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معافیت بدهکاران بانکی از پرداخت سود و جریمه با مصوبه مجلس

تشویق بدحسابان بانکی
مجلس برای دومین س��ال متوالی »بخش��ودگی جرایم بانکی بدهکاران« را در بودجه کش��ور گنجاند تا راهی 
برای کاهش مطالبات معوق بانک ها باز شود؛ در حالی که کارشناسان از این رویه به عنوان »تشویق بدهکاران و 
بدحس��ابان« یاد می کنند. به گزارش ایرنا، یک اصل پذیرفته ش��ده بانکی در سراسر جهان وجود دارد و آن اینکه 
وقتی از بانک تس��هیالتی با هر نیتی می گیرید، باید در موعد مقرر آن را بازگردانید وگرنه مش��مول جریمه تاخیر 
می شوید؛ در اغلب کشورها برای کمک به تولیدکنندگان و کارآفرینان یک دوره تنفس را برای بازپرداخت وام ها 
در نظر می گیرند تا طرح ها به س��طحی از س��وددهی برس��د که فرد بتواند از محل درآمدی که کس��ب می کند، 
وام را بپردازد. در س��ال های گذش��ته به دلیل ش��رایط اقتصادی پیش آمده در تولید، بس��یاری از تولیدکنندگان 
در ایران در بازپرداخت وام های دریافتی خود با مش��کل روبه رو ش��دند؛ در این ش��رایط، مجلسی ها با هدف رفع 
مشکل این گروه سال گذشته در جریان تصویب الیحه بودجه 97 کل کشور بندی را به آن الحاق کردند که اگر 
وام گیرنده – تس��هیالتی که تا پایان س��ال 96 سررسید شده باشد - را تا پایان شهریور 97 تسویه کند، بانک ها...

چرا بخش خصوصی در حال ترک ساخت و ساز است؟

 6 اقدام اورژانسی
برای کنترل قیمت مسکن
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جزییات افزایش وام ازدواج در سال ۹۸

تیم های کوچک بیشتر از تیم های بزرگ کارایی دارند
مزایای داشتن دوربین امنیتی برای کسب و کار خود

5 روش برای محبوبیت کسب و کارهای کوچک در اجتماع
5 مؤلفه  برای یک سایت بازاریابی مستقیم موفق

چگونه مانیفست برندمان را طراحی کنیم؟
در آگهی مک دونالد، برگر کینگ خورده شد

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

کارلوس گوسن
 با قرار وثیقه

از زندان آزاد شد

3
شـورای نگهبان کلیت تبصره حقوق برای افزایش 4۰۰ هزار 

تومانی حقوق کارکنـان را تایید کرده و تنها وجود 
یک ایراد فنی است که باید رفع شده و اجرای آن...

ماجرای افزایش حقوق به کجا رسید؟

 یک قدم تا افزایش
۴۰۰ هزار تومانی حقوق

یادداشت
 چین، هند، ایران

و باقی قضایا

ک��ه  اقتص��ادی  اختالف��ات 
بین چی��ن، هن��د و آمریکا در 
ماه ه��ای اخیر به وج��ود آمده 
اس��ت و رئیس جمه��ور ایاالت 
متحده آمری��کا تصمیم گرفته 
ت��ا مالیات ها را ب��رای فعالیت 
ش��رکت های وابس��ته ب��ه این 
دو کش��ور افزای��ش دهد باعث 
جدایی اقتصادی این کش��ورها 

شده است.
ترام��پ همچنین تالش کرد 
محصوالت  که  مشتری هایی  تا 
خری��داری  را  چی��ن  و  هن��د 
می کردند را به س��مت آمریکا 
جذب کند که تاکنون موفق به 

این مهم نشده است.
فرصت  وضعیتی  چنی��ن  در 
ت��ا  اس��ت  مناس��بی  بس��یار 
جمهوری اس��المی ایران بتواند 
از ای��ن موقعیت اس��تفاده کند 
و در ای��ن وضعی��ت سیاس��ت 
خارج��ه ایران به جهانیان ثابت 
کنی��م که نمی توان به آمریکا و 
سیاست های آنها اعتماد داشت 
و به نوع��ی حقانیت خودمان را 
ثابت کنیم این در صورتی است 
که ما نباید مانند تجربه ای که 
بع��د از فروپاش��ی ش��وروی به 
وجود آمد و نتوانس��تیم از آن 

به��ره اقتصادی ببریم، 
3فرصت سوزی کنیم...
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با پایان س��ال ۲۰۱۸ میالدی این سوال در افکار عمومی مطرح شده که این 
س��ال را به چه نامی خواهند شناخت. در اغلب گزارش ها سال ۲۰۱۸ به عنوان 
س��الی که بزرگ ترین تح��والت ژئوپلیتیکی در دنیا اتفاق افت��اده، نام می برند؛ 
س��الی که س��اختارهای اقتصادی دنیا تغییر کرد و بی ثباتی فضای سیاس��ی بر 
پیش بینی های اقتصادی تاثیر گذاشت. حال که این سال پایان یافته، اغلب این 
س��وال مطرح می شود که س��ال جدید برای ما آبستن چیست؟ آیا دوباره تنش 
و بحران اقتصادی و سیاس��ی را باید انتظار داشته باشیم یا اینکه دنیا به سمت 

آرامش و ثباتی تازه حرکت می کند.
ب��ه گزارش آینده نگر، موسس��ه »بروکینگز« در گزارش��ی به پیش بینی س��ه 
مس��اله مهم دنیا در س��ال پیش روی میالدی پرداخت و نوش��ت: سال ۲۰۱۸ 
س��الی اس��ت که باالترین تحوالت در عرصه سیاسی دنیا اتفاق افتاد، اما به نظر 
می رسد در سال ۲۰۱9 هم مسائل زیادی دامنگیر اقتصاد دنیا و جوامع جهانی 
می ش��ود. تحوالتی از قبیل خروج بریتانی��ا از اتحادیه اروپا و تبعات اقتصادی و 
اجتماعی ناش��ی از این تصمیم که می تواند روی تمام کش��ورهای اروپایی تاثیر 
بگذارد. افزایش بدهی های دولتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی که می تواند 
مش��کالت زیادی را ب��رای اقتصاد این کش��ورها به همراه بی��اورد و در نهایت، 
تح��والت مهم تجاری که به دنبال ب��اال گرفتن اختالفات تجاری آمریکا و چین 

محتمل تر شده است.
به این ترتیب، س��ال ۲۰۱9 س��الی بسیار س��خت برای تجارت است. در این 
سال رقابت آمریکا و چین در جهت افزایش تعرفه های تجاری ادامه دارد. انتظار 
می رود سیاست های سخت گیرانه تری اجرا شود و کشورهای جهان در این سال 
ب��ا چالش های زیادی برای تجارت با آمریکا و دیگر کش��ورهای صنعتی روبه رو 
باشند. افت حجم و ارزش تجارت آمریکا و چین به دنبال باال گرفتن اختالفات 
این دو کشور باعث می شود تا ارزش رشد تولید ناخالص داخلی دنیا کاهش پیدا 

کند و این موضوع بسیار نگران کننده است.
* اس��تاندارد زندگی رشد نکرده است: اولین مش��کل بزرگی که اقتصاد دنیا 
در س��ال پیش رو تجربه خواهد کرد ارتقای اس��تاندارد زندگی مردم اس��ت. در 
س��ال های گذشته دولت ها برای افزایش نرخ رشد اقتصادی تالش زیادی کردند 
زیرا تصور عمومی این بود که با ارتقای نرخ رشد اقتصادی یک کشور، استاندارد 

زندگی مردم هم ارتقا پیدا می کند ولی ش��واهد نش��ان می ده��د که لزوما این 
رابطه مس��تقیم وجود ندارد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای 
صنعتی، افزایش نرخ رش��د اقتصادی باعث ارتقای اس��تانداردهای زندگی طبقه 
متوسط نشده است. خانواده های معمولی در این کشورها بر این باورند که تنها 
افراد و خانواده های خاص می توانند از منافع ناش��ی از رش��د اقتصادی کش��ور 
بهره مند ش��وند. بسیاری پا را از این فراتر می گذارند و ادعا می کنند که افزایش 
نرخ رشد اقتصادی و صنعتی در کشورهای صنعتی و اتوماسیون و ارتقای سطح 
تکنولوژی ک��ه زمینه را برای ارتقای راندمان فعالیت های اقتصادی فراهم کرده 
اس��ت به نفع طبقات متوس��ط و پایین اقتصادی نیست. آنها بر این باورند که با  
توس��عه اتوماسیون تنها امنیت ش��غلی کارگران و کارمندان از بین رفته است و 
ای��ن موضوعی نگران کننده برای این طبقه از اقتصاد اس��ت. بر طبق این ادعا با 
توسعه تکنولوژی و رشد اقتصادی، طبقات پایین اقتصادی فقیرتر شده اند و این 

موضوع باید به صورت کامال جدی در نظر گرفته شود.
در کش��ور کانادا مطالعات دیگری انجام شد که نشان داد حتی بعد از اجرای 
طرح پرداخت های انتقالی به  مردم، متوس��ط درآمد مردم بعد از کس��ر مالیات 
تنها ۰.6درصد  نسبت به سال ۲۰۰۸ رشد کرده است در حالی که طی ۱۰سال 
مورد مطالعه نرخ رشد اقتصادی این کشور بالغ بر ۲درصد رشد کرده است. این 
نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور باعث رشد درآمد و قدرت خرید مردم و 
رشد توان آنها در تامین نیازهای شان نشده است. مطالعات انجام شده در بریتانیا 

هم تاییدکننده همین مسئله است.
* بحران زیس��ت محیطی جدی اس��ت: طی یک دهه اخی��ر وضعیت محیط 
زیس��ت در دنیا آس��یب زیادی دیده است که بس��یاری  دلیل آن را بی توجهی 
به محیط زیس��ت در جریان وضع سیاست های تقویت کننده رشد اقتصادی در 
دنیا می دانند. در بس��یاری از کشورها کارخانه های صنعتی و تولیدی مختلف با 
اس��تفاده از سوخت های فسیلی کار می کند که درآمد زیادی برای این کشورها 
دارد و باعث رشد اقتصادی و رشد درآمد صادراتی این کشورها شده است، ولی 
افزایش انتش��ار گازهای آالینده و تبعات ناشی از آن مسئله ای غیرقابل اغماض 
اس��ت؛ مس��ئله ای که باید جدی گرفته ش��ود و نادیده گرفتن آن تنها می تواند 
بحران زیست محیطی را افزایش دهد.                           ادامه در صفحه 3

موسسه »بروکینگز« پیش بینی کرد

3 چالش مهم جهان در سال 2۰1۹ میالدی

آلبرت بغزیان
استاد اقتصاد دانشگاه تهران

محمدرضا قدیمی

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت پدر گرامیتان را به 
جنابعالی و بستگان داغدار تسلیت عرض نموده و از 
پیشگاه ایزد منان برای آن مرحوم آمرزش و رحمت 

واسعه الهی و برای بازماندگان معزز و جنابعالی 
سالمتی و مزید توفیقات مسئلت داریم.

جناب آقای

سید مسعود یعقوبی



س��ازمان همکاری اقتصادی و توسعه )OECD( یکی از تاثیرگذارترین 
نهادهای اقتصاد جهانی اس��ت و به عنوان باشگاه کشورهای ثروتمند هم 
ش��ناخته می شود. این س��ازمان در تازه ترین گزارش خود به مناسبت روز 
جهانی زن به رتبه بندی ۱۲۰ کشور جهان براساس تبعیض شغلی پرداخته 
و اعالم کرده که محرومیت زنان از فرصت های شغلی برابر، 6 تریلیون دالر 
به اقتصاد جهانی خس��ارت زده اس��ت، یعنی بیش از 7درصد از کل تولید 
ناخالص داخلی جهان. در این رتبه بندی، کش��ورهای جهان از نظر عدالت 
جنسیتی در محیط کار و براساس امتیاز صفر تا ۱۰۰ رده بندی شده اند که 
صفر به معنای کمترین میزان تبعیض و ۱۰۰ به معنای بیش��ترین میزان 
تبعیض شغلی است. طبق گزارش س��ازمان همکاری اقتصادی و توسعه، 
سوییس با امتیاز ۸.۱ بهترین کشور جهان برای اشتغال زنان است و یمن 

با 6۴ امتیاز، تبعیض آمیزترین محیط کاری برای زنان را دارد.
پس از سوییس نیز کشورهای دانمارک، سوئد، فرانسه و پرتغال در صدر 
بهترین کشورهای جهان برای اش��تغال زنان ایستاده اند و دارای کمترین 
میزان تبعیض برای زنان در محیط شغلی بوده اند. پرواضح است که ایران 
رتبه مناسبی در این گزارش ندارد و در رتبه بندی امسال، باالتر از پاکستان 
و یمن و پایین تر از اردن و گینه در رده ۱۱۸ جهان ایس��تاده است؛ یعنی 
ایران از میان ۱۲۰ کشور جهان تنها از دو کشور به لحاظ عدالت جنسیتی 
در محیط کار، وضعیت مناس��ب تری داش��ته و یا به عبارت بهتر، وضعیت 

مخرب تری نداشته است.
مزایای اشتغال زنان برای اقتصاد

در کشورهای توس��عه یافته، اختالف دستمزد دریافتی زنان و مردان به 
طور متوس��ط معادل ۱3.6درصد بوده اس��ت. به گفته گابریال راموس، از 
مدیران ارش��د سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، جهان با وجود اجماع 
بر س��ر عدالت جنسیتی به عنوان اولویتی مهم، به کندی در حال حرکت 
به سمت پر کردن شکاف جنسیتی است و این مساله در برخی از کشورها 
حادتر هم ش��ده اس��ت، بنابراین نیاز اس��ت تا راه های هوشمندانه تری در 
طراحی سیاس��ت ها به کار گرفته شود تا نتایج مقبول تری به دست بیاید، 

وگرنه تا ۲۰۰ سال دیگر هم به عدالت جنسیتی نخواهیم رسید.
در واق��ع، با وجود تمام پیش��رفت ها در هزاره س��وم میالدی، ش��کاف 
جنس��یتی در نیروی کار همچنان پررنگ است و برای نمونه، هیچ اقتصاد 
پیشرفته یا کشوری که درآمدی متوسط دارد، نتوانسته شکاف جنسیتی 
را ب��ه کمتر از 7 واحد درصد کاهش دهد. ای��ن رقابت ناعادالنه بین زنان 
و م��ردان، هزینه اقتصادی قابل توجهی به دنبال دارد، زیرا مانع باال رفتن 

بهره وری می شود و بر رشد اقتصادی سایه می اندازد. 
مطالعه ای که صندوق بین المللی پول به تازگی انجام داده، نشان می دهد 
موانع تبدیل ش��دن زنان به نیروی کار )همانند تبعیض و سایر فاکتورهای 
اجتماعی و فرهنگی( هزینه برتر از آن چیزی هس��تند که نتایج تحقیقات 
قبلی نش��ان می دهند و مزیت های کاهش ش��کاف جنسیتی بیشتر از آن 
چیزی اس��ت که پیش از این گفته می ش��د. بنابراین، سیاست گذاران باید 

بیشتر از قبل بر نابودی موانع اشتغال زنان متمرکز شوند.
اهمیت تنوع جنسیتی

گزارش صندوق بین المللی پول که ش��واهد قابل توجهی از اقتصاد خرد 
در آنها استفاده شده، نشان می دهد که زنان و مردان می توانند چشم اندازها 
و مهارت های متفاوتی را در محیط کار پیاده سازی کنند؛ از جمله داشتن 
رویکردهای مختلف نس��بت به ریس��ک و همکاری. این مطالعه همچنین 
نش��ان داده شرکت هایی که هیات مدیره آنها ترکیب متوازنی از جنسیت 
را دارد، عملک��رد مال��ی بهتری دارند. نکته جالب این اس��ت که مطالعات 
قبل��ی اثرات اقتصاد کالن این عوامل خ��رد را نادیده گرفته بودند. نیروی 
کار، مجموع متناس��بی از کارگران زن و م��رد را دربر می گیرد. از آنجا که 
در این مجموعه اگر یک زن جای یک مرد را بگیرد، تاثیری کلی بر اصل 
نیروی کار نمی گذارد، ظاهرا تنوع جنسیتی مزیت بارزی ندارد و این تصور 
وجود دارد که مردان و زنان می توانند جایگزین یکدیگر شوند، اما شواهد 
تحقیق، ش��امل داده های اقتصاد کالن، داده های بخش��ی و داده هایی در 
سطح شرکت ها نش��ان می دهد زنان و مردان در فرآیند تولید، یکدیگر را 
تکمیل می کنند و یک مزیت افزوده ایجاد می کنند. به عبارت بهتر، اضافه 
کردن زنان بیشتر به نیروی کار نسبت به افزایش همان میزان نیروی کار 

مرد می تواند دستاوردهای اقتصادی بزرگ تری به دنبال داشته باشد.
مزایای کلیدی کاهش شکاف جنسیت

مزایای کلیدی کاهش شکاف جنسیت از یک سو، نشان دهنده رشد اقتصادی 
هرچه بیشتر است و از سوی دیگر، بهره وری و درآمد باالتر و همچنین بازدهی 

بیشتر برای کاهش موانع جنسیتی در مسیر توسعه را نشان می دهد.
* رشد هرچه بیشتر: زنان مهارت های تازه ای وارد محیط کار می کنند و 
بهره وری و رشد ناشی از این اتفاق )از طریق کم کردن موانع مشارکت زنان 
به عنوان نیروی کار( بسیار بیشتر از آن چیزی است که قبال تصور می شد. 
در واقع، در نمونه های بررسی شده صندوق بین المللی پول، کشورهایی که 
در نیمه پایینی رده بندی نابرابری جنسیتی قرار گرفته اند، اگر این شکاف 
را کمت��ر کنند، می توانند تولید ناخالص داخل��ی )GDP( خود را به طور 
میانگین 3۵درصد افزایش دهند. چهار پنجم این دستاوردها ناشی از اضافه 
شدن افراد به نیروی کار است، اما یک پنجم دستاوردها به طور کامل، از اثر 

تنوع جنسیتی بر بهره وری نشأت می گیرد.

* بهره وری باالتر: وقتی داده های قدیمی را در موقعیت هایی که شکاف 
جنس��یتی در طول زمان کمتر شده تفسیر می کنیم، می بینیم اثر تقویت 
کارایی افراد بیش از حد مورد تاکید قرار گرفته اس��ت. بررسی های بیشتر 
نشان می دهد بخش��ی از این دستاورد، به افزایش مشارکت زنان در طول 

زمان برمی گردد.
* درآمد باالتر: نتایج مطالعه صندوق بین المللی پول نشان می دهد که 
افزایش مشارکت زنان به عنوان نیروی کار و به دنبال آن افزایش بهره وری، 
دس��تمزد مردان و زنان را افزایش می دهد. این موضوع مهمی است، چون 
دستمزد باالتر باعث می شود همه به برداشتن موانعی که زنان را از داشتن 

مشاغل خوب عقب می راند، کمک کنند.
* بازدهی بیش��تر برای کاهش موانع جنس��یتی در مسیر توسعه: رشد 
بخش خدمات به واسطه توسعه اقتصادی، باعث می شود زنان بیشتری وارد 
بازار کار شوند، اما مطالعه صندوق بین المللی پول نشان می دهد موانعی که 
سر راه اشتغال زنان وجود دارند، این فرآیند را کند می کنند. این موانع در 
مناطق و کشورهای مختلف، فرق دارند و در برخی قسمت های دنیا بسیار 
بزرگ هستند. آثار سوء این موضوع بر رفاه خانوار بسیار قابل توجه است. 
به عنوان مثال، آمارها نش��ان می دهد افزایش اشتغال زنان در منطقه های 
خاورمیانه و شمال آفریقا و جنوب آسیا، هزینه های رفاه را در این مناطق 

تا ۲۰ درصد افزایش داده است.
استفاده از مزیت ها

درست اس��ت که چوب جادویی برای حل این مس��اله وجود ندارد، اما 
با به کارگیری برخی سیاس��ت ها می توان ش��کاف جنس��یتی را کم کرد. 
تدوی��ن قوانینی ک��ه زنان را از حقوق مس��اوی در مالکیت و کار بهره مند 
کند، از جمله این سیاست هاست. مبارزه با نابرابری جنسیتی در تحصیل 
و بهداشت، تخصیص مرخصی زایمان برای مردان و زنان و ارائه تسهیالتی 
برای مراقبت از کودکان، می تواند مش��ارکت زن��ان را در بازار کار افزایش 
دهد. افزایش دسترس��ی به زیرس��اخت های حمل ونقل، برق و آب، به ویژه 

در مناطق محروم، باعث باال رفتن مشارکت زنان در محیط کار می شود.
مواردی که گفته شد، نگرانی های تازه ای نیستند، اما توجه فوری به آنها 
باید بارها مورد تاکید قرار بگیرد. صندوق بین المللی پول، س��ال ها پیشتاز 
انتشار تحلیل هایی بوده که هزینه های اقتصادی نابرابری و راه های احتمالی 
برطرف کردن آن را بررس��ی کرده اس��ت. حاال هم��ه می دانند که حضور 
نابرابر زنان و مردان در عرصه کار، هزینه های اقتصادی هنگفتی به دنبال 
دارد و می تواند س��المت اقتصادی کشورها را به خطر بیندازد. چیزی که 
باید بدانیم این اس��ت که این هزینه ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که 
فکر می کردیم. حاال که این تصویر کلی را می دانیم، مس��اله ایجاد برابری 

جنسیتی برای ما جذاب تر می شود.

وقتی زنانگی اشتغال به بهره وری بیشتر می انجامد

بهترین کشورهای جهان برای اشتغال زنان

»بخش زنان س��ازمان مل��ل متحد« به مناس��بت »روز جهانی زن« 
یادداش��تی را درخصوص اهمیت ارتقای نقش زن��ان و افزایش برابری 
جنسیتی منتشر کرده اس��ت. این مطالعه بر اهمیت نوآوری در زمینه 
شناسایی و دسترسی به روش هایی که موانع پیشروی برابری جنسیتی 
را از میان برداش��ته و س��رمایه گذاران را تشویق به س��رمایه گذاری در 
نظام های اجتماعی جنسیتی می کند، تاکید دارد. این درحالی است که 
برخی کارشناسان معتقدند وجود تنوع جنسیتی در هیات مدیره بنگاه ها 

گام مهمی برای تغییر ذهنیت هیات مدیره در ایجاد این تنوع است.
دس��تیابی به اهداف بلندپروازانه توسعه پایدار، نیازمند تغییرات قابل 
توجه، رویکردهای یکپارچه و راه حل های جدید است، به ویژه هنگامی 
که برای ارتقای برابری جنس��یتی و توانمندسازی همه زنان و دختران 
به کار رود. با توجه به مسیرهای فعلی، مداخالت موجود برای دستیابی 
برابری جنسیتی تا سال ۲۰3۰ کافی نیست، لذا دستیابی به رویکردهای 
نوآورانه ای که »کس��ب و کار به طور معمول« را متحول می کنند، برای 
حذف موانع س��اختاری و اطمینان از اینکه هی��چ زن و دختری از این 

جریان عقب نمی ماند، مهم هستند.
ن��وآوری و فناوری، فرصت های بی بدیلی فراه��م می کنند، اما آمارها 
نشان می دهد تقسیم بندی جنسیتی در حال افزایش بوده و در مقایسه 
ب��ا مردان، حضور زنان در زمینه علوم، فناوری، مهندس��ی، ریاضیات و 
طراحی، کمرنگ است. این موضوع مانع از توسعه و تأثیرگذاری زنان بر 
نوآوری های جنسیتی به منظور دستیابی به تحوالت در جامعه می شود، 
بنابراین الزم است ایده ها و تجارب زنان از طریق بانکداری همراه، هوش 
مصنوعی و اینترنت، به طور مس��اوی بر طراحی و اجرای نوآوری هایی 

که جوامع آینده ما را ش��کل می دهد، تاثیر گذارد. در سراس��ر صنعت 
سرمایه گذاری، صاحبان و مدیران دارایی ها برای افزایش تنوع جنسیتی 
در همه س��طوح رهبری تالش می کنند. شواهد دهه گذشته حاکی از 
آن اس��ت که س��طح باالتری از تنوع جنسیتی می تواند تاثیر مثبتی بر 
عملکرد شرکت ها و رشد اقتصادی داشته باشد. شرکت هایی با رهبری 
قوی زنان در س��طح هیات مدیره 36.۴درصد بازدهی سهام باالتری در 
مقایسه با شرکت هایی که تعداد کمی از زنان در هیات مدیره آنها وجود 
دارد، داش��ته اند. از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، یکی از موضوعات مهم 
این اس��ت که چگونه می توان تنوع جنس��یتی در هیات مدیره شرکت 
را در تمام س��طوح مدیریتی ایجاد کرد. ب��رای حمایت از این تالش ها، 
ابزار جدیدی ایجاد شده که سرمایه گذاران به ترویج تنوع جنسیتی در 
شرکت هایی که س��رمایه گذاری می کنند، بپردازند. در ماه مارس سال 
۲۰۱7، مجس��مه »دختر بی باک« در قل��ب منطقه مالی نیویورک قرار 
داده شد تا نشان دهنده تالش ها برای باال بردن آگاهی در مورد اهمیت 
تنوع جنسیتی در رهبری شرکت ها باشد. با این حال، این کمپین تنها به 
افزایش آگاهی بسنده نکرده است. بلکه همواره خواهان ایجاد تغییراتی 
در شرکت ها به منظور افزایش برابری جنسیتی بوده است. اگرچه اضافه 
شدن یک مدیر زن در یک هیات مدیره به تنهایی نمی تواند موثر باشد، 
اما برخی کارشناس��ان این حوزه بر این باورند که افزودن دیدگاه زن به 
اتاق جلس��ه، اولین گام مهم در این راه اس��ت. در واقع کمپین »دختر 
بی ب��اک« در مورد تغییر ذهنیت هیات مدیره برای ایجاد تنوع اس��ت؛ 
رسیدن از اینکه »چرا ما به تنوع جنسیتی نیاز داریم؟« به اینکه »چرا 
م��ا تنوع در هیات مدیره نداریم« و اینک��ه افزودن حتی یک مدیر زن 

می تواند به تغییر این ذهنیت کمک کند. موضوع تنوع، مربوط به همه 
شرکت ها بدون توجه به بخش، بازار یا اندازه آنهاست. امروزه در بسیاری 
از ش��رکت های بزرگ، تالش های هماهنگی برای افزودن زنان به هیات 
مدیره وجود دارد، اما در میان ش��رکت های کوچک تر، عدم وجود زنان 
در هیات مدیره همچنان قابل توجه اس��ت. اکثریت هیات مدیره هایی 
که در آنها تنوع جنس��یتی دیده نمی ش��ود، محدود بودن کاندیداهای 
مناسب زن را به عنوان یک مانع اصلی معرفی می کنند. با این حال، به 
نظر می رسد که شیوه های فعلی برای نامزدی مدیران همانند تعصبات 
رفت��اری که منجر به کمت��ر اهمیت دادن به مش��ارکت زنان در محل 
کار می شود، موانع اصلی پیشرو هستند. یکی از بهترین روش هایی که 
معموال توسط شرکت هایی با سطوح باالیی از تنوع هیات مدیره استفاده 
می شود، این است که اطمینان حاصل شود که در میان نامزدان هیات 
مدیره تنوع جنس��یتی وجود داشته باشد که این سطح تنوع جنسیتی 
نه تنها بر روی هیات مدیره، بلکه در تمام سطوح مدیریت اجرا شود. در 
مورد چگونگی برابری جنس��یتی و رسیدن به پتانسیل بازده اضافی در 
شرکت هایی با رهبری متنوع جنس��یتی، »Street State« شاخصی 
ایجاد کرده که به سرمایه گذاران اجازه می دهد هدف دوگانه اثرپذیری و 
بازگشت سرمایه را توءم به دست آورند. در مارس ۲۰۱6 ، شاخص تنوع 
جنس��یتی »SSGA « طراحی ش��ده و امکان بازدهی بالقوه بیشتر در 
شرکت هایی با رهبری متنوع تر جنسیتی را نشان می دهد. این شاخص 
حتی می تواند با یک مولفه خیریه ای همراه باش��د تا بخش��ی از درآمد 
مش��اور را برای حمایت از موسسات خیریه ای که بر برنامه های علمی، 
فناوری، مهندسی و ریاضی برای زنان جوان تمرکز می کنند، هزینه کند.

یادداشت سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زن 2۰1۹

فکر برابر، ساخت هوشمندانه و تغییر برای نوآوری

نگــــاه

دختر بی باک، وال استریت را به چالش کشید
از دختر بی باک تا گاو پولدار

 در س��ال ۲۰۱7 حضور یک مجسمه با نام »دختر بی باک« 
در شهر نیویورک و به مناسبت روز جهانی زن، توجه همه را به 
خود جلب کرد. وال استریت، خیابان معروفی در محله منهتِن 
نیویورک در کشور آمریکاست. این خیابان طی سال ها، به نماد 
بازارهای مالی آمریکا و حتی جهان تبدیل ش��ده است. در این 
خیابان مجس��مه برن��زی 3 تنی از یک گاو وحش��ی با نام گاو 
پولس��از )Charging Bull( وجود دارد که نماد شرکت های 

پرنفوذ آمریکایی است.
اما در س��ال ۲۰۱7، یک ش��ب مانده به روز جهانی زن، این 
نماد ش��رکت های آمریکایی که به گاو وال استریتی نیز معروف 
اس��ت، با مجس��مه برنزی ای از یک دختر ج��وان به نام دختر 
بی باک )Fearless Girl( به چالش کشیده شد. دختر بی باک 
طراحی ش��ده بود ت��ا نمایانگر قدرت زناِن امروز و فردا باش��د، 
با دس��ت به کم��ر و چانه رو به باال، او محک��م در جایگاه خود 
ایس��تاده است به گونه ای که جامعه کس��ب و کار و حتی دنیا 

نمی تواند آن را نادیده بگیرد.
همزمان با اس��تقرار این مجسمه، یک آژانس تبلیغاتی ساکن 
در نیویورک، در فضای رس��انه های اجتماعی، هش��تگ »دختر 
بی ب��اک« را ایجاد کرد و از همگان در سرتاس��ر جهان دعوت 
کرد تا با اس��تفاده از این هش��تگ، به مب��ارزه برای حمایت از 
زن��ان رهب��ر و همه زنانی ک��ه با قدرت برای به دس��ت آوردن 
اهداف شان می جنگند، بپیوندند. سپس مردم با مجسمه دختر 
بی پروا عکس گرفتند و نقطه نظرات خود را در این خصوص به 
اشتراک گذاشتند. با این کمپین، این فرصت برای دختر بی پروا 
ایجاد ش��د تا چیزی بیشتر از یک مجسمه صرف باشد و حتی 
در پ��ی آن، یک پیام متحد در حمای��ت از حضور زنان در رده 

مدیریت شرکت ها در وال استریت به حرکت افتاد.
کریس��تین ویس��بال س��ازنده مجس��مه »دختر بی باک« در 
توصی��ف این اقدام اثرگ��ذار و هنری گفت: »حدودا 3۰س��ال 
پی��ش، مجس��مه برن��زی گاو پولس��از در نیمه های ش��ب در 
وال اس��تریت نمایان ش��د، به عنوان نمادی برای قدرت اقتصاد 
آمریکای��ی. در ش��ب قب��ل از روز جهانی زن در س��ال ۲۰۱7، 
در نیمه های ش��ب، ما مجس��مه برنزی دختر بی پروا را در وال 
اس��تریت قرار دادیم تا او را به چالش بکش��یم. هنگام ساخت 
دختر بی پروا ما می خواس��تیم مطمئن ش��ویم که به رغم اندازه 
کوچکش، حضورش همان قدرت گاو پولساز را به همراه داشته 
باش��د. چانه رو به باال، دس��ت ها به کمر، او ب��رای قدرت زنان 
امروز و فردا می ایس��تاد. به همراه این مجسمه، ما یک کمپین 
آنالین و رس��انه اجتماعی به راه انداختیم که در آن فیلمی در 
روز جهانی زنان به نمایش درآمد. ما می خواستیم دختر بی پروا 
چیزی بیش از یک مجس��مه باشد و فریاد رسمی همه زنان و 

دختران در سراسر جهان باشد.«
با راه اندازی کمپین دختر بی باک، یک بیلیون بازدید توئیتری 
در عرض ۱۲ س��اعت، س��ه میلیارد و نیم بازدی��د توئیتری در 
عرض پنج هفته و ۴۰۵ میلیون بازدید اینس��تاگرامی در شش 
هفته اتفاق افتاد. دختر بی باک در ۱۲۸ کشور جهان دیده شد 
و اغل��ب گفت وگوهای��ی که پیرامون این هش��تگ اتفاق افتاد؛ 
شامل گفت وگوهای مالی، رهبری و نوآوری بود. همچنین یک 
وب س��ایت در حمایت از استقرار دائمی مجسمه دختر بی باک 
در وال اس��تریت، بیش از ۴۰ هزار امض��ا جمع آوری کرد. این 
اتفاق باعث شد شهردار نیویورک این مجسمه را به عنوان یک 

اثر عمومی هنر شهری بپذیرد.
»واشنگتن پس��ت« درباره بازخورد کمپین »دختر بی باک« 
در رسانه ها نوش��ت: »هنگامی که مجسمه دختر بی باک ظاهر 
شد، س��لفی های بیش��ماری با آن توسط توریس��ت ها و مردم 
گرفته ش��د و بحث های زیادی پیرامون آن به راه افتاد. شرکت 
س��رمایه گذار آن می گوید به دلیل آنکه این مجسمه زن، نیمه 
ش��ب در منطقه اقتصادی نیویورک ظاهر ش��ده است بیش از 
۱۵۰ کمپانی مجبور ش��دند تا ب��ه هیات مدیره تماماً مرد خود 

زنانی را اضافه کنند.«
همچنین SSGA، ش��رکت س��رمایه گذار مجس��مه »دختر 
بی ب��اک« اعالم کرد که از 7۸7 هیات مدیره تماما مرد آمریکا، 
انگلس��تان، اس��ترالیا که تحت فش��ار بودند تا زنان را به گروه 
خود اضافه کنند ۱۵۲ کمپانی این کار را کردند و 3۴ کمپانی 
اعالم کردند که تصمیم گرفته اند تا در آینده نزدیک این کار را 
انجام دهند. این ش��رکت همچنین بر علیه رئیس هیات مدیره 
۵۱۱ کمپانی ای که زنان را به هیات مدیره خود اضافه نکردند، 
رای صادر ک��رد که اعضای جدیدی را انتخاب کنند. ش��رکت 
SSGA س��پس تصمیم گرفت این کمپی��ن را در ژاپن، کانادا 
و اروپ��ا نیز ادامه دهد و ش��رکت ها را مجبور کند تا از زنان در 
مشاغل مدیریتی اس��تفاده کنند. خصوصا شرکت های اروپایی 

که تعداد زنان در رده مدیریتی در آنها بسیار پایین است.
لی��ن بل��ک، یک��ی از معاونی��ن اجرایی این ش��رکت در این 
خصوص گفته است: »شرکت هایی که در این خصوص مقاومت 
می کنن��د، فقط زمانی این ارقام را درک می کنند که به اهداف 
بلندمدت ت��ری بیندیش��ند.« او می گوید در کن��ار نتایج جالب 
تحقیقاتی که نشان دهنده تاثیر مالی ایجاد تنوع در هیات مدیره 
هس��تند، تحقیقات متقاعدکننده و جالب تری هس��تند که به 
س��طوح مدیریتی ارشد می پردازند و نش��ان می دهند که زنان 
می توانند تاثیر بزرگتری بر روی نتایج مالی درازمدت بگذارند.

