیریت خلق نقدینگی جدید،  کنت��رل نقدینگی موجود و کاهش حجم 
نقدینگی پیش��نهاد کرده است. به تعبیر بازوی پژوهشی مجلس، مشاهده 
کّمیت و کیفیت رش��د نقدینگي در س��ال هاي اخیر و نوسانات بازار ارز و 
افزایش قیمت ها در ماه هاي اخیر، نگراني هاي جدي در رابطه با نرخ تورم 
در ماه ه��اي پیش رو ایجاد کرده و اولویت مس��ئله مدیریت نقدینگي در 
اقتصاد با هدف کنترل تورم را آش��کار مي کند. بر همین اس��اس ضروري 
اس��ت بانك مرکزي نظ��ام کنترلي دقیق تري را بر بانك ه��ا اعمال کند و 
ضمن تس��هیل رصد و نظارت بر س��پرده هاي کالن و تراکنش هاي بزرگ 
بانک��ي بر تصمیمات هیات مدیره و هیات عامل درباره اعطاي تس��هیالت 
کالن و س��رمایه گذاري هاي بانك ها و همچنین نرخ سود سپرده ها نظارت 

فعال داشته باشد.
براساس اعالم مرکز پژوهش ها، حجم نقدینگي از ۵۰٦۳هزارمیلیارد ریال 
در میانه سال ۱۳9۲) مقطع تخلیه تورمي قبل( به ۱٦7۲۳7 هزارمیلیارد 
ریال در پایان ش��هریورماه ۱۳97 رسیده که گواه بر بیش از ۳ برابر شدن 
نقدینگي طي این دوره اس��ت. رش��د نقدینگي در س��ال هاي پس از نیمه 
۱۳9۲ با س��هم باالی شبه پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه 
پول طي این دوره به حدود ۱۵درصد رس��یده است. این ترکیب نقدینگي 
با کاهش س��رعت گردش نقدینگي به واس��طه نرخ باالی سود بانکي، آثار 
تورم��ي را به تأخیر انداخته و در صورتي که ترکیب نقدینگي تغییر کرده 
و س��هم پول افزایش یابد )سرعت گردش نقدینگي افزایش یابد(، مي تواند 
به بروز تورمي افسارگس��یخته منجر شود که شواهد آن تا حدي در نیمه 
نخست سال ۱۳97 مش��اهده شد. این نگراني زماني جدي تر مي شود که 
بدانیم توزیع نقدینگي کشور بس��یار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل 
توجهي از سپرده ها در اختیار اشخاص )حقیقي و عمدتاً حقوقي( محدودي 
اس��ت؛ لذا تغییر ترکیب نقدینگ��ي و آثار تورمي فوق الذک��ر تنها در گرو 
تصمیم افراد معدودي قرار دارد. همه این مسائل در کنار انتظارات تورمي 
باال در ش��رایط تحریم، این دغدغه و نگراني را ایجاد مي کند که دوره آتي 
مي تواند موعد تخلیه آثار تورمي نقدینگي خلق ش��ده در اقتصاد )بیش از 

آنچه در نیمه نخست سال، تجربه شد( باشد.
باتوج��ه به این ش��رایط براي جلوگیري از ش��وک تورمي )تخلیه دفعي 
ش��کاف تورمي سال هاي اخیر( در سه محور خلق نقدینگي جدید، کنترل 

نقدینگي موج��ود و کاهش حجم نقدینگي، مرک��ز پژوهش های مجلس 
پیشنهادهایي مطرح کرده است.

مدیریت خلق نقدینگی جدید
براي مدیریت خلق نقدینگي جدید چهار اقدام ضروري پیش��نهاد شده 
اس��ت. »۱- اعمال محدودیت بر رش��د ترازنامه بانك ها به ویژه بانك هاي 
مش��کلدار. ۲-نظارت ش��دید بر بانك ها ب��ه منظور ممانع��ت از ورود در 
فعالیت هاي س��فته بازانه توسط ش��رکت هاي زیرمجموعه و سایر اشخاص 
مرتبط. ۳ -کنترل اعطاي تسهیالت کالن توسط مقام ناظر. ۴-کاهش نرخ 

سود سپرده هاي کوتاه مدت.
خلق پول بانك ها در شرایطي که وصول مطالبات با چالش هاي جدي 
مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگي و انبساط بیشتر ترازنامه هاي 
بانك ها مي شود، لذا یکي از اقدام هاي ممکن براي کنترل خلق نقدینگي 
جدی��د، اعمال محدودیت هاي مقداري بر افزایش اندازه ترازنامه بانك ها 
به ویژه بانك هاي مش��کلدار اس��ت. براي مثال بانك مرکزي مي تواند به 
بانك هاي مشکلدار صرفاً اجازه رشد ۱۰الي ۱۵درصدي ترازنامه را بدهد 
و افتتاح س��پرده و س��پرده پذیري جدید و یا اعطاي تس��هیالت آنها را 
محدود کند. از سوي دیگر بانك ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل 
باالیي براي بهره مندي از س��ود س��فته بازي دارند که به واسطه عایدي 
باالی ب��ازار دارایي ها مي تواند خلق پول را حتي با وجود نرخ هاي باالي 
اضافه برداش��ت یا بازار بین بانکي نیز به صرفه کند، اما ورود بانك ها به 
این بازارها عالوه بر افزودن التهاب، موجب رش��د نقدینگي نیز مي شود 
که براي جلوگیري از چنین واقعه اي پیش��نهاد مي شود از ورود بانك ها 
به فعالیت هاي س��فته بازانه جلوگیري به عمل آید که البته این مسئله 
نیز ب��ا کنترل مقاصد تس��هیالت اعطایي بانك ها به ویژه ش��رکت هاي 
زیرمجموعه فعال در بخش س��اختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد. 
اعطاي تس��هیالت کالن نیز یک��ي دیگر از مصادیق خل��ق پول جذاب 
بانك ها و مؤسسات اعتباري است که غالباً به شرکت هاي تابعه و وابسته 
آنه��ا تعل��ق مي گیرد و کنترل این نوع از تس��هیالت نیز مي تواند تا حد 
زیادي رش��د نقدینگي را تحت مدیریت قرار دهد. عالوه بر این با توجه 
به اینکه سود س��پرده هاي مشتریان از محل خلق سپرده جدید صورت 
مي گی��رد و افزایش حج��م نقدینگي را در پي دارد، کاهش نرخ س��ود 
س��پرده هاي بانکي تأثیر قابل توجهي در کاهش رش��د نقدینگي جدید 
خواهد داش��ت. البته با توجه به تأثیر کاهش نرخ س��ود سپرده هاي یك 
س��اله در افزایش سیالیت س��پرده ها و افزایش تورم، به نظر مي رسد در 
شرایط کنوني کاهش نرخ سود سپرده ها تنها در سپرده هاي کوتاه مدت 

)س��ه ماهه و کمتر( انجام شود. البته این امر نیاز به نظارت شدید بانك 
مرکزي بر بانك ها جهت رعایت نرخ س��ودهاي کاهش یافته است؛ زیرا 
بانك ها انگیزه دارند با پیش��نهاد نرخ هاي باالتر نس��بت به سایر بانك ها 
س��پرده هاي بانك ها را جذب کنند که البته در حال حاضر نیز برخي از 
بانك ها س��ودهاي باالتري نسبت به نرخ ۱۰درصد ابالغی بانك مرکزي 

به سپرده هاي کوتاه مدت پرداخت مي کنند.
کنترل نقدینگي موجود

همچنین درخص��وص کنترل نقدینگي موجود )جلوگی��ري از افزایش 
س��رعت گردش نقدینگي( با هدف کنترل سفته بازي و ورود نقدینگي به 
بازار ملتهب دارایي ها )اعم از ارز، امالک و مستغالت و...(، اقداماتی از سوی 
مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد شده است »۱-کنترل سپرده هاي کالن 
و تراکنش هاي آنها. ۲- اعطاي مجوز افتتاح سپرده هاي سرمایه گذاري دو 
س��اله و باالتر. ۳-فروش اوراق و دارایي هاي دولتي و س��پرده گذاري منابع 
حاصل��ه در بانك ها )با هدف جم��ع آوري نقدینگي مردم و وارد نکردن آن 
به اقتصاد. ۴ -اجراي مالیات س��تاني از عایدي سرمایه. ۵- ثبات  بخشي به 
بازار ارز و سکه در شرایطي که توزیع سپرده هاي بانکي به شدت متمرکز 
است، کنترل سپرده هاي کالن ضرورت جدي مي یابد، زیرا انتقال پول تنها 
از چند حساب معدود، مي تواند موجب التهابات جدي در بازارهاي مختلف 
و بروز شوک قیمتي بر دارایي ها شود. از سوي دیگر در حال حاضر بانك  ها 
نمي توانند سپرده هاي سرمایه گذاري بیش از یکساله افتتاح کنند، درحالي 
که س��پرده هاي بلندمدت ماندگاري بیش��تري دارند، به ویژه آنکه جریمه 
برداش��ت پیش از سررس��ید آنها باال و قابل توجه باشد. همچنین اجراي 
مالیات بر عایدي سرمایه و ثبات بخشي به بازار طال و ارز انگیزه سفته بازي 
را کاهش داده و از افزایش س��رعت گ��ردش نقدینگي جلوگیري مي کند. 
ایجاد یك بازار عمیق ارز با نرخ آزاد در کنار مداخله ارزي هوش��مند بانك 
مرکزي و تأسیس بازار مش��تقات ارزي براي پوشش ریسك و سفته بازي 
کنترل ش��ده که البته فضا و فرصتي ب��راي مداخله ریالي بانك مرکزي را 
فراهم مي کند نیز به میزان زیادي منجر به کاهش بیش از پیش نوسانات 
ارزي خواهد ش��د که به نوبه خود تأثیر زیادي بر سرعت گردش نقدینگي 

دارد.
کاهش حجم نقدینگي

عالوه بر اینها براي کاهش حجم نقدینگي موجود نیز دو راهکار پیشنهاد 
شده اس��ت: » ۱.فروش اموال مازاد بانك ها. ۲ .تسویه مطالبات غیرجاري 
بدهکاران بانك ها با س��پرده هاي این بدهکاران در بانك هاي دیگر؛ در این 

صورت عالوه بر وصول مطالبات بانك ها، حجم نقدینگي کاهش مي یابد.

بازوی پژوهشی مجلس نسبت به تورم افسارگسیخته در ماه های پیش رو هشدار داد 

راه مهار نقدینگی

رئیس کل بانك مرکزی با اشاره به سوءاستفاده برخی فرصت جویان 
از افزایش تقاضای ارز در روزهای اخیر، به این موضوع واکنش نش��ان 
داد. عبدالناصر  همتی در جدیدترین پست اینستاگرامی خود با اشاره 
ب��ه افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر، گفت: همانگونه که پیش بینی 
ش��ده بود، در روزهای اخیر به دلیل فرصت زمانی باقی مانده از س��ال 
جاری میالدی برای تسویه حساب بنگاه ها و تجار با طرف حساب های 
خارج��ی، تقاضای واقعی ارز به طور طبیعی تا حد زیادی افزایش پیدا 

کرد.

وی افزود: متاس��فانه این بار نیز فرصت جویان و نوسان گیران با سوار 
ش��دن بر ای��ن موج و با کمك گرفتن از جو روان��ی در فضای مجازی، 

سبب افزایش کوتاه مدت نرخ ارز شدند.
رئیس کل بانك مرکزی با بیان  اینکه براساس پیش بینی انجام شده، 
در ای��ن مقطع نیز بانك مرک��زی با برنامه و تدبیر، نیاز تجار و س��ایر 
متقاضی��ان ارز را تأمین کرد، اظهار کرد: ب��ا اقدامات الزم، ثبات را به 
بازار ارز برگرداندیم و آن را در مس��یر تعادلی بر پایه بنیادهای بازار و 

البته مدیریت بانك مرکزی قرار دادیم.

همتی یادآور شد: قبال نیز تاکید کردم که ذخایر اسکناس کشور در 
وضعیت بسیار مطلوبی بوده و تسلط و احاطه بانك مرکزی پرقدرت تر 

از همیشه است.
وی در پاس��خ به اظه��ار نگرانی برخ��ی از صاحب نظران درخصوص 
معضالت پیش انباش��ته نظام بانکی، تصریح ک��رد: برنامه ها و اقدامات 
بانك مرکزی در بخش ارزی همراستا با اقدامات اساسی ولی دقیق این 
بانك در اصالح و بازس��ازی نظام بانکی بوده و همچنان هردو سیاست 

با قوت ادامه خواهد یافت.

سخنگوی س��ازمان ثبت احوال کش��ور با اش��اره به بهره مندی یکی 
از بانك ه��ای کش��ور از امکانات نقل و انتقال بانکی توس��ط کارت ملی 
هوش��مند، ابراز امیدواری کرد این کارت ه��ا در آینده نزدیك جایگزین 

کارت پایان خدمت و گواهینامه شود.
سیف اهلل ابوترابی در گفت وگو با تسنیم، گفت: بیش از ۴7 میلیون نفر 
ثبت نام خود را تکمیل کرده و در لیست دارندگان کارت ملی هوشمند 

قرار گرفته اند.
وی ادام��ه داد: نزدیك به ۴۵ میلی��ون و ۵۰۰ هزار کارت برای مردم 
ارسال شده است و همین تعداد کارت نیز با تفاوت اندک، تحویل مردم 

شده است.
ابوترابی با بیان اینکه کارت های ملی به محل های درخواس��ت ش��ده، 
ارسال می شوند، افزود: هنگام ثبت نام اسکن اثر انگشت دریافت می شود 

و برای فعالسازی کارت، باید به همان دفتر و تطبیق مجدد اثر انگشت، 
فرد به دفاتر ثبت نامی مراجعه کنند.

س��خنگوی س��ازمان ثبت احوال تاکی��د کرد: هموطن��ان ثبت نام و 
دریافت کار را به پایان سال موکول نکنند.

ابوترابی با اش��اره به اینکه ممکن است بخش اعظم کارت های صادره 
در پایان س��ال به دست هموطنان نرسد، تاکید کرد: کسانی که تکمیل 
ثبت نام کرده اند، در لیس��ت قرار می گیرند و اگر بعد از س��ال به جایی 

مراجعه کردند، با یك استعالم ]وجود کارت ملی شان محرز می شود[.
وی اظهار داشت: هموطنان به دفاتر پیشخوان و پست یا ادارات ثبت 

احوال مراجعه کرده و مراحل تکمیل ثبت نام را انجام دهند.
ابوترابی ادامه داد: ۱9۰ س��ازمان و وزارتخانه تفاهم نامه امضا کرده اند 
ک��ه برای احراز هویت از نقاط مختلف کش��ور با ما در ارتباط باش��ند و 

براساس مصوبه هیات وزیران کارگروهی شکل گرفته تا کارت هوشمند 
مشابه در سایر دستگاه ها ارائه نشود.

وی اف��زود: کارت ه��ای نمونه قدیم ت��ا پایان س��ال 97 دارای اعتبار 
هستند و در سال 9۸ فاقد اعتبار خواهند بود و اگر مردم شماره ملی را 

اظهار کنند، به دلیل عدم ثبت نام، دچار مشکل می شوند.
ابوترابی با اعالم اینکه امکان بهره مندی از اس��کن اثر انگشت، امضای 
الکترونیك و پین کدهای اختصاص یافته در زمان ثبت نام و نیز عنبیه 
چشم در کارت ملی هوش��مند برقرار است، افزود: امکان خوددریافت و 
خودپرداخت توس��ط یکی از بانك ها در حال برقراری است و بانك های 
دیگر نیز تالش می کنند مجوز این کار گرفته ش��ود تا از کارت ملی به 
عنوان کارت اعتباری اس��تفاده شود و در آینده می توان با همکاری ناجا 

به عنوان گواهینامه و کارت پایان خدمت نیز استفاده شود.

برنامه ارزی و بازسازی نظام بانکی با قوت ادامه دارد

واکنش همتی به افزایش اخیر قیمت ارز

کارت ملی هوشمند عملیات بانکی انجام می دهد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس دیگر آن جذابیت گذشته را ندارد؛ 
یك زمانی خبر خصوصی سازی و در واقع، واگذاری این دو باشگاه پرطرفدار 
پایتخت، ش��ور و حالی در دل اهالی فوتبال ایجاد می کرد و این نوید را به 
آنها می داد که باالخره قرار است این دو باشگاه دولتی به بخش خصوصی 
برس��ند و قدم مهمی در راه حرفه ای ش��دن بردارند. با این همه، این حربه 
دیگر برش و کارایی سابق خود را ندارد؛ عدم تمایل و رضای دولت به این 
واگذاری، این مس��ئله را صرفا در حد یك نمایش باقی نگه داشته و حتی 
آنجایی که به ظاهر خریدارانی هم پیدا ش��دند و فرآیند قیمت گذاری هم 
انجام ش��د، در نهایت اهلیت متقاضیان تایید نشد و پرونده واگذاری بسته 
ش��د. حال سه س��ال پس از آن داس��تان ها، یك بار دیگر بحث واگذاری 
س��رخابی ها کلید خورده است؛ بازهم همان پروسه؛ پروسه ای که از هیات 
دولت آغاز شده و قرار است در ادامه به سازمان خصوصی سازی برسد و به 

احتمال قریب به یقین بازهم به نتیجه نرسد.
گزارش »خبرآنالین« از ماجرای خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس و 
مجموعه عواملی که موجب شده بخش خصوصی نتواند مالکیت سرخابی ها 

را در این سال ها به عهده بگیرد، در ادامه می خوانید.
چرا همیشه بی نتیجه؟

سال هاس��ت خصوصی کردن اس��تقالل و پرس��پولیس به ش��عار ثابت 
سیاس��یون تبدیل شده تا از طریق هواداران این دو تیم بتوانند به مقاصد 
و منافع خود دس��ت پیدا کنند. این روش بارها از سوی مسئوالن سیاسی 
و حت��ی غیرسیاس��ی در انتخابات ها و فضاهای دیگر مورد اس��تفاده قرار 
گرفته است اما هیچ گاه به سرانجام نرسیده و آن هم فقط به این دلیل که 

خصوصی سازی مانند اسمش، چندان هم ساده و آسان نیست.
خصوصی سازی یك تیم فوتبال، علی رغم ظاهر فوتبالی و ورزشی خود، 
در واقع باطنی کامال غیرورزش��ی دارد و با مسائل اقتصادی آمیخته شده 

است.
آیا در اقتصادی اکثرا دولتی که امنیت س��رمایه گذاری و فعالیت بخش 
خصوصی در آن تضمینی ندارد، می ش��ود دو باشگاه به عظمت  استقالل 
و پرس��پولیس را به همین راحتی به بخش خصوصی واگذار کرد و منتظر 

بازدهی آنها ماند؟
نکت��ه بعدی این اس��ت که اصال بخش خصوصی چ��را باید برای خرید 
این دو باش��گاه اقدام کنند؟ باش��گاه هایی که واقعا جز خیل عظیم هوادار 
عاشق، تقریبا چیز دیگری ندارند. نه زمین تمرین اختصاصی، نه ورزشگاه 
اختصاص��ی و ن��ه چیزی ج��ز بدهی های کالن ک��ه دافع��ه بزرگی برای 

سرمایه گذاران است.
نکته دیگر منابع درآمدزایی برای این دو باشگاه است. روزی که استقالل 
و پرسپولیس خصوصی شوند، دیگر نمی توانند یك ریال هم از دولت ارتزاق 

کنند و باید به فکر درآمد برای خود باشند.
یکی از اصلی ترین طرق درآمدزایی هم برای یك باشگاه خصوصی حق 
پخش تلویزیونی است. در تمام کشورهای صاحب فوتبال، باشگاه های بزرگ 
و سرشناس مبالغ کالنی را هر سال بابت حق پخش از شبکه های تلویزیونی 
دریافت می کنند تا اجازه ورود دوربین های آنها را به ورزشگاه ش��ان بدهند 

و از طریق همین پول بخش زیادی از هزینه های خود را تامین می کنند.
حال کافی اس��ت به سرنوش��ت حق پخش تلویزیون��ی در فوتبال ایران 
بنگرید. آیا صداوسیمای دولتی ایران حاضر است برای پخش بازی این دو 
تیم مبلغ زیادی بپردازد تا چرخ دو باشگاه خصوصی بچرخد؟ قطعا و یقینا 

خیر. فارغ از تمام مس��ائل اقتصادی حاکم بر این معادله که اصال مس��اعد 
نیست، مسائل سیاسی و اجتماعی هم بر داستان خصوصی سازی استقالل 

و پرسپولیس سایه افکنده.
دولت به دالی��ل گوناگون نمی خواهد دو بازوی خود در حوزه فوتبال از 
دست بدهد زیرا بیش از همه به میزان تاثیرگذاری فوتبال در جامعه آگاه 
است. تاثیرگذاری ای که حاال تصور کنید دولت دیگر نقشی در آن نداشته 
باشد و این سرمایه عظیم مردمی به دست بخش خصوصی بیفتد و آنگاه 
مشخص نیست که این موج به کدام سمت هدایت شود؛ موجی که اگر باب 

میل قدرت نباشد، مشخص نیست در نهایت به کجا ختم شود.
خوش بینی به آینده در دل تمام مشکالت

در این بین اما تمام ماجرا هم به این سیاهی نیست و در دل تمام بیم ها 
و نگرانی ه��ا، امیدهای��ی هم به تحقق این مهم وجود دارد. هیوا یوس��فی 
روزنامه نگار باس��ابقه ورزش��ی در خصوص داستان خصوصی سازی این دو 
باش��گاه گفت: »نکته اینجاس��ت که باالخره یك روز باید به این اتفاق تن 
بدهیم و مس��یر خصوصی شدن این دو باشگاه را هموار کنیم زیرا دیگر به 
این ش��کل مدیریت کردن استقالل و پرسپولیس تقریبا غیرممکن است. 
دولت به هر شکل هم که این دو باشگاه را اداره کند، بازنده این ماجراست 
زی��را در نهایت از س��وی بقیه متهم به جانبداری و رنگی بودن می ش��ود. 
در این چند س��ال دیده ایم که طرف��داران دو تیم به هر بهانه ای به دولت 
حمل��ه کرده اند، به این دلیل و بعضی دالیل دیگر مثل عدم توانایی دولت 
در انتخاب مدیران شایس��ته، بهتر است که دولت این دو باشگاه را هرچه 

زودتر واگذار کند.«
این روزنامه نگار ادامه داد: »به نظر می آید االن بیش از همیش��ه فضا به 
این س��مت رفته که دولت این دو باش��گاه را واگذار کند. به شکل قطعی 
نمی توان گفت که این اتفاق خواهد افتاد اما شواهد نشان می دهد که این 

س��ری داستان جدی تر اس��ت. یکی از موارد قابل اشاره، حضور دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس در جمع شرکت های سودده، در ردیف بودجه سال 
9۸ است که درآمد این دو باشگاه ۵7میلیارد تومان و هزینه های آنها حدود 
۵٦ میلیارد و 9۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. این بدان معناست که 
دولت می خواهد شکل شفافی از درآمد و هزینه این دو باشگاه ارائه دهد تا 

بخش خصوصی بتواند نسبت به خرید آن اقدام کند.«
هیوا یوس��فی در م��ورد موانع اقتصادی، سیاس��ی و اجتماعی واگذاری 
این دو باش��گاه گفت: »این نگرانی از طرف حاکمی��ت وجود دارد که اگر 
این دو باش��گاه به بخش خصوصی برس��ند، چگونه اداره می ش��وند و این 
سرمایه اجتماعی به کدام سمت می رود؟ با این حال باید بپذیریم که وضع 
درآمدزایی اس��تقالل و پرس��پولیس طی این سال ها و در همین اوضاع نه 
چندان نامساعد اقتصادی بهتر شده است. من کاری به پایداری و یا نمونه 
خارجی این سبك درآمدزایی ندارم اما این دو باشگاه از طریق اپراتورهای 
تلفن همراه توانس��ته اند درآمد خوبی کس��ب کنند. البته که از دولت هم 
کمك گرفتن��د و مثال وقتی AFC برای پرداخ��ت بدهی ها ضرب االجل 
تعیی��ن کرد، وزارت ورزش به آنها کمك کرد. حرف من اما در نهایت این 
است که این دو باشگاه می توانند به همین سبك درآمد داشته باشند و از 

پس هزینه های خود بربیایند.«
یوسفی در مورد شیوه های درآمدزایی این دو باشگاه در فرض خصوصی 
ش��دن گفت: »یکی از اقداماتی که دولت برای این دو باش��گاه باید بکند 
این است که مسیر درآمدزایی پایدار را برای آنها فراهم کند که یکی اش 
بحث حق پخش تلویزیونی است. صداوسیما امروز می گوید پولی که ما به 
اس��تقالل و پرس��پولیس باید بدهیم از این جیب به آن جیب است چون 
این دو باش��گاه هر دو دولتی اند و ما هم دولتی هستیم. اما اگر استقالل و 
پرسپولیس خصوصی شوند دیگر این بهانه از بین می رود. آن زمان حتما 
برای استقالل و پرسپولیس هم راحت تر است که جلوی ورود دوربین های 
صداوس��یما را به ورزش��گاه بگیرند. یکی دیگر از اتفاقات مثبت خصوصی 

شدن این دو باشگاه بحث کنترل هزینه هاست.«
به گفته وی، »اگر دو باش��گاه اس��تقالل و پرسپولیس خصوصی شوند 
دیگر شاهد ریخت و پاش و جذب یك سری بازیکنان بی کیفیت از لحاظ 
فن��ی نخواهیم بود. چیزی که در این س��ال ها بارها و باره��ا اتفاق افتاده 
اس��ت. حس��اب و کتاب در بخش خصوصی، حساب دقیقی است و بسیار 
با حساسیت بیش��تری صورت می گیرد. حتی به طور مشخص تر می توان 
گفت که فساد موجود در فوتبال با این واگذاری حتما کمتر خواهد شد.«

آیا سرنوشت سرخابی ها مثل استیل آذین می شود؟
این روزنامه نگار ورزشی در بخش پایانی صحبت هایش درباره تجربیات 
ناخوشایند بخش خصوصی در فوتبال ایران و همچنین این سوال که اگر 
بخش خصوصی به هر دلیلی نتواند دو باش��گاه اس��تقالل و پرسپولیس را 
اداره کند، آن وقت تکلیف چیست؟ پاسخ داد: »این نگرانی همیشه بوده به 
ویژه تجربه ای که در باشگاه داری خصوصی با تیم هایی مثل استقالل اهواز 
و اس��تیل آذین وجود دارد. اما این مقایسه درستی نیست زیرا این تیم ها 
ریش��ه و پشتوانه استقالل و پرسپولیس را نداشتند و یا امکان درآمدزایی 
در آنها به اندازه این دو تیم فراهم نبود. بخشی از نگرانی دولت هم همین 
اس��ت که به سمت تجربه های ناموفق گذشته نرود و مثال این تیم ها را به 

حسین هدایتی یا برادران شفیع زاده واگذار نکنند.«
یوس��فی در پایان گفت: »ام��ا اگر بر فرض بخش خصوص��ی نتواند به 
تعهدات خود عمل کند و از پس اداره این دو باشگاه برنیاید، طبق مقررات 
سازمان خصوصی سازی، مالکیت این دو باشگاه دوباره به دولت برمی گردد 
تا یك بار دیگر مقدمات فروش آن فراهم شود. پس نباید اینگونه تصور کرد 
که اگر بخش خصوصی مثال در عرض دو س��ال نتوانست در این باشگاه ها 
عملکرد خوبی داشته باشد پس این دو تیم نابود می شوند و در نهایت اینکه 
من خودم خوش بینم به ماجرا اما باید بپذیریم که این اتفاق اصال آس��ان 
نیست زیرا ممکن است محاسبات ما و یا دولت در این اقدام به هر دلیلی 
درس��ت از آب درنیاید اما در کل س��مت و سوی داستان را امیدوارکننده 

می بینم.«

چرا 2 باشگاه استقالل و پرسپولیس خصوصی نمی شوند؟

بیم و امید یک واگذاری
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 ترکیه مخالف تحریم های آمریکا
علیه ایران است

رئیس جمهور ترکیه گفت ترکیه از تحریم های آمریکا علیه ایران که 
امنیت و تعادل منطقه را به خطر انداخته حمایت نمی کند .

