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به گفته وزارت صمت هنوز خبری از توزیع کوپنی کاالهای اساسی نیست

 پایان باز
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

با وجود آنکه گزینه های مختلفی برای برگشت یارانه ارزی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، ظاهراً با اعالم اخیر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت فعاًل خبری از ارائه کوپن برای کاالهای اساسی نیست. این در حالی است که بیش از دو ماه از اجرای قانون 
بودجه سال جاری و تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی از برخی کاالها گذشته و هنوز تصمیمی برای نحوه برگشت یارانه چند 
هزار میلیارد تومانی آن به مردم اخذ نشده است؛ وضعیتی که می توان آن را پایان باز حذف یارانه ارزی تعبیر کرد. به گزارش ایسنا، 
براساس قانون بودجه دولت مکلف است ۱۴ میلیارد دالر از منابع ارزی را برای تأمین کاالهای اساسی به نحوی که با قیمتی متعادل 
در اختیار مردم قرار گیرد و کمکی برای وضعیت معیشتی آنها باشد، اختصاص دهد. بر این اساس، پیش بینی می شد به روال سال...

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

 تشکیل موسسات استیجاری
برای کنترل اجاره بهای مسکن
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6 عامل جهش قیمت مسکن در اردیبهشت ماه 98

مبلغ وام خرید مسکن افزایش می یابد؟

5 نکته کسب و کاری که از موسس زارا آموختم
به دست آوردن پول های بزرگ از طریق کارهای کوچک

تعادل در رهبری، کلید موفقیت در افزایش بهره وری
برترین اکانت های تاثیرگذار در اینستاگرام کدامند؟

فرآیند بخش بندی بازار
پیشگیری از اشتباهات برندسازی با هدف حفظ مشتریان
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  اپل پس از 18سال
آیتونز را بازنشسته می کند

7
بـازار خودروهـای وارداتی تـکان می خورد؛ ایـن انتظاری 

اسـت که در حال حاضر فضای خودرویی کشـور از 
مصوبه ای انتظار دارند که در روزهای گذشته...

کاهش چشمگیر قیمت خودرو 
در راه است؟

یادداشت

چرا نفت ارزان شد؟

دلی��ل اصل��ی کاه��ش قیم��ت 
نفت، اس��تفاده کش��ورهای بزرگ 
مصرف کنن��ده از ذخای��ر جاری و 
ذخایر استراتژیک بود. این کاهش 
قیم��ت در حالی رخ داد که عرضه 
نف��ت خام در جهان افزایش نیافته 
بود و کشورهای اوپکی و غیراوپکی 
در آخرین اجالسی که در پایان ماه 
ژوئن برگزار ش��د، بر کاهش تولید 
براساس سهمیه بندی اصرار کردند.
به طور معمول در س��ال چندبار 
پیک قیمت نفت تجربه می ش��ود 
تابس��تان رخ  در  آن  یکب��ار  ک��ه 
می دهد. با افزایش سفر در نیم کره 
شمالی تقاضای جدیدی وارد بازار 
ش��ده و همین قیمت ها را افزایش 
می ده��د، ام��ا کانون کش��ورهای 
مصرف کننده با اس��تفاده از ذخایر 
اس��تراتژیک خود تقاضای خرید را 
کاه��ش داده ان��د درحالی که طی 
دو هفته گذش��ته عرضه هم رشد 

نکرده است.
ب��رای درک بهت��ر وضعیت بازار 
نف��ت بای��د جغرافی��ای عرض��ه و 
تقاض��ای نفت خ��ام در جهان در 
سال ۲۰۱9 را ترسیم کرد. در حال 
حاضر کشورهای خاورمیانه 3۰.9 
میلیون بش��که در روز نفت عرضه 
می کنند. این می��زان در آمریکای 

ش��مالی ۲۲.8 میلی��ون 
2بشکه، در روسیه...
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با وجود آنکه گزینه های مختلفی برای برگشت یارانه ارزی ناشی از حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی مطرح اس��ت، ظاهراً با اعالم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت 
فعاًل خبری از ارائه کوپن برای کاالهای اساس��ی نیس��ت. این در حالی است که 
بیش از دو ماه از اجرای قانون بودجه س��ال جاری و تصمیم دولت برای حذف 
ارز ترجیحی از برخی کاالها گذشته و هنوز تصمیمی برای نحوه برگشت یارانه 
چند هزار میلیارد تومانی آن به مردم اخذ نشده است؛ وضعیتی که می توان آن 

را پایان باز حذف یارانه ارزی تعبیر کرد.
به گزارش ایسنا، براساس قانون بودجه دولت مکلف است ۱۴ میلیارد دالر از 
مناب��ع ارزی را برای تأمین کاالهای اساس��ی به نحوی که با قیمتی متعادل در 
اختیار مردم قرار گیرد و کمکی برای وضعیت معیش��تی آنها باش��د، اختصاص 
دهد. بر این اس��اس، پیش بینی می شد به روال سال گذشته کاالهای اساسی با 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ی وارد ش��ده و در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد، اما به هر 
صورت وجود مسائلی از جمله رانت و همچنین عدم اثرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در تعدیل قیمت ها موجب شد دولت به سمت حذف این ارز ترجیحی پیش رود 
و کاالها را با ارز نیمایی که حدود 9.۰۰۰ تومان اس��ت، وارد کند. در این حالت 
بی��ش از ۶۰ هزار میلیارد تومان از اختالف قیم��ت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی 

ایجاد شده که باید در مورد آن تصمیم گیری می شد.
کوپن کمرنگ شد

طبق آنچه دولت اعالم کرد، بنا بر آن بود در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
مناب��ع یارانه ای را به نحوی به مردم برگردانند ک��ه یکی از گزینه ها ارائه کوپن 
برای توزیع کاالهای اساس��ی بود. اما آنچه قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و 
تج��ارت در تازه ترین اظهاراتش اعالم کرده، نش��ان از آن دارد که ظاهراً خبری 
از کوپنی ش��دن کاالها نیست، چراکه به گفته وی تاکنون برنامه ای برای توزیع 
کاالهای اساسی به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته است 
و از سوی دیگر کاال به اندازه کافی در کشور وجود دارد و توصیه ای برای عرضه 

کوپنی کاالهای اساسی نمی شود.

بر این اساس به نظر می رسد کوپنی شدن کاالها تا حدی کمرنگ تر از گذشته 
مطرح باشد. اما مساله اینجاست که اکنون با وجود اقدام برای حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از بخشی از کاالهای اساسی، فعاًل دولت اقدامی برای برگشت منابع نکرده 
و فقط کاالها با قیمتی گران تر وارد کشور می شوند و مشخص نیست منابع ناشی 
از ح��ذف یارانه آن تاکنون صرف کدام بخش ش��ده و پس از آن نیز برای کدام 

بخش صرف می شود.
این در حالی است که چندی پیش موضوع در مجلس مورد توجه قرار گرفت و 
قرار شد با حضور اعضای دولت، تکلیف ۱۴ میلیارد دالر ارز پیش بینی شده برای 

کاالهای اساسی مشخص شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
یارانه ارزی در سفره خارجی ها

از سوی دیگر، صادرات تولیداتی که از طریق یارانه های دولتی حمایت شده اند، 
فرآیندی است که باعث سرازیر شدن منابع ملی به سبد مصرف کنندگان خارجی 
خواهد شد و به گفته یک اقتصاددان، زمانی که برای تولید محصوالت صادراتی 
یاران��ه می دهیم، تولیدکننده در واقع یارانه را صادرات می کند؛ این یعنی یارانه 

دولت ما عماًل به جیب مصرف کنندگان عراقی و افغانستانی می رود.
مساله تخصیص یارانه های ارزی به تولیدکنندگان هرچند که با عنوان حمایت 
از تولیدکنندگان انجام می ش��ود اما در صورت تخصیص نادرس��ت آن، می تواند 
فضایی را برای اتالف منابع عمومی به وجود آورد. یارانه ها در واقع مبالغی هستند 
که دولت برای حمایت از مصرف کنندگان داخلی هزینه می کند و اگر قرار باشد 
این هزینه ها نصیب سودجویان یا مثاًل مصرف کنندگان کشورهای خارجی شود، 

نتیجه ای جز اتالف منابع عمومی و ملی نخواهد داشت.
به عنوان نمونه، هفته گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای 
رفع ممنوعیت صادرات گوش��ت مرغ، جوجه های یک روزه گوش��تی، تخم مرغ 
نطفه دار گوشتی و جوجه یک روزه تخم گذار را به رئیس کل گمرک ابالغ کرد. در 
این زمینه باید گفت که دولت ارز یارانه ای )۴۲۰۰ تومانی( برای واردات خوراک 
دام و طیور اختصاص می دهد و وام های ارزان قیمت به تولیدکنندگان می دهد 

تا قیمت محصول نهایی برای مصرف کنندگان ایرانی ارزان تمام شود اما بخشی 
از این محصول ارزان قیمت به سفره همسایگان می رود.

یارانه ها به اهداف خود نمی رسد
در همین زمینه، صادق الحسینی ضمن اشتباه توصیف کردن تخصیص یارانه 
در چرخه تولید ارزش افزوده گفت: اینچنین یارانه هایی در برآیند تولید و توزیع 

به مصرف کننده نهایی نمی رسد.
این اقتصاددان با اش��اره به عدم کنترل قیمت مرغ و گوش��ت در بازار گفت: 
زمان��ی که ب��رای تولید محصوالت صادرات��ی یارانه می دهی��م، تولیدکننده در 
واق��ع یارانه را ص��ادرات می کند و این یعنی اینکه یارانه دولت ما عماًل به جیب 

مصرف کنندگان عراقی و افغانستانی می رود.
او ب��ا بی��ان اینکه حمایت از تولیدکنن��ده معنا و مفهوم خاص��ی دارد، دادن 
یاران��ه ارزی ب��ه تولیدکنندگان را برخالف این مفه��وم ارزیابی کرد و گفت که 
تولیدکنن��دگان باید بتوانند قیمت محصوالت خود را براس��اس عرضه و تقاضا 
در ب��ازار تعیین کنند. دولت نیز اگر قرار اس��ت یارانه بدهد آن را مس��تقیماً به 

مصرف کنندگان نهایی بدهد تا از این طریق جلوی اتالف منابع ملی را بگیرد.
برخی از تولیدکنندگان فقط دنبال یارانه هستند

الحس��ینی به صادرات محصوالت مرغی اش��اره کرد و گفت: زمانی که دولت 
برای واردات نهادهای مرغی مانند دانه ارز ۴۲۰۰ تومانی می دهد و از آن طرف 
اجازه صادرات این محصوالت را می دهد تنها برخی از تولیدکنندگانی که دارای 
نفوذ و رانت هستند می توانند از این شرایط استفاده کننده و سود کنند. برخی 
از این تولیدکنندگان تنها دنبال همین سودهای حاصل از یارانه هستند و زمانی 

که احساس کنند یارانه ای در کار نیست تولید نمی کنند.
ای��ن اقتصاددان با بیان اینکه دیگر امکان ادامه اس��تراتژی یکی به نعل یکی 
ب��ه میخ وجود ندارد، بهتری��ن گزینه را دادن یارانه ها به اقش��ار ضعیف جامعه 
ارزیابی کرد و گفت که در این ش��رایط اتفاقاً از تولیدکنندگان هم بهتر حمایت 

خواهد شد.

به گفته وزارت صمت هنوز خبری از توزیع کوپنی کاالهای اساسی نیست

پایان باز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

قند رکورد گرانی در اردیبهش��ت ماه را شکس��ت. قند در اردیبهشت ماه 
امس��ال نسبت به فروردین ماه ۲5.۶درصد گران تر شد. رتبه دوم در گرانی 
اقالم خوراکی در مناطق ش��هری به ش��کر اختصاص دارد ک��ه واردات و 
احتکار آن نقل محافل خبری بود. قیمت ش��کر در اردیبهشت ماه نسبت 
به فروردین ماه امس��ال ۲5درصد رشد کرد. قیمت برنج ایرانی درجه یک 
هم در اردیبهشت نسبت به فروردین ۱8.5درصد گران تر به دست مشتری 

رسید.
هرچند قیمت اقالمی مثل پیاز در اردیبهشت ماه امسال نسبت به سال 
گذش��ته به اندازه قابل توجهی رش��د یافته اما رشد قیمت ها نسبت به ماه 

گذشته کمتر بوده است. 
در همین زمینه، مرکز آمار در گزارش��ی اع��الم کرد که قیمت پیاز در 
اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه 33.۴درصد کمتر شده و خیار و مرغ 
ماش��ینی ۱8.۱ و ۱7.8درصد ارزان تر از ماه قبل به فروش رس��یده است. 
با این حال بررس��ی ها نش��ان می دهد که تورم پیاز در اردیبهشت ماه 98 
نسبت به همین ماه در سال 97، 3۰۶درصد بوده و رب گوجه فرنگی هم 
۲۴۶.۶درصد تورم را تجربه کرده است. سیب زمینی ۲۴۱.3درصد گران تر 

شده و گوجه فرنگی ۱8۶.8درصد تورم داشته است.
قیم��ت اقالم��ی مثل گوش��ت گوس��فند، تخم م��رغ ماش��ینی، کره 

پاستوریزه)حیوانی(، گوشت گاو و گوساله و خیار در اردیبهشت ماه نسبت 
به فروردین ماه کاهش یافته است، اما تورم این اقالم در ماه گذشته نسبت 
به اردیبهشت س��ال 97 رشد یافته است. پایین ترین میزان تورم ۱۲ماهه 
در بین اقالم خوراکی متعلق به تخم مرغ ماشینی است که قیمت آن تنها 
7.3درصد بیش��تر شده اس��ت. درصد تورم چای خارجی بسته ای، عدس، 

لوبیا چیتی و  برنج خارجی درجه یک هم زیر 5۰درصد است.
افزای��ش هزینه های حمل، رش��د صادرات خام محصوالت کش��اورزی، 
کاهش میزان تولید و واردات دیرهنگام بعضی محصوالت به آشفتگی بازار 

اقالم خوراکی در مناطق شهری طی ماه های گذشته انجامید.

دبیر س��تاد تنظیم ب��ازار و معاون بازرگانی داخل��ی وزارت صمت می گوید 
کااله��ای اساس��ی به ان��دازه کاف��ی در کش��ور وج��ود دارد و ضرورتی برای 

سهمیه بندی کاال و توزیع کوپنی آنها نیست. 
عباس قب��ادی، معاون بازرگان��ی داخلی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
در نشس��تی خبری با بی��ان اینکه گردش مالی مواد غذای��ی در ایران حدود 
۱۰۰ میلیارد دالر اس��ت که تنها  ۱۰میلیارد دالر از این رقم، وارداتی اس��ت، 
گفت: بررس��ی های ما نشان می دهد از کل گردش مالی مواد غذایی تنها ۱۰ 
میلیارد دالر وارداتی است و برحسب همین آمار میزان تاب آوری اقتصاد ایران 
روشن می شود، به این ترتیب با توجه به تولید 9۰ میلیارد دالری مواد غذایی 

ان شاءاهلل از این دوره سخت عبور خواهیم کرد.
او با اش��اره به میزان تولید ناخالص داخلی نیز گفت: تولید ناخالص داخلی 

ایران به ۴۲۰میلیارد دالر رسیده است.
به گزارش خبرآنالین، قب��ادی درباره وضعیت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
توضیحات مبسوطی ارائه کرد و گفت: باید قبول کنیم جنگ اقتصادی علیه 
ایران مدت هاست آغاز شده است، از این رو ما در وضعیتی سخت قرار داریم 
چرا که درآمدهای ما محدود ش��ده است از این رو تصمیم بر این شد که ارز 

۴۲۰۰ تومانی برای برخی از کاالها برقرار بماند.
وی به ش��کلی ویژه توضیحاتی درباره ارز واردات گوش��ت داد و اضافه کرد: 
براساس برآوردها 9۰درصد از گوشت مورد نیاز کشور در داخل تامین می شود 
و تنها ۱۰درصد از گوش��ت مورد نیاز وارداتی است از این رو سرکوب قیمتی 

در این بازار به صالح نیست.
دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه در موضوع واردات گوشت با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی نیز مش��کالتی وجود داش��ت، به صف های طوالنی اشاره کرد و گفت: 
ش��ب عید ما با توزیع گوش��ت در فروش��گاه های هدف به این شرایط کمک 
کردیم و در ش��رایط کنونی صالح دیده ش��د ارز نیمایی برای واردات گوشت 

تخصیص یابد.
به گفته وی در س��ال گذش��ته 37 هزار تن گوش��ت گرم و ۱۱5 هزار تن 

گوشت منجمد وارد کشور شده است.
قبادی با بیان اینکه مبنای وزارت صمت برای کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ برای 
برخی کاالها، به خاطر شرایط ویژه اقتصادی بود، اضافه کرد: ناچار بودیم در 
برخی جاها تغییر گروه کاالیی و تغییر ارز به نیمایی را داشته باشیم و البته در 
سیاست های کالن کشور هم این مورد پیش بینی شده بود. در شرایط کنونی 

تولید گوشت افزایش یافته و مطمئن باشید آخر تصمیماتی که برای گوشت 
اتخاذ شده است، به تولید بیشتر گوشت در کشور می انجامد.