زنان برای پیش��رفت و رس��یدن به س��طوح مدیریتی، متحمل 
س��ختی های فراوانی می ش��وند و در واقع تبعیض جنسیتی برای 
آنان سقفی تعیین کرده که بیشتر مواقع نمی توانند به پست های 
مدیریتی برسند؛ پدیده ای که به »سقف شیشه ای« معروف است. 
خوش��بختانه جامعه جهان��ی از چند دهه گذش��ته تاکنون برای 
رسیدن به نوعی برابری جنسیتی تالش کرده و امروزه در جوامع 
پیش��رفته، راه زنان به سوی پس��ت های مدیریتی هموارتر شده 
است؛ نتیجه ای که شاید حاصل اقدامات اثرگذاری همچون همین 
»کمپین دختر بی باک« و ی��ا تالش کمپانی های بزرگ همچون 
آگهی تبلیغات محیطی ماژیک هایالیتر اس��تابیلو با نام »کنار هر 
مرد موفق، زن موفقی ایس��تاده« در نشان دادن تاثیر متمایز زنان 

در موفقیت های بزرگ اقتصادی است.
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ابهام زدایی از چشم انداز اقتصادی، انبوه سازی، صنعتی سازی، ارائه زمین 
ارزان قیمت، مشوق های مالیاتی، تسهیالت با نرخ سود پایین به سازندگان 
و و ممانعت بانک ها از خرید و فروش ملک ممکن است بازار مسکن را به 
ثبات برس��اند. به گزارش ایس��نا، بعد از روی کار آمدن محمد اسالمی به 
جای عباس آخوندی در باالترین مس��ند وزارت راه و شهرس��ازی، رویکرد 
این وزارتخانه از »افزایش توان خرید« به »تولید و عرضه مس��کن« تغییر 
کرده و با توجه به رکود مس��کن که به افت شدید ساخت و ساز طی پنج 
سال گذشته منجر شده، برآورد کارشناسی این است که اسالمی با چالشی 
بزرگ مواجه خواهد بود. به خصوص اینکه بعد از جهش نرخ ارز، هزینه های 
ساخت مسکن نیز سه تا چهار برابر افزایش یافته که می تواند اثر منفی روی 
تولید مسکن بگذارد. توجه به انبوه سازی و صنعتی سازی ممکن است کلید 

حل معمای مسکن باشد.
طبق برآوردها، ایران سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد، اما 
براساس پروانه های صادرشده هم اکنون تولید حدود 3۲۰ هزار واحد است. 
مازیار حسینی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی این تعداد 
را حتی کمتر از 3۰۰ هزار واحد می داند، بنابراین طی پنج س��ال گذشته، 
بازار مس��کن با انباشت تقاضایی مواجه ش��ده که به عنوان آب پشت سد 
عمل کرد و با یک تلنگر جهش دالر سد فرو ریخت. هرچند آمار می گوید 
۴.7 میلی��ون مس��کن خالی و نیمه خالی در کش��ور وج��ود دارد، اما این 
تعداد از دسترس اقشار متوسط و پایین جامعه خارج است. به بیان دیگر، 
برنامه ریزی ها در اقتصاد مسکن دچار مشکل بوده که از علل آن می توان به 

ضعف مدیریتی در »دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن« اشاره کرد.
یکی دیگر از مواردی که طی س��ال های اخیر به گرانی ملک دامن زده، 
خالی ماندن واحدهایی اس��ت که کارشناسان می گویند عمده آنها توسط 
بانک های خصوصی و دولتی خریداری شده اند. اگر ساز و کار قانون مالیات 
بر عایدی سرمایه که توسط مجلس شورای اسالمی در دست بررسی قرار 
گرفته طوری تنظیم ش��ود که بتواند بانک ها را از خرید و فروش زمین و 
ساختمان به قصد سرمایه گذاری منع کند در جلوگیری از نوسانات قیمت 

مسکن مؤثر خواهد بود.
نقش غیرمستقیم بانک ها در گرانی مسکن

کارشناسان، یکی از عوامل رکود تورمی در بازار مسکن را سیستم بانکی 
می دانند که به رونق ساخت و ساز کمک چندانی نمی کند. به اعتقاد آنان، 
تس��هیالتی که در حوزه تولید مس��کن پرداخت می شود کمترین ریسک 
را از نظ��ر اقتص��ادی دارد، چراکه ضمانت ها به صورت کاماًل مش��خص از 

سوی بانک ها دریافت می شود، اما با وجود تزریق منابع خوبی که از محل 
بازگشت ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت مسکن مهر صورت گرفته، این 
منابع به حوزه مسکن اختصاص نیافته و حتی به استناد قانون ساماندهی 
که می بایس��ت ۱.۰۰۰ میلیارد تومان به حوزه مس��کن داده شود محقق 

نشده است.
اسالمی معتقد به افزایش رقم وام مسکن نیست

عباس آخوندی، وزیر س��ابق راه و شهرس��ازی که همواره بخش مسکن 
را از نگاه اقتصاد کالن می نگریس��ت معتقد بود ۴.7 میلیون مسکن خالی 
و نیمه خالی که ش��ش ماه از س��ال مورد استفاده قرار می گیرد به معنای 
عدم بازده س��رمایه ۴7۰ میلیارد دالری در کشور است. لذا برنامه خود را 
به عرضه این تعداد قرار داد و به همین دلیل تسهیالت مسکن را از حدود 
۲۰ میلیون تومان در دولت های نهم و دهم به س��قف ۱6۰ میلیون تومان 
افزایش داد، اما رشد یکباره قیمت مسکن ناشی از جهش نرخ ارز، معادالت 
را به هم ریخت. سپس فشارهایی به استعفای او در ۲۸ مهرماه ختم شد. 
پس از آن حس��ن روحانی رئیس جمهور، محمد اسالمی را به عنوان وزیر 
راه و شهرسازی منصوب کرد و مجلس نیز به او رأی اعتماد داد. اسالمی که 
راهکارها تعادل بخشی به بازار مسکن را ساخت و ساز می داند، طی ماه های 
اخیر تمام هم و غم خود را بر تولید و عرضه مسکن گذاشته و وعده داده که 
۵۰۰ هزار مسکن مهر نیمه تمام را تکمیل کند و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی 
در شهرهای جدید، بافت های ناکارآمد و مناطق هدف بنیاد مسکن بسازد. 
او بارها مخالفت خود را با افزایش رقم وام مسکن اعالم کرده و معتقد است 

که باال بردن تسهیالت منجر به افزایش قیمت مسکن می شود.
اسالمی در روزهای اخیر در سفر به مشهد مقدس به برنامه های وزارت 
راه و شهرس��ازی برای تأمین مسکن مورد نیاز جامعه اشاره کرده و گفته 
اس��ت: امروز با خط مش��ی تکمیل مس��کن مهر و همچنین آغاز عملیات 
اجرای��ی احداث ۴۰۰ هزار واحد مس��کونی در س��طح کش��ور یک برنامه 
مش��خص برای تأمین مس��کن وجود دارد که براساس نیاز جامعه تدوین 

شده است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: یکی از وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی 
تعادل بخش��ی به عرضه و تقاضای بازار مس��کن در سطح کشور به شمار 
می رود، این برنامه به گونه ای تدوین ش��ده که قش��ر متوسط و ضعیف را 
مخاطب قرار بدهد. تولید مسکن باید متناسب با قدرت استطاعت این قشر 

صورت بگیرد و تأمین مسکن برای آنها را تسریع و تسهیل کند.
اسالمی بر ضرورت قرارگیری مسئله اسکان روی ریل اقدام و عمل تأکید 

ک��رد و گفت: در قان��ون بودجه یک ظرفیت ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای 
ساماندهی مسکن تصویب شده است که کمک بزرگی به تعادل بخشی بازار 

مسکن به حساب می آید.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر عرضه زمین برای احداث مسکن تصریح 
کرد: نکته مهم تر کمک به کس��انی اس��ت که قصد احداث مسکن دارند، 
سیاست ما ارائه مشوق هایی برای تسهیل، تسریع و کاهش قیمت تمام شده 

مسکن است تا به افزایش قدرت خرید مسکن منجر شود.
بخش خصوصی در حال ترک ساخت و ساز است

با اینکه عرضه 9۰۰ هزار واحد مس��کونی تا س��ال ۱۴۰۰ برنامه ای مهم 
تلقی می شود، اما آنچه هدف اسالمی برای تعادل بخشی به بازار را محقق 
خواهد کرد، آمدن بخش خصوصی پای کار است؛ بخش خصوصی که دبیر 

کانون انبوه  سازان معتقد است در حال ترک این حوزه هستند.
همچنین از جمله مس��ائلی که در ماه های پایانی سال به افزایش قیمت 
مس��کن دامن زده، عدم قطعیت در اقتصاد و نبود چشم انداز روشن است. 
احمد روستا کارش��ناس بازاریابی، سال آینده را نه بحرانی، بلکه ابهام آلود 
می داند. او می گوید: این کلیش��ه ۴۰ سال وجود داشته و مدام فکر کردیم 
ب��ا بحران مواجهیم اما در واقع نوعی س��ردرگمی و بالتکلیفی اس��ت که 
خریداران و فروش��ندگان در بازار ایران با آن مواجه اند. روس��تا نس��بت به 

چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده خوشبین است.
اما دبیر کانون انبوه س��ازان با بیان اینکه هزینه های کمرش��کن بر گرده 
تولیدکنندگان قرار دارد، می گوید: حدود ۱3 میلیون جوان در کشور داریم 
که به سن ازدواج رسیده یا از سن ازدواج گذشته اند. یعنی هم اکنون با ۵ تا 
6 میلیون کسری مسکن مواجهیم که باید تأمین شود. از سوی دیگر گفته 
می شود ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد. در همه جای دنیا 
برای تعادل بخشی به بازار مسکن، مازاد 6 تا ۱۰درصد را نگه می دارند. این 
۲.۵ میلیون نیز حدود  ۱۰درصد کل واحدهای مسکونی کشور را تشکیل 
می دهد که می توان آن را به عنوان تعادل بخش��ی در نظر گرفت و بر این 

اساس به ۵ تا 6 میلیون مسکن در کشور نیاز داریم.
فرش��ید پورحاجت با اشاره به کاهش ارزش پول ملی به یک سوم گفته 
است: این مساله سبب شده نقدینگی تولیدکنندگان به خصوص سازندگان 
به یک سوم کاهش پیدا کند، بنابراین وقتی قدرت خرید متقاضیان مسکن 
کاهش می یابد، تولیدکننده ها نیز رغبتی برای ورود به عرصه ساخت و ساز 
از خود نشان نمی دهند. وی، اصالح قانون پیش فروش و مشوق های مالیاتی 

را از جمله اصالحات فوری در حوزه مسکن می داند.

چرا بخش خصوصی در حال ترک ساخت و ساز است؟

6 اقدام اورژانسی برای کنترل قیمت مسکن

ش��ورای نگهبان کلی��ت تبصره حقوق برای افزای��ش ۴۰۰ هزار تومانی 
حقوق کارکنان را تایید کرده و تنها وجود یک ایراد فنی است که باید رفع 
شده و اجرای آن را از سوی دولت الزامی کند، با این حال به نظر می رسد 
که با وجود مخالفت های دولت، مصوبه مجلس مسیر اجرا را تا حد زیادی 

طی کرده است.
به گزارش ایس��نا، جریان حقوق کارکنان و افزایش آن در بودجه س��ال 
آینده تا جایی پیش رفت که توافق نهایی بین دولت و مجلس وجود نداشت 
و در نهایت نظر شورای نگهبان تعیین کننده سرنوشت حقوق کارکنان در 
س��ال آینده بود. ش��ورا نیز اخیراً اعالم کرده است که کلیت تبصره حقوق 
را پذیرفته، اما ایراد فنی به آن وارد است و به این بر می گردد که افزایش 
۴۰۰ هزار تومانی برای افزایش پاداش و پایان خدمت بازنشس��ته ها اعمال 

نمی شود.
بر این اس��اس اگر ایراد فنی شورای نگهبان نسبت به تبصره حقوق نیز 
برطرف ش��ود آنگاه ش��ورا ایرادات به مصوبه مجلس درباره حقوق نداشته 
باش��د، با وجود مخالفت هایی که دولت با پیشنهاد و مصوبه مجلس برای 

افزای��ش حقوق کارکنان داش��ت باید آن را اجرا کن��د؛ موضوعی که البته 
مدیران دولت در س��ازمان برنامه و بودجه نی��ز پیش تر در مورد آن گفته 
بودند در صورت تبدیل به قانون حتماً از آن تبعیت کرده و اجرایی خواهند 
کرد. اما در س��وی دیگر همین ایراد وارده ممکن است مشکل ایجاد کرده 
و در نهایت به تغییراتی در تبصره حقوق بینجامد که باید منتظر برگشت 

آن به مجلس و رفع آن بود.
ماجرا از این قرار بود که دولت افزایش ۲۰درصدی حقوق به طور یکسان 
را در الیح��ه بودجه پیش��نهاد ک��رد که در مرحله اول بررس��ی الیحه در 
کمیسیون تلفیق مورد تأیید قرار گرفت، اما از همان زمان مخالفت برخی 
از نمایندگان مجلس در این رابطه شروع شد و در صحن علنی این اختالف 
نظرها موجب شد بار دیگر تبصره حقوق به تلفیق برگردد و پیشنهادی که 
از سوی کمیسیون مطرح این بود که حقوق کارکنان بین ۵۰۰ هزار تا یک 
میلیون تومان افزایش یابد، اما در مجموع پذیرفته نش��د و همان افزایش 

۲۰درصدی را تصویب کردند.
طولی نکش��ید که نمایندگان از تصمیم خود منصرف ش��ده و طی یک 

الحاقی��ه به تبصره حقوق قرار ش��د که افزای��ش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق 
کارکنان و بازنشس��تگان به اضافه افزایش ۱۰درصدی اجرا ش��ود. هرچند 
که دولت با این مصوبه مخالفت کرد و تاکید داشت که عدالت چندانی در 
این ش��رایط رعایت نمی شود و در حقوق کارکنان آثار مثبت قابل توجهی 

نخواهد داشت و از این رو باید افزایش حقوق ۲۰درصد باشد.
ادل��ه دولت بر این بود که می تواند در کل ۲۰درصد به منابع ۱6۰ هزار 
میلیاردی حقوق کارکنان اضافه کند که حدود 3۲ هزار میلیارد اس��ت و 
اگر بخواهد مصوبه مجلس را اجرا کند تا ۲۴ هزار میلیارد تومان آن برای 
این رش��د استفاده ش��ده و ۸.۰۰۰ میلیارد تومان باقی می ماند که در این 
حال��ت فقط ۵درصد دیگر امکان افزایش به حقوق کارکنان وجود دارد نه 

۱۰درصد مدنظر مجلس.
دولت می گوید حدود ۵میلیون حقوق بگیر دارد که در افزایش ۴۰۰ هزار 
تومانی افرادی که زی��ر ۲میلیون حقوق می گیرند فقط بیش از ۲۰درصد 
افزایش دارند که تعداد آنها به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر می رسد 

و مابقی کمتر از ۲۰درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

ماجرای افزایش حقوق به کجا رسید؟

یک قدم تا افزایش 4۰۰ هزار تومانی حقوق

3 چالش مهم جهان در سال 2۰1۹ میالدی

یادداشت

چین، هند، ایران و باقی قضایا

اختالفات اقتصادی که بین چین، هند و آمریکا در ماه های اخیر 
به وجود آمده است و رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا تصمیم 
گرفته تا مالیات ها را برای فعالیت ش��رکت های وابسته به این دو 
کشور افزایش دهد باعث جدایی اقتصادی این کشورها شده است.
ترامپ همچنین تالش کرد تا مشتری هایی که محصوالت هند 
و چین را خریداری می کردند را به س��مت آمریکا جذب کند که 

تاکنون موفق به این مهم نشده است.
در چنین وضعیتی فرصت بس��یار مناس��بی اس��ت تا جمهوری 
اسالمی ایران بتواند از این موقعیت استفاده کند و در این وضعیت 
سیاست خارجه ایران به جهانیان ثابت کنیم که نمی توان به آمریکا 
و سیاس��ت های آنها اعتماد داش��ت و به نوعی حقانیت خودمان را 
ثابت کنیم این در صورتی است که ما نباید مانند تجربه ای که بعد 
از فروپاشی شوروی به وجود آمد و نتوانستیم از آن بهره اقتصادی 
ببریم، فرصت سوزی کنیم. پس از فروپاشی شوروی ایران فرصت 
بس��یار خوبی داشت تا بتواند مشتری های محصوالتش را به خود 
ج��ذب کند. باتوجه به سیاس��ت های وزارت امور خارجه ایران که 
با هر دو کش��ور هند و چین روابط دیپلماتیک خوبی دارد انتظار 
می رود که راه را برای بازرگان ها و فعاالن اقتصادی ایران باز کند.

به صورت مرس��وم چنین اس��ت که در مواقع حساس اقتصادی 
ابتدا بازرگانان و مدیران ش��رکت های دولتی و خصوصی به کشور 
مقصد س��فر کرده و رایزنی ها را برای باز ش��دن مس��یر اقتصادی 
آغ��از کنند و پ��س از اینکه توانس��تند به توافقاتی برس��ند، پس 
از آن مس��ئوالن سیاس��ی برای امض��ای توافق نامه ها و همچنین 
قراردادهای تجاری به کش��ور مقصد س��فر می کنن��د ولی اکنون 
باتوجه به ش��رایط موجود وزارت امور خارجه می تواند به موضوع 
تجارت و حضور پررنگ ت��ر بازرگان ها و فعاالن اقتصادی ایران در 
کش��ورهایی مانند هندوستان و چین کمک بسیار مفیدی بکند و 
در چنین ش��رایطی که ایران از سوی آمریکا تحریم شده است راه 

جدیدی بگشاید.
متاس��فانه جمهوری اسالمی ایران نتوانس��ت از موقعیت های 
موج��ود اس��تفاده الزم را ببرد به عنوان مث��ال ایران درخصوص 
بازسازی کشور افغانس��تان می توانست سهمی داشته باشد، ولی 
یا نتوانس��تیم به این کشور ورود کنیم و یا نخواستیم سهمی در 
این بازار داش��ته باشیم ولی اکنون می توانیم از تجربیات گذشته 
اس��تفاده کنیم و از این اختالفات، پیش از آنکه کشورهای هند 
و چنین با رئیس جمهور آمریکا به توافق  برسند حضور خودمان 
را تثبیت کنیم. کشورهای همس��ایه ایران می توانند بازار بسیار 
خوبی برای کش��ور ما داشته باشند که تاکنون ایران نتوانسته از 
ای��ن بازارها اس��تفاده کند و از وضعیت کنون��ی اقتصادی خارج 

شود.
الزم به ذکر اس��ت قراردادهایی که بین ایران و س��ایر کشورها 
منعقد می ش��ود باید به صورت بلندمدت باش��د زیرا سیاست های 
رئیس جمهور کنونی آمریکا نش��ان می دهد ک��ه همواره به دنبال 
قراردادهای جدید اس��ت و این احتمال وج��ود دارد که به زودی 
هندی ها و چینی ها را به پای میز مذاکره بیاورد و از مواضع خود 
کوتاه بیاید. در این بین یک پیشنهادی قابل مطرح کردن است و 
آن اینکه اگر ما در کش��ور احتیاج به ستاد بحران داریم در همان 
موازات احتیاج به س��تاد فرصت های اقتصادی هم داریم تا اینکه 
با درس گرفتن از تجربیات گذش��ته بتوانیم راه جدید برای خروج 

از بحران پیدا کنیم.

کدام استان ها بیشترین تورم بهمن ماه را داشتند؟
جغرافیای استانی تورم

اتاق بازرگانی تهران در گزارش��ی به بررس��ی وضعیت تورم 
در اس��تان ها پرداخته که بر این اس��اس استان کردستان در 

شاخص تورم نقطه به نقطه باالترین درصد را داشته است.
به گزارش »فرصت امروز« براساس آمارهای رسمی ارائه شده 
در بهمن ۱397 و در حوزه شاخص قیمت تمامی کاالها تورم 
نقطه به نقطه در بس��یاری از اس��تان ها در مرز ۵۰درصد قرار 
گرفته و در این بین اس��تان کردستان با ۵۲.۵درصد باالترین 
تورم را داشته است. بعد از آن چهارمحال و بختیاری با ۵۱.۴ 

و خراسان شمالی با ۵۱.۱ در رده های بعدی قرار دارند.
پایین ترین تورم نقطه به نقطه نیز به استان قم با 3۵.3درصد 
اختص��اص یافته و پس از آن هرمزگان و کرمان قرار گرفتند. 
همچنی��ن در حوزه تورم ماهانه باالترین درصد به قم و یزد با 
3.۵ اختص��اص یافته و پایین ترین تورم ماهانه نیز به اس��تان 

هرمزگان با ۱.6درصد تعلق دارد.
در ای��ن زمینه، ته��ران با ثبت ۱.7درص��د در کنار گیالن، 
یکی از اس��تان هایی اس��ت که کمترین تورم ماهانه را پشت 
سر گذاش��ته اند. در ش��اخص تورم ۱۲ ماه، استان لرستان با 
ح��دود ۲۸درص��د باالترین تورم را به ثبت رس��انده و پس از 
آن اس��تان های ای��الم، و چهار محال و بختی��اری قرار دارند. 
پایین تری��ن تورم ۱۲ ماه نیز به اس��تان کرمان با ۱۸.۸درصد 

اختصاص یافته و پس از آن قم و هرمزگان قرار دارند.
در بررس��ی ش��اخص قیم��ت خوراکی ها، آش��امیدنی ها و 
دخانیات نیز در تورم نقطه به نقطه باالترین درصد به بوش��هر 
ب��ا 77.۲درصد اختصاص یافته و چهارمحال و بختیاری و یزد 
در رده ه��ای بعدی هس��تند؛ در این ش��اخص، زنجان با ثبت 
حدود ۵۰درصد تورم پایین ترین تورم در میان استان ها را به 

خود اختصاص داده است.
در حوزه تورم ماهانه در قیمت خوراکی ها و آش��امیدنی نیز 
باالترین تورم به قم و س��پس یزد و همدان با حدود 6درصد 
اختصاص یافته و اس��تان های کرمان، زنج��ان و فارس نیز با 

حدود ۲.۵درصد پایین ترین تورم را داشته اند.
همچنین در شاخص تورم ۱۲ ماه نیز چهارمحال و بختیاری، 
بوش��هر و هرمزگان با تورم حدود 36درصدی باالترین درصد 
و استان های زنجان، س��منان و مازندران با تورم ۲۸درصدی 

پایین ترین تورم را به خود اختصاص داده اند.
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آلبرت بغزیان
استاد اقتصاد دانشگاه تهران

ادامه از صفحه اول
باید سیاس��ت هایی برای رش��د اقتصادی کش��ورها و جهان وضع کرد که به 
محیط زیس��ت آس��یبی وارد نکند. تخریب محیط زیس��ت چالشی بسیار جدی 
است زیرا طی سال های اخیر، هر واحد رشد اقتصادی، سهمی از محیط زیست 
را نابود کرده اس��ت و آب و هوا هم بیش��ترین آس��یب را از این مسئله متحمل 
شده است. در جریان رشد اقتصادی دنیا میلیاردها انسان در سراسر دنیا شاهد 
افزایش هرچند اندک درآمد خود بودند، ولی آیا رفاه آنها هم بیشتر شده است؟ 
برای اینکه رفاه مردم افزایش یابد باید استانداردهای زندگی آنها رشد کند یعنی 
باید هوای بهتری تنفس کنند و از غذای بهتری استفاده کنند، ولی بیشتر مردم 
به خصوص در کش��ورهای در حال توس��عه از هوای ناسالم استفاده می کنند. به 
تعبیر صحیح تر افزایش س��طح رفاه مردم با کاه��ش غلظت کربن در هوایی که 
تنفس می کنیم همراه است. اخیرا مطالعات تایید کرده است که جهان نیازمند 
کاهش 9۰درصدی انتش��ار گازهای گلخانه ای ب��ه ازای هر واحد تولید ناخالص 
داخلی دنیا طی 3۰ سال آینده است. سیاستی که اجرای آن بسیار دشوار است 
و توجه به آن تالش و مطالعات زیادی را می طلبد. در پایان باید در نظر داشت 
که افزایش نرخ رشد اقتصادی کشورها در کنار کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 

در س��ال های آتی یک ضرورت اس��ت و این موضوعی اس��ت که دنیا باید روی 
روش های عملی مرتبط با آن کار و مطالعه کند.

البته افت انتش��ار گازهای گلخانه ای تنها اولویت زیس��ت محیطی دنیا نیست 
بلک��ه دنی��ا باید ب��ه موضوعات دیگری هم توج��ه کند. به عنوان مث��ال بالغ بر 
9۰درص��د از م��ردم دنیا در مناطقی زندگی می کنند که ب��ا آلودگی هوا مواجه 
هس��تند و این آلودگی ضمن زمینه سازی برای بیمارشدن شمار زیادی از مردم 
س��االنه ۴ میلی��ون نفر از مردم را نی��ز  به دام مرگ می کش��اند. خطر انقراض 
گونه های مختلف حیوانات به دلیل تغییرات جوی و شکار بی رویه، کاهش شمار 
رودخانه ها در دنیا و افت س��طح آب این رودخانه ها به خصوص در کش��ورهای 
در حال توس��عه دنیا و افزایش استفاده از پالستیک و رها شدن حجم باالیی از 
پالستیک در اقیانوس ها و رودخانه ها از دیگر خطرات زیست محیطی امروز دنیا 
است. باید در نظر داشت که جهان ما نمی تواند با این وضعیت مدت زیادی دوام 
بیاورد و ما اگر قصد داش��ته باش��یم این دنیا را به شکل کنونی برای نسل آینده 

به میراث بگذاریم، باید برای حفظ آن تالش کنیم.
* همه باید از منافع رش��د اقتصادی بهره مند ش��وند: سهم زیادی از مردم از 
منافع رشد اقتصادی دنیا بهره مند نشده اند، ولی باید این روند پایان یابد. مردم 

باید خود را بخشی از جامعه جهانی حس کنند و منافع ناشی از رشد اقتصادی 
و حرکت مثبت اقتصاد دنیا به س��مت توسعه را تجربه کنند در غیر این صورت 

نخواهند توانست برای جهان عضوی اثرگذار و مثبت باشند.
در تمام کش��ورهای دنیا مردم از تبعیض خس��ته ش��ده اند. تبعیض به دلیل 
جنس��یت، نژاد، سطح هوش، طبقه اجتماعی و اقتصادی، ناتوانی جسمی، زبان، 
جغرافیا، س��ن و مسائل دیگر باعث شده اس��ت که برخی از مردم منفعت مالی 
بیشتری از تحوالت مثبت اقتصادی دنیا به دست آورند و برخی بی نصیب باشند. 
در س��ال جاری باید تمامی انسان ها در فرآیند رش��د و توسعه اقتصادی سهیم 
باش��ند تا در نتیجه رش��د اقتصادی کشور و توس��عه صنعتی همه منتفع شوند. 
در ای��ن صورت اس��ت که جامعه جهانی فضایی ایم��ن و امن از نظر اقتصادی و 

اجتماعی برای مردم می شود و همه در این فضا خرسند هستند.
در پایان باید در نظر داش��ت برای یک رش��د همه جانبه اقتصادی و اجتماعی 
که تمامی مردم و طبقات اقتصادی را در بر بگیرد باید سیاست گذاران همکاری 
داش��ته باش��ند. وضع قوانینی که باعث ش��ود ت��ا تمامی مردم از منافع رش��د 
اقتصادی بهره مند ش��وند مسئله ای بسیار جدی است و این سیاست باید هرچه 

سریع تر در دستور کار سیاستمداران تمام دنیا قرار بگیرد.

یکشنبه
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رئیس کل بانک مرکزی، نحوه برخورد با عوامل گرانی کاال را 
اعالم کرد

یارانه ای که گریبان مردم را گرفت
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاالهای اساس��ی قرار بود قیمت 
این کاالها را در بازار کاهش دهد، اما به گواه صحبت های رئیس کل بانک 
مرکزی، اکنون تبدیل به رانت و یکی از دالیل افزایش قیمت ها شده است. 
ب��ا این حال اگر دولت تصمیم بگیرد که اختصاص این ارز را متوقف کند، 

باید پیش از آن راهکار مناسبی را جایگزین کند.
به گزارش ایس��نا، امسال برای اقتصاد ایران سال خوبی نبود و از همان 
ابت��دا ترامپ، رئیس جمه��ور آمریکا تصمی��م گرفت با خ��روج از برجام، 
تحریم های این کشور را علیه ایران دوباره احیا کند و اقتصاد ایران را تحت 
فش��ار قرار دهد؛ تحریم هایی که در ابتدا آثار روانی آن بیش از جنبه های 
دیگر تحریم بود. با بازگشت تحریم ها به اقتصاد ایران و تأثیرات روانی ناشی 
از آن، از نخس��تین فصل سال، قیمت ارز رو به افزایش گذاشت و بسیاری 
از مردم و البته دالالن بار دیگر برای خرید کاالهای اساسی به بازار هجوم 
بردند و همین امر س��بب ش��د عالوه بر افزایش قیمت طبیعی کاالها به 
واس��طه افزایش قیمت ارز، کمیاب ش��دن برخی از آنها تأثیرات قیمتی را 
دوچندان کند. در همین راستا، دولت تصمیم گرفت با اختصاص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به کاالهای وارداتی، زمینه واردات کاالهای مورد نیاز کشور را فراهم 
و قیمت ها را تعدیل کند، اما آنطور که به نظر می رس��د ارائه این ارز فقط 
توانسته آثار روانی کمبود کاالها را برطرف کند و در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی 

در بسیاری موارد صرف واردات کاالهای دیگری شد.
اما معضالت اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاالهای اساسی در این حد 
خالصه نشد و بار دیگر دولت درگیر چالشی شد که واردکنندگان کاالها را 
با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند، اما با قیمت ارز آزاد در بازار فروخته شد، به 

این ترتیب تغییر قیمت آنچنانی در بازار ایجاد نشد.
این افزایش قیمت ها تا حدی ادامه یافت که برخی مسئوالن در ماه های 
اخی��ر به انتقاد از پرداخ��ت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاالها پرداختند و تعداد 

زیادی از صاحب نظران نیز پرداخت این ارز را باعث ایجاد رانت دانستند.
در همین راس��تا، چند روزی اس��ت که زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
مط��رح ش��ده اس��ت؛ موضوعی ک��ه می تواند در ص��ورت اجرا ب��ار دیگر 
سوءاستفاده کنندگان را به ایجاد جو روانی منفی و افزایش قیمت ها در بازار 
ترغیب کند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در همین رابطه 
گفت: گرچه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کاالهای اساسی در ابتدا موجب کنترل 
شوک بوده، اما به مرور معایب آن باعث ایجاد رانت و افزایش قیمت ها شده 
است. وی با بیان اینکه تشدید تحریم ها، بیشترین تأثیر منفی را بر اقشار 
کم درآمد و آسیب پذیر جامعه دارد، اظهار کرد: طبیعی است که مهم ترین 
بحث های دولت و بانک مرکزی بر نحوه تأمین کاالهای اساسی و داروهای 

مورد نیاز مردم متمرکز شود.
به گفته همتی، موانع و مشکالت سیستم توزیع، موجب شده که به  رغم 
تأثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کاالهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف 
عرضه، معایب آن به تدریج آش��کار ش��ده و با افزایش قیمت آنها در بازار، 

ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است.

دریچــه

مجلس برای دومین س��ال متوالی »بخشودگی جرایم بانکی بدهکاران« 
را در بودجه کشور گنجاند تا راهی برای کاهش مطالبات معوق بانک ها باز 
ش��ود؛ در حالی که کارشناسان از این رویه به عنوان »تشویق بدهکاران و 

بدحسابان« یاد می کنند.
به گزارش ایرنا، یک اصل پذیرفته شده بانکی در سراسر جهان وجود دارد 
و آن اینکه وقتی از بانک تس��هیالتی با هر نیتی می گیرید، باید در موعد 
مقرر آن را بازگردانید وگرنه مش��مول جریمه تاخیر می ش��وید؛ در اغلب 
کشورها برای کمک به تولیدکنندگان و کارآفرینان یک دوره تنفس را برای 
بازپرداخت وام ها در نظر می گیرند تا طرح ها به سطحی از سوددهی برسد 

که فرد بتواند از محل درآمدی که کسب می کند، وام را بپردازد.
در س��ال های گذش��ته به دلیل ش��رایط اقتصادی پیش آمده در تولید، 
بس��یاری از تولیدکنندگان در ای��ران در بازپرداخت وام های دریافتی خود 
با مش��کل روبه رو شدند؛ در این شرایط، مجلس��ی ها با هدف رفع مشکل 
این گروه س��ال گذش��ته در جریان تصویب الیحه بودجه 97 کل کش��ور 

بن��دی را به آن الحاق کردند که اگر وام گیرنده – تس��هیالتی که تا پایان 
سال 96 سررسید شده باشد - را تا پایان شهریور 97 تسویه کند، بانک ها 
و موسس��ات مالی و اعتباری مکلف هستند که اصل و سود خود را مطابق 

قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. 
این مصوبه ابهامات بسیاری در زمان اجرا داشت و به همین دلیل بانک 
مرکزی این موارد را احصا و پس از مکاتبه با مجلس، اواس��ط شهریور ماه 
ب��ه بانک ه��ا ابالغ کرد؛ از جمله اینکه این بن��د از قانون بودجه فقط برای 
تولیدکنن��دگان اعتبار دارد یا اینکه منظور از جریمه »مازاد      با مابه التفاوت 
نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد )براساس مقررات فعلی 

به میزان 6درصد(« است.
در ماه های گذشته بسیاری از هموطنان خواستار استفاده از بخشودگی 
جرایم پیش بینی ش��ده در ای��ن بند از قانون بودجه بودن��د و در تماس با 
خبرگزاری ایرنا، گالیه داشتند که چرا نمی توانند از این بند قانونی استفاده 
کنند؟ یکی از این شهروندان در تماس تلفنی با ایرنا اعالم کرد که بابت وام 
3۰ میلیون تومانی اش که حدود سه سال پیش سررسید شده، باید نزدیک 
به ۲۰ میلیون تومان جریمه بپردازد و به همین خاطر منتظر است که از 

این مشوق استفاده کرده و فقط اصل وام را تسویه کند.
با این حال بسیاری از بانک ها از اینکه مجبور بودند از جریمه تاخیر خود 

صرف نظر کنند، گالیه داشتند.
با این حال این بند قانون در جریان رس��یدگی به الیحه بودجه س��ال 
۱39۸ کل کش��ور تکرار و گنجانده ش��د، ولی این بار دامنه شمول آن از 
تولیدکنندگان فراتر رفت و به »دریافت کنندگان تسهیالت ریالی« تسری 
یافت که »تمام یا بخشی از تسهیالت دریافتی خود را تا پایان سال ۱397 

پرداخت نکرده اند.«
نتیجه مصوبه مجلس تشویق بدهکاران

محمدرضا جمش��یدی، دبیرکل کان��ون بانک ها و موسس��ات اعتباری 
خصوص��ی در این خصوص گفت: مبنای مصوبه مجلس بر این اس��ت که 
کس��انی که بدهی خود را به موقع به نظام بانکی نپرداخته اند، از پرداخت 

سود و جریمه به بانک معاف شوند.
او با بیان اینکه بسیاری از این تسهیالت گیرندگان در سال های گذشته 
پس از سررسید شدن وام های خود آنها را تجدید یا تمدید کرده اند، گفت: 
این رویه ای که مجلس در پیش گرفته سبب می شود مطالبات بانک ها بر 
زمین بماند و بر زیان بانک ها افزوده شود. بانک های دولتی داستان خود را 
دارند و بخشش جرایم و دیرکرد آنها را سازمان برنامه و بودجه پیش بینی 
و تقبل می کند، اما درباره بانک ها و موسس��ات خصوصی باید دید که این 

زیان را چه کسی تقبل می کند.
وی س��پس به برخی عقود بانکی اش��اره کرد و گف��ت: برای نمونه یک 
تولیدکننده براساس عقد سلف از بانک تسهیالت می گیرد یعنی برای تولید 
کاالیی که در آینده می فروشد، وام گرفته است؛ در این شرایط بانک کاری 
به این ندارد که تس��هیالت دریافتی صرف چه اموری ش��ده است یا اینکه 
کاال به چه قیمتی در بازار فروخته می شود؛ حال ممکن است تولیدکننده 
نتواند به هر دلیلی وام را در سررسید آن بازگرداند و بنابراین بانک به وی 

وام جدیدی می دهد که با آن وام قبلی را تسویه کند.
جمش��یدی تاکید کرد: با ای��ن کار معامله جدیدی انجام ش��ده و عقد 
دیگری بین تولیدکننده و بانک منعقد می شود و دیگر نمی توان گفت که 
جریمه و س��ود وام قبلی بخشیده شود، اما مشکل دیگر این است که اگر 

وام قبلی با وام جدید تسویه شده، سود ناشی از آن در ترازنامه بانک دیده 
شده و بین س��هامداران در همان سال تقسیم شده است؛ حال این سوال 
پیش می آید که آیا از نظر ش��رعی درس��ت است که حق کسی را به کس 

دیگری بدهیم؟
این فع��ال نظام بانکی گفت: رویه ای که مجل��س در پیش گرفته فقط 
به نفع بدهکارانی اس��ت که از ایفای تعهدات خود س��ر باز می زنند. اینها 
امتیازاتی است که به بدهکاران داده می شود؛ بخشش جریمه و سود اینها 
س��بب می شود که خوش حساب ها تنبیه شوند و شاید بر تعداد بدهکاران 

بانکی هم در آینده افزوده شود.
دبیرکل کانون بانک  ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: موارد 
مغایرت مصوبه مجلس با ش��رع و قانون بانکداری اس��المی را به ش��ورای 

نگهبان ارسال کرده ایم.
مصوبه سال ۹۸ مجلس چه می گوید؟

مجلس در مصوبه بودجه ای خود، برای س��ال آینده بخشی از ابهام های 
مصوبه امس��ال خود را برط��رف کرد؛ برای نمونه مالک محاس��به بدهی 

تسهیالت گیرندگان این بند »قرارداد اولیه« است.
» در صورت��ی که ق��رارداد اولیه بعد از تاری��خ اول فروردین ۱39۰ یک 
یا چند نوبت تمدید یا امهال ش��ده باشد یا بانک و موسسه اعتباری برای 
تسویه آن تسهیالت جایگزین به تسهیالت گیرنده اعطا کرده باشد، بانک 
یا موسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری قراردادهای 

متاخر را لغو کند.«
در ش��رایطی که تمدید، امهال یا عقد قرارداد جایگزین قبل این تاریخ 
باش��د، در صورت درخواست مشتری، نخس��تین قرارداد بعد از این تاریخ 

»قرارداد اولیه« تلقی می شود.
همچنی��ن در مصوب��ه مجل��س چنین آم��ده اس��ت: »کل مبلغی که 
تس��هیالت گیرنده باید به موج��ب قرارداد اولیه تا تاریخ تس��ویه پرداخت 
می کرده اس��ت، محاسبه می شود؛ در محاس��به این مبلغ از فرمول ساده 
)غیرمرکب( و نرخ س��ود من��درج در قرارداد اولیه اس��تفاده کرده و همه 

پرداخت های تسهیالت گیرنده و زمان آن پرداخت ها را لحاظ کند.«
مزایای استفاده از این حکم مخصوص تسهیالت گیرندگانی است که کل 
بدهی خود را تا 3۰ آذر ماه سال آینده پرداخت کنند؛ اگر تسهیالت گیرنده 
بدهی خود را تا زمان یادش��ده تسویه نکند، بانک مجاز است به جای نرخ 
س��ود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام )نرخ س��ود مندرج در قرارداد به 

عالوه 6درصد( را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد.
در هر حال اخذ س��ود مرکب و یا جریمه مرکب از تسهیالت گیرندگان 

ممنوع است.
همچنین حکم این بند ش��امل تس��هیالت گیرندگانی اس��ت که اصل 
تس��هیالت دریافتی آنها به موجب قرارداد اولیه ۲۰ میلیارد ریال یا کمتر 
باشد. اگر از این مبلغ بیشتر باشد تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال مشمول 

مصوبه مجلس می شود.
نکته قابل تاملی که در مصوبه مجلس آمده، این اس��ت که »اگر بانک ها 
و موسس��ات اعتباری از اجرای این بند متحمل زیان ش��وند، پس از تایید 
بانک مرکزی، زیان مزبور به تدریج ظرف پنج سال در صورت های مالی آنها 

مستهلک و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.«
اگر هم بانک ها اجرای این بند اس��تنکاف کنند، مش��مول مجازات های 

انتظامی پیش بینی شده در قانون پولی و بانکی می شوند.