به گزارش تسنیم به نقل از اویل پرایس، پس از خروج غیرمنتظره و 
فوری تمام نیروهای آمریکایی از سوریه، ترکیه اعالم کرد که در مورد 
تحریم های ایران همکاری نمی کن��د. اردوغان، رئیس جمهور ترکیه 
گف��ت: »ترکیه از تحریم های آمریکا علیه ای��ران که امنیت و تعادل 
منطقه را به خطر انداخته حمایت نمی کند. تمام تالش��م را برای به 
حداقل رس��اندن تاثیر این تحریم ها بر تجارت بین دو کش��ور انجام 

می دهم و از ایران در شرایط سخت حمایت می کنم.«
تغیی��ر کامل سیاس��ت آمریکا هفته گذش��ته از ی��ك گفت وگوی 
تلفنی بین ترامپ و اردوغان آغاز ش��د. اردوغان بر مشکل کردستان 
و حض��ور نیروهای آمریکایی تاکید کرده ب��ود. آمریکا اگر می خواهد 
ایران را با تحریم ها تحت فشار بگذارد، به ترکیه به عنوان یك اقتصاد 
مهم منطقه ای نیاز دارد. تحلیلگران عقیده دارند بدون اردوغان ایران 

می تواند این شرایط را تحمل کند.
ترامپ اعالم کرد عقب نشینی نیروهایش از سوریه احتمال درگیری 
آمریکا - ترکیه را از بین برده است، بنابراین عقب نشینی آمریکا یك 
امتیاز برای اردوغان است که بدون شك ترامپ انتظار داشت متحدی 
اصلی علیه ایران برایش باش��د. این امید حاال با سخنرانی اردوغان در 

روز سه شنبه از بین رفت.
این سخنرانی یك روز پس از موافقت آمریکا با فروش ۳.۵ میلیارد 
دالری موشك به ترکیه در بحبوحه مذاکرات برای خرید موشك های 
ضد هوایی از روس��یه صورت گرفت. چهارش��نبه گذشته وزارت امور 
خارج��ه آمریکا به کنگره طرح��ی را ارائه داد که ش��امل انتقال ۸۰  
موش��ك پاتریوت و ٦۰ رهگیر موش��ك PAC۳ و تجهیزات مشابه 
می ش��د. این معامله ها قبل از اعالم عقب نشینی از سوریه امضا شده 
بودند. ولی به رغم فروش سالح های چند میلیارد دالری، ستیزه گرایان 
در کنگره و در خود دولت ترامپ از اطالعیه روز ش��نبه اردوغان برای 
حمایت از ایران به عنوان بهانه ای برای مخالفت با به خانه فرس��تادن 
سربازان و ادامه عملیات های زمینی سوریه برای مقابله با توسعه ایران 

استفاده می کنند.

دولت برای افزایش قیمت شکر تصمیم فوری 
بگیرد

مدیرعام��ل کارخانه قند بیس��تون در نامه ای ب��ه رئیس جمهوری 
خواس��تار اتخاذ تصمیم فوری از س��وی دولت برای خرید تضمینی 
چغندر برای جلوگیری از التهاب در بازار سال آینده قند و شکر کشور 
ش��د. به گزارش تس��نیم، مدیرعامل کارخانه قند بیستون در نامه ای 
به رئیس جمهوری خواس��تار اتخاذ تصمیم فوری از سوی دولت برای 
خری��د تضمینی چغندر قند برای جلوگیری از التهاب در بازار س��ال 

آینده قند و شکر کشور شد.
علی حسینی در این نامه نوشته است: »در راستای منویات رهبری 
معظم انقالب درخصوص حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی همانگونه 
که مس��تحضرید افزایش ش��دید نرخ ارز و به صرفه ب��ودن صادرات 
محصوالت کش��اورزی از یك سو و همچنین افزایش قیمت نهاده ها 
و هزینه های تولید از سوی دیگر موجب شده است تا کشاورزان برای 
کشت محصوالتی که قابلیت صادرات را دارند رو آورده که از جمله آن 

می توان به کشت سیب زمینی، گوجه فرنگی اشاره نمود.
بدیهی اس��ت کشت محصوالتی نظیر چغندرقند که در تولید قند 
و ش��کر که از کاالهای اصلی کش��ور محسوب می ش��ود با بی مهری 
مواجه شده و کش��اورزان به جای کشت چغندرقند تمایل به کشت 
محصوالتی که فرآوری ش��ده آنها نظیر رب گوجه فرنگی که قابلیت 
صادرات را دارند ترغیب گردند، که این امر خطر برهم خوردن س��بد 
محصوالت کشاورزی سال آتی را در پی داشته و سبب کاهش شدید 
محصولی نظیر چغندرقند به عنوان مواد اولیه کارخانه های قند و شکر 
خواهد ش��د که جدا از افزایش هزینه های سربار تولید باعث تعطیلی 
ای��ن چنین کارخانه هایی و بیکاری کارگ��ران، برهم خوردن عرضه و 
تقاض��ا و متعاقب آن افزایش بی رویه قیمت قند و ش��کر را به همراه 
خواهد داش��ت. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است با توجه به 
فرا رس��یدن زمان تصمیم گیری کش��اورزان برای انتخاب محصول و 
حفظ توازن بازار دس��تور فرمایید شورای اقتصاد در دولت محترم با 
بهره من��دی از منطق اقتصادی جهت جلوگی��ری از بروز ضرر و زیان 
کشاورزان و کارخانه ها، تصمیم عاجل در خرید تضمینی چغندرقند و 
محصوالت تولیدی و همچنین افزایش قیمت قند و شکر اتخاذ نمایند.

واردات تجهیزات پزشکی دست دوم مطلقا 
ممنوع است

مدیرکل تجهیزات پزش��کی وزارت بهداش��ت گفت لغو ممنوعیت 
واردات کاالهای مستعمل و دست دوم، به هیچ وجه شامل تجهیزات 

پزشکی نمی شود و بخشنامه صادره مربوط به حوزه سالمت نیست.
به گزارش ایسنا، دکتر رضا مسائلی گفت: ابالغ وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک جمهوری 
اسالمی ایران مبنی بر لغو ممنوعیت ثبت سفارش و واردات کاالهای 
مستعمل مشمول اس��تاندارد اجباری، به هیچ وجه شامل تجهیزات 
پزش��کی که ارتباط مستقیم با جان و سالمت مردم دارد، نمی شود و 
کمافی السابق ممنوع است. وی در ادامه با تاکید بر اینکه در حفظ و 
ارتقای سطح سالمت مردم با کسی تعارف نداریم، اظهار کرد: تامین 
س��المت م��ردم همواره در صدر اقدامات وزارت بهداش��ت اس��ت به 
طوری که در حوزه تولید داخلی تجهیزات پزشکی نیز بخشنامه هایی 
را ب��ا هدف ارتقای کیفیت محص��والت و اثبات ایمن بودن آنها صادر 
کرده ایم و تولیدکنندگان ملزم هستند گواهی استانداردهای بین المللی 

اتحادیه اروپا را اخذ کنند وگرنه پروانه آنها ملغی خواهد شد.
به گزارش وبدا، مدیرکل تجهیزات پزشکی در پایان خاطرنشان کرد: 
ابالغیه وزارت صنعت به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه، حوزه 
تجهیزات پزش��کی را شامل نمی ش��ود و براساس ماده یك آیین نامه 
تجهیزات پزش��کی و تبصره ۵ ماده ۱۳ قانون مربوط به مقررات امور 
پزش��کی، تصمیم گیری در این حوزه جزو اختیارات وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی لحاظ شده است.

اخبـــار

به گفته یکی از اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، 
توقف صادرات آهن اس��نفجی از درخواس��ت های انجمن فوالد آن هم به 
دلیل کمبود آن در بازار داخلی بوده اس��ت اما حاال که طبق پیش بینی ها 
و احتس��اب نیاز ۲۲ میلیون تنی در داخل، حدود میلیون تن تولید مازاد 

وجود دارد، صادرات آن مجدد آزاد شده است.
به گزارش ایس��نا، چند روز پیش طبق ابالغ گمرک جمهوری اسالمی 
ایران به کلیه گمرک ها، ضوابط تکمیلی صادرات آهن اس��فنجی که پیش 
از این ممنوع بود، براس��اس ابالغیه جدید گمرک که طبق دس��تورالعمل 
وزارت صنعت، معدن تجارت انجام شده است، صادرات آهن اسفنجی آزاد 

اعالم شد.
سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تا دو سال گذشته صادرات آهن اسفنجی 
ص��ورت می گرفت اما پ��س از آن به دلیل اینکه در داخ��ل با کمبود این 
محص��ول روبه رو ش��دیم،  انجمن فوالد ای��ران از وزارت صنعت، معدن و 

تجارت درخواس��ت توقف صادرات این محصول را داش��ت، اما اکنون که 
به دلیل افزایش تولید و روی کار آمدن کارخانه های جدید به تولید مازاد 
رسیده ایم، شرایط تغییر کرده و ممنوعیت صادرات آهن اسفنجی برداشته 

و آزاد شده است.
در س��ال جاری فوالد ایران در حدود ۲۵ میلیون تن تولید داشته است. 
چنانچه از ۳ میلیون تن تولید آهن اس��فنجی کوره های بلند ذوب آهن و 
۴ میلیون تن تولید حاصل از قراضه ها که جذب سیس��تم می شود، صرف 
نظر ش��ود، حدود ۱۸ میلیون تن تولید آهن اس��فنجی خواهیم داشت. با 
احتساب ۲۰درصدی که باید اضافه شود در مجموع ۲۲ میلیون تن نیاز به 

آهن اسفنجی در داخل کشور وجود دارد.
وی افزود: طبق برنامه ریزی های انجام ش��ده پیش بینی می شود در سال 
ج��اری بیش ۲٦ میلیون تن تولید داش��ته باش��یم، بنابراین ۴میلیون تن 
مازاد آهن اسفنجی خواهد بود. آزاد شدن مجدد صادرات از درخواست های  

انجمن فوالد از وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.

شهرس��تانی اعالم کرد: دیگر درخواست ما از وزارت صمت خارج کردن 
کل آهن اسفنجی و اسلب از بورس بوده است. ضمن اینکه خرید و فروش 
بین خریدار و فروشنده کامال به صورت آزاد و با قیمت توافقی صورت گیرد.
عضو هیات مدیره انجمن فوالد ایران با تاکید بر اینکه معموال کاالهایی 
باید در بورس ارائه ش��وند که با کمبود مواجه اند و باید در بورس کش��ف 
قیمت ش��وند، گفت: در حال حاضر برای آهن اسفنجی مازاد تولید وجود 
دارد. همانطور که در چند وقت اخیر مشاهده شد قیمت این محصوالت به 
دلیل اینکه دیگر با مشکالت کمبود مواجه نیست و عرضه بر تقاضا مازاد 

شد، از بورس خارج و قیمتش کاهش پیدا کرده است.
وی اف��زود: با توج��ه به تامین بودن ای��ران از گاز و س��نگ آهن، آهن 
اسفنجی از مواردی است که در این زنجیره فوالد می توان برای صادراتش 
برنامه ری��زی کرد، بنابراین با احتس��اب مازاد تولی��د ۴میلیون تنی امکان 
ص��ادرات این محصول وجود دارد. بنابراین برنامه ارائه ش��ده درس��ت در 

راستای اهداف بوده است.

عامل ازسرگیری صادرات آهن اسفنجی چه بود؟

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران معتقد است هرچند برخی 
بخشنامه ها و سیاست های جدید در ظاهر امیدوارکننده به نظر می رسد اما در 
عمل، تغییر مداوم سیاست ها باعث شده بسیاری از امور به درستی انجام نشده 

و بخش خصوصی بر اثر این تغییرات دلسرد شود.
مهدی پورقاضی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: با وجود آنکه از ابتدای 
سال صحبت از حمایت و پیگیری امور فعاالن اقتصادی و حوزه های اشتغال زا 
مطرح بوده اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، فاصله ای زیاد با این سیاست ها دارد. 
ما از ابتدای سال بارها شاهد آن بوده ایم که سیاست های موجود در مدیریت 
ب��ازار ارز، صادرات و واردات تغییر کرده و بخش خصوصی نمی تواند به طور 

دقیق اوضاع را رصد کند و براساس آن تصمیم بگیرد.
به گفته وی، طوالنی شدن روند بوروکراسی های اداری باعث شده کارهایی 
که در کش��ورهایی همچون امارات متحده عربی و ترکیه تنها دو روز زمان 
می برد، در ایران بعضا چند ماه طول بکش��د. این در حالی اس��ت که برخی 
از اقالم که در مس��یر وارد شدن با مشکل مواجه شده اند، کاالهای ضروری 

پزشکی هستند که دیر رسیدن شان مشکل آفرین می شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سیاست های ثابت 
اقتصادی بسیاری از کشورهای خارجی، تاکید کرد: آنچه در مسیر فعالیت های 

اقتص��ادی اهمیت باالیی دارد ثبات در سیاست هاس��ت. اینکه فعال بخش 
خصوصی بداند دقیقا در چه بس��تری فعالیت خواهد کرد، تنها راهی است 
که به رونق تجارت می انجامد. این در حالی است که تغییر سیاست ها باعث 
می شود فرآیندی که برای واردات کاال آغاز شده، در حین کار با تغییر جدید 
روبه رو شود و پس از آن کار دوباره از ابتدا کلید بخورد که این مسئله وقت و 

انرژی و انگیزه سرمایه گذاران را از بین می برد.
پورقاضی با بیان اینکه علت بخشی از این تغییر سیاست ها فشارهایی است 
که از س��وی برخی گروه ها و افراد وارد می ش��ود، بیان کرد: متاسفانه برخی 
فشارها باعث می شود که بعضا در گروه های کاالیی که باید ارز دریافت کنند، 
تفاوت هایی شکل گیرد. این امر عمال فضای تجارت را از بین می برد، زیرا تاجر 
نمی داند که باید صبر کند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد یا نمی داند که اگر کار 
خود را با ارز نیمایی آغاز کرد تا چه حد امکان دارد شرکت رقیبش بتواند با 
ارز رسمی همان کاال را وارد کند؛ از این رو امروز بسیاری از فعاالن اقتصادی 
به این نتیجه رسیده اند که فعال صبر کنند تا سیاست ها به ثباتی جدید برسد.
وی درباره درخواس��ت وزیر صنعت، مع��دن و تجارت از رئیس کل بانك 
مرکزی برای تش��کیل کمیته ای مشترک برای حل مشکل کاالهایی که به 
دلیل تغییر گروه با مشکل مواجه شده اند نیز گفت: ما در طول ماه های گذشته 

کمیته ها و کارگروه های بسیاری دیده ایم که هر یك با هدف بهبود شرایط 
تشکیل ش��ده اند اما نتیجه قابل توجهی به بار نیاورده اند. بخش خصوصی 
در تمام فضاهای ممکن خواس��ته های خود را به شکل صریح مطرح کرده 
و امیدواریم ثبات سیاستی به عنوان حداقل خواسته های موجود به مرحله 

عمل برسد.
به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( چند روز قبل در 
نامه ای به بانك مرکزی گروهی از کاالها را برای تغییر گروه بندی قبل معرفی 

کرد تا امکان تخصیص ارز با نرخی متفاوت برای آنها فراهم شود.
رض��ا رحمانی - وزیر صمت -  ذی��ل این نامه از رئیس کل بانك مرکزی 
خواسته بود با معرفی نماینده ای رسمی، شرایط را برای آغاز به کار کمیته ای 

مشترک برای حل مشکل کاالها فراهم کند.
از ابتدای امسال دولت به منظور مدیریت بازار ارز، اقدام به گروه بندی کاالها 
کرد تا براساس میزان اهمیت شان از کاالهای اساسی تا موارد اولویتی پایین تر، 

ارز مورد نیاز را دریافت کنند.
دولت در الیحه بودجه س��ال ۱۳9۸ نیز برای تامین ارز کاالهای اساسی 
پیش بینی هایی داشته و پیشنهادهایی را برای بررسی و تصویب به مجلس 

ارائه کرده است.

در حالی که جنگ تجاری در ۲۰۱۸ آغاز شده کارشناسان معتقدند 
اقتصاد جهان درد ناش��ی از این جنگ را در سال ۲۰۱9 حس خواهد 

کرد.
به گزارش تس��نیم به نقل از بلومبرگ، س��فارش ص��ادرات پیش از 
تهدید عوارض کاهش یافته است و حتی با تالش آمریکا و چین برای 

حل درگیری های شان بهبودی حاصل نشده است .
در حال حاضر هم تلفاتی از این جنگ تجاری داش��ته ایم. ش��رکت 
آمریکایی گوپرو بیش��تر تولید دوربین عکاس��ی را تا تابستان آینده از 
چین خارج می کند و اولین س��ازنده الکترونیک��ی برند خواهد بود که 

این کار را انجام داده است .
ش��رکت فدکس هم اخیراً برآورد س��ود خود را کم کرده و ظرفیت 

باربری هوایی را پایین آورده است .
حمید مقدم، مدیر اجرایی ش��رکت امالک و س��اختمان پرولوگیس 
در سانفرانسیس��کو و مالك ۴۰۰۰ تأسیسات لجستیکی جهانی گفت: 

» هرگونه مداخله ای در تجارت، فشاری بر اقتصاد خواهد بود و اقتصاد 
جهان در نتیجه آن کند خواهد شد.« 

بازارهای مالی ضربه خورده ان��د. بانك آمریکایی مریل لینچ تخمین 
می زند ک��ه خبرهای جنگ تجاری مس��ئول ٦درص��د کاهش خالص 
s&p۵۰۰ در س��ال جاری بوده اند. بازار س��هام چی��ن ۲ تریلیون دالر 
ارزش خود را در ۲۰۱۸ از دس��ت داده و در یك بازار بی رونق ضعیف 
شده است. اطالعات اخیر بر این نگرانی تاکید می کند که تجارت باعث 
رکود اقتصادی س��ال آینده آمریکا خواهد بود. مشتریان آمریکایی در 
مورد آینده اقتصادی خوش بین نیس��تند. خوش بینی کسب و کارهای 
کوچك در مورد رش��د اقتصادی، به پایین ترین حد خود در دو س��ال 

اخیر رسیده است .
طب��ق نظر اقتصاددان ها در مورد اقتصاد جهان، تهدید جنگ تجاری 
از بین نرفته، پراکنده ش��ده است. س��ه خطر وجود دارد: اول، 9۰ روز 
مذاکرات بین چین و آمریکا ممکن اس��ت با شکس��ت مواجه ش��ود و 

عوارض را باالتر ببرد. دوم، حتی با وجود عدم افزایش عوارض، صادرات 
اولیه در ۲۰۱۸ باعث کاهش کش��تیرانی در ۲۰۱9 می شود و در آخر، 

عالوه بر جنگ تجاری، نشانه ها حاکی از کاهش تقاضا است .
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده مقدار تجارت ۴درصد در ۲۰۱9 
نسبت به ۴.۲درصد سال جاری و ۵.۲درصد در ۲۰۱7 کاهش می یابد. این 

صندوق اخطار داد که موانع تجاری مشخص تر خواهند شد.
اروپ��ا هم مصون نیس��ت. خطر وضع عوارض آمری��کا بر خودروهای 
واردات��ی از اروپا و ژاپن وج��ود دارد. حرکتی که ارتباط بین بزرگترین 

اقتصادهای دنیا را نابود می کند .
سوال حیاتی این است که آیا واشنگتن و پکن می توانند تا مهلت اول 
مارس به توافق برس��ند؟ اگر این اتفاق بیفتد، ابری از آس��مان اقتصاد 
جهان کن��ار می رود. ولی فع��ال این تهدید که تنش ه��ا ادامه می یابد 
باعث توقف برنامه های توس��عه تجارت و در نتیجه توقف رشد اقتصاد 

جهان می شود.

تغییر مداوم سیاست ها بخش خصوصی را دلسرد کرده است

اقتصاد دنیا درد جنگ تجاری را در 2019 حس می کند

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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هنوز قیمت های جدید خودرو نهایی نیست
 پیشنهاد حذف 12درصد به نفع خریداران

رئیس انجمن قطعه سازان با بیان اینکه قیمت های جدید خودرو 
پس از زیان 7.۵ هزارمیلیاردی خودروس��ازان و قطعه سازان بسیار 

دیر اعالم شد، گفت هنوز قیمت های جدید نهایی نیست . 
ب��ه گزارش می متالز، محمدرضا نجفی منش درباره تعیین روش 
جدید قیمت گذاری خودرو گفت: هنوز نشست ها بین خودروسازان 
و س��ازمان حمایت ادامه دارد و قیمتی محاس��به نش��ده اس��ت. 
این گون��ه تصمیم گیری منصفانه نیس��ت و فق��ط تحریم کنندگان 

ایران را خوشحال می کند.
وی ادامه داد: پس از زیان 7.۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان 
و تعدی��ل نیروها در صنعت قطعه س��ازی، ب��رای اعالم قیمت های 
جدید خودروها بس��یار دیر ش��ده اس��ت. قیمت گذاری خودروها 
۵درصد کمتر از بازار در دهه 7۰ و برای ۱۰ س��ال بود که جواب 
داد، بنابراین می توان امیدوار بود این ش��یوه بار دیگر نتیجه بخش 

باشد.
وی درب��اره کاهش ق��درت خرید مردم در پ��ی گرانی خودروها 
پیش��نهاد کرد: از ه��ر خودرو 9درص��د مالیات ب��ر ارزش افزوده 
و ۳درص��د ع��وارض ش��ماره گذاری دریاف��ت می ش��ود. می توان 
برنامه ریزی کرد خری��داران این مبالغ را پرداخت نکنند.۲۰درصد 
هزینه هر خودرو هم مربوط به س��ود بانکی است و دولت، بانك ها 
و خودروس��ازان می توانند برای بازپرداخت اقس��اط از سوی مردم 
چاره ای بیندیش��ند و وام های بلندمدت با اقساط و سودهای کمتر 

تخصیص دهند.
ای��ن فع��ال صنعت قطعه س��ازی آزادس��ازی قیمت خ��ودرو را 
راهکاری اساس��ی در این زمینه برش��مرد که هرچند همانند یك 
عمل جراحی با درد زیاد همراه اس��ت اما می تواند راهگش��ا باشد. 
با آزادسازی قیمت ها عالوه بر حضور مشتریان واقعی برای خرید، 

دالالن و احتکارکنندگان نیز خودروها را به بازار عرضه می کنند.
نجفی من��ش درباره نزدیك ش��دن زمان اجرای اس��تانداردهای 
هش��تاد وپنج گانه خودرویی نیز گفت: در ش��رایط تحریمی اجرای 
اس��تانداردهای هشتاد وپنج گانه به س��ادگی میسر نیست و انتظار 
می رود مس��ئوالن به ش��رایط موجود توجه داش��ته باشند. اکنون 
امکانات آزمایش استانداردهای هشتاد وپنج گانه وجود ندارد و باید 
خودروه��ا را برای آزمایش به اتحادیه اروپا یا س��ایر مراکز جهانی 

ارسال کرد.
وی توصی��ه کرد در این زمینه امکان��ات آزمایش خودرو هرچه 
زودتر فراهم شود و اگر مواد اولیه مورد نیاز مشمول تحریم است، 

اجرای استانداردهای جدید را به تاخیر بیندازیم.

حمایت دولت از صنعت استراتژیک خودرو 
ضروری است

عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با غیرمنطقی 
دانس��تن برخی اظهارات مبنی بر توق��ف حمایت دولت از صنعت 
خودروس��ازی گفت در پاس��خ به این پرس��ش که چ��را دولت از 
خودروس��ازان حمایت می کند درحالی ک��ه برنامه ای برای ارتقای 
محص��والت ندارند باید گفت در هر کش��وری صنعت خودرو یك 

صنعت استراتژیك است
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی درخصوص افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی اظهار 
داش��ت: گاها برخی از اف��راد عنوان می کنن��د افزایش نرخ جرایم 
راهنمای��ی و رانندگی با وضعیت اقتصادی کش��ور همخوانی ندارد 
ک��ه در این باب باید گف��ت اوال این دو موض��وع کامال از یکدیگر 
مجزا هس��تند و ثانیا اگر فردی توان اقتصادی پایینی دارد قاعدتا 
ب��ا اصالح ش��یوه رانندگی و رعایت قوانین و مق��ررات راهنمایی و 
رانندگی از اعمال قانون توسط پلیس راهور پیشگیری خواهد کرد 
لذا تاکید می کنم قانون برای همه افراد و اقش��ار جامعه الزم االجرا 

است.
علی س��اری در ادامه گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو، 
افزود: در عین حال که رعایت قانون برای همه افراد الزم و ضروری 
اس��ت اما باید این مطلب را نی��ز در نظر گرفت که نمی توان مردم 
را در مضیغه ق��رار داد تا با حقوق یك میلیونی که دارند مایحتاج 
ض��روری زندگی خانواده خود را تامی��ن نکنند لذا مبحث افزایش 
جرایم رانندگی و رعایت حقوق ش��هروندی دو موضوع کامال مجزا 

از یکدیگر است.
نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس ش��ورای اسالمی 
اذعان داشت: موضوع مهمی که باید در صنعت خودرو به آن توجه 
داش��ت متاثر بودن صنع��ت خودرو از تحریم ها اس��ت این مطلب 
را گفت��ه یک��ی ازمدیران عامل ش��رکت های خودروس��از با عنوان 
ای��ن مطلب که من ب��ا چمدانی پر از پول به یکی از ش��رکت های 
خودروس��از اروپایی مراجعه کردم ولی آنها حاضر به تحویل قطعه 
نشدند تایید می کند. واقعیتی که باید در صنعت خودرو قبول کرد.