او در بخش دیگری از س��خنانش با رد تصمیمات اتخاذش��ده برای توزیع 
کوپن��ی ی��ا الکترونیکی کاالهای اساس��ی نیز گف��ت: فعال برنام��ه ای برای 
س��همیه بندی یا توزیع کاالهای اساس��ی با کوپن الکترونیک در دستور کار 
نیست، بررسی های کارشناسی نیز ضرورت این اقدام را نشان نمی دهد و ما نیز 
توصیه ای در این حوزه نداریم چرا که بازار با کمبود هیچ کاالیی روبه رو نیست.
قبادی درخصوص تصمیمات اتخاذش��ده ب��رای تنظیم بازار مرغ نیز گفت: 
زنجیره تولید مرغ را از جوجه ریزی تا رسیدن مرغ به دست مصرف کننده رصد 
کرده ایم، قیمت مرغ بعضا در مواردی به کمتر از ۱۱ هزار و 5۰۰ تومان رسیده 
است از این رو مقرر شد شرکت پشتیبانی امور دام مرغ مازاد عرضه ای که با 
قیمت های کمتر از ۱۱ هزار و 5۰۰ تومان عرضه می شود را به همین قیمت 

یعنی ۱۱5۰۰ تومان خریداری کند تا کف قیمتی این مبلغ باشد.
معاون بازرگانی داخلی در پایان، با اشاره به وضعیت کلی بازار گفت: به مردم 
اطمینان می دهم که کمبود کاالیی نداریم و شرایط تولید کشور به فضل الهی 

و بارش های اخیر بسیار مناسب است.

کدام خوراکی ها در اردیبهشت ماه امسال بیشترین تورم را داشتند؟

قند در صدر گرانی ها

گردش مالی مواد غذایی در ایران 100 میلیارد دالر است

توزیع کوپنی کاالها شاید وقتی دیگر

یادداشت

چرا نفت ارزان شد؟

دلیل اصلی کاهش قیمت نفت، اس��تفاده کشورهای بزرگ مصرف کننده 
از ذخای��ر جاری و ذخایر اس��تراتژیک بود. این کاه��ش قیمت در حالی رخ 
داد که عرضه نفت خام در جهان افزایش نیافته بود و کش��ورهای اوپکی و 
غیراوپکی در آخرین اجالس��ی که در پایان ماه ژوئن برگزار ش��د، بر کاهش 

تولید براساس سهمیه بندی اصرار کردند.
به طور معمول در سال چندبار پیک قیمت نفت تجربه می شود که یکبار 
آن در تابس��تان رخ می دهد. با افزایش س��فر در نیم کره ش��مالی تقاضای 
جدیدی وارد بازار ش��ده و همی��ن قیمت ها را افزای��ش می دهد، اما کانون 
کشورهای مصرف کننده با استفاده از ذخایر استراتژیک خود تقاضای خرید 
را کاهش داده اند درحالی که طی دو هفته گذش��ته عرضه هم رش��د نکرده 

است.
ب��رای درک بهتر وضعیت بازار نفت باید جغرافیای عرضه و تقاضای نفت 
خام در جهان در س��ال ۲۰۱9 را ترس��یم کرد. در حال حاضر کش��ورهای 
خاورمیانه 3۰.9 میلیون بش��که در روز نفت عرضه می کنند. این میزان در 
آمریکای ش��مالی ۲۲.8 میلیون بشکه، در روس��یه ۱۴.۶ میلیون بشکه، در 
آفریقا 8.۴ میلیون بش��که، در آسیا، 7.5 میلیون بشکه، در آمریکای جنوبی 

۶.۶ میلیون بشکه و در اروپا جمعا 3.5 میلیون بشکه در روز است.
از سوی دیگر باید براس��اس آخرین اطالعات از جغرافیایی تقاضای نفت 
خام در جهان در س��ال ۲۰۱9، تقاضای طالی سیاه در سال جاری میالدی 
در آس��یا 35.۴ میلیون بش��که در روز، در آمریکای ش��مالی ۲۴.9 میلیون 
بش��که در روز، در اروپ��ا، ۱5.۲ میلیون بش��که، در خاورمیانه 8.۶ میلیون 
بش��که، آمریکای جنوبی 7 میلیون بش��که، روس��یه، 5 و آفریقا ۴.۱میلیون 

بشکه در روز است.
مجموع عرضه از س��وی ش��رکت های تولیدکننده 9۴.3 میلیون بش��که 
در روز و مجم��وع تقاض��ا ۱۰۰.۲ میلیون بش��که در روز اس��ت. این تفاوت 
گویای این اس��ت که تقاضای نفت ۶میلیون بش��که از عرضه بیش��تر است 
و همین مس��ئله به رش��د قیمت ها دامن می زند، ام��ا در این مقطع تالش 
بعضی کش��ورهای بزرگ مصرف کننده برای جلوگیری از افزایش قیمت به 
کاهش قیمت نفت منجر ش��ده است. این کشورها در واقع از ذخایر تجاری 
که حمل از مبدأ به مقصد اس��ت اس��تفاده می  کنند. از سوی دیگر پیشنهاد 
رئیس جمهور آمریکا برای میانجیگری ژاپن در مورد ایران به آرامش نسبی 
و کاهش تنش در مبادالت نفت خام در خلیج فارس انجامیده و این ضریب 
اطمین��ان از تداوم عرضه منظم نف��ت در آینده میزان تقاضا را کاهش داده 

است.

ثبت بزرگترین سقوط ماهانه نفت در 6 ماه اخیر
تاوان سنگین نفت برای جنگ طلبی ترامپ

بهای معامالت نفت روز جمعه تحت تأثیر تهدید ترامپ برای وضع تعرفه 
باالتر روی واردات مکزیک که نگرانی هایی نسبت به سالمت اقتصاد جهانی 
و تقاض��ا ب��رای نفت را برانگیخت، بیش از 5درصد س��قوط کرد و برای کل 

هفته و ماه کاهش چشمگیری را نشان داد.
به گزارش ایس��نا، بهای معامالت آتی وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا 
3.۰9 دالر یا 5.5درصد سقوط کرد و در 53.5۰ دالر در هر بشکه بسته شد 
و ب��رای کل هفته حدود 8.8درص��د و برای ماه مه ۱۶.3درصد کاهش ثبت 

کرد که بزرگترین کاهش ماهانه از نوامبر بود.
به��ای معام��الت آتی نفت برنت ب��ا ۲.38 دالر ی��ا 3.۶درصد کاهش، در 
۶۴.۴9 دالر در هر بش��که بسته شد و برای کل هفته ۶.۱درصد و برای ماه 
مه ۱۱.۴درصد کاهش ثبت کرد. به گفته رابی فریزر، تحلیلگر ارشد کاال در 
شرکت اشنایدر الکتریک، دونالد ترامپ با اعالم وضع تعرفه 5درصدی روی 
واردات کااله��ای مکزیکی تا زمان ادامه مهاجرت غیرقانونی از این کش��ور، 
ب��ه روند نزولی قیمت های نف��ت افزود. این اقدام ب��ه نگرانی های تجاری و 
اقتصادی جاری اضافه می کند و ریسک هایی را برای نفت و محصوالت نفتی 

دارد زیرا مکزیک یک شریک انرژی کلیدی برای آمریکا به شمار می رود.
گزارش وال اس��تریت ژورنال که اعالم کرد آمری��کا با وجود اتمام مهلت 
معافیت ها، ممکن است به برخی از کشورها اجازه دهد به واردات نفت ایران 

ادامه دهند، فشار کاهشی روی قیمت های نفت را تشدید کرد.
بازارهای س��هام در واکنش ب��ه تهدید اخیر ترامپ، ریزش س��نگینی را 
متحمل ش��دند و بازارهای دیگر شامل نفت را در روند نزولی با خود همراه 
کردند. براساس گزارش مارکت واچ، همزمان شواهد بیشتر نشان داد تداوم 
رش��د عرضه آمریکا، مدیریت توافق کاهش تولید را برای اوپک و متحدانش 

دشوار کرده است.

وزیر نفت: صحبت با چین ادامه دارد
فاز 11 همچنان منتظر چینی ها

حدود ۱۰ ماه از خروج توتال از قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ میدان گازی 
پارس جنوب��ی می گذرد و علی رغم اینکه قرار بود ش��رکت ملی نفت چین 
جایگزین توتال در این قرارداد شود، هنوز خبری از چینی ها نشده است، با 
این وجود وزیر نفت به تازگی از ادامه مذاکرات با این کشور خبر داده است.

به گزارش ایس��نا، ۱۲ تیر ۱39۶ یکی از مهم ترین صفحات تاریخ صنعت 
نفت ایران بود، زیرا وزارت نفت توانس��ت در فضای پس��ابرجام و با عبور از 
موانع منتقدان نخس��تین قرارداد نفتی را در قالب قراردادهای جدید نفتی 
با یک ش��رکت غربی امضا کند. این شرکت غربی، یک غول فرانسوی به نام 
توتال بود که کار خود را در ایران ش��روع ک��رد. در این اثنا، مناقصه برگزار 
ش��د و توتال 9۰ میلی��ون دالر در فاز ۱۱ هزینه کرد، ام��ا خروج آمریکا از 
برجام س��د راه قطار فعالیت توتال در ایران ش��د و در نهایت از آنجاکه این 
ش��رکت نتوانس��ت برای ادامه حضور در ایران از آمری��کا معافیت بگیرد فاز 

۱۱ را ترک کرد.
در همی��ن ح��ال، بیژن زنگن��ه در آخرین صحبت های خود با اش��اره به 
آخرین وضعیت تکمیل س��اخت فاز ۱۱ پارس جنوب��ی گفت: همچنان در 

حال صحبت و رایزنی با چینی ها برای تکمیل فاز ۱۱ هستیم.
به گفته وی، ش��رکت های ایرانی نمی توانند تکمیل فاز ۱۱ پارس جنوبی 
را در دست گیرند و با توجه به اینکه رهبر کنسرسیوم، شرکت چینی است 
و 8۰درصد س��هم پروژه برای آنها و ۲۰درصد آن برای شرکت ایرانی است، 
لذا باید ابتدا چینی ها اعالم آمادگی کنند تا کار تکمیل این فاز آغاز ش��ود، 
البته ش��اید تحریم ها علیه ایران دلیل چینی ها در تعلل برای آغاز همکاری 

با ایران باشد.
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در شرایطی که تورم ماهیانه مسکن در کل کشور به ۰.۶درصد کاهش یافته بود، 
قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه رشد ۱۲.5درصد را تجربه کرد؛ بررسی ها 
نش��ان می دهد ش��ش عامل در هجوم تقاضا به سمت این بازار مؤثر بوده است و به 
گفته یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن، تغییرات قیمت در اردیبهشت ماه نمی تواند 

مالک ارزیابی باشد و در ماه های آینده بازار مسکن به آرامش می رسد.
به گزارش ایس��نا، قیمت مس��کن شهر تهران در اردیبهش��ت ماه ۱398 با رشد 
ماهیانه ۱۲.5درصد که از سال ۱39۲ تاکنون بی سابقه بوده، به میانگین ۱۲ میلیون 
و ۶7۰ هزار تومان در هر متر مربع رس��ید که به غافلگیری متقاضیان منجر ش��د. 
با اینکه همواره اردیبهش��ت، ماه پرمعامله ای در بازار مسکن محسوب می شود، این 
مقدار از جهش قیمت دور از ذهن بود. با این حال بررسی ها نشان می دهد به دلیل 
اش��باع قیمت دالر، تقاضای سوداگرانه از بازار ارز به سمت مسکن شیفت شده و با 
توجه به کمبود فایل های به قیمت، ش��اهد پرش ماهیانه بازار مس��کن بودیم. البته 
معامالت نسبت به زمان مشابه سال قبل 3۶.5درصد کاهش یافته، اما این حجم از 

تعداد در هفت ماه اخیر بی سابقه بوده است.
قیمت مس��کن ش��هر تهران در اردیبهش��ت در ش��رایطی اوج گرف��ت که تورم 
ماهیانه در کش��ور از حدود ۲درصد به ۰.۶درصد رس��ید و رشد قیمت در پایتخت 
را س��وال برانگیز کرد. کارشناسان دست کم شش عامل را در افزایش غافلگیرکننده 
قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه مؤثر می دانند؛ کمبود شدید فایل های 
دارای قیمت مناس��ب، نبود چشم انداز روش��ن در بازارهای طال، ارز و بورس، رشد 
قیمت کمتر بازار مسکن نس��بت به بازارهای یادشده، پایان معافیت صادرات نفت 
ایران در نیمه اول اردیبهش��ت، انتظارات تورمی ناش��ی از سردرگمی بازار و ماهیت 
مس��کن به عن��وان یک دارایی مطمئ��ن را در هجوم تقاضا به س��مت این بازار در 

اردیبهشت ماه مؤثر شناخته شده است.
واس��طه های ملکی از نیمه دوم اردیبهش��ت ماه عنوان کردند که تقاضا در بازار 
مسکن فروکش کرده است. خروج سفته بازان از بازار در نیمه دوم، فضا را تا حدودی 
برای تقاضای مصرفی باز گذاشت و روند افزایش قیمت ها تا حدودی کنترل شد. به 
گفته دفاتر مشاور امالک، معامالت به ندرت صورت می گیرد، اما آپارتمان هایی که 
با قیمت مناسب عرضه می ش��ود در ساعات اولیه به فروش می رسد. از سوی دیگر 
دست به دست شدن مکرر مسکن توسط سوداگران به تورم این بازار منجر شده و 

ذهنیت انتظارات تورمی را در بازار ایجاد کرده است.
امتناع س��ازندگان از عرضه واحدهای کلیدنخورده نیز در رشد قیمت ها بی تأثیر 
نیس��ت. با اینکه تعداد فایل های نوس��از در بازار مسکن شهر تهران، کمتر از تقاضا 
ارزیابی می ش��ود اما فایل های نوس��از بدون س��کنه به وفور وجود دارد و بعضاً از دو 
تا پنج س��ال قبل تاکنون خالی مانده اند. در استان تهران ۴9۰ هزار واحد مسکونی 
خالی وجود دارد. کارشناسان می گویند رهاشدگی این واحدها، بدون اعمال مالیات 

باع��ث ش��ده تا طرف عرضه آنه��ا را در زمان دلخواه وارد ب��ازار کند. کاهش حجم 
فروش واحدهای تا پنج س��ال س��اخت موید این واقعیت اس��ت که به دلیل فاصله 
قیمتی بین واحدهای قدیمی و نوساز، متقاضیان اجبارا به سمت واحدهای قدیمی 
سوق یافته اند. سهم واحدهای کمتر از پنج سال ساخت از بازار مسکن شهر تهران 
در س��ال های اخیر همواره نزولی بوده است. به طوری که معامالت این نوع واحدها 