معافیت بدهکاران بانکی از پرداخت سود و جریمه با مصوبه مجلس

تشویق بدحسابان بانکی

سقف تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در سال 9۸ در حالی برای هر یک 
از زوجین 3۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده که در سال آینده شرایط 

دریافت این وام نیز تسهیل شده است.
به گزارش ایِبنا، پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه یکی از سیاست های 
دولت در حمایت از ازدواج جوانان از سال های ابتدایی دهه ۸۰ تاکنون بوده 
اس��ت. از انتهای سال ۸7 همزمان با افزایش مبلغ تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج از ۱۰ به ۲۰ میلیون ریال، پرداخت این تس��هیالت در قالب سامانه 

متمرکز تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پیگیری شده است.
میزان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج از سال 9۱ تا 9۴ با وجود افزایش 
هزینه های ازدواج، تغییر چش��مگیری نکرده بود که این موضوع در تبصره 
»۲9« قان��ون بودجه س��ال 9۵ مورد توج��ه قرار گرفت و براس��اس آن، 
مبلغ تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج از 3۰ به ۱۰۰ میلیون ریال و دوره 
بازپرداخت آن از س��ه به چهار س��ال افزایش پیدا کرد. این حکم در بند 
»ج« تبصره »۱6« قانون بودجه سال 96 نیز تکرار شد. در سال 97 نیز با 

موافقت رئیس  جمهور س��قف پرداخت وام ازدواج به جوانان از ۱۰ میلیون 
به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت؛ پس از آن، این موضوع در مجلس نیز 
تصویب شد و مدت زمان بازپرداخت تسهیالت به پنج سال افزایش یافت.

در س��ال 9۸ نیز با تصویب نمایندگان، مبلغ تس��هیالت قرض الحسنه 
ازدواج برای هر یک از زوج ها 3۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله 
با اخذ یک ضامن معتبر و س��فته در نظر گرفته ش��ده است. بر این اساس 
بازپرداخت وام ازدواج در س��ال 9۸، 6۰ ماهه بوده یعنی زوجین باید طی 
پنج س��ال اقساط این وام را پرداخت کنند. شرایط ضامن نیز در پرداخت 
وام ازدواج تسهیل شده به گونه ای که اخذ یک ضامن معتبر و سفته کفایت 
می کند که عالوه بر آن بانک مرکزی نیز می تواند کارت یارانه زوجین را به 

عنوان تضمین دریافت کند.
الزم به ذکر است، وام ازدواج در سال 9۸، به زوجینی پرداخت می شود 
که تاریخ عقد آنها پس از ابتدای فروردین سال 96 است و اولویت پرداخت 

با زوجینی بوده که تاریخ عقد آنها زودتر است.

جزییات افزایش وام ازدواج در سال ۹۸

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

بانکداری در ایران نزدیک به ۱۰۰ س��ال س��ابقه دارد. بانکداری به سبک 
اس��المی همزم��ان با آغاز انقالب اس��المی و در س��ال ۱3۵۸ با ملی کردن 
بانک ها آغاز ش��د. در سال۱36۲ نیز قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب و 
دستورالعمل های آن تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شد. هنگامی که قانون 
بانکداری اسالمی تصویب و مقرر شد که این رویه اجرایی شود، کار سخت تر 
شد. به موازات آن باید آموزش کارکنان شروع می شد تا خود را با رویه و قواعد 
جدی��د تطبیق دهند و به تبع آن الزم بود فرم ها و قراردادهای جدیدی تهیه 
می ش��د. حساس��یت زیادی روی این موضوع وجود داشت که بانک ها ربوی 
بوده اند و اگر قرار باشد اسالمی شوند، باید شامل تمام رویه ها شود. فرم های 
مختلفی برای این کار طراحی ش��د، آموزش های زیادی در نظر گرفته ش��د 
و بانک مرکزی متولی اجرای آموزش بانکداری اس��المی شد. به این صورت 
که مدرس تربیت می کرد و این مدرسان در استان ها و شهرستان های خود، 

بانکداری اسالمی را به زیرمجموعه خود آموزش می دادند.
راز توفیق بانک های اسالمی در خارج ایران

در کشورهای دیگری مانند پاکستان که نظام آن نیز جمهوری اسالمی 
اس��ت و بانکداری اس��المی نیز وجود دارد، ش��رایط به گونه ای اس��ت که 
بانکداری اس��المی و بانکداری بین الملل��ی هر دو کار می کنند. همچنین 
در مالزی سیس��تم بانکی معمول دنیا وجود دارد و بانکداری اسالمی نیز 
در آنجا وجود دارد و اتفاقاً اس��تقبال خوبی هم از آن ش��ده اس��ت. اخیراً 
در انگلس��تان نیز بانک اس��المی لندن ش��روع به کار کرده و خیلی هم 
موفق و س��ودده کار می کند. علت س��ودده بودنش نیز این اس��ت که در 
بانکداری اس��المی بحث نظارت بر تسهیالت، یکی از پایه های اصلی کار 
اس��ت. اگر نظارت بر وامی که داده می ش��ود تا هنگامی که به س��رانجام 
برسد، به درستی انجام شود، قطعاً آن پروژه دیگر زیان آور نمی شود. حتی 
در آمریکا و کش��ورهای اسکاندیناوی نیز گاهی این نوع بانکداری را اجرا 

می کنند که به علت زوایای مثبت آن است.
متأس��فانه قانون بانکداری اس��المی، هنگامی در کش��ور م��ا اجرایی و 
عملیاتی ش��د که افکار کارکنان بانک ها نسبت به پیش از انقالب اسالمی 
تغییر نکرده بود. در هنگام اجرا نیز نهایتاً به اس��ناد صوری اکتفا کردند. 
یعنی برای مضاربه، گفته می ش��د مش��تری فاکتوری بیاورد و مهم نبود 
واقعاً خریدی انجام ش��ده یا خیر. فاکتورهای صوری باعث شد بانکداری 
اس��المی به آن معنایی که در کش��ورهای دیگر اجرایی ش��ده، در ایران 
اعمال نشود. اکنون هم در بین مردم و هم در خود بانک ها آنطور که باید 
اعتقادی به این نوع از بانکداری وجود ندارد. مردم اکنون می پرسند کجا 
وام می دهن��د؟ در حالی که در بانکداری اس��المی اصاًل بحث وام مطرح 
نیس��ت، بلکه تس��هیالت وجود دارد. همچنین مردم نمی دانند با چه نوع 
ق��راردادی وام دریافت می کنند. فرمی را پ��ر می کنند که از آن اطالعی 
ندارند و همان عقود مورد نظر بانکداری اس��المی اس��ت که براساس آن 

مشارکت مدنی، سرمایه گذاری و... مطرح می شود.
با این همه، بانک ها موتور پیش��ران اقتصاد در این سال ها بوده اند و در 
بسیاری از طرح های کلیدی که اکنون در کشور وجود دارد، نقش بانک ها 
پررنگ بوده اس��ت. بانک ها همواره پیش��قدم بوده اند، در برخی موارد که 
بخش خصوصی نمی توانس��ت از نظر عظمت و بزرگی کار وارد ش��ود، یا 
اینکه احساس می کرد س��ودآوری الزم را برایش ندارد، در این موارد هم 
بانک ها به روش هایی مانند عقد سرمایه گذاری مستقیم وارد شدند. برای 
نمونه بانک ها آزادراه قزوین-زنجان یا قزوین-رشت را از این طریق انجام 

دادند و توسعه کشور مرهون خدمات و زحمات بانک هاست.
از دردسر وثایق تا تسهیالت تکلیفی

اش��کاالتی نیز برای این کارها وجود داش��ت، از جمل��ه مهم ترین آنها 
تس��هیالت تکلیفی بود که در طول س��الیان قبل وجود داش��ت و اکنون 
خیلی کمتر ش��ده اس��ت. س��ال های طوالنی در مجلس بانک مرکزی و 
بانک ها مکلف می شدند که مقدار مشخصی تسهیالت، با نرخ قرض الحسنه 
پرداخت کنند. این تسهیالت عمدتاً به اقشار خاص، مناطق خاص و کمتر 
توس��عه یافته تخصیص داده می شد. متأسفانه افراد خاصی این تسهیالت 
را دریافت می کردن��د که بزرگ ترین بدهکاران بانک ه��ا نیز همین افراد 

هستند.
همچنین از م��وارد صحیح اجرا نکردن بانکداری اس��المی می توان به 
بحث وثایق، توجیه فنی و بررس��ی های اقتصادی و مالی طرح اشاره کرد. 
متأس��فانه در این بررس��ی ها دقت الزم صورت نگرف��ت و وثایقی که در 
اختیار بانک ها قرار گرفت، گاهی کمتر از میزان تسهیالت بود و آن پول ها 
به علت نظارت نکردن و نداشتن ابزار و کارشناس نظارت در پروژه های مد 
نظر خرج نش��د و وارد برج سازی و واردات شد و مشکالت زیادی را برای 

کشور ایجاد کرد.
به مرور، رؤسای کل بانک مرکزی تالش کردند تسهیالت تکلیفی کمتر 
ش��ود. مثاًل تکلیف می ش��د که به فالن پروژه با نرخ ترجیحی، تسهیالتی 
اختصاص داده شود، این در حالی بود که مابه التفاوت آن را دولت پرداخت 
می ک��رد. دولت نیز این را پرداخت نمی کرد و به حس��اب آن در ترازنامه 
منظور می شد. این رقم انباشته شده و رقم بزرگی از بدهی کنونی دولت 

به بانک ها از قدیم باقی مانده است.
نباید از یاد برد که بانک ها در ۴۰ سال گذشته پیشران اقتصادی بوده اند 
و تقریباً در اجرای تمام پروژه های کش��ور نقش داش��ته اند. در عین حال 
عملکرد بانک ها نیز مهم اس��ت. اگر فعالیت بانک ها در چارچوب، قواعد و 
مق��ررات خود قرار می گرفت بهتر نتیجه می داد و اکنون تعداد بدهکاران 
کالن بانکی کمتر بود. علت این است که ما سیستم سابق را به کلی قطع 
کردیم. بهتر بود مقرر می کردیم س��ازوکار جدید به موازات سیس��تم قبل 
کار کن��د و زمانی که بانکداری اس��المی جا می افتاد، سیس��تم بانکداری 
بین المللی از مدار خارج می شد. این یکی از نواقصی بود که وجود داشت و 
بابت آن هزینه داده شد، اما اکنون به مرحله بلوغ و رسیدگی رسیده است.

بانک های خصوصی به همت بدهکاران بزرگ
بانک ه��ای خصوصی نیز از موضوعات مهمی بود که در این ۴۰ س��ال 
مطرح شد. اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی اقتصاد مطرح شد که 
البته نکات فراوانی وجود دارد درباره اینکه چگونه اجرا شد و چه مشکالتی 
برای کشور ایجاد کرد. علتش هم این بود که خصوصی سازی واقعی اجرا 
نشد. از اوایل دهه ۱3۸۰ شمسی بحث بانک های خصوصی مطرح بود. تا 
پیش از آن، بانک خصوصی معنایی نداش��ت، تمام بانک ها دولتی بودند، 
زی��را بانک ه��ای خصوصی پیش از انقالب اس��المی را تجمیع کرده و در 

چارچوب ملی یا دولتی در آورده بودند.
در این برهه تصمیم گرفته شد به شرایط سال  ۱3۵۴ برگردیم و مجدداً 
بانک ه��ای خصوصی را ایجاد کنیم. با احتیاط، اعطای مجوز به بانک های 
خصوصی شروع شد. این در حالی بود که بانک  خصوصی به معنای واقعی 
کلمه ایجاد نش��د. کارخانه های بزرگ، س��رمایه داران ب��زرگ و بدهکاران 
بزرگ تقاضای تأس��یس بانک کردند، یعنی کسانی که تسهیالت زیادی 
از بانک ه��ا گرفته بودن��د و دیگر این امکان برای ش��ان فراهم نبود، حاال 
می خواستند مستقیماً بانک ایجاد کنند و به خودشان تسهیالت دهند. هر 
بخشی می خواست برای خود یک بانک ایجاد کند و اینکه اصناف مختلف 

اقدام به تأسیس بانک کنند، داشت ادامه پیدا می کرد. بانک های مختلفی 
ایجاد ش��د، بدون اینکه قاعده خصوصی سازی رعایت شده باشد. در دوره 
دوم احمدی نژاد نیز بحث بانک های نظامی و انتظامی آغاز شد. تا پیش از 
این، پول ها در بانک ها متمرکز بود و از آنجا که بانک ها به این  س��پرده ها 
سود نمی دادند یا حقوق اقشار نظامی را پرداخت می کردند، می توانستند 
از آن محل، وام قرض الحسنه پرداخت کنند و جوایز قرض الحسنه نیز اعطا 

می کردند. درنتیجه برخی از مشکالت به این صورت حل می شد.
بعد از ایجاد بانک های خصوصی و نظامی، این پول ها از بانک ها جدا شد. 
برای نمونه بودجه ارتش به بانک حکمت ایرانیان، بودجه س��پاه پاسداران 
به بانک انصار و بودجه نیروی انتظامی به بانک قوامین رفت. در این میان، 
بحث مؤسسات غیرمجاز نیز مطرح بود. این مؤسسات بعد از اینکه بزرگ 
می شدند و نقش خود را در ساختار قدرت پررنگ می کردند، تقاضای بانک 
ش��دن داشتند. بانک نیز در واقع حیاط خلوت بود و شرکت های تابعه ای 
ایجاد و بیش��تر تسهیالت نیز به ش��رکت های زیرمجموعه خودشان داده 
می شد. این موضوع در مواردی هم در رابطه با بانک های خصوصی و هم 

بانک های دولتی صدق می کند.
بنگاه داری، هلدینگ های سرمایه گذاری، بورس، صرافی، ساختمان و... 
توسط بانک های مختلف ایجاد شد. یعنی تمام کارهایی که برای بانک ها 
ممنوع بود، توس��ط اینها انجام ش��د؛ علتش هم این بود که می خواستند 
خودشان سرمایه شان را مدیریت کنند. این پول با سود باال به شرکت های 
وابسته به خود بانک ها داده می شد و وارد بازارهای مسکن، ارز، داللی و... 
می شد. س��ودی هم بین ۴۰ تا ۵۰درصد به بانک برگردانده می شد، زیرا 
س��ودهای بیش از ۱۰۰درصدی را نیز کس��ب می کردند. این نیز یکی از 

معضالت عمده ای بود که بعد از دوره خصوصی سازی بانک ها ایجاد شد.
قانون پولی و بانکی، مصوب سال ۱3۵۱

بانک مرکزی نیز استقالل کافی نداشت و ضمن اینکه به دنبال استقالل 
کافی بود، تالش می کرد قوانین و مقررات را به روز کند. حتی قانون پولی 
و بانکی مصوب س��ال ۱3۵۱ اس��ت و بنا به ضرورت م��وادی به آن اضافه 
ش��ده است. این در حالی است که ش��رایط ایجاب می کرد کارگروه هایی 
تشکیل شود و قانونی جدید و به روز که حاصل جمع تمام قوانین موجود 
باشد، مبنای کار بانک ها قرار گیرد. از سال ۱3۸6 کارگروه های متعددی 
تشکیل و الیحه ای تهیه و به مجلس ارائه شده، اما رد شده و خود مجلس 
طرحی تهیه کرده اس��ت. با این حال، تا امروز هنوز هیچ قانون و مقررات 
جدیدی غیر از آنچه بوده، نداریم. این یک نقطه ضعف اس��ت که باید به 
آن پرداخته ش��ود، الزم اس��ت همه قوانین تجمیع و یک قانون جدید بر 
اساس بانکداری نوین تهیه شود. مخصوصاً در زمینه بانکداری الکترونیک 
ک��ه هم در دنیا و هم در ایران پیش��رفت کرده، مق��ررات کم داریم؛ زیرا 
موضوع جدیدی است. انصافاً در این حوزه کارهای بسیار بزرگی خصوصاً 
هنگامی که در تحریم کامل بودیم، انجام شده که از نقاط مثبت و سرآمد 
فعالیت های نظام بانکی و بانک مرکزی است، به صورتی که خیلی فراتر از 

انتظار عمل کرده اند.
هنگامی که بانکداری الکترونیک گس��ترش پیدا کرد، تعداد مشتریان 
ش��عب به نصف کاهش پیدا کرده و این می طلبید که از این به بعد تعداد 
شعب بانک ها نیز کاهش پیدا کند. اساساً با گسترش بانکداری الکترونیک، 
مراجعه به ش��عب کاهش یافته اس��ت. پس اینکه در یک خیابان چندین 
ش��عبه از بانک های مختلف وجود داشته باشد، منطقی به نظر نمی آید و 
می طلبد سیاس��تگذاران، ناظرین و متولیان اقتصادی دقت الزم را به این 

مسئله داشته باشند.
منبع: ایرنا

روایتی از 4 دهه فعالیت شبکه بانکی

سیاه و سفید بانکداری پس از انقالب اسالمی
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یوسف کاووسی
کارشناس بانکی و مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی

ورود آرام بورس به کانال 163 هزار واحدی
شاخص بورس 1۸۰ واحد رشد کرد

ش��اخص بورس در نخستین روز هفته با رشد ۱۸۰ پله ای به جایگاه 
۱63 ه��زار و هفت واحدی صعود کرد. به گزارش ایرنا، در معامالت روز 
شنبه ۲ میلیارد و ۵۰۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
6 هزار و ۵۵۴ میلیارد ریال در ۱3۴ هزار نوبت داد و ستد شد. بررسی 
ش��اخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت )وزنی - 
ارزشی( که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص 
می گذارد، ۵۲ واحد رشد کرد و شاخص کل )هم وزن( که در آن ارزش و 
وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان 
در نظر گرفته می شود، ۱7 واحد کاهش یافت. شاخص قیمت )هم وزن( 
نیز ۱۲ واحد پایین آمد؛ این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت سهام 
شرکت های پذیرفته شده در بورس است. شاخص آزاد شناور ۱۵۲ واحد 
افزایش یافت؛ این ش��اخص بخشی از س��هام قابل معامله شرکت ها در 
بورس را نش��ان می دهد. ش��اخص بازار اول مربوط به شرکت های برتر 
از نظر س��رمایه، س��ودآوری و درصد سهام آزاد ش��ناور 6۴ واحد رشد 
کرد و ش��اخص بازار دوم بورس نیز 6۸۱ واحد افزایش یافت. همچنین 
در معامالت ش��نبه، نمادهای مبین )پتروشیمی مبین(، وبملت )بانک 
ملت(، وغدیر )س��رمایه گذاری غدیر( و جم )پتروشیمی جم( بیشترین 
تاثی��ر مثبت و فملی )ملی صنای��ع مس(، وتجارت )بان��ک تجارت( و 
وبصادر )بانک صادرات( باالترین فش��ار منفی را وارد کردند. گروه بانک 
در معامالت شنبه بورس صدرنشین شد؛ در این گروه 339 میلیون سهم 
به ارزش ۵93 میلیارد ریال دادوستد شد. گروه شیمیایی به ارزش ۴7۱ 
میلیارد ریال و خودرو به ارزش ۴۵3 میلیارد ریال، به ترتیب جایگاه های 
دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. گروه فلزات اساسی با دادوستدی 
ب��ه ارزش ۲7۸ میلیارد ریال در رده چهارم معامالت قرار گرفت و گروه 
کانی های غیرفلزی نیز با معامالتی به ارزش ۱۲۴ میلیارد ریال در رده 
پنجم قرار گرفت. شاخص فرابورس )آیفکس( نیز در نخستین روز هفته 
۱3 واحد افت کرد و در جایگاه ۲ هزار و ۵۰ واحدی ایستاد. در این بازار 
6۵۱میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش از ۵هزار و 73۱ میلیارد 
ریال دادوستد ش��د. نمادهای مارون )پتروشیمی مارون(، هرمز )فوالد 
هرمزگان جنوب(، ارفع )آهن و فوالد ارفع( و ذوب )ذوب آهن( بیشترین 

سهم را در افت شاخص فرابورس داشتند.

 اولین هفته معامالت آپشن زعفران
چگونه گذشت؟

طی اولین هفته معامالتی قراردادهای اختیار معامله زعفران نگین در 
ب��ورس کاالی ایران، معامله گران در مجموع ۲۰۵۵ قرارداد را به ارزش 
ی��ک میلیارد و 3۴3 میلیون ریال منعقد ک��رده و ۴۸۴7 موقعیت باز 
ایجاد کردند. به گزارش تس��نیم، در جریان معامالت هفته گذشته در 
بازار معامالت آپش��ن زعفران، تعداد ۱۱۸ قرارداد اختیار معامله خرید 
زعفران نگین سررسید اردیبهشت 9۸ با قیمت اعمال ۱۱۰ هزار ریال 
منعقد ش��د تا ارزش معامالتی ۲۵3 میلیون و ۸3۸ هزار ریال به ثبت 
برس��د. در این قراردادها تعداد ۲96 موقعیت باز توس��ط معامله گران 
ایجاد ش��د. هفته گذش��ته، ۱۲۲ قرارداد اختیار معامله خرید زعفران 
ب��ا قیمت ۱۲۰ هزار ریال نیز با اتخاذ 3۱۸ موقعیت باز منعقد ش��د و 
ارزش معام��الت آن به رقم ۱۵۰ میلیون و ۸۲۸ هزار ریال رس��ید. در 
قیمت اعمال ۱3۰ هزار ریال نی��ز معامله گران تعداد ۱7۰۲ قرارداد را 
در حالی منعقد کردند که در میان معامالت آپشن زعفران این قرارداد 
بیشترین تعداد معامله را به ثبت رساند. ارزش معامالت این قراردادها 
۸۸7 میلی��ون و 3۱3 هزار ریال رقم خ��ورد و 39۸۰ موقعیت باز نیز 
برای آن ایجاد شد.  همچنین از زمان راه اندازی معامالت آپشن زعفران 
تا پایان هفته گذش��ته، تعداد ۵3 قرارداد اختیار معامله فروش زعفران 
نگی��ن با قیمت اعمال ۱۱۰ هزار ریال به ارزش ۸ میلیون و 7۸7 هزار 

ریال منعقد شد و ۱۴۰ موقعیت باز در بازار ایجاد گردید.
در قیم��ت اعم��ال ۱۲۰ هزار ریال نیز معامله گران تع��داد ۴۴ قرارداد 
اختیار معامله فروش به ارزش ۲6 میلیون و ۱99 هزار ریال منعقد کرده 
و 9۰ موقعی��ت ب��از اتخاذ کردند. همچنین در هفته گذش��ته تعداد ۱6 
ق��رارداد اختیار معامله فروش با قیمت اعمال ۱3۰ هزار ریال نیز در بازار 
منعقد ش��د که ارزش ۱6میلیون و ۲76 هزار ریالی را در پی داش��ت. در 
این قرارداد ۲3 موقعیت باز نیز ایجاد شد. این گزارش می افزاید: معامالت 
آپش��ن زعفران در حالی هفته گذشته در بورس کاالی ایران آغاز به کار 
کرد که در بازارهای نوین دنیا، ابزارهای آتی همراه با آپشن مورد معامله 
ق��رار می گیرند و از آنجایی که باید زیرس��اخت های الزم برای راه اندازی 
ابزارهای نوین مالی فراهم ش��ود و معامله گران با این نوع معامالت آشنا 
شوند، این اتفاق درخصوص محصول زعفران و ابتدا با راه اندازی معامالت 
گواهی سپرده کاالیی و بعد قرارداد آتی و سپس معامالت آپشن مرحله 
ب��ه مرحله در ب��ورس کاال رخ داد. با تکمیل زنجیره ابزارهای مالی، برای 
کشاورزان این امکان فراهم می شود تا قیمت محصول شان در بازار شفاف 
ش��ود که این اتفاق با راه اندازی گواهی سپرده کاالیی و قراردادهای آتی 
زعفران رخ داد و باعث شد تا قیمت این محصول هم برای کشاورزان و هم 
در بازار ش��فاف شود. از سوی دیگر با راه اندازی قراردادهای آتی و اختیار 
معامله زعفران، کشاورزان می توانند ریسک نوسان قیمت را پوشش داده 

و با فروش محصول شان در بورس، در مقابل نوسان قیمت بیمه شوند.
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مردم به اندازه نیازشان خرید کنند
در میزگ��ردی که با عنوان تنظیم بازار و نظ��ارت بر نحوه توزیع و 
قیمت گذاری کاالهای اساسی در دفتر خبرگزاری ایسنای کردستان 
برگزار شد، جنبه های مختلف تنظیم بازار بررسی و بر همکاری بیشتر 

مردم در این زمینه تاکید شد.
به گزارش ایس��نا، این میزگرد با حضور »فرزاد سردارزاده« رئیس 
اداره نظارت و بازرس��ی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان، 
»شهریار حنیفی« مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی کردستان 
و »حامد قادرزاده« عضو هیات علمی و استاد دانشگاه کردستان برگزار 
ش��د. مدیر تنظیم بازار س��ازمان جهاد کش��اورزی کردستان در این 
میزگرد اظهار کرد: در حال حاضر عمده مصرف مردم مواد پروتئینی، 
برنج و ش��کر و میوه اس��ت که با توجه به ش��اخص جمعیتی استان 
توانس��ته ایم آن را تامین کنیم. شهریار حنیفی افزود: فقط در تامین 
گوشت موردنیاز مردم با مقداری مشکل مواجه شده ایم، هرچند دولت 
اخیرا نسبت به واردات گوشت اقدام کرده و امیدواریم این مسئله حل 
ش��ود. وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: تاکنون 3۵9۱ تُن برنج 
در استان توزیع شده و ۲۲۰۰ تُن نیز آماده توزیع است که متناسب 
با ش��اخص جمعیتی هر شهر توزیع می شود، شکر قریب به ۴۰۰ تُن 
توزیع شده و ۵۸۰ تُن نیز آماده توزیع است، گوشت منجمد گوساله ای 
۸۰۰ تُن توزیع ش��ده و حواله توزیع ۱9۰ تُن صادر شده که تا پایان 
سال توزیع می ش��ود و گوشت مرغ منجمد نیز ۴۵۱ تُن برای توزیع 

موجود است.
ذخیره سازی 175۰ تُن میوه برای شب عید

مدیر تنظیم بازار س��ازمان جهاد کش��اورزی کردستان اعالم کرد: 
برای ش��ب عید ۱7۵۰ تُن میوه شامل ۱۰۰۰ تُن پرتقال و 7۵۰ تُن 
سیب درختی در استان ذخیره س��ازی شده که براساس برنامه ریزی 
صورت گرفته بعد از ۲۰ اس��فندماه در ۸۵ غرفه عرضه میوه در سطح 

استان توزیع می شود.
وی با اش��اره به اینکه 3۰ غرفه برای توزیع میوه در ش��هر سنندج 
در نظر گرفته اس��ت، گفت: هم اکنون میوه ش��ب عید استان در سه 

سردخانه شهرهای سقز، مریوان و سنندج ذخیره سازی شده است.
س��ردارزاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از جمله 
عمده مشکالت ما احتکار خانگی است، تصریح کرد: متاسفانه عمده 
مردم متناس��ب با مصرف ش��ان خرید نکرده بلکه مازاد بر آن خرید 
می کنند، در صورتی که در حال حاضر دولت به اندازه کافی کاالهای 

اساسی را ذخیره کرده و مشکلی پیش نخواهد آمد.
وی همج��واری ب��ا کش��ور عراق و تهی��ه کاالهای اساس��ی مردم 
استان های مرزی آن در استان کردستان را نیز یکی دیگر از مشکالت 
دانست و گفت: به دلیل اینکه ارزش پول ملی ما پایین آمده است از 
شهرهای مرزی عراق به استان کردستان سفر کرده و کاالهای اساسی 
خود را در اینجا خریداری می کنند که باید برای آن چاره اندیشی کرد.

اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز در کردستان
رئیس اداره نظارت و بازرس��ی س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت 
کردس��تان نیز در ادامه این میزگرد اظهار کرد: هر ساله از ۱۵ اسفند 
الی ۱۵ فروردین ماه س��ال آین��ده طرح نظارتی ویژه ن��وروز را اجرا 
می کنیم که امس��ال با توجه به وجود تحریم ها و هجمه و مشکالت 
اقتصادی، همزمان با سراس��ر کشور این طرح را از اول بهمن ماه آغاز 

کردیم و تا نیمه فروردین ماه 9۸ ادامه خواهد داشت.
»فرزاد س��ردارزاده« هدف از برگزاری طرح نظارتی را حفظ آرامش 
در بازار و ایجاد فضایی امن برای خرید مصرف کننده، شناسایی نواقص 
ب��ازار، نظارت بر توزیع کااله��ای یارانه ای، نظارت و کنترل قیمت ها، 
نظارت بر ضرایب س��ود خرده فروش��ان و ... عنوان ک��رد. وی گفت: 
براس��اس قوانینی که در حوزه حمایت از حقوق مصرف کننده وجود 
دارد ه��ر کس حقی از مصرف کننده ضایع کند با وی برخورد خواهد 
ش��د. رئیس اداره نظارت و بازرس��ی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
کردس��تان با بیان اینکه نظارت بر قیمت کاالها و خدمات نیز انجام 
می شود، ادامه داد: در این مدت در قالب گشت های مشترک با سازمان 
جهاد کش��اورزی، تعزیرات حکومتی، اماکن، دانشگاه علوم پزشکی و 
... از س��طح عرضه کاالها بازدید شده و از نظر بهداشتی و نیز تامین 

کاالهای موردنیاز مردم موارد الزم در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: همچنین در طول این مدت به تمامی دستگاه های 
دولتی و نظامی و حتی انجمن حمایت از مصرف کنندگان هم فراخوان 
داده ایم که با این س��ازمان همکاری افتخاری داش��ته باشند تا نقش 
موثری را در سطح بازار داشته باشیم. سردارزاده تاکید کرد: اقدامات 
چکش��ی راهکار خوبی برای برخورد با گران فروش��ان نیست، بلکه ما 
نیازمند کار فرهنگی هستیم و اینکه دستگاه ها کاالها را به موقع تامین 

کنند و ما نیز نظارت الزم را داشته باشیم.
وجود 6۸ هزار واحد صنفی در کردستان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در کردستان 
6۸ هزار واحد صنفی به ثبت رس��یده است، اعالم کرد: ۱۰ هزار واحد 
صنفی مجوز دارند، اما هنوز در سامانه ثبت نشده و ۸۰۰۰واحد هم به 
صورت غیرقانونی و بدون مجوز مشغول به فعالیت هستند که در مقابل 
آنها فقط ۴۸ نفر بازرس در س��طح استان داریم. رئیس اداره نظارت و 
بازرس��ی سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: هرچند 
ما نظارت های خودمان را انجام می دهیم، اما متاسفانه در سطح استان 
متناسب با حجم و گستردگی واحدهای صنفی بازرس نداریم و نظارت 
ما محدود است. وی اضافه کرد: در سال گذشته 99 هزار و ۵۲3 مورد 
بازرسی از سطح بازار و واحدهای صنفی صورت گرفت که 33۴۲ مورد 
تخلف شناسایی و 3۱3۱ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شد؛ 
در نهای��ت ارزش ریالی جریمه واحدهای متخلف ۱۲ میلیارد و 3۱۰ 
میلیون و ۴9۰ هزار ریال بوده است. سردارزاده عنوان کرد: امسال نیز 
تاکنون ۱۰۵ هزار و 3۸۲ مورد بازرسی صورت گرفته که ۵۰۲۱مورد 
انواع تخلف شناسایی و ۴۴۵3 مورد پرونده تشکیل شده است؛ ارزش 
ریال��ی جریمه متخلفان 6۰ میلیارد و ۴3۸ میلیون و ۱3۱ هزار ریال 
بوده است. وی گفت: در مقایسه با سال گذشته ۸۰درصد از نظر ارزش 
ریالی، جریمه متخلفان افزایش داشته و از نظر تعداد تخلف 36درصد 

و تعداد تشکیل پرونده نیز 3۰درصد رشد داشته ایم.
مقابله با گرانفروشی نیازمند مشارکت مردم است

رئیس اداره نظارت و بازرس��ی س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت 
کردستان در ادامه با بیان اینکه اگر افراد شخصا به خاطر گرانی قیمت 
کاالیی شاکی باشند، بازرسان ما آن را در اولویت خود قرار می دهند، 
تصری��ح کرد: ما به همکاری و مش��ارکت مردم نی��از داریم، آنها باید 
گ��زارش گران فروش��ی را به ما بدهند و ما نیز حتم��ا از آن بازدید و 

بررسی الزم را خواهیم کرد.

اخبـــار

رئی��س کل گمرک از واردات ۱۱ میلیارد دالری کاالهای اساس��ی طی 
۱۱ ماهه سال جاری خبر داد و گفت در کاالهای اساسی بحران که نداریم 
هیچ، بلکه در برخی اقالم مثل ذرت یا گوشت واردات نسبت به مدت مشابه 
افزایش داشته است. به گزارش ایسنا، مهدی میراشرفی در حاشیه بازدید از 
مرز شلمچه و گیت های منطقه آزاد در آبادان در جمع خبرنگاران تصریح 
کرد: در بحث صادرات بعد از چین که ۸.3 میلیارد دالر در ۱۱ماهه امسال 
صادرات داشتیم، عراق با ۸.۲ میلیارد دالر اصلی ترین شریک تجاری است 
که کاالهای ایرانی با تنوع باال به آن صادر می شود؛ بنابراین باید در مرزهای 

زمینی با عراق ساماندهی خوبی را داشته باشیم.
وی بیان کرد: هفته گذش��ته در باش��ماق و پرویزخان حضور داشتیم و 
اقداماتی در زمینه ساماندهی پیش بردیم. در مرز زمینی شلمچه نیز پیگیر 
هس��تیم که مسائل و مش��کالت صادرات کاال به کشور عراق از این مرز را 
جمع بن��دی و قس��متی از آن را با هماهنگی بین س��ازمان های مرتبط با 

تجارت در مرز ساماندهی کنیم.
میراش��رفی تأکید کرد: در حال حاضر تعداد زیادی از سازمان ها در مرز 
متولی اعمال مقررات هس��تند از گمرک تا مرزبانی یا مناطق آزاد و دیگر 
سازمان ها ولی برای یک تجارت سهل تر، روان تر، با هزینه کمتر و سرعت 
بیشتر باید هماهنگی بیشتری با سازمان های داخلی تحت عنوان هماهنگی 

و مدیریت یکپارچه مرزی داشته باشیم.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به مذاکرات با مسئوالن گمرک مرکزی 
عراق و همچنین اقلیم کردستان برای ایجاد دروازه مشترک تجاری گفت: 

تالش می کنیم هماهنگی بیشتری در مدیریت هماهنگ مرزی را شاهد و 
دروازه مشترک تجاری با کشور عراق را فعال کنیم. این کار باعث کاهش 

هزینه های صادراتی و تجارت فرامرزی می شود.
میراشرفی اضافه کرد: این دروازه مشترک تجاری نه تنها تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان را انتفاع می کند، بلکه مصرف کننده نهایی این کاالها که در 
کشور عراق هستند نیز با کاهش هزینه ها عماًل سطح باالتری از مطلوبیت 

را برای متقاضیان ایجاد می کند.
افزایش 7۰۰ هزار تنی واردات کاالهای اساسی در سال جاری

وی با رد شایعات بحران در تأمین کاالهای اساسی گفت: طی ۱۱ ماهه 
اخیر آماری از واردات کاالهای اساس��ی داریم که نش��ان دهنده بحران در 
این زمینه نیست و وضعیت مطلوب است. در این مدت ماهانه بالغ بر یک 
میلیارد دالر کاالهای اساس��ی به کشور وارد شده که به لحاظ وزنی 7۰۰ 

هزار تن نسبت به مدت مشابه افزایش داشت.
رئی��س کل گمرک ای��ران ادامه داد: به عنوان نمونه امس��ال ۱37 هزار 
تن واردات گوش��ت گرم و سرد داشتیم که نسبت به سال گذشته ۵۰۰۰ 
تن افزایش را نش��ان می دهد، بنابراین در بحث تأمین ارز و ورود کاالهای 
اساسی مش��کل خاصی وجود ندارد، بلکه تفاوت نرخ ارز مسلماً انگیزه ای 
می شود که کاالهای خریداری شده با ارز دولتی بیشتر متقاضی داشته باشد 

و عماًل تحریکی هم در بازار ایجاد می شود.
میراشرفی یادآور شد: در کاالهای اساسی بحران که نداریم هیچ بلکه در 
برخی قلم کاالها مثل ذرت یا گوشت واردات نسبت به مدت مشابه افزایش 

داش��ته و طی ۱۱ ماهه امس��ال قریب به ۱۱ میلیارد دالر ب��رای واردات 
کاالهای اساسی هزینه شده است.