وی خاطرنش��ان ک��رد: حجم باالی نیروی انس��انی ش��اغل در 
شرکت های خودروساز بر پیچیدگی شرایط افزوده است، از سویی 
تعدیل آنها چالش جدیدی در صنعت خودروس��ازی خواهد بود و 
از سوی دیگر به دلیل مش��کل نقدینگی که خودروسازان دارند با 

معضل جدی در پرداخت دستمزدها رو به رو هستند.
علی ساری با غیرمنطقی دانستن برخی اظهارات مبنی بر توقف 
حمایت دولت از صنعت خودروسازی گفت: در پاسخ به این پرسش 
که چرا دولت از خودروسازان حمایت می کند درحالی که برنامه ای 
ب��رای ارتقای محصوالت ندارند باید گفت در هر کش��وری صنعت 
خودرو یك صنعت اس��تراتژیك اس��ت و در کشور ما نیز علی رغم 
تولید محصوالتی که با کیفیت فراری قابل مقایس��ه نیس��تند اما 
صاحب صنعت خودروسازی هستیم که در زمان تحریم نیاز مردم 

به خودرو را تامین می کند.
این عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی اذعان 
داش��ت: باید ب��ا در نظر داش��تن تمام جوانب نس��بت ب��ه اتخاذ 
تصمیمات اساس��ی در حوزه خودرو اقدام شود زیرا صنعت خودرو 
ب��ه موضوعات اجتماعی جامعه نیز مرتبط اس��ت و این مس��اله را 
بای��د مدنظر ق��رار داد ک��ه تحریم ها بر بخش اعظم��ی از صنعت 
خودروس��ازی که در ارتباط با حجم باالی نیروی انس��انی اس��ت 

تاثیرگذار بوده است.

اس��تادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گفت به طور قطع 
برای هر مشکل نمی توان یك راهکار در نظر گرفت بلکه هر موضوع نیازمند 
یك راه حل خاص است و تصمیم گیری اخیر خودروسازان مبنی بر فروش 
با قیمت ۵درصد پایین تر از حاش��یه بازار ناشی از تالطم هایی است که در 

بازار ایجاد شده و تبعات منفی به همراه دارد.
به گزارش عصر خودرو، جواد مرزبان راد با تاکید بر اینکه مدیر یك بنگاه 
تولیدی باید شرایط را به گونه ای پیش ببرد که حتی در شرایط پیش بینی 
نشده راهکارهایی در اختیار داشته باشد، افزود: این مدیر توانمند ناگزیر به 
انجام اقدامی خاص در شرایط خاص نیست بلکه پیش بینی های الزم را از 

پیش انجام داده است.
این کارش��ناس صنعت خودرو فروش خودرو ۵درصد پایین تر از قیمت 
ب��ازار را تنه��ا راهکار موجود در ش��رایط فعلی دانس��ت و تصریح کرد: در 
ش��رایطی که هیچ پیش بینی از وضعیت موجود انجام نش��ده بود به نظر 
می رسد بهترین راه حل فروش به قیمت حاشیه بازار با درصدی پایین تر از 

آن است که اثرات این تصمیم در هفته های اخیر در بازار خودرو قابل لمس 
بوده است. مرزبان راد ادامه داد: وقتی قیمت ها افزایش یافته و خودروساز 
نیز ساختار اساسی الزم را نچیده تا تولید داخل براساس آن انجام شود و 
وابستگی فعاالن این حوزه همچنان به خارج کشور زیاد است و با افزایش 
نرخ ارز و قطعات راه حل دیگری جز افزایش قیمت تمام ش��ده خود ندارد 
چرا که خودروس��ازان و قطعه س��ازان خود را به بازار خارج و واردات گره 
زده اند و در چنین شرایطی به واسطه افزایش نرخ ارز شاهد افزایش قیمت 

نهایی آنها نیز هستیم.
وی ب��ا بیان اینکه هرچند فش��ار افزایش قیمت ه��ا به مصرف کنندگان 
وارد می ش��ود اما خودروس��از چاره ای جز این اقدام ندارد، اظهار کرد: اگر 
خودروس��از را در شرایط فعلی ناگزیر به ثابت نگاه داشتن قیمت خودروها 

کنیم شاهد تعطیلی آنها و همچنین قطعه سازان خواهیم بود .
اس��تادیار دانش��گاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با تاکید بر اینکه 
در ش��رایط فعلی راه حل ها ساده نیست، گفت: وقتی شرایط دشوار است، 

راه حل ها نیز دش��وار بوده و در چنین اوضاعی نمی توان با یك مس��یر به 
جواب رس��ید بلکه باید مجموعه ای از راه حل ها برای حل مش��کل وجود 

داشته باشد.  
مرزب��ان راد اظهار کرد: تا  زمانی که بازار خودرو به حالت پایدار برس��د 
و از ش��رایط عبور کند الزم است قیمت ها در حاشیه بازار تعیین شود در 
ای��ن میان می  توان با راهکارهایی از جمله ممانع��ت از خرید خودرو برای 
خریداران��ی که ب��ه تازگی اقدام به خرید کرده اند مانع از س��فته بازی بازار 
خودرو شد، همچنین عدم صدور مجوز فروش تا مدت زمانی مشخص برای 
خریداران خودرو نیز از دیگر راهکارهایی است که می تواند در کنار تعیین 

قیمت در حاشیه بازار موثر باشد.
وی ادامه داد: در همین حال موظف کردن مدیران س��طح باال به خرید 
خودروهای تولید داخل و تدوین قانونی در این باره نیز از دیگر راهکارهای 
مفید اس��ت اما آنچه ضروری به نظر می رس��د این است که برای حل یك 

مشکل باید به همه جوانب آن نگریست.

قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار تنها راهکار اجرایی در شرایط فعلی

مدیر بیمه های اتومبیل ش��رکت بیمه دان��ا و عضو کارگروه بیمه 
خودرو س��ندیکای بیمه گران ایران و کارشناس رسمی دادگستری 
اعالم می کند اس��تقبال خودروسازان از سامانه کاویس مطلوب بوده 
ب��ه طوری که ایران خودرو از ابتدا و س��ایپا ب��ا یك فاصله زمانی به 
سامانه پیوستند و انتظار می رود در مراحل بعدی، تمام شرکت های 

واردکننده و تولیدکننده خودرو به این سامانه بپیوندند.
وحیدرضا باختری در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص 
س��امانه کاویس )عنوان اختصاری سامانه جامع تجمیع و تخصیص 
اطالعات خودرویی( اظهار داش��ت: سامانه کاویس، سامانه ای است 
که به راهبری سندیکای بیمه گران ایران و از طریق شرکت سهامی 
بیمه ایران راه اندازی ش��د. در سنوات گذش��ته، به مدت چند سال 
بیمه گران این موضوع را مطرح می کردند که بهتر است شرکت های 
خودروساز صرفا با یك یا دو بیمه گر کار نکنند و بیمه نامه ها توسط 

مشتری انتخاب شود.
وی اف��زود: با راه اندازی س��امانه کاویس، بیمه نام��ه و بیمه گر هر 
خودرویی که توس��ط خودروساز فروخته می ش��ود توسط مشتری 
انتخاب می ش��ود، زیرا اگرچه خودرو را خودروساز تولید می کند اما 

اس��تفاده کننده از خودرو و بیمه نامه خودرو، خریدار خودرو اس��ت 
ک��ه به محض خروج خودرو از کارخان��ه، ذی نفع خودرو و بیمه نامه 

خواهد بود. به همین دالیل، سامانه کاویس راه اندازی شد.
وی افزود: از طریق این س��امانه، تمام شرکت های بیمه بازرگانی 
که در کشور فعال هستند در سبد بیمه ای خودروهای صفر کیلومتر 
سهم داشته و بیمه نامه براساس انتخاب مشتری صادر می شود. این 
س��امانه بیش از یك سال است که راه اندازی شده و در ابتدا شرکت 
ایران خودرو و پس از مدتی ش��رکت س��ایپا در س��ال جاری به این 
س��امانه پیوس��تند و قرار اس��ت در مراحل بعدی، تمام شرکت های 
واردکننده و تولیدکننده خودرو مانند مدیران خودرو، کرمان موتور 

و سایر شرکت ها به این سامانه بپیوندند.
مدی��ر بیمه های اتومبیل ش��رکت بیمه دانا درخصوص اس��تقبال 
خودروسازان از این سامانه گفت: مشکل خاصی درخصوص استقبال 
خودروس��ازان از این سامانه وجود نداش��ت، شرکت ایران خودرو از 
ابتدا از این سامانه استقبال کرد و با یك فاصله زمانی، شرکت سایپا 

نیز به سامانه پیوست.
باختری درخصوص وجود ای��رادات و انتقادات احتمالی گفت: در 

حال حاضر، وضعیت نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است. اگرچه 
ممکن اس��ت پاره ای انتق��ادات به هر طرح جدیدی وارد باش��د اما 
ب��ه طور کلی می ت��وان گفت روند، روندی رو ب��ه اصالح بوده و اگر 
انتقادات جزئی نیز به طرح وجود داش��ته باشد در این مرحله قابل 
چشم پوشی اس��ت و از آنجا که تمام شرکت های بیمه در این طرح 

شرکت دارند ایرادات جزئی نیز برطرف خواهند شد.
عضو کارگروه بیمه خودرو سندیکای بیمه گران ایران افزود: اینکه 
یك ش��رکت بیمه، س��هم بیشتری داشته باش��د ممکن است مورد 
انتقاد برخی دیگر از ش��رکت های بیمه باش��د و با گذشت زمان این 
س��هم ها باید به گونه ای باشد که تمام ش��رکت ها براساس عدالت، 

سهم الزم را از این بازار داشته باشند.
وی افزود: س��هم شرکت های بیمه فعال براساس سهم بازار آنها به 
عالوه حداکثر یك درصد اس��ت، یعنی یك ش��رکت بیمه براساس 
س��هم بازار بیمه ای خود از س��امانه کاویس دیتا دریافت می کند و 
بخش��ی از س��هم خودروها به آن ش��رکت بیمه تعلق می گیرد، اما 
حداقل س��همی که یك ش��رکت بیمه دریاف��ت می کند یك درصد 

است.

ایران خودرو دیزل اولین ش��رکت تجاری سازی است که مصوبه الزام 
تجاری سازان به اسقاط را اجرایی کرد بر این اساس این شرکت تاکنون 
۲9۴ گواهی اس��قاط برای تولید ۴9دس��تگاه اتوبوس برای تحویل به 

شهرداری تهران از مراکز اسقاط خریداری کرده است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از پرش��ین خودرو، اواس��ط آذرماه بود 
که بخش��نامه ای توس��ط معاونت فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا به 
مدیران عامل ش��رکت های خودروسازی تجاری ارس��ال شد مبنی بر 
اینکه به استناد تبصره ماده ۴ تصویب نامه هیات وزیران، شماره گذاری 
هر س��ه دستگاه خودرو دیزلی نو با استاندارد آالیندگی یور۵ منوط به 
اس��قاط یك یا چند دستگاه خودروی دیزلی با مجموع ظرفیت گواهی 

اسقاط مشابه است. 
 این مصوبه در حالی به خودروسازان ابالغ شد که ابهامات مربوط به 
آن موجب ش��د که تفس��یر به رای زیادی از آن صورت گیرد در حالی 

که انتظار می رفت دولت در این زمینه شفاف تر عمل کند. 
 در شرایطی این گونه الزامات و مصوبات مبهم با هدف حرکت چرخ 
نوس��ازی و فعالیت مراکز اس��قاط ابالع می ش��ود که به گفته یکی از 
فعاالن در حوزه اس��قاط، این مصوب��ه تاکنون تغییری در اوضاع مراکز 
اس��قاط ایجاد نکرده و تنها مراکز دل ش��ان را به مصوبات و کاغذهایی 
خوش کردند که عمال در جهت آنها حرکت جدی صورت نمی گیرد و 

صرفا قفلی بر قفل های دیگر است. 
 در همین حال رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت 
کش��ور در گفت و گو با خبرنگار پرش��ین خودرو، با اش��اره به آمادگی 
مراکز اس��قاط برای اجرای مصوبه مذکور، اظهار داشت: به دنبال ابالغ 
این مصوبه، ایران خودرو دیزل اولین ش��رکت تجاری س��ازی است که 
در ای��ن زمینه اق��دام به خرید گواهی اس��قاط ب��رای تولید و تحویل 

اتوبوس های سفارشی برای شهرداری تهران کرده است. 
 محمدحسین گودرزی گفت: تاکنون ایران خودرو دیزل ۲9۴ گواهی 
اسقاط برای تولید ۴9 دستگاه اتوبوس برای تحویل به شهرداری تهران 

از مراکز اسقاط خریداری کرده است. 
 وی با اش��اره به اینکه این مصوبه ش��امل تمام خودروهای دیزل با 
استاندارد یورو ۴ می شود، تصریح کرد: برخالف ابهامات مطرح در این 
خص��وص خودروهای با اس��تاندارد یورو۴ در ج��دول فوق این مصوبه 
ذکر ش��ده، بنابراین این مصوبه شامل خودروهای با استاندارد یورو ۴ 

نیز می شود.
 گودرزی تاکید کرد: از اسفندماه سال ۱۴۰۰ به بعد نیز خودروهای 

دیزلی با استانداردهای روز اروپا نیز شامل این مصوبه خواهد شد.
 نبود ساز و کار الزم برای اجرای اسقاط موتورسازان 

 رئی��س هیات مدیره اتحادیه صنایع اس��قاط و بازیافت با اش��اره به 

اینکه مصوبه اخیر دولت در الزام تجاری س��ازان مصوبه بس��یار خوبی 
اس��ت، اظهار داشت: مهم اجرای این مصوبه است در حالی که دغدغه 

وجود دارد که مانند مصوبات دیگر مغفول بماند.
 گ��ودرزی در ادامه به یك مصوبه دیگر و الزام موتورس��ازان به ارائه 
گواهی اس��قاط اش��اره کرد و گفت: این مصوبه، موتورسیکلت سازان را 
نیز مجاب کرد که در ازای تولید یك موتور یك گواهی موتورس��یکلت 

فرسوده را ارائه کنند.
 وی ادام��ه داد: اما با وجود الزام در این مصوبه، هرگز دولت س��از و 
کار اس��قاط موتور را فراهم نکرده اس��ت اما در این شرایط برای اینکه 
موتورسازان فعالیت ش��ان متوقف نشده و به رکود در این بخش دامن 
زده نشود پیش��نهاد ش��د از گواهی خودروهای فرسوده ای که معادل 
موتور محس��وب می شود استفاده شود تا اس��قاط در این حوزه آغاز و 

نوسازی موتورها شروع شود. 
 گ��ودرزی در پایان با اش��اره به آمادگی مراکز اس��قاط درخصوص 
ارائه گواهی به موتورسیکلت س��ازان خاطرنش��ان کرد: مراکز اس��قاط 
مش��کلی در این زمینه ندارند اما س��از و کار آن باید در پلیس راهور و 
همچنین در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به لحاظ سیستمی و 
نرم افزاری آماده شود بنابراین در صورتی که سازو کار قانونی آن فراهم 
شود مراکز اسقاط مشکلی برای صدور گواهی اسقاط نخواهند داشت.

تمام شرکت های واردکننده و تولیدکننده خودرو به سامانه کاویس می پیوندند

الزام تجاری سازان به اسقاط در بحران تولید خودروسازان
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دکتر علی وحدت در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اس��تان اصفهان، با تاکید بر اینکه کش��ورهای صاحب تکنولوژی توجه جدی 
به تحقیق و توس��عه)R&D( دارند، گفت: در کشورهای توسعه یافته با توجه 

به اینکه ارتباط منطقی و سیستماتیکی که بین 
دانش��گاه و صنعت وج��ود دارد، نیازهای صنایع 
در بخش تحقیق و توس��عه از طریق دانشگاه ها 
تامین می شود اما با این وجود زمین بازی اصلی 
در بخش صنعت اس��ت و ارتباط منطقی این دو 
بخش منجر به توسعه اقتصاد و فناوری در کشور 
می ش��ود. به گزارش مهر، وی با اش��اره به نقش 
ج��دی ش��رکت های بزرگ صنعتی در توس��عه 
فناوری افزود: براس��اس آمار تا پنج س��ال آینده 
۸۰درصد نیازهای R&D شرکت هایی بزرگ، از 
طریق جذب شرکت های کوچك تامین می شود 
که نش��ان می دهد که باید زنجیره اکوسیس��تم 
نوآوری کش��ور درست تعریف ش��ود، به طوری 

که ش��رکت های کوچك با پتانس��یل و با ظرفیت باال حمایت ش��ده و توسعه 
یابند تا بتوانند تامین کننده نیاز باالدست باشند. وحدت تصریح کرد: همچنین 
باید شرکت های بزرگ صنعتی که فعالیت های فناورانه دارند را تشویق کنیم 

که دانش بنیان ش��وند تا هم از ظرفیت های آنها برای توس��عه ش��رکت های 
کوچ��ك بهره ببریم و هم آنها از مزایای قانون حمایت از ش��رکت های دانش 
بنیان استفاده کنند. وی در ادامه از آمادگی صندوق نوآوری و شکوفایی برای 
راه اندازی صندوق های تخصصی سرمایه گذاری 
خطرپذیر با مشارکت بخش خصوصی خبر داد 
و گفت: صندوق در دوره جدید در تالش است 
که از س��رمایه گذاری مستقیم پرهیز کرده و با 
تشکیل صندوق های مش��ترک سرمایه گذاری 
خطرپذیر، خدمات سرمایه گذاری خود را ارائه 
کن��د. وی ادام��ه داد: بر این اس��اس صندوق 
می تواند براس��اس اولویت های ات��اق بازرگانی 
صن��دوق VC در حوزه ه��ای م��ورد نی��از با 
مش��ارکت ۴۰درصدی راه  اندازی کند و تمامی 
عاملیت خود را به این نهاد واس��ط واگذار کند. 
همچنی��ن در این نشس��ت س��ید عبدالوهاب 
سهل آبادی، رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان 
با اشاره به ظرفیت های باالی استان در کسب و کارهای مبتنی بر فناوری، از 
آمادگی اتاق بازرگانی استان برای توسعه حمایت از شرکت های دانش بنیان و 

همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی خبرداد.

پرویز خسروش��اهی در برنامه »گفتم��ان تعاملی اهالی بیمه و 
اس��تارتاپ ها« گفت بیمه مرکزی به عنوان نه��اد ناظر بنا ندارد 
در فعالی��ت ش��رکت های بیمه در ح��وزه اس��تارتاپ ها دخالت 

کن��د وظیفه م��ا در این زمین��ه کنترل 
رفتارهای ناس��الم، حفظ ثب��ات بازار و 
توس��عه خدمات بیم��ه ای باکیفیت و به 
طور خالصه تأمین فضای کس��ب و کار 

مناسب است.
به گزارش مهر، قائم مقام بیمه مرکزی 
ب��ا تاکی��د بر ای��ن نکته ک��ه رفتارهای 
ناس��الم به بی ثباتی و عدم توس��عه بازار 
بیم��ه دام��ن خواه��د زد، خاطرنش��ان 
کرد: طبیعی اس��ت که هر کسب و کار 
جدی��دی چ��ون اس��تارتاپ ها برخی از 
کس��ب و کارهای س��نتی را در معرض 
تهدید قرار می دهند اما می توان با اتخاذ 

تدابیر الزم در کنار توس��عه نوآوری ها در صنعت بیمه مانع از آن 
ش��د که ثبات اقتصاد و صنعت بیمه آس��یب ببیند. باید مراقبت 
کنی��م دوره گذار از تولید مبتنی ب��ر فناوری های قبلی به تولید 

مبتنی بر فناوری های جدید با حداقل هزینه طی شود.
خسروش��اهی با اع��الم حمایت از ورود س��ندیکای بیمه گران 
ایران به عرصه های نظارتی صنعت بیمه، تصریح کرد: بخش��ی از 
تکالیف نظارت��ی صنعت بیمه از جمله 
نظارت بر فعالیت بازاریابان اینترنتی و 
غیراینترنتی که در حال حاضر مقرراتی 
درباره آن وجود ندارد می تواند توس��ط 

سندیکا صورت بگیرد.
وی در پای��ان از تدوی��ن آیین نام��ه 
فعالیت اس��تارتاپ ها در حوزه فعالیت 
صنع��ت بیمه خب��ر داد وگفت: تدوین 
این آیین نامه که ب��ا همکاری معاونت 
علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری 
در حال انجام است و هم اکنون مراحل 
نهایی خ��ود را می گذراند و پس از آن 
جهت بررس��ی به ش��ورای عالی بیمه 
جه��ت تصوی��ب ارائه خواهد ش��د. در این نشس��ت تنی چند از 
مدیران عامل ش��رکت های بیمه، مالکان و مدیران استارتاپ های 

بیمه ای و اهالی رسانه به طرح دیدگاه های خود پرداختند.

راه حل نهایی تدوین آیین نامه فعالیت استارتاپ ها در صنعت بیمهآمادگی صندوق نوآوری برای راه اندازی صندوق های خطرپذیر

کار از راه دور امروزه به قدری رواج پیدا کرده که بسیاری از شرکت ها آن را به 
حضور فیزیکی کارکنان ترجیح می دهند. از طرفی این سبك کار با مشکالتی 

هم روبه رو است.
چند سال پیش، کار از راه دور ایده  عجیبی بود اما امروزه رایج تر شده است. 
با پیشرفت  فناوری و به وجودآمدن دیدگاه ها و افکار جدید، کار از راه دور نه تنها 
در سطح وسیعی موردقبول واقع شده بلکه امروزه به انتخاب و اولویت بسیاری 

از شرکت ها تبدیل شده است.
ش��رکت ها نه تنها می توانند در فضای فیزیکی و سنتی شرکت صرفه جویی 
کنند بلکه کارمندها هم می توانند از مزایای کار در خانه، مانند انعطاف  بیشتر و 
عدم رفت وآمد برخوردار شوند. سید بلخی، نویسنده  اصلی این مقاله مدیر یك 
ش��رکت ۱۰۰درصد مجازی با بیش از ۴۰ کارمند است که عملکرد خوبی هم 
دارد. او می گوید اگر در این زمینه تازه کار هستید، باید از اشتباه های متداول که 
کارمندان و شرکت را به خطر می اندازند، دوری کنید. در ادامه معایب کار از راه 

دور و روش غلبه بر آن ها ارائه شده است.
نبود ارتباط

برای افراد درونگرا که به تنهایی 
عادت دارند، کار از راه دور، رویایی 
اس��ت که به واقعیت تبدیل شده 
اس��ت اما برای افراد برون گرا که 
به تعامل ب��ا دیگران عادت دارند، 
ع��دم ارتب��اط در کار از راه دور 
دشوار است. با اینکه نشست های 
ویدئویی هفتگی برای شرکت های 
کار از راه دور اهمی��ت دارن��د اما 
ب��از هم ایج��اد حس ارتب��اط از 
طریق صفحه  نمای��ش کامپیوتر 
کار دش��واری است. نشست های 
ارتباط  باع��ث حف��ظ  هفتگ��ی 
کارکنان با سایر و افزایش آرامش 

خاطر آن ها می شوند.
روش ه��ای  خوش��بختانه، 
متعددی برای حل مش��کل عدم 
ارتباط و انزوا وجود دارد؛ در درجه  
اول باید از ارتباط آنالین مناسب 

ب��رای کارکنان از راه دور اطمینان حاصل کرد. بلخی در ش��رکت خود از ابزار 
ارتباطی به نام اسلك استفاده می کند برای هر تیم ریموت کانال های متعددی 
وج��ود دارد اما یك کانال Family ه��م در آن وجود دارد که کارکنان در آن 

می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
توصیه می شود حداقل یك بار در سال، گردهمایی حضوری برگزار کنید. در 
مراسم ساالنه  شرکت، کارکنان می توانند به صورت حضوری با یکدیگر ارتباط 

برقرار کنند و به تقویت روابط خود بپردازند.
ارتباطات نادرست

در کار از راه دور، تمام ارتباطات از طریق اینترنت شکل می گیرد. در صورت 
وجود کانال های متعدد، فرآیند برقراری ارتباط دش��وار می ش��ود. این کانال ها 
شامل ایمیل، اپلیکیشن های پیام رسان فوری، ابزار مدیریت پروژه و موارد دیگر 
هس��تند. اگر کارکنان از کانال ارتباطی آگاه نباش��ند، اطالعات ارسالی نادیده 

گرفته می شوند.

بنابراین س��عی کنید از ایمیل به عنوان ابزار ارتباطی روزمره استفاده نکنید 
یا ترجیحا کمتر از آن استفاده کنید. در عوض سعی کنید از نوعی پیام رسانی 
جذاب برای کارکنان استفاده کنید.Slack انتخاب خوبی است. در این برنامه  
می توانید برای هر تیم یك کانال ایجاد کنید و به صورت مستقیم به اعضا پیام 
دهید. حضور کل تیم روی یك پلتفرم ارتباطی، به بهبود ارتباطات شما کمك 

می کند.
حواس پرتی و کاهش بهره وری

کار در خان��ه می تواند احتمال حواس پرتی و انحراف را باال ببرد و در نتیجه 
بهره وری کارکنان را کاهش دهد. کودکان یا دیگر اعضای خانواده، دوس��تان و 
تماس های تلفنی، تلویزیون با یك برنامه  جذاب و بس��یاری از موارد دیگر در 

حواس پرتی کارمند از راه دور نقش دارند.
برای اطمینان از بهره وری و به حداقل رس��اندن حواس پرتی ها، سعی کنید 
یك دفتر کار جدا در خانه  خود داشته باشید. کارکنان باید به فضایی بروند که 

سایرین مزاحمتی برای شان ایجاد نکنند.
ابزارهای مختلفی برای تمرکز 
 Cold دارد.  وج��ود  ح��واس 
Turkey ی��ك اب��زار برجس��ته 
برای مسدود کردن وب سایت های 
مزاح��م اس��ت. ش��اید نتوانی��د 
تلویزیون را خاموش کنید اما هر 
چیزی که به کاهش حواس پرتی 
شما کمك کند، یك امتیاز است.