از 55درصد در سال ۱393 به ۴۱درصد در اردیبهشت ماه ۱398 رسیده است.
روند صعودی بازار مسکن پایدار نیست

مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن درباره علت رشد قیمت مسکن 
در اردیبهش��ت ماه گفت: افزایش شدید قیمت مسکن در اردیبهشت با پارامترهای 
عینی بازار قابل توجیه نیست، ولی اینکه چرا این اتفاق می افتد، به این دلیل است 
که معموالً در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد بازار در یک حالت بالتکلیفی به 
سر می برد. از یک سو فروشندگان با توجه به تغییراتی که در دستمزد و نهاده های 
ساختمانی صورت می گیرد انتظار افزایش قیمت بیشتری دارند. بعضی از خریداران 
هم این نگرانی را دارند و وارد معامله می شوند. قیمت هایی که در اردیبهشت بیرون 
می آید الزاماً معرف چشم انداز بازار مسکن نیست. من انتظارم این نیست که روندی 
که در اردیبهش��ت ش��اهد آن بودیم یک روند پایدار و قابل دوام باشد. بازار مسکن 
از تیرماه خود را نشان می دهد و انتظار ما این است که در سال جاری رشد قیمت 

مسکن از تورم عقب بیفتد.
به گفته وی، بازار ارز، خودرو و دیگر کاالها به یک اشباع قیمتی رسیده و مسکن 

هم باید به مرور به سمت آرامش بیشتر برود.
سلطان محمدی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست های کنترلی دولت می تواند 
تأثیری در کاهش قیمت مسکن داشته باشد، گفت: وقتی که جهش قیمتی صورت 
می گیرد مردم بحق نگران می ش��وند و انتظار دارند که کس��ی مداخله کند و این 
وضعیت را بهبود بدهد. دولت هم در پاس��خ به این انتظارات تالش می کند روند را 
تغییر دهد. ولی دولت نه در عرضه مسکن و نه در تقاضا نقش ندارد و نقش دولت در 
بازار مسکن حدود 5درصد است اما بعضاً با مداخالت، بازار را دچار اختالل می کند. 
وقتی قیمت را از ش��فافیت خارج می کنید کسی که آسیب می بیند خریدار است، 
چرا که به بهترین قیمت ها نمی تواند دسترسی داشته باشد. حتی اگر دولت، طرفین 
معامله را مجبور کند با یک عدد خاص قرارداد ببندند، عددی که در قرارداد نوشته 
می شود آن چیزی نیست که در واقعیت رد و بدل می شود، بنابراین بهتر است که 
اجازه بدهیم بازار مسکن روند رونق و رکود خود را که همواره با آن مواجه بودیم طی 
کند. شواهد نشان می دهد که بازار مسکن در حال ورود به دوره سه ساله رکود است.

مبلغ وام خرید مسکن زیاد می شود؟
اما افزایش ناگهانی قیمت مس��کن در ماه های اخیر خریدن منزل مسکونی برای 
بسیاری از مردم را تبدیل به آرزو کرده و برای برخی نیز آرزوی محال! با این حال، 

در گذش��ته تسهیالت خرید مس��کن این امکان را برای جوانان و سایر خانه اولی ها 
فراهم می کرد تا با سپرده گذاری مبلغی مشخص یا با خرید اوراق تسهیالت مسکن، 
قدرت خود را برای خرید خانه افزایش دهند، اما از س��ال گذشته با افزایش قیمت 
مسکن و عدم افزایش سقف این تسهیالت، وام خرید مسکن عماًل تأثیر چندانی در 

خرید منزل مسکونی ندارد.
از س��وی دیگر، سال گذشته رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرده 
بود که به رغم افزایش قیمت مسکن، تصمیمی برای افزایش سقف تسهیالت وجود 

ندارد و افزایش سقف وام خرید مسکن منتفی است.
او در عی��ن حال از برنامه این بانک با همکاری چند س��ازمان دیگر برای کاهش 
قیمت تمام ش��ده ساخت مسکن و کاهش قیمت مس��کن از طریق ایجاد زنجیره 
اعتباری تأمین مصالح موردنیاز س��اخت مس��کن خبر داد و گفت که این برنامه تا 
3۰درصد قیمت تمام ش��ده ساخت مسکن را کاهش خواهد داد. به گفته رحیمی 

انارکی، این طرح قرار است تا پایان شهریور ماه امسال به اجرای نهایی برسد.
با این حال طی هفته های گذشته خبری مبنی بر احتمال افزایش سقف وام خرید 
مسکن براساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد در صورت تصویب شورای پول 
و اعتبار مطرح شد؛ این خبر را مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرد و گفت که پیش از 
این از سقف های تسهیالت ثابت استفاده می کردیم، یعنی همه متقاضیان دهک های 
سه تا هفت که گروه هدف ما هستند از سقف تسهیالت 8۰ میلیون تومانی استفاده 
می کردند، در حالی که پیش��نهاد داده ایم براس��اس قدرت خرید و توان بازپرداخت 
افراد، سقف های تسهیالتی به صورت متغیر تعیین شود و افراد بر این اساس بتوانند 

از تسهیالت متناسب با شرایط خود استفاده کنند.
وی تاکید کرده که این موضوع به ش��ورای پول و اعتبار از س��وی بانک مس��کن 

پیشنهاد شده و برای اجرا نیازمند مصوبه این شوراست.
اما با گذشت چندین هفته از این خبر هنوز مشخص نیست که این طرح پذیرفته 
یا رد ش��ده یا هنوز در دس��تور کار قرار نگرفته است. به عبارت بهتر، تعیین سقف 
وام خرید مس��کن به صورت متغیر براساس قدرت خرید و توان بازپرداخت اقساط، 
طرحی اس��ت که از سوی بانک مسکن به ش��ورای پول و اعتبار رفته، اما هنوز این 

شورا تصمیمی را درباره آن اعالم نکرده است.
یکی از دالیلی که بانک مس��کن و س��ایر نهادهای تصمیم گیر از افزایش س��قف 
تسهیالت خرید مسکن خودداری می کردند، افزایش دوباره قیمت مسکن به واسطه 
تورم و نقدینگی ایجادش��ده در این بخش بود، اما در صورتی که این طرح تصویب 
ش��ود، به صورت هدفمند سقف وام مسکن تغییر می کند و می تواند سبب تورم در 
این بخش نیز نشود. حال باید دید که شورای پول و اعتبار تصمیمی درباره متغیر 
بودن س��قف وام خرید مس��کن خواهد گرفت یا به همین ش��کل فعلی، تسهیالت 

پرداخت خواهد شد.
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مبلغ وام خرید مسکن افزایش می یابد؟
راهومسکن

وزیر راه و شهرسازی خبر داد
تشکیل موسسات استیجاری برای کنترل 

اجاره بهای مسکن
وزیر راه و شهرس��ازی از راه اندازی موسس��اتی برای کنترل بازار 
اجاره خبر داد و گفت کمیته تعیین سقف اجاره بها هنوز گزارشی به 
من ارائه نداده است، اما نمی توانیم برای اجاره بها سقف تعیین کنیم.
به گزارش »فرصت امروز«، محمد اس��المی در حاش��یه مراس��م 
کلنگ زن��ی ۲ هزار و 9۰ واحد مس��کونی طرح اقدام ملی مس��کن 
گفت: این تعداد واحد مسکونی، بخشی از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی 
شهرهای جدید است که با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود.

او درباره بازار اجاره نیز گفت: بخشی از بازار مسکن در قالب ماده 
۲ قانون س��اماندهی تولید و عرضه مسکن انجام می شود و ما سعی 

خواهیم کرد ساز و کاری برای این بازار ایجاد کنیم.
به گفته اسالمی، مقرر شده برای کنترل این بازار موسساتی ایجاد 
 شود و متقاضیانی که می خواهند واحد خود را اجاره دهند و افرادی 
که خواهان اجاره کردن واحد مس��کونی هس��تند به این موسسات 

مراجعه خواهند داشت.
وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه این واحد ها در قالب شیوه نامه ای 
به این موسسات واگذار خواهد شد، گفت: تمام اقدامات ما در جهت 

اجرای قانون ساماندهی، عرضه و تولید مسکن است.
گفتنی اس��ت ماده ۲ قانون س��اماندهی به دول��ت اجازه می دهد 
نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط 
یا واگذاری حق بهره برداری به صورت اجاره ای ارزان قیمت در قالب 

هشت برنامه  اقدام کند.

نایب رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک:
برخورد دادستانی با سایت های مجازی بازار 

مسکن را آرام کرد
نایب رئی��س اول اتحادی��ه صنف مش��اوران ام��الک گفت یکی از 
عواملی که در ماه های اخیر در تلقین و رش��د قیمت خانه تاثیرگذار 
بود درج قیمت در س��ایت های مجازی بود که دادس��تانی مقابل آن 

ایستاد و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
حس��ام عقبای��ی در گفت وگو ب��ا ایرنا، گفت: برخی س��ایت های 
مجازی در افزایش نامتعارف قیمت مسکن هم در حوزه فروش و هم 
در حوزه اجاره در ماه های گذشته نقش ایفا کردند و با سوءاستفاده 
از افزایش قیمت مسکن، پیش دستی کرده و به قیمت ها دامن زدند. 
ای��ن در حالی بود که هنوز فصل نقل و انتقاالت مس��کن نرس��یده 
اس��ت اما برخی از این س��ایت ها با سوداگری قصد شلوغ شدن بازار 

را داشتند.
عقبای��ی ادامه داد: برای مثال فرد ذی نفعی که کارش اجاره داری 
اس��ت قیمت خانه ای ک��ه ماهی ۲میلیون تومان اس��ت را با قیمت 
3میلیون آگهی م��ی داد و اتوماتیک موج گرانی را در جامعه ترویج 

می کرد.
وی با اش��اره به ورود دادس��تانی به این موضوع گفت: فعاًل درج 
قیمت در س��ایت های مجازی و اپلیکیشن ها ممنوع است و این امر 
باید پایدار بماند چرا که مسکن مثل برنج یا نفت یا طال یک کاالی 
همگن نیست که بگوییم امروز این قیمت را دارد و فردا باید به این 

قیمت به فروش برسد.
نایب رئیس اول اتحادیه صنف مش��اوران امالک ادامه داد: مسکن 
یک کاالی ناهمگن اس��ت. به این معنی که در تهران یا ش��هرهای 
بزرگ حتی خانه های یک محله در س��مت راست یا چپ خیابان با 

هم تفاوت قیمت دارد.
عقبایی به نقش مش��اوران امالک در این ش��رایط اش��اره کرد و 
گفت: مش��اوران امالک قیمت های واقعی را می گویند و هیچ نقشی 

در افزایش قیمت ها ندارند.
وی ب��ا بیان اینکه مش��اوران ام��الک انگیزه ای ب��رای باال رفتن 
قیمت ها ندارند و بیش��تر نقش مشاوره ای دارند، گفت: بازار مسکن 
به دس��ت مالکان اس��ت و س��ایت ها در بازار مس��کن با درج قیمت 

اختالل ایجاد می کنند.
عقبای��ی با اش��اره به گ��زارش جدید بانک مرک��زی و اعالم افت 
معامالت مس��کن ش��هر تهران گفت: یکی از عواملی که در ماه های 
اخیر در تلقین و رشد قیمت خانه موثر بود درج قیمت در سایت های 
مجازی اس��ت که دادستانی مقابل آن ایستاده و امیدواریم این روند 
ادامه پیدا کند. خانه مثل طال نیس��ت که هر روز بگوییم قیمت آن 

چند است؟
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مدیر امور اعتباری بانک مس��کن نحوه پرداخت تس��هیالت ارزان قیمت ساخت 
مسکن در بافت فرسوده به سازنده ها را اعالم کرد.

محمدحسن علمداری درباره آخرین وضعیت و شرایط پرداخت تسهیالت ساخت 
مسکن در بافت های فرسوده به س��ازنده ها گفت: سازنده های مسکن در بافت های 
فرسوده شهری نیز می توانند مانند سایر سازنده ها اقدام به دریافت تسهیالت ساخت 

از بانک مسکن کنند و هیچ محدودیتی از بابت دریافت تسهیالت ساخت ندارند.
وی افزود: به این معنا که س��ازنده های بافت فرس��وده نیز می توانند مانند س��ایر 
سازنده ها از همه مسیرهای موجود برای دریافت تسهیالت ساخت مسکن استفاده 
کنند و عالوه بر آن یک مسیر دیگر نیز برای دریافت تسهیالت ارزان قیمت ساخت 
مس��کن در محدوده های هدف نوس��ازی و بافت های فرس��وده ش��هری به صورت 
اختصاصی و براساس قانون برای سازنده های مسکن در این محدوده ها تعریف شده 

است.
علمداری با بیان اینکه هم اکنون نرخ س��ود تس��هیالت س��اخت مس��کن برای 
س��ازنده های واحدهای مس��کونی در مناطقی غیر از محدوده بافت های فرس��وده 
۱8درصد است، شرط دریافت تس��هیالت ارزان قیمت 9درصدی برای سازنده های 

مسکن در بافت های فرسوده را شرح داد.
وی در این باره توضیح داد: همه سازنده هایی که از طرف شرکت بازآفرینی شهری 
برای دریافت تس��هیالت نوسازی و ساخت مس��کن در بافت های فرسوده به بانک 
مسکن معرفی شوند مشمول دریافت تسهیالت ساخت مسکن با نرخ سود 9درصد 
هس��تند و بانک مسکن این تسهیالت را به آنها پرداخت می کند و مشکلی از بابت 

عدم پرداخت تسهیالت به آنها وجود ندارد.
طبق اعالم بانک مسکن، مدیر امور اعتباری این بانک گفت: در سال های قبل عدم 
اختصاص یارانه از س��وی دولت برای پرداخت یارانه سود تسهیالت ساخت مسکن 
در بافت های فرس��وده مانع از دسترسی سازنده ها به تسهیالت ارزان قیمت بود، اما 
هم اکنون و براس��اس مصوبه دولت برای اجرای طرح بازآفرینی شهری 5۰درصد از 
نرخ سود تسهیالت ساخت مسکن معادل 9درصد از نرخ سود ۱8درصدی از محل 
وجوه اداره ش��ده در قالب یارانه سود به سازنده های واجد شرایط اختصاص می یابد 
و بانک مسکن می تواند اقدام به پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به این سازنده ها به 

شرط معرفی از سوی شرکت بازآفرینی شهری کند.
علمداری با بیان اینکه به دلیل عدم تأمین یارانه سود تسهیالت نوسازی تا قبل 

از سال گذشته تسهیالت نوسازی در بافت های فرسوده عماًل با همان نرخ ۱8درصد 
پرداخت ش��ده اس��ت، گفت: با ش��رایط و تفاهم نامه جدید و به دنبال تأمین منابع 
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت، تسهیالت نوسازی مسکن پرداخت شده بعد از سال 

۱397 مشمول دریافت یارانه سود می شوند و نرخ سود آنها 9درصدی خواهد بود.
وی افزود: آمارها نش��ان می دهد تا قبل از سال گذشته در راستای اجرای مصوبه 
هی��أت دولت در زمینه پرداخت تس��هیالت نوس��ازی، س��ازندگان 5۱ هزار واحد 
مس��کونی از این تسهیالت استفاده کردند؛ این تسهیالت براساس مصوبه دولت در 
ش��هر تهران 5۰ میلیون تومان، در مراکز اس��تان ها و شهرهای با جمعیت بیش از 

۲۰۰ هزار نفر ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها 3۰ میلیون تومان بوده است.
مدیر امور اعتباری بانک مس��کن پرداخت هرگونه تسهیالت ارزان قیمت در این 
حوزه را منوط به تأمین یارانه سود از سوی دولت و همچنین معرفی مراجع ذی ربط 
یعنی وزارت راه و شهرس��ازی و شرکت بازآفرینی ش��هری عنوان و تاکید کرد: در 
راس��تای اجرای طرح بازآفرینی ش��هری نیز بانک مس��کن آمادگی دارد مطابق با 
ضوابط، دس��تورالعمل ها و تفاهم نامه ها تس��هیالت مورد نظر را به متقاضیان واجد 

شرایط پرداخت کند و در این زمینه با دولت همکاری می کند.