وی اظه��ار ک��رد: در بحث واردات کاال چند مرحل��ه داریم که اول ورود 
کاال )صاحب کاال اسناد خرید را باید اخذ کند(، دوم ترخیص کاال )زمانی 
که کاال به گمرک اظهار می ش��ود و س��ازمان های مرتبط با ورود کاال باید 
مجوزه��ای قانونی صاحب کاال را رؤیت و اجازه ترخیص بدهند( و مرحله 

آخر تشریفات گمرکی است.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه بین ورود کاال تا زمانی که کاال 
به گمرک اظهار می ش��ود مدت زمانی می گذرد، افزود: تشریفات خصوصاً 
ورود کاال به هیچ عنوان بیش از دو روز نیس��ت و اگر هم باش��د قطعاً در 
مرحله ترخیص اقدامات کامل انجام نشده است. مثاًل برخی سازمان ها نیاز 
دارند که مجوزهای ارائه شده را آنالیز کنند مثل ترخیص کاالهای دارویی، 

خوراکی و بهداشتی که باید آزمایشات الزم را انجام دهند.
میراش��رفی با تأکید بر اینکه در انجام تش��ریفات گمرکی باید از زمان 
اظهار کاال با ارائه مجوزهای قانونی تا انجام تش��ریفات ترخیص در گمرک 
را در نظر گرفت، عنوان کرد: مش��کالت ناش��ی از تحریم ها حدود ۲۰ روز 
به مدت توق��ف کاالها در اماکن گمرکی اضافه کرد، یعنی قباًل به صورت 
میانگین کاالها ۲۰ روز پس از ورود به گمرک اظهار می شدند، ولی اکنون 
ای��ن زمان به حدود ۴۰ روز افزایش پیدا کرد؛ این موضوع بحث انتقال ارز 
و اخذ اس��ناد مالکیت را در پی دارد که باعث افزایش مدت زمان ترخیص 

کاالها شده است.

واردات کاالهای اساسی به 11 میلیارد دالر رسید

 هیچ کمبودی نداریم

عرضه گوشت یخ زده به واحدهای صنفی رستورانی و چلوکبابی از ۱۰ 
روز پیش آغاز شده و به عقیده فعاالن صنفی این عرضه بیش از نیاز بازار 

است و قیمت گوشت در روزهای آینده شکسته خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در سال جاری به واسطه نوسانات نرخ ارز قیمت انواع 
محص��والت مصرفی و خوراکی روند صعودی ب��ه خود گرفت که در این 
میان گوش��ت قرمز رشد قابل توجهی را به ثبت رساند و هر کیلو از این 

ماده پروتئینی در حدود ۱۲۰ هزار تومان نیز در بازار عرضه می شود.
دولت در ماه های اخیر برای کنترل این موضوع راه های بس��یاری را در 
پیش گرفته که از آنها می توان به افزایش عرضه به وسیله واردات گوشت 
تازه، دام زنده و گوش��ت یخ زده در کنار پیگیری و مبارزه جدی با قاچاق 

دام زنده اشاره کرد.
اطالعات منتشرشده از سوی مسئوالن نشان از آن دارد که حجم قابل 
توجهی گوش��ت به کشور وارد شده و از سوی دیگر قاچاق دام آنطور که 
اعالم می ش��ود آنچنان زیاد نیست که عاملی باشد تا قیمت گوشت تازه 
به کیلویی ۱۲۰ هزار تومان افزایش یابد و حتی مسئوالن ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز می گویند که حجم قاچاق دام زنده در چند وقت اخیر به 
شدت کاهش داشته و این موضوع تأثیر چندانی بر قیمت بازار آزاد ندارد 

و مشکل در جای دیگری است.
این موضوع در کنار گفته های مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی مبنی 
بر اینکه گوشت بیش از نیاز کشور به ایران وارد شده و افزایش قیمت ها 
از سوی برخی افراد سودجو صورت می گیرد، نشان از آن دارد که قیمت 
گوشت بعد از این باید روند نزولی به خود می گرفت، زیرا نه قاچاق قابل 

توجهی صورت می گیرد نه کمبودی در بازار وجود دارد، البته ناگفته نماند 
که گوش��ت تازه گرم در سطح شهر نسبت به گذشته با روند آهسته تری 

توزیع می شود.
حال با تمام این تفاسیر برخی از صنوف کشور همچون رستوران دارها، 
اغذیه فروش��ان و کبابی ها نیاز به گوش��ت دارند و با افزایش قیمت مواد 
مصرفی، بازار با کمبود مواجه خواهد ش��د و این موضوع عاملی می شود 
تا قیمت محصوالت عرضه ش��ده این واحدها افزایش یابد یا کیفیت مواد 
خوراکی عرضه ش��ده کاه��ش یابد و در چند وقت اخی��ر رئیس اتحادیه 
چلوکب��اب و چلوخورش ته��ران اعالم کرده بود که ب��ا توجه به افزایش 
قیمت مواد مصرفی به ویژه گوش��ت، قیمت ی��ک پرس چلوکباب نباید 
کمتر از ۱۵ هزار تومان تمام ش��ود که این گفته وی با انتقادات بسیاری 
همراه ش��د، زیرا برخی افراد معتقد بودند زمانی که یک مسئول صنفی 

خبر از افزایش قیمت در بازار بدهد ناخودآگاه قیمت ها افزایش می یابد.
اما به نظر می رسد گفته این فرد می تواند زنگ خطری برای واحدهای 
نظارتی و بازرس��ی در بازار باش��د، زیرا زمانی که قیمت تمام شده ۱۰۰ 
گرم گوش��ت برای هر س��یخ کباب کوبیده ۱۰ هزار تومان اس��ت جای 
س��وال دارد که چگونه برخی واحدها قیمت محصوالت خود را بس��یار 
کمتر از این میزان اعالم می کنند و در ماه ها و سال های گذشته بازرسی 
از برخی واحدهای عرضه خوراکی های گوش��تی نش��ان از آن داشت که 
برخی افراد س��ودجو از گوش��ت بی کیفیت و فاس��د در محصوالت خود 

استفاده می کنند.
حال با این شرایط به نظر می رسد واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های 

اصناف، تعزیرات، س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان و 
اداره بهداش��ت باید نظارت و جدیت بیشتری داش��ته باشند، اما فارغ از 
تمام این مسائل در طول یک هفته اخیر دولت برای تأمین نیاز واحدهای 

صنفی که نیاز به گوشت دارند عرضه گوشت دولتی را آغاز کرده است.
بررس��ی ها نشان از آن دارد که واحدهای رستوران دار و سلف سرویس، 
چلوکب��اب و چلوخورش و کبابی ها بناب��ر نیاز خود با مراجعه به اتحادیه 
می توانند گوشت یخ زده دولتی دریافت کنند که قیمت هر کیلو گوشت 
دولتی یخ زده برای واحدهای صنفی به صورت سردست ۵۱ هزار تومان، 
گردن ۵۱ هزار تومان، قلوه گاه ۴۸ هزار تومان و ران ۵3 هزار تومان است.

در این رابطه رئیس اتحادیه رس��توران داران و سلف سرویس به ایسنا، 
گف��ت: به طور میانگین ه��ر واحد صنفی با توجه به نیاز خود ۱۵۰ کیلو 
گوش��ت دریافت می کند و از واحدها خواس��ته شده تا برای جلوگیری از 
سوءاس��تفاده ها و عدم افزایش قیمت ها، مدیریت بحران را در دستور کار 
خ��ود قرار دهند و این در حالی اس��ت که خیل��ی از واحدهای صنفی از 

گوشت گوساله و یخی استفاده نمی کنند.
میرابراهیمی ادامه داد: عموم واحدهای صنفی که دارای پروانه کس��ب 
مجاز هس��تند از گوشت باکیفیت استفاده می کنند و برای کسب سود و 

سودجویی دچار تخلف نمی شوند.
وی در پاس��خ به این س��وال که واحدهای صنفی که بخواهند گوشت 
تازه و با کیفیت به مشتریان خود عرضه کنند از چه طریقی به رفع نیاز 
می پردازند، اظهار کرد: واحدهای صنفی عموماً گوشت تازه خود را از بازار 

و شرکت های پخش دریافت می کنند.

رئیس مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی از پیش��رفت 7۵درصدی 
س��امانه جامع تجارت خبر داد و گفت از آغاز امسال تمام فرآیند های 
ثبت سفارش واردات تا قبل از امور گمرکی از طریق این سامانه انجام 

می شود.
به گزارش  باش��گاه خبرن��گاران جوان، علی رهب��ری، رئیس مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی  درباره پیشرفت سامانه جامع تجارت اظهار 
کرد: س��امانه جامع تجارت یک درگاه واحد است که سامانه های بیش 
از 3۰ دستگاه دیگر کشور به آن متصل شده و با تکمیل اتصال گمرک 
به آن، تحقق ۱۰۰درصدی خواهد یافت. این س��امانه تاکنون بیش از 

7۵درصد پیشرفت داشته است.

رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: طبق آمار 
هم اکن��ون حدود 33 ه��زار کارت بازرگانی صادر ش��ده که از این 
تع��داد ح��دود ۲3 هزار بازرگان فعال هس��تند ک��ه روزانه ۲ تا 3 
هزار ثبت س��فارش انجام می ش��ود که در روز های سال این تعداد 

متفاوت است.
رهبری ادام��ه داد: روزانه حدود یک هزار و ۵۰۰ مجوز صادر ش��ده 
و بی��ش از یک ه��زار اعالمیه تامی��ن ارز صادر می ش��ود، همچنین در 
گم��رک حدود ۲ تا 3 هزار پروانه ب��رای ترخیص واردات کاال و روزانه 
حدود ۱۱۰ هزار بارنامه با تایید برخط سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای صادر می شود و این داده ها همه از طریق سامانه جامع تجارت 

تبادل می شوند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ص��دور مج��وز ورود، حدود ۲3 دس��تگاه 
مجوزدهنده دخیل هس��تند، گفت: برای تسهیل ارتباط این دستگاه ها 

و تسریع کار مراجعین سامانه هایی در نظر گرفته شده است.
رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه این سامانه ها 
در س��ال 97 پیشرفت خوبی داش��ته اند، عنوان کرد: طبق قانون، این 
سامانه ها از طریق س��امانه یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند )موسوم 
به س��امانه جامع تجارت( باید با یکدیگر متصل، یکپارچه و هماهنگ 
شوند و از ورود چندباره اطالعات یکسان پرهیز شود که امسال بخش 

زیادی از این کار انجام شده است.

گوشت رستوران ها چگونه تأمین می شود؟

پیشرفت 75درصدی سامانه جامع تجارت

 صدور 33 هزار کارت بازرگانی
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اخبار

جلوگیری از تولید خودروهای غیراستاندارد 
از اوایل سال ۹۸

رئی��س س��ازمان مل��ی اس��تاندارد ای��ران گفت اعالم اس��امی 
خودروس��ازان و جلوگی��ری از تولید خودروهای غیراس��تانداردی 
که نتوانستند اس��تانداردهای هشتاد و پنج گانه را پاس کنند، اوایل 
سال آینده انجام می شود. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، 
»نیره پیروزبخت« روز ش��نبه افزود: بازرسی از خودروسازان برای 
آزمون رعایت اس��تانداردهای هش��تادو پنج گانه که از آغاز دی ماه 
امس��ال کلید خورده بود، ادامه دارد و قرار نیست به دلیل شرایط 
خاص تحریم به تاخیر بیفتد. وی گفت: نگرانی اصلی سازمان ملی 
اس��تاندارد در این مقوله، مربوط به آن دسته از قطعات خودرویی 

است که یافت نمی شود یا واردات آنها با وقفه مواجه شده است.
پیروزبخت ادامه داد: همچنین اکنون انجام برخی آزمایش ها در 
داخل کش��ور ممکن نیس��ت؛ با این حال آزمایش هایی که قابلیت 

اجرا دارند از سوی بازرسان این سازمان پیگیری می شود.
وی تاکید کرد: جمع بندی موارد از س��وی کارشناسان در دست 
بررس��ی اس��ت و به محض قطعی  ش��دن ناتوانی خودروسازان در 
پاس کردن اس��تانداردهای یادشده، اطالع رس��انی می شود، اما به 
نظر می رس��د با توجه به فرصت اندک باقی مانده تا پایان سال این 

اطالع رسانی به سال آینده موکول شود.
 پارس��ال ۲۵ خودرو غیراس��تاندارد و بی کیفی��ت از خط تولید 
خارج شد و تیرماه امسال نیز هشت خودرو به دلیل رعایت نکردن 
الزام های معیار مصرف سوخت اجازه شماره گذاری از سوی نیروی 
انتظامی نگرفت. بازرسی استانداردهای هشتادو پنج گانه خودرویی 
مطابق برنامه از پیش اعالم ش��ده س��ازمان ملی استاندارد، از یکم 
دی ماه آغاز ش��د؛ با اج��رای این طرح، خودروس��ازان موظفند یا 
خودروهای غیراس��تاندارد و بی کیفیت خود را با این اس��تانداردها 

منطبق کرده یا آنها را از خط تولید خارج کنند.
جلوگی��ری از تولید خودروه��ای بی کیفیت و غیراس��تاندارد از 
حدود ۱۵ س��ال پیش در دس��تور کار قرار گرف��ت و در آغاز ۱۱ 
اس��تاندارد به طور اجباری اعالم شد که پس از مدتی به 63 مورد 

رسید و اکنون به ۸۵ مورد افزایش یافته است.
عالئم و وسایل هشداردهنده  شنیداری، وسایل دید غیرمستقیم 
و نصب آنها، استحکام صندلی ها، تکیه گاه ها و پشت سری ها، چراغ 
شب نما، قالب های بکسل، چراغ مه شکن جلو، چراغ مه شکن عقب، 
سیس��تم برفک زدا و مه زدا شیشه جلو و سیستم هشدار انحراف از 

مسیر از جمله این استانداردهاست.
 

بازار خودروی جهان کساد شده است
خودروس��ازان با یک توفان کامل عوارض گمرکی، سقوط تقاضا 
در بازار حس��اس چین و پس زدن شدید خودروهای دیزلی مواجه 

هستند. همه اینها با هم این تجارت را متزلزل می کند.
 به گزارش تس��نیم ب��ه نقل از مارکت واچ، کم��ی براق کننده و 
پولیش تنها چیزی اس��ت که معموال خودروس��ازان اروپایی برای 
درخش��ان کردن خود نی��از دارند. آنها در نمایش��گاه اتومبیل ژنو 

شرکت می کنند.
این نمایشگاه یکی از مهمترین رویدادهای صنعت خودروسازی 
اس��ت. س��کویی برای روس��ای برتر خودروس��ازی جهان تا آنچه 

ساخته اند را تبلیغ کنند، ولی امسال شرایط متفاوت است.
 روی آوردن به خودروهای برقی و اتوماتیک کمکی نکرده است. 
این کار به س��رمایه گذاری وسیع و ش��یوه تفکر متفاوت نیاز دارد. 
یعن��ی خنده ها و پوزخند ه��ای جمعی جای خ��ود را به اخم های 

دسته جمعی می دهند.
ج��ان ون زیل، مدیرعامل تویوتا موتور گفت: »این صنعت دچار 
تغییری ش��ده که هر ۱۰۰س��ال یکبار رخ می دهد. ما با تغییرات 
بس��یاری مواجه هس��تیم، تغیی��ر از نظر خودروه��ا، تغییر از نظر 

مشتریان و تغییر از یک بعد وسیع تر محیط زیستی.
 ش��رایط آنق��در بد اس��ت ک��ه جگ��وار و لن��دروور، بزرگترین 
خودروس��ازان انگلس��تان حتی زحمت ش��رکت کردن را به خود 
نداده اند. ش��رکت فورد موتور هم مانند ولوو، تسال  و جنرال موتور 

از دور شاهد ماجرا هستند.
 صنعت خودرو برای موفقیت اقتصادی اروپا حیاتی اس��ت. این 
بخش برای ۱۲ میلیون نفر ش��غل ایجاد می کند و مسئول ۴درصد 

تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا است.
 ولی در روز سه ش��نبه مجمع خودروسازان و تاجران گزارش داد 
که این هفته شاهد کاهش مداوم فروش موتور دیزل در انگلستان 
بوده است. ۱۴.3درصد کاهش ساالنه در فروش خودروهای دیزلی 
وجود داش��ت که سهم این خودروها را در بازار انگلستان به کمتر 

از ۲9.6درصد کاهش داد.
 در ۲۰۱۸ ف��روش خودروه��ای جدی��د با بیش��ترین س��رعتی 
ک��ه از ۲۰۰۸ تا حاال داش��ته،کاهش یافت و ماه گذش��ته مجمع 
خودروسازان و تاجران اعالم کرد که فروش خودروهای دست دوم 

هم ۲.۱درصد از نظر تعداد در ۲۰۱۸ کاهش یافته است.
 مجمع خودروس��ازان اروپا هم هش��دار داد که تولید خودرو در 

قاره اروپا ۱.7درصد در ۲۰۱۸ سقوط کرده است .
 ولی در مرکز بحران چه چیزی قرار دارد؟

 یک تحلیلگر که خواست نامش فاش نشود، گفت: »مشکالت با 
چین در مرکز همه این مس��ائل قرار دارد. تقاضای خودرو کاهش 
یافت��ه و بی ثباتی به خاط��ر جنگ تجاری آمریکا ب��ا چین به این 

صنعت ضربه می زند.«
 در این بین، دور ش��دن از خودروهای دیزلی برای حل مش��کل 

آالیندگی هوا هم موثر بوده است.
 اکث��ر خودروس��ازان ب��زرگ اروپایی مثلBMW ، مرس��دس 
بن��ز، فولکس واگن و ولوو از طریق قراردادهای مش��ترک در چین 
خ��ودرو تولید می کنند، ولی تولید داخلی ه��م برای اولین بار در 
۱۰سال گذشته کاهش یافته و دلیل آن می تواند هزینه های باالتر 

وام گیری و کمبود اطمینان مشتریان باشد.
 در ۲۰۱۸، بازار عمده فروش��ی چین جایی ک��ه تولیدکنندگان 
خودروها را به نمایندگی ها می فروش��ند، ۴.۲درصد افت داش��ته و 

۱7.7درصد در اولین ماه سال جاری کاهش یافته است.
 بازار چین خیلی مهم اس��ت. چی��ن بزرگترین بازار BMW و 

پورشه است و برای فولکس واگن هم اهمیت باالیی دارد.

مدیرعامل اسبق گروه خودروس��ازی سایپا اعالم کرد که اگر قرار باشد 
فروش خودروس��ازان به قیمت ۵درصد زیر قیمت بازار انجام ش��ود، باید 
قیم��ت روز بازار مالک عمل قرار گیرد تا مجددا تفاوت قیمت بین بازار و 

کارخانه و مساله داللی شکل نگیرد.
س��عید مدنی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص اختصاص 
۲۰درصد از محصوالت خودروسازان به فروش فوری اظهار داشت: با توجه 
به افزایش تولیدی که در خودروسازی ها اتفاق افتاده و با کمکی که دولت 
از طریق بانک ها در قالب تخصیص ۴ هزار میلیارد تومان به دو خودروساز 
ک��رده، فروش ۲۰درص��د از تولیدات برای فروکش تب ب��ازار دور از ذهن 
نیست به شرط اینکه قطعه سازان همکاری کنند و قطعات خودروهایی که 
ناقص اس��ت را هرچه س��ریع تر فراهم و تکمیل کنند و بایستی این کار با 

عجله صورت گیرد زیرا شب عید تقاضای خودرو افزایش می یابد.
وی افزود: از طرفی تعداد خودروهایی که خودروسازان در پارکینگ دارند 
زیاد است و اگر قطعه سازان کمک کنند و قطعات خودروهای ناقص را به 
خودروس��از برسانند و این خودروها سریع تر تکمیل شود این امر می تواند 
تا حد زیادی موجب فروکش تب و تاب بازار ش��ود. البته این کمک نباید 
آخرین کمک باش��د زیرا مشکالت خودروسازی ها بسیار ریشه ای تر از این 
است و باید مسائل به صورت مستمر و پایدار پیگیری شود و ضمن اینکه 
وزارت صمت یا س��ازمان گسترش از خودروس��ازان برنامه می گیرند باید 

کمک های الزم را نیز داش��ته باش��ند تا خودروس��ازان ع��الوه بر عمل به 
تعهدات خود قادر باشند بخشی از بازار را نیز تغذیه کنند تا قیمت خودرو 
کنترل ش��ود. مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا افزود: اگر قیمتی 
که برای فروش تعیین می شود قیمت روز بازار نباشد مجددا همان مساله 
اخت��الف بین قیمت اعالمی و قیمت بازار ایجاد خواهد ش��د. برای اینکه 
قیمت خودرو کنترل شود باید از ورود سرمایه های سرگردانی که به دنبال 
سود هستند و استفاده کننده واقعی نیستند به بازار خودرو ممانعت به عمل 
آوریم. مثال اگر امروز قیمت یک خودرو ۴۰ میلیون تومان است باید تحویل 

خودرو با همین قیمت و ۵درصد زیر آن انجام شود.
این فعال صنعت خودرو افزود: اگر قرار است فروش خودروسازان ۵درصد 
زیر حاش��یه بازار باشد، نمی توانیم حاش��یه بازاری که ابتدای بهمن وجود 
داش��ته را مالک عمل امروز قرار دهیم. اگر این اتفاق صورت گیرد و بین 
حاشیه ابتدای بهمن و حاشیه حال حاضر تفاوتی وجود داشته باشد مجددا 

هجوم دالالن به بازار خودرو شروع خواهد شد.
مدنی تصریح کرد: اگر قرار باش��د ف��روش به قیمت ۵درصد زیر قیمت 
بازار مالک عمل باش��د باید در روز تحویل، قیمت روز بازار مشخص شود 
و ۵درص��د زیر قیمت مذکور، تحویل خودرو صورت گیرد، زیرا اگر قیمت 
کارخانه به قیمت روز بازار بچسبد آن زمان حاشیه سود خیلی باالیی بین 
قیمت بازار و کارخانه وجود نخواهد داشت و صرفا کسانی که نیاز دارند و 

مصرف کننده نهایی و واقعی هستند به مساله خرید خودرو وارد می شوند، 
اما اگر قرار باشد ما عددی را تعیین و اعالم کنیم که خودرو باید به قیمت 
۵درصد زیر این مبلغ به فروش رس��د مج��ددا همان اختالف قیمت بین 
کارخانه و بازار وجود خواهد داش��ت و مجددا پول های سرگردان وارد بازار 

خودرو می شوند.
مدیرعامل اس��بق گروه خودروسازی سایپا درخصوص میزان توانمندی 
قطعه س��ازان در تامین قطعات گفت: مس��لما بنیه و توان قطعه سازان -از 
زم��ان افزایش نرخ ارز یعنی ح��دودا از 9 ماه پیش و از ابتدای س��ال که 
ب��ه تدری��ج قیمت ارز افزایش یاف��ت با توجه به ع��دم تعدیل قیمت های 
قطعه سازان و نیز کاهش نقدینگی ناشی از افزایش نرخ ارز و حتی افزایش 

قیمت مواد اولیه داخلی- ضعیف شده است.
مدنی افزود: در حال حاضر با توجه به کمک های انجام شده مدتی زمان 
الزم اس��ت تا قطعه س��ازان به بنیه و توان س��ابق خود رسند و مسلما در 
ادامه باید این کمک ها ادامه داش��ته باش��د، اما به هر حال مش��کالتی که 
قطعه سازان ظرف 9 ماه داشته اند در چند روز حل نخواهد شد و برگرداندن 
۱۵۰ هزار کارگری که بیکار یا معلق ش��ده بودن��د زمان بر خواهد بود، اما 
قطعه سازان فعال باید به طور ضرب االجلی و فوری تمام تالش خود را انجام 
دهند که خودروهای ناقص را تکمیل کنند و سپس ادامه تولید عادی خود 

را داشته باشند.

برای فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار باید قیمت روز مالک عمل قرار گیرد

رئی��س انجمن تولیدکنن��دگان لنت ترم��ز و کالچ عملکرد دولت و 
بخش خصوصی را در زمینه تعامل س��ازنده با یکدیگر ضعیف ارزیابی 
ک��رد و گفت ارتباط بین بخش دولتی و خصوصی ضعیف اس��ت البته 
ارتباط وجود دارد، اما قطعا روان شدن تولید با کاهش بوروکراسی های 

اداری، منجر به تعامل سازنده تر و بهبود وضعیت تولید خواهد شد.
حس��ین الجوردی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، تصریح کرد: 
در ش��رایطی که تولیدکنندگان تحت فشار هستند و برای رونق تولید 
نیاز به ارتباط با مراکز اس��تان ها دارند و با وجود ورود تکنولوژی هنوز 
کاغذبازی های اداری ادامه دارد نباید در انتظار چشم انداز روشنی برای 
آین��ده صنعت خودرو بود البته به  رغم تمام س��ختگیری هایی که بابت 
تامی��ن ارز و یا تامی��ن نقدینگی بر دوش تولیدکنن��دگان قرار گرفت 
خوشبختانه کارخانجات تولید لنت ترمز کشور توانستند به خوبی نیاز 
ب��ازار را تامین کنن��د و امروز به هیچ وجه کمبودی در بازار احس��اس 

نمی شود.
وی در ادام��ه اف��زود: همراهی بیش��تر وزارت صمت و کاهش مدت 

زمانی که نیاز اس��ت تا یک LC تائیدیه نهایی را برای ثبت س��فارش 
بگیرد قطعا بر سرعت بخش��ی به تولید اثر مثبت خواهد داش��ت، البته 
نتیج��ه ارزیابی  ه��ای صورت گرفته از بازار نش��ان می ده��د تمام اقالم 
مصرف��ی در ب��ازار وجود دارد، با این وجود باید دوراندیش��ی ش��ود تا 
برای سال آینده ان ش��اءاهلل این روند ادامه داشته باشد و کمبودی در 

بازار پیدا نشود.
الجوردی اذعان داش��ت: عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان 
در کنار بوروکراس��ی های اداری مساله مهمی است که باید مورد توجه 
ق��رار گیرد زی��را بخش های دولتی وجوه قطعه س��ازان را به درس��تی 
پرداخت نمی کنن��د و در انجام تعهدات خود کوتاهی می کنند که این 
عوامل در کنار کاهش نقدینگی قطعه س��ازان به دلیل فش��ار اقتصادی 
ناش��ی از نوس��ان نرخ ارز افزایش بهره وری را تحت الشعاع قرار داده و 

روند تولید را بسیار کند کرده است.
رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگان لنت ترم��ز و کالچ خاطرنش��ان 
کرد: تولید در ش��رایطی که قطعه س��ازان به درس��تی وجوه خود را از 

خودروس��ازی ها و ی��ا خدمات پس از فروش دریاف��ت نمی کنند و این 
شرکت ها به رغم تعهد به پرداخت وجوه در تاریخ معین، تاخیر خود را 
با اصرار بر کمبود نقدینگی توجیه می کنند نه تنها س��ودآور نبوده بلکه 
ب��ه دلیل کمبود نقدینگی، تولیدکنندگان قادر به پرداخت س��نوات و 

عیدی کارگران نیستند.
وی مهم ترین مس��اله واحدهای تولیدی را تامی��ن نقدینگی عنوان 
کرد و گفت: عالوه بر پرداخت به موقع مطالبات باید بانک ها در افزایش 
س��قف تس��هیالت مس��اعدت الزم را با تولیدکنندگان داشته باشند تا 
با همکاری تمام بخش ها مش��کالت مرتفع ش��ود و در نهایت ش��اهد 

موفقیت صنعت خودروسازی باشیم.
حسین الجوردی در پایان ضمن پیش بینی سالی خوب گفت: امسال 
به رغم تمام فش��ارهای داخلی و خارجی، تولیدکنندگان به خوبی نیاز 
بازار را تامین کردند، لذا امیدوارم در س��ال آتی ش��اهد افزایش تدابیر 
دول��ت و بخش خصوصی باش��یم تا ب��ا همدلی بیش��تر و رونق تولید 

مشکالت مصرف کنندگان کاهش یابد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت 
همه قطعه س��ازان حاضر در زنجیره تامین مالی خودروسازان به نسبت 

قراردادهای خود، از سیاست کالن تامین مالی بهره مند می شوند.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایرنا، »محس��ن 
صالحی نیا« روز ش��نبه افزود: این س��ازمان تاکنون در همه جلس��ات 
سیاس��ت کالن تامین مالی قطعه سازان و پرداخت مبلغ ۴هزار میلیارد 
تومانی به آنها که در هفته های گذش��ته مصوب ش��د، حضور داشته و 
ب��ه بیان نظرات برای احقاق حق قطعه س��ازان حاضر در ش��هرک های 

صنعتی پرداخته است.
ب��ه گزارش ایرنا، پس از اینکه چهاردهم بهمن ماه معاون امور صنایع 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در نشس��ت تخصص��ی کمیته خودرو 
از تخصیص ۴هزار میلیارد تومان به دو ش��رکت ب��زرگ ایران خودرو 
و س��ایپا خبر داد، عملیات اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه س��ازان 
در ش��رکت های خودروساز آغاز و مقرر ش��د بانک ها مطابق فهرستی 

که خودروس��ازان در اختیارش��ان قرار دادند، مبالغ را به طور مستقیم 
به  قطعه س��ازان پرداخ��ت کنند. در این زمینه، قرار ش��د برای تزریق 
نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی از طریق ۱۲ بانک، 
۱۱ ه��زار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی پرداخت ش��ود که 

شامل ۴هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو بود.
صالحی نیا خاطرنش��ان کرد: اینکه در برخی محافل گفته می ش��ود 
مبال��غ فقط در اختیار قطعه س��ازان بزرگ قرار گرفته و قطعه س��ازان 

کوچک و متوسط از آن کمتر بهره برده اند، درست نیست.
وی توضیح داد: برای نمونه بیش��تر قطعه س��ازان همکار گروه بزرگ 
»عظام« در ش��هرک های صنعتی مس��تقرند و همه قطعه سازان حاضر 
در زنجیره تامین خودروس��ازان به نسبت قراردادها، مبالغی که باید را 

دریافت خواهند کرد.
معاون وزیر صنعت بیان داشت: بیش از هزار و 3۰۰ واحد قطعه سازی 
در زنجیره تامین خودروسازان حضور دارند که افزون بر ۸۰درصد آنها 

در شهرک های صنعتی در سراسر کشور مستقرند.
به گزارش ایرنا و به گفته کارشناس��ان، نقدینگی یادشده به حساب 
بیش از 6۵۰ قطعه س��از ک��ه در زنجیره تامین دو خودروس��از بزرگ 
کشور حضور دارند واریز و پیش بینی می شود با تداوم روند پرداخت ها 
و افزایش شمارگان تولید قطعه سازان، حدود ۱۵۰ هزار نفر نیروی کار 
تعلیق شده صنعت قطعه سازی در هفته های آینده به سر کار بازگردند.
همچنین قطعه س��ازان وع��ده داده اند با اصالح قیم��ت قطعات که 
مدارک آنها از س��وی خودروس��ازان در دس��ت بررس��ی است و تداوم 
پرداخت ها پیش  بینی می ش��ود ۱3۰ هزار نفر نیروی کار تعدیل ش��ده 
این صنعت و همچنین ۴۰۰ واحد قطعه س��ازی که در ماه  های گذشته 

تعطیل شده بودند دوباره به چرخه تولید بازگردند.
بی��ش از ۸۴درصد یک خ��ودرو را قطعات آن تش��کیل می دهد که 
شامل ۲۵ تا 3۰درصد قطعات پالستیکی، 3۰درصد قطعات الستیکی 

و بقیه قطعات فوالدی و آلومینیومی است.

قطعه سازان و تولیدکنندگان توانایی پرداخت سنوات و عیدی کارگران را ندارند

سیاست کالن تامین مالی، همه قطعه سازان را بهره مند می کند
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کسب و کارامـروز۸

بورس تهران در راس��تای تحقق اس��تراتژی های خود فرآیند راه اندازی و 
نهایی شدن اوراق فروش استقراضی، وارانت، اختیار معامله سبد سهام، گواهی 

سپرده سهام، اوراق سود تقسیمی و اسناد قابل معامله را در برنامه دارد.
به گزارش س��نا، علی صحرائ��ی، مدیرعامل 
ب��ورس ته��ران ط��ی س��خنرانی در پنجمین 
کنفران��س بین المللی مدیریت اس��تراتژیک به 
تعریف نوآوری مالی اش��اره کرد و گفت: بورس 
اوراق بهادار تهران با نگاهی به ش��رایط سیاسی 
و اقتصادی کش��ور و با توجه به جایگاهی که به 
عنوان هماهنگ  کنن��ده اصلی فعالیت های بازار 
س��هام و اوراق بهادار برعه��ده دارد، اولین رکن 
بازار س��رمایه بود که برنامه ریزی اس��تراتژیک 
)دوره پنج س��اله ۱3۸9 تا ۱393( را به عنوان 
وظیفه اصلی مدیریت ارشد برای ایجاد انسجام و 
یکپارچگی در فعالیت  های توسعه  ای و جاری در 

دستور کار قرار داد.
صحرائی درخصوص نمای کلی بورس تهران گفت: تعداد صنایع بورسی در 
سال ۱397 به ۴۰ صنعت افزایش یافته است. ابزارهای مالی موجود در بورس 
تهران شامل سهام و حق تقدم، آتی تک سهم، آتی سبد سهام، اختیار معامله 

سهام، اختیار فروش تبعی، اوراق مشارکت، انواع صکوک، صندوق های قابل 
معامله، صندوق زمین و ساختمان است.

وی اهداف کالن بورس اوراق بهادار تهران را شامل شش هدف عنوان کرد 
و گفت: ارتقای س��هم بازار سرمایه در تأمین 
مال��ی فعالیت های مولد اقتص��ادی، تعمیق و 
گسترش بازار و توس��عه و تسهیل دسترسی 
ب��ه آن با بهره گیری از فن��اوری و فرآیندهای 
به روز، به کارگیری مق��ررات و رویه های مؤثر 
ب��رای حفظ س��المت ب��ازار و رعایت حقوق 
س��هامداران، توس��عه دانش مالی و گسترش 
فرهنگ سرمایه گذاری و سهامداری در کشور، 
توس��عه مستمر دارایی های فیزیکی و سرمایه 
انسانی شرکت و خلق ارزش برای سهامداران 
از اه��داف کالن ب��ورس اوراق بهادار تهران به 

شمار می رود.
مدیرعامل بورس تهران تاکید کرد: نوآوری 
و راه ان��دازی ابزارهای جدید اوراق بدهی مانند اوراق مش��ارکت و صکوک از 
موضوعات استراتژیک بورس تهران برای ارتقای سهم بازار سرمایه در تأمین 

مالی فعالیت  های مولد اقتصادی است.