عدم امنیت
اگر کسب وکار شما با داده های 
حس��اس س��روکار دارد، وج��ود 
اطالع��ات روی لپ ت��اپ یکی از 
کارمندان که بدون محدودیت به 
همه جا می رود، می تواند ترسناک 
باش��د. ذخیره س��ازی داده ه��ای 
حس��اس به ص��ورت آنالین، مثل 
اطالعات پرداخت و رمزهای عبور، 
آسیب پذیری کار شما را افزایش 
می دهد. خوشبختانه با روش های 
مختلف می توانید امنیت را برای 

کارکنان از راه دور خود ارتقا دهید.
LastPass در درج��ه  اول می توانید از یك برنامه  مدیری��ت رمزعبور مانند

اس��تفاده کنید. این برنامه  می توان��د کل رمزهای عبور ش��ما را ذخیره کند؛ 
به طوری که تمام کارمندان صرفا با یك رمز بتوانند وارد آن ش��وند. در مرحله  

بعدی LastPass اجازه  ورود به حساب های خودکار را می دهد.
از طرفی اگر یکی از اعضا از تیم خارج شود، فقط باید یك رمز عبور را تغییر 
دهید. همچنین اگر از G Suite برای ایمیل شرکت استفاده کنید، می توانید با 

قفل صفحه  نمایش یا رمز عبور از داده های خود محافظت کنید.
کار از راه دور ب��ه این معنا نیس��ت که کنترل کام��ل را به کارمندان واگذار 
کنید و همچنین لزوما اعضای تیم نباید شادی و سالمت ذهنی خود را قربانی 
کار کنن��د، اما با رعایت برخی نکات می توانید بهره وری کار از راه دور را تا حد 

ممکن افزایش دهید.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

مدیر فعلی هوآوی در نطقی از پیش بینی های این شـرکت درخصوص درآمد سـاالنه سـخن گفت و شرایط این شرکت را با وجود چالش های 
زیاد دارای رشد فزاینده دانست. رئیس دوره ای هوآوی روز گذشته ضمن اشاره به اینکه شرکت یادشده در دو سال اخیر به رغم سنگ اندازی 
دولت های مختلف سـریع ترین رشـد تجاری را داشته است، خاطرنشـان کرد که انتظار می رود این شرکت سـال 2018 را با 109 میلیارد دالر 
درآمد به پایان برسـاند که این عدد نشـانگر 21درصد رشـد در این زمینه اسـت. به گزارش زومیت، گو پینگ )Gue Ping( در نطقی که به 
مناسـبت سـال جدید خطاب به کارمندان شرکت چینی ایراد کرد، اعالم داشت که 26قرارداد را در رابطه با نسل پنجم ارتباطات، 5G، نهایی 

کرده است و پیش بینی می کند فروش گوشی های هوشمند هوآوی در سال 2018 از مرز 200 میلیون دستگاه عبور کند.
البته پیش بینی های فوق قبال هم مطرح شـده بود و به نظر می رسـد برنامه  چینی ها به درسـتی در حال پیش روی اسـت. غول چینی دنیای 
فناوری اوایل ماه جاری نیز پیش بینی کرده بود که درآمد ساالنه  این شرکت برای اولین بار از 100 میلیون دالر تجاوز کند. چینی ها همچنین با 
اعالم عقد 25 قرارداد درخصوص به کارگیری 5G خود را به عنوان بزرگ ترین ارائه دهنده  تجهیزات 5G در جهان معرفی کرده بودند. صاحبان 
دومین برند پرفروش گوشی هوشمند، در اوت سال جاری نیز پیش بینی کرده بودند که بیش از 200 میلیون گوشی را به فروش خواهند رساند.
هوآوی بزرگ ترین تولیدکننده  تجهیزات مخابراتی جهان و دومین تولیدکننده  مطرح گوشی هوشمند است. این شرکت در سالی که گذشت 
از سـوی آمریکا و متحدانش نظیر اسـترالیا و نیوزیلند تحت فشار قرار گرفت و این دولت ها تجهیزات مخابراتی هوآوی را به بهانه  ناامن بودن 

ممنوع اعالم کردند. ادعایی که چینی ها به کّرات آن را رد کردند.
تنش ها زمانی باالتر گرفت که سـابرینا منگ، مدیر مالی هوآوی و دختر رن ژنگفی )Ren Zhengfei(، یکی از بنیان گذاران این شـرکت در 

کانادا دستگیر شد. بازداشت خانوم منگ اوایل ماه جاری به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم ها صورت گرفت.
منـگ چنـد روز بعد به قید وثیقه  7.35 میلیون دالری آزاد شـد و چینی ها از آن تاریخ طی اقدامی انتقام جویانه دو کانادایی را بازداشـت 
کرده اند. در سـوی دیگر، گفته می شـود کاخ سفید در تدارک ابالغی است که طی آن شـرکت های آمریکایی از استفاده از هرگونه تجهیزات 

مخابراتی ساخت هوآوی و ZTE منع خواهد شد. دو تولیدکننده  بزرگ چینی تاکنون در این خصوص اظهار نظری نکرده اند.

معایب دورکاری و روش های غلبه بر آنها

هوآوی 21درصد رشد درآمد ساالنه را برای سال 2018 پیش بینی می کند

دریچــه

س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در آیین افتتاح 
باش��گاه نوآوری نیترو دانش��گاه علم وصنعت گفت افتتاح این باشگاه نوآوری 

نشانگر آغاز حرکتی جدید در دانشگاه علم و صنعت است.
به گزارش مهر، وی افزود: در گذش��ته تصور می شد بخش پژوهش بازدهی 
مناسبی ندارد اما اکنون این بخش قسمتی پویا از اقتصاد کشور است و رئیس 
جمهور نیز در کابینه به صورت مرتب بر این موضوع که باید در حوزه پژوهش 

هزینه کرد، تاکید می کند.
معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری خاطرنش��ان کرد: استارتاپ ها به 
جوان��ان امکان تاثیرگ��ذاری و تغییر محیط اطراف و انج��ام کارهای بزرگ را 

می دهند.

افتتاح باشگاه نوآوری نیترو، حرکتی 
جدید در دانشگاه علم و صنعت

 شنبه
8 دی 1397

شماره 1229
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مدیرعامل فراب��ورس ایران از همکاری پارک علم و فناوری دانش��گاه 
تهران با فرابورس در زمینه راستی آزمایی ایده ها و اختراعات بازار دارایی 

فکری به منظور عرضه در این بازار خبر داد.
به گزارش س��نا، امیر هامونی در نخستین 
 UTINVEST97 روز از برگزاری روی��داد
در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و 
فن بازار ته��ران گفت: تاکنون پارک پردیس 
که مستقیما زیر نظر معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری فعالیت می کند، تنها بازوی 
فرابورس در زمینه راس��تی آزمایی و سنجش 
صحت دارایی های فکری که در لیست عرضه 
این بازار قرار می گیرند بوده است، اما در این 
زمینه پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران و 
دیگر پارک هایی که با آن همکاری دارند نیز 

به فرابورس ایران کمك خواهند کرد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه هم اکنون فهرس��ت 

عرضه های بازار دارایی فکری فرابورس حدود ۳۰۰ مورد است؛ همکاری 
مش��ترک میان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و فرابورس را موجب 
رشدنمایی دارایی های فکری لیست شده و رونق این بازار دانست و از آغاز 

این همکاری برای بررسی چندین مورد دارایی فکری خبر داد.
هامونی با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نخستین 
صندوق سرمایه گذاری جسورانه دانشگاهی را نیز تاسیس و از طریق بازار 
فرابورس ایران پذیره نویس��ی کرده اس��ت، 
اف��زود: ب��رای این صندوق جس��ورانه ۱۵۰ 
میلیارد ریال منابع تجهیز شده است و پارک 
در حال بررسی چندین طرح است که روی 

آن ها سرمایه گذاری انجام دهد.
وی همچنی��ن اعالم کرد ک��ه به تازگی 
صندوق ه��ای  اساس��نامه  و  امیدنام��ه 
 Fund of( س��رمایه گذاری در صندوق ها
Funds( در س��ازمان بورس مصوب شده 
و فرابورس آم��اده راه ان��دازی این صندوق 
اس��ت ت��ا از طریق ای��ن اب��زار مالی جدید 
دول��ت و نهاده��ای حاکمیت��ی ب��ه جای 
سرمایه گذاری مستقیم، منابع مالی خود را 
به صندوق های جس��ورانه دانش��گاهی و بخش خصوصی بیاورند و بدین 
ترتیب سرمایه گذاری روی شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در مسیر 

بهتری عملیاتی شود.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان شرقی با بیان اینکه دانشگاه باید 
کارآفرین��ان و عالمان عامل تربیت کند، افزود دانش��مندان، عالمان، نخبگان، 
کارآفرینان و صنعتگران باید خود را س��ربازان علم و صنعت کش��ور بدانند و 

برای اش��تغال زایی و رفع مش��کل بیکاری کمر 
همت ببندند. به گزارش ایس��نا، فرزان قالیچی 
در آیین گرامیداش��ت هفته پژوهش و فناوری و 
تجلیل از کارآفرینان و فعاالن نمایشگاه اشتغال 
و توسعه کارآفرینی، با اشاره به اهمیت کلمات و 
واژگان ثقیل استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی، 
بیان کرد: اگر بخواهیم اس��تقالل و آزادی داشته 
باشیم باید همواره تالش کرده و سخت در تکاپو 

و جنبش باشیم تا اقتصاد کشور شکوفا شود.
وی با اش��اره ب��ه چهلمین س��الگرد پیروزی 
ش��کوهمند انقالب اس��المی،  گفت: با همت و 
پشتکار جوانان و دانشمندان غیور انقالب در این 
۴۰سال به دستاوردهای بزرگی دست یافتیم که 

در جهان بی نظیر بوده اس��ت و برای رسیدن به قله های پیشرفت باید بیش از 
پیش تالش کنیم.  رئیس دانشگاه علمی کاربردی آذربایجان شرقی با اشاره به 
چالش ها و برخی از مشکالت کشور از جمله بی آبی و مشکالت زیست محیطی، 

گفت: دانشگاه ها باید تمام تالش خود را برای رفع این مشکالت به کار بگیرند 
و برای حل این مشکالت برای خود ماموریت های مستقلی تعیین کنند؛ چراکه 

با آموزش  و پژوهش می توان بر تمامی مشکالت فائق آمد.
در ادامه این مراس��م میر نریمان یوزباش��ی 
معاون علمی واحد اس��تانی آذربایجان شرقی 
طی س��خنانی با اشاره به رسالت دانشگاه ها در 
توجه ویژه به مقوله های پژوهشی، اظهار کرد: 
رسالت و ماهیت دانشگاه جامع علمی کاربردی، 
تربیت نیروه��ای متخصص و مهارتی و تربیت 

نیروهای کارآفرین و مخترع است. 
میر نریمان یوزباشی، به فعالیت های یکساله 
واحد اس��تانی در حوزه پژوهش��ی اش��اره کرد 
و افزود: امس��ال ب��ا همکاری  مراکز آموزش��ی 
توانس��تیم مج��وز فعالیت پنج مرکز رش��د و 
خوشه های فناوری مراکز آموزشی را از سازمان 

مرکزی اخذ کنیم. 
 وی با اشاره به پتانسیل های مراکز آموزشی استان، گفت: آذربایجان شرقی 
یکی از چهار کارآفرین برتر کش��وری دانش��گاه جامع علمی کاربردی از واحد 

استانی بود که این نشان دهنده  توانایی های باالی استان است.

دانشگاه باید کارآفرینان و عالمان عامل تربیت کندهمکاری پارک فناوری دانشگاه تهران با فرابورس

معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در راس��تای ایجاد و ارتقای زیست 
بوم، نوآوری و کارآفرینی، بس��ترهای توسعه در چهار حوزه تسهیل فضای کسب و 
کارهای نوپا، بازار، پشتیبانی مالی و جذب سرمایه دستگاه های اجرایی را برحسب 
نیازسنجی و متناسب با خوشه های تخصصی شرکت های خالق فراهم کرده است. 
ب��ه گزارش ایرنا از پانزدهمین نمایش��گاه بین المللی تبلیغ��ات و بازاریابی معاونت 
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز 
در ام��ور فرهنگ��ی و صنایع خالق این معاونت با هدف معرفی، حمایت و توس��عه  
اقتصاِد خالق به عنوان رویکردی نوین در اقتصاد، صنعت و فرهنگ، تالش دارد در 
کنار ش��کل گیری شرکت های دانش بنیان، آن دسته از شرکت های خالق را که در 
فضای دیجیتال، کسب و کارهای نوین و فرهنگ و هنر فعال هستند و ماهیت رشد 
آن ها بر مبنای نوآوری و ارائه خدمات و مدل های نوین کسب و کار است در برنامه 
توس��عه زیست بوم شرکت های خالق، شناس��ایی و حمایت کند. بر همین اساس، 
س��تاد برگزاری نمایش��گاه تبلیغات و بازاریابی با فراهم آوردن امکان حضور ستاد 
توسعه فناوری های نرم و هویت ساز در امور فرهنگی و صنایع خالق، از کارآفرینان 
و فع��االن خ��الق حوزه تبلیغات که تمایل به تجاری س��ازی ایده های نو و خالقانه 
خود دارند، دعوت می کند با حضور در غرفه این ستاد به شکل مستقیم در جریان 
فرآیند بهره مندی از این فرصت قرار گیرند. هدف های محوری این برنامه؛ توس��عه 
زیس��ت بوم نوآوری، کارآفرینی و ارتقای سهم شرکت های خالق در اقتصاد، توسعه 
کیفی مشاغل از طریق حمایت از شرکت های خالق، اشتغال زایی جوانان متخصص، 
ایجاد و تقویت برندهای شرکت های خالق در صنایع و محصوالت فرهنگی کشور 
و خدمات جدید مبتنی بر فناوری و نوآوری، چاره جویی برای معضالت اجتماعی و 
مشکالت اساسی مانند کم آبی، خشکسالی و پسماند، کنترل آالینده های زیستی، 
بهینه س��ازی مصرف انرژی، اصالح الگوی مصرف ب��ا رویکردهای خالق و نوآورانه، 
تقویت صادرات و همکاری های بین المللی در حوزه صنایع خالق، فرهنگ و کسب 
و کارهای نوآورانه تعریف ش��ده اند. ش��رکت های عالقه مند و فعال در این حوزه ها 
برای دریافت اطالعات بیشتر می توانند به پایگاه الکترونیکی اطالع رسانی این ستاد 

www.ircreative.isti.ir مراجعه کنند.
 رونمایی کتاب نمایشگاه تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته

کتاب پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته همزمان 
ب��ا برگزاری این روی��داد بزرگ رونمایی می ش��ود. این کتاب که ح��اوی اطالعات 
شرکت های تبلیغاتی شرکت کننده، معرفی نمایش��گاه و توانمندی های آن است، 
اطالعات الزم درباره نمایش��گاه و مشارکت کنندگان را در اختیار بازدیدکنندگان، 
عالقه من��دان و فعاالن این عرصه قرار می دهد. نمایش��گاه تبلیغات و بازاریابی هر 
س��ال با حمایت وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی برگزار می شود و فعاالن تبلیغات 
از حوزه ه��ای مختلف چاپی، محیطی، هدای��ا و ... در آن حضور دارند. این کتاب از 
روز آغ��از نمایش��گاه در اختیار بازدیدکنندگان قرار خواه��د گرفت و از این طریق 
بازدیدکنندگان با شرکت های حاضر در نمایشگاه و زمینه فعالیت آنها آشنا خواهند 
ش��د. پانزدهمین دوره نمایش��گاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته از 
۱۲تا ۱۵ دی برگزار می شود و فعاالن صنعت تبلیغات سراسر کشور را با هدف ارائه 
تجارب تخصصی و حرفه ای تبلیغات در کنار حضور شرکت های تبلیغاتی خارجی، 

گردهم آورده است.
 تقویت گفتمان تبلیغاتی حمایت از کاالی ایرانی 

چهارمین جشنواره تبلیغات ایران با رویکرد تقویت گفتمان تبلیغاتی در حمایت از 
کاالی ایرانی، با مش��ارکت دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها، کارگاه های آموزشی 
»تبلیغ��ات دیجیتال« و »تولید محت��وای تبلیغاتی« را برگزار می کن��د. معاونت امور 
مطبوعاتی و اطالع رس��انی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی در چارچوب سیاست های 
حمایت از کاال و س��رمایه  ایرانی و اس��تفاده از ظرفیت های بخِش خصوصی با حضور 
اس��تادان دفتر مطالعات و برنامه ریزی رس��انه ها و ارائه تاییدیه آموزش��ی کارگاه های 
تبلیغات دیجیتال و تولید محتوای تبلیغاتی در برگزاری چهارمین جش��نواره تبلیغات 

ایران مشارکت دارد. کارگاه های آموزشی این جشنواره با شعار خالقیت و اثربخشی در 
تبلیغات با هدف حمایت از کاالها و خدمات ایرانی چهارشنبه ۱۲ دی ماه برگزار خواهند 
شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در نیمه دی ماه سال جاری عالوه بر مشارکت در 
چهارمین جشنواره تبلیغات ایران و پانزدهمین نمایشگاه بین  المللی تبلیغات و بازاریابی 

و صنایع وابسته، همایش سراسری کارشناسان تبلیغات استان ها را برگزار می کند.
 نمایشگاه تبلیغات میزبان نهادهای صنفی تبلیغات 

انجمن های صنفی و اتحادیه های تبلیغاتی استانی  در راستای برنامه ریزی حمایتی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای تقویت نهادهای صنفی در پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته حضور دارند. انجمن ها و اتحادیه های 
تبلیغاتی استان های خراسان رضوی، فارس، مازندران، مرکزی، همدان، قم و یزد در 
این نمایشگاه، دستاوردهای تجربی - حرفه ای و تخصصی خود را ارائه می کنند. بر 
همین اساس، ستاد برگزاری نمایشگاه پانزدهم هم راستا با برنامه های دفتر تبلیغات 
و اطالع رس��انی برای تقویت نهادهای صنفی غیردولتی و تس��هیل حضور آن ها در 
این نمایشگاه با اختصاص غرفه ها و امکانات رایگان، بستر حضور کانون های آگهی 
و تبلیغاتی اس��تان را در چارچوب انجمن های صنفی استانی تبلیغات فراهم آورده 
است.  دفتر تبلیغات واطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، برگزاری متمرکز 
سه رویداد بزرگ تبلیغاتی را در دی ماه امسال، در راستای سیاست ها و برنامه های 
خود برای همراهی با فعاالن حوزه تبلیغات در دستور کار قرار داده است؛ همایش 
سراسری کارشناسان تبلیغات استان ها، پانزدهمین نمایشگاه بین  المللی تبلیغات، 
بازاریابی و صنایع وابس��ته و چهارمین جش��نواره تبلیغات ایران با شعار حمایت از 
تولید کاالی ایرانی. انجمن های صنفی و اتحادیه های تبلیغاتی کشور همراه با دیگر 
نهادهای غیردولتی فعال در صنعت تبلیغات و صنایع وابسته در سالن ۲7 نمایشگاه 

بین المللی حاضر هستند.
دی ماه و سه رویداد بزرگ حوزه رسانه و تبلیغات

به گزارش ایرنا، دفتر تبلیغات و اطالع رس��انی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی، 
برگزاری متمرکز س��ه رویداد بزرگ تبلیغاتی را در دی ماه امس��ال، در راس��تای 
سیاس��ت ها و برنامه های خ��ود برای همراهی با فعاالن حوزه تبلیغات در دس��تور 
کار قرار داده اس��ت. بر این اساس، همایش سراسری کارشناسان تبلیغات استان ها 
۱۲ و ۱۳ دی م��اه با حضور محمد س��لطانی فر مع��اون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با هدف بازآموزی و دانش افزایی قوانین و مقررات و آشنایی با سامانه 
الکترونیك تبلیغات برگزار می  ش��ود. پانزدهمین نمایش��گاه بین  المللی تبلیغات و 
بازاریابی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران از ۱۲ تا ۱۵ دی ماه، کانون های 
آگهی و تبلیغاتی، ارائه کنندگان خدمات و تولیدکنندگان کاالهای تبلیغاتی را گرد 
هم می آورد و هم زمان با آن نیز چهارمین جشنواره تبلیغات ایران توسط موسسه 
آرمان روابط عمومی برگزار می ش��ود. کانون ها و شرکت های آگهی و تبلیغاتی در 
نمایش��گاه تبلیغات و بازاریابی، دانش و تجربه خود را در تولید و بازاریابی کاالها، 
خدمات و تبلیغات به اش��تراک خواهند گذاش��ت و تشکل های صنفی کانون های 
تبلیغاتی استان ها، زیرمجموعه هایی از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
نیز ش��هرداری ها در کنار حضور شرکت های تبلیغاتی خارجی، هم افزایی تازه ای را 
تجربه خواهند کرد. چهارمین جشنواره تبلیغات ایران با شعار حمایت از تولید کاالی 
ایرانی در ۱۲ دی ماه برگزار خواهد شد و آثار و فعالیت های تبلیغاتی ارسالی مرتبط 
ب��ا تولید کاالی ایرانی که مورد توجه سیاس��ت گذاری های اقتصاد مقاومتی وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی است به طور ویژه به عنوان شاخص داوری این جشنواره 
مورد بررسی و داوری قرار خواهد گرفت. وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی؛ 
شرکت ها و مؤسسات صنعتی و بازرگانی دولتی و غیردولتی؛ بانك ها، مؤسسه های 
اعتباری، مالی، لیزینگ ها و ش��رکت های تأمین س��رمایه، بیمه ها و ش��رکت های 
خدمات بیمه ای، مؤسسه ها، سازمان ها و کانون های تبلیغاتی، مشاوران تبلیغات و 
مؤسس��ات تحقیقات، رس��انه های فعال در حوزه آگهی و تبلیغات و عالقه  مندان از 

مخاطبان اصلی جشنواره تبلیغات ایران هستند.

مدیر فعلی هوآوی در نطقی از پیش بینی های این شـرکت درخصوص درآمد سـاالنه سـخن گفت و شرایط این شرکت را با وجود چالش های 
زیاد دارای رشد فزاینده دانست. رئیس دوره ای هوآوی روز گذشته ضمن اشاره به اینکه شرکت یادشده در دو سال اخیر به رغم سنگ اندازی 
دولت های مختلف سـریع ترین رشـد تجاری را داشته است، خاطرنشـان کرد که انتظار می رود این شرکت سـال 2018 را با 109 میلیارد دالر 
درآمد به پایان برسـاند که این عدد نشـانگر 21درصد رشـد در این زمینه اسـت. به گزارش زومیت، گو پینگ )Gue Ping( در نطقی که به 
مناسـبت سـال جدید خطاب به کارمندان شرکت چینی ایراد کرد، اعالم داشت که 26قرارداد را در رابطه با نسل پنجم ارتباطات، 5G، نهایی 

کرده است و پیش بینی می کند فروش گوشی های هوشمند هوآوی در سال 2018 از مرز 200 میلیون دستگاه عبور کند.
البته پیش بینی های فوق قبال هم مطرح شـده بود و به نظر می رسـد برنامه  چینی ها به درسـتی در حال پیش روی اسـت. غول چینی دنیای 
فناوری اوایل ماه جاری نیز پیش بینی کرده بود که درآمد ساالنه  این شرکت برای اولین بار از 100 میلیون دالر تجاوز کند. چینی ها همچنین با 
اعالم عقد 25 قرارداد درخصوص به کارگیری 5G خود را به عنوان بزرگ ترین ارائه دهنده  تجهیزات 5G در جهان معرفی کرده بودند. صاحبان 
دومین برند پرفروش گوشی هوشمند، در اوت سال جاری نیز پیش بینی کرده بودند که بیش از 200 میلیون گوشی را به فروش خواهند رساند.
هوآوی بزرگ ترین تولیدکننده  تجهیزات مخابراتی جهان و دومین تولیدکننده  مطرح گوشی هوشمند است. این شرکت در سالی که گذشت 
از سـوی آمریکا و متحدانش نظیر اسـترالیا و نیوزیلند تحت فشار قرار گرفت و این دولت ها تجهیزات مخابراتی هوآوی را به بهانه  ناامن بودن 

ممنوع اعالم کردند. ادعایی که چینی ها به کّرات آن را رد کردند.
تنش ها زمانی باالتر گرفت که سـابرینا منگ، مدیر مالی هوآوی و دختر رن ژنگفی )Ren Zhengfei(، یکی از بنیان گذاران این شـرکت در 

کانادا دستگیر شد. بازداشت خانوم منگ اوایل ماه جاری به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم ها صورت گرفت.
منـگ چنـد روز بعد به قید وثیقه  7.35 میلیون دالری آزاد شـد و چینی ها از آن تاریخ طی اقدامی انتقام جویانه دو کانادایی را بازداشـت 
کرده اند. در سـوی دیگر، گفته می شـود کاخ سفید در تدارک ابالغی است که طی آن شـرکت های آمریکایی از استفاده از هرگونه تجهیزات 

مخابراتی ساخت هوآوی و ZTE منع خواهد شد. دو تولیدکننده  بزرگ چینی تاکنون در این خصوص اظهار نظری نکرده اند.