بانک مسکن اعالم کرد

شرایط پرداخت وام 9درصدی ساخت خانه

یکشنبه
12 خرداد 1398

شماره 1323



بانک مرکزی اعالم کرد
جزییات بخشودگی سود تسهیالت زیر یک 

میلیارد ریال
بانک مرکزی با انتشار اطالعیه ای، شرایط بخشودگی سود تسهیالت کمتر 
از ی��ک میلیارد ریال را اعالم کرد. به گزارش »فرصت امروز«، در راس��تای 
اج��رای بند »ل« تبصره ۱۶ قانون بودجه س��ال ۱398 کل کش��ور موضوع 
تنفی��ذ حکم تبصره )35( قانون اصالح قانون بودجه س��ال ۱395، بند )و( 
تبص��ره ۱۶ قانون بودجه س��ال ۱39۶ و بند )ط( تبص��ره ۱۶ قانون بودجه 
س��ال ۱397 درخصوص بخش��ودگی سود تس��هیالت کمتر از یک میلیارد 
ریال، بان��ک مرکزی ضمن ابالغ بند قانونی یادش��ده به بانک های عامل در 
س��ال جاری، اهم موارد به ش��رح زیر را به اطالع ش��هروندان می رس��اند: با 
توجه به اینکه آمار مربوط به تمام مطالبات کمتر از یک میلیارد ریال نظام 
بانکی تا س��ال ۱395، بالغ ب��ر ۲۶ میلیون پرونده با مانده اصل بدهی بیش 
از ۲.۴78 هزار میلیارد ریال و س��ود متعلقه آن به میزان بیش از ۴38 هزار 
میلیارد ریال مشمول قانون یادش��ده می شود و باتوجه به محدودیت منابع 
در نظرگرفت��ه ش��ده در مفاد تبصره )35( قانون اصالح قانون بودجه س��ال 
۱395، حس��ب مباحث مطرح شده در کمیس��یون اقتصادی مجلس، بانک 
مرکزی ناگزیر ش��د تا اولویت هایی را در مفاد دس��تورالعمل اجرایی مربوطه 
مدنظر قرار دهد. بر این اس��اس، دستورالعمل مورد اشاره در اسفندماه سال 
۱395 ب��ه بانک های عامل ابالغ ش��د. همچنین در ادام��ه اجرای طرح نیز 
با بررس��ی های به عمل آمده و به مقتض��ای تصمیمات متخذه، اولویت های 

خاصی مورد تاکید قرار گرفته و به بانک های عامل ابالغ شد.
ب��ا توجه به مفاد تبصره های قانونی یادش��ده، آیین نام��ه اجرایی مربوطه 
و دس��تورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی س��ود تسهیالت کمتر از یک 
میلی��ارد ریال، س��همیه بانک های عامل ش��امل بانک های مل��ی، صادرات، 
تجارت، ملت، رفاه کارگران، کش��اورزی، مسکن، سپه، توسعه تعاون، توسعه 

صادرات ایران و پست بانک ایران تعیین و ابالغ شده است.
بانک های عامل می توانند در چارچوب سهمیه ابالغی و اولویت های تعیین 

شده نسبت به اجرای این قانون اقدام کنند.
اولویت های مشموالن بخشودگی سود تسهیالت

بانک مرکزی درباره اولویت های مش��موالن بخش��ودگی س��ود تسهیالت 
در س��ال جاری، اعالم کرد: بانک عامل در ابتدا نس��بت به بخشودگی سود 
تس��هیالت اولویت های »۲  -۱« و »۲  -۲« ذیل بند )۲( دستورالعمل اجرایی 
مربوطه برای مانده مطالبات تسهیالت اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت 
بابت حوادث غیرمترقبه و مس��کن روس��تایی و مانده مطالبات امهال ش��ده 
آس��یب دیدگان ناش��ی از حوادث غیرمترقبه مش��مول بن��د )د( تبصره ۱۱ 
قانون بودجه س��ال های ۱393 و ۱39۴ و بند )و( تبصره )۱3( قانون بودجه 
۱395 )درمورد پرونده هایی حداکث��ر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت اصل 
تسهیالت )اعم از سررسید شده قبل از سال ۱395 و یا سررسید شده طی 
س��ال ۱395( اقدام می کند. اولویت بخشش سود تسهیالت برای افرادی که 
حکم محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقس��اط قطعی شده و زندانی 

شده اند، تا سقف یک میلیارد ریال قابل اقدام است.
همچنین درخصوص مشموالن بند )د( تبصره ۱۱ قوانین بودجه سال های 
۱393 و ۱39۴ و بند )و( تبصره ۱3 قانون بودجه سال ۱395 که تسهیالت 
آنها به دلیل حوادث قهری امهال ش��ده )و تاکنون تس��ویه نش��ده اس��ت(، 

براساس قرارداد اولیه متقاضی با بانک عامل مورد اقدام قرار می گیرد. 
اجرای طرح بخشش سود تسهیالت برای طرح های پرورش میگو، صیادان 
و ش��یالت که به دلیل حوادث غیرمترقبه و بیماری نتوانس��ته اند نسبت به 
تس��ویه بدهی خود اقدام کنند )به تش��خیص بانک عامل( براساس قرارداد 
اولیه متقاضی با بانک های عامل در تمام استان های کشور برای تسهیالت تا 
سقف یک میلیارد ریال انجام می شود. اولویت بخشش سود تسهیالت برای 
افرادی که حکم محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی شده 
و زندانی شده اند، تا سقف یک میلیارد ریال قابل اقدام است. آسیب دیدگان 
ناشی از زلزله شهرستان بم که قبل از وقوع زلزله تسهیالت دریافت کرده اند 
نیز مشمول اولویت های بند )3 -۱( تا سقف یک میلیارد ریال قرار می گیرند. 
بانک عامل نسبت به تسویه مطالبات برای تمام پرونده هایی که از سوی آن 
بانک بر روی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته اس��ت، حداکثر تا سقف 5۰۰ 
میلیون ریال بدهی بابت اصل تس��هیالت )اعم از سررسید شده قبل از سال 

۱395 و یا سررسید شده طی سال ۱395( اقدام می کند.
بخشودگی س��ود تس��هیالت اتحادیه مرکزی تعاونی های عشایری ایران، 
حداکثر تا س��قف یک میلیارد ریال قابل اقدام اس��ت. بانک کشاورزی   برای 
طرح ه��ای دولت باب��ت پرورش دهندگان موز گلخان��ه ای، پرورش دهندگان 
میگ��و، ش��هرک های گلخانه ای، طرح ه��ای آب و خاک، اراض��ی باهوکالت 
و طرح ه��ای پرورش ماهیان گرم آبی اس��تان های ش��مالی )که فاقد توجیه 
اقتصادی اولیه بوده و یارانه مربوطه تاکنون از س��وی دولت پرداخت نشده( 
تا س��قف یک میلیارد ریال و براس��اس قرارداد اولیه متقاضی با بانک، اقدام 

می کند.
شرط بخشش سود تسهیالت

شرط »تسهیالت اعم از سررسیدشده قبل از سال ۱395 و یا سررسیدشده 
طی س��ال ۱395« برای تمام متقاضیان طرح بخش��ش سود تسهیالت زیر 
یک میلیارد ریال برقرار است. ضمن اینکه بانک ها تا زمان ابالغ اولویت های 
بعدی باید نس��بت به ادامه طرح بخشش سود تسهیالت حسب اولویت های 

اعالمی بانک مرکزی )در سقف سهمیه های ابالغی( اقدام کنند.
بخش��ش س��ود صرفاً حس��ب اولویت های اعالمی بانک مرکزی و براساس 
اصل قرارداد تس��هیالت کمتر از یک میلیارد ریال صورت می پذیرد و مالک 
تعیین مش��موالن، مانده بدهی بابت اصل تس��هیالت نیس��ت. بخشش سود 
تس��هیالت منوط به پرداخت یکجا و نقدی مانده بدهی بابت اصل تسهیالت 
توس��ط متقاضی است. چنانچه بخش��ی از بدهی متقاضی به بانک عامل اعم 
از اصل، س��ود و وجه التزام قباًل پرداخت ش��ده باشد، بخشش سود به مبالغ 
پرداخت ش��ده تعلق نمی گیرد. باتوجه به مفاد بن��د »ل« تبصره )۱۶( قانون 
بودجه س��ال جاری مبنی بر اینکه هر یک از مش��موالن بخش��ودگی س��ود 
تس��هیالت با مبلغ یک میلیارد ریال و کمتر از آن می توانند از زمان تصویب 
این قانون تا س��قف یک میلیارد ریال از بخش��ودگی سود تسهیالت موضوع 
این بند اس��تفاده کنند، بانک های عامل مکلفند نسبت به اخذ تعهد کتبی از 
متقاضی مشمول بخشودگی سود تسهیالت کمتر از یک میلیارد ریال مبنی 
بر اینکه »مجموع تس��هیالت مورد بخشودگی سود از محل اجرای این قانون 
)مجموعاً از کلیه بانک های عامل این قانون(، حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال 
اس��ت و چنانچه برای بانک یا دس��تگاه های مربوطه محرز ش��ود که مجموع 
تس��هیالت مورد بخشودگی سود قرار گرفته، بیش از یک میلیارد ریال باشد، 
بخشودگی انجام ش��ده منتفی خواهد شد«، اقدام کنند. بانک مرکزی اعالم 
کرده است: براساس آخرین آمار دریافتی از بانک های عامل ، تا ۲8اردیبهشت 
98 می��زان ۴۱.۱55 میلی��ارد ری��ال از مجموع س��همیه تعیین ش��ده، بابت 

بخشودگی سود 789.5۲۴ فقره تسهیالت مصرف شده است.

بانکنامه

بررسی ها نشان می دهد بهای سکه تمام بهار آزادی در ۱۰ سال گذشته، رشدی 
۲۰ برابری )حدود ۲هزار درصد( را تجربه کرده، به طوری که از میانگین ۲۴۱ هزار 
و 5۰۰ تومان در س��ال 88 به ۴میلیون و 798 هزار و 8۰۰ تومان در فروردین ماه 

سال 98 افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، مسکوکات طال همواره به عنوان یکی از مهم ترین عالقه مندی ها 
برای سرمایه گذاری به ش��مار می رود و بخش زیادی از خانواده های ایرانی با هدف 
س��رمایه گذاری و یا حفظ قدرت پول خود به طور س��نتی تمایل دارند که به این 
بازار وارد ش��وند. از س��وی دیگر، بازدهی باالتر طالی خام، کارکرده و سکه نسبت 
به س��ود بانکی باعث ش��ده است که س��رمایه گذاری در بازار طال به عنوان یکی از 
گزینه های اصلی س��رمایه گذاری در کشور شناخته شود. به نظر می رسد که بخش 
عمده سرمایه گذاری در بازار طال و سکه ناشی از عدم شناخت مردم با بازارهای مالی 
جدید باشد، به همین دلیل با فرهنگ سازی و آموزش می توان خانواده های ایرانی را 

به سوی بازارهای مالی مولد و سازنده مانند بورس سوق داد.
بازدهی 170درصدی سکه در یک سال

در فروردین ۱398متوس��ط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
در بازار آزاد ش��هر تهران ۴میلیون و 798 هزار و 8۰۰ تومان بوده که در مقایسه با 
اس��فند 97 حدود 3.۶درصد رشد و در مقایسه با فروردین 97 حدود ۱7۰.۲درصد 

افزایش داشته است.
براس��اس آمار بانک مرکزی، پایین ترین نرخ فروش س��که تمام بهار آزادی طرح 
جدید در فروردین امس��ال ۴میلیون و ۶5۱ ه��زار و 7۰۰ تومان و باالترین قیمت 

5میلیون و ۱8۰هزار تومان بوده است.

متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در بازار آزاد شهر 
تهران ۴میلیون و ۶۲۶ هزار و 5۰۰ تومان بوده که در مقایس��ه با اسفند 97 حدود 
3.۴درصد و در مقایسه با فرودین پارسال ۱۶7.۲درصد رشد قیمت را نشان می دهد.
کمترین نرخ فروش س��که تمام بهار آزادی ط��رح قدیم در فروردین ۴میلیون و 
5۲3 ه��زار و 3۰۰ توم��ان و باالترین قیمت ۴میلیون و 978 ه��زار و 3۰۰ تومان 

بوده است.
بررسی نوسان قیمت سکه در 10 سال گذشته

براساس آمار بانک مرکزی، میانگین نرخ فروش سکه طرح جدید در سال ۱388 
رقم ۲۴۱هزار و 5۰۰ تومان بوده که از همان س��ال روند رش��د س��ریع خود را آغاز 

کرده است.
بررسی ها نش��ان می دهد روند رشد نرخ سکه تا سال 9۲ با شتاب ادامه می یابد، 
به طوری که بهای س��که تمام بهار آزادی طرح جدید به یک میلیون و ۶۰ تومان 

در آن سال می رسد.
اما در سال های 93 و 9۴ نه تنها روند رشد قیمت سکه متوقف می شود، بلکه به 

یکباره قیمت ها کاهش قابل توجهی می یابد.
بر این اساس، بهای سکه در سال 93 با افت حدود 9درصدی به 9۶5 هزار تومان 

کاهش می یابد. در سال 9۴ نیز قیمت سکه 3.3درصد افت می کند.
در س��ال 95 به تدریج رشد قیمت سکه از سرگرفته می شود، در این سال بهای 
سکه تمام بهار آزادی با رشد حدود ۱9درصدی به یک میلیون و ۱۱۰ هزار تومان 
افزایش می یابد. در س��ال 9۶ نیز قیمت سکه رش��د حدود ۱9.۴درصدی را تجربه 

می کند.

اما سال 97 به دلیل رشد قیمت ارز، به یکباره شاهد جهش بی سابقه در نرخ سکه 
طال هستیم، به طوری که میانین قیمت سکه تمام بهار آزادی ۱۶8درصد رشد کرده 

و به 3میلیون و 55۴ هزار تومان و ۲۰۰ تومان می رسد.
البته باید توجه داشت که در آمار بانک مرکزی میانگین قیمت سکه در طول سال 
محاس��به شده است، بر این اس��اس در برخی روزها شاهد معامالت باالتر از قیمت 

میانگین نیز بوده ایم.
سایه رشد اونس جهانی بر بازار طالی کشور

در همین حال، روز گذشته نرخ طال و انواع سکه در بازار آزاد تهران، تحت تاثیر 
رش��د نرخ اونس جهانی طال قرار گرفت و هر قطعه س��که طالی بهار آزادی طرح 

جدید به ارزش ۴میلیون و ۶۴۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت اونس جهانی طال در روزهای پایانی هفته گذش��ته رش��د قابل توجهی را 
تجربه کرد به طوری که اکنون نرخ اونس جهانی به یک هزار و 3۰5 دالر رس��ید. 
بهای اونس جهانی طال در روز چهارشنبه هفته گذشته یک هزار و ۲83 دالر بود که 

به یکباره روندی افزایشی یافت.
براس��اس این گزارش، دیروز ش��نبه یازدهم خردادماه هر قطعه سکه طالی بهار 
آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران به ۴میلیون و ۶۴۰ هزار تومان رسید. هر قطعه 
س��که طالی تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به ۴میلیون و 53۰ هزار تومان رسید. 
نیم سکه نیز ۲میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 7۰۰ هزار تومان 
و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و ۴۰ هزار تومان به فروش رفت. همچنین در 
ب��ازار آزاد تهران هر گرم طالی خام ۱8 عیار، ۴۲۲ هزار تومان فروخته ش��د و هر 

مثقال طال نیز یک میلیون و 83۰ هزار تومان ارزش گذاری شد.