مدی��رکل دفت��ر ن��وآوری معاونت علمی ریاس��ت جمه��وری گفت با 
امیدآفرینی و انگیزه سازی در بین دانشجویان نباید تجربه حضور در کسب 

و کارهای نوین رنگ ببازد.
به گزارش مهر، حس��ام زند حسامی پیش 
از ظه��ر جمعه در نشس��ت خبری با اصحاب 
رس��انه اس��تان اردبیل تصریح کرد: افزایش 
پیوند دانش��گاه ها و مراکز علمی با پارک علم 
و فناوری زمینه ساز افزایش امید دانشجویان 
ب��رای ورود به عرصه های کارآفرینی و حضور 

در مشاغل نوین خواهد بود.
ب��ه گفت��ه وی، پارک های عل��م و فناور در 
سراس��ر کش��ور باید به دل دانشگاه ها رفته و 
ش��رایط ارتقای مهارت های علم��ی و انگیزه 
اس��اتید و دانشجویان را برای ارتباط بیشتر با 

پارک های علم و فناوری فراهم کنند.
مدیرکل دفتر نوآوری و کس��ب و کارهای 

نوین معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اضافه کرد: در ش��رایط 
سخت اقتصادی کمترین میزان تعطیلی فعالیت ها و ریزش در شرکت های 
دانش بنیان کش��ور مش��اهده ش��د تا اهمیت ش��کل گیری شرکت های 

این چنینی و سمت و سو دادن بیشتر به چنین فعالیت هایی مورد یادآوری 
قرار گیرد.

زند حس��امی تصریح ک��رد: به دلیل اینکه ش��رکت های دانش بنیان از 
بسته های حمایتی دولت نظیر بیمه، معافیت 
گمرک، معافیت از مالی��ات و … برخوردار 
می ش��وند باید در تعریف این ش��رکت ها و 
نظارت های الزم حساس��یت بیشتری وجود 
داش��ته باشد تا تنها از ش��رکت هایی که به 
صورت حقیقی از ویژگی های تبدیل ش��دن 
به شرکت های دانش بنیان برخوردار هستند 

پشتیبانی شود.
دانش��گاه ها نیازمن��د حرکت به س��مت 

کارآفرینی هستند
وی تغییر نگرش اساتید دانشگاهی برای 
سمت و س��و دادن فعالیت های دانشجویان 
به س��وی حرکت در بخش کسب و کارهای 
نوین و کارآفرینی را یک ضرورت دانست و یادآور شد: باید مراکز فناور و 
پارک ها زمینه تلنگ��ر زدن به افکار عمومی را برای حضور در عرصه های 

نوین فراهم کنند.

امید دانشجویان برای تجربه کسب وکارهای نوین نباید رنگ ببازداستراتژی بورس تهران؛ نوآوری در ابزارهای معامالتی

کارآفرینی و شناسایی س��ریع و دقیق فرصت های موجود در این زمینه، از 
اهمیت باالیی در توس��عه اقتصادی و اجتماعی جوامع فعلی برخوردار اس��ت. 
پژوهش��گران کشور، تأثیر خودکارآمدی و اش��تیاق کارآفرینانه افراد را در این 
خصوص مورد بررس��ی قرار داده اند. به گزارش ایس��نا، کارآفرینی بنا به دالیل 
گوناگون ازجمله کمک به توس��عه اقتصادی کش��ورها، ایجاد نوآوری در بازار 
و ارائه فرصت های ش��غلی جدید به ش��کل ویژه ای م��ورد توجه برنامه ریزان و 
سیاس��ت گذاران قرار گرفته اس��ت. درواقع کارآفرینی، پیوند فرد کارآفرین و 
فرصت هاس��ت، به نحوی که کارآفرینان در دو فرآیند مهم کشف و بهره برداری 

از فرصت های کارآفرینانه مشغول هستند.
شناسایی فرصت یکی از ش��اخص های کلیدی فرآیند کارآفرینی و یکی از 
اصلی ترین عوامل بقا و موفقیت کارآفرینان به شمار می رود. شناسایی فرصت 
به هیچ عنوان نتیجه تصادف نیس��ت. ای��ن فرآیند هم می تواند نتیجه تجزیه و 
جس��ت وجو باشد و هم نتیجه تش��خیص. بنا بر گفته پژوهشگران، پارک های 
علم و فناوری با توجه به برخورداری از توانایی های باال برای کشف و شناسایی 

فرصت ه��ا، ش��رایطی را فراه��م 
کرده اند تا با ایجاد ش��رکت های 
مختلفی، زمینه را برای کش��ف و 
تشخیص این فرصت ها مهیا کنند. 
بیشتر محققان حوزه کارآفرینانی 
تأیید می کنند که بین کارآفرینان 
یک س��ازمان، تفاوت های فردی 
در نحوه تش��خیص فرصت وجود 
دارد. براساس نظریه های مرتبط با 
تشخیص فرصت های کارآفرینی، 
این تفاوت ه��ا حاصل جنبه های 
مختلف شناختی و روان شناختی 
در فعالیت های ف��ردی افراد طی 
فرآین��د کارآفرینانه آنان اس��ت. 
همین تفاوت هاس��ت ک��ه باعث 
می ش��ود تنها برخی افراد بتوانند 
فرصت ه��ای بک��ر کارآفرینانه را 

کشف و بهره برداری کنند.
در همی��ن خصوص، محققانی 
از پردیس فارابی دانشگاه تهران، 

دس��ت به انجام پژوهش��ی زده اند که در آن، تأثیر خودکارآمدی بر تشخیص 
فرصت های کارآفرینانه با در نظر گرفتن نقش اشتیاق کارآفرینانه مورد بررسی 
واقع شده است. در این پژوهش کاربردی، ۲3۴ نفر از افراد مؤثر در 6۰۰ شرکت 
دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری شهر تهران مشارکت داشته اند و 

از طریق پرسش نامه، داده های مورد نیاز پژوهشگران را فراهم آورده اند.
نتایج این بررس��ی ها نش��ان داد که خودکارآمدی کارآفرینانه تأثیر مثبت و 
قابل توجهی بر اشتیاق کارآفرینانه و همچنین تشخیص فرصت ها دارد. به عالوه، 
وجود اش��تیاق کارآفرینانه در افراد، خود باعث تأثیرگذاری بر قدرت تشخیص 
فرصت ها می شود. بر این اساس، اثر میانجی اشتیاق کارآفرینانه در رابطه بین 

خودکارآمدی کارآفرینانه و تشخیص فرصت ها به تأیید پژوهشگران رسید.
در این رابطه، مرتضی اکبری، اس��تادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 
و دو هم��کار دیگرش در این پژوهش می گویند: »در پارک های علم و فناوری، 
ظرفیت های باالیی برای تشخیص فرصت وجود دارد، بنابراین شرایطی فراهم 

است تا با ایجاد ش��رکت های مختلفی، زمینه را برای تشخیص این فرصت ها 
مهی��ا کنند. خودکارآمدی و اش��تیاق کارآفرینانه اهمیت درگیر ش��دن افراد 
را در فعالیت های��ی ک��ه در هویت آنها نقش دارد، برجس��ته می کند. افزایش 
خودکارآمدی نه تنها برای کارآفرینان الزم اس��ت بلکه این خودباوری باید در 
بین همه اعضای سازمان اتفاق بیفتد و درنهایت به شناسایی فرصت از طرف 
کارآفرینان منجر شود.« آنها ادامه می دهند: »کارآفرینان با اشتیاق کارآفرینی، 
نس��بت به دیگران بیشتر فرصت ها را تش��خیص داده شروع به سرمایه گذاری 
جدید می کنند. احساس مثبت خودکارآمدی، ایده های نوآورانه کارآفرینان را 
تسریع می کند و قضاوت های شخصی را که از ویژگی های روانشناختی نشأت 
می گیرند، به طرف توانمندی فرد سوق می دهند. طبق یافته های این پژوهش 
اشتیاق کارآفرینانه می تواند رابطه بین خودکارآمدی کارآفرینانه و بهره برداری 

از فرصت های کارآفرینانه را تحت تأثیر قرار داده و تعدیل کند.«
محققان فوق براساس یافته های این پژوهش پیشنهادهایی را به منظور بهبود 
اوضاع فعلی اراده داده اند. به اعتقاد آنان، بایس��تی شاخص های خودکارآمدی 
کارآفرینانه در گزارش های مالی 
شرکت های دانش بنیان گنجانده 
شود تا بتوان آنها را مورد ارزیابی 
ق��رار داد تا از ای��ن طریق بتوان 
راحت تر به ارزیابی این شاخص ها 
پرداخ��ت و نقاط ق��وت و ضعف 
خود را در رابطه با این شاخص ها 
مش��خص کرد و در جهت بهبود 
آنه��ا عمل ک��رد. آنه��ا در ادامه 
می گویند: »همچنین پیش��نهاد 
می شود که کارآفرینان به منظور 
تقویت به کارگیری منابع انسانی، 
خود اندازه گیری های مستمری از 
سطح شایستگی کارکنان داشته 
باشند، برای اندازه گیری رضایت 
ش��غلی کارکنان اق��دام به ایجاد 
نظام اندازه گیری رضایت ش��غلی 
در س��ازمان کنند و با اس��تفاده 
از اقدام هایی از قبیل تش��ویق و 
تنبی��ه در جهت حفظ و پایداری 
کارکنان بکوش��ند.« اکبری و همکارانش براساس یافته های پژوهش خود که 
در قالب مقاله ای علمی پژوهشی در نشریه »توسعه کارآفرینی« منتشر شده 
است، پیشنهاد کردند: »با توجه به  ضرورت و جایگاه شرکت های دانش بنیان 
در افق ۱۴۰۴ و س��ند چش��م انداز ۲۰ ساله کش��ور و با توجه به جوان بودن 
جمعیت کشور می توان با شناس��ایی عوامل اثرگذار و تشخیص فرصت ها در 
صنعت های مختل��ف و تقویت خودکارآمدی در می��ان کارآفرینان، بازارهای 
موجود را برای پرکردن خألهای کاری موجود در ش��رکت ها را شناس��ایی و 
س��ازماندهی کرد و به منظور قابلیت دس��تیابی و استخراج بهتر باید با ایجاد 
زمینه گس��ترش تعامالت انسانی و روابط بین شبکه ها، دانش ضمنی موجود 
در الیه های پنهان ذهن را کشف و استخراج کرد تا در تمامی سطوح شرکت 

بتوان از این دانش استفاده کرد.«
»توس��عه کارآفرینی« فصلنامه ای علمی پژوهشی است که توسط دانشکده 

کارآفرینی دانشگاه تهران منتشر می شود.

با گذشت 1۰۸ روز از بازداشت کارلوس گوسن در ژاپن، مدیرعامل سابق رنو با قرار وثیقه ۸.۹ میلیون دالری از زندان آزاد شد.
به گزارش زومیت، کارلوس گوسن، رئیس سابق هیات مدیره اتحاد رنو، نیسان و میتسوبیشی روز چهارشنبه پس از صدور قرار وثیقه 
از زندان توکیو آزاد شد؛ دادگاه ژاپن مبلغ یک میلیارد ین )۸.۹ میلیون دالر( وثیقه برای آزادی گوسن از زندان تعیین کرد. گوسن قباًل 
در دو مورد جداگانه تقاضای دادن وثیقه در مقابل آزادی از زندان کرده بود، اما هر دو بار دادگاه این تقاضا را رد کرد. قاضی دادگاه اعالم 

کرده بود که مدیرعامل سابق رنو در معرض خطر فرار قرار دارد و می تواند شواهد پرونده را در صورت آزاد شدن از زندان پنهان کند.
گوسن روز چهارشنبه برای فرار از روبه رویی با رسانه ها با کاله آبی، عینک آفتابی، ماسک جراحی و جلیقه نارنجی ایمنی بازداشتگاه 
را ترک کرد. گوسن به عنوان بخشی از شرایط وثیقه نه تنها مبلغ ۸.۹ میلیون دالر را ضمانت کرده است، بلکه مجبور شده تا گذرنامه اش 

را به وکالی خود منتقل کند. شرایط محکومیت گوسن به این معنا است که او باید در ژاپن باقی بماند و تحت نظارت قرار گیرد.
تحت این شرایط گوسن تنها می تواند در محل اقامت خود در توکیو زندگی کند و دوربین های مداربسته برای نظارت بر رفت وآمد او و 
بازدیدکنندگان نصب شده است. گوسن همچنین از فرستادن ایمیل با تلفن همراه خود منع شده و تنها می تواند در دفتر وکالی خود به 
رایانه دسترسـی داشـته باشد و دسترسی به اینترنت خانگی نیز از او سلب شده است. مدیرعامل سابق رنو از برقراری ارتباط با افرادی 

که در پرونده مشارکت دارند، محروم خواهد بود.
کارلوس گوسن 64 ساله که طی سال های گذشته ریاست هیات مدیره برندهای خودروسازی رنو و نیسان را برعهده داشت، از آبان ماه 
امسال در بازداشت به سر می برد. حال که بیش از 1۰۰ روز از زمان دستگیری گوسن در ژاپن می گذرد، او باالخره به قید وثیقه آزاد شد 

عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینی

کارلوس گوسن با قرار وثیقه از زندان آزاد شد

دریچــه

فری��ده اوالد قباد، اقتصاد منهای نفت را اقتصادی پویا برش��مرد و گفت امروزه توانمندی در 
عرصه های غیرنفتی به خصوص در زمینه گردشگری و صنایع دستی بسیار به رونق و بازار داخلی 
و خارجی کمک کرده است و خیلی خوشحالم که امروز با حضورم در سی و یکمین نمایشگاه 
صنایع دستی، توانمندی بانوان کشورم را در تولیدات داخلی و صادرات خارجی مشاهده می کنم 
و این همان اقتصاد منهای نفت و پویایی و پیشرفت برای کشور است. به گزارش فارس، نماینده 
مردم تهران، ساماندهی مشاغل خانگی و حمایت از زنان کارآفرین را اولویت برنامه های فراکسیون 
دانست و گفت: طی جلسه ای که با رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی 
داشته ایم در قالب صورت جلسه ای قرار بر این شد تا با همت نمایندگان مجلس دهم، موضوعات 
مهمی از قبیل ساماندهی مشاغل خانگی و حمایت از زنان کارآفرین در برنامه ششم توسعه مورد 
توجه قرار گیرد که در همین راستا ما از مدیران بانک ها هم دعوت به عمل آوردیم تا با پرداخت 

وام و تسهیالت به کارآفرینان این صنعت کمک شایانی کرده باشیم.

ساماندهی مشاغل خانگی و حمایت از زنان 
کارآفرین مهمترین برنامه سال ۹۸

یکشنبه
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گ��زارش جدی��دی از موسس��ه تحقیقاتی MMC نش��ان می دهد 
که تقریباً نیمی از اس��تارتاپ های اروپایی راجع به اس��تفاده از هوش 

مصنوعی دروغ می گویند.
به گ��زارش ایس��نا و به نقل از س��اینس 
دیلی، گزارش جدید نشان می دهد که تنها 
6۰درصد از اس��تارتاپ های اروپایی که ادعا 
می کنند از هوش مصنوعی در کس��ب و کار 
خود استفاده می کنند واقعاً این کار را انجام 

می دهند.
ای��ن آم��ار تکان دهن��ده را یک ش��رکت 
تحقیقات��ی واقع در لندن به عنوان بخش��ی 
از تحقیقات خود در مورد استفاده از هوش 

مصنوعی در کسب و کار برمال کرده است.
از ۲۸3۰ استارتاپ مشغول به فعالیت در 
اروپا که خود را در دسته شرکت های هوش 
مصنوعی طبقه بن��دی کرده اند، تنها ۱۵۸۰ 

مورد با این تعریف مطابقت دارند.
»دیوید کلنار«، سرپرس��ت تحقیقاتی MMC به فوربس، گفت: ما 
به تک تک ش��رکت ها و مواد و محصوالت و وب س��ایت و اس��ناد آنها 

نگاه کردیم و در ۴۰درصد موارد ما هیچ ش��واهدی از هوش مصنوعی 
پی��دا نکردیم. وی افزود: در بعضی موارد این کس��ب و کارها تبلیغات 
نادرس��تی نکرده اند بلکه س��ایت های ثالث آنها را اش��تباه طبقه بندی 

کرده اند.
ب��ه نظ��ر می رس��د انگیزه کم��ی برای 
تصحیح این اشتباه وجود دارد و شرکت ها 
تمایل دارند تا در این دسته بندی بمانند، 
چراکه ش��رکت هایی که ب��ه عنوان هوش 
مصنوع��ی برچس��ب خورده ان��د ۱۵ ت��ا 
۵۰درصد بیش��تر از اس��تارتاپ های فناور 

دیگر حمایت مالی می شوند.
تحقی��ق MMC به منظ��ور ارائه یک 
تصویر جام��ع از نحوه اس��تفاده از هوش 
مصنوع��ی در کس��ب و کاره��ای امروزی 
است. این گزارش پس از چند ماه تحقیق 
و بررسی جامع در تمام صنایع نوشته شده 
اس��ت. این گزارش نشان می دهد که تعداد کسب و کارهای مرتبط با 
هوش مصنوعی از نس��بت ۱ به ۵۰ در حدود شش سال پیش به ۱ به 

۱۲افزایش یافته است.

نوآوران و اس��تارتاپ های موفق در حوزه محتوا و بالک چین در خانه نوآوری 
معرفی شدند . به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، محمدحسین سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه فناوری های 

نرم و هویت س��از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در مراس��م رونمایی از اس��تارتاپ های 
محتوایی خانه نوآوری گفت: امروز اکثر کشورهای 
توس��عه یافته جهان در مسیر صنایع فرهنگی در 
حرکتن��د و موضوع فرهنگ مل��ل نه تنها بودجه 
طلب نبوده، بلکه به محوری برای تولید س��رمایه 
بدل ش��ده اس��ت و اکنون کش��ور ما نیز نیازمند 
توجه به  فناوری های فرهنگی اس��ت.نیری افزود: 
امروزه شرکت هایی که در زمینه فناوری های نرم 
و هویت س��از فعالیت می کنند، فرصت تبدیل به 
اس��تارتاپ را دارند درحالی که در گذشته، به آنها 
بها داده نمی شد. وی تصریح کرد: گاهی اگر دولت 
کاری انج��ام ندهد و همین که موانع را تس��هیل 

کند، مفیدتر اس��ت. تالش ما این است که مانع نباش��یم و سعی داریم تا روند 
کس��ب مجوزها را ساده تر کنیم چراکه هویت بخشی به شرکت های دانش بنیان 
اس��ت از حمایت مالی آنها انگیزه بخش تر اس��ت. دبیر ستاد توسعه فناوری های 

نرم و هویت س��از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری یادآور ش��د: خانه 
نوآوری فعالیت خود را با کمترین امکانات آغاز کرد، اما اکنون به مرحله رونمایی 
از اس��تارتاپ هایش رس��یده که این بیانگر انگیزه قوی مجموعه است و معاونت 
علم��ی نیز تالش کرده در این مس��یر همراهی 
کند و امیدواریم با یکپارچه کردن سازوکارهای 
جزیره ای، مسیر دش��وار استارتاپ ها را هموارتر 
کنی��م .  همچنین صداقت مدی��ر خانه نوآوری 
در ادامه این مراسم به معرفی فعالیت این خانه 
پرداخت و گفت: امروز حاصل فعالیت یکس��اله 
بیش از ۵۰ نفر از اهالی خانه نوآوری را برداشت 
می کنی��م و از آنجا که تمرکز ما در حوزه محتوا 
و بالک چین است، چهار استارتاپ موفق بخش 
محتوایی معرفی می ش��وند. وی در معرفی خانه 
ن��وآوری به برگ��زاری رویداد کاف��ه بالک چین 
اش��اره کرد و گفت: این برنامه یکی از مهمترین 
دوره ه��ای رویداده��ای خانه نوآوری اس��ت و 
تاکنون ۲۰کافه با هدف تش��کیل اجتماع بالک چین در ایران برپا ش��ده است. 
از آنجا که موضوع بالک چین در حوزه اس��تارتاپ بسیار جریان ساز بوده، برپایی 

مدرسه تابستانی با این محور را نیز در دستور کار داشتیم. 

نوآوران موفق در حوزه محتوا و بالک چین معرفی شدندحدود نیمی از استارتاپ های هوش مصنوعی اروپا دروغگو هستند

در حالی که تنها اس��تارتاپ های نوپا بای��د از پرداخت مالیات معاف 
باش��ند، بس��یاری از ش��رکت هایی که س��هام آنها معامله می شود، از 

پرداخت مالیات سر باز می زنند.
به گزارش مهر، موضوع فرارهای مالیاتی اکنون به یکی از موضوعات 
اصل��ی ب��رای سیاس��تگذاران تبدیل ش��ده اس��ت و البته ب��ه موازات 
سیاس��تگذاری هایی هم که صورت می گی��رد، راه های فرار مالیاتی نیز 
متنوع تر می شود؛ به نحوی که گاه فراریان از پرداخت مالیات از طریق 
کارت های بازرگانی وارد عمل ش��ده و گاهی هم با ثبت ش��رکت های 
ص��وری در این حوزه تالش می کنند، ت��ا می توانند از پرداخت مالیات 
خود س��ر باز زنند؛ حال هم کار به حوزه دانش بنیان ها کش��یده ش��ده 
اس��ت؛ موضوعی که اما و اگرهای زیادی به خصوص با توجه به حضور 
آنه��ا در بورس ایجاد کرده اس��ت؛ برخی معتقدن��د دریافت مالیات از 
این ش��رکت ها باید هنگام نقل و انتقال س��هام آنه��ا به خصوص برای 
آن دس��ته از ش��رکت هایی که دیگر از حالت نوپ��ا درآمده و اکنون به 

قطب ه��ای اقتصادی در عرصه 
تبدیل ش��ده اند،  ایران  اقتصاد 
انجام شود و ش��رکت هایی که 
از حال��ت نوپا خارج ش��ده اند، 
اصوالً دیگ��ر نبای��د از مالیات 

معاف باشند. 
در حال حاضر اس��تارتاپ ها 
به دلیل نوپا بودن شان، مالیات 
پرداخت نمی کنند، ولی برخی 
از استارتاپ ها که از حالت نوپا 
بودن در آمده اند و رسماً اعالم 
کرده ان��د که با فروش بخش��ی 
از سهام ش��ان، ب��ه س��ودهای 
کالنی دس��ت یافته اند و ارزش 
ی��ک میلی��ارد دالری اکن��ون 
برای س��هام آنه��ا در بورس به 
ثبت رسیده اس��ت نیز تمایلی 
ب��ه پرداخ��ت مالی��ات ندارند؛ 
در صورت��ی که اگر براس��اس 
ای��ن ارزش، مالی��ات پرداخت 
کنند بای��د حداقل ۴۴ میلیارد 
تومان به سازمان امور مالیاتی 

بپردازند.
برخی از کارشناس��ان بازار س��رمایه بر این باورند که بهترین راهکار 
برای س��ازمان مالیاتی آن است که بدون ایجاد دغدغه اجازه دهند که 
کس��ب و کارهای نوپا رش��د کنند و وقتی بزرگ شدند، از آنها مالیات 
بگیرد؛ البته از آنجایی که ظاهراً پروسه عملیاتی حتی کسب و کارهای 
بزرگ در این صنعت زیانده اس��ت، بهترین زمان وصول مالیات، هنگام 

نقل و انتقال های سهام آنها است.
کمی گش��ت و گذار در اخبار و صحبت های مرتبط با فعاالن کسب 
و کارهای مجازی و اس��تارتاپ ها نشان می دهد که یکی از دغدغه های 
عمده فعاالن این حوزه مرتبط با موضوعات مالیاتی است. آنها معتقدند 
که سازمان های مالیاتی شناختی از ماهیت این کسب و کارها نداشته و 

نباید آنها را کسب و کارهای سنتی مقایسه کنند. به اعتقاد کارشناسان 
این حرف به طور کلی صحیح اس��ت و صحبت های دولتمردان نیز در 

ظاهر این حمایت را از کسب و کارهای نوپا نشان می دهد.
ناصر محمدی، یک کارش��ناس بازار سرمایه در گفت وگو با خبرنگار 
مه��ر، گفت: کس��ب و کاره��ای نوپا و اس��تارتاپ ها هم��واره از دولت 
درخواس��ت کرده اند که با لح��اظ معافیت های مالیات��ی فرصتی برای 
پ��رورش ایده ها و خالقیت ها در این کس��ب و کارها فراهم کند و پس 
از س��ودآور شدن نسبت به دریافت مالیات از آنها اقدام کند، اما ظاهراً 
کسب و کارهایی که دیگر از حالت استارتاپی بیرون آمده نیز کماکان 
خ��ود را زیانده می دانند و تمایلی ب��ه پرداخت مالیات ندارند و این در 
حالی اس��ت که برخی از آنها ارزش خود را در حدود یک میلیارد دالر 

یا در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان می دانند.
وی اف��زود: حتی برخی از گزارش ها حاکی از آن اس��ت که برخی از 
اس��تارتاپ ها، از طریق واگذاری بخش��ی از س��هام خود درآمد ارزی و 
جذب س��رمایه هم داشته اند. 
حال سوال اینجا است که آیا 
این کس��ب و کارها که ارزش 
خود را هزاران میلیارد تومان 
می دانند و برای آن مس��تند 
ارائ��ه می کنن��د، مالی��ات بر 
درآمد ش��خصی )رشد ارزش 
س��هام و واگ��ذاری آن( ی��ا 
مالی��ات نقل و انتقال س��هام 
خود را پرداخ��ت کرده اند یا 
آنکه ب��ه دلیل زیان��ده بودن 
عملیات جاری شرکت، از آن 

نیز سرباز زده اند؟
طور  ب��ه  گفت:  محم��دی 
کلی مالی��ات نق��ل و انتقال 
ش��رکت های سهامی ۴درصد 
ارزش اسمی است که آیا این 
کس��ب و کارها برای مالیات 
نق��ل و انتق��ال س��هام نیز از 
ارزش اس��می پایین استفاده 
می کنن��د ی��ا آنکه براس��اس 
ارزش واقعی مالیات پرداخت 
می کنند؟ اگر فرض کنیم یک ش��رکت که مدعی است بخشی از سهام 
خود را واگذار کرده و پس از مدتی با توجه به نقل و انتقال س��هامش، 
یک ش��رکت میلیارد دالری شده است، قرار بود براساس ارزش واقعی 
که خود اعالم کرده اس��ت، مالیات نقل و انتقال سهام خود را پرداخت 

کند.
در ای��ن میان به اعتقاد کارشناس��ان بهترین راهکار برای س��ازمان 
مالیات��ی آن اس��ت که بدون ایج��اد دغدغه اجازه دهند که کس��ب و 
کارهای نوپا رش��د کرده، بزرگ شده و وقتی آنها بزرگ شدند، مالیات 
مربوط��ه را از آنه��ا اخذ کند. در ضمن از آنجایی که پروس��ه عملیاتی 
حتی کسب و کارهای بزرگ این صنعت نیز ظاهراً زیانده است، بهترین 

زمان وصول مالیات، هنگام نقل و انتقال سهام آنها است.

و باالفاصله از خود در برابر تمام اتهامات واردشده دفاع کرد. گوسن گفت:
من از خانواده و دوستانم که طی این مصیبت وحشتناک در کنار من ایستادند، بسیار سپاسگزارم. من بی گناه دستگیر شده ام و کاماًل 

متعهد به دفاع از خود در دادگاه عادل علیه اتهامات غیرمنصفانه و بی سند هستم.
اوایل سـال جاری میالدی گوسـن اعالم کرد که او قربانی کودتای مسئوالن نیسان شده است. مدیرعامل سابق رنو ادعا کرد که سایر 
مدیران نیسان، او را با نقشه و خیانت از پست خود برکنار کردند و اتهامات مربوط  به سوء استفاده مالی با هدف بیرون کردن او از ساختار 
رهبری این شرکت ساخته شده است. در عین حال برخی برکناری گوسن از نیسان را به فرار دیکتاتور از این شرکت تشبیه می کردند، 

اما گوسن این ادعاها را قبول نداشت و اعالم کرد که رهبری قوی در کار خود است.
گفته می شـود بسـیاری از مدیران نیسـان از این موضوع ناراحت بودند که رنو و کارلوس گوسن به طور بالقوه کنترل کامل خودروساز 

ژاپنی را به عنوان بخشی از برنامه ریزی برای ادغام رنو - نیسان - میتسوبیشی به یکدیگر دنبال می کنند.
صدور قرار وثیقه در ژاپن به ندرت اتفاق می افتد و دادگاه این کشـور دو درخواسـت قبلی گوسـن را رد کرده اسـت. به همین علت 
گوسـن تیـم حقوقی خود را اخراج کرد و جونیچیرو هیروناکا را به خدمت گرفت؛ وکیل مشـهوری که معمـوالً برای پرونده های بزرگ و 
متهمان برجسـته انجام وظیفه می کند. اگرچه ممکن اسـت گوسـن برخی از بهترین نوابغ حقوقی ژاپن را در کنار خود داشته باشد، اما 
دادسـتان های این کشـور معموالً میزان موفقیت حدود ۹۹درصدی دارند. هیروناکا معتقد اسـت دادگاه  دادرسـی به تخلفات گوسن تا 

تابستان امسال آغاز نخواهد شد.

وضعیت مالیات دهی استارتاپ ها در بازار سرمایه

کارلوس گوسن با قرار وثیقه از زندان آزاد شد

یادداشـت

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور سه شنبه با هدف بازدید 
از طرح های دانش بنیان و حضور در شورای اداری فارس وارد شیراز شد.

به گزارش مهر، وی در بدو ورود به شیراز از شرکت های دانش بنیان مستقر 
در ش��هرک صنعتی بازدید و سپس شتاب دهنده و مرکز نوآوری پرسیس ژن 

در شهرک صدرا را افتتاح کرد.
س��تاری همچنین پس از بازدید از مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی 
بازساختی شیراز از واحدهای فناور حوزه سالمت در دانشگاه علوم پزشکی هم 
بازدید و سپس در شورای اداری فارس شرکت حضور خواهد یافت و در پایان 

از شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در شیراز بازدید دارد.
مع��اون علم��ی و فناوری رئی��س جمهور در حاش��یه بازدی��د از واحدهای 
دانش بنیان مستقر در شهرک صنعتی شیراز گفت: جهت گیری اقتصاد استان 

فارس به سمت اقتصاد دانش بنیان است.

شیراز؛ قطب اقتصاد دانش بنیان



در سخنرانی مشهور سیمون سینک در مراسم Ted Talk تحت عنوان 
»چگونه رهبران بزرگ انگیزه عمل ایجاد می کنند« وی یکی از مهم ترین 
مفاهیمی که رهبران بزرگ دنیای کسب وکار و سازمان های موفق )به ویژه 
اپل، مارتین لوتر کینگ و برادران رایت( از آن استفاده می کنند، به همگان 
معرفی کرد. مفهوم مد نظر س��یمون سینک »شروع با پرسش از چرایی« 

است. 
شروع با پرسش از چرایی بیانگر اهمیت تاکید پیام برند ما بر روی هدف 
اصلی شرکت مان است. تنها در این صورت مخاطب هدف به برند ما توجه 
نش��ان خواهد داد. نکته مهم در این میان تغییر هس��ته اصلی پیام برندها 
از نوع محصوالت و ش��یوه تولید آنها به هدف اصلی کسب وکارشان است. 
امروزه اغلب تبلیغات و کمپین های بازاریابی شرکت های بزرگ و کوچک 
معطوف به محصوالت ش��ان و نحوه تولید آنهاس��ت. مزیت اصلی تاکید بر 
روی هدف اصلی کس��ب وکارمان باید اندکی بیشتر مورد بحث قرار گیرد. 
ب��ا این ح��ال در اینجا فقط به چند مثال اکتفا خواه��م کرد. برند اپل )به 
عنوان یکی از بزرگترین نام های تجاری دنیا(، مارتین لوتر کینگ )به عنوان 
یکی از قدرتمندترین رهبران سیاسی( و برادران رایت )به عنوان پدرهای 
هواپیماهای مدرن( با اس��تفاده از همین ش��یوه موف��ق به ایجاد انجمنی 
قدرتمند از طرفدارها و مشتریان خود شده اند. بدون تردید همه این افراد 
و برندها در طول دوران فعالیت شان با رقیب های سرسختی مواجه شده اند. 
با این حال نکته مهم توانایی آنها در ایجاد تمایز میان خودشان و دیگران 

است. به این ترتیب هنوز هم نام آنها در میان مردم آشناست. 
ایده س��یمون س��ینک مبنی بر عالقه مردم به مفهوم »چرایی« پشت 
سازمان ها )نه »چیس��تی« یا »چگونگی«( مربوط به یک ترند موقتی که 
در دنیای امروزه مورد توجه قرار گرفته، نیس��ت. برعکس، ایده سیمون در 
طول تاریخ تجارت و حتی زندگی اجتماعی انسان ریشه عمیقی دارد. شاید 
مناس��ب باش��د ایده فوق را به نوعی دارای ریشه درونی در طبیعت انسان 
بدانیم. به منظور واکاوی بیشتر بحث کنونی باید به از علم عصب شناسی و 
روانشناسی کمک گرفت. بر این اساس یکی از بخش های اساسی و بسیار 
مهم مغر انسان »دستگاه کناره ای« )Limbic System( نام دارد. وظیفه 
اصلی این بخش کنترل تمام فرآیندهای تصمیم گیری است. به این ترتیب 
تمام تصمیمات ما با نقش آفرینی مس��تقیم این دستگاه صورت می گیرد. 
نکته جالب در مورد دس��تگاه کناره ای کنترل تمام احساس��ات و عواطف 
است. به این ترتیب در صورت آسیب دیدگی دستگاه فوق بخش بزرگی از 

زندگی ما با بحران مواجه خواهد شد. 
نکته مهم عملکرد دس��تگاه کناره ای در دنیای تج��ارت اهمیت آن در 
ترغیب مخاطب برندها به اقدامی مش��خص است. به بیانی دیگر، اگر شما 
قادر به تحریک احساس��ات باش��ید، قدرت هدایت رفتارها را نیز خواهید 
داش��ت. اگر برند ما توانایی تکمیل فرآیند تحریک احساسات و القای نوع 
خاصی از رفتار را پیدا کند، فروش محصوالت مان بس��یار راحت تر صورت 
خواهد پذیرفت. به این ترتیب یک��ی از نگرانی های اصلی برندها پیرامون 

فروش هرچه بیشتر محصوالت با راهکاری جالب رفع می شود. 
نکته مهم درخصوص فرآیند مورد توصیه سیمون سینک شیوه دستیابی 
به »چرایی« پش��ت کسب وکارمان است. به راستی چگونه امکان برقراری 
ارتب��اط با مخاطب هدف و تبدیل آنها به مش��تریان ثابت مان وجود دارد؟ 
یکی از مهم ترین گام ها برای ش��روع فرآیند فوق و پاس��خگویی به چنین 

پرسش هایی نگارش مانیفست برندمان است. 
مانیفست برند چیست؟

مانیفس��ت یک برند یا س��ازمان بیانگر چرایی وجود آن، اهداف و دلیل 
توجه مردم به آن برند است. به طور معمول مانیفست شامل یک داستان 
احساسی به منظور برانگیختن عواطف مخاطب، ایجاد ارتباط عاطفی با آنها 
و جلب حمایت ش��ان از برندمان اس��ت. این مفهوم نه تنها در زمینه ایجاد 

مشتریان ثابت اهمیت دارد، بلکه فرآیند جذب نیروی ماهر و کاربلد را نیز 
برای ما راحت تر خواهد کرد. 

در ادامه مقاله کنونی به منظور فهم بهتر مفهوم مانیفست برند به سراغ 
پنج برند برتر دنیای کسب وکار و مانیفست های آنها خواهیم رفت.