توسعه زیست بوم  ِ اقتصاد نوآورانه در نمایشگاه تبلیغات

هوآوی 21درصد رشد درآمد ساالنه را برای سال 2018 پیش بینی می کند

یادداشـت

معاون س��ازمان برنامه و بودجه گفت از سال 9۲ تاکنون ۴۰۰درصد بودجه 
نظ��ام س��المت را افزایش داده ایم و دیگر امکان تزریق پول بیش��تر به وزارت 
بهداشت وجود ندارد. به گزارش  مهر، سعید نمکی پنجشنبه شب در شورای 
توس��عه و برنامه ریزی خراس��ان جنوبی اظهار کرد: در سازمان برنامه و بودجه 
برمبنای یك هدف تعریف ش��ده به سراغ  استان های کمتر توسعه یافته رفته و 

از نزدیك مشکالت آنان را جویا می شویم.
معاون س��ازمان برنام��ه و بودجه بیان کرد: با توجه ب��ه خرده فرهنگ های 
متعدد در کش��ور برنامه ریزی برای هر منطقه کشور باید  به صورت مجزا و با 

توجه به نیازهای آن منطقه صورت گیرد.

بودجه پارک های علم و فناوری 
73درصد افزایش یافت



اغلب صاحبان کسب وکارها به خوبی از نحوه عملکرد جاری شرکت شان 
اطالع دارند. ش��مار بس��یار زیادی از چنین افرادی ب��ه هنگام مصاحبه با 
خبرگزاری ه��ا یا اف��راد دیگر آمارهای مختلفی از وضعیت برندش��ان ارائه 
می کنند. با این حال اگر پیرامون منابع چنین آمارهایی از آنها سوال کنیم، 
به احتمال زیاد حرفی برای گفتن نخواهد داشت. اگرچه اصرار زیادی روی 
اعتبار باالی حرف های خود دارند. اجازه دهید پرسش��ی را طرح کنم: چه 
تعداد صاحب کس��ب وکار را می شناس��ید که توانایی بیان دقیق وضعیت 

فعلی برندش را دارد؟ 
پاس��خ پرس��ش فوق در بس��یاری از موارد به تعداد انگشتان دست نیز 
نخواهد بود. تجربه ش��خصی من نیز گویای همین ماجراس��ت. این امر به 
دلیل تعامل یك برند با مشتریان، شرکا و سرمایه گذار های مختلف بسیار 
تکاندهنده خواهد بود. در هر صورت بدون اطالع از وضعیت واقعی برندمان 
برنامه ری��زی برای آینده و همچنین رویارویی با مش��کالت جاری بس��یار 

مشکل خواهد بود. 
ب��ا توجه به آنچه در س��طر قبلی گفتیم، معیار نظ��ارت بر عملکرد یك 
برند چیس��ت؟ پاسخ ساده اس��ت، فر آیند ارزیابی عملکرد برند. با طراحی 
چند فرآیند نسبتا س��اده برای ارزیابی عملکرد برندمان به راحتی از تمام 
کس��ب وکارمان اطالع کافی کس��ب خواهیم کرد. در این مقاله من قصد 

بررسی دلیل اهمیت ارزیابی وضعیت برند و چیستی آن را دارم. 
ارزیابی برند چیست؟

ارزیابی برند ناظر بر بررس��ی دقیق اطالعات جزئی برندمان اس��ت. این 
اطالعات مرتب��ط با موقعیت فعلی برندمان و جایگاه��ش در بازار فروش 
خواه��د ب��ود. چنین تحلیلی اطالعات مناس��بی در راس��تای فهم الگوی 
بازاریابی و تبلیغاتی مناس��ب برندمان به ما می دهد. مهم تر از این، فرآیند 
ارزیابی برند به مدیران آن در زمینه فهم هر آنچه برای برندشان مضر است، 
کمك شایانی خواهد کرد. بدون تردید با کسب اطالعات اساسی در مورد 

برندمان تصمیم گیری پیرامون مشکالت اصلی آن راحت تر خواهد شد. 
فرآیند ارزیابی وضعیت برند روی وضعیت بصری و زبانی آن برند تاکید 
دارد. ب��ه این ترتیب با توس��عه بخش بصری و زبان��ی برندمان حوزه های 
بازاریابی، تبلیغات، برندس��ازی و مدیریت های آنالین )س��ایت رس��می و 
ش��بکه های اجتماعی( دچار تحول بنیادی خواهد ش��د. بنابراین به طور 
خالصه، بخش ارزیابی عملکرد برند به ما در ش��ناخت نقاط قوت و ترمیم 

نقاط ضعف کمك می کند.
چرا فرآیند ارزیابی برند اهمیت دارد؟

فرآین��د ارزیابی برند به ما درک واضحی از وضعیت فعلی و نقاط ضعف 
و قوت برندمان می دهد. به عالوه چنین فرآیند آگاهی ما از مزیت رقابتی 

برندمان در مقایسه با سیار رقبا را افزایش خواهد داد. 
با فهم نحوه عملکرد رقبا، برند ما فرصت بهتری برای مقابله و س��بقت 
از آنها خواهد داش��ت. در ه��ر حال دنیای امروز بر م��دار اطالعات دقیق 

می چرخ��د. به همین دلیل باید تا جای ممکن ارزیابی برندمان را مد نظر 
قرار دهیم.

چگونه فرآیند ارزیابی برند را انجام دهیم؟
به منظور انجام فرآیند ارزیابی برند باید شش گام ذیل را مد نظر داشت:

1. شناخت رقبا
برای ش��روع باید به س��راغ شناس��ایی رقبای اصلی برندمان برویم. در 
این راس��تا ابتدا پنج رقیب اصلی خود را مش��خص کنید. بدون تردید هر 
کس��ب وکاری دریافت نس��بی از رقبای اصلی خود دارد. با این حال برای 
برخی از برندها تعیین رقبا اندکی دش��وار است. نکته مهم در این مرحله 
اختصاص زمان مناس��ب اس��ت. اگر هم واقعا در تعیین رقبای خود دچار 
مش��کل هستید، به سراغ برندهای ش��بیه به خود بروید. در هر صورت در 

بازار فروش برندهای مشابه رقیب یکدیگر محسوب می شوند. 
2. گردآوری اطالعات ارزشمند

با داش��تن لیس��تی از پنج رقیب اصلی مان باید به س��راغ شروع فرآیند 
جمع آوری اطالعات پیرامون آنها برویم. عالوه بر دیگر برندها باید اطالعات 
اصلی برند خودمان را نیز گردآوری کنیم. اطالعات مهم به طور کلی شامل 
هر داده  مرتبط با هویت بصری و زبانی یك برند است. به این ترتیب بررسی 
کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی و همچنین نحوه ارائه خدمات به مشتریان 

از جمله کارویژه های ما در این بخش خواهد بود. 
آگاهی به نحوه کار با موتورهای جس��ت وجو تاثیر تعیین کننده ای روی 
نتیجه کار ما در این بخش دارد. به این ترتیب باید آمار دقیق سایت رقبا 
و اکانت های ش��ان در شبکه های اجتماعی را داش��ته باشیم این آمارها به 
م��ا در جه��ت تعیین نوع رفتار و واکنش مان در قبال رقبا کمك ش��ایانی 

خواهد کرد. 
3. تحلیل هویت بصری

پیش از این به اهمیت تحلیل هویت بصری برندها )رقبا و برند خودمان( 
اشاره کردم. به طور کلی هویت بصری شامل لوگو، رنگ های مورد استفاده 
در آن، فونت لوگو و سایر جلوه های بصری )حتی تصاویر مورد استفاده از 
شبکه های اجتماعی( می شود. اهمیت تحلیل هویت بصری رقبا در ایجاد 
فرصت های��ی برای ایج��اد تمایز میان خودمان و آنهاس��ت. به این ترتیب 
برند ما در زمان مناس��ب عملکرد بس��یار متفاوتی از اکثریت رقبا عرضه 
خواهد کرد. این عملکرد متفاوت به ما در راس��تای بهبود وضعیت مان در 
نزد مش��تریان کمك شایانی می کند. به هنگام تالش برای بررسی هویت 
بصری یك برند طرح پرس��ش هایی نظیر »محتوای بصری آن در پی بیان 

چه پیامی است؟« به شما کمك زیادی خواهد کرد. 
به منظور اس��تفاده از اطالعات پیرامون وضعی��ت بصری یك برند باید 
اطالع��ات کافی در مورد برند خودمان نیز داش��ته باش��یم. به این ترتیب 
ش��ناخت کامل از برندمان به نوعی پیش نیاز استفاده مطلوب از اطالعات 

کسب شده از سایر رقبا خواهد بود. 
4. تحلیل هویت زبانی

ه��ر برندی از ن��وع خاص��ی از زبان دس��توری برای ن��گارش پیام ها و 
اطالعیه های خود اس��تفاده می کند. با نگاهی س��اده به پیام های هر برند 

در ش��بکه های اجتماعی و سایت رسمی اش به راحتی از این هویت مطلع 
خواهیم ش��د. توجه داشته باش��ید که منظور من از پیام در اینجا به طور 
مشخص به محتوای متنی برندها در شبکه های اجتماعی اشاره دارد. برای 
هم��ه ما پیش آمده که از زبان ی��ك برند خوش مان نیاید. این امر به ویژه 
در ش��بکه های اجتماعی بارها و بارها رخ می دهد. به همین دلیل بسیاری 
از اف��راد هی��چ دلیلی به جز »عدم پس��ند کلی« برای ص��رف نظر از یك 
برند ندارند. در چنین مواقعی نه کیفیت محصول در میان اس��ت و نه نوع 
س��رویس دهی. برعکس ماجرا به طور کامل در ارتباط با زبان دستوری آن 
برند خواهد بود. در صورت اس��تفاده از زبان نامناسب مشتریان ما به مرور 

زمان کاهش چشمگیری خواهد یافت. 
5. یافتن جایگاه مناسب برندمان

پ��س از آنکه هویت بص��ری و زبانی رقبا و برند خود را مورد تحلیل قرار 
دادیم، ام��کان نتیجه گیری پیرامون تعیین جایگاه برندم��ان وجود دارد. 
در این مرحله باید براس��اس اطالعات جمع آوری ش��ده تا به اینجای کار 

پرسش های ذیل را پاسخ دهید:
• مزیت اصلی استراتژی ما در مقایسه با رقبا چیست؟

• عملکرد بازاریابی و تبلیغاتی رقبا دارای چه نقاط الهام بخشی است؟ )از 
این نکات باید در راستای بهبود وضعیت برندمان استفاده کنیم(

• مزیت رقابتی ما در مقایس��ه با رقبا در کدام بخش برندمان قرار دارد؟ 
نقاط ضعف مان را چگونه باید رفع کنیم؟

• تفاوت هر کدام از برندهای رقیب ما در چه المانی نهفته است؟ 
6. تهیه نسخه نهایی گزارش ارزیابی

در نهای��ت باید یافته های خود را در قالب یك گزارش جامع قرار دهیم. 
این گزارش نهایی باید عالوه بر تحلیل وضعیت رقبا ش��امل دستورالعملی 
جامع و کاربردی برای توسعه جایگاه برند خودمان نیز باشد. هدف اصلی از 
تهیه چنین گزارشی استفاده از آن در بخش های مختلف برندمان است. به 
این ترتیب نیازی به انتشار عمومی گزارش نخواهد بود. در غیر این صورت 
دیگر رقبا از نتیجه زحمات ما به طور رایگان بهره مند خواهند شد. اگر به 
دنبال تاثیرگذاری و س��هولت کاربرد گزارش تان برای بخش های مختلف 
برندتان هس��تید، توصیه من دس��ته بندی هر بخش از گزارش و ارس��ال 
قسمت مرتبط با هر بخش برندمان به مدیر آن است. به این ترتیب نتیجه 
ارزیابی م��ا در کوتاه ترین زمان ممکن تاثی��رش را روی عملکرد برندمان 

نشان خواهد داد. 
ب��ه طور معمول انجام فرآیند ارزیاب��ی عملکرد برند به ما اطمینان الزم 
در مورد عملکرد مناس��ب بخش های حیاتی برندمان را خواهد داد. به این 
ترتیب همیش��ه فرصت کافی برای جلب توجه مخاطب و توس��عه پایدار 
کسب وکارمان را خواهیم داشت. به عنوان سخن پایانی باید به مدت زمان 
تک��رار هر دوره از ارزیابی عملکرد برند اش��اره کن��م. در حالت ایده ال هر 
شش ماه یکبار باید ارزیابی وضعیت برند صورت گیرد. اما اگر برند شما با 
محدودیت بودجه مواجه است، ارزیابی ساالنه گزینه چندان بدی نخواهد 

بود. 
inc :منبع

راه هایی برای افزایش جذابیت پادکست
پادکست ها به عضو جدایی ناپذیر هر کسب وکار موفق تبدیل شده اند. 
برای افزایش تعداد دانلودهای پادکس��ت باید دنبال راهکاری باشید که 

مخاطبان به شنیدن آن تشویق شوند.
پادکست یا پادپخش فناوری جدید و شبیه به برنامه  رادیویی است که 
به صورت دیجیتال ضبط و به شکل محتوای صوتی منتشر می شود. در 
چند سال اخیر، پادکست ها رشد بی سابقه ای کرده اند و طرفداران زیادی 
دارند. قالب پادکست شبیه به برنامه های رادیویی است؛ از این  رو، انتظار 
نمی رفت نس��ل جدید از آن اس��تقبال کنند. باوجود این طبق گزارش 
لینکدین، ۴۲درصد جوانان بین ۱۸ تا ۳۴ سال پادکست گوش می کنند.

ای��ن روزها وبالگ ها با گذش��ت زم��ان محبوبیت خود را از دس��ت 
می دهند، اما طرفداران پادکست ها بیشتر و بیشتر می شوند. این، یعنی 
رقابت در تولید پادکس��ت جذاب زیاد ش��ده و این افراد باید بیش��تر از 
هر زمانی به فکر ایده های جدید باش��ند. در ادامه این مقاله ، راه هایی را 

بررسی می کنیم که جذابیت پادکست را افزایش می دهند.
1. مهمان مرتبط با موضوع پادکست دعوت کنید

اینفلوئنس��رها یا افراد مشهور در شبکه های اجتماعی مانند توییتر و 
اینستاگرام و فیس بوک معموال جذابیت پادکست را افزایش می دهند و 
برخالف تصور، دعوت در چنین برنامه هایی را با سرعت می پذیرند. تنها 
نکته ای که باید در نظر بگیرید این اس��ت که افراد شایسته ای را دعوت 
کنید. معموال هر پادکستی درباره موضوعی خاص محتوا تولید می کند 
و بدیهی است باید از اینفلوئنسرهای فعال در همان زمینه کمك بگیرد.

بع��د از تولید محت��وای مدنظر، از مهمانان بخواهید پادکس��ت را در 
ش��بکه های اجتماعی ش��ان به اش��تراک بگذارند و طرفداران شان را به 
شنیدن آن دعوت کنند. این کار باعث جذب مخاطبان آن ها به شبکه  

شما می شود.
2. از تکنیک های مخصوص برنامه های رادیویی استفاده کنید 

کانال های رادیویی می دانند ش��نوندگان خ��ود را چگونه با فایل های 
صوتی س��رگرم کنند. این کانال ها هنوز هم فعالی��ت دارند و محبوب 
هستند، بنابراین، بد نیست از تکنیك های آن ها درس بگیرید. به عنوان 
مثال، مشخصات خاص و منحصربه فرد پادکست ذهن شنونده را هر دو 
تا پنج دقیقه درگیر می کند و جذابیت آن را افزایش می دهد. پادکست ها 
معموال بعد از راه اندازی، طرفداران زیادی دارند؛ اما بعد از چند قسمت، 
بخ��ش درخورتوجه��ی از مخاطبان خ��ود را از دس��ت می دهند؛ ولی 

کانال های رادیویی معموال شنوندگان ثابتی دارند.
محدودی��ت زمانی در س��اخت پادکس��ت وجود ن��دارد، اما معموال 
پادکست های بین ۱۸ تا ۳۰ دقیقه عملکرد بهتری دارند. به عنوان مثال، 
Giant Bombcast یکی از پادکس��ت های بسیار محبوب در زمینه  
بازی های ویدئویی اس��ت که هر قسمت آن سه ساعت و با طنز همراه 
اس��ت. طوالنی بودن این پادکست تأثیری روی محبوبیت آن نگذاشته؛ 
زیرا شنوندگان چشم انداز آن را به خوبی درک کرده اند. باوجود این، اگر 
قصد دارید پادکستی به تازگی ضبط کنید، هرچه مدتش کوتاه تر باشد، 

بهتر است.
3. قسمت های بعدی پادکست را مرتب منتشر کنید

پادکست های زیادی با اینکه حتی محتوای خود را در آی تونز منتشر 
می کنند، اما مرتب به روز رس��انی نمی ش��وند. اگ��ر فرصت نمی کنید 
قس��مت های بع��دی را تهیه کنید، بهتر اس��ت چند قس��مت از پیش 
ضبط شده برای چنین روزهایی در نظر بگیرید. وقتی پادکست دلخواه 
ش��نوندگان در روز موعود منتشر نشود، به آن دلسرد می شوند و اخبار 
مربوط به آن را دنبال نمی کنند. بنابراین، انتش��ار قسمت های مختلف 
پادکس��ت را مرتب و طب��ق برنامه پیش ببرید و چند قس��مت ازقبل 

ضبط شده برای اتفاقات پیش بینی نشده داشته باشید.
4. دیدگاه مخاطبان را جویا شوید و بخواهید پادکست را نقد 

کنند
بعد از انتشار هر قسمت پادکست، از مخاطبان تان بخواهید آن را نقد 
کنند. بهترین راه برای پیداکردن ضعف های کار پرس��یدن نظر کسانی 
اس��ت که پادکست برای آن ها ساخته می ش��ود. اگر احساس می کنید 
تعداد نقدها کم اس��ت، با در نظرگرفتن جایزه یا شرکت در قرعه کشی 

آن ها را به انجام این کار تشویق کنید. 
همچنین، شبکه های اجتماعی و هشتگ های مربوط به پادکست خود 
را مرتب بررس��ی کنید و به پرس��ش ها یا دیدگاه های شان پاسخ دهید. 
وقتی محتوای پادکست تولیدشده باکیفیت باشد، بدون شك شنوندگان 

برای بهترشدن آن دیدگاه ها و نقدهای مثبتی می دهند.
در انتهای هر پادکس��ت و در انتهای هر پست شبکه های اجتماعی، 
ای��ن موضوع را ب��ه مخاطبان خاطرنش��ان کنید که به نقدهای ش��ان 
گ��وش می دهید و آن ه��ا را به کار می گیرید. اگر در پادکس��ت خود از 
افراد شناخته ش��ده دعوت کرده اید، از آن ها نیز بخواهید این موضوع را 

یادآوری کنند.
۵. پیشنهادها و هدیه های ویژه در نظر بگیرید

این اس��تراتژی قدیمی از گذشته اس��تفاده می شود و پادکست های 
زیادی برای افزایش مخاطبان شان این شیوه را به کار می گیرند. باوجود 
این، بهتر اس��ت پیش از استفاده از این روش چند نکته را به یاد داشته 

باشید:
• نظر واقعی ش��نوندگان را درباره پادکس��ت جویا شوید. منظور نقد 
مثبت یا تعارف نیس��ت؛ بلکه از شنوندگان بخواهید نظر واقعی شان را 

بگویند.
• هدیه یا پیشنهادتان باید باارزش و با موضوع پادکست ارتباط داشته 

باشد.
بعض��ی هدایا مانند لوازم الکترونیك و پول نق��د و کارت هدیه برای 
همه خوشایند اس��ت و از آنجایی که همه دنبال هدیه هستند، ممکن 
اس��ت عده  زیادی فق��ط برای دریافت آن هجوم آورن��د. برای نمونه، با 
شرکت های مرتبط با موضوع پادکست تماس بگیرید و از آن ها بخواهید 
برخی محصوالت خود را به عنوان پیش��نهاد ویژه برای مخاطبان تان در 
نظر بگیرند. این کار نه تنها مخاطبان شما، بلکه مخاطبان آن برند را نیز 
افزایش می دهد. همچنین فراموش نکنید برای ش��رکت در قرعه کشی 
باید مهلتی در نظر بگیرید و با ارسال چند ایمیل، پایان مهلت شرکت در 
نظرسنجی یا مسابقه را به مخاطبان یادآوری کنید. این تکنیك تعداد 

مخاطبان را به طور چشمگیری افزایش می دهد.
این روزها پادکست ها عضو جدایی ناپذیر هر کسب وکار موفق محسوب 
می ش��وند و تضمینی برای افزایش تعداد مش��تری های برند هس��تند. 
راه هایی که بررس��ی کردیم، کمك می کنند جذابیت پادکست و تعداد 
مخاطبان آن افزایش یابد. رقابت در دنیای پادکست ها بسیار زیاد شده؛ 

بنابراین، به کار گرفتن این کارها بخت موفقیت را افزایش می دهد.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

اهمیت بازرسی وضعیت برند از نگاه BRANDIncکارگاهبرندینگ

چگونه عملکرد برندمان را ارزیابی کنیم؟

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

 Ignyte به قلم: برایان لیسچر موسس و مدیرعامل برند
ترجمه: علی آل علی       

 شنبه
8 دی 1397

شماره 1229



برترین فروشندگان به خوبی از بهترین بودن شان اطالع دارند. آنها غرور 
و افتخار خاصی را به هنر فروش شان اضافه می کنند. به عبارت بهتر، آنها 
خود را از چرخه رایج فروش جدا ساخته و بهترین عملکرد را ارائه می کنند. 
پرسش اصلی در اینجا شیوه انجام چنین کاری است. آیا شما نیز جزو یکی 

از بزرگترین فروشندگان حوزه کسب وکار هستید؟
من از ۱٦ س��ال پیش در حوزه تکنولوژی ف��روش فعالیت دارم. در این 
س��ال ها با بسیاری از شرکت های فعال در زمینه تکنولوژی فروش و البته 
موسس��ه Salesforce همکاری داشته ام. چنین سابقه ای به من فرصت 
مناسبی برای همکاری و مشاهده نحوه عملکرد فوق العاده برخی از برترین 
فروش��ندگان در کسب وکارهای مختلف را داده اس��ت. وقتی از نزدیك با 
فروشندگان بزرگ همکاری دارید، از جزئی ترین عادت های آنها نیز مطلع 
خواهید ش��د. شاید در نگاه نخست برخی از رفتارهای فروشندگان بزرگ 
هیچ تاثیری روی موفقیت آنها نداشته باشد، با این حال در تحلیل نهایی 
هیچ رفتاری بی اثر نیس��ت. با مش��اهده رفتار و نحوه عملکرد فروشندگان 
بزرگ در ۱٦ سال اخیر من به پنج نکته مهم پی برده ام. در این مقاله همه 
پنج نکته مهم را به ترتیب بیان خواهم کرد. توجه داشته باشید که این پنج 
نکته در زندگی حرفه ای من تاثیر بسیار مثبتی ایجاد کرده است. بنابراین با 
خیال آسوده نسبت به تاثیرگذاری آنها به سراغ مطالعه ادامه مقاله بروید. 
1. بهترین فروشندگان روند گفت وگو و تعامل را تصاحب می کنند

من در طول دوران فعالیت در حوزه کس��ب وکار س��خنرانی های زیادی 
برای فروشندگان تازه کار بسیاری از شرکت ها داشته ام. نام سخنرانی های 
من »ایراد اصلی از سخنرانی شماست« بود. به مانند همه سخنرانی ها در 
ح��وزه اعتماد به نفس )در طول ۲۰ س��ال اخی��ر روی این موضوع تاکید 
بس��یاری صورت گرفته اس��ت( من نیز به حوزه ه��ای مختلفی در تقویت 
کار ف��روش پرداختم. اگر بخواهم به ط��ور خالصه مهم ترین بخش از این 
س��خنرانی ام را به ش��ما بیان کنم، باید به این این نکت��ه ارجاع تان دهم: 
موفقیت ش��ما مبتنی بر عملکرد خودتان اس��ت. افراد حرفه ای در حوزه 
فروش اطالعات بس��یار وس��یعی دارند. این اطالعات به آنها قدرت کافی 
برای تعامل س��ازنده و جلب نظر مش��تریان هدف را خواه��د داد. به این 
ترتیب تفاوت اصلی میان فروشندگان حرفه ای و معمولی در سطح دانش، 
اطالعات و کاربرد آنهاس��ت. ش��اید برخی از افراد فروش بیشتر را حاصل 
ش��انس فروشندگان متفاوت بدانند. با این حال در مقاله کنونی قصد من 
تقلیل همه چیز به صرف شانس نیست. وقتی یك فروشنده موفق و بزرگ 
به س��راغ مش��تری هدفش می روند، هر چیز مورد نیازی را خواهد داشت. 
به عبارت س��اده، فروش��ندگان موفق با حضور ذهن کامل رفتار می کنند. 
وقتی آنها قرار مالقاتی به خریدار دارند، تمام تمرکزشان پیش از جلسه و 
در حین آن به مخاطب است. چنین الگویی از رفتار را روانشناس ها اعتماد 
درونی کنترل ش��رایط می نامند. به این ترتیب فروشنده مورد نظر توانایی 
الزم برای کنترل ش��رایط درونی )اعتماد به نفس( و کنترل روند تعامل و 
گفت وگو با مخاطب خود را خواهد داشت. نتیجه توجه به چنین توانایی و 

تقویت آن نیز کسب موفقیت بیشتر در زمینه فروش است. 
نکت��ه ای که اکنون در م��ورد آن صحبت می کنیم، دش��وارترین بخش 
کارنامه حرفه ای من را تش��کیل می دهد. دلیل آن نیز کامال روشن است: 
مهارت مورد نیاز در این بخش به طور کامل بس��تگی به شخصیت فردی 
فروش��ندگان دارد. به نظر من بهترین روش برای توس��عه مهارت اعتماد 
به نفس و کنترل بحث پاس��خگویی ش��خصی به پرسش های ذیل است: 
من چگونه به جایگاه فعلی ام در حوزه فروش رس��یده ام؟ آیا من براس��اس 
مهارت های ش��خصی و یادگیری نکات جدید موفقیت کسب کرده ام؟ به 

هنگام شکست چه کسی را بیش از همه سرزنش می کنم؟ 
پاس��خ تمام این پرس��ش ها باید معطوف به شما باش��د. به عنوان یك 

فروشنده همه چیز )پیروزی یا شکست( متعلق به شماست. 
2. بهترین فروشندگان کاردان هستند