افزایش 2هزار درصدی قیمت سکه در 10 سال گذشته

سکه در یک دهه، ۲هزار درصد گران شد

بانک مرکزی مایل است نرخ ارز نیما را به نرخ بازار نزدیک کند، اما محاسبه قیمت 
خوراک پتروشیمی ها با نرخ نیما باعث شده است این واحدها در برابر افزایش نرخ 
نیما مقاومت کنند. از آنجایی که خوراک پتروشیمی ها با نرخ نیما محاسبه می شود، 
این واحدها خودکنترلی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز در سامانه را آغاز کرده اند؛ 

اگرچه بانک مرکزی مایل است نرخ را به بازار نزدیک کند.
به گزارش مهر، فعاالن بازار ارز می گویند که بانک مرکزی تالش خود برای نزدیک 
ش��دن نرخ ارز بازار آزاد با سامانه نیما را شدت داده و در تالش است تا این دو نرخ 
را به هم نزدیک کند. بر همین اساس است که طی هفته گذشته، تحرکات بازارساز 
در بازار ارز و به خصوص صرافی های بانکی حکایت از آن دارد که بانک مرکزی، حد 
مقاومتی را برای کاهش نرخ در نظر گرفته و براساس آن، در ساعات مختلف، تابلوی 

صرافی ها را با نرخ های جدید تغییر داده است.
بررس��ی های میدانی حکایت از آن دارد که در ساعاتی از روز، صرافی های بانکی 

قیمت را حتی باالتر از نرخی که در بازار مالک عمل قرار گرفته بود، اعمال کردند 
که حکایت از نوعی مقاومت بازارساز بر روی کاهش نرخ داشته است. البته این رفتار 
صرافی های بانکی، مسبوق به سابقه بوده و به خصوص در روزهایی که نوسانات نرخ 
وجود داش��ته و قیمت ها میل به افزایش داش��ته اند، بازارس��از تالش کرده تا با یک 
رفتار منطقی، در بازار حاضر ش��ده و مانع از افزایش شدید نرخ شود و در مقاطعی 
هم که نرخ رو به کاهش گذاش��ته است، نرخ صرافی های بانکی بعضاً بیشتر از نرخ 

بازار آزاد بوده است.
حال هم خبرها حکایت از آن دارد که بازارس��از حرکت خود را به سمت نزدیک 
شدن هرچه بیشتر نرخ بازار آزاد به سامانه نیما آغاز کرده است؛ این در حالی است 
که نرخ خوراک پتروش��یمی ها هم که با نرخ نیما محاس��به می شود طی هفته های 

گذشته با افزایش مواجه بوده است.
برخی منابع مطلع در نظام بانکی در گفت وگو با مهر، اعالم کردند: از آنجایی که 

خوراک پتروش��یمی ها با نرخ نیما محاسبه می شود، این واحدها خودکنترلی برای 
جلوگیری از افزایش نرخ ارز در سامانه را آغاز کرده اند و اکنون اجازه افزایش بیش 
از حد نرخ در س��امانه نیما را نمی دهند؛ بلکه بیش��تر تمایل دارند تا بخش��ی از ارز 
حاصل از صادرات خود را که مجاز بوده اند در بازار آزاد و صرافی ها )خارج از سامانه 
نیما( عرضه کنند، را هم برای کنترل بیشتر نرخ در سامانه نیما به فروش برسانند.

البت��ه رئی��س کل بانک مرکزی هم اعالم کرده که روند بازگش��ت ارز از س��وی 
صادرکنندگان به سامانه نیما بهبود یافته است.

از ابتدای س��ال 98 تا به امروز علی رغم آنکه عمده روزهای فروردین ماه تعطیل 
بود، 8.3میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساس��ی، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد 
اولیه و سایر کاالهای ضروری تأمین شده است، از این مبلغ، بیش از 3 میلیارد دالر 
توس��ط صادرکنندگان تأمین ش��ده اس��ت و 8۰۰ میلیون دالر آن واردات در قبال 

صادرات بوده است.

درصد تغییرات میانگین تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به زمستان سال 
۱397 نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل معادل ۴7.5درصد است که در این میان 

به ترتیب صنعت، کشاورزی، معدن و خدمات بیشترین تورم را متحمل شده اند.
به گزارش ایس��نا، براساس آمارهای منتشرش��ده توسط مرکز آمار، شاخص کل 
قیمت تولیدکننده در فصل زمس��تان ۱397، به عدد ۴۱۲.۲ رس��ید که نسبت به 
ش��اخص فصل قبل )379.۰( حدود 8.8درصد و ش��اخص فصل مش��ابه سال قبل 

)۲۴7.9( حدود ۶۶.3درصد افزایش داشته است.
همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل 
منتهی به فصل زمستان سال ۱397 نسبت به دوره مشابه سال قبل )میانگین تورم 
تولیدکننده( معادل ۴7.5درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل 

پاییز سال ۱397 )3۴.8درصد( افزایش داشته است.
* تورم تولید بخش کشاورزی ۶7.۴درصد: تورم تولیدکننده بخش کشاورزی در 
فصل زمس��تان ۱397 نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶7.۴درصد افزایش را نشان 
می دهد. درصد تغییرات میانگین ش��اخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در 
چهار فصل منتهی به فصل زمس��تان س��ال ۱397 نسبت به دوره مشابه سال قبل 
)میانگین تورم تولیدکننده بخش کشاورزی( معادل ۴8.8درصد بوده که نسبت به 

تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز س��ال ۱397 )39.3درصد( افزایش داش��ته 
است.

* تورم تولی��د ۶۰.7درصدی بخش معدن: تورم تولیدکننده در بخش معدن در 
فصل زمستان ۱397 با ۶. 7درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل )38۰.۴( و 
۶۰.7درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل به عدد ۴۰5.9 رسید. 
درصد تغییرات میانگین ش��اخص قیمت تولیدکنن��ده بخش معدن در چهار فصل 
منتهی به فصل زمستان سال ۱397 نسبت به دوره مشابه سال قبل )میانگین تورم 
تولیدکنن��ده بخش معدن( معادل 5۰.9درصد بوده که نس��بت به تورم چهار فصل 

منتهی به فصل پاییز سال ۱397 )۴۱.9درصد( افزایش داشته است.
* 89.7۲درصد تورم تولیدکننده صنعتی: تورم تولیدکننده در بخش صنعت در 
فصل زمس��تان ۱397 به ۴79.9 رسید. ش��اخص این بخش در فصل مورد بررسی 
نسبت به ش��اخص فصل مشابه 89.۲درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییرات 
میانگین ش��اخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل 
زمس��تان سال ۱397 نسبت به دوره مش��ابه سال قبل )میانگین تورم تولیدکننده 
بخش صنعت( معادل ۶۴.۶درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل 

پاییز سال ۱397 )۴7.3درصد( افزایش داشته است.

* ت��ورم ۰.۲درصدی تولید برق: ش��اخص قیمت تولیدکنن��ده در بخش برق در 
فصل زمستان ۱397، با ۴.۶درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل )۱۲۰.5( به 
عدد ۱۱5.۰ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه 
س��ال قبل ۰.۲درصد افزایش را نشان می دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده 
بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل زمس��تان س��ال ۱397 نس��بت به دوره 
مش��ابه سال قبل )میانگین تورم تولیدکننده بخش برق( معادل ۴.7درصد افزایش 
داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ۱397 )۰.8درصد( 

افزایش داشته است.
* 3۱درصد تورم تولیدکنندگان بخش خدمات: شاخص قیمت تولیدکننده بخش 
اختصاصی خدمات در فصل زمستان ۱397 با 5.9درصد افزایش نسبت به شاخص 
فصل قبل )3۱۰.۱( به عدد 3۲8.5 رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی 
نسبت به فصل مشابه سال قبل 3۱درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین درصد 
تغییرات میانگین ش��اخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار 
فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱397 نسبت به دوره مشابه سال قبل )میانگین 
ت��ورم تولیدکننده بخش های خدمات( معادل ۲۲.۲درصد بوده که نس��بت به تورم 

چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ۱397 )۱۶.7درصد( افزایش داشته است.

تالش بانک مرکزی برای نزدیکی نرخ بازار آزاد و سامانه نیما

مقاومت پتروشیمی ها در برابر افزایش نرخ ارز نیمایی

در زمستان پارسال

تورم در صنعت از کشاورزی و معدن سبقت گرفت
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در پی واگذاری سهام دولت در 18 شرکت بورسی
 بخش خصوصی

توان اداره شرکت های دولتی را دارد؟
عرضه س��هام دولت در ۱8 شرکت بورسی یکی از مصوبه های هیات عالی 
واگذاری در جلس��ه اخیر بود که بررس��ی ها نش��ان می دهد با قیمت امروز، 
ب��ه اعتباری بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد. حس��ین س��الح ورزی، 
نایب رئیس اتاق ایران معتقد اس��ت اگر دولت واقعاً به دنبال خصوصی سازی 
این ش��رکت ها باش��د، بخش خصوصی پول، تجربه و ساختار موردنیاز برای 

خرید این سهام را دارد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، هیات عالی واگذاری، در جلس��ه اخیر 
خود عرضه س��هام دولت در ۱8 ش��رکت بورسی را به تصویب رسانده است. 
شرکت هایی که عمدتاً در حوزه های پتروشیمی، پاالیشگاهی، بانکی، فلزات، 
خودروس��ازی، بیمه، کشت و صنعت و سرمایه گذاری فعالیت دارند و برخی 

از آنها جزو بزرگ ترین شرکت های بورسی محسوب می شوند.
بر این اس��اس سهام مدیریتی دولت در ش��رکت های موضوع این مصوبه 
ش��امل شرکت های پاالیشگاه نفت الوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس 
و تبریز، بانک های تجارت، ملت و صادرات ایران و دو شرکت بیمه ای شامل 
بیم��ه الب��رز و بیمه اتکایی امی��ن و همچنین هلدینگ صنایع پتروش��یمی 
خلیج فارس، ش��رکت های ملی صنایع مس ایران و ف��والد مبارکه اصفهان، 
ایران خودرو و س��ایپا و همچنین شرکت های کش��ت و صنعت و دام پروری 
پارس و س��رمایه گذاری ملی ایران در بازار س��رمایه روی میز فروش خواهد 

رفت.
بررس��ی ها نش��ان می دهد معیار قیمت گذاری برای واگ��ذاری بلوکی این 
ش��رکت ها ب��ر مبنای آخری��ن قیمت تابل��وی روز قبل در ب��ورس به عالوه 
۲۰درصد خواهد بود، به ش��رط اینکه از حداقل قیمت پایه کمتر نباش��د، اما 
س��هام دو شرکت مش��مول این مصوبه، یعنی بانک تجارت و بانک صادرات 
فعاًل در محدوده ۴۰ تومان معامله می ش��ود که پایین تر از ارزش اس��می هر 

سهم، معادل ۱۰۰ تومان است.
به نظر می رسد اگر قرار باشد معامالت بلوکی در این دو سهم برگزار شود، 
یقیناً بازار قیمت سهام این دو را تا حوالی قیمت مدنظر برای فروش بلوکی 

سهام باال خواهد برد.
از س��وی دیگر واگذاری س��هام دولت در شش پاالیش��گاه بورسی یکی از 
پایه های مصوبه اخیر هیات عالی واگذاری است که بررسی ها نشان می دهد 
ب��ا قیمت امروز این ش��رکت ها، ارزش معامالت بلوکی آنها بیش از ۱5 هزار 
میلیارد تومان خواهد بود. البته فعاًل نماد این شرکت ها برای بررسی وضعیت 
اطالعاتی ناش��ر تعلیق ش��ده و حداکثر تا ۲5 خ��رداد، معامالت آن متوقف 
خواهد بود، اما در ادامه این احتمال وجود دارد که تا زمان مش��خص شدن 
جزییات واگذاری، قیمت س��هام این ش��رکت ها در تابلوی بورس با افزایش 
یا کاهش مواجه ش��ود و به تبع آن قیمت تعیین ش��ده برای معامالت بلوکی 

نیز تغییر کند.
نکته قابل تأمل این است که ارز مجموع سهام دولت در ۱8 شرکت بورسی 
موجود در فهرست واگذاری، با قیمت روز تابلو حدود 5۰ هزار میلیارد تومان 
برآورد می ش��ود که با احتساب قیمت گذاری ۲۰درصد باالتر برای معامالت 
بلوک��ی، فروش آنها بالغ ب��ر ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که به 

نظر نمی رسد خریداران زیادی قادر به تأمین آن باشند.
ب��ر این اس��اس، مطاب��ق معم��ول، در واگذاری ه��ای جدید نی��ز حضور 
خصولتی هایی مانند صندوق های بازنشستگی و نهادهای غیردولتی محتمل 
خواهد بود، اما دولت ب��ر خروج همین صندوق ها و نهادها از بنگاه داری نیز 
تأکید دارد و نمی تواند برای فروش س��هام خود روی نقدینگی سنگین آنها 

حساب باز کند.
از س��وی دیگر، ورود صندوق ها و هلدینگ های سرمایه گذاری به ماجرای 
خرید سهام دولت در ۱8 شرکت موجود در فهرست واگذاری ها نیز می تواند 
یکی از گزینه های فروش س��هام دولت باش��د اما در این مورد نیز باید توجه 
داش��ت که س��هام مدیریتی دولت در این ش��رکت ها جدای از اینکه باید به 
خریداران دارای اهلیت فروخته شود، دارای جایگاهی در اقتصاد کشور است 
که می تواند به عنوان ابزاری در دست قدرت های سیاسی تبدیل شود ازاین رو 
خریداران این سهام باید دارای شناسنامه شفاف و بدون وابستگی به جریان، 

جناح یا قدرتی خاص باشند.