5نمونه از برترین مانیفست برندها
نایک

اگرچه نایک یکی از بزرگ ترین نام های دنیای ورزش و در کنار اس��امی 
مانند لبرون جیمز، کریس��تیانو رونالدو و س��رنا ویلیامز قرار دارد، اما آنها 
هیچ گاه در مورد دلیل استفاده برترین ورزشکاران جهان از محصوالت شان 
خودستایی نکرده اند. به جای چنین کار بی فایده ای، آنها به داستان توسعه 
برندشان و فرآیند تصمیم گیری قهرمانان دنیا برای محصوالت خود تاکید 
دارن��د. به عبارت دیگر، برند نایک به طور کلی بر روی فرآیند احساس��ی 

توسعه برندش تمرکز کرده است. 
هدف اصلی نایک بیان یک اصل و مفهم س��اده و در عین حال کلیدی 
اس��ت: موفقیت به معنای تبدیل شدن به بزرگ ترین نمونه در تمام تاریخ 
نیست. برعکس، موفقیت به معنای تالش بی وقفه و تا حد امکان برای بدل 
شدن به بهترین نسخه از خودمان خواهد بود. در این مفهوم، رقیب اصلی 
ما هیچ فردی خارجی نیس��ت، بلکه خودمان رقیب اصلی هستیم. رقابت 
با خود گونه ای جدی  و عمیق تر از کش��اکش در طول زندگی محس��وب 
می شود. همین مفهوم عمیق و در عین حال جذاب بیانگر »چرایی« وجود 
برند نایک اس��ت. در حقیقت آنها به دنبال کمک به افراد در مس��یر ارائه 
نسخه هایی بهتر از خودشان در عرصه ورزش هستند. همچنین به عنوان 
یک برند آنها هدف خلق ورژنی بهتر از خود را نیز دارند. البته نباید گمان 
کرد که هدف اصلی نایک کمک صرف به قهرمانان حرفه ورزشی است. آنها 
به طور کلی قصد کمک به هر ورزشکاری، فارغ از سطح فعالیت و توانایی 
وی، را دارند. به این ترتیب دامنه مخاطب های برند نایک بسیار وسیع تر از 

آنچه در ابتدا به نظر می رسد، است. 
پی��ش از آنکه بخش مربوط به برند نایک را تم��ام کنم، اجازه دهید به 
یک نمونه از پیام های بیانگر »چرایی« این برند اش��اره کنم. در اس��توری 
اینس��تاگرامی نایک یک متن بس��یار جذاب و تاثیرگذار وج��ود دارد: به 
دلیل نامعلومی همه ما معتقدیم که بزرگی و موفقیت برای افراد خاص و 
برگزیده است. به این معنا که فوق ستاره ها فقط موفق محسوب می شوند، 
ام��ا حقیقت این اس��ت که بزرگی و موفقیت برای همه ماس��ت. هدف ما 
در اینجا کاهش س��طح انتظارات نیس��ت، بلکه دقیقا قصد افزایش سطح 
انتظارات برای همگی مردم را داریم. موفقیت یک مکان ویژه نیس��ت. به 
عالوه، موفقیت یک فرد خاص هم نیست. بزرگی و موفقیت درست جایی 

قرار دارد که هر کسی در تالش برای یافتنش است. 
فیات 

برند فیات فقط روی فروش خودروهای باکیفیت و زیبای ایتالیایی تمرکز 
ندارد. آنها در مفهومی گسترده در حال فروش نوع خاصی از سبک زندگی 
هستند. اگر به مانیفست برند آنها توجه کنیم، تنها در تالش برای عرضه 
نوع خاصی از سبک زندگی به مشتریان شان هستند: زندگی همراه با انگیزه 

باال برای ادامه و هیجان پایان ناپذیر.
اگرچ��ه فی��ات ب��ه هیچ وجه قصد ندارد س��بک زندگی س��ر س��ری و 
غیرمتعهدان��ه را به مش��تریانش غالب کند. با این ح��ال هدف اصلی آنها 
القای احس��اس لذت و قدردانی از کوچکترین المان های زندگی ش��ان به 
مثابه بهترین نمونه هاست. به این ترتیب، برخالف آنچه در ابتدا بیان کردم، 
»چرایی« پشت برند فیات در صدد تغییر کلی زندگی مشتریانش نیست. به 
طور ویژه، هدف اصلی برند فیات و مانیفست آن تغییر دیدگاه مشتریانش 
به زندگی اس��ت. بدون تردید این هدف نیازمند دقت و ظرافت بسیار باال 
در طراحی استراتژی های بازاریابی و برندسازی خواهد بود. اجرای آن هم 

بدون هیچ تردیدی دشواری های خاص خود را دارد. 
به یکی از مهم ترین بیانیه های رس��می برند فیات در سایت رسمی اش 
توجه کنید: مردمی در دنیا هستند که به راحتی زندگی خود را می کنند. 

دس��ته دیگری از مردم اما زندگی خود را با نهایت عش��ق و انگیزه دنبال 
می کنند. این دس��ته به معنای واقعی کلمه عاشق زندگی شان هستند. به 
این ترتیب عش��ق از تمام کارهای کوچک و بزرگ آنها به زندگی دیگران 
منعکس می ش��ود. این امر فقط مربوط به شکرگزاری آنها در برابر زندگی 
نیست، بلکه به عالقه و انگیزه آنها نیز ربط پیدا می کند. وقتی شما حتی از 
کوچک ترین اتفاق های زندگی هم لذت ببرید، در حقیقت به سبک زندگی 
اصیل ایتالیایی نزدیک خواهید ش��د. این نوع از س��بک زندگی در مرکز 
اه��داف و ارزش های اصلی برند فیات قرار دارد. به این ترتیب در تعامل با 
کارمندان و تولید محصوالت تمام این انگیزه نمایان است. هدف اصلی ما 
نه فقط فروش محصوالت مان به مش��تریان، بلکه معرفی سبک جذابی از 

زندگی است. 
The North Face

بس��یاری از برندهای تولید لوازم سیر و س��فر به دنبال نمایش کیفیت 
محصوالت ش��ان و شیوه های اس��تفاده از آنها هستند. به این ترتیب اغلب 
اکانت های رس��می چنین برندهایی در شبکه های اجتماعی پر از تصاویر 
گشت و گذار افراد مختلف است. با این حال برند The North Face در 
مانیفست خود گام را فراتر از تبلیغات صرف گذاشته است. به این ترتیب 
آنها پرسش عمیق و مفهومی »چرایی« گشت و گذار را مطرح ساخته اند. 
با بیان چگونگی کمک س��فر به م��ا در زمینه فهم بهتر خودمان، هدف 
اصلی مانیفس��ت برند The North Face کامال واضح است. در حقیقت 
آنها فقط قصد ترغیب مردم به سفر و گشت و گذار بیشتر را ندارند. آنها در 
تالش برای کمک به افراد در زمینه شناخت بهتر خود هستند. همچنین 
تجرب��ه زندگی جذاب تر از طریق س��فر به محیط ه��ای جالب نیز از دیگر 

اهداف اصلی این برند است. 
به مانیفس��ت اصلی این برند در زمینه اهمیت گشت و گذار توجه کنید: 
به راستی ما چرا به جست وجوی مناطق مختلف می رویم؟ آیا واقعا ما فقط 
قصد حضور در مکان هایی که قبال نبوده ایم، در سر داریم؟ نه، بدون تردید 
هدف اصلی ما عمیق تر از این حرف هاست. هدف اصلی ما از سفر فهم بهتر 
سیاره زمین است. همچنین در فرآیند شناخت و فهم بهتر سیاره مادری ما 
امکان به دست آوردن فهم بهتری از خودمان را نیز خواهیم یافت. ما چقدر 
امیدوار هس��تیم؟ چقدر قوی و ثابت قدم محس��وب می  شویم؟ چه میزان 
ش��جاعت در درون مان وجود دارد؟ ما به طور م��داوم در حال تالش برای 
پاسخگویی به چنین پرسش هایی در مورد خود هستیم. هر فرآیندی که به 
پاسخگویی بهتر به چنین پرسش هایی منجر شود، از سوی ما مورد استقبال 
قرار می گیرد. س��فر فرصت منحصر به فردی برای پاس��خگویی به چنین 
پرسش هایی است. بدون تردید تفکر صرف پاسخ بسیاری از این پرسش ها 
را نخواهد داد. در طول س��فرمان به نق��اط مختلف کیفیت و نوع ابزارهای 
کمکی به اندازه هدف اصلی مان اهمیت ندارد. هدف اصلی ما در طول سفر 
ش��ناخت بهتر خودمان اس��ت. این امر بدون توجه به درون مان امکان پذیر 
نخواهد بود. بدون تردید توجه به درون امری وابسته به ابزار سفرمان نیست. 
از دل چنین امری تمایز میان آنچه هستیم و آنچه می خواهیم باشیم حاصل 
می ش��ود. چنین لحظاتی بهترین بخش های زندگی هر انسانی است. ما در 
س��فر به دنبال فراموشی مرگ نیس��تیم، بلکه به دنبال ارج نهادن زندگی 

هستیم. ما هیچ گاه دست از سفر بر نخواهیم داشت.
 The North Face همانطور که مشاهده می کنید، متن مانیفست برند
دارای تاثیر بسیار عمیقی روی انسان است. در حقیقت آنها یک امر نسبتا 
س��اده مانند کوهنوردی و س��فر را برای افراد بدل به امری منحصر به فرد 
می کنند. به مانند نمونه نایک و فیات در اینجا هم تغییر س��بک زندگی و 
نوع نگاه مردم به زندگی مدنظر قرار دارد. بدون تردید هدف اصلی مدنظر 
برند The North Face بسیار عمیق است. با این حال توانایی این برند 
در بیان آن به زبانی نس��بتا س��اده جالب اس��ت. به این ترتیب همه مردم 

متوجه منظور اصلی آنها خواهند شد. 
ادامه دارد...
hubspot.com :منبع

در آگهی مک دونالد، برگر کینگ خورده شد
Super Bowl ۲۰۱9 باعث می ش��ود که لحظات درخشانی در دنیای 
تبلیغات از ستایش نوشیدنی های مختلف گرفته تا یک نمونه تواضع مستند 

و غیرمحتمل برگر کینگ در ذهن ما نقش ببندد.
این غول دنیای فست فود کمپین #EatLikeAndy خود را همراه با 
ی��ک تصویر از نماد هنری دهه ۸۰ میالدی، اندی وارهول، راه اندازی کرد 

که او را در حال خوردن یک عدد برگر نشان می دهد.
این ویدئو به هر حال ستایش برگر کینگ توسط یک نماد را سر لوحه 
خود قرار می دهد. با این وجود، بررسی دقیق تر سایت Ad Age مشخص 
کرد که واقعیت فراتر از آن چیزی اس��ت که به چش��م می آید. به گزارش 
Ad Age، ویدئو ۱9۸۲ ابتدا در قالب فیلم »66 صحنه«، محصول آمریکا 

و مستندساز دانمارکی، یورگن لت، ساخته شد.
در مصاحبه ای با لت، ظاهرا این هنرمند فقید ترجیح داده است که در 
برخورد با یک برگر، مک دونالد را انتخاب کند. علت آن است که اولویت 
وارهول طراحی خاص برگر مک دونالد در مقایسه با طراحی برگر کینگ 
به ش��مار می رود. ابتدا به وارهول برگر Burger King کنار دو همبرگر 
دیگر ارائه داده شدند. او از لت درباره برگر مک دونالد پرسید. پاسخ به این 

سوال دقیق ترین و ظریف ترین دیزاین را در بر می گرفت.
لت از او خواس��ت تا بی درنگ به خاطر او مک دونالد را انتخاب کند اما 
ترجیحا وقت را هدر نداد و در عوض روی گزینه برگر کینگ توقف و توافق 
ک��رد. برگر کینگ کل کلیپ خوردن برگر خود به وس��یله وارهول را در 
اینترنت به اشتراک گذاشت و ظاهرا باالخره یک اثر هنری نمایشی عالی 

اما با این وجود آزاردهنده منتشر شد.

انگشت چیپسی با بسته حوله ای پاک شد
بسته چیپس حوله ای Doritos با قابلیت استقاده مجدد کاری می کند 
تا شما به راحتی بتوانید بعد از خوردن چیپس انگشتان تان را با آن تمیز 
کنید. این بس��ته اجازه می دهد تا گیمر ها به آسانی انگشت های چیپسی 
خود را با حوله های Doritos پاک کنند. جنس این بس��ته های چیپس 
به تعداد محدود از همان پارچه ای اس��ت که معموال در تولید حوله از آن 
استفاده می شود. دوریتوس با مشارکت خرده فروشان بازی های رایانه ای به 
تبلیغ این بسته های حوله ای می پردازند. البته همچنان نمی توان موفقیت 
بس��ته های چیپس حول��ه ای در زمینه جلب توجه مش��تریان در بازار را 
تضمین کرد. باید منتظر باشیم تا ببینیم چه ثمره ای در پی خواهد داشت.

نسکافه: قطره قطره جمع گردد
نسکافه به منظور تبلیغ قهوه س��رد خود، یک بازی تعاملی را در ایستگاه 
میدان »People« شانگهای راه انداخت. با ایستادن در منطقه مخصوص و 
حرکت دادن بدن های خود، مسافران می توانستند در پی کنترل بطری قهوه 
بر روی نمایشگر دیجیتال قطره ها را جمع و تالش کنند تا در طول مدت 3۰ 
ثانیه بطری پر شود.  پس از انجام ماموریت، شرکت کنندگان یک کد QR را 
دریافت کردند که به وسیله آن امکان دریافت یک بطری رایگان قهوه سرد از 

طریق دستگاه فروش خودکار در همان نزدیکی وجود داشت.
mbanews :منبع

آغاز کمپین »عیدانه سازمانی« برترین اپراتور 
ارتباطات ثابت کشور 

ش��رکت آسیاتک به مناس��بت فرا رس��یدن  نوروز  ۱39۸ برای 
۵۰۰ بنگاه، س��ازمان و شرکت مطرح کش��ور هدیه ویژه ای در نظر 
گرفته است.  به گزارش روابط عمومی آسیاتک، این شرکت با هدف 
ایجاد همدلی با س��ایر بنگاه های اقتصادی و ارائه تسهیالت نوروزی 
ویژه کارکنان س��ازمان ها، کمپینی را با عنوان »عیدانه س��ازمانی« 
از تاریخ ۱۱ اس��فندماه در سراس��ر کش��ور برگزار می کند. براساس 
این گزارش، در کمپین عیدانه س��ازمانی آس��یاتک، س��رویس های  
اینترنت پرس��رعت  ADSL ، TD-LTE ، بسته های ترافیکی و 
تلفن ثابت با قابلیت جابه جایی )آس��یاتل( با تخفیف ویژه، اشتراک 
رایگان IPTV&VOD ، بسته های مسافرتی مانند تخفیف بلیت 
مس��افرت های داخلی و تخفی��ف روی هزینه هتل ه��ای داخلی به 
درخواس��ت کنندگان محترم ارائه خواهند ش��د. شرکت آسیاتک به 
عن��وان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کش��ور در نظر دارد تا با ارائه 
این طرح، س��طح رضایت هموطنان از کیفیت زندگی را ارتقا داده و 
کامل ترین سبد خدمات ارتباطی را با تسهیالت ویژه جهت استفاده 
کارگران و کارمندان س��ازمان ها در اختیار ایش��ان ق��رار دهد. این 
گزارش حاکی است رونق گردش��گری، فعال سازی واحدهای خرد، 
کالن و محلی در صنعت توریس��م و ایجاد سهولت در مسافرت های 
نوروزی کارمندان از جمله دس��تاوردهای این طرح است و شرکت 
آس��یاتک به عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور در راستای 
ماموری��ت خ��ود که بهبود زندگی و کار از طریق رش��د و تس��هیل 
ارتباط��ات با ارائه خدم��ات باکیفیت، قابل اعتماد و فراگیر اس��ت، 
اقدام به ارائه این تس��هیالت نموده اس��ت. عالقه مندان، سازمان ها، 
ادارات و ش��رکت ها می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 
تم��اس ۱۵۴۴ داخل��ی ۱۴۱۱و ۱۴۱۲و ۱۴۱3 ی��ا آدرس ایمی��ل  
marketing@asiatech.ir واحد بازاریابی این ش��رکت ارتباط 

برقرار کنند. همچنین سرویس ها به شرح ذیل می باشد:
• س��رویس ۱۲ گی��گ ۱۲ ماه��ه ۱۲۰۰۰ تومان جه��ت ارائه به 

پرسنل سازمان های طرف قرارداد با آسیاتک 
• خدمات تلفن ثابت 3۰۰۰۰ تومان

• پین اسنپ تریپ )تا سقف 3۰۰۰۰ تومان( و فیلم نت )یک ماه 
اشتراک رایگان(

بررسی مانیفست نایک، فیات، The North Face، اپل و لویز)BRAND)1کارگاهبرندینگ

چگونه مانیفست برندمان را طراحی کنیم؟

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1۰86073290 www.forsatnet.ir

به قلم: کلیفورد چی طراح تبلیغات در Hubspot و کارشناس داستان سرایی تجاری
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5 روش برای محبوبیت کسب و کارهای 
کوچک در اجتماع

مدیریت یک کس��ب و کار کوچک می تواند کار دش��واری باش��د 
و البت��ه بدون حمایت نواحی محلی، این کار دش��وارتر می ش��ود. با 
ای��ن اوصاف، پیدا کردن روش هایی برای ماندگاری ش��رکت در این 
جمعیت ش��لوغ و جلب توجه مش��تریان، امری ضروری اس��ت. در 
گذش��ته، تبلیغات بهترین روش برای به دست آوردن درآمد بیشتر 

بود، اما امروزه، به تالش های بیشتری نیاز دارد.
به مرور زمان، کس��ب و کارهای کوچک بیشتری در می یابند که 
بهترین راه برای پیروزی در این مس��یر، محبوبیت در جوامع است؛ 
آنها باید نش��ان دهند که به مش��کالت منطقه و س��المت اقتصادی 
ناحی��ه اهمیت می دهند. با این وجود، ش��ما ب��ه عنوان صاحب یک 
کس��ب و کار کوچک، چگونه می توانید به چنین هدفی دست یابید، 
در حالی که به سالمتی اقتصادی شرکت خود نیز فکر می کنید؟ این 

ایده ها برای شروع، مناسب هستند؛ با ما همراه شوید.
۱. پرسنل خود را از میان افراد محلی انتخاب کنید

ب��ه کار گرفتن افرادی با بهترین مهارت ها، امری ضروری اس��ت، 
اما جذب اس��تعدادهای محلی نیز به همان اندازه بااهمیت اس��ت و 
در برقراری ارتباط با جوامع نقش��ی اساس��ی دارد. برای مثال، شما 
اف��رادی را به کار می گیرید که به ناحیه مورد نظر، وفادار هس��تند 
و  می توانند اطالعاتی را نیز درباره بازار منطقه در اختیار ش��ما قرار 

 دهند.
2. رویداد و مراسم های مختلفی را برگزار کنید

ایجاد یک رابطه س��الم با مش��تریان محلی در رشد کسب و کار، 
تاثیر بس��زایی دارد. بنابرای��ن، با انجام کاری ک��ه در خاطرات آنها 
می  ماند و باعث لذت و سرگرمی آنها می شود، می توان بهترین تجربه 
را ایجاد کرد و چنین رابطه ای را تش��کیل داد. میزبانی یک مهمانی 
یا رویداد، باعث محبوبیت کس��ب و کارهای کوچک در جوامع شده 
و نام ش��رکت را بر سر زبان ها می اندازد. زمانی که مشتری ها تجربه 
دلپذیری را از ش��ما به خاطر داشته باشند، هنگام خرید به محصول 

یا خدمات شما فکر کرده و از آن استقبال می کنند.
3. برای رویدادهای خوب و مثبت داوطلب شوید  

با داوطلب شدن نیروی کارتان در رویدادهایی مثل خیریه و دیگر 
رویداده��ای مثبت دیگر، می توانید به تقویت پروفایل ش��رکت خود 
بپردازید. مزایای انجام دادن چنین کارهایی، نتایج چشمگیری دارد. 
با این کار، به راحتی در میان جوامع محبوب می شوید و نمای خوبی 
از ش��رکت خود را به نمایش می گذارید. بای��د به دنبال رویدادهای 
خیریه و مشابه در ناحیه خود باشید. اگر شرکت شما نیز از خدمات 
یا اس��تعداد منحصر به فردی برخوردار اس��ت ک��ه می تواند در این 
رویداد، مفید واقع ش��ود، آن را به صورت رایگان در اختیار این امور 
ق��رار دهید. ب��ا این کار، عالوه بر آگاهی م��ردم درباره نوع خدمات، 

می توانید مشتریان زیادی را در آینده برای خود پیدا کنید.
4. حمایت های مالی ارائه دهید

بیشتر جوامع به بهبود اوضاع تحصیل جوانان منطقه خود اهمیت 
می دهن��د؛ بنابراین، یکی از بهترین راه ها برای برقراری ارتباط میان 
کس��ب و کار با جمعیت ناحیه این اس��ت که روی شهروندان آینده 
ای��ن منطقه س��رمایه گذاری کنی��د. ارائه بورس��یه های تحصیلی به 
دانش آموزان محلی که تمایل دارند در صنعت مورد نظر شما، ادامه 
تحصیل دهند، نشان می دهد که به استعدادهای محلی ایمان دارید 
و از اینک��ه به آنه��ا کمک کنید تا بهترین خودش��ان را ارائه دهند، 

خوشحال می شوید.

قمر زم��ان، مدیرعامل Submit Press Release ۱۲3 در این 
باره می گوید: »کمک های مالی به خانواده های محلی، جایگاه خوبی 
را برای شما به وجود می آورد و حمایت خانواده  ها را به همراه دارد.«

5. به خیریه ها کمک کنید
یک��ی از بهتری��ن روش هایی که ش��ما را دیگر ش��رکت ها متمایز 
می کند، کمک به خیریه های محلی است. کمک کردن در پروژه های 
محلی و یا حمایت کردن از رویدادهای مشابه، تصویر متمایزی را از 

شرکت شما در ذهن افراد ایجاد می کند.
مدیریت کس��ب و کارها به اندازه کافی دش��وار اس��ت که ش��اید 
برای این کارها وقت نداش��ته باشید، اما با سرمایه گذاری محلی، در 
واقع به خودتان لطف کرده اید. حس��ن نیتی که از طریق این اعمال 
بشردوس��تانه ش��کل می گیرید، احترامی که جامعه برای شما قائل 

می شود را عمیق تر می کند.
محبوبیت عمومی ناش��ی از آن باعث می شود که تصویر خوبی از 
شما شکل بگیرد و آگاهی مردم نیز نسبت به مدل کسب و کار شما 
افزایش یاب��د. در بازار پررقابت امروزی، مش��تری ها تمایل دارند از 
کس��انی خرید کنند که ویژگی های خوبی را از خود نشان داده اند و 

تنها به سود خود فکر نمی کنند.
entrepreneur/ucan :منبع 

 
به صورت س��نتی، سایتهای بازاریابی طراحی میشوند تا محصوالت یک 
کس��ب و کار را به مشتری بفروشند. همچنین به شکلی طراحی میشوند 
تا مش��تری را ترغیب کنند تا محصول را بخرد. وب سایت های بازاریابی به 
ش��کلی طراحی و ساخته می شوند که در مشتریان انگیزه ایجاد کنند، به 
طوری که مشتریان پس از بازدید از وب سایت، ترغیب به خرید محصوالت 
یا خدمات ش��رکت شوند. این سایتهای بازاریابی با مشتریان ارتباط برقرار 
میکنند و س��عی میکنند تا این رابطه را با مش��تریان حفظ کرده و بدین 
ترتیب مشتریان را دنبال کنند، اما نکته مهمتر این است که سایت بازاریابی 
باید س��رنخها را دریابد و آنها را پیگیری کند. آیا سایت بازاریابی شما این 

کار را میکند؟
نکاتی چند وجود دارند که اگر در طراحی و تولید یک سایت بازاریابی مد 
نظر قرار گیرند، باعث خواهند شد تا آن وب سایت، به یک سایت بازاریابی 

موفق تبدیل شود. 
گام اول: کلیدواژهها

ابتدا باید جست وجوهای خوب و هدفمندی انجام شده و کلیدواژههای 
مناس��ب و جذاب انتخاب ش��وند. این کلمات همان کلماتی هس��تند که 
برای بهینهسازی س��ایت بازاریابی )SEO( مورد استفاده قرار میگیرند و 
موتورهای جس��ت وجو، آنها را جس��ت وجو خواهند کرد. هرچه تعداد این 
کلمات در بستر سایت بازاریابی بیشتر باشد، احتمال اینکه این سایت در 
جست وجوهای افراد نمایش داده شود، بیشتر خواهد بود، بنابراین شانس 

دیدهشدن سایت بازاریابی بیشتر میشود.
فهرس��ت کلیدواژهها به ص��ورت رایگان روی اینترن��ت وجود دارد باید 
کلیدواژههایی جس��ت وجو ش��ود که بیشترین تناس��ب و همخوانی را با 
یک برند، محصول یا خدمت دارند و س��پس این کلمات باید درون سایت 
بازاریابی قرار داده ش��ود. هرچه تعداد افراد بیشتری از یک وبسایت دیدن 

کنند، رتبه آن سایت در گوگل باالتر میرود.
بازدیده��ای مرتب و بازدیدهای تکرارش��ونده از یک س��ایت بازاریابی، 
نش��اندهنده رضایت از آن س��ایت اس��ت و باعث میش��ود تا امتیاز سایت 
براس��اس الگوریتمهای گوگل بیشتر ش��ود. هرچه امتیاز یک سایت باالتر 
رود، رتبه سایت در گوگل باالتر خواهد بود. اغلب افرادی که با هدف خرید 
به وب مراجعه می کنند و محصوالت یا خدمات موردنظر خود را در گوگل 
جس��ت وجو می کنند، معموالً خرید خود را از اولین س��ایتی که گوگل به 
آنها نشان می دهد، انجام می دهند. اینجا است که می توان به اهمیت رتبه  

سایت بازاریابی در گوگل پی برد.
به عبارتی می ت��وان گفت، باالتر بودن یک س��ایت بازاریابی در گوگل، 
یعنی موفقیت در ف��روش و بازاریابی! بله، این فرآیند زمان میبرد، نیاز به 
دان��ش، پول و انرژی دارد. یعنی تمام چیزهایی که اکثر صاحبان کس��ب 
و کار تمایل��ی به خرج کردن برای آنها ندارن��د، اما آیا واقعاً می توان بدون 
ص��رف این منابع و پول خرج کردن، س��ایت بازاریابی موفقی را برپا کرد؟ 
احتمال موفقیت یک شرکت بدون حضور در وب و بدون داشتن یک سایت 

بازاریابی خوب، چقدر خواهد بود؟

 گام 2: طراحی ساده 
 معموالً، سایت های بازاریابی به گونه ای طراحی می شوند که بسیاری از 
موارد و مطالب را در خود جای می دهند. طراحی س��ایت های بازاریابی به 
صورتی که مملو از مطالب و محتواهای گوناگون و زیاد باش��ند، موفقیت 
چندانی را به دس��ت نخواهند آورد.  نکته کلیدی در اینجا، این اس��ت که 
سایت بازاریابی باید به گونهای طراحی شده باشد که بازدیدکنندگان فقط 
روی »خرید« کلیک کنند، نه اینکه مرتباً در سایت بگردند و کلیک بزنند 

و در آخر هم به سختی به هدف مورد نظر خود برسند. 
سایت بازاریابی مستقیم باید طراحی سادهای داشته باشد و بازدیدکننده 
از س��ایت باید بتواند به آسانی در آن هدایت شود. شاید ۱۰ چیز مختلف 
در س��ایت وجود داش��ته باش��د اما فقط یک مورد از آنها، آن چیزی است 
که منجر به خرید مش��تری میش��ود. به عنوان مثال، برخی از این موارد 
عبارتند از: معرفی رایگان خدمات، نمونه رایگان، تخفیف/کوپنهای خاص 

برای مشتریان جدید، یکی بخر و یکی رایگان ببر و ... .
در س��ایت بازاریابی باید یک آهنربا وجود داش��ته باش��د تا کار هدایت 
و رهب��ری برای مش��تریان و بازدیدکنندگان را انج��ام دهد. بدین ترتیب 
مش��تریان جذب س��ایت خواهند ش��د و اطالعات خود را بر روی سایت 
بازاریابی قرار میدهند ت��ا بتوان با آنها ارتباط برقرار کرد. آهنربای هدایت 
میتوان یک لین��ک ویدئویی، لینک صوتی، گزارش رایگان، کوپن رایگان، 

کوپن تخفیف، نمونه رایگان، کتاب رایگان و از این دست موارد باشد. 
 گام 3: بازدیدکنندگان موبایلی

در هنگام طراحی س��ایت بازاریابی، باید به طراحی فنی آن توجه داشت 
و باید نحوه عملکرد سایت بر روی گوشیهای موبایل را به دقت مدنظر قرار 
داد. در سالهای اخیر، گوشیهای موبایل جایگزین بزرگی برای کامپیوترهای 
دس��کتاپ ش��دهاند و آنها را پش��ت سر گذاش��تهاند. این گوشیها بیش از 
کامپیوترهای سنتی برای جست وجوها و خریدها مورد استفاده کاربران قرار 
می گیرند. زمانهای استفاده از این گوشیها همچنان هم رو به افزایش است. 
اگر یک کس��ب و کار نتواند محصوالت و خدمات را از طریق وبس��ایتهای 
موبایلی برای بازدیدکنندگان به معرض نمایش بگذارد، موفق نخواهد شد. 
رقبایی که خود را از طریق گوش��یهای هوشمند به مشتریان خود معرفی 

میکنند، رقبای دیگری که این کار را انجام نمیدهند را کنار خواهند زد.
 گام 4: سیستم پیگیری

یک جنبه مهم و اساسی دیگر که باید در یک سایت بازاریابی مد نظر قرار 
گیرد، »یک سیستم ایمیلی پیگیری و مجدانه است در چنین سیستمی، 
باید مرتباً برای مشتریان، ایمیل ارسال شود تا در نهایت، مشتری خرید را 
انجام دهد، مگر آنکه مشتری، خودش سایت را ترک کند یا از دنیا برود!« 
اگر هم یک کس��ب و کار، خودش نتواند این کار را انجام دهد، باید کسی 
را به کار گیرد تا این کار را برای او انجام دهد. این کار مستلزم خرجکردن 
پول است. برقرار کردن ارتباطات مستمر و مداوم با مشتریان باعث میشود 
تا ارتباطاتی بهتر و اثربخشتر شکل گیرد و برگشتهای بیشتری به سایت 
وجود داش��ته باشد. مشخص نیست که یک مشتری چه زمانی تصمیم به 
خرید میگیرد. پس باید ارتباطی مس��تمر با مشتری برقرار باشد  تا زمانی 
که او تصمیم به خرید گرفت، زمان شکار شود. بووووم! این کار را میتوان با 

ارائه محتوای قابل اطمینان و مرتبط در سایت بازاریابی انجام داد. 

 گام 5: مرورها و بررسیها
بخشی از سایت بازاریابی باید به رضایتنامهها اختصاص داشته باشد. این 
بخش میتواند تحت عنوان »بررسیهای پنج ستاره« شناخته شود. آنچه که 
دیگران درخصوص یک سایت بازاریابی و یک کسب و کار میگویند، بسیار 
بیش��تر از آن چیزهای��ی ارزش دارد که خود کس��ب و کار درباره خودش 
میگوید. به همین دلیل است که نظرات کاربران و رضایت آنها، ساده ترین 
راهی اس��ت که میتوان افراد را ترغیب به خرید کرد. نظرات فرد یا افرادی 
که س��ایر مشتریان، آنها را میشناس��ند و به آنچه که آنها درباره یک برند 

میگوید، اعتماد دارند، می تواند بسیار مهم و مؤثر باشد.
یک مرور و بررس��ی خوب باید چند اصول چند را در برداشته باشد که 

برخی از آنها به شرح زیر هستند:
  • یک تیتر که براساس نظرات و بررسی کاربران استخراج شده است. 
ای��ن تیتر بای��د آن چیزهایی که کاربران از محصول یا خدمت به دس��ت 
آوردهاند را به صورت شفاف نشان دهد. این نظرات باید به گونهای باشند 
که افرادی که با مش��کلی مشابه مواجه هس��تند، بتوانند به خواسته خود 

دست یابند. 
• باید این نکته را در نظر داش��ت که افراد، ابتدا براس��اس احساس خود 
تصمیم میگیرند و س��پس س��عی میکنند با منطق خود، مسأله را توجیه 

کنند. این نکته نیز باید در نظرات و بررسیها مد نظر قرار گیرد.
• در نظرات کاربران، باید دلیل انتخاب یک کسب و کار نسبت به رقبای 

آن نشان داده شود.
• بهتر اس��ت نام کامل و ش��غل افراد در نظرات نوش��ته ش��ود. اگر یک 
آتشنشان برای خرید یک محصول به سایت بازاریابی مراجعه کند و ببیند 
که یک آتشنش��ان دیگر، رضایت خود را از آن محصول اعالم کرده است، 
آنگاه بیشتر به خرید محصول ترغیب می شود. در واقع او با خواندن نظرات 
یک همکار، بیش��تر میتواند به آن محصول، اعتماد کند، بنابراین احتمال 

خرید او از آن سایت بازاریابی باالتر میرود. 
• بررس��یها باید به صورت ایمیل نوش��ته ش��وند و در دو طرف آنها، از 
عالمتهای نقلقول استفاده شود. با این کار، متن نظر، از سایر متون وبسایت 
متمایز خواهد شد و بازدیدکننده از سایت میتواند این تمایز را به صورت 

فیزیکی مالحظه کند. 
• حداق��ل یک نظ��ر بای��د روی صفحه اصل��ی س��ایت بازاریابی وجود 
داش��ته باش��د. این نظر باید به صورت یک لینک روی سایت قرار گیرد تا 
بازدیدکننده بتواند با کلیک روی آن به سمت نظرات بیشتر هدایت شود. 
اگر نظرات روی سایت های دیگر قرار داشته باشد، لینک مربوط به سایت 
مذکور باید روی سایت بازاریابی قرار داشته باشد و لوگوی سایت مقصد نیز 

باید در کنار آن قرار گیرد. 
رونده��ای بازاریابی آنالین، همواره در حال تغییر اس��ت، اما میتوان از 
این موضوع اطمینان داشت که سیستم بازاریابی با پاسخ مستقیم همواره 

پابرجا باقی خواهد ماند. 
با رعایت اصولی که در این مقوله به آنها اشاره شد، میتوان مطمئن بود 
که سایت بازاریابی، از یک بروشور معمولی به یک ماشین ضرب پول تبدیل 
خواهد شد. چنین سایت بازاریابی، بازدیدکنندگان را به سرنخ و سرنخها را 

به مشتریان در زندگی تبدیل خواهد کرد. 

ایستگاهبازاریابی

5 مؤلفه  برای یک سایت بازاریابی مستقیم موفق
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مزایای داشتن دوربین امنیتی برای کسب و 
کار خود

به تازگ��ی دوربین های نظارت��ی به طور فزاین��ده در همه جا 
پر ش��ده اند، به گونه ای که همه  کس��ب و کارها در هر مقیاسی 
می توانن��د از ای��ن طریق امنیت ش��ان را بهبود دهند. سیس��تم 
دوربین نظارت به ش��ما کمک می کند نظارت کاملی از کس��ب 
و کار، تجهیزات، امالک، کارکنان و مش��تریان داش��ته باشید. با 
ما همراه باش��ید ت��ا درباره مزایای داش��تن  دوربین های امنیتی 

بیشتر بدانید. 
اکث��ر دوربین ه��ای امنیتی فیلم ضبط ش��ده را ب��ه آیفون و 
اپلیکیش��نی در اندروی��د ارس��ال می کنند، به طوری که ش��ما 
می توانید در هر جایی آن را مش��اهده کنی��د. این دوربین های 
هوشمند می توانند به ش��ما در صورت تشخیص حرکت هشدار 
دهن��د، بعضی ها از قابلیت تش��خیص چهره نی��ز برخوردارند و 
معموال یک میکروفن دارند که می تواند صداها را هم تش��خیص 

دهد.
در ادام��ه چند دلیل برای اینکه چرا باید دوربین نظارتی  برای 

کسب و کار خود داشته باشید را معرفی می کنیم.
1. با سیستم های دوربین امنیتی سرقت کاهش می یابد و از 

آن جلوگیری می شود
قرار دادن دوربین های امنیتی در سرتاس��ر کس��ب و کار خود 
می توان��د از جرائمی نظیر خرابکاری، س��رقت و همچنین ورود 
غیرقانونی جلوگیری کند. براس��اس تحقیقات انجام ش��ده،  در 
انگلیس هر کسب و کار ساالنه ۱9۰ میلیون دالر فقط از سرقت 
کارکنان از دس��ت می دهد، بنابراین حت��ی دفاتر کوچک بدون 

رفت و آمد هم باید دوربین نظارت امنیتی داشته باشند.
2. می توانید به صورت زنده بر کسب و کار خود نظارت داشته 

باشید
نظارت تصویری از راه دور به صورت زنده می تواند بسیار مفید 
باش��د. نظارت ویدئویی تجاری به هر کارمند تاییدش��ده اجازه 
می دهد تا به طور مداوم روی نقاط بحرانی کس��ب و کار نظارت 
داشته باشند. این نظارت را می توانید در هر زمان و از طریق هر 

کامپیوتر، تلفن همراه یا تبلت انجام دهید. 
3. بهبود بهره وری

یکی دیگر از مزایای داشتن دوربین امنیتی در کسب و کار، به 
ویژه آنهایی که در یک س��اختمان بزرگ مانند کارخانه فعالیت 
می کنند، بهبود بهره وری کارکنان اس��ت. در این صورت ارتباط 
بین س��اختمان های مختل��ف و ادارات بهب��ود می یابد و همین 
مس��أله تولید کلی را تا حد زیادی افزای��ش می دهد. تحقیقات 
نش��ان داده کارکنان زمانی که می دانند تحت نظارت هستند به 

احتمال بیشتری با حداکثر توانایی خود کار می کنند. 
4. حل اختالفات تجاری

مهم نیست چه نوع کسب و کاری داشته باشید، اختالفات رخ 
خواهند داد. به عنوان مثال، در بنگاه های خرده فروش��ی بزرگ 
معموال بین کارمندان و مشتریان اختالفاتی پیش می آید. زمانی 
ک��ه چنین اختالفات��ی پیش می آید، مدیران کس��ب و کار باید 
دقیقا درک کنند که چه اتفاقی افتاده است. یک دوربین نظارت 
می توان��د تصاویری از کل حادثه را در اختیار مدیران قرار دهد. 
این امر منجر به حل و فصل منصفانه و کاهش خشونت در محل 

کار خواهد شد.
5. ارائه شواهد برای تحقیقات

یکی دیگر از مزایای مهم داشتن یک سیستم نظارت تصویری 
در مح��ل کار، ارائه ش��واهد برای تحقیقات اس��ت. اگر هر نوع 
فعالیت جنایی یا فعالیت مش��کوک در اطراف ش��رکت شما رخ 
دهد، دوربین می تواند به شناسایی مجرم کمک کند و همچنین 

شواهد بصری برای تحقیقات پلیس فراهم کند.