وقت��ی من کالس پنجم بودم، برنامه مك گیور بس��یار مش��هور بود. به 
ی��اد دارم که در آن دوران من و همکالس��ی هایم همیش��ه در حال تقلید 
سکانس های مختلف این برنامه بودیم. با این حال هیچ گاه موفق به تقلید 
درست آن نمی ش��دیم. اگر این برنامه را به یاد داشته باشید، محور اصلی 
آن قرار دادن شرکت کننده در شرایط دشوار بدون هیچ گونه ابزار، اطالعات 
یا نقش��ه کاربردی بود. هدف اصلی ش��رکت کنندگان نیز نجات از شرایط 
دش��وار پیش آمده بود. مك گیور به عنوان شرکت کننده اصلی این برنامه 
هیچ گاه نسبت به شرایط دشوار ابزار نارضایتی نکرد. برعکس او به سرعت با 
شرایط پیش آمده هماهنگ می شد. توانایی وی در انطباق سریع با شرایط 
و بهبود وضعیت فعلی اش بس��یاری از مخاطب های برنامه را ش��گفت زده 
می کرد. او این کار را هر هفته انجام می داد. در نتیجه هر هفته برنامه وی 

جزو پربیننده ترین ها بود. 
بهترین فروش��ندگانی که من در زندگی ام دیده ام، درس��ت مانند نسخه 
مدرن مك گیور هس��تند. آنها در سخت ترین شرایط بهترین عملکرد را از 
خود بروز می دهند. وقتی که بس��یاری از افراد انجام معامالت را غیرممکن 
تصور می کنند، فروشندگان معتبر ناگهان تمام معادالت را تغییر می دهند. 
کاردانی یکی از مهمترین ویژگی های هر فروش��نده بزرگی اس��ت. به این 
ترتیب آنها همیشه به دنبال یافتن بهترین راهکارها در کمترین زمان ممکن 
هس��تند. به این ترتیب در اغلب موارد فروش��ندگان موفق راه حل خود را 
بسیار سریع پیدا می کنند. برخالف فروشندگان ماهر، فروشندگان معمولی 
پس از مواجهه با ش��رایط دش��وار به سرعت تس��لیم می شوند. آنها گوشی  

هوشمند و رایانه خود را خاموش کرده و به سراغ پروژه بعدی می روند. 
اگ��ر به دنبال موفقیت در عرصه فروش هس��تید، باید مك گیور درونی 

خود را تقویت کنید. 
3. بهترین فروشندگان کارشناس های خبره ای هستند

فرآیند فروش کمتر روی فعالیت فروش و بیش��تر روی هدایت مخاطب 
تمرکز دارد. هدایت مخاطب نیازمند س��طح باالیی از اعتماد به نفس، که 
خود مس��تلزم داش��تن اطالعات باال و تجربه کافی است، خواهد بود. اگر 
بخواهم فرآیند هدایت مشتری را به صورت فرمولی ساده بیان کنم، باید به 
این ترتیب عمل کنم: اطالعات+ تجربه= اعتماد به نفس الزم برای هدایت 
مشتری. شما توانایی مدیریت بخش نخست این فرمول را دارید. با مطالعه و 
یادگیری از دیگران اطالعات مورد نیاز به دست می آید. بخش دوم نیازمند 
ش��کیبایی اس��ت. در هر صورت تجربه در خالل کارهای متعدد به دست 
می آید. وقتی تجربه کافی به دست آمد، همه چیز برای هدایت مشتریان 
آماده خواهد بود. متاس��فانه امروزه بسیاری از فروشندگان اطالعات کافی 
در مورد محصولی که می فروش��ند را ندارن��د. به همین دلیل در تعامل با 
مشتری در بیشتر مواقع حین بحث در پاسخ به مخاطب کم می آورند. اگر 
فروشنده برند شما اطالعات کافی را داشته باشد، باز هم به معنای موفقیت 
در فروش نخواهد بود. شمار باالیی از فروشندگان تجربه الزم برای تعامل با 
مشتریان را ندارند. فروشندگان بزرگ به دلیل استمرار تعامل و گفت وگو با 
مشتریان به خوبی از شیوه های اقناع و تاثیرگذاری بر آنها مطلع هستند. در 
بسیاری از موارد به دلیل تفاوت شخصیت و عالیق مشتریان امکان انتقال 
چنین تجربیاتی در تعامل با مشتری وجود ندارد. به همین دلیل عالوه بر 

اطالعات در اینجا روی تجربه شخصی نیز تاکید کرده ام. 
ب��ه عنوان نتیجه این بخ��ش، عالوه بر مطالع��ه و یادگیری نظریه های 
مختلف در زمینه فروش باید به س��راغ کس��ب تجربه نیز برویم. این کار 
در نهایت الگوی ما در تعامل ما مش��تریان را شکل خواهد داد. وقتی یك 
فروش��نده با اعتماد به نفس باال، اطالعات وس��یع و بیان شیوه با مخاطب 

ارتباط برقرار می کند، شانس موفقیتش بسیار باال خواهد بود. 
4. بهترین فروشندگان به دیگران کمک می کنند

فرق��ی ن��دارد که در چه جایگاهی هس��تید )یك فروش��نده ت��ازه کار، 

کارآموز یا فروش��نده ای حرفه ای و دارای چندی��ن آژانس فروش(، در هر 
حالت ش��ما امکان کمك به دیگر افراد را خواهید داشت. به هر حال شما 
اطالعات یا تجربه مناس��بی دارید که س��ایر افراد از آن محروم هستند. با 
به اش��تراک گذاری اطالعات و تجربیات خ��ود عالوه بر راهنمایی دیگران، 
جایگاه خود به عنوان یك کارش��ناس خبره را نیز ارتقا خواهید داد. همه 
فروشندگان حرفه ای که من با آنها همکاری داشته ام، با رضایت خاطر تمام 
تجربیات و دانسته ای خود را با دیگران به اشتراک می گذارند. به عالوه آنها 
هیچ چشم داش��ت یا هدف بلندمدتی نیز از کار خود ندارند. به این ترتیب 
مخاطب آنها )در اینجا کارآموزها و فروش��ندگان مبتدی( به آنها به چشم 
کارشناس��ی نیکوکار نگاه می کنند. نکته مهم در خصوص این شیوه رفتار 
که ش��اید بسیاری از فروش��ندگان حرفه ای هم بدان آگاه نیستند، تبدیل 
ش��دن این کار نیك به عنصری اساسی در زمینه افزایش اعتماد به نفس 
فروشندگان اس��ت. به این ترتیب، وقتی ما به افراد دیگر کمك می کنیم، 
اعتماد به نفس م��ان )در زمینه تجربه و دانش( افزایش می یابد. در نتیجه 
به هنگام تعامل با مش��تریان خود را یك کارش��ناس کامال خبره قلمداد 
می کنی��م. این کار به ما در زمینه تعامل بهتر و با اعتماد به نفس بیش��تر 

کمك شایانی خواهد کرد. 
اعتماد به نفس ناشی از به اشتراک گذاری اطالعات و تجربیات از چشم 
دیگران نیز پنهان نمی ماند. براس��اس پژوهش شاون آُچر، نویسنده کتاب 
توانای��ی بزرگ، افرادی که عالقه مند به کمك ب��ه دیگران در محیط های 
اجتماعی هستند، ۴۰درصد بیشتر از دیگران شانس کسب ارتقای شغلی را 
دارند. بدون تردید بس��یاری از فروشندگان حرفه ای با هدف ارتقای شغلی 
تجربیات خود را با دیگران س��هیم نمی شوند. آنها این کار را برای افزایش 
اعتماد به نفس شان و احساس مطلوبی برخواسته از کمك به دیگران انجام 
می دهند. با این حال اگر به ش��رایط ارتقای ش��غلی نیز فکر کنیم، اقدام 

چندان بدی نخواهد بود. 
5. بهترین فروشندگان به سرعت پیشرفت و تغییر می کنند

بهترین فروش��ندگان به طور غیرمنطقی و دیوانه وار تغییر نمی کنند، 
ام��ا عالق��ه و آمادگی باالی��ی برای پیش��رفت و در صورت نی��از تغییر 
دارن��د. من همیش��ه در طول دوران فعالیت حرف��ه ای خود با تعجب به 
فروش��ندگانی که با س��رعت اندک به فعالیت فروشندگی، رسیدگی به 
ام��ور و برقراری ارتباط با مش��تریان می پردازند، نگاه می کردم. حقیقت 
آن اس��ت که فروش��ندگان ماهر و موفق همه کارها را در کمترین زمان 
ممک��ن انجام می دهند. البته این س��رعت باال به معن��ای عدم توجه به 
کیفیت نیس��ت، بلکه به نوعی افزایش مه��ارت برای حفظ کیفیت و در 
عین حال انجام س��ریع امور ربط دارد. درست مانند شخصیت نورتن در 
فیلم رس��تگاری در شاوش��نك »نه فردا، نه بعد از صبحانه، بلکه همین 
االن« بای��د کارها را انجام داد. براس��اس تجربه وقتی کارها را س��روقت 
انجام می دهیم، همکاران و مشتریان از ما راضی تر خواهند بود. به عالوه، 
خودمان نیز احس��اس بهتری نس��بت به کارمان خواهیم داشت. مشکل 
اساس��ی بسیاری از فروشندگان عدم توجه به ضرورت ساماندهی فوری 
کارهاس��ت. به همین خاطر معموال اغلب فروش��ندگان در زمانی واحد 
هم درگیر کار فعلی ش��ان هس��تند و هم نیمی از تمرکزشان معطوف به 

کارهای از قبل مانده است. 
به منظور توسعه فرآیند فروش در برندتان ابتدا باید نگاهی به تیم فروش 
ش��رکت بیندازید. در این نگاه هدف اصلی شناسایی افراد مستعد و اقدام 
برای توس��عه جایگاه و اختیارات شان اس��ت. در مرحله بعد باید نسبت به 
تغییر جایگاه کارمندانی که عملکرد مناسبی ندارند، اقدام کنیم. برخی از 
فروشندگان استعداد باالیی دارند، اما در جایگاه نادرستی فعالیت می کنند. 
با یك تغییر س��اده در جایگاه افراد ش��انس ما برای تعامل بهینه با آنها و 
دریافت نتیجه بهتر افزایش چشمگیری خواهد یافت. به یاد داشته باشید 
وقتی فردی از کار خود لذت ببرد، نتیجه فعالیتش موفقیت آمیز خواهد بود. 
hbr :منبع

فروش مؤثر بدون فشار و تحمیل
1. یاد بگیرید فروش را دوست داشته باشید

اگر فروش باعث می شود احساس خوبی نداشته باشید شاید به این دلیل 
است که فروش در انتهای لیست اولویت های تان قرار دارد. بسیاری از افراد از 
فروش متنفرند و فکر می کنند که از خدمات و کاالهای ما سود می برند باید 
خودشان به سراغ ما بیایند. همه ما دوست داریم خودمان باشیم حتی اگر در 
فروش محصوالت و خدمات موفق باش��یم. فروش یعنی کمك به افراد برای 
انتخاب چیزی که برای شان مناسب است. اگر از کمك به مردم لذت ببرید 
از فروش هم لذت می برید. به این ش��کل درباره اش فکر کنید و افکار منفی 
را مثبت کنید. هرچه در فروش بهتر باشید مشتریان راحت تر از شما خرید 

می کنند و بیشتر می توانید به آن ها کمك کنید.
2. درک کنید مردم دوست دارند چه چیزی بخرند

وقت��ی مردم محصوالت و خدماتی می خرند واقع��اً چه چیزی می خرند؟ 
منظور خود محصول یا خدمات نیس��ت بلکه منظور رضایت مشتری است. 
م��ردم نتایج را می خرن��د. یك تصمیم خرید برای به دس��ت آوردن نتیجه 
مثبت و دوری از نتیجه منفی گرفته می شود چون مردم یا به سمت شادی 
می روند یا از درد دور می شوند. تصمیم خرید با چیزهایی که برای مشتری 
اهمیت دارند تحریك می شود و به ارزش های فردی آن ها مربوط است. ارزش 
شخصی چیزی است که عمیقاً برای فرد مهم است. فیلترهای ذهنی ایجاد 
می کند که به فرد کمك می کنند به هنگام انتخاب محصوالت و خدمات به 

دنبال رضایت باشند.
3. ارتباط برقرار کنید

ارتباط ممکن اس��ت به عنوان حس راحتی باشد. وقتی در دیگران اعتماد 
ایج��اد می کنید، بر این ارتباط اث��ر می گذارید. صداقت می تواند کلید اصلی 
رابطه باشد. ازآنجاکه بیشتر ارتباطات ما غیرکالمی است ما اغلب از پیام هایی 
که به افراد برای مالقات می فرس��تیم آگاهی نداریم. زبان بدن و تن صدا بر 
اینکه چطور ارتباط کالمی مان تفس��یر می شود تأثیر می گذارد. هر چقدر با 
فرد مقابل تان بیشتر آشنا شوید و بیشتر او را بشناسید رابطه بهتری برقرار 

می کنید.
4. خواسته ها و دردهای مشتریان را کشف کنید

عنص��ر اصلی یك مکالمه فروش موفق این اس��ت ک��ه بتوانید چالش ها، 
ناامیدی ها، نیازها و عالیق مش��تریان بالقوه را کش��ف کنید. اگر این کار را 
به خوبی انجام دهید به مشتریان بالقوه کمك می کنید تا مشخص کنند چه 
می خواهند و چه نمی خواهند. این ش��فافیت ف��رد را وادار به اقدام می کند. 
بگذارید از رنج دور شده و به سوی لذت و شادی برود. کشف مسائل واقعی نیاز 
به درجه ای از اعتماد و ایجاد ارتباط دارد. باید طوری فرد را هدایت کنید که 
به شما بگویند واقعاً چه می خواهند و نیاز به چه کمکی دارند. گاهی مسائلی 

که زیاد هم واضح نیستند بیشترین اهمیت را دارند.
5. با زبان مشتری صحبت کنید

دنیا را از دیدگاه مشتریان تان ببینید و به زبان آن ها صحبت کنید. به این 
توجه کنید مشتریان تان چه می خواهند و آن را چگونه بیان می کنند. ممکن 
است نکات خاصی را بشنوید که آن ها خیلی روی آن تأکید دارند. بعضی از 
کلمه های کلیدی را بنویسید، مطمئن شوید آن ها را درست فهمیده اید. در 
مکالمات فروش بعدی با این مشتریان تا حد ممکن از این کلیدواژه ها استفاده 
کنید. می بینید که آرامش می گیرند، سر تکان می دهند و می گویند حق با 
شماس��ت. حرف زدن با زبان مشتری نشان دهنده این است که شما آن ها را 

درک می کنید و به آن ها اهمیت می دهید.
6. راه حل ارائه دهید

ب��رای اینک��ه بتوانید راه حل پیش��نهادی خود را با مکالم��ات فروش تان 
مطابقت دهید گام های زیر را مدنظر داشته باشید:

• مشکالت و نتایج دلخواه مشتریان تان را خالصه کنید، توافق کنید و نشان 
دهید که می دانید چه چیزی برای شان مهم است.

• مسائل ش��ان را تایید کنید، ارزش ها و آنچه می خواهند به دست بیاورند 
را مشخص کنید.

• طرح پیش��نهادی خود را با زبان خودش��ان برای شان توضیح دهید و به 
آن ها بگویید که این راه حل چه مزایایی برای خودشان و کسب وکارشان دارد.
• برای فهم بهتر مطالب از شکل های تصویری مثل نمودارها استفاده کنید.

• نمونه کارهای خود را به مش��تریان نش��ان دهید ت��ا بفهمند چگونه در 
گذشته به سازمان های مشابه کمك کرده اید.

• توضیح دهید چطور شما و شرکت تان به بهترین نحو کار می کنید تا نتایج 
دلخواه مشتری حاصل شود.

• وقتی با هم کار می کنید انتظارات مثبتی از هم داشته باشید.
7. ارزش تان را همراه با قیمت ارائه دهید

چطور ارزش تان را در کنار قیمت ارائه می دهید:
• تأثیر محصول یا راه حل تان در کسب وکار مشتری را به طور مفصل شرح 
دهید. می توانید از موادی مثل کمك به سود بیشتر، فروش بیشتر، کارایی و 

کیفیت باال استفاده کنید.
• مکالمه را به س��مت نتایج ببرید. آن ها انتظار دارند محصول ش��ما چه 

نتیجه ای برای شان داشته باشد؟
• انتظارات را کنترل کنید تا از وعده زیادی بپرهیزید.

• بر سر حوزه ای از کار برای قیمت ارائه شده توافق کنید. در غیر این صورت 
ممکن است نتوانید برای قیمت اصلی چانه  بزنید.

• نمونه کارهای موفق را نش��ان دهید و از این طری��ق ارزش کارتان را به 
مشتری تفهیم کنید. آیا نمونه کار دارید؟

• ارزش و قیمت باید متعادل باش��ند. مشتریان تان باید مطمئن شوند که 
می توانند از نتایج وعده داده ش��ده سود ببرند و این سرمایه گذاری ارزشش 

را دارد.
8. بادقت قرارداد ببندید

دقت کردن در عقد قرارداد قدم بزرگی به سمت تضمین فروش تان است. 
به خصوص اگر مش��تری بخواهد در نیمه راه منصرف شود. یك قرارداد دقیق 
ش��ما را از »اما و اگرها« نجات می دهد و مانع تلف شدن وقت و انرژی شما 
می شود. عقد قرارداد چیزی است که همیشه باید در مورد آن هوشیار باشید. 
بدون قرارداد مش��تری مطمئن نیس��ت که خدمات موردنظرش را دریافت 
می کند و ش��ما نیز مطمئن نیس��تید که در برابر خدمات ارائه ش��ده مبلغی 

دریافت می کنید یا نه.
9. مراقب پیگیری ها باشید

بعد از تماس اولیه الزم اس��ت که ب��ا تلفن یا ایمیل پیگیری کنید. بدون 
شك پیگیری مهم ترین فعالیت برای شروع است. برخی معتقدند که پیگیری 
کردن به معنای تحمیل کردن و فش��ار زیاد است درحالی که دیگران آنقدر 
سرشان شلوغ است و بی نظم هس��تند که نمی توانند آن را به درستی انجام 
دهند. پیگیری نش��ان می دهد شما به عنوان یك یادآورنده به مشتری عمل 
می کنید. بیشتر افراد برای پیگیری از شما تشکر می کنند چون این کار این 

را نشان می دهد به کسب وکارشان اهمیت می دهید.
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ایستگاهبازاریابی چگونه مانند فروشندگان موفق عمل کنیم؟

5 نکته ای که هر فروشنده بزرگی به کار می بندد
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از حس خوب عروسک های پارچه ای تا 
رسیدن به جریان های درآمدی

یادم می آید وقتی به مدرسه می رفتم،  درست کردن کاردستی 
و عروسك س��ازی با تکه  پارچه های به جا مانده از خیاطی مادرم 
بهترین س��رگرمی  اوقات فراغتم بود. عروسك هایم را با کمترین 
هزینه ولی با ذوق و اشتیاق بسیار می ساختم. پارچه و کامواهای 
رنگ��ی و دکمه های براق روی لباس عروس��ك هایم حس تازگی 
و نش��اط کودکانه را حتی در بزرگ ترها زن��ده می کرد. وقتی با 
بچه های فامیل دور هم جمع می شدیم، با عروسك ها در دنیای 

پر از خیال کودکانه مان تا دوردست ها سفر می کردیم.
س��ال ها از آن روزه��ا می گذرد. گاهی در دنی��ای رقابتی و پر 
از فراز و نش��یب امروز، دلم برای آن حس آرام و کودکانه تنگ 
می شود. روزی با خودم گفتم شاید بهتر باشد مثل همان دوران 
مدرس��ه بعد از کار سخت روزانه  دوباره سری به تکه پارچه های 
اضافه جعبه خیاطی بزنم و برای آرامش و س��رگرمی خودم هم 

که شده عروسك سازی را دوباره شروع کنم.
ایده ای که در ذهن داشتم را اجرا کردم. طولی نکشید که اتاق 
کارم پر ش��د از عروسك  های دست سازی که انگار هر کدام شان 
حرف های زیادی برای گفتن داش��تند. به خودم گفتم می توانم 
با س��رعت و تنوع بیشتری عروس��ك بسازم و حتی کسب و کار 
خانگی ای راه بیندازم و از این راه به عنوان ش��غل دوم، کس��ب 

درآمد کنم.
اما فکرم درگیر سواالت زیادی شد.

- چطور می توانم با این کار پول دربیاورم؟
پ��ول  درآوردن نیازمند هزینه  اس��ت. باید بتوانم ارزش و وجه 
تمای��ز محصوالت��م را با رقبای داخلی و خارجی ش��ان به خوبی 
نش��ان دهم. الزم است مش��تری محصوالت دست سازم را ببیند 
و ح��س خوب آنه��ا را درک کند. تا جایی که حس نوس��تالژی 
و کودکان��ه عروس��ك هایم مش��تری را ترغیب ب��ه خرید کند. 
عروسك ها باید در معرض دید مشتریان مخصوصا کودکان قرار 

بگیرند، اما چگونه؟
- چگون��ه می توانس��تم ب��ا ص��رف کمتری��ن هزینه ه��ا برای 

عروسك هایم تبلیغ کنم؟
به فکرم رس��ید که خیلی ساده از اطرافیانم شروع کنم. چندتا 
از عروس��ك ها را به مناس��بت  های مختلف به بچه های فامیل و 
دوست وآشنا هدیه بدهم. در کنار این روش می توانم از اینترنت 
و ش��بکه های اجتماع��ی هم کم��ك بگیرم. راه ان��دازی صفحه 
اینستاگرام برای به نمایش گذاشتن عکس های زیبا از عروسك ها 
و راه ان��دازی کانال تلگرامی برای معرفی و اطالع رس��انی درباره 
شرایط فروش شان، می توانست روش مناسب و کم هزینه ای برای 

تبلیغ محصوالتم باشد.
حاال نوبت به آن رس��یده که تالش های��م ثمر بدهد. از خودم 
پرسیدم: جریان های درآمدی کسب و کارم چگونه خواهد بود؟

- مشتریان به ازای دریافت حس خوب عروسك هایم، حاضرند 
از چه راهی پول پرداخت کنند؟

اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که عروسك هایم را در 
فروش��گاه های اسباب بازی و لوازم التحریری ها عرضه کنم. البته 
نمایشگاه  های صنایع دستی هم می توانست گزینه  خوبی باشد.

ام��ا نه! این کافی نیس��ت! ش��اید افراد زیادی هم باش��ند که 
تمایل دارند اینترنتی خرید کنند و برای انتخاب عروسك مورد 
عالقه ش��ان زمان و انرژی کمتری صرف کنند. پس بهتر اس��ت 
به فکر راه اندازی وب س��ایتی برای معرفی و فروش عروس��ك ها 
باشم. با این روش این امکان را برای مشتریانم فراهم می کنم تا 
محصوالتم را از هر کجا که هستند و در هر ساعت از شبانه روز 

به راحتی خریداری کنند.