نماگربازارسهام

با بررس��ی ش��اخص های بازار سرمایه، ش��اهد افزایش ۱۴.۴درصدی 
ش��اخص کل )وزنی- ارزشی( بورس اوراق بهادار در پایان معامالت یک 
ماهه منتهی به فروردین ماه ۱398 و رسیدن آن به مقدار ۲۰۴ هزار و 
375 واحد هستیم. این بیشترین مقدار شاخص کل طی دوره ۱3 ماهه 

اخیر محسوب می شود.
ب��ه گزارش س��نا، در پایان معامالت فروردین م��اه ۱398 ارزش بازار 
اوراق به��ادار ش��امل ارزش کل ب��ورس تهران، فراب��ورس ایران، بورس 
انرژی و بورس کاال به بیشترین مقدار خود از ابتدای سال ۱397 یعنی 
۱۰،7۱۱،۴۲۴ میلیارد ریال رس��ید که نش��اندهنده ۱3.3درصد رش��د 
نس��بت به ارزش بازار اوراق بهادار در ماه قبل و 97.۶درصد رشد نسبت 

به ارزش بازار اوراق بهادار در فروردین ماه ۱397 است.
گ��روه محصوالت ش��یمیایی در رتبه نخس��ت در بی��ن ۱۰ صنعت با 
بیش��ترین ارزش بازار س��هام در مجموع بورس تهران و فرابورس ایران 

قرار دارد.
* ش��اخص های بازار س��رمایه: با بررسی ش��اخص های بازار سرمایه، 
ش��اهد افزایش ۱۴.۴درصدی شاخص کل )وزنی- ارزشی( بورس اوراق 
به��ادار در پایان معام��الت یک ماهه منتهی ب��ه فروردین ماه ۱398 و 
رس��یدن آن به مقدار ۲۰۴،375 واحد هس��تیم. این بیش��ترین مقدار 
شاخص کل طی دوره ۱3 ماهه اخیر محسوب می شود. همچنین مقدار 
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار از ابتدای سال ۱397 تا پایان فروردین 
ماه ۱398، ۱۱۲.۲درصد رشد داشته است. شاخص کل )وزنی- ارزشی( 
فرابورس ایران نیز در دوره یک ماه منتهی به پایان فروردین ماه ۱398 
ب��ا 9.7درصد افزایش به مقدار ۲،۴78 واحد و بیش��ترین مقدار خود از 
ابتدای س��ال ۱397 رس��ید. این در حالی اس��ت که مقدار شاخص کل 
)وزنی- ارزش��ی( فرابورس ایران از ابتدای سال ۱397 تا پایان فروردین 

ماه ۱398، ۱۲۶درصد رشد را نشان می دهد.
* ارزش معام��الت: به ط��ور کلی مجم��وع ارزش معامالت بورس ها 
)ب��ورس تهران، فرابورس ای��ران، بورس کاال و بورس ان��رژی( در پایان 
فروردی��ن ماه ۱398 ب��ه 3۱۶،۶۴7 میلیارد ریال رس��ید که این مقدار 
33.۲درصد نس��بت به دوره یک ماهه گذش��ته کاهش داش��ته اس��ت. 
در مهرم��اه ۱397 ب��ا ارزش معامالت 57۰،7۰۲ میلیارد ریال ش��اهد 

بیشترین مقدار ارزش معامالت ماهانه از ابتدای سال ۱397 بوده ایم.
* اوراق بدهی: در بررس��ی ۱۲ ماهه س��ال ۱397، بیش��ترین ارزش 
اوراق بدهی منتشره مربوط به اسفندماه ۱397 با انتشار اوراق مجموعاً 
ب��ه ارزش ۱۲3،۰۶۲ میلیارد ریال اس��ت. در مجموع ارزش مانده اوراق 
بدهی منتش��ره در پایان فروردین ماه ۱398 به 89۶،۴۲3میلیارد ریال 
رس��ید که از ای��ن مقدار 79.7درصد اوراق با ناش��ر دولتی، ۱8.۴درصد 
اوراق ش��رکتی و ۱.9درصد سهم اوراق ش��هرداری ها است. همچنین از 
منظر نوع اوراق، بیش��ترین ارزش مانده اوراق به ترتیب مربوط به اوراق 
اسناد خزانه اسالمی با ۴۴.۲درصد و اوراق مشارکت با ۱7.5درصد است. 
شایان ذکر است بیشترین مقدار ارزش مانده اوراق بدهی از ابتدای سال 
۱397، مربوط به آبان ماه ۱397 با ارزش مانده اوراق 98۲،8۲۰میلیارد 

ریال است.
* نماده��ای متوق��ف: کمتری��ن تع��داد نمادهای متوق��ف مربوط به 
فروردین ماه ۱397 با ۲۱نماد و پس از آن بهمن ماه ۱397 با 59 نماد 
است. از سوی دیگر، در فروردین، شهریور و آبان ماه ۱397 با میانگین 

حدود دو روز شاهد کمترین میانگین تعداد روزهای توقف هستیم.
* صندوق های سرمایه گذاری: در اسفندماه ۱397 ارزش صندوق های 
س��رمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثاب��ت به ۱،۴85،۶۰۴ میلیارد 
ری��ال و باالتری��ن ارزش خود طی دوره ۱۲ ماهه س��ال ۱397 رس��ید. 
در صندوق های س��رمایه گذاری در سهام نیز بیشترین ارزش مربوط به 

مهرماه ۱397 با ارزش ۱9،988 میلیارد ریال است.

بازار سرمایه سال جدید را چگونه شروع کرد؟

در حالی که در آخرین روز کاری هفته گذشته فقط ۱۱3 واحد مانده بود تا نماگر 
اصلی بورس رکورد تاریخی جدیدی به ثبت برس��اند، اما روز ش��نبه این شاخص با 

کاهش مواجه شد و با قله تاریخی فاصله گرفت.
به گزارش ایس��نا، هفته گذشته نس��بت به هفته های عادی یک روز کاری کمتر 
داش��ت، اما فعاالن بازار سهام در چهار روز کاری آن، شاهد رشد بیش از ۴درصدی 
نماگر اصلی بودند و این اتفاق باعث شد این نماگر بار دیگر کانال ۲۲۴ هزار واحدی 

را باز پس گیرد و یک قدم بیشتر تا فتح قله تاریخی فاصله نداشته باشد.
اما در اولین روز معامالتی بورس تهران در این هفته قیمت بیشتر سهم ها با افت 
مواجه ش��د و ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس تهران از ابتدای بازگشایی 
س��اعت معامالت با ش��یب نس��بتاً زیادی افت کرد و تقریباً در نیم س��اعت ابتدای 
دادوستدها تقریباً تا تراز ۲۲۱ هزار و 3۴۰ واحدی پایین آمد. در ادامه با رشد آرامی 
مواجه ش��د و در نهایت نس��بت به آخرین روز معامالتی هفته گذشته ۲۰89 واحد 
افت کرد و در تراز ۲۲۲ هزار و 387 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل هم وزن 

نیز با ۱3۲ واحد افت تا رقم 5۱ هزار و ۱3۲ واحد پایین رفت.
ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با ۲8۲۱ واحد کاهش رقم ۲5۱ ه��زار و 3۶۱ واحد را 
تجربه کرد و شاخص های بازار اول و دوم هر کدام ۱9۴7 و ۲۲۶۴ واحد افت کردند. 
فوالد مبارکه اصفهان نیز از شرکت هایی بود که در نوسانات شاخص کل بازار سهم 
زیادی داشت. به طوری که معامالت سهام این شرکت به تنهایی 375 واحد شاخص 
کل را کاه��ش داد. همچنین ملی صنایع مس ای��ران، معدنی و صنعتی گل گهر و 
سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین هر کدام به ترتیب 35۴، ۱59 و ۱5۱ 

واحد تأثیر کاهشی روی بازار سهم داشت.
در گروه خودرو بر س��اخت قطعاً حجم معامالت به یک میلیارد و 3۰۰ میلیون 
سهم رسید و ارزش معامالت این گروه رقم ۲3۰ میلیارد تومان را پشت سر گذاشت. 
در این گروه قیمت سهام تعدادی از شرکت ها بیش از ۴درصد افت و خیز داشت اما 

تعدادی دیگر کمتر از ۲درصد نوسان کردند.
بانکی ه��ا نیز دیگر گروهی بودند که از ارزش معامالت باالیی برخوردار بودند؛ به 
ط��وری که این گروه با حجم معامالت حدود ۲میلیارد س��هم ارزش ۱38 میلیارد 
تومان را پش��ت س��ر گذاش��ت. در این گروه بیش از نیمی از سهم ها نوسان قیمت 
کاهش��ی از ۲درصد را تجربه کردند و تعدادی نیز توانس��تند بیش از 3درصد رشد 

قیمت را تجربه و شاهد صف های خرید باشند.
فلزات اساس��ی، محصوالت شیمیایی و س��یمانی ها از جمله گروه هایی بودند که 
ارزش معامالت نس��بتاً باالیی را تجربه کردند. در گروه فلزات اساس��ی محصوالت 

شیمیایی و همچنین گروه سیمانی ها با افت قیمت مواجه بودند.
ارزش معام��الت بورس تهران به رقم ۱.3۱۶ میلیارد تومان رس��ید که این رقم 
ناش��ی از دست به دست شدن 5.3 میلیارد سهم و اوراق مالی بود. همچنین تعداد 

معامالت این بازار به عدد 3۲۲ هزار و 88۶ نوبت رسید.
آیفک��س نیز ب��ا ۱۴.7۶ واحد افت مواجه ش��د و به رقم ۲785 واحدی رس��ید. 
همچنی��ن ارزش معامالت فرابورس ایران رقم تقریبی 75۶ میلیارد تومان را تجربه 

کرد و ارزش معامالت این بازار حجمی ۱.3 میلیارد سهم و اوراق مالی رسید.
ریزش شاخص بورس تا کی ادامه دارد؟

پس از بازدهی ۴٫3درصدی ش��اخص بورس در هفته گذش��ته، بازار س��هام در 
نخس��تین روز این هفته همسو با کاهش ش��دید قیمت نفت با افت بیش از ۲هزار 
واحدی مواجه ش��د، که کارشناس��ان علت آن را رشد چند روزه بازار سرمایه و نیاز 

بازار به اصالح اعالم کردند.
حمید اعرابی در گفت و گو با ایرنا، به دلیل کاهش ریزش ش��اخص بورس اشاره 
کرد و گفت: کاهش شاخص بورس بیشتر متاثر از ریزش حدود ۱۱ درصدی قیمت 
نف��ت بود که در کن��ار آن جنگ تجاری میان چین و آمری��کا نگرانی هایی را برای 
بازار ایجاد کرد. او بر موقتی بودن ریزش شاخص بورس تاکید کرد و گفت: به نظر 
می رسد تاثیر این اتفاق ها چندان بر روی بازار تاثیرگذار نباشد و دوباره بازار به مسیر 

افزایشی خود باز گردد.
اعرابی خاطرنش��ان کرد: در چند وقت اخیر بیش��تر صنای��ع بزرگ مانند صنایع 

معدنی و پتروشیمی بر رشد شاخص بورس تاثیرگذار بودند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه به تاثیر تعطیالت پیش رو بر روند معامالت اشاره 
کرد و افزود: این تعطیالت منجر به کاهش حجم معامالت در بازار می  شود اما تاثیر 

چندانی را بر کاهش شاخص کل نخواهد داشت.
وی پیش بینی خود از برگزاری مجامع را اینگونه بیان کرد: امس��ال به دلیل باال 
بودن سود پرداختی شرکت ها به سهامداران، برگزاری مجامع مثبت ارزیابی می شود 

و شاخص بورس تا پایان فصل مجامع به ۲5۰ هزار واحد خواهد رسید.
قیمت دالر به کمتر از 13 هزار تومان نمی رسد

اعراب��ی با تاکید بر اینکه نرخ دالر در بازار به کمتر از ۱3 هزار تومان نمی رس��د، 
گفت: در صورت راه اندازی بازار متشکل ارزی شاهد کاهش چشمگیر قیمت ارز در 
بازار نخواهیم بود مگر اینکه برخی از مس��ائل سیاسی در بازار رفع شود تا بتواند بر 

روند نزولی قیمت ها در بازار ارز تاثیرگذار باشد.
این کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه اگر قیمت دالر روند نزولی را در پیش 

بگیرد نرخ آن در نهایت به ۱۰ هزار تومان می رسد، خاطرنشان کرد: این موضوع تا 
حدودی سبب کاهش پتانسیل رشد بازار می شود و بیشتر برای سهم های غیردالری 

مانند بانکی ها و غذایی ها امکان رشد وجود خواهد داشت.
بازار نیاز به اصالح داشت

علی صادقین، دیگر کارشناس بازار سرمایه می گوید که ریزش شاخص بورس در 
بازار امروز ناشی از دو عامل بود، نخست این موضوع تا حدودی متاثر از رشد چند 
روزه شاخص بورس بود که از لحاظ زمانی نیاز به اصالح داشت و نکته دوم این است 
که بخش قابل توجهی از معامالت بازار ایران از لحاظ بنیادی متاثر از قیمت جهانی 

به ویژه در حوزه کامودیتی ها است.
وی گفت: قیمت نفت نسبت به هفته گذشته با کاهش بیش از 8درصدی همراه 
ش��د که این موضوع می تواند بر حوزه های مختلف مانند پتروش��یمی و پاالیشگاه 

تاثیرگذار باشد.
صادقین با بیان اینکه به واس��طه پیش بینی رکود اقتصاد جهانی و جنگ تجاری 
مانند چین و آمریکا ش��اهد چش��م اندازی از رکود نسبی در اقتصاد جهان هستیم، 
افزود: این موضوع منجر به افت بسیاری از کامودیتی ها مانند فلزات شد بنابراین در 
کنار اصالح بازار و قیمت گذاری کامودیتی ها که به صورت جهانی است ریزش بازار 

امروز منطقی و مبتنی بر واقعیت های اقتصاد بود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه به زودی در بازار سرمایه شاهد حجم 
گسترده ای از نقدینگی خواهیم بود، گفت: با وجود نوسان نرخ دالر در بازار آزاد اما 
قیمت ارز در سامانه نیما که فروش شرکت ها بر مبنای آن است همچنان در مسیر 

افزایشی قرار دارند.
نقدینگی از بازار سرمایه خارج نمی شود

وی با بیان اینکه عدم خروج نقدینگی از بازار سرمایه از جمله مسائلی است که در 
بازار مدنظر قرار گرفت، اظهار داش��ت: بازار سرمایه با نزدیک شدن به فصل مجامع 

روند رو به رشد خود را دوباره در پیش می گیرد.
به گفته صادقین، در مورد کامودیتی ها نگرانی هایی وجود دارد که با ادامه  دار بودن 

جنگ تجاری شاهد یک رکود نسبی در بازارهای جهانی خواهیم بود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه پیش بینی خود از روند ش��اخص بورس در بازار را 
اینگونه بیان کرد: پیش بینی دقیق مسیر بازار امکان پذیر نیست، اما با توجه به ورود 
نقدینگی و متغیرهای اثرگذار رشد شاخص بورس تا ۲5۰ هزار واحد دور از دسترس 
نیس��ت. وی در پایان افزود: انتش��ار گزارش های ماهانه و سال 97 شرکت ها نشان 

می دهد که امسال مجامع مثبت و با تقسیم سود باال برگزار می شود.

شاخص بورس با افت 2089 واحدی از قله تاریخی دور شد

افت شاخص بورس ادامه دارد؟
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آگهی دعوت از دارندگان واحدهای صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری 
نیک اندیشان هنر به تشکیل مجمع سالیانه صندوق به شماره ثبت 36478

از کلیه دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر دعوت می شود تا در 
جلسه مجمع صندوق که ساعت 13 روز شنبه 1398/03/25 در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک 
ساعی، نبش کوچه دلبسته، واحد 21۴1، هتل سیمرغ، طبقه همکف تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
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ضرورت گسترش مراودات تجاری ایران با 
افغانستان

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم گس��ترش مراودات تجاری و افزایش 
صادرات کاال های ایرانی به کشور افغانستان تأکید کرد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، رضا رحمان��ی، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در دیدار با س��فیر ایران در افغانس��تان با اشاره به پیشینه تاریخی 
و اش��تراکات فرهنگی دو کش��ور ایران و افغانس��تان، اظهار داشت: ایران و 
افغانس��تان همواره مناس��بات نزدیکی با هم داشته اند و مراودات تجاری نیز 

در این راستا میان دو کشور چشمگیر بوده است.
وی با بیان اینکه بازار افغانستان مقصد تجاری مهمی برای کاال های ایرانی 
به ش��مار م��ی رود، تصریح کرد: افزایش صادرات به خصوص به کش��ور های 
همس��ایه از برنامه های ما در حوزه تجارت خارجی است و افغانستان در این 

زمینه جایگاه ویژه ای دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بر گسترش مراودات تجاری میان دو کشور 

تأکید کرد و گفت: از شرکت های صادراتی در این حوزه حمایت می کنیم.
س��فیر ایران در افغانس��تان نیز از تمایل تجار و بازرگانان دو کشور برای 
گس��ترش مبادالت تجاری خب��ر داد و گفت: ایران یکی از مهمترین مقاصد 
وارداتی برای تأمین کاال های افغانس��تان است و کمک های فنی و مهندسی 

ایران برای ساخت زیرساخت ها در افغانستان نیز حوزه مهم دیگری است.