6. با دوربین های IP  به سرعت و به آسانی فیلم ها را پیدا و  
ذخیره کنید

سیس��تم های دوربی��ن IP به کارب��ران اج��ازه می دهد تمام 
فیلم های ضبط ش��ده را به صورت دیجیتال با اس��تفاده از هارد 
دیس��ک یا سرور ش��بکه ذخیره کنند. ذخیره س��ازی دیجیتال 
قابلیت جس��ت وجوی س��اده تر را فراهم می کن��د و هر زمان که 

می خواهید می توانید فیلم ها را راحت پیدا کنید.
7. در امور مالی نظارت بر کسب و کار صرفه جویی کنید

قرار دادن سیس��تم های نظارت تصویری مقرون به صرفه نیز 
هستند. آنها کم هزینه تر از اس��تخدام افسران امنیتی تمام وقت 
برای هر ورودی، خروجی و . . . بوده و آخرین سیس��تم های آی 
پی از کلود اس��تفاده می کنند که بس��یار ارزان تر هستند. عالوه 
بر این دوربین های نظارت دید در شب بسیار عالی هم دارند، با 
نصب دوربین های نظارتی ش��ب ها که کسب و کار شما تعطیل 
اس��ت باز هم امنیت دارد و خیال تان از این بابت راحت خواهد 

بود. 
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اگرچه کمی سخت است که شکست را نیز برای موفق ترین کارآفرینان 
حال حاضر متصور شد، با این حال واقعیت این است که این امر برای هر 
فردی در طول مس��یر زندگی رخ خواه��د داد. به همین خاطر نیز توصیه 
می  ش��ود تا همواره تمامی مس��یر موفقیت آنها را مورد توجه قرار داد. در 
غیر این صورت ممکن اس��ت به تصورات غیرواقعی از این افراد دست پیدا 
کنید. در همین راستا و در ادامه به بررسی ۱۸ شکست تجاری موفق ترین 

کارآفرینان حال حاضر، خواهیم پرداخت. 
1-بیل گیتس

موسس شرکت مایکروسافت و رکورددار بیشترین عنوان ثروتمندترین 
فرد جهان بدون ش��ک برای افراد بس��یاری نمونه بارز و س��مبل موفقیت 
محس��وب می ش��ود. با این حال وی در ابتدای کار خود ب��ه دنبال ایجاد 
ش��رکتی در زمینه پردازش اطالعات گرافیکی بوده اس��ت که با شکست 
مواجه ش��د. همین امر ب��ه وی فرصت داد تا با تحلیل بیش��تر و افزایش 
توانایی های خود بتواند طی مدتی کوتاه ابرشرکت مایکروسافت را تاسیس 
کند. وی همواره این شکس��ت را یک فرصت بی نظیر برای اصالح مس��یر 
پی��ش روی خود عنوان کرده اس��ت. همچنین وی عقی��ده دارد که برای 
موفقیت تنها کافی اس��ت تا با نخستین شکست های خود کنار آمده و به 

کار خود ادامه دهید.
2-ایوان ویلیامز

وی موسس بسیاری در زمینه اینترنت و شبکه های مجازی است که از 
جمله موفق ترین آنها می توان به توییتر و بالگر اشاره کرد. وی در ابتدای 
کار خود به دنبال ایجاد ش��بکه ای برای به اشتراک گذاری پادکست به نام 
ادنو بوده اس��ت که از همان ابتدا به علت فعالیت مشابه اپل در این زمینه 
و محبوبیت باالی این برند، با شکست مواجه شد. با این حال او در نهایت 

موفق شد تا با ادامه کار خود به جایگاه مورد نظر دست پیدا کند. 
3-جف بزوس

موس��س برند آمازون و ثروتمندترین فرد ح��ال حاضر جهان، پیش از 
تاسیس ابر برند خود چندین ایده را به مرحله اجرا درآورده است. از جمله 
آنها می توان به فروشگاه خرید اینترنتی زی شاپر اشاره کرد که در کمتر از 
یک سال فعالیت داشت. با این حال تجربیات این دسته از فعالیت ها به وی 

در ایجاد آمازون کمک بسیاری کرد. 
 4-فرد اسمیت 

به وی لقب س��لطان پس��ت دنیا داده شده اس��ت که به علت ایجاد ابر 
ش��رکت Fedex است. این شرکت در عرصه پست و ارسال کاال بی رقیب 
است. درواقع این برند در سراسر جهان فعالیت دارد و این ایده نخستین بار 
در دوران تحصیل به ذهن آقای اس��میت خط��ور کرد. با این حال تمامی 
اس��اتید آن را ایده ای بیش از ح��د بلندپروازانه و ناکارآمد توصیف کرده و 
حتی در برخی از درس ها به علت پافشاری در طرح خود با نمره مردودی 
مواجه ش��د. با این حال به علت این امر که وی موفق ش��ده بود تا آینده 
چند س��ال آینده صنعت پست را بسیار زود و دقیق تصور کند، در نهایت 
موفق شد تا شرکتی بی رقیب را تاسیس کرده و به امپراتوری مدنظر خود 

دست پیدا کند.  
5-آریانا هافینگتون 

وی موسس نشریه هافینگتون پست و از جمله تاثیرگذارترین زنان  فعال 
در زمینه رسانه محسوب می شود. اگرچه هافینگتون پست در حال حاضر 
طرفداران بس��یاری را در سراس��ر جهان دارد، با این ح��ال در ابتدای کار 
مقاالت تهیه شده توسط او با مخالفت جدی 36 ناشر مواجه شد. همین امر 

نیز در نهایت به ایده راه اندازی یک نشریه مستقل منجر شد. 
6-سر جیمز دایسون 

وی از جمله بزرگ ترین مخترعان قرن اخیر است که از جمله اختراعات 
بس��یار پرطرفدار وی می توان به پنکه بدون پره و جاروبرقی بدون کیس��ه 
اش��اره کرد. اگرچه محصوالت تولیدی این ش��رکت در چند سال اخیر با 
اس��تقبال بی نظیری مواجه شده و توانس��ته تا به جایگاه مناسبی در بازار 
خود دست پیدا کند، با این حال مسیر موفقیت این برند ابدا هموار نبوده 
و جالب است بدانید که بیش از ۵۰۰۰ طرح اولیه برای تنها جاروبرقی های 
این ش��رکت تهیه شده اس��ت. وی در تمام این مدت تنها با حقوق همسر 
خود به زندگی ادامه داده اس��ت که به خوبی سختی های قبل از موفقیت 

وی را نشان می دهد. 
7-استیو جابز

استیو جابز از جمله اسطوره های کارآفرینی و موسس برند اپل است. با 
این حال وی برای موفقیت این برند تالش بسیاری کرده و حتی در سال 
۱9۸۰ از س��مت خود توس��ط هیات مدیره کنار گذاشته شد. با این حال 
ای��ن امر به معنای پایان کار برای او نبود و با درخش��ش در ش��رکت های 
تازه تاس��یس خود، بار دیگر به شرکت خود بازگشت و طالیی ترین دوران 

اپل را رقم زد. 
۸-والت دیزنی

بدون ش��ک در زمینه تولید انیمیش��ن هیچ فردی را نمی توان باالتر از 
والت دیزنی تصور کرد. با این حال وی تا قبل از تاسیس شرکت خود بارها 
با انواع ایده دزدی و عدم اطمینان ش��رکت ها مواجه شد که نتیجه این امر 
زندگی در ش��رایط بس��یار بد مالی بوده است. با این حال وی در نهایت به 
عدم قبول شکست و اعتماد به نفسی که به کار خود داشت، موفق شد تا 
بزرگ ترین شرکت تولید انیمیشن در جهان را تاسیس کند که این جایگاه 

تا به امروز حفظ شده است. 
۹-جی کی رولینگ

وی خال��ق مجموعه هری پاتر اس��ت که به عنوان پرفروش ترین س��ری 
کتاب ه��ای تاریخ نام برده می ش��ود. میزان موفقیت ای��ن کتاب به حدی 
بوده اس��ت که سری فیلم های تولیدش��ده از آن نیز با استقبالی بی نظیر 
مواجه ش��ده اس��ت. در حال حاضر نیز بخشی از ش��هربازی دیزنی لند به 
شخصیت های آن اختصاص دارد. با این حال در ابتدای کار وی هیچ ناشری 
با نوش��ته های او موافقت نک��رده و حاضر به چاپ آنها نبوده اند. همین امر 
نیز باعث شد تا وی به همراه فرزندش تحت شرایط بسیار سختی زندگی 
کند. با این حال در حال حاضر وی به عنوان ثروتمندترین نویسنده جهان 

معرفی می شود.
1۰-کریستینا واالس

وی در ابتدا ش��رکت کویینسی ایرال را تاسیس کرد که در زمینه مد و 
پوش��اک فعالیت داشت. با این حال اوضاع به نحوی پیش رفت که وی در 
مدت زمانی کوتاه به ورشکس��تگی رسید. همین امر برای او همراه با یک 
دوره افس��ردگی بوده است. با این حال مدتی بعد موفق شد تا در موسسه 
معروف اس��تارتاپ به عنوان معاون امور تجاری و بازاریابی استخدام شود. 
درواقع مدیر این موسس��ه بر این باور است که وی دانش و استعداد کافی 
ب��رای این جایگاه را دارد با این حال هنوز برای پس��ت مدیریت بی تجربه 

است. 
11-تیم فریز

وی نویسنده کتاب ۴ ساعت کار در هفته است که در آن به معرفی طرح ها 
و ایده هایی پرداخته اس��ت که افراد در سرتاس��ر جهان می توانند از آن برای 
راه اندازی کس��ب وکاری مناس��ب اس��تفاده کنند. اگرچه محتوای این کتاب 
فوق العاده است و شهرت و ثروت زیادی را برای او به همراه داشته است، با این 

حال کتاب وی توسط ۲۵ ناشر رد و فاقد ارزش شناسایی شده بود. 
12-وارن بافت 

وارن باف��ت، مدیرعامل ش��رکت هلدینگ برکش��ایر هاتاوی اس��ت که 
به عنوان موفق ترین س��رمایه گذار قرن بیستم ش��ناخته می شود. اگرچه 

موفقیت  های وی کامال غیرقابل باور به نظر می رسد، با این حال وی برای 
رسیدن به چنین جایگاهی از مسیر پرشکستی عبور کرده است که اخراج 
او از دانشگاه و در معرض ورشکستگی قرار گرفتن، تنها بخشی از این موارد 
محس��وب می شود. در نهایت وی با استقامتی که از خود نشان داد، موفق 
شد تا از سرمایه گذاری ای که به عقیده بسیاری یک اشتباه بوده است، به 

ثروتی میلیاردی دست پیدا کند.
13-پیتر تیل

وی یکی از بنیانگذاران پی پل اس��ت که در زمین��ه تجارت الکترونیک 
فعالیت دارد. همچنین از جمله نخس��تین س��رمایه گذاران فیس بوک نیز 
بوده است و نویسنده ای توانا در زمینه موفقیت است. از جمله موفق ترین 
کتاب  های وی می توان به از صفر به یک اش��اره ک��رد. با این حال وی در 
ابتدای مسیر موفقیت، حدود 9۰درصد از سرمایه خود را در بورس از دست 
داد. با این حال با بهبود عملکرد خود در زمینه س��رمایه گذاری خصوصا از 
طریق خرید س��هام فیس بوک و تاس��یس پی پل، موفق ش��د تا به ثروتی 

فوق العاده دست پیدا کند. 
14- لری الیسون 

وی مدیرعامل ش��رکت اوراکل است که در زمینه تولید سخت افزارهای 
رایانه ای فعالی��ت دارد. اگرچه وی از همان ابتدا نبوغ خود را در ریاضیات 
نش��ان داد و در شرکت های مختلفی مش��غول به کار شد، با این حال در 
مقطعی وی برای حفظ شرکت خود، مجبور شد تا خانه خود را نیز در رهن 
بانک قرار دهد. اگرچه این اقدام وی همراه با فش��ار و ریسک بسیار باالیی 
بود، با این حال در نهایت این فداکاری وی باعث ش��د تا ش��رکت بتواند از 

مقطع سخت خود عبور کرده و به سوددهی باال دست پیدا کند. 
15-توماس ادیسون 

از توماس ادیس��ون به عن��وان بزرگترین مخترع تم��ام دوران نام برده 
می ش��ود. اگرچه از وی هزاران اختراع به جا مانده اس��ت که المپ-های 
رش��ته ای تنها یکی از آنها اس��ت، با این حال در دوران تحصیل وی بارها 
اخراج شده و معلم ها برای وی بهره هوشی به مراتب پایین تری قائل بودند. 
با این حال وی هیچ گاه در زندگی خود ناامید نشده و شکست را در هیچ 

مرحله ای نپذیرفته است. 
16-اپرا وینفری

ش��هرت اصل��ی اپرا وینف��ری نه به خاطر کس��ب اس��کار بازیگری و یا 
فعالیت ه��ای خیرخواهانه او، بلک��ه به علت توانایی فوق الع��اده در زمینه 
مجری گری اس��ت. درواق��ع وی برای چندین س��ال پربیننده ترین برنامه 
تمامی جهان را اجرا کرده اس��ت. با این حال وی در طول مس��یر زندگی 
شخصی و کاری، با آسیب های جدی مواجه شده که هر یک می تواند برای 
هر فردی به معنای پایان کار باشد. با این حال این امر برای او ابدا به معنای 
پایان مسیر زندگی نبوده و وی موفق شده است تا از دل تمامی این فشارها 

به موفقیتی فوق العاده دست پیدا کند. 
17-استیون اسپیلبرگ 

بدون شک استیون اسپیلبرگ از جمله موفق ترین کارگردانان حال حاضر 
س��ینما محسوب می ش��ود که در کارنامه وی س��ه جایزه اسکار و ساخت 
فیلم هایی نظیر نجات سرباز رایان و فهرست شیندلر به چشم می خورد. با 
این حال وی در ابتدای کار خود در س��اخت سه فیلم کامال ناموفق عمل 
کرده و حتی موفق به دریافت مجوز اکران نیز نشد. درواقع این امر به خوبی 

نشان می دهد که مردان بزرگ در طول مسیر ساخته می شوند. 
1۸-کلونل سندرز

وی موسس رس��توران های زنجیره ای kfc اس��ت که برندی با شهرتی 
جهانی محسوب می  ش��ود. وی برای رسیدن به دس��تور پخت مرغ-های 
سوخاری خود، بیش از هزار روش مختلف را مورد آزمایش قرار داده است 

تا در نهایت موفق شد تا به سبک خاص خود دست پیدا کند. 
entrepreneur :منبع

18 شکست تجاری ای که موفق ترین کارآفرینان حال حاضر جهان تجربه کرده اند

به قلم: متئو مک کریری روزنامه نگار و نویسنده حوزه مدیریت و کسب و کار
مترجم: امیر آل علی
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اخبار

رشت- خبرنگار فرصت امروز- رئیس جمهور اتصال رشت 
به خط آهن سراس��ری کش��ور و طرح های توس��عه آن را به رغم 
تحریم و تحت فشارگذاشتن و تهدید کشورها از سوی آمریکا برای 
عدم همکاری با ایران، یک موفقیت برش��مرد و تاکید کرد: حضور 
مقامهای سیاسی کش��ورهای منطقه و جهان در مراسم افتتاح راه 
آهن قزوین به رش��ت نش��انگر بی اعتنایی مردم جهان به دیوارها و 
حتی دیوار مکزیک اس��ت. حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن 
روحانی روز پنج شنبه در نشست خبری استان گیالن اظهارداشت: 
بر خالف دیوارس��ازی ها ، راه آهن جمهوری اسالمی ایران، راه آهن 
ضددیوار بوده ، کوه ها را می شکافد راه ها و پل ها را می سازد و ملت ها 
را بهم متصل می کند و از طریق این راه آهن خلیج فارس به مدیترانه، 
دریای سیاه، اروپا، و حتی آسیا وصل می شود.رئیس جمهور گفت:  
این راه آهن ۱6۴ کیلومتری با اعتبار ۱۸۵۰ میلیارد تومان از خطوط 
راه آهن های زیبایی است که مردم کشور عالوه بر بهره مندی از مناظر 
زیبا و طبیعی در مسیر این خط آهن، می توانند رفت و آمد راحت تر 
برای س��فر خود داشته باشند.دکتر روحانی با بیان اینکه از مزایای 
خط آس��تارا – آستارا افزایش حمل و نقل از حدود ۲۰ هزار تن به 
یک میلیون تن بوده است، گفت: اتصال راه آهن رشت به آستارا قول 
بسیار بزرگ برای گیالن و منطقه است و اتصال این راه آهن تنها یک 
راه ارتباطی و حم��ل و نقل نبوده، بلکه نماد تمدن بزرگ و اتصال 
این تمدن ها به یکدیگر است.رئیس جمهور با اشاره به اینکه اتصال 

رش��ت به آس��تارا اولویت دولت تدبیر و امید است، گفت:  از طریق 
این خط آهن شاخه ای به انزلی و کاسپین وصل می شود و وزیر راه 
قول داد تا سال ۱399 بخش کاسپین اجرایی شده و دولت آمادگی 
دارد ب��ا تأمین اعتبارات الزم و همچنی��ن اراده کافی قرارگاه خاتم 
االنبیاء، این طرح تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری برسد.دکتر 
روحانی تأکید کرد: طرح های دولت تدبیر و امید برای استان گیالن 
در بخش های کشاورزی، گردشگری، فرهنگی و صنعت با توجه به 
شرایط تحریمی، بسیار جالب توجه و دلگرم کننده بود و امیدواریم 
منجر به سازندگی، اشتغال، و تولید برای جوانان و کشور شود.رئیس 
جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سیمای گیالن مبنی بر 
برنامه های دولت برای رس��اندن آب دریای خزر به فالت مرکزی و 
همچنین مالحظات محیط زیس��تی این طرح، تأکید کرد: یکی از 

راه های تأمین آب برای داخل کش��ور شیرین سازی از طریق منابع 
آبی دریا اس��ت و االن شاهد هستیم که حتی استان های شمالی از 
جمله گلستان نیز نیازمند آب شیرین هستند و همچنین گیالن با 
وجود بارندگی های زیاد مجبور است برای تأمین آب از سایر استان ها 
کم��ک بگیرد.دکتر روحانی افزود: این قابل قبول نیس��ت و باید از 
طریق سدس��ازی آب ها مهار شود تا عالوه بر تأمین آب این استان 
به سایر استان های همجوار نیز آب بفرستد.رئیس جمهور با تأکید 
ب��ر اینکه باید از آب های خلیج ف��ارس و دریای عمان برای تأمین 
آب فالت مرکزی ایران اس��تفاده کرد، چرا که این آب برای خداوند 
و همه ملت ایران اس��ت، گفت: محیط زیست، علم و دانش است و 
با شعار پیش نمی رود، االن همه کشورهای جنوبی خلیج فارس، از 
منبع آبی این دریا استفاده می کنند و فردی مسایل محیط زیستی 
را مطرح نمی کند اما در داخل ایران زمانی که دولت برای تأمین آب 
مورد نیاز کشور، این منبع آبی را مطرح می نماید، در داخل عده ای 
مسایل محیط زیستی را به میان می کشند.دکتر روحانی تأکید کرد: 
مسایل محیط زیس��تی همواره باید رعایت شود و سازمان محیط 
زیست در نهایت در خصوص این طرح های کالن کشوری نظر دهد 
و االن سازمان محیط زیست با همکاری دانشگاه ها، طرح های علمی 
مهمی برای تاالب های کشور و گیالن در دست پیگیری دارد.رئیس 
جمهور تصریح کرد: باید عالوه بر رعایت مسایل محیط زیستی خود 

تحریمی نداشته باشیم.

اصفهان - قاسـم اسد- پروژه انتقال پساب فاضالب از الگون های 
ذوب آهن که شامل پساب این کارخانه و زرین شهر می شود و تصفیه آن 
با حضور معاون فرماندار شهرستان لنجان، امام جمعه و شهردار زرین شهر 
و مدیرعامل ذوب آهن طی آیین ویژه ای آغاز گردید . مدیر عامل ذوب 
آهن اصفهان در این آیین گفت : در چشم اندار ۱۴۰۰ درصدد هستیم 
کمترین برداش��ت آب را از رودخانه زاینده رود داش��ته باشیم. مهندس 
یزدی زاده اظهار داشت : در گذشته پساب فاضالب به ۱3 الگون موجود 
در این منطقه منتقل می ش��د و با توجه به نگاه این کارخانه به مسائل 
زیست محیطی، به سمت خشکاندن این الگون ها حرکت کردیم و امروز 
بیش از 6۰ درصد الگون ها خشک شده است. وی افزود: آبی که امروز 
در الگون ها وجود دارد، پس��اب تصفیه ش��ده ای است که برای آبیاری 
فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد که 6۰ لیتر برثانیه آن از پساب 
فاضالب زرین شهر بوده که به این محل و در نهایت به کارخانه ذوب آهن 
منتقل می ش��ود. مدیرعامل کارخانه ذوب آهن تصریح کرد: با توجه به 
وضعیت خاصی که در حوزه آب در منطقه با آن مواجه هستیم کارخانه 

ذوب آهن با برنامه ریزی های انجام ش��ده به دنبال آن است تا به مرور 
زمان مصرف پساب در چرخه صنعت را جایگزین مصرف آب خام کند. 
وی ادامه داد: طول پروژه ای که امروز کلنگ آن بر زمین زده ش��د ۵.۵ 
نیم کیلومتر است که با لوله قطر ۲۵۰ میلی متری و اعتباری بالغ بر ۵ 
میلیارد تومان کار انتقال پساب فاضالب از الگون های کارخانه ذوب آهن 
به تصفیه خانه ای که در کارخانه ذوب آهن در حال تاسیس بوده را انجام 

خواهد داد. مهندس یزدی زاده افزود : انتقال پساب فاضالب شهرستان 
نجف آباد به طول ۱۸ کیلومتر نیز در دستور کار قرار دارد که این پروژه 
نیز با حدود ۴۰ میلیارد تومان اجرا خواهد شد و این اقدامات در راستای 
کاهش آالیندگی زیست محیطی و جایگزین کردن پساب به جای آب 
خام در صنعت فوالد است. وی اظهار امیدواری کرد : با همکاری و تعاملی 
که در منطقه وجود دارد این پروژه با سرعت هرچه بیشتر اجرا شود زیرا 
فاز اصلی این پروژه ، اجرای پروژه BOT تصفیه تمام پساب هایی است 
که به مجموعه ذوب آهن وارد خواهد شد و چشم انداز ۱۴۰۰ کارخانه 
ذوب آهن نیز برداش��ت کمترین میزان آب از رودخانه زاینده رود است. 
مدیرعامل ذوب آهن خاطرنشان کرد : اجرای این پروژه نوید بخش آینده 
خوب و درخشانی در منطقه خواهد بود و نگرانی هایی که از بابت حضور 
ای��ن صنعت در منطقه و آب بر بودن آن دارد را نیز رفع خواهد کرد، ما 
عالوه ب��ر آنکه مصرف آب خام در تولید ف��والد را کاهش خواهیم داد، 
پسابی که به عنوان یک معضل در شهرهای بزرگ مطرح است را تبدیل 

به فرصت کرده و از آن در حوزه تولید بهره مند خواهیم شد .

ارومیه-رونق- احمد مجرد ضمن بازدید از تاسیسات و عملیات 
انبار نفت خوی بمنظور هم اندیشی و ارائه راهکارهای موثر پیشگیری 
از قاچ��اق س��وخت در مرز رازی بهمراه رئیس ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ناحیه خوی با دادستان شهرستان خوی و معاون 
دادستان مالقات نمود  مجرد گفت: بازآموزی کاربری سایت تجارت 
آسان ، نحوه تعیین سهمیه مصرف کنندگان فرآورده های نفتی ، نحوه 
تایید سهمیه توسط سازمانهای متولی و تایید نهائی توسط شرکت 

مل��ی پخش فرآورده های نفتی ناحیه خوی ، همچنین روش صدور 
حواله سوخت برای نفتکش ها، نحوه کنترل محموله های بین راهی 
سوخت و آش��نایی با نوع حواله های انبار نفت از مهمترین اقدامات 
س��الجاری این ش��رکت  جهت پیش��گیری از عرضه خارج از شبکه 
سوخت بود ه است دادستان خوی نیز ضمن قدردانی از اقدامات موثر 
این ش��رکت، روند پیشگیری مبارزه با قاچاق سوخت در شهرستان 

خوی را مطلوب ارزیابی کرد.

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز- در یازده ماهه نخس��ت سال 
97 میزان مصرف گازطبیعي در بخشهاي صنعتي، خانگي و تجاري 
استان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴/۵ درصد افزایش یافته 
است به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان اردبیل طي یازده ماه 
نخست سال 97 بیش از دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون متر 
مکعب گاز طبیعي در بخش هاي مختلف خانگي، تجاري، صنعتي و 
سایر مراکز استان مصرف شده است و این در حالي است که در مدت 
مشابه سال 96 در حدود دو میلیارد و سیصد میلیون متر مکعب گاز 
طبیعي در بخشهاي یاد شده مصرف شده بود. مدیرعامل شرکت گاز 
استان اردبیل با بیان این خبر افزود؛ این میزان افزایش مصرف گاز در 
حالي ثبت شده است که در طي یازده ماه سالجاري بیش از ۱۸ هزار 

مشترک شهري و روستایي و نیز ۴۸ واحد صنعتي به جمع مصرف 
کنندگان گاز طبیعي استان اضافه گردیده است. وي در ادامه به آمار 
تفکیکي مصرف گاز طبیعي اشاره کرد و افزود از کل گاز دریافتي در 

ط��ي این مدت حدود ۵۴/۵ درص��د در بخش خانگي و تجاري، 36 
درصد در نیروگاه و 9/۵ درصد توسط سي ان جي ها و سایر مشترکین 
صنعتي مصرف شده است. مهندس فیروز خدائی افزود؛ شرکت گاز 
اس��تان هم اینک به بیش از ۴6۸ هزار مشترک خدمات رساني مي 
کند که از این میزان بیش از 3۴۸ هزار مش��ترک ش��هري و بیش از 
۱۱9 هزار مشترک روستایي مي باشند. مدیرعامل شرکت گاز استان 
در خاتمه به آمادگي شبانه روزي کارکنان شرکت گاز استان بخصوص 
نیروهاي امداد گاز جهت مقابله با شرایط بحراني اشاره و ابراز امیدواري 
کرد مشترکین محترم با پرداخت بموقع قبوض گاز مصرفي و مصرف 
بهینه از این نعمت خدادادي شاهد رشد روز افزون شبکه گذاري در 

اقصي نقاط استان باشیم.

اهواز- شـبنم قجاوند- دوره آموزش��ی افزایش سطح مهارت 
های علمی و عملی آتش نش��انان س��ازمان آتش نشانی شهرداری 
 H.S.E مسجدسلیمان برگزار شد . این دوره آموزشی به همت اداره
و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت با حضور 
۲۵ نفر از عوامل مختلف آتش نشانی شهرداری مسجدسلیمان و به 
مدت ۲۰۰ نفر ساعت در ۲ بخش تئوری و عملی برگزار شد .  طی 
این دوره در بخش تئوری ، سرفصل های دینامیک آتش – رفتار آتش 

در ساختمان ها – عملیات های اصلی در آتش سوزی های شهری 
– تکنیک ها و تاکتیک های فرماندهی صحنه – آشنایی با سیستم 
فرماندهی حادثه توسط مدرس مربوطه برای شرکت کنندگان تشریح 
گردید .  در بخش عملی نیز ، شرکت کنندگان  آشنایی با عملیات 
های آب رسانی – نحوه فوم سازی و کار با خودروهای چند منظوره 
را فرا گرفته و دانسته های علمی خود را در کارگاه عملی پیاده سازی 

کردند .

 روحانی: افتتاح راه آهن قزوین - رشت 
نشانگر بی اعتنایی مردم جهان به تحریم و دیوارها است

آغاز پروژه انتقال پساب فاضالب از الگون ها به ذوب آهن اصفهان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه: 

مدیریت توزیع سوخت و بهره گیری از تکنولوژیهای نرم افزاری مهمترین عامل موثر در 
پیشگیری از قاچاق سوخت است 

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل :

در یازده ماهه نخست سال ۹7 میزان مصرف گازطبیعي استان افزایش یافته است

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان صورت گرفت :

افزایش مهارت های علمی و عملی آتش نشانان مسجدسلیمانی

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل اوقاف استان قم گفت: در 
برنامه های فرهنگی، با تاسی به سیره و سنت اهل بیت)ع( به دنبال 
گس��ترش دایره مودت و محبت میان مردم و امامزادگان هس��تیم.  
به گ��زارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم، 
حجت االس��الم والمسلمین عباس اسکندری در جلسه هماهنگی و 
همفکری برنامه های فرهنگی در حرم مطهر امامزادگان و بقاع متبرکه 
استان قم اظهار کرد: بر اساس آیات نخست سوره مبارکه »ابراهیم«، 
ایام اهلل دارای اهمیت زیادی هستند و باید این روزها را همواره متذکر 
شد، وظیفه ای که بر عهده روحانیت است. وی افزود: ماه های رجب و 
شعبان را پیش رو داریم که جزو ماه های پر برکت هستند و روزهای 
بزرگ��ی در آنها وجود دارد بنابراین باید برنامه ریزی مدونی برای این 
مناسبت ها داشته باشیم. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان 

اینکه ماه رمضان هم جزو مناس��بت های مهمی است که برنامه های 
ادارات اوقاف در آن بس��یار وی��ژه خواهد بود گفت: رجب ماه والیت، 
شعبان ماه والیت و در نهایت رمضان ماه خداست که این مسیر باید 
به درستی طی ش��ود. وی ادامه داد: اگر کسی بخواهد به قرب الهی 

دست یابد و باب والیت را در نظر نگیرد، به مسیری میافتد که وهابیت 
به آن دچار ش��دند. اسکندری با اشاره به فراغت بیشتر خانواده ها در 
ایام نوروز عنوان کرد: این فرصت را به فال نیک می گیریم که شروع 
سال جدید با سالروز میالد حضرت علی)ع( همراه شده و ایام البیض 
را هم پیش رو داریم که باید به درستی از این فرصت استفاده کنیم. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: پایان تعطیالت نوروز 9۸ 
هم با سالروز بعثت پیامبر اکرم)ص( همزمان شده که باید این ایام اهلل 
را به صورت ویژه مد نظر قرار دهیم. وی با بیان اینکه اگر بقاع متبرکه 
را از اوقاف بگیریم، این س��ازمان تنها به یک بنگاه اقتصادی تبدیل 
می ش��ود و جنبه فرهنگی آن دیگر وجود نخواهد داشت خاطرنشان 
کرد: افتخار می کنیم ک��ه این ظرفیت های بزرگ در اختیارمان قرار 
گرفته و می توانیم از این پتانسیل برای خدمت به مردم استفاده کنیم.

توجه به سیره اهل بیت محور فعالیت های فرهنگی اوقاف است

از مردان ایمنی و برترین های بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان 
گلستان تقدیر شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در مراسمی که با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان، معاونین، مشاورین، 
مدیران ستادی و مدیریت های توزیع برق شهرستانها برگزار شد از مردان ایمنی و برترین های بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق 
استان گلستان تقدیر شد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ، مهندس علی اکبر نصیری ضمن بیان اقدامات 
شرکت برای کاهش خاموشی از رشد شاخص های کالن صنعت توزیع برق طی ۴ سال اخیر در استان گلستان خبر داد.وی افزود : 
انشاله با همدلی و همکاری در افق ۱۴۰۴ با مدیریت استراتژیک به هدف تعالی این شرکت یعنی 77۰7 دست خواهیم یافت .نصیری 
اظهار داشت : بازیابی تیرها و پست های فرسوده استان گلستان بیش از 3۰۰ میلیارد ریال هزینه در بر دارد که درصورت تحقق اعتبار 
مورد نیاز به ترتیب اولویت تعویض خواهند شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خواستار تالش و جدیت بیشتر برای مواجهه 
با پیک بار تابستان و اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف شد.وی در سخنانی شرایط کار ایمن بر روی شبکه های توزیع را برشمرد و اظهار 
امیدواری کرد روزی برسد که مراسم سال ایمن و بدون حادثه را برگزار کنیم.در ادامه مدیران دفتر ایمنی ، دیسپاچینگ و نظارت بر 
بهره برداری شرکت گزارشی از اقدامات انجام شده در طی یکسال اخیر ارائه نمودند.در پایان این مراسم از مردان ایمنی و برترین های 

بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان تقدیر شد.

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

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان، از کارآفرینان و فعالین 
عرصه پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان گلستان تقدیر به عمل آمد. جناب آقای دکتر دهقانی رئیس دانشگاه 
جامع علمی کاربردی استان گلستان در این مراسم که در سالن آمفی تئاتر شهید محسن حججی دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان 
گلستان برگزار گردید، ضمن تقدیر و تشگر از کلیه کارآفرینان و فعالینی که در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناروی استان 
همکاری داشتند بیان داشتند کار آفرینی نقشی اساسی در توسعه ی فناوری و ایجاد توانمندی های تکنولوژیک کشورها داشته و یکی 
از بهترین پیامدهای اقتصادی آن اشتغال زایی در جوامع است که قادر است رشد اقتصادی کشورها را تسریع و آثار اجتماعی مناسبی 
را برای جوامع به ارمغان آورد..کارآفرینان برتر استانی که از آنها تقدیر بعمل آمد عبارتند از جناب آقای محمد کاظم گلفام، ثریا هرمان، 
جواد مهاجر وطن و فخری شیرازی. همچنین فعالینی که در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناروی استان همکاری داشتند 
عبارند از شروین هادیان، میترا صفرزاده نیا، سحر صفرزاده نیا، نسرین صفائی، محسن صحتی، اعظم حاجی حتم لو، فاطمه خراسانی، 
محمدرهبری، لیال قاسمی داوری، حمزه شاعری، الهه سادات نصیری، عبدالرحمن مهرآیین، سمیرا ایاسه، مرضیه تیرگر، فاطمه امانی، 
علی جاللی، رحیم ذهبی، سمیه محمود جانلو، سپیده منتظر ظهور، الهه نوذری، محمد تقی ابراهیم نژاد گرجی، حسن  ابراهیم نژاد 
گرجی، محمد  ابراهیم نژاد گرجی، سینا  ابراهیم نژاد گرجی، ایرمان  ابراهیم نژاد گرجی، نیما  ابراهیم نژاد گرجی، مسلم مرادیان گرجی، 
حسین طاهری، هادی سرایلو، کیوان ویزواری، زهره عربی نوده، علی دیلمی، ابوالفضل مزیدی، فریبا مازندرانی، منوچهر شهبازی، عباس 
صابر، حیدرعلی وفایی، مهران رزاقی، زهرا خانی، مرضیه ساالری، مریم رضایی، لیال چوبداری، سر کار خانم کردی، فهیمه مازندرانی، 

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

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :
سوخت نوروزی ذخیره سازی شد

ساری - دهقان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : 
۲۱۰ جایگاه عرضه فرآورده های نفتی و سی ان جی منطقه ساری آماده سوخت رسانی 
به مسافران نوروزی هستند . به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی ، سبحان 
رجب پورمدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان کرد : ذخیره 
سازی مطلوب انواع فرآورده های نفتی در انبار نفت ساری انجام شد و ۱۲۴ باب جایگاه 
عرضه فرآورده های نفتی در تامین و توزیع  س��وخت رسانی مطلوب هیچگونه مشکلی 
نخواهند داشت . سبحان رجب پورهمچنین از فعال بودن تعداد ۸6 باب جایگاه سی ان جی خبر داد و اظهارکرد : روسای نواحی تابعه 
در شهرستانها موظف شدند  به منظور آمادگی هر چه بیشتر جایگاههای تک منظوره و دو منظوره قبل از شروع تعطیالت نوروزی  9۸ 
اقدامات الزم را انجام داده و در صورت مشاهده هر گونه مشکل احتمالی در اسرع وقت در رفع آن اقدام نمایند . رجب پور با اشاره به 
اینکه سوخت رسانی باید با کنترل دقیق صورت پذیرد ، افزود : حضور موثر روسای نواحی در ارائه خدمات مطلوب به مردم با بازدیدها 
و نظارت کافی بر عملکرد جایگاههای سوخت قبل از سال نو ودر ایام تعطیل نوروزی ضروری است . رجب پور از طبیعت زیبا ، اماکن 
تاریخی وتردد مسافران به استان مازندارن گفت و تاکید کرد : خدمات رفاهی ، توزیع مطلوب سوخت، نظافت و زیبا سازی جایگاه ها 
، کیفیت سوخت و تجهیزات فنی موجود در جایگاه ها و همچنین رعایت نکات مهم ایمنی و زیست محیطی از جمله مواردی است 
که در دستور بازدید ناظران و کارشناسان این منطقه قرار دارد. رجب پور بر نظارت کارشناسان منطقه در تحویل میزان سوخت به 

بخشهای مختلف استان و تکریم ارباب رجوع خصوصا مسافران نوروزی تاکید کرد .