مشتریان قلب تپنده  کسب و کار ما هستند و پولی که پرداخت 
 می کنند ش��ریان های آن. برای اینکه  قلب تپنده کسب و کارم 
از حرکت نایس��تد و جریان  های درآمدی همیشه در رگ هایش 
جاری باشد، باید دقیقا بدانم هر بخش از مشتریانم تمایل دارند 
محصوالت��م را به چه صورتی دریافت کنند. تهیه عروس��ك  های 
متنوع و متناسب با نیاز مشتریان مختلف نشان دهنده این  است 

که می توانم جریان های درآمدی مختلفی داشته باشم.
در نظر دارم تنوع بیش��تری به عروس��ك هایم بدهم. تا حس 
کنجکاوی و عالقه را در مش��تریانم چند برابر کنم. هرچه تنوع 
محصوالتم بیش��تر باشد،  انگیزه خرید مشتریانم بیشتر می شود. 
به این ترتیب پول بیش��تری را به س��مت کس��ب وکارم سرازیر 

می کنم.
ش��اید جریان  های درآمدی کس��ب و کار خانگ��ی ام به قدری 
چش��مگیر شود که روزی بتوانم از آن به عنوان شغل اصلی ام نام 
بب��رم و البته برای جوانان دیگر هم اش��تغال زایی کنم. به نظرم 
پول درآوردن آنقدر ها هم که فکر می کنیم سخت نیست. کافی 
اس��ت راهش را پیدا کنیم. جریان های درآمدی خود به خود به 

سمت ما می آیند.
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امروزه وظایف مدیران، با تغییرات پیش بینی نشده محیط، افزایش رقابت، 
ظهور فناوری های جدید، تغییر س��اختار ب��ازار کار و دگرگونی ارزش های 

اجتماعی پیچیده تر شده است.
 ،FastCompany جیسون سالتزمن، نویسنده  سایت های معتبری چون
و مدیرعامل و موسس شرکت Alley که در زمینه  ارائه  خدمات اشتراکی 
و تأمین دفاتر مش��ترک برای شرکت ها فعالیت می کند؛ در این مقاله، به 
بیان تجربه  خود در زمینه  چالش های مدیریت و تصورات غلط پیرامون آن 

می پردازد. این مقاله از زبان او نوشته شده است.
دوران مدیران سوپرمن گذشته است

من یك ابرقهرمان نیس��تم و هیچ قدرت خارق الع��اده  ای نیز ندارم. من 
انس��انی عادی هس��تم که زندگی و حرفه اش مانند هر کس دیگری، باال 

و پایین دارد.
تفاوت من با س��ایرین در این اس��ت که من یك کارآفرین و مدیرعامل 
هستم، شاید معنای این جمله این باشد که دست کم تعدادی از اطرافیانم، 
ممکن است من را در سطح باالتری از خود قرار دهند و احتماال شاید هم 
من را به چش��م دیگری می بینند. خودم ک��ه ابدا این طور فکر نمی کنم و 
معتقدم کس��انی که چنین دیدگاهی نسبت به امثال من دارند، در اشتباه 

به سر می برند.
افسانه  ای به نام مدیر تمام عیار

بس��یاری از کارکنان، جایگاه و منزلتی خاص برای مدیران خود قائلند. 
برخی از رهبران و مدیران نیز درست در همین دام می افتند. آن ها خود را 
تافته  جدابافته از زیردستان ش��ان می دانند و گاهی هم خود عمدا و به طور 
هدفمن��د چنین فاصل��ه ای را ایجاد می کنند و می��ان خویش و نیروهای 

زیردست شان شکافی عمیق می سازند.
چنین ذهنیتی، روی شیوه  مدیریت آن ها نیز تاثیر می گذارد. متأسفانه 
جامعه ما نیز چنین تصوری را در ما به وجود آورده که انگار هیچ کس مایل 

نیست پیروی رهبری باشد که بی نقص و تمام عیار نیست.
این دیدگاه باید تغییر کند. هیچ یك از ما کامل نیستیم و هر انسانی دارای 
کاس��تی ها و نقایصی است. از این  رو، هر کسی در صدد باشد که خود را طور 
دیگری متقاعد کند، ناامید و مایوس خواهد شد. مطالعه ای که توسط اساتید 
دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو منتشر شده است نیز نشان می دهد که 
۳۰درصد از کارآفرینان اذعان داش��ته اند که با افسردگی و مشکالت ناشی از 
آن کلنج��ار می روند. من نیز به عنوان مدیرعاملی که خود بدون آنکه مدرکی 
دانشگاهی در زمینه کسب و کار مثل MBA داشته باشد، تجارتی چند میلیارد 
دالری را ساخته  است؛ اذعان دارم که ما کارآفرینان و مدیران به جز افسردگی با 

مسائل بسیار دیگری هم درگیر هستیم.
بر من روشن است که قشر ما در معرض انواع فشار روانی و بیماری های 
روحی ناشی از آن قرار دارد. پیامد هر تصمیمی بر دوش امثال ما قرار دارد، 
نه صرفا تصمیمات مربوط  به خودمان؛ بلکه هر آنچه که به زیردستان مان 
نیز مرتبط اس��ت، برعهده ما قرار دارد. ما برای مدیریت این قبیل موارد و 
برای آنکه بتوانیم از پس چنین ش��رایطی بربیاییم، باید از س��المت روان 

برخوردار باشیم.
امروزه بهداش��ت و س��المت روان��ی از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. 
به گونه ای که پایانی برای مفهوم ارتقای سالمت در ابعاد فیزیکی و به ویژه 
روانی متصور نیس��ت و همواره باید برای دس��تیابی به آن کوشید. مفهوم 
سالمت روان فراتر از نبودن اختالل های روانی و به معنای احساس خوب 
بودن و اطمینان از کارآمدی خود، ظرفیت رقابت، توانایی شکوفاس��اختن 

ظرفیت های فکری و هیجانی و احساس کفایت و شایستگی است.
اولین گام در دس��تیابی به س��المت روان، پذیرش آسیب پذیر بودن مان 
است. بیشتر ما مدیران، دل مان نمی خواهد بخش هایی را که ممکن است 
موجب احس��اس خجالت، ش��رم یا ضعف در ما ش��ود، با دیگران در میان 
بگذاریم. ما بابت اینکه زیردستان مان پی به نقاط ضعف مان ببرند و از آن 
سوءاستفاده کنند و اینکه نظرشان راجع به ما عوض شود و پس مان بزنند، 

نگران هستیم.
اما اگر خود واقعی مان و آس��یب پذیر ب��ودن خویش را نپذیریم، به خود 
و اطرافیان مان کم لطفی کرده ایم. می دانیم که همگی ما در س��ازمان خود 
کارکنان و همکارانی داریم که احتماال با مس��ائل مرتبط با س��المت روان 
دس��ت به گریبان هستند. براس��اس تحقیقات انجمن اختالالت اضطرابی 
آمریکا، فقط یك نفر در هر چهار نفر از نیروی کار درباره فشارهای روانی 
مستمر و اضطراب بیش از حد خود گزارش می دهد. مطمئنا عوامل بیرونی 
و خارج از محیط کار نیز در ایجاد این مش��کالت بی تقصیر نیس��تند، اما 
این نوع از فرهنگ کار و الپوش��انی کردن مشکالت روانی از راس سازمان 
سرچشمه می گیرد و نقش رهبران در فرهنگ سازی درست در این زمینه 

غیرقابل انکار است.
هنگامی که ش��ما در قامت یك رهبر، درباره  مسائل خود شفاف باشید، 
کارکنان تان نیز در مقابل کمتر احس��اس تنهایی و بی پناهی خواهند کرد 
و در عوض، احتماال احترام بیش��تری برای ش��ما به عنوان یك رهبر قائل 
خواهن��د ب��ود. به همین دلیل بود که من نیز تصمی��م گرفتم در مواجهه 
ب��ا فش��ارهای روان��ی و اضطراب خود، ش��فافیت کامل به خ��رج بدهم و 
محافظه کاری را کنار بگذارم. در اینجا به مرور روش هایی می پردازم که من 

در سازمان خود دنبال کردم:
بی درنگ درباره  مسائل خود گفت و گو می کنم

وقتی که احس��اس می کنم در حال ابتال به اضطراب هس��تم و فش��ار 
روان��ی کم ک��م عرصه را بر من تنگ می کند، ت��الش می کنم تا موضوع را 
ب��ا هم تیمی هایم در میان بگ��ذارم. به تجربه دریافت��ه ام که وقتی چنین 
رویک��ردی را در پیش می گیرم، همکارانم می کوش��ند ت��ا از من در برابر 
نامالیمات حمایت به عمل بیاورند و به عالوه قدرت همدلی در آن ها افزایش 
می یابد. آن ها با دیدن رفتار فروتنانه  من پیش خود می گویند: »مدیر ما به 
دردسر خورده و از ما کمك می خواهد، پس ایرادی ندارد که ما هم گاهی 

به دردسر بیفتیم و از او کمك بگیریم.«
ج��ا افتادن این فرهنگ در س��ازمان عالوه بر آنکه همدل��ی را در میان 
پرس��نل افزایش می دهد، قدرت تغییر بسیاری از امور را نیز در اختیارمان 
ق��رار می دهد. می دانیم که یك رهبر توانمند در س��ازمان می تواند ضمن 
القای احس��اس همبستگی و همدلی در میان کارکنان، آن ها را نسبت به 

ارزش ها و اهداف مشترک سازمان عالقه مند نگه دارد.
حتما از خود حرکتی نشان می دهم

نق��ل قول م��ورد عالقه  م��ن در مواجهه با غ��ول اضطراب این اس��ت: 
»دست های خالی و بیکار، بازیچه  شیطان می شوند.«

در مثال مناقشه نیس��ت و می توان این ضرب المثل را به موارد بسیاری 
نس��بت داد، اما این مثال مفهومی خاص برای من دارد. درواقع، زمانی که 
دیگر از مغزم کار نمی کش��م، این مغز ش��روع ب��ه توطئه چینی علیه من 
می کند. من ش��ور و ش��وق زیادی به کارم دارم، پس خیلی برایم دش��وار 
نیس��ت که بی آنکه غرق در روزمرگی شوم تا جایی که توان دارم کار کنم. 
حال اگر بتوانم تیمم را به خوبی به کار بگیرم و آن ها را س��رگرم انجام کار 

معن��اداری کنم، این کار ب��ه آن ها کمك می کند تا درباره  خود و آنچه که 
انجام می دهند احساس بهتری داشته باشند.

راهی برای کمک به دیگران پیدا می کنم
اغلب کارمندان از اینکه چیزی از مدیرشان بخواهند امتناع می کنند؛ چرا 
که احتماال از ش��نیدن پاسخ منفی او بیم دارند و به عالوه، میل ندارند که 
خود را نزد مدیرشان نیازمند جلوه دهند. گاهی نیز کارکنان خیال می کنند 

جایی برای درخواست کمك وجود ندارد.
بنابراین باید عرصه را برای آن ها باز کنید و اجازه دهید تا درخواست های 
خود را شفاف و آزادانه مطرح کنند. بر فرض اگر حتی نتوانید خواسته های 
کارمند خود را برآورده کنید، همچنان می  توانید به او کمك کنید تا راه حل 

جایگزین پیدا کند.
کمك ب��ه دیگران به ویژه اف��رادی که برای تان کار می کنند، احس��اس 
خوش��ایند و رضایت بخش��ی را در ش��ما به وجود می آورد که با هیچ چیز 
دیگری قابل مقایس��ه نیس��ت. لذا وقتی به دیگران کم��ك می کنیم، در 

حقیقت به نوعی خودمان را کمك کرده ایم.
تیم ش��ما باید به این دیدگاه برسد که وقتی که به کمك تان نیاز باشد، 
دریغ نمی کنید. آن ها به حمایت شما در پیشبرد امور سازمانی نیاز دارند. 
برای آنکه چنین ب��اوری را درون همکاران تان ایجاد کنید، باید ابتدا خود 
بتوانید از آن ها درخواس��ت کمك کنید. حاال آن ها نیز متقابال روی ش��ما 
برای کمك تان حس��اب خواهند کرد. کافی اس��ت چنین کنید و ش��اهد 

گسترش فرهنگ کار تیمی و درخواست کمك در سازمان تان باشید.
می پذیرم که روئین تن نیستم

 فش��اری که ما مدیران عامل و کارآفرینان برای ایفای بی کم وکاست 
نقش م��ان به خود وارد می کنیم، می تواند منجر به مس��ائلی ش��ود که 
سالمت روان ما را تحت تأثیر قرار می دهند. ما برای رهایی از سرزنش ها 
و ل��و نرفتن نقاط ضعف مان، تن به کارهای��ی می دهیم که تنها به بدتر 
شدن شرایط روحی و جسمی مان می انجامد. ما با اختیار خود، تصویری 
شکس��ت ناپذیر از خویش در ذه��ن اعضای هیات مدی��ره، اعضای تیم 
و س��رمایه گذاران ایج��اد می کنی��م و به این ترتیب ب��روز کوچك ترین 
خطای��ی از جانب مان می تواند به بهای از دس��ت رفتن اعتماد آن ها به 
توانمندی های ما تمام شود. ما هنوز هم در این فکر هستیم که سالمت 
روان��ی مترادف با قدرت ذهنی ما اس��ت. اما این طور نیس��ت. اگر نقاط 
آس��یب پذیر و ضعف های خود را به رس��میت بشناس��ید و بپذیرید که 
در درون خود با عاملی مخرب مثل اس��ترس در حال چالش هس��تید، 
متهم به ضعف نخواهید شد. ما برای غلبه بر احساسات ناخوشایند خود 

نیازمند چنین دیدگاهی هستیم.
 Ronin۸ پیت��ر هولگی��ت، موس��س و مدیرعام��ل اس��بق ش��رکت
Technologies، در مقاله ای که پیش��تر در فست کامپنی منتشر کرده 
ب��ود، می نویس��د »برای ایج��اد هوش هیجان��ی الزم برای مب��ارزه با این 
عادت های بد و تمایالت ذاتی، باید از نقاط ضعف مان آگاهی داشته باشیم. 
هنگامی که ضعف ه��ای خود را می شناس��یم، می توانیم پیش زمینه های 
الزم را برای ایجاد محیطی که از یك رویکرد س��الم و س��ازنده به رهبری 

پشتیبانی می کند و سالمت روان ما را به خطر نمی اندازد، فراهم کنیم.«
 اگر آسیب پذیر بودن خود و روئین تن نبودن مان را پذیرفته و بتوانیم آن را 
به اعضای تیم خود نشان دهیم، آنگاه زیردستان مان نیز چنین رویکردی را در 

پیش خواهند گرفت؛ این عامل از ما، رهبری مصمم تر و قدرتمند می سازد.
FASTCOMPANY/zoomit :منبع

مدیران و کارآفرینان، شما سوپرمن نیستید
نازنین توکلی

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
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اخبار

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- با حضور دکتر الریجاني 
رئیس مجلس شوراي اسالمي، طرح تامین آب شهرستان بندرلنگه 
و کنگ بهره برداري ش��د.   مراسم بهره برداری از این طرح آبرسانی 
همچنین با حضور استاندار هرمزگان.  نمایندگان مردم هرمزگان در 
مجلس.   "مس��عود خش��ایي" معاون برنامه ریزي و امور اقتصادي 
آبفاي کشور انجام شد. مدیرعامل آبفاي هرمزگان گفت: این طرح در 
قالب سه پروژه؛ خط انتقال آب به طول ٦ کیلومتر، احداث یك باب 
ایستگاه پمپاژ، و یك باب مخزن به حجم ۱۰ هزار مترمکعب اجرا شده 
است.   امین قصمي، هدف از اجرای این پروژه ها را افزایش  ظرفیت 
آب تولیدي از طریق آب شیرین کن ها در راستاي تامین آب پایدار 
شهرهاي  بندرلنگه و کنگ و ارتقاء بهداشت و افزایش رضایت عمومي 
بی��ان کرد و گفت: این پروژه ه��ا در مجموع با اعتبار ۱۴7.7میلیارد 

ریال اجرا شده است.  وی با اشاره به پتانسیل های موجود در استان 
هرمزگان و ارائه بس��ته پیشنهادی وزارت نیرو در خصوص مدیریت 

تنش آبی در این اس��تان. از دکتر الریجانی خواستار حمایت از این 
بسته در جلسه  سران سه قوه شد وی در ادامه اظهار داشت: در حال 
حاضر حجم آب تولیدی آب شیرین کن ها ۲۳ میلیون مترمکعب در 
شبانه روز است که ۸ میلیون مترمکعب آن در شهرستان بندرلنگه 
تولید می ش��ود. وی افزود: آب این شهرستان از طریق دو سایت آب 
ش��یرین کن با ظرفیت هاي 7 هزار و ۵۰۰ و ۱٦ هزار مترمکعب در 
شبانه روز)ظرفیت فعلي ۱۰ هزار مترمکعب( تامین مي شود. مهندس 
قصمي گفت: نیاز آبي این شهرستان ۲۳ هزار مترمکعب در شبانه روز 
اس��ت در حالي تولید فعلي آب ۱7 هزار و ۵۰۰ مترمکعب است.وي 
افزود: با بهره برداري از این طرح تامین آب، آب شیرین کن ۱٦ هزار 
متر مکعبي بندرلنگه با ظرفیت کامل وارد مدار تولید شده و مشکل 

کمبود آب این شهرستان نیز رفع مي شود.  

تبریز - اسد فالح: استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه دشمن 
به دنبال ایجاد جنگ روانی با تزریق ناامیدی در کش��ور ماست، گفت: 
هی��چ  کس نباید ناامیدی به جامعه پمپاژ کند. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، محمدرضا پورمحمدی در نشست کاری مشترک با اعضای 
شورای اسالمی، معاون عمرانی، شهردار و فرماندار تبریز با بیان اینکه 
اختالف سلیقه نباید منجر به ایجاد کدورت شود، افزود: شورای اسالمی 
شهر باید با هدف گذاری علمی و اصولی در جهت امیدآفرینی، تقویت 
اعتماد عمومی و افزایش کارآمدی همت گمارد. وی با اشاره به جایگاه 
واقعی شورای اسالمی شهر در ایجاد بسترهای مناسب توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی، توسعه حمل  و نقل عمومی، بر پیگیری مسائل 
زیست محیطی و تالش در جهت رفع آلودگی هوا تاکید کرد. وی گفت: 
اعضای شورای شهر و مدیران شهری باید با تعامل مثبت و سازنده به 
ساماندهی ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی و پیش بینی بسترهای 
مناسب جهت ایجاد رفاه شهروندان بپردازند و در راستای توسعه شهری 
اقدامات و برنامه ریزی های موثرتری داشته باشند. پورمحمدی بر لزوم 

تسهیل و تسریع روند خدمت رسانی به مردم و توجه به زیرساخت های 
هوشمندسازی شهری تاکیدکرد و گفت: برای پیشبرد اهداف توسعه 
شهری، نگاه مدیریتی صحیح، هماهنگی و همفکری تمام دستگاه ها 
و بیان دیدگاه های برنامه  ریزی ضرورت دارد. استاندار آذربایجان شرقی 
بر لزوم چاره اندیش��ی فوری برای ساماندهی مناطق حاشیه ای تبریز 
تاکید کرد و گفت: مناطق حاشیه نش��ین  نیز بخش��ی از تبریز است و 

باید مکانیزم مشخصی برای اصالح، نوسازی بافت و توانمندسازی این 
مناطق تعریف شود. وی با بیان اینکه هر روز که می گذرد به شکاف بین 
جامعه و دانش��گاه بیشتر پی می بریم، گفت: برای مقابله با این مسئله 
الزم است به کاربردی تر کردن دانش و تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه 
روی آوریم و با نگرش مسووالنه، هدف گذاری درستی در همه زمینه ها 
داشته باشیم. وی ادامه داد: با گسترش تعامالت میان مدیران شهری 
و بدنه فرهیختگان و نخبگان جامعه، تداوم نشست های مشترک کاری 
و همدلی بین اعضای ش��ورای شهر و سایر مدیران شهری آینده باید 
بهتری را برای شهروندان ترسیم کنیم و برای ایجاد پیوستگی اجتماعی 
از تجارب علمی نخبگان بهره ببریم. در این نشست، هریك از اعضای 
شورای شهر و شهردار تبریز با ارائه گزارش اجمالی مواردی در خصوص 
مس��ائل شهری و در ارتباط با مواردی نظیر روان سازی فضای کسب و 
کار، بهره گیری از افراد شایس��ته، مستعد و نخبه در مدیریت شهری، 
حمایت از افراد مبتکر همچنین تولیدات داخلی، زمینه سازی برای ایجاد 

فرهنگ ترافیکی مطرح کردند.

»اذا مات العالم ثُلٌَم في االسالم ثُلمًة ال یٌسدها شيء«
ارتح��ال ملکوتي حض��رت آیت اهلل العظمي حاج س��ید محمود 
هاشمي ش��اهرودي)اعلی اهلل مقامه الشریف(، موجب تأسف و تأثر 
گردید. این عالم مجاهد، طي س��ال هاي متمادي حضور در سنگر 
مقدس حوزه هاي علمیه، ضمن کس��ب فی��ض از محضر عالمان 
برجس��ته، به تدریس دروس حوزوي و تألیف کتب و آثار مختلف 
فقه��ي و دیني پرداخت و در این زمینه ش��اگردان ب��زرگ و آثار و 
خدمات علمي و فرهنگي گرانسنگي را از خویش به یادگار گذاشتند. 
در عرصه سیاسي نیز آن مجاهد بزرگ از پیشگامان نهضت به شمار 
آمده و داراي کارنامه درخشاني در مبارزه بر علیه رژیم طاغوت مي 
باشند. ایشان  پس  از پیروزي  شکوهمند انقالب  اسالمي  نیز به عنوان 

یکي از چهره هاي مؤثر انقالب و مورد وثوق حضرت امام خمیني)ره( 
و مقام معظم رهبري)مدظله العالي( در مناصب و مسؤولیتهاي مهم  
گوناگون  از جمله ریاست قوه قضائیه، فقهاي شوراي نگهبان، مجلس 

خبرگان رهبري و مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته و 
منشاء برکات و خدمات دینی و اجتماعی ارزنده ای در این عرصه ها 
شدند. اینجانب فقدان این عالم جلیل القدر را به محضر حضرت بقیه 
اهلل االعظم )عج(، رهبر معظم انقالب، مراجع عظام تقلید، حوزه هاي 
محترم علمیه و همه ی ارادتمندان آن عالم بزرگ،  به ویژه بیت مکرم 
و فرزندان برومند ایش��ان، تسلیت عرض نموده و امیدوارم خداوند 
متعال بر علو درجات آن بزرگوار بیفزاید و روح بلند و مطهر ایشان را 
با اخوان شهیدش و اولیاي الهي و ائمه معصومین »علیهم السالم« 

محشور گرداند.
سید محمد رضا هاشمي
سرپرست استانداري قم

قزوین- خبرنـگار فرصت امروز- اس��تاندار قزوین با صدور 
پیامی درگذش��ت آیت اهلل هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت.  به 
نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری قزوین، عبدالمحمد زاهدی 
اس��تاندار قزوین با صدور پیامی درگذش��ت آیت اهلل سید محمود 
هاشمی شاهرودی را تس��لیت گفت. در پیام استاندار قزوین آمده 
اس��ت: درگذشت عالم فقیه و مجاهد جلیل القدر حضرت آیت اهلل 
سید محمود هاشمی شاهرودی را که عمر بلند خویش را در جهت 

اعتالی اندیش��ه دینی و خدمت به مردم ش��ریف ایران در باالترین 
س��طوح نظام و حاکمیت س��پری کرد و همواره بر مشی وحدت، 
اعتدال و رافت اس��المی پافش��اری داش��ت، به محضر مقام معظم 
رهبری »مدظله العالی«، شاگردان، عالقمندان و بویژه بازماندگان و 
بیت محترم ایشان تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند منان برای 
آن عالم خدوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و 

شکیبایی مسئلت می نمایم.

سـاری - دهقـان - همزمان با گرامیداش��ت هفته پژوهش و 
فناوری ، پژوهشگران برتر شرکت گاز مازندران با حضور مدیرعامل 
،اعضاء هیئت مدیره تجلیل شدند .  به گزارش خبرنگار مازندران و 
به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران ، " جعفر احمدپور 
" با تبریك هفته پژوهش و فناوری گفت: انجام کار پژوهش در هر 
سازمانی تاثیر بسزایی در زیر ساختها دارد به طوری که اگر نگاهی 
کنجکاوانه به همه قدرتهای علمی در حوزه های  سیاسی ، اقتصادی 
، نظامی و ...داش��ته باش��یم خواهیم فهمید که همه آنها ریشه در 
بحث پژوهش  دارند. وی افزود: در این شرکت نیز شورای پژوهش 
تاکنون اقدامات خوبی را با عقد تفاهم نامه و قراردادهای پژوهشی 

با دانش��گاهها و سایر مراکز علمی انجام داده و توانسته از ظرفیتها 
و پتانس��یلهای باالی آنها به نحو مطلوبی بهره مند شود . احمدپور 

با بیان اینکه انجام امورات پژوهشی هزینه نیست بلکه سرمایه می 
باش��د در ادامه با تقدیر از تالشهای واحد و شورای پژوهش شرکت 
افزود: نیاز است در همین رابطه شورا پژوهش شرکت ،با جدیت وارد 
عمل ش��ده ، وقت کافی بگذارند و نتایج بررسی ها را مورد ارزیابی 
ق��رار داده و موانع موجود را شناس��ایی و مرتفع و بهبود بخش��ند. 
گفتنی است در ابتدای این همایش  " نوروز کلبادی نژاد " رئیس 
امور پژوهش و فناوری گاز مازندران ، " اردشیر بابایی " مدیر منابع 
انسانی شرکت گاز اس��تان و همچنین " پروفسور ایرج مهدوی " 
عضو ش��ورای پژوهش و رییس دانش��گاه علوم و فنون مازندران به 

سخنرانی پرداختند.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز - دو مقاله ارسالی به دبیر خانه 
سومین کنفرانس بین المللی زنان، مورد پذیرش قرار گرفت. سازمان 
بین المللی IMO در راستای اهمیت نقش زنان در حوزه دریانوردی و 
صنایع وابسته، موضوع روز جهانی دریانوردی را در سال ۲۰۱9 مبحث 
توانمند سازی زنان در جامعه دریایی عنوان کرد. و مبحث مورد نظر 
در سومین کنفرانس بین المللی زنان را نیز که در تاریخ ۴ و۵ آوریل 
موزخ ۱۳ و ۱۴ فروردین ماه ۱۳9۸ در شهر مالمو سوئدبرگزار خواهد 
ش��د را  توانمند سازی زنان در جامعه دریایی قرار داد. گفتنی است، 

دراین خصوص دو مقاله توسط  آقای بهمن نکیسا رییس اداره بندر 
و دریان��وردی خارگ و خانم هدی موری بازفتی کارش��ناس بخش 
خدمات دریایی با عنوان جایگاه زنان ایرانی و اشتغال آنها در قوانین 
و مقررات جمهوری اسالمی ایران و مقاله آقای مهدی عمو احمدی 
کارش��ناس کنترل و بازرسی و خانم نسرین اتابك کارشناس بخش 
مقابله با آلودگی دریا با عنوان  مطالعه وضعیت زنان در جامعه ایرانی 
و تبعی��ض های موجود در محی��ط کاری)مطالعه موردی در جامعه 
دریانوردی(، از سوی دبیرخانه این کنفرانس مورد پذیرش قرار گرفت.

اهوااز- شـبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب در سفر به شهر مسجدسلیمان ضمن دیدار و گفتگو با مدیران 
و روس��ای شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، از ۲ پروژه 
ی عام المنفعه ی این شرکت نیز بازدید کرد . مهندس احمد محمدی 
در ابتدا با حضور در منطقه ی تمبی از پروژه ی احداث پارک تفریحی 
که در کنار نخستین کارخانه برق حرارتی خاورمیانه و ایران توسط این 
شرکت احداث شده و با نصب تجهیزات و تأسیسات مربوطه در آستانه 
ی افتتاح قرار دارد بازدید کرد . وی در این بازدید از روند خدمت رسانی 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با اجرای چنین پروژه 
هایی که موجب افزایش روحیه نش��اط و شادابی جامعه و همچنین 

تقویت انگیزش و ماندگاری نیروی انسانی می شود ابراز رضایت کرد و 
بر اجرای چنین پروژه هایی تأکید کرد . نخستین بیمارستان خاورمیانه 

و ای��ران و بازدید از بخش ه��ای مختلف آن مقصد بعدی مدیرعامل 
ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در سفر به مسجدسلیمان بود . 
مهن��دس محمدی طی این بازدید از بخش اطفال بیمارس��تان امام 
خمینی )ره( صنعت نفت که توس��ط مدیریت خدمات شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان بطور کامل مرمت و بازسازی شده 
است بازدید نمود . وی با اشاره به نقش و جایگاه بهداشت و درمان در 
ارائه خدمات مستمر و پایدار به کارکنان گفت : نبود پزشکان متخصص 
و یا امکانات شایس��ته پزشکی در کنار فرسودگی سازه مراکز درمانی 
علل مراجعه کارکنان به مرکز استان جهت بهره مندی از کوچکترین 

خدمات بهداشتی و درمانی است . 