آغاز همکاری های جدید صنعتی-معدنی 
ایران و روسیه

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت توسعه صادرات به کشور های همسایه 
اولویت س��ال 98 است و ایران آمادگی دارد همکاری های جدید اقتصادی و 

تجاری در رشته های مختلف صنعتی و معدنی را با روسیه آغاز کند.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، رضا رحمانی در نشس��ت با رئیس 
اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و روس��یه که با حضور فعاالن اقتصادی برای 
بررس��ی راهکار های صادرات به روسیه برگزار شد، گفت: توسعه صادرات به 
کشور های همسایه اولویت سال 98 است و ایران آمادگی دارد همکاری های 
جدید اقتصادی و تجاری در رشته های مختلف صنعتی و معدنی را با روسیه 

آغاز کند.
وی افزود: در رش��ته های معدنی و همچنین سایر صنایع آمادگی داریم تا 
با معرفی توانمندی ها و پتانس��یل های طرفین، همکاری های متقابل داشته 

باشیم.
وی اضاف��ه کرد: ش��رکت های ایرانی آمادگی همکاری مش��ترک دارند و 

امکان، گسترش و تعمیق ارتباطات و مراودات تجاری وجود دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بر همکاری مش��ترک دو کشور در 
حوزه صادرات، تاکید کرد و گفت: گس��ترش صادرات با کشور های همسایه 
و پیدا کردن نقاط صادراتی جدید از اولویت های ما در حوزه تجارت است.

رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه نیز در این دیدار با تاکید بر گسترش 
همکاری ه��ای متقابل، تصریح کرد: از برنامه ه��ای جدید همکاری میان دو 

کشور استقبال می کنیم.
وی همچنین تکمیل و نهایی ش��دن توافقات و تفاهم نامه های منعقدشده 
را مورد تاکید قرار داد و گفت: مطمئنا رفع مش��کالت انتقال ارزی میان دو 

کشور به تسریع این پروژه ها کمک شایانی خواهد کرد.

8.3 میلیارد دالر ارز برای واردات تامین شد
رئیس کل بانک مرکزی گفت تأمین ارز برای واردات در 7۰روز اول سال 

به رقم 3/8میلیارد دالر رسید.
به گزارش تس��نیم، عبدالناصر همتی در مصاحبه ای در جریان راهپیمایی 
پرش��کوه روز قدس ضمن اعالم این خبر تأکید کرد: از 3/8 میلیارد دالر ارز 
تأمین ش��ده در حدود دو ماه اول س��ال، بیش از 3میلیارد دالر آن توس��ط 
صادرکنندگان تأمین ش��ده است و از این مبلغ 8۰۰میلیون دالر آن واردات 
در مقاب��ل صادرات بوده اس��ت که در سیاس��ت ارزی جدی��د بانک مرکزی 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه این 
مبلغ تأمین ارز در اوج فش��ارهای تحریمی آمریکا و تعطیلی عمده روزهای 
فروردی��ن ماه، بس��یار معنادار اس��ت، تأکید کرد: ارزه��ای تخصیصی برای 
واردات کاالهای اساس��ی، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد اولیه کارخانجات و 

کاالهای ضروری دیگر بوده است.
همتی رش��د ارز برگش��تی صادرکنن��دگان را نتیجه سیاس��ت های ارزی 
جدی��د بانک مرک��زی و منطقی قلمدادش��دن نرخ ارز س��امانه نیما از نظر 

صادرکنندگان دانست.

آخرین تحوالت بازار گل
نرخ مصوب هر شاخه گل رز 10 هزار تومان

رئیس اتحادیه گل و گیاه اس��تان تهران گفت با توجه به ش��رایط تولید و 
عرضه پیش بینی می شود که قیمت گل در عید فطر نوسانی نداشته باشد.

اکبر شاهرخی در گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه 
بازار گل در رکود و س��کوت به س��ر می برد، اظهار داشت: با توجه به کاهش 
تقاض��ا برای خرید گل در ماه رمضان، خرید و فروش رونق چندانی ندارد به 
طوری که گل فروشان به سبب فسادپذیری محصول، گل خود را زیر قیمت 

مصوب در بازار عرضه می کنند.
وی افزود: با توجه به شرایط جوی و تولید گل، بعد از ماه مبارک رمضان 

با آغاز جشن ها و مراسم کمبودی در عرضه گل به بازار نخواهیم داشت.
شاهرخی قیمت هر شاخه گل رز را 8 تا ۱۰ هزار، لیلیوم ۱۰ تا ۲۰ هزار، 
آنتریوم ۱۰هزار، میخک دسته ای ۱۰ هزار و داودی را ۱۰ هزار تومان اعالم 
کرد و گفت: با توجه به ش��رایط تولید و عرضه پیش بینی می شود که قیمت 

گل در عید فطر نوسانی نداشته باشد.
رئیس اتحادیه گل و گیاه از رشد بیش از 3۰۰درصدی متعلقات گل خبر 
داد و افزود: قیمت اس��فنج از 35 هزار به ۱8۰ هزار، ربان از ۴ به ۲۰ هزار، 
س��اتن از ۴ به ۲5 هزار و س��یم از 3 به 7 هزار تومان رسیده که تمامی این 

عوامل در قیمت نهایی سبد گل ودسته گل تاثیر گذاشته است.
وی ادام��ه داد: هم اکن��ون تمام��ی اعضا به مش��تریان، گل س��اده بدون 
تزئی��ن را با تخفیف ۱۰ت��ا ۲۰درصدی عرضه می کنند. ش��اهرخی با توجه 
به افزایش قیمت اجاره و س��ایر هزینه ها از جمله حقوق و دس��تمزد، بیمه 
و س��ایر ملزومات ابراز امیدواری کرد که بازار گل بعد از ماه مبارک رمضان 
رون��د بهتری ب��ه خود بگیرد. رئیس اتحادیه گل و گی��اه تهران در پایان در 
توصی��ه ای به افراد گفت: به مردم توصیه می ش��ود ک��ه از مغازه های دارای 
مجوز خریداری کنند تا در صورت تخلف بتوان با متخلفان امر برخورد کرد.

اخبـــار

معاون وزیر صنعت گفت فعال برنامه ای برای توزیع کوپنی کاال نداریم 
ولی آماده ایم.

عباس قبادی در نشس��ت خبری روز گذش��ته خود در پاسخ به سوال 
تسنیم درباره کوپنی شدن عرضه کاالهای اساسی اظهار داشت: در حاضر 
فعال برنامه ای برای توزیع الکترونیکی و توزیع کوپنی اقالم اساسی نداریم.

مع��اون بازرگانی داخلی وزارت صمت افزود: البته اگر کش��ور به جایی 
برسد که برای یک کاالی خاص، توزیع کوپنی یا سهمیه ای را عمل کنیم 

این آمادگی وجود دارد تا ظرف یک ماه، سهمیه بندی را اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: ما در شرایط اقتصاد فعلی با توجه به اینکه نه کمبودی 
در کااله��ا داریم و ه��م اینکه در برخی کاالها خودکفا هس��تیم، توزیع 

کوپنی و سهمیه بندی را توصیه نمی کنیم.
دبیر س��تاد تنظیم بازار در ادامه درخصوص گرانی شکر در هفته های 
گذش��ته نیز اظهار داش��ت: ما از چند ماه گذشته به دستگاه های متولی 
هش��دارهای الزم را داده بودیم ولی دستگاه های مسئول اطمینان خاطر 

داده بودند که جای هیچ نگرانی وجود ندارد.
قبادی افزود: البته س��یل اخیر در جنوب باعث ش��د تا حتی شکرهای 
خام وارد ش��ده و دپو شده در انبارها برای تصفیه و سفیدسازی، در انبار 
کارخانجات برای محافظت در برابر س��یل، دپو شوند و کارخانجات برای 
جلوگی��ری از نفوذ آب، درهای انبارهای ش��ان را ایزوگام کرده بودند که 

همین امر باعث تالطم در بازار و کمبود شد.
مع��اون بازرگان��ی داخلی خاطرنش��ان کرد: علی رغم هم��ه تمهیدات 
انجام ش��ده، باید بگویم که می توانس��تیم موضوع ش��کر را بهتر مدیریت 

کنیم.
وی با اشاره به توزیع شکر با قیمت مصوب در محل های عرضه و حتی 
س��وپرمارکت ها گفت: هم اکنون یک میلیون تن شکر یا در انبارها، یا در 
حال حمل و یا درحال تخلیه هستند و با توجه به محصول چغندر بهاره، 

اوضاع بازار شکر در حال عادی شدن است.
قبادی در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره گرانی خرما 

نیز گفت: با توجه به اینکه ایران دومین تولیدکننده خرما در جهان است 
ما نباید ش��اهد قیمت های ۱5 تا 35 هزار تومانی خرما در بازار باشیم و 
س��ال گذش��ته ایران بیش از 3۰۰ هزار تن صادرات خرما را به نام خود 

ثبت کرد.
دبیر س��تاد تنظیم بازار افزود: ما در س��تاد تنظیم بازار با توجه به در 
پی��ش رو بودن ماه مبارک رمضان، پیش��نهاد توق��ف یک ماهه صادرات 
خرم��ا را برای کنترل بازار داخلی داده بودیم ولی متاس��فانه اعضای این 
ستاد موافقت نکردند و از همین رو مقرر شد تا با تعیین تعرفه صادراتی، 
صادرات خرما کنترل شود که متاسفانه تعیین تعرفه دیرتر از زمان مورد 
نظر انجام شد و همه این اتفاقات باعث باال رفتن قیمت خرما در بازار شد.

وی با اش��اره به قیمت ه��ای باالی صادرات خرما ک��ه حدود 5۰ هزار 
تومان اس��ت، گفت: وقتی قیمت صادرات خرما باال باشد قطعا در داخل 
هم قیمتی که برای عرضه تعیین می شود، حدود قیمت صادراتی خواهد 
بود و به همین دلیل شاهد افزایش قیمت خرما تا 35 هزار تومان بودیم.

فعال برنامه ای برای توزیع کوپنی کاال نداریم ولی آماده ایم

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، با بیان اینکه بسته سیاستی ابالغی همچنان 
دارای ابهاماتی اس��ت، گفت برای صادرکنندگان، واردات کاال به جای انتقال ارز 
خوب اس��ت البته به شرطی که کاالی واردشده برمبنای دالر ۱3 هزار تومانی با 

مردم حساب نکنند.
یحیی آل اس��حاق در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، با بیان اینکه بسته 
جدید سیاس��تی نحوه بازگش��ت ارز حاصل از صادرات، سیاست مناسبی است، 
گفت: هدف نهایی از ابالغ این بخشنامه همان بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصادی کش��ور است و در بخش��نامه فعلی آزادی عمل بیشتر نسبت به 

گذشته برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است.
این فعال اقتصادی افزود: عالوه بر این در بسته سیاستی مورد اشاره، نیازهای 
کشور نیز لحاظ شده که از این موارد می توان به بازگشت ارز به صورت اسکناس 
و نیز واردات کاال در برابر صادرات اش��اره کرد که موجب رونق در اقتصاد کشور 

می شود.
رئی��س اتاق مش��ترک ایران و ع��راق، با بیان اینکه بس��ته سیاس��تی ابالغی 
همچنان دارای ابهاماتی اس��ت، تصریح کرد: در این زمینه هنوز مشخص نیست 
ک��ه آیا مقررات قبلی ابالغی پابرجاس��ت یا خیر. ب��رای نمونه در مقررات ابالغی 
س��ال گذش��ته این گونه عنوان ش��ده بود که برای صادرات تا یک میلیون یورو، 
معافیت های��ی درباره بازگش��ت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته ش��ده بود و 
البته مابقی ارقام صادراتی نیز مقررات خاص خودش��ان را داشتند، از این رو باید 

مشخص شود که آیا همچنان مقرراتی از این قبیل پابرجاست یا خیر.
آل اسحاق ضمن اشاره به صحبت های رئیس جمهوری در دیدار با کارآفرینان 
و فعاالن اقتصادی کش��ور، عنوان کرد: همانطور که ش��خص رئیس جمهوری به 
درس��تی عنوان کردند برای صادرکنندگان، واردات کاال به جای انتقال ارز خوب 
اس��ت البته به شرطی که کاالی واردشده بر مبنای دالر ۱3 هزار تومانی با مردم 

حساب نکنند و حداقل براساس ارز نیمایی محاسبه کنند، چراکه محاسبه کاالی 
وارداتی با نرخ آزاد به مردم فشار وارد می کند.

این فعال اقتصادی در پایان تأکید کرد: بعید می دانم کس��ی فعالیت اقتصادی 
داش��ته باشد و استمرار فعالیت خود، در بازگشت ارز حاصل از صادرات تردیدی 
داش��ته باشد. پس اگر به دنبال تداوم تولید هس��تیم باید ارز حاصل از صادرات 

به کشور بازگردد.
وی افزود: صادرکنندگان نباید تصور کنند که باید با نرخ ارز آزاد فعالیت کنند 
و همان طور که رئیس جمهوری نیز یادآور شدند، همه صادرات با نرخ آزاد انجام 
نمی شود. قطعاً محاسبه مواد اولیه و سایر موارد به نرخ آزاد موجب افزایش فشار 
بر مردم می ش��ود و قدرت خرید اکثریت جامعه کاهش می یابد و در نتیجه باید 
ای��ن مالحظات را نیز در نظر گرفت، اما در هر ح��ال نرخ آزاد و نیمایی نیز باید 

برای رفع این قبیل موارد به یکدیگر نزدیک شود.

باال رفتن هزینه تولید با افزایش نرخ تورم، گران ش��دن مواد اولیه همزمان 
ب��ا افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم در بازارهای داخلی با توجه به 
مشکالت اقتصادی اخیر عواملی است که شرایط را برای تولیدکنندگان ایرانی 
دشوار کرده و به نظر می رسد آنها برای عبور از این شرایط باید به راه حل هایی 

جدید فکر کنند.
به گزارش ایسنا، با وجود آنکه در طول سال های گذشته مسئوالن اقتصادی 
کش��ور در س��طوح مختلف بارها از اهمیت تغییر در ن��گاه کالن تجاری ایران 
س��خن گفته اند و بر لزوم کاهش وابستگی به نفت و توسعه صادرات غیرنفتی 
تاکید داش��ته اند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده هنوز راهی طوالنی تا رسیدن 

به این هدف دارد.
صادرکنندگان ایرانی در کنار مشکالت داخلی در حوزه هایی مانند مدیریت 
بازار ارز و چگونگی بازگش��ت ارز حاصل از صادرات شان، با سوال مهم دیگری 
نیز مواجه اند و آن چگونگی برنامه ریزی برای توس��عه بازارهای صادراتی شان و 

افزایش نفوذ کاالهای ایرانی در نقاط مختلف جهان است.

در این بین هرچند به شکل بالقوه امکان برقراری تماس با بازارهای سراسر 
جه��ان وجود دارد و گزینه هایی همچون حضور در نمایش��گاه های بین المللی 
می توان��د این موضوع را تس��هیل کند اما بی گمان بازار کش��ورهای همس��ایه 

بهترین گزینه برای تاجران ایرانی خواهد بود.
ام��کان برق��راری ارتب��اط در کوتاه ترین زم��ان ممکن، نیازهای مش��ترک 
منطقه ای و آس��ان تر ب��ودن جابه جایی ارز میان این کش��ورها، تنها برخی از 
مزیت هایی اس��ت که حضور در بازارهای منطقه برای کاالهای ایرانی به وجود 

می آورد.
هرچن��د تاکنون بس��یاری از ش��رکت های ایرانی از حضور در ای��ن بازارها 
اس��تقبال کرده اند، اما آمارها نش��ان می دهد حضور فعلی بسیار کمرنگ تر از 
نیاز واقعی همس��ایگان ایران اس��ت. تا جایی که افروز بهرامی، رئیس صندوق 
ضمان��ت صادرات گفته از کل آمار واردات کش��ورهای منطقه، تنها ۲.5درصد 
آن به ایران اختصاص دارد و این در حالی اس��ت که بهترین گزینه برای رونق 

صنعت استفاده از همین فضا و بازار خواهد بود.

در همی��ن رابطه یحیی آل اس��حاق، رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و 
عراق با اشاره به اهمیت استفاده از بازار کشورهای منطقه برای صادرکنندگان 
ایرانی به ایس��نا، اظهار داشت: امروز کاالهای ایرانی فضای قابل توجهی برای 
حضور در کش��ورهای همس��ایه دارند اما این حضور باید هوش��مند، به روز و 

متناسب با نیازهای بازار باشد.
به گفته وی همانطور که شرایط اقتصادی ایران در حال تغییر است، شرایط 
بس��یاری از کشورهای همسایه نیز عوض خواهد شد و در چنین فضایی اینکه 
صادرکنندگان کاالهای ایران��ی فکر کنند همواره می توانند یک کاال را با یک 

شیوه تولید صادر کنند، اشتباه است.
رئی��س ات��اق بازرگانی ایران و ع��راق ادامه داد: برای مث��ال امروز در عراق 
تالش هایی برای توسعه خطوط تولید و استفاده از کاالهای عراقی مطرح است 
ک��ه دولت بغداد از آن حمایت می کند. تاجران ایرانی در این فضا می توانند به 
گزینه هایی همچون س��رمایه گذاری در عراق یا صادرات محصوالت پیچیده تر 

فکر کنند و به این ترتیب حضور خود را در این بازار تمدید کنند.

تمام صادرات با ارز آزاد انجام نمی شود

 صادرکنندگان کاالها را با دالر 13 هزار تومانی حساب نکنند

همسایه ها، راه عبور تولیدکنندگان ایرانی از بحران

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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اخبار

کاهش چشمگیر قیمت خودرو در راه است؟
ب��ازار خودروهای وارداتی تکان می خورد؛ این انتظاری اس��ت که در حال 
حاض��ر فضای خودرویی کش��ور از مصوب��ه ای انتظار دارند ک��ه در روزهای 

گذشته مجلس با طرح آن موافقت کرد.
  ب��ه گزارش پ��دال نیوز به نقل از خبرآنالین، هم��ه هیاهوها با یک خبر 
ایجاد ش��د و یک شبه کلی سروصدا به راه انداخت؛ واردات خودروهای تمام 
برقی و تمام هیبریدی آزاد شد. با منتشر شدن این خبر، آنقدر سر و صدایی 
در ب��ازار خودرو ب��ه وجود آمد که حتی در یک��ی دو روز بازار رو به کاهش 

قیمت خودرو را شاهد بودیم.
 این در حالی اس��ت که در حال حاضر واردات هر کاالیی در داخل کشور 
که امکان تولید دارد، ممنوع است و خودرو نیز در زمره این کاالها قرار دارد. 
چندی پیش مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات اعالم کرد که به هیچ 

عنوان واردات خودرو در سال 98 در دستور کار قرار ندارد. 
آنطور که روند قیمت ها در بازار خودرو نشان می دهد، خودروهای وارداتی 
به حدی افزایش قیمت داشته اند که قیمت هایی نزدیک به قیمت خانه پیدا 
کرده اند و اغلب با قیمت هایی میلیاردی در بازار به فروش می رسند. این در 
شرایطی است که عده ای از دالالن با ایجاد انتظار تورمی در این بازار، باعث 

شدند که قیمت ها روز به روز باالتر رود. 
  دقیقا در مجلس چه تصویب شد؟ 

 اما نمایندگان مجلس در نشست علنی یکشنبه، ۲9 اردیبهشت امسال در 
جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو، با ماده ۴ این  طرح 
موافق��ت کردند. در ماده )۴( آمده اس��ت: واردات خودروهای س��واری تمام 
برق��ی – بنزینی )تمام هیبریدی( تا زمان تولی��د آنها در داخل از پرداخت 
حقوق ورودی معاف است. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای 
مذکور را ظرف مدت پنج س��ال فراهم کند. هزینه های مالی ناشی از اجرای 
این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده )3( این 

قانون تامین می شود.
  کاهش چشمگیر قیمت خودرو در راه است؟ 

 مجلس��ی ها اعتق��اد دارند که ای��ن مصوبه کمک زیادی ب��ه کنترل بازار 
خودرو می کند و به زودی ش��اهد کاهش چش��مگیر قیمت خودرو خواهیم 
بود. بهرام پارس��ایی، سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی 
می گوید: خوش��بختانه با وجود البی و ارتباطات قوی خودروس��ازان، کلیات 
طرح س��اماندهی بازار خودرو در مجلس به تصویب رسید. البته ما خواستار 
برگش��ت به طرح اولیه براساس آیین نامه بودیم، اما این درخواست پذیرفته 
نش��د و با توجه به تغییراتی که در محتوای طرح رخ داده بود، ناچار بودیم 

این طرح را مجددا به کمیسیون برگردانیم.
 س��خنگوی کمیسیون اصل 9۰ متذکر می شود:  یکی از پیشنهادات دیگر 
م��ا در این طرح با توجه به مش��کالت آالیندگی و زیس��ت محیطی خصوصا 
در کالنش��هرها این بوده که از واردات خودروهای هیبریدی حمایت شود و 

تعرفه واردات این خودروها مشابه سال گذشته باشد. 
 

طراحی 4 خط جدید مترو
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت پس از تکمیل خطوط 

فعلی متروی تهران چهار خط جدید طراحی خواهد شد.
 ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو«، یکی از مطالبات ش��هروندان 
منطقه ۲۲ شهرداری تهران بهبود و گسترش حمل و نقل عمومی منطقه و 

آوردن حداقل یک خط مترو به این منطقه است.
نوذرپور شهردار منطقه ۲۲ هم از زمان تصدی این سمت درباره مشکالت 

حمل و نقل عمومی منطقه بارها مطالبی را مطرح کرده است.
نوذرپ��ور پیش از این با اش��اره به نبود مت��رو در منطقه ۲۲ گفته بود که 
با توجه به بارگذاری جمعیت در منطقه ۲۲ و پروانه هایی که برای س��اخت 
و س��از صادر شده اس��ت در افق طرح جامع برای این منطقه استقرار بیش 
از ۶5۰ هزار نفر تصور ش��ده اس��ت. بنابراین باید در این منطقه خط مترو 
در نظر گرفته ش��ود که البته این موضوع در دس��ت بررس��ی است و الجرم 

اتفاق می افتد.
نوذرپور در مردادماه س��ال 97 ه��م تاکید کرده بود که تالش می کنیم تا 
مترو را به منطقه وارد کنیم. اقدامات و هماهنگی های الزم با ش��ورای شهر 
انجام شده و مطالعات آن تا پایان شهریور به پایان می رسد. پس از آن تعداد 

خطوط و ایستگاه ها و سایر موارد اعالم می شود.
*طراحی ۴ خط جدید متروی پایتخت

در همین راس��تا در پی پیگیری های مس��تمر مدیریت شهری منطقه ۲۲ 
فاز نخس��ت ورود مترو به منطقه زده ش��د و پورس��یدآقایی معاون حمل و 
نق��ل و ترافیک ش��هرداری تهران به همراه علی نوذرپ��ور و معاونین منطقه 
از خطوط پیش��نهادی بازدید کرده و از  طراحی و ساخت چهار خط جدید 

متروی پایتخت پس از اتمام خطوط در دست اجرا خبر داد.
معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران با اش��اره به تکمیل خطوط 
۶ و 7 مترو طی سال آینده گفت: با بهره برداری کامل از این خطوط، حلقه  
متروی پایتخت به اتمام خواهد رسید اما مطالعه و طراحی چهار خط جدید 
متروی پایتخت در دس��ت اقدام است و پیرو این اقدام بازدیدی از زون ها و 

مسیری که قرار است این خطوط از منطقه گذر کنند داشتیم.
پورس��یدآقایی تصریح کرد: مترو تهران باید پوش��ش کاملی از حمل ونقل 
پاک و ایمن را در ش��هر تهران داش��ته باشد تا اثربخشی مترو بیش  از پیش 

در جابه جایی روزانه شهروندان مشخص شود.
براساس مستندات موجود اصلی ترین خط در منطقه ۲۲ خط شماره ۱۰ 

است که حداقل هفت ایستگاه در این منطقه خواهد داشت.

خودروسازان با وجود هشدار نبود برخی قطعات 
به تولید خودروی ناقص ادامه می دهند

حمید کش��اورز، یکی از مالکین صنایع تولیدی کروز گفت خودروس��ازان 
با وجود اعالم قطعه س��ازان نس��بت مش��کل تامین برخی قطعات همچنان 
به تولی��د محصوالت خود ادامه می دهند.  به گ��زارش پایگاه خبری »عصر 
خودرو«،  او با بیان این مطلب ادامه داد: تامین مواد اولیه از تولید سخت تر 
اس��ت و  از آغاز تحریم ها پیش بینی چنین اتفاقی می ش��د همانطور که در 
سال 9۱ هم این اتفاق درباره پژو ۲۰۶ افتاد. کشاورز همچنین با بیان اینکه 
بس��یاری از اتفاقات در صنعت خودرو ارتباطی به تحریم ندارد تصریح کرد: 
بزرگترین مش��کل ما  ثابت نگه داش��تن دالر طی سال های گذشته است و 
امروز ش��اهد باز ش��دن فنر ارز هس��تیم. یکی از مالکین گروه صنعتی کروز 
ادامه داد: در صنعت خودرو در تولید حدود ۲۰درصد وابس��ته به کشورهای 
خارجی هستیم، اما از نظر قیمتی تا 7۰درصد قطعات خودرو به ارز وابسته 
اس��ت. او در ادامه نیز گفت: مش��کل عمده صنعت خودرو این روزها تامین 

اعتبارات ریالی، تخصیص ارز  و رساندن پول به شرکای خارجی است.

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت 
برای جلوگیری از فعالیت دالالن و س��ودجویان، بهتر است افرادی که 
بیش از یک خودرو از خودروس��ازان خریداری می کنند برای پرداخت 
مالی��ات خودروی دوم به بعد به س��ازمان امور مالیاتی معرفی ش��وند 
ضم��ن اینک��ه ورود نهادهای اقتصادی برای کنترل ب��ازار نیز ضروری 

است.
امیرحس��ن کاکایی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار داش��ت: با توجه به 
اینکه بازار خودرو همچنان روند پرتالطمی س��پری می کند و بیش��تر 
بازیگران این بازار را دالالن و واس��طه ها تش��کیل می دهند، بهتر است 
برای کنترل فعالیت این افراد، س��ازمان های اقتصادی و مالیاتی ورود 

کرده و برای خرید بیش از یک خودرو مالیات در نظر بگیرند.
وی افزود: افرادی در بازار خودروی کش��ور فعال هستند که با وجود 

محدودیت های لحاظ شده از سوی خودروسازان، موفق به ثبت نام های 
متعدد شده و خودروهای خریداری شده را با سودهای باال در بازار به 
فروش می رسانند، بنابراین الزم است که برای خرید خودروهای اضافی 
که با هدف غیرمصرفی و با نیت س��رمایه گذاری خریداری می ش��وند، 

مالیات در نظر گرفته شود تا از داللی ها جلوگیری شود.
ب��ه گفته کاکایی، در صورت اعم��ال محدودیت های اینچنینی، بازار 
خودرو با کاهش فعالیت دالالن روبه رو ش��ده و بس��یاری از این افراد 
س��رمایه خود را از این حوزه خارج خواهند کرد. به این ترتیب آرامش 
نسبی به بازار خودرو بازگشته و از التهابات این بازار کاسته خواهد شد.

ای��ن کارش��ناس صنعت خودرو تاکی��د کرد: اگر قوانی��ن اینچنینی 
همچون وضع مالیات از خریداران خودرو با هدف سرمایه گذاری، وضع 
ش��ود تا تنها مصرف کنندگان واقعی برای خرید خودرو اقدام کنند؛ در 

آن ص��ورت قیمت ها روند نزولی به خود گرفته و بازار از این ش��رایط 
خارج خواهد شد.

عض��و هیأت علمی گروه مهندس��ی خودرو دانش��گاه علم و صنعت 
قیمت های فعلی خودرو در بازار را کاذب و غیرواقعی دانس��ته و تاکید 
کرد: در حال حاضر خری��داران واقعی حاضر به پرداخت مبالغ تعیین 
ش��ده از س��وی دالالن در بازار آزاد برای خودروهای پرتیراژ نیستند و 
س��ودجویان با عددسازی و خرید و فروش های صوری، قیمت ها را باال 

نگه داشته اند.
وی اظهار داشت: خودروسازان به تنهایی قادر به کنترل قیمت ها در 
بازار خودرو نیستند و الزم است نهادهای دیگر همچون بانک مرکزی و 
سازمان های اقتصادی نیز به این موضوع ورود کنند تا قیمت خودروها 

در بازار واقعی شود.

معرفی ثبت نام کنندگان بیش از یک خودرو به سازمان مالیاتی

عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س معتقد اس��ت اعمال 
سیاس��ت های مالیاتی بس��اط دالالن را از بازار جمع کرده و باعث ثبات 

نسبی بازار می شود.
س��یده حمی��ده زرآبادی، عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس 
در گفت وگ��و با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اش��اره به راهکارهای 
مناسب برای ساماندهی بازار خودرو، گفت: در حال حاضر خودرو مانند 
زمین و مس��کن به کاالیی س��رمایه ای تبدیل شده است به همین دلیل 

مردم برای حفظ ارزش نقدینگی خود به این بازار هجوم آوردند.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس ش��ورای اسالمی افزود: 
با اخ��ذ مالی��ات از خرید و فروش خ��ودرو می ت��وان از افزایش قیمت 

چهارچرخ ه��ا جلوگی��ری کرد از س��وی دیگر بازار نیز به ثبات نس��بی 
می رسد.

قیمت خودروهای فرسوده نسبت به زمان خرید آن گران تر شده است
وی اظهار داش��ت: در حال حاضر ش��رایط بازار به گونه ای اس��ت که 
حتی قیمت خودروهای فرس��وده نسبت به زمان خرید آن گران تر شده 
است در حالی که این خودروها مستهلک شده و قابلیت استفاده ندارند.

ای��ن نماینده م��ردم در مجلس دهم خاطرنش��ان کرد: گران ش��دن 
خودروهای نو باعث ش��ده تمایل مردم به س��مت خودروهای مستهلک 
بیشتر شود که این امر تبعات نامطلوب بسیاری از جمله افزایش آلودگی 
هوا، خس��ارت جانی و... به همراه دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه از آنجایی که خودرو به کاالیی 
س��رمایه ای تبدیل شده است با مرور زمان از ارزش آن کاسته نمی شود، 
ادامه داد: عالوه ب��ر دریافت مالیات از خرید و فروش خودرو باید، برای 
اس��قاط خودرو نیز چارچوب زمانی در نظر گرفته ش��ود تا پس از زمان 
مشخصی خودروهای فرس��وده از رده خارج شود. زرآبادی تصریح کرد: 
در صورت��ی که ۱۰ تا ۲۰درصد مالیات از قیمت خودرو به ازای خرید و 
فروش اخذ ش��ود بساط داللی تا حدودی جمع می شود. در حال حاضر 
سوداگران در بازار خودرو جوالن می دهند در نتیجه به راحتی می توانند 
قیمت ها را افزایش دهند. وضع مالیات به راحتی از سود آنها می کاهد و 

انگیزه آنها برای جوالن در این بازار را از بین می رود.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس خصوصی س��ازی را تنها راه نجات 
صنعت خودروس��ازی دانس��ت و گفت اگر سهام خودروس��ازی به یک شخص 
فروخت��ه ش��ود، خود آن فرد با مناب��ع مالی که در اختی��ار دارد تحریم را دور 
می زن��د. برنام��ه »مناظره« رادیو گفت و گو با موض��وع جوالن دالل ها در بازار 
خ��ودرو و دامن زدن ب��ه نرخ های غیرواقع��ی و حبابی در این ب��ازار با حضور 
محمدرضا منصوری، عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس روانه آنتن رادیو 

گفت و گو شد.
محمدرضا منصوری در آغاز مصاحبه با رادیو گفت و گو، مشکل اصلی را در 
ساختار اقتصاد کشور دانست و عنوان کرد: در حال حاضر پول و نقدینگی باال 
در کش��ور به س��مت خودرو سرازیر شده و در این بازار مشکل ساز شده است و 

فردا ممکن است وارد بازار دیگری شود و اختالل ایجاد کند.
وی افزود: افرادی که سیاس��تگذار و تصمیم س��از هس��تند ی��ا دانش کمی 
درخصوص