جهانبخش:
بودجه سال آینده شهرداری بندرعباس تفاوت های آشکار زیادی با 

سال های قبل دارد
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون برنامه ریزی و توس��عه سرمایه انسانی شهرداری 
بندرعباس گفت: بودجه پیشنهادی سال 9۸ شهرداری بندرعباس تفاوت های آشکار زیادی با بودجه  
س��ال های گذشته دارد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، محمد 
مهدی جهانبخش در یکصدمین جلس��ه علنی ش��ورای اسالمی ش��هر که با موضوع بررسی الیحه 
پیشنهادی بودجه سال آینده برگزار شد، اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ ساعت کار کارشناسی و جلسات 
متعدد بررسی در سطح معاونین شهرداری، مدیران و کارشناسان بخش های مختلف برگزار شده است. 
وی با اشاره به برگزاری ۱۰ جلسه کمیسیون در شورای اسالمی شهر با موضوع بررسی این الیحه پیشنهادی، افزود: بودجه سال آینده 
شهرداری بندرعباس تفاوت های آشکار زیادی با بودجه های قبلی دارد. معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه  انسانی شهرداری بندرعباس 
با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های مهم شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر تهیه و تدون برنامه راهبردی شهر بوده است، گفت: 
تهیه و تدوین این برنامه از سال گذشته شروع شده و اکنون به اتمام رسیده است. جهانبخش تصریح کرد: الیحه بودجه پیشنهادی 
سال آینده شهرداری بندرعباس که از افزایش ۴۲ درصدی نیز برخوردار است، بر اساس برنامه راهبردی عملیاتی تدوین شده است. 
وی گفت: یکی دیگر از تفاوت های اساسی بودجه 9۸ شهرداری بندرعباس، استفاده از نرم افزار واحد حسابداری و جدیت در خزانه داری 

مرکزی شهرداری هستیم و از سال آینده بودجه سازمان ها و مناطق شهرداری مجزا نخواهد بود.

درخشش ابوالفضل جوادی کارمند شهرداری سمنان در نمایشگاه عکاسی »ویزور«
سـمنان - حسـین بابامحمدی : نمایش��گاه عکس گروهی ویزور با شرکت 
هنرمندان عکاس با موضوع آزاد از سراسر کشور در گالری صا با حضور آثار عکاس 
سمنانی برگزار شد .  مدیر گالری صا گفت : بیش از صد قطعه عکس با موضوع آزاد 
با همکاری تیم هنری کیانا و با همت پوریا صادقی یام در گالری صا به مدت یک 
هفته به معرض دید عالقه مندان و هنردوستان گذاشته شده است. ابوالفضل جوادی 
عکاس س��منانی شرکت کننده در این نمایشگاه نیز اظهار داشت : این نمایشگاه 
فرصت خوبی است برای عکاسان شهرستانی که آثارشان نمایش و مورد نقد قرار گیرد . وی ادامه داد: تنوع آثار ، کیفیت باال و تعداد 
بازدید کنندگان در نمایشگاههای گروهی بیشتر می باشد که باعث می شود اثر هنری بهتر مورد بررسی قرار گیرد. این عکاس سمنانی 
افزود : هدف از شرکت در این نمایشگاه عکس شناساندن مکانهای ارزشمند تاریخی شهر سمنان است که بتوانیم با به معرض نمایش 
گذاشتن مکانهای تاریخی در شهرهای مختلف و خصوصا تهران باعث جذب گردشگر گردد.  در این نمایشگاه محمدرضا استین نژاد، 
مریم اسدپور، شبنم امیدوار، ابوالفضل جوادی، حسین خرمشاهی، بهار راشدی، نسیم رضایی، فواد زارع، نوید صالحی، بیتا طیبی، مینا 
عالی پور، هما فتح الهی، میالد فرهمند، امید قدردان، هادی کوهی، فرشید کوهیار، محمدرضا مردانی، علی مهردادنیا، سید طاها نجفی، 

ناهید نصیری زاده، لیال هنرور یزدیان به عنوان عکاسان برتر شرکت کننده شناخته شدند.

برگزاری اولین جلسه شورای راهبری کلینیک صنعت استان مرکزی
اراک- مینو رستمی- اولین جلسه شوراي راهبري کلینیک صنعت استان مرکزی با حضور آمره مدیرعامل شرکت شهرکهای 
صنعتی استان مرکزی ،نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و مدیر و اعضائ هیات مدیره کلینیک صنعت استان بزگزار 
شد.  به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی مصطفی آمره مدیرعامل شرکت در این جلسه گفت : راه 
اندازی کلینیک  کس��ب وکار و نوس��ازی و بازسازی صنایع و همچنین فراخوان شناسایی بنگاههای کوچک و متوسط و واحدهای 
صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان ودسته بندی ومستندسازی نیازها ومسائل کسب وکار واحدهای تولیدی در دستور 
کار شورای راهبری کلینیک صنعت استان می باشد . آمره در نخستین جلسه شورای راهبری کلینیک کسب و کار که با حضور 
برخی نمایندگان تشکل های دولتي وخصوصی برگزار شد افزود : در راستاي توسعه خدمات کسب و کار و ارائه خدمات مشاوره اي 
جهت توسعه کمي و کیفي بنگاه ها، کلینیک هاي کسب و کار با حضور تیم هاي توانمندساز متشکل از مشاوران حقیقي و حقوقي 

تشکیل مي شود.
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تیم های کوچک بیشتر از تیم های بزرگ کارایی دارند

پژوهشگران دانش��گاه های نورث وسترن و ش��یکاگو معتقدند »سایز 
تیم« در ایده پردازی، نوآوری و تحقیق و توسعه، نقش بسیار مهمی بازی 

می کند.
دستاورد برندگان جایزه  نوبل فیزیک ۲۰۱7 که کشف بزرگ قرن ۲۱ 
نامیده ش��د، از دو سال قبل آغاز شده بود. سال ۲۰۱۵ پروژه رصدخانه 
موج گرانشی با تداخل سنج لیزری یا LIGO سرانجام هدف اصلی خود 
را کشف کرد: امواج گرانش��ی یا به بیان ساده، ارتعاشاتی که از برخورد 

دو سیاهچاله در بافت فضا و زمان ایجاد می شوند.
پژوهشگران آزمایش الیگو را از جهات مختلف توجه برانگیز می دانند و 
یکی از این زوایا، قدرت تیم ها در مواجهه با سخت ترین چالش های قرن 
۲۱ اس��ت. طی س��ال های اخیر، یکی از بزرگ ترین تغییرات جهانی در 
بخش نوآوری، رشد تیم های بزرگ در تمام زمینه های تحقیق و توسعه 
بوده و نرخ پژوهش��گران، کاشفان، مخترعان منفرد و همچنین تیم های 

کوچک، تا حد زیادی کاهش یافته است.
کاهش تعداد تیم های کوچک، نقش مهمی در سیاس��ت های علمی و 
ن��وآوری ایفا می کند، زیرا تیم های بزرگ را موتورهای بهینه  بزرگ ترین 
پیش��رفت های آینده معرفی می کند، اما آی��ا تیم های بزرگ و کوچک، 
بس��ته به نوع نوآوری، متف��اوت با یکدیگر عمل می کنن��د؟ این همان 
 Kellogg موضوعی است که داشون وانگ، استادیار دانشکده  مدیریت
دانشگاه نورث وس��ترن و جیمز ای ایوانز، استاد جامعه شناسی دانشگاه 
شیکاگو، آن را در تحقیقات فوق دکترای پژوهشگری به نام لینگ فی وو 
مورد آزمون و بررسی قرار دادند. آنها میلیون ها مقاله، پتنت و پروژه های 
نرم اف��زاری را مورد مطالعه قرار دادند و برخی از نتایج و دس��تاوردهای 
خود را در نش��ریه  Nature، منتش��ر کردند و به طور خالصه دریافتند 
که گرچه تیم های بزرگ، مهم ترین عامل پیش��رفت و توس��عه  علوم به 
ش��مار می روند، ولی وجود تیم های کوچک برای تحول و ساختارشکنی 
ضروری است. نتایج تحقیقات یادشده، داللت های بسیار مهمی در حوزه  

علم و نوآوری به همراه دارد.
مزیت و تأثیر تیم های بزرگ

در طول دهه ها تحقیق در مورد تیم ها و مش��ارکت ها، ثابت ش��ده که 
تیم ه��ای بزرگ در زمینه  تحقیق و توس��عه و وظای��ف خالقانه، مزایای 
فزاینده ای نس��بت ب��ه تیم های کوچ��ک دارند. این مزای��ا در صنایع و 
عرصه ه��ای مختلف، از مطالعات علمی گرفته تا نمایش های موس��یقی 

برادوی، مستند شده است.
به ن��درت می بینی��م که اکتش��افات و اختراعاتی که از س��طوح باالی 
تأثیرگ��ذاری برخ��وردار هس��تند، توس��ط یک دانش��مند )ی��ک فرد( 
کسب شده باشند. چنین دستاوردهایی غالباً از طرف شبکه های نوآورانی 
ارائه می ش��ود که در تیم های بزرگ ت��ر، متنوع تر و پیچیده تر با یکدیگر 
هم��کاری می کنند. این روند، می تواند به نتیجه  مهمی اش��اره کند: در 

مبحث تیم سازی، تیم بزرگ تر تیم بهتری است.
یک��ی از مهم تری��ن دالیل نیاز ما ب��ه تیم های بزرگ، این اس��ت که 
تیم های کوچک نمی توانند به برخی از دس��تاوردهای مطلوب برس��ند. 
به عنوان مث��ال، در آزمایش LIGO که جای��زه  نوبل را از آن خود کرد، 
دو پرتو لیزر بین دو تونل چهار کیلومتری )که در خأل واقع شده بودند( 
ش��لیک ش��د. هدف آزمایش، کش��ف و آشکارس��ازی متغیری به سایز 
یک ه��زارم قطر پروتون ب��ود. هزینه  آزمایش الیگو، بی��ش از هر پروژه  
دیگری بود که تاکنون بنیاد ملی علوم بودجه  آن را تقبل کرده اس��ت. 
جای تعجب نیست که در گزارش این تحقیقات، نام بیش از هزار محقق 

ثبت  شده است.
شواهد دیگری نیز حاکی از آن هستند که تیم های بزرگ، برای کشف 
و اختراع بهینه سازی نشده اند؛ به  عنوان  مثال، تیم های بزرگ به احتمال 
بیش��تری با مش��کالت هماهنگی و اختالفات ارتباطی رو به رو می شوند؛ 
تصور کنید هر یک از اعضا، طبق یک روش یا فرضیه  غیرمتعارف عمل 
می کند، یا مس��یر خود را به  قصد پیروی از ی��ک رهبری جدید، تغییر 
می دهد. از طرف دیگر تیم های بزرگ ریس��ک گریز هستند، زیرا از آنها 
انتظ��ار می رود که جریان همیش��گی موفقیت را ادام��ه دهند. تیم های 
بزرگ درس��ت  مانند س��ازمان های بزرگ، متمایلند که روی بلیت های 
مطمئن ت��ر )مثل بازارهای قدرتمند( متمرکز ش��وند. در مقابل تیم های 
کوچک، مثل شرکت های خصوصی کوچک، چیز کمتری برای از دست 
دادن دارند و به احتمال بیشتر، فرصت های جدید و نامطمئن را امتحان 

می کنند.
آیا ممکن است روایت هایی که صرفاً بر تیم های بزرگ تکیه می کنند، 
ناقص باش��ند؟ تحقیقات وانگ و ایوانز نش��ان می دهد ک��ه اندازه تیم، 
اساساً ماهیت کار و ظرفیت تولیدی یک تیم را تعیین می کند. به عالوه، 
تیم ه��ای کوچک از مزای��ای حیاتی خاصی بهره می برن��د که تیم های 

بزرگ از آن بی بهره اند.
تیم های بزرگ توسعه می دهند، تیم های کوچک متحول می کنند

پژوهش��گران به منظور بررس��ی اثرات اندازه  تیم، بیش از 6۵ میلیون 
مقاله، پتنت و محصوالت نرم افزاری را که بین سال های ۱9۵۴ تا ۲۰۱۴ 
منتشر شده بود، مورد تجزیه وتحلیل قرار دادند. آنها کار تیم های بزرگ 
را با گروه های کوچک تر مقایس��ه کردند، با این توضیح که تیم کوچک، 
به عنوان تیمی معرفی ش��د که فقط از چهار یا پنج عضو تش��کیل  شده 
باش��د. تحول و ساختارشکنی صنعت نیز با معیار دیگری سنجیده شد: 
اینک��ه یک کار مش��خص، تا چه حد ح��وزه  خود را ب��ه بی ثباتی دچار 
می کند. )پارامترهای معرفی ش��ده در این تحقیقات به عنوان معیارهای 
خالقانه ای ش��ناخته شدند که راه را برای کارشناسان و تحقیقات بعدی 

هموار کردند.(
تجزی��ه  و تحلیل ه��ای وان��گ و ایوانز، به کش��ف یک الگ��وی تقریباً 

جهانی منجر ش��د: درحالی که تیم های بزرگ، در عرصه  توسعه ایده ها و 
طرح های فعلی موفق بودند، همتایان کوچک تر آنها، به احتمال بیشتری 
ب��ا ارائه ایده ها، اختراعات و فرصت های جدید، س��بک تفکرات فعلی را 

متحول می کردند.
از زاوی��ه  دیگر، تیم های بزرگ در حل مس��ئله عال��ی عمل می کنند؛ 
درحالی ک��ه تیم های کوچک، به احتمال بیش��تری مش��کالت جدید را 
کش��ف می کنند تا تیم های بزرگ به حل آنها بپردازند. اگر می خواهید 
ایده های مش��هور یا ایده های گذشته را توسعه دهید، از تیم های بزرگ 
اس��تفاده کنید. در عوض تیم های کوچک، از امکانات و ایده های مبهم 
پیشین، الهام می گیرند و از راهکارها یا روال های قدیمی فراتر می روند. 
تیم های بزرگ، مثل برخی از استودیوهای فیلم سازی هستند که روایت 
جدی��دی خلق نمی کنند، بلکه ادامه  یک فیلم یا داس��تان را در دس��ت 
تولی��د می گیرن��د. به گفته  محققان، زمانی  که ان��دازه  تیم از یک نفر به 
۵۰ عضو رشد می کند، س��طوح تحول و ساختارشکنی به شدت کاهش 

می یابد.
آزمون ها و توضیحات زیادی وجود دارند که در تقابل نتایج تحقیقات 
وان��گ و ایوانز قرار می گیرند. به عنوان  مثال می توان اس��تدالل کرد که 
برخ��ی از افراد خاص، فقط با تیم های کوچک یا فقط با تیم های بزرگ 
کار می کنن��د و این امر، خروجی هر تیم را تحت تأثیر قرار می دهد، اما 
زمانی که وانگ و ایوانز، ش��یوه  کار یک فرد مشخص را در تیم کوچک و 
بزرگ مقایسه کردند، ش��اهد تفاوت های سیستماتیکی بودند که نتایج 
تحقیق��ات آنه��ا را تایید می ک��رد. نکته مهم دیگری ک��ه در تحقیقات 
فوق ثابت ش��د، این بود که تفاوت  بین تیم ها، ناش��ی از انواع موضوعات 
مختلفی نیس��ت که تیم ه��ای بزرگ و کوچ��ک روی آن کار می کنند. 
همه چیز به  اندازه یا سایز تیم بستگی داشت نه سطح کارآمدی اعضای 

تیم و نوع مشکالت.
پشتیبانی از تیم های کوچک

تحقیق��ات وانگ و ایوانز، چندین داللت کلیدی به همراه داش��ت. به 
 طور کلی، تیم های بزرگ، اهمیت خود را در زمینه های متعددی )مانند 
کارهای مقیاس پذیر مرتبط با پتنت ها، توسعه  نرم افزار و نظیر آن( حفظ 
می کنن��د، اما اگر حمایت از کارکنان، صرفاً ب��ه تیم های بزرگ محدود 
ش��ود، ش��کوفایی اکولوژی علم و فناوری و رش��د ایده های نوآورانه نیز 

متوقف خواهد شد.
 ،)LIGO(ب��ه مثال اول ای��ن مطلب برگردی��م: گرچه پروژه  الیگ��و
شاهکاری بود که هیچ تیم کوچکی نمی توانست آن را به دست آورد، اما 
برمبنای توسعه  دقیق فرضیات س��ال های دور حاصل  شده بود. درواقع 
الیگو براساس تئوری بسیار متحول کننده  »نسبیت عام« ساخته شد که 
دقیقاً ۱۰۰ سال قبل ارائه  شده بود. نوامبر سال ۱9۱۵ یعنی زمانی  که 
آکادمی علوم پروس با »مهم ترین کش��ف قرن بیست و یکم« آشنا شد، 

این تحقیقات فقط یک نویس��نده داشت: آلبرت اینش��تین. ایده  امواج 
گرانشی و اندازه گیری آنها، بخش علوم را به جلو هدایت می کند، اما نه 

به شیوه ای متفاوت.
اغلب آژانس های س��رمایه گذاری، با توجه  به مزایای ملموس تیم های 
ب��زرگ، حمایت از این تیم ه��ا را ترجیح می دهند، حت��ی اگر تیم  های 
کوچک نیز به همان اندازه واجد شرایط باشند اما اگر تیم های کوچکی 
که ب��ا معرفی راهکارها و مس��یرهای جدید، تفک��رات فعلی را متحول 
می کنن��د، موردحمایت قرار نگیرند چه می ش��ود؟ ای��ن احتمال وجود 
دارد که نرخ نوآوری به عنوان موتور رش��د اقتصادی، پایین بیاید. بدون 
تیم های کوچک، ما هرگز مشکالت جدیدی را کشف نمی کنیم که حل 
آنها را به تیم های بزرگ بسپاریم، یا هرگز محصوالت جدیدی نخواهیم 

داشت که تیم های بزرگ آنها را توسعه دهند.
بنابراین ما برای انرژی بخشی و حیات بلندمدت نوآوری، ضرورتاً به هر 
دو نوع تیم نیاز داری��م: درحالی که تیم های کوچک، نوآوری و تحوالت 
ساختارش��کن را ارائه می کنند، تیم های بزرگ تر نیز در توس��عه  وسیع 

ایده ها یا حوزه های خاص، نقش اساسی دارند.
همه  مفاهیمی که در این مطلب مطرح ش��دند، در دنیای کسب وکار 
نیز مصداق دارند. در س��ال های اخیر، باور عمومی بر این بوده که اضافه 
کردن یک نفر یا س��ه عضو دیگر به تیم، همیش��ه انتخاب درستی است 
یا الاقل، آس��یب خاصی به همراه ندارد، اما تحقیقات نشان می دهد که 
این حرف درست نیست. س��اخت تیم های بزرگ تر یا گسترش مقیاس 
تیم، تمرکز و دس��تاورد اعضا را از راهکاره��ای تحولگرا، به راهکارهای 
توس��عه گرا تغیی��ر می دهد. گاه��ی اوق��ات پروژه ه��ای نوآورانه ای که 
می خواهند با اقدام��ات منحصربه فرد، یک صنعت را متحول کنند، باید 

اندازه  تیم خود را کوچک تر کنند.
جف بزوس در نقل قول مشهوری گفته بود: »اگر نمی توانید یک تیم را 
با دو پیتزا سیر کنید، تیم شما بسیار بزرگ است.« بی شک ما برای حل 
مش��کالت فزاینده و پیچیده جهانی، به تیم های بزرگ و چند رشته ای 
نیاز داریم. درعین حال به ش��رکت ها و تیم های کوچک تر هم نیاز داریم، 
زیرا آنها با جست وجوی دقیق امکانات فعلی، نوآوری های ساختارشکن 
سال های آتی را شناسایی می کنند. اگر می خواهیم عملکرد کلی صنایع 
و کس��ب وکارها را بهبود دهی��م، باید اطمینان حاص��ل کنیم که انواع 

تیم ها، با هماهنگی و هارمونی متقابل کار می کنند.
ای��ن مطلب را در یک جمله جمع بن��دی می کنیم: تیم های بزرگ تر، 
همیش��ه بهتر نیس��تند. ش��اید نخس��تین س��ؤالی که رهب��ران آینده  
کس��ب وکار باید به آن پاس��خ دهند تا ظرفیت های شرکت های خود را 
قابل بهره برداری کنند، شناس��ایی اندازه  مناس��ب تیم، بسته به نوع کار 

آنها است.
HBR/zoomit :منبع
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حتما می دانید عمل، تاثیر بیش��تری نس��بت به کلمات 
دارد. این تاثیر در محیط کار، بیش��تر نمود می کند. وقتی 
کارمندان انگیزه  بیش��تری داشته باش��ند، وظایف شغلی 
خود را بهتر انجام می دهند. پس انگیزه دادن به کارمندان و 

جلب اعتماد آنها سبب بهبود عملکردشان می شود. 
برای اینکه به عنوان رهبری فوق العاده معرفی شوید، باید 
توانایی باالیی در انگیزه بخش��ی داشته باشید. همیشه بیان 
نقل قول رهبران بزرگ موثر نیس��ت. برای اینکه بتوانید به 
دیگران انگیزه دهید، ابتدا باید خودتان سرش��ار از انگیزه و 
امید باشید. پس به کارمندان نشان دهید بسیار پرانگیزه و 

باانرژی هستید و تنها به گفتن آن اکتفا نکنید.
در ای��ن مقال��ه به ش��ما می گوییم از چ��ه روش هایی به 

کارمندان خود انگیزه دهید:
زبان بدن مثبتی داشته باشید

اگ��ر روز بدی داش��ته اید، این حالت را ب��ه کارمندان و 
محیط کاری انتقال ندهید. نیاز نیست خود را مجبور کنید 
حالت مثبتی در رفتارتان نشان دهید، اما حداقل نسبت به 
برقراری ارتباط و افکار انتقادی، روی خوش نش��ان دهید. 
هیچ یک از اعضای گروه دوس��ت ندارن��د با مدیری مواجه 
شوند که مدام در مورد زندگی شخصی خود گله و شکایت 

دارد.

زبان بدن مثبت را نشان دهید تا کارمندان متوجه شوند 
تمام حواس تان به آنهاست:

• قفل دستان تان را باز کنید و در کنار خود قرار دهید.
• صورت خود را به س��مت ف��ردی بچرخانید که در حال 

صحبت با شماست.
• از واژه های »هممم« یا »آهان« استفاده کنید و واکنش 

خود را نشان دهید.
• زب��ان بدن طرف مقاب��ل را تکرار کنید. ب��ا این کار به 

مخاطب نشان می دهید توجه تان به سمت اوست.
با اس��تفاده از این نکات س��اده، به کارمندان می فهمانید 

آنها را درک می کنید.
با اعضای تیم ناهار بخورید

قبال در شرکتی کار می کردم که مدیرعامل آن در هنگام 
دریافت گزارش های مس��تقیم، مشغول ناهار خوردن بود و 

این رفتار انگیزه بخشی برای کارمندان بود.
نیاز نیس��ت به عنوان مدیرعامل همیشه این کار را انجام 
دهی��د اما وقتی هم��راه با اعضای تیم خ��ارج از محل کار 
هس��تید، آنها شما را یک ش��خص همانند خود و نه مدیر 
می بینند. وقتی امکان برقراری ارتباط این چنینی به وجود 
می آید، کارمندان ارزش بیشتری نسبت به درخواست های 
بعدی ش��ما قائل می شوند. صرف ناهار به همراه تیم نشان 

می دهد شما هم عضوی از آنها هستید.
با آنها گشاده رو باشید

گشاده رو بودن با اعضای تیم بدین معناست با آنها روی 
باز و ذهن باز داش��ته باشید. بدون ش��ک، یک مدیرعامل 
و رهب��ر خوب کارهای زی��ادی برای انج��ام دادن دارد، اما 
همیش��ه باید در دسترس باش��د. کارمندان همیشه باید به 
مدیر خود دسترس��ی داشته باش��ند و نگران نادیده گرفته 
شدن و طرد شدن نباشند. وقتی اعضای تیم بتوانند با مدیر 
خود به راحتی حرف بزنند، انگیزه بیش��تری برای عملکرد 
بهتر خواهند داش��ت، زیرا می دانند مدیر از آنها پشتیبانی 

می کند.
اعتماد به وجود آورید

اعتمادس��ازی نیاز به صرف زمان دارد. اگر بتوانید اعتماد 
باالیی ایجاد کنید، کارمندان از این موقعیت سوء اس��تفاده 
نخواهند کرد. بلکه برای حفظ این ش��رایط، س��خت تر کار 
خواهند کرد. به عنوان یک مدیر موفق، از کنترل محسوس 
کارمندان دست بکش��ید و به قول های خود پایبند باشید. 
اگ��ر بتوانی��د اعتماد کارمندان را به دس��ت آورید و نتیجه 
مثب��ت کار کردن را تجربه کنی��د، انگیزه اعضای تیم برای 

حرکت در مسیر پیشرفت بیشتر می شود.
inc/ucan :منبع

تکنیک هایی برای انگیزه دادن به کارمندان

همه چیز در مورد معامالت یکی بخر دو تا ببر
دیدن جمله  »یکی بخر، دو تا ببر« هر مشتری را برای خریدن یک کاال وسوسه می کند، اما آیا این معامالت واقعا به نفع 
مشتری بوده یا نوعی تخفیف فریبنده هستند؟ گاهی اوقات در دنیای تبلیغات، یک جمله  ساده قدرتی معادل هزار فروشنده 
دارد و کاری می کند که حتی عاقل ترین خریداران نیز برای یک تخفیف سه دالری سه ساعت در صف بایستند یا همدیگر را 
به خاطر یک تکه کیک رایگان کتک بزنند، اما همان طور که از قدیم گفته اند، هیچ ارزانی بی علت نیست و هیچ فروشنده ای 
اجناس خود را برای منافع مردم حراج نمی کند و هدف اغلب آنها ارتقای محصول و توسعه کسب وکار است. عبارت »یکی 
بخر، دو تا ببر«، از وسوس��ه کننده ترین جمالتی اس��ت که هر خریداری را جذب می کند تا حداقل یک بار کاال را از نزدیک 

بررسی کند، اما چرا کلمه  »رایگان« چنین بار روانی در ذهن خریدار ایجاد می کند و آیا این معامالت واقعا ارزش دارند؟
قدرت هیپنوتیزم کلمه   رایگان

دن آریلی، اقتصاددان رفتاری، در یکی از آزمایش های خود میزان فروش دو شکالت Hershey’s Kiss )شکالت سفید 
رنگ( و Lindt truffle )ش��کالت قرمزرنگ( که کیفیت بهتری داش��ت را مقایسه کرد. آریلی در اولین آزمایش شکالت 
س��فیدرنگ را ۰.۰۱ دالر و ش��کالت قرمزرنگ را ۰.۱۵ دالر قیمت گذاشت، میزان فروش شکالت سفید رنگ ۲7درصد و 
میزان فروش شکالت قرمزرنگ 73درصد بود که باتوجه  به کیفیت پایین تر شکالت سفید کامال طبیعی است. او در آزمایش 
دوم قیمت شکالت سفید را مجانی و قیمت شکالت قرمز را همان ۰.۱۵ دالر گذاشت و این بار نتیجه  آزمایش کامال عوض 
ش��د. شکالت سفید رنگ با اینکه کیفیت پایین تری داشت 69درصد و شکالت قرمزرنگ 3۱درصد فروش داشت. درواقع 
کلمه  »رایگان« نتیجه  این مطالعه را کامال برعکس کرد. هنگامی که شخصی قصد خریداری کاالیی را دارد، میزان رضایت 
خاطری که بابت خریدن کاالیی به دست می آورد، در کنار هزینه ای که می پردازد تجزیه وتحلیل می کند، اما آریلی ثابت کرد 
که کلمه  رایگان، مزایای کاال را در مغز انسان بیشتر از ارزش واقعی آن باال می برد و ناگهان شکالت سفیدرنگ به بهترین 
شکالت بازار تبدیل می شود.  درواقع انسان ها قربانی تأثیر مجانی بودن یک کاال می شوند و تقاضا برای داشتن آن ناگهان در 
مغزشان افزایش پیدا می کند. به عنوان مثال اغلب ما حاضر نیستیم یک تی شرت سفیدرنگ بی کیفیت بخریم، اما زمانی که 
همان تی شرت به صورت رایگان عرضه می شود حاضریم ساعت ها در صف بایستیم و حتی برای داشتن آن دعوا کنیم. آریلی 
می گوید: زمانی که کاالیی همراه  با عبارت رایگان عرضه می شود، مردم را چنان هیجان زده می کند که جایی برای دخالت 
عقل و منطق در تصمیم گیری باقی نمی ماند. خرده فروشان کامال نسبت به این موضوع آگاه هستند و سال های سال است 

که تالش می کنند با به کار بردن عبارت »یکی بخر دو تا ببر« فروش محصوالت خود را افزایش دهند.
 قانون یکی بخر دو تا ببر

آگهی های تلویزیونی، ویترین مغازه ها و صفحه فرود وب س��ایت ها معموال جایی است که این عبارت به چشم می خورد. 
منش��أ این جمله نامشخص اس��ت، اما تا اینجا قدیمی ترین کاربرد آن مربوط  به یک آگهی است که در روزنامه ای در سال 
۱9۰۸ میالدی چاپ ش��ده بود. مخاطبان هدف این آگهی خانم ها بودند که با خریدن یک لباس پش��می دو لباس پشمی 
تحویل می گرفتند. باتوجه  به قیمت ها در آن زمان، قیمتی که برای یک لباس پشمی در این آگهی در نظر گرفته شده بود 
درواقع معادل قیمت دو لباس پشمی بود. طبق آمار تا به حال 93درصد فروشندگان از این روش حراج استفاده کرده اند و 
66درصد آنها از نتیجه راضی بوده اند. این مدل معامالت برای خرده فروشان بسیار جذاب است زیرا اجناس بی کیفیت انبار 
خود را با نام لطف کردن در حق مشتری های وفادار، به فروش می رسانند. به عنوان مثال خرده فروشی را در نظر بگیرید که 
قیمت هر شلوار جین مازاد برای خودشان ۲۰ دالر تمام شده است و هر شلوار جین در بازار ۱۰۰ دالر قیمت دارد. اگر آنها 
اجناس را با ۵۰درصد تخفیف عرضه کنند، سود حاصل از فروش هر شلوار 3۰ دالر )۵۰ دالر منهای ۲۰ دالر( خواهد بود. 
حال با حراج به روش یکی بخر دوتا ببر با قیمت ۱۰۰ دالر سود حاصل از فروش هر جفت شلوار همان مقدار است با این 
تفاوت که در هر معامله دو کاال فروخته شده است؛ درواقع هر معادله 6۰ دالر سود دارد. فروشنده ها از این مدل معامالت 
استقبال می کنند زیرا روی کاغذ به نظر می رسد کاالی دوم کامال مجانی است اما در عمل این کاالها همان اجناسی هستند 
که تقاضای خریدشان پایین بوده، کارایی ندارند، بی کیفیت هستند یا تاریخ انقضای شان نزدیک است. مارک کوهن، مدیر 
تحقیقات خرده فروش��ی دانشگاه کلمبیا می گوید: معامالتی که کاالی دوم را در صورت خرید کاالی اول به صورت رایگان 
عرضه می کنند، باعث می شوند خریدار به جزییات توجهی نداشته باشد. خریدار کلمه  رایگان را که می بیند، نسبت به خرید 
کاال ترغیب می شود بدون اینکه ارزش واقعی آن را از نظر ریاضی حساب کند. از نظر ریاضی بسیار ساده است، درواقع شما 

دو کاال را با ۵۰درصد تخفیف می خرید، کاالیی که معموال قبل از ارائه  این تخفیف، قیمت آن را افزایش داده اند.
چرا این معامالت معموال به ضرر مردم است

بونی پاتون، مدیر اجرایی شرکتی است که در زمینه  تنظیم تبلیغات فریبنده و بازاریابی ساختگی فعالیت می کند. او روزانه 
تبلیغات زیادی را بررسی کرده و معتقد است باطن اغلب آگهی های یکی بخر دو تا ببر به خوبی ظاهرشان نیست و می گوید: 
تکنیک مشترک چنین معامالتی این است که خرده فروش ها کاالی اصلی را با قیمت باالیی عرضه می کنند. به عنوان مثال 
فروشنده ای که لباسی را با عنوان یکی بخر دو تا ببر به قیمت ۴۰ دالر عرضه می کند یعنی هر لباس را ۲۰ دالر می فروشد 
و در عمل نیز قیمت واقعی هر لباس همان ۲۰ دالر است. طبق شکایات مطرح شده در بخش گزارش های مشتری، حداقل 

۱۵۰ مورد پرونده  حقوقی از بیش از ۸۰ برند معروف در رابطه با این روش تخفیف ثبت شده است.
تعدادی از معروف ترین آنها عبارتند از: برگرکینگ: ساندویچ هایی را تحت عنوان یکی بخر دو تا ببر با قیمت 3.۱۵ دالر 
عرضه می کرد درصورتی که تا پیش از این پیشنهاد، هر ساندویچ ۲.۱6 دالر قیمت داشت. MyPillow: بالش های خود را 
با تخفیف یکی بخر دو تا ببر عرضه می کرد درصورتی که قیمت آنها را دو برابر افزایش داده بود. VisionWorks: پیشنهاد 
داده بود که خریداران با خریدن هر عینک آفتابی، یک عینک آفتابی مجانی کادو می گیرند درصورتی که قیمت هر عینک 
را ۴۰درصد باال برده بود. Jos. A. Bank: هر دست کت وشلوار خود را در حراج یکی بخر دو تا ببر ۸۰۰ دالر می فروخت 
درصورتی که ارزش هر دست 6۰۰ دالر بود. معامالت یکی بخر دو تا ببر معموال در مورد کاالهایی مانند خمیردندان منطقی 
به نظر می رسد زیرا روزی مورد استفاده قرار می گیرند اما در مواردی که کاالهای مازاد در انبار مانند لباس های بی کیفیت 
به عنوان کاالی رایگان دوم عرضه می شوند و معموال پول آنها با باال کشیدن قیمت کاالی اول تأمین می شود، کامال به ضرر 
مشتری است. مردم معموال با دیدن واژه  رایگان از یک محصول دو عدد می خرند درصورتی که تنها به یکی از آنها احتیاج 
دارند و معموال کاالی دوم دور انداخته می شود. این موضوع حتی در مورد غذا نیز صادق است. زمانی  که یک پیتزا می خرید 
و دو پیتزا تحویل می گیرید، اولین جعبه را با اشتها می خورید اما معموال میل و رغبتی برای خوردن پیتزای دوم باقی نخواهد 
ماند. به طور کلی خریدن دو کاالی مشابه تنها زمانی کاربرد دارد که واقعا به آن نیاز داشته باشید در غیر این صورت نه تنها 

سودی ندارد بلکه ضرر هم خواهد داشت.
انواع مختلف تخفیف های فریبنده

تحویل رایگان به ازای خرید بیش��تر از مقدار تعیین ش��ده، یکی دیگر از تخفیف های رایج فروشگاه های اینترنتی است. 
بسیاری از خریداران به منظور بهره مندی از تخفیف تحویل رایگان یک یا چند کاالی غیرضروری نیز خریداری می کنند تا 
مجموع خریدها به بیش از ۱۰۰ دالر برسد تا درنهایت از پرداخت پنج تا ۱۰ دالر هزینه  ارسال معاف شوند. فروشگاه های 
اینترنتی معموال تخفیف های فریبنده  خود را با روش های مختلف ارائه می دهند. به عنوان مثال لیوانی که ۱۰ دالر قیمت 
دارد و هزینه  ارس��ال آن س��ه دالر اس��ت را با قیمت ۱3 دالر و ارسال رایگان در فروشگاه اینترنتی خود عرضه می کنند یا 
مثال کتابی که ۱۵ دالر قیمت دارد را تحت عنوان کتاب رایگانی عرضه می کنند که هزینه  ارسال آن بین ۱۵ تا ۲۰ دالر 
است. همه  این کارها به این دلیل است که کلمه  رایگان از نظر روانشناسی روی ذهن تأثیر می گذارد و انسان را نسبت به 
خرید آنها ترغیب می کند، اما همان طور که از قدیم گفته اند هیچ ارزانی بی علت نیست و همیشه منافع کسب وکار نسبت 

به منافع مشتری ارجحیت دارد.
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