 با حضور دکتر الریجاني؛

طرح تامین آب شهرستان بندرلنگه بهره برداري شد

استاندار آذربایجان شرقی: هیچ کس نباید ناامیدی به جامعه پمپاژ کند

کاربردی کردن دانش و تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه الزامی است

پیام تسلیت سرپرست استانداري قم به مناسبت ارتحال آیت اهلل العظمي سید محمود شاهرودي)ره(

استاندار قزوین درگذشت آیت اهلل هاشمی شاهرودی را تسلیت گفت

همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری؛

پژوهشگران برتر شرکت گاز مازندران تجلیل شدند

پذیرش مقاالت پرسنل اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در سومین دوره کنفرانس بین المللی زنان

بازدید مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از اجرای 2 پروژه در مسجدسلیمان

تالش شرکت گاز برای ارتقای فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گازطبیعی
مشهد- صابر ابراهیم بای - رئیس روابط عمومی و سخنگوی شرکت گاز خراسان رضوی گفت: 
طرح های گسترده ای در راستای ارتقای فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی با نگاه به مسئولیت 
اجتماعی شرکت گاز در جامعه در حال انجام است. سیداحمدعلوی با اشاره به آغاز فصل سرما و روند 
افزایشی استفاده از وسائل گرمایشی در بخش خانگی اظهار کرد: شرکت گاز استان همانند سال های 
گذشته از ظرفیت های گوناگونی برای اطالع رسانی فراگیر مصرف ایمن و بهینه گاز در جامعه استفاده 
می کند. وی با اشاره به مسئولیت اجتماعی شرکت گاز در موضوع ایمنی گاز افزود: در سال جاری 
طرح های گس��ترده ای همانند تولید بازی رازمتان در بس��تر تلفن همراه، تهیه و توزیع کتاب داس��تان در رده های سنی ٦ الی ۱۲ 
سال، تولید تیزر و طرح های گرافیکی، استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای انتشار اطالعیه ها، پیام های ایمنی و ارسال پیامك 
های آموزشی انجام شده است. علوی گفت: همچنین با برنامه ریزی انجام شده بیش از ۴۰ مدرسه به عنوان مدارس هدف در استان 
مشخص شده و کارشناسان خبره این شرکت با حضور در جمع دانش آموزان مطالبی را پیرامون نکات ایمنی و صرفه جویی ارائه 
می کنند تا فرهنگ سازی از سنین پایه صورت گیرد.وی اصحاب رسانه را پل ارتباطی مردم و سازمان عنوان کرد و افزود: استفاده از 

ظرفیت صداوسیما، خبرگزاری ها و جراید نیز از دیگر اقداماتی است که با جدیت پیگیری و دنبال می شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان:
کمتر از یک درصد جمعیت گلستان عضو کتابخانه های استان هستند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان گفت: ۸۲ 
باب کتابخانه نهادی و مشارکتی در سطح استان گلستان فعالیت می کنند و کمتر از یك 
درصد جمعیت استان عضو این کتابخانه ها هستند.رضا قوانلو در نشست خبری با اصحاب 
رسانه اظهار کرد: ۸۲ کتابخانه نهادی ومشارکتی در سطح استان فعالیت می کنند که از 
این تعداد ٦۴ کتابخانه شهری و روستایی و ۱۸ باب کتابخانه مشارکتی است.وی افزود: 
این کتابخانه ها نیازمند تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری هستند و باید برای آن ها 
برنامه های ساختاری و محتوایی تعریف کنیم.قوانلو گفت: در حال حاضر ٦۴٦ هزار و ٦٦۸ نسخه کتاب در کتابخانه های عمومی استان 
موجود بوده که از این تعداد 7۲ هزار و 9۱ نسخه مربوط به حوزه کتاب کودک و 77۵ کتاب بریل ویژه نابینایان است.وی اظهار کرد: 
۳۳ هزار و ۲۴٦ نفر عضو کتابخانه های استان گلستان هستند که از این تعداد هفت هزار و ۲۴9 نفر عضو کودک هستند، این تعداد 
کمتر از یك درصد جمعیت استان گلستان است.قوانلو گفت: کوچکترین عضو کتابخانه های عمومی استان دو سال سن و پیرترین 
فرد 7۵ سال سن دارد.مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان گفت: در سال جاری ۳٦ هزار نفر در جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت 
داشتند و استان گلستان جزو چند استان برتر در این جشنواره بود.وی افزود: در گذشته تملك دارایی کتابخانه های عمومی استان 
تنها به شکل استانی بود و تملك شهرستانی نداشتیم، اما با رایزنی های انجام شده و همکاری سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان 
گلستان در سال جاری تملك شهرستانی داشتیم.قوانلو تصریح کرد: در سال 97، ۵۳7 میلیون تومان مصوبه کتابخانه های عمومی 
استان بود که از این مقدار ۳۳7 میلیون و 9۰۰ هزار تومان به ما تخصیص داده شود، البته از این مبلغ تخصیص داده شده 9۰ میلیون 

تومان تملك استانی و ۲۴7 میلیون و 9۰۰ هزار تومان تملك شهرستانی بود.

بیش از 56 هزار واحد مسکونی روستایی در گلستان مقاوم سازی شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان گفت: بیش از ۵٦ هزار واحد مسکونی 
روس��تایی گلستان نوسازی یا مقاوم س��ازی شده است.محمد تقی زمانی نژاد در مراس��م افتتاح خانه روستایی در والش آباد گرگان 
اظهارداشت: به مناسبت هفته مبارزه با بالیای طبیعی واحدهای مسکونی روستایی که مقاوم سازی شده بود به بهره برداری رسید و 
در استان گلستان تاکنون ۵٦ هزار واحد مسکونی روستای نوسازی و تحویل خانواده ها شده است.مدیر کل مسکن انقالب اسالمی 
استان گلستان تاکید کرد: بیش از ۲۲۸ هزار واحد مسکونی روستایی در گلستان غیرمقاوم بودند که با کمك بنیاد مسکن در قالب 
طرح نوسازی واحدهای روستایی مقاوم سازی شدند.وی تصریح کرد: در طول چند سال اخیر ساخت و مرمت 7۰ هزار واحد مسکونی 
آغاز ش��د که تاکنون بیش از ۵٦ هزار و 7۱۱ واحد روس��تایی به خانواده ها تحویل شده و بقیه هم تا پایان امسال به پایان می رسد.

زمانی نژاد با بیان اینکه حدود ۱۲۸ هزار واحد مسکونی روستایی در گلستان نیاز به مقاوم سازی دارد، اظهار داشت: برای مقاوم سازی 
امسال ۲۵ میلیارد تومان تسهیالت با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۱۵ ساله پرداخت می شود.مدیر کل مسکن انقالب اسالمی استان 
گلستان خاطرنشان کرد: در کنار این تسهیالت 7 تا ۸ میلیون تومان تسهیالت تعمیرات هم در اختیار خانواده ها قرار می گیرد تا کار 

نوسازی به اتمام برسد.

شهردارشهریار:
معتقدم تنها راه حفظ باغهای موجود، تملک آنها توسط شهرداری است

شـهریار- خبرنگار فرصت امروز- شهردار شهریار تنها راه حفظ باغهای موجود در شهریار را 
تملك آنها دانس��ت. احس��ان درخشان نسب در این باره اظهار داشت : با توجه به شرایط اقتصادی و 
افزایش چند برابری ارزش باغها، جاذبه باالیی برای تغییر کاربری دارند.لذا از مهمترین تصمیمات ما 
برای حفظ آنها، خریداری باغها و حفظ و نگهداریشان برای نسلهای بعدی میباشد. وی افزود: بانك 
باغهای شهر را راه اندازی خواهیم کرد تا بتوانیم برای سالهای آتی شهر را از بحران تغییر کاربری در 
همین رابطه در پی تملك چندین باغ بزرگ در نقاط مختلف شهر هستیم. گفتنی است طی سالهای 
اخیر و در پی افزایش قیمت اراضیو باغها، بسیاری از این باغها با هدف سوء استفاده افراد سودجو، تغییر کاربری داده شده و به تاالر، 

رستوران و ساختمانهای چند طبقه شده است که این اقدام ، آسیب زیادی به شاکله شهر وارد کرده است.

جلسه تشریح اقدامات واحد ایمني، بهداشت و محیط زیست شرکت بهره 
برداري نفت و گاز غرب برگزار شد.

کرمانشـاه – منیر دشتی - جلسه تشریح اقدامات واحد ایمني، بهداشت و محیط زیست)HSE( شرکت بهره برداري نفت 
و گاز غرب در ده ماهه س��ال 97 با حضور مهندس ناصري پور مدیر عامل ش��رکت و سایر مدیران و روسا در سالن کنفرانس ستاد 
کرمانشاه برگزار گردید. در ابتداي این جلسه مهندس ناصري پور مدیر عامل شرکت با تقدیر از اقدامات واحد )HSE( گفت: همکاري 
و همراهي همه همکاران در ستاد و مناطق عملیاتي شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب باعث شده که این شرکت کمترین میزان 
شکایات برون سازماني را در حوزه محیط زیست داشته باشد و این افتخار بزرگي است براي شرکتي که در حوزه نفت و گاز فعالیت 
مي کند و در این حد متعهد به حفظ محیط زیست و ارتقاء شاخص هاي زیست محیطي در همه مناطق عملیاتي تحت فعالیت خود 
است. وي در ادامه به حساسیت هاي زیست محیطي مناطق عملیاتي اشاره کرد و گفت: با توجه به واقع بودن میادین شرکت در 
مناطقي که داراي محیط زیست حساس و شکننده اي هستند ، فعالیت در حوزه نفت و گاز به تنهایي داراي خطرات زیست محیطي 
خاص خود مي باشد و در نتیجه نیازمند دقت، توجه و کار مضاعفي است و انشاهلل با تالش واحد )HSE( و همه همکاران این روند 

رو به بهبود همچنان تداوم یابد و بتواند با شاخص هاي زیست محیطي جهاني رقابت کند. 

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن: 
انتقال تجارب بازنشستگان یکی از راه های کلیدی یادگیری سازمان است 
رشت- مهناز نوبری - در راستاي برقراري نظام مدیریت دانش و با هدف کسب تجارب بازنشستگان، جلسات مصاحبه کسب 
تجربه در شرکت گاز استان گیالن در حال انجام مي باشد. حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان این موضوع اظهار 
داش��ت: با تصویب طرح انتقال دانش از بازنشس��تگان گرامی شرکت به پرسنل در جلسه کمیته دانش، این پروژه از روزهای پایانی 
پاییز امسال در شرکت گاز استان در حال اجرا می باشد.مهندس اکبر ادامه داد: بر اساس برنامه ریزي هاي بعمل آمده و در راستای 
بهره مندی از علم و تجربیات بازنشس��تگان محترم، همکاران ش��اغل در سمت هاي مرتبط با سوابق عزیزان بازنشسته در جلساتي 
دوستانه با این عزیزان حاضر شده و به گفتگو و انتقال تجارب می پردازند.وی بیان نمود: بازنشستگان سرمایه های گرانبهای سازمان 
هستند که دریایی از دانش و تجربه در درون خود دارند و قطعا با قرار گرفتن تجربه این عزیزان در کنار توان نیروهای جوان، شاهد 
بهبود روند اجرای امور و پیشرفت سازمان خواهیم بود.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان بیان نمود: این جلسات عالوه 
بر یادگیری و پیشبرد هرچه سریعتر اهداف سازمان، سبب تکریم و بزرگداشت بازنشستگان معزز و از طرفی دیگر موجب شکوفایی 

استعدادها و شایستگی های کارکنان می شود.

میزای ف:
جشنواره طبخ آبزیان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای الیگودرز برگزار شد

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- جش��نواره طبخ آبزیان ب��ا حضور حدود 7۰ نفر از 
نمایندگان بانوان ادارات و کمیسیون بانوان فرمانداری شهرستان الیگودرز در مرکز آموزش فنی 
و حرفه ای شماره ٦ الیگودرز برگزار شد. در این جشنواره خانم حکمت سرپرست مرکز بانوان 
آموزش فنی و حرفه ای شهرس��تان الیگودرز به عنوان مربی آموزشی، نحوه طبخ ماهی به 9 
روش )ماهی شکم پر،  کوفته، فالفل، شینسل، ته چین، خورش قلیه، خمیر یوفکا، ساالد روسی 
با ماهی، ساالد پاسکا(، سفره آرایی و میوه آرایی را بصورت عملی به حاضرین آموزش دادند. این 
جشنواره به منظور تشویق خانواده ها به استفاده از ماهی جهت باال بردن سرانه مصرف آن و با مشارکت مرکز آموزش فنی و حرفه 

ای و اداره شیالت شهرستان الیگودرز برگزار شد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت
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احاطه ش��دن ف��رد ب��ا کتاب ه��ای نخوانده و داش��تن 
کتابخان��ه ای پر از کتب خوانده نش��ده می تواند اش��تیاق و 

تمایل فرد به یادگیری را افزایش دهد.
متخصصان می گویند آموزش مادام العمر به انسان کمك 
می کند که ش��ادتر باش��د، درآمد بیشتر داش��ته و سالم تر 
باش��د. عالوه بر این، افراد معروفی از بی��ل گیتس تا ایالن 
ماس��ك، خواندن کتاب را ی��ك راز مه��م موفقیت عنوان 
کرده ان��د. با این حس��اب چه کاری می توانی��م برای بهبود 
وضع خودمان از این نظر انجام دهیم؟ شاید تصمیم بگیرد 
ک��ه بیرون رفت��ه و تعداد زیادی از کتاب ه��ای گوناگون را 

برای خود خریداری کنید.
ام��ا در این زندگی پرمش��غله، اه��داف و کارهای عملی ما 
همیش��ه با هم س��ازگار در نمی آیند. در ی��ك روال روزمره، 
قفس��ه های کتابخانه ها پر می شوند. ما کتاب ها را می خریم و 
در کتابخانه های مان جای می دهیم تا روزی برسد که بتوانیم 
آن ها را بخوانیم. این کتاب ها معموال به یك باره رها می شوند 
و احتماال هیچ گاه خوانده نش��وند. آیا این اتف��اق برای پروژه  

باهوش تر شدن یك فرد، فاجعه به حساب می آید؟
اگر هرگز جایی برای کتاب خوانی در برنامه  هفتگی خود 
ندارید، جواب پرس��ش فوق مثبت است. شما برای رسیدن 
ب��ه هدف خود باید س��عی کنید با درنظ��ر گرفتن تدابیر و 
اعمال تغییراتی در برنامه  خود، جایی برای کتاب باز کنید. 
باای��ن  حال اگر ن��رخ خرید کتاب تان از می��زان مطالعه تان 

کمتر اس��ت، نباید نگران باش��ید. می خواهی��م به نکته ای 
جالب توجه پیرامون این موضوع اشاره کنیم. کتابخا نه های 
مملو از کتاب های خوانده شده و خوانده نشده  یك فرد، مایه  
شکس��ت و نادانی او نیستند؛ بلکه به نوعی مایه  مباهات نیز 

می توانند باشند.
چرا به یک پادکتابخانه نیاز دارید؟

جواب این پرس��ش در کتاب پرفروش قوی سیاه نوشته  
نیکالس طالب آمده است؛ با این توضیح که به کتابخانه ای 

که کتاب هایش خوانده نشده، پادکتابخانه می گویند.
طالب داس��تان خود را با توصی��ف کتابخانه  حیرت انگیز 
نویس��نده  ایتالیایی،آمبرت��و اک��و با ۳۰ هزار کتاب ش��روع 
می کن��د. آی��ا اکو واقعا هم��ه  آن کتاب ه��ا را خوانده بود؟ 
البته که ن��ه! اما صرف خواندن کتاب ها، تنها نکته  آموزنده  
نگهداری آن کتابخانه  منحصربه فرد نبود. قفس��ه های پر از 
کتاب با یادآوری م��داوم همه  چیزهایی که نمی دانیم، اکو 
را از لحاظ ذهنی گرس��نه و کنجکاو به علم و یادگیری نگه 

می داشت. طالب در این زمینه می نویسد:
ی��ك کتابخانه خصوص��ی، نه ی��ك کاالی تجملی، بلکه 
ابزاری برای پژوهش است. کتاب های خوانده نشده بیشتر از 
کتاب های خوانده ش��ده مفید هستند. کتابخانه باید درباره  
همه آن  مواردی که نمی دانید، مانند اقتصاد و جزییات آن 
کتاب داشته باشد. شما با افزایش سال های عمرتان، دانش 
بیش��تری می آموزید و کتاب های بیشتری جمع می کنید، 

هرچه بیش��تر ی��اد می گیری��د و کتاب می خری��د، ردیف 
کتاب های نخوانده طوالنی تر می شود. ما اسم این مجموعه 

کتاب های نخوانده را پادکتابخانه گذاشتیم.
یك پادکتابخانه، یادآورنده ای قوی برای محدودیت های 
فرد اس��ت. به طور طبیعی، م��وارد مختلفی وجود دارند که 
شما درباره  آن چیزی نمی دانید، یا اطالعات تان ناقص است 
و درباره  آن اش��تباه می کنید. زندگی کردن در کنار چنین 
پدیده ی��ادآوری، فرد را در جهت یادگیری و تصحیح خود 

سوق می دهد. طالب ادعا می کند:
مردم اغلب تمایلی به استفاده  کلماتی که معرف نخواندن 

و تجربه نکردن آن هاست، ندارند.
شاید بپرسید چرا؟ احتماال به دلیل واقعیت روانشناختی 
مشهور به نام اثر دانینگ کراگر است که افراد دارای دانش 
کمت��ر، متمایل به ابراز توانایی و علم بیش��تر از خودش��ان 
هس��تند. باید بدانیم ک��ه هر اندازه راحت ت��ر به کم بودن 
دان��ش  خودمان اذع��ان کنیم، یادگیری مان هم س��ریع تر 

خواهد بود.
بنابراین، بهتر اس��ت کمتر خودتان را ب��رای خرید زیاد 
کتاب یا داش��تن فهرس��ت طوالن��ی کتاب ه��ای نخوانده 
سرزنش کنید. همه  کتاب هایی که نخوانده ایم، نشانه  جهل 
ماس��ت. اما اگر عمق نادانس��ته های مان را بدانیم، در مسیر 

یادگیری در قیاس با سایر مردم پیشتاز خواهیم بود.
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از خرید زیاد کتاب و نداشتن فرصت کافی برای مطالعه آن نترسید

باشگاه اتلتیکو مینیرو با توکن گالو وارد دنیای ارزهای دیجیتال می شود
باشگاه فوتبال اتلتیکو مینیرو همانند بارسلونا و یوونتوس قصد دارد توکن اختصاصی خود را برای هواداران 
ارائه کند تا هواداران با روش جدیدی بلیت مسابقات را تهیه کنند. باشگاه اتلتیکو مینیرو برزیل، آخرین تیم 
فوتبالی است که استفاده از ارز دیجیتال را به رسمیت شناخت و هم اکنون در حال عرضه  توکن ارز دیجیتال 
اختصاصی خود با نام س��که گالو )Galo Coins( برای هواداران اس��ت. فوتبال و ارز دیجیتال ترکیبی عالی 
هس��تند چراکه هر دو مورد از محبوبیت باالیی برخوردارند و ترکیب آن ها به نظر معجونی محبوب می ش��ود. 
باتوجه  به ترند این روز ها که نشان از گسترده شدن استفاده از ارزهای دیجیتال دارد، فوتبال گزینه  خوبی برای 

استفاده است؛ چراکه فوتبال یکی از بهترین و بزرگ ترین دلمشغولی های جهان محسوب می شود.
توکن ارز دیجیتال جدید برای هواداران فوتبال

اتلتیکو مینیرو یك باشگاه لیگ برتری برزیلی است که قصد دارد ارز دیجیتال خود را که سکه گالو نام دارد، 
برای هواداران این باشگاه ایجاد کند تا هواداران بتوانند از طریق ارز دیجیتال بلیت مسابقه و کاالهای دیگر را 
 Galo از فروشگاه این باشگاه خریداری کنند و همچنین از تخفیف های بی شمار باشگاه بهرمند شوند. کلمه
در انگلیس��ی به معنای خروس است که نماد خوش شانسی باش��گاه است. این کار اتلتیکو مینیرو را به اولین 
باشگاه فوتبالی در برزیل تبدیل می کند که ارز دیجیتال مبتنی بر بالک چین را در سراسر آمریکا جنوبی برای 
خرید، عرضه کرده است. بهترین بخش سکه، سادگی استفاده از این ارز دیجیتالی است که برای جذب کاربران 
جدید ارز دیجیتال ضروری است. Galo Coins همان قیمت ارز واقعی برزیل را دارد. هواداران برای استفاده  
از توکن ها باید حداقل ۵۰ سکه گالو خریداری کنند که حدود ۱۳ دالر آمریکا ارزش دارد. توکن ارز دیجیتال 
گالو اتلتیکو مینیرو شبیه پلتفرم Foot Coin است و به کاربران اجازه می دهد تا Galo Coins را با اتریوم 

مبادله کنند. دو باشگاه اروپایی پاریس اند ژرمن و یوونتوس نیز به سراغ استفاده از ارزهای دیجیتال رفته اند.
مشارکت بین فوتبال و ارز دیجیتال

اخیرا ارتباط بین دنیای ارزهای دیجیتال و دنیای فوتبال تنگاتنگ تر از پیش ش��ده است؛ اعجوبه های فوتبالی مثل 
 Ronaldinho( سکه اختصاصی خود را تحت عنوان )رونالدینیو )ستاره  بی بدیل و اسبق باشگاه بارسلونا و اتلتیکو مینیرو
Soccer Coin )RSC با هدف تأسیس و توسعه انواع استادیوم های فوتبالی مبتنی بر واقعیت مجازی در سراسر جهان 
ایجاد کرده اس��ت. فوتبالیست های مطرح دیگری همچون دیدیه دروگبا، مایکل اوون، روبرتو کارلوس، لوئیس فیگو و 
لیونل مسی با ایجاد سکه های اختصاصی خودشان یا توکن های دیگر به صنعت ارز دیجیتال ملحق شده اند. اوایل سال 
جاری، گیبرالتار یونایتد اولین باشگاه فوتبالی در جهان بود که حقوق بازیکنانش را با ارز دیجیتال پرداخت کرد. پابلو 
دانا، مالك باش��گاه، ارز دیجیتالی خودش را با نام Quantocoin س��اخته است که می تواند به عنوان یك طرح برای 

باشگاه هایی که به دنبال یکپارچه سازی ارز دیجیتال باشگاه فوتبال شان هستند، مورد استفاده قرار گیرد.
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6 ذهنیت قدیمی که سد راه موفقیت کاری تان می شوند
حتما تایید می کنید که برخی باورهای قدیمی جایی در چشم انداز کاری امروز ندارند. با این حال اما وقتی 
با کارکنان ش��رکت های مختلف از جمله جوان ترها هم کالم می ش��وید در کمال تعجب در خواهید یافت که 
بسیاری هنوز هم ذهنیت های قدیمی را که مربوط به چندین دهه پیش می شده، دارند و به آنها پایبندند. در 
ادامه می خواهیم برخی از این باورها که دیگر جایی در کسب و کارهای مدرن ندارند را همراه با شما برشماریم.

تا زمانی که خوب کار کنم برای من در این شرکت جا هست
نباید فراموش کنید که همه مشاغل موقتی هستند. دیگر دوران استخدام های مادام العمر سپری شده و در 
محیط های کاری پویای امروز ش��رکت ها نمی دانند کاری که برای شان انجام می دهید یا محصولی که رویش 
کار می کنید فردا هم وجود خواهد داشت یا خیر. گاهی اوقات مهارت های شما )هر قدر هم ناشی از نبوغ تان 
باشند( قدیمی می شوند و این یعنی شما همواره باید آماده برداشتن گام های بعدی برای شغل آینده خود باشید.

شرکت موظف است مرا در حرفه ام رشد دهد
دوران برگزاری کالس های آموزشی بزرگ هم دیگر سپری شده و این کالس ها جای خود را به دوره های 
ش��خصی داده اند، بنابراین این وظیفه شماس��ت که اهداف کاری تان را تثبیت ک��رده و یك برنامه مدون 
یادگیری برای خود تدوین کنید تا در مس��یر موفقیت ق��رار بگیرید. مدیری می گوید: این وظیفه هر فرد 
است که رشد حرفه ایش را تحت کنترل در بیاورد. آنها باید در چارچوب اهداف کاری شان آموزش ببینند 

و این اهداف برای هر فرد متفاوت است.
حضور در شبکه های اجتماعی خودخواهی است

ش��بکه های اجتماعی نه تنها ابزاری در دس��تان ش��ما برای برندس��ازی ش��خصی تان هس��تند بلکه با 
اش��تراک گذاری محتوای شرکت ها با دنبال کنندگان خود و حضور در جدیدترین پست های رسانه ای آنها 
روش��ی فوق العاده برای تبدیل ش��دن به سفیر برند شرکتی را دنبال خواهید کرد که برایش کار می کنید. 
این نکته را هم در نظر داش��ته باش��ید که کارکنان بیشتر از واحد روابط عمومی شرکت ها، مدیران عامل 
و بنیانگذاران مورد اعتماد مردم هس��تند. ۴۱درصد از ما باور داریم که کارکنان قابل اطمینان ترین منبع 
اطالعات در رابطه با یك کس��ب و کار هس��تند. حضور پررنگ در ش��بکه های اجتماعی همچنین به شما 
کمك می کند که شبکه کاری خود را داشته باشید و حتی برای تامین نیروی انسانی از آن کمك بگیرید. 

در مقابل شرکت نیز شما را نیرویی ارزشمند قلمداد می کند.
موفقیتم در دستان مدیرم است

اینکه سرنوشت خود را تماما در دستان مدیر خود قرار دهید کاری بس خطرناک است و اینکه روابط تان با او 
چقدر نزدیك باشد هم تاثیری در ماجرا ندارد. البته حتما زمانی بوده که مدیر تان تاثیری فوق العاده روی موفقیت 
شما داشته اما امروز کار شما کسب و کار خودتان است و باید طوری آن را اداره کنید که انگار شما مدیرعامل آن 
هس��تید. اینکه به مدیرتان اجازه دهید کار ش��ما را تحت کنترل خود در آورد یك مشکل جدی دارد و آن اینکه 
مدیر شما قطعا دستور کاری خود را دارد و آنچه برای شما می خواهد ممکن است با خواسته شما در تناقض باشد.

اینکه برند شخصی خودم را داشته باشم خیانت به شرکتم است
اگر برند خودم را بسازم آن وقت به عنوان یك کارمند وفادار شناخته نمی شوم. واقعیت اما این است که 
شرکت های بزرگ خواهان برندسازی هم برای شرکت و هم برای تك تك کارکنان شان به صورت همزمان 
هس��تند. در همین رابطه باید به خاطر داشت که نشانه مدیریت برند سالم ثبات است و نه پیروی بی قید 

و شرط و در نتیجه توصیه نمی شود که یك شغل تماما وقف شرکتی بشود.
وقتی دنبال کار جدید می گردم فقط باید برند خودم را مدیریت کنم

شما هر روز و در هر کاری که انجام می دهید باید برند خود را مدیریت کنید و برای فرصت هایی که نمی دانید 
وجود دارند یا خیر همواره در دسترس باشید. وقتی برندی قوی داشته باشید که همواره هم در دید افراد درست 

قرار داشته باشد فرصت ها به سراغ تان می آیند و نیازی به تمرکز ویژه روی این کار نیست.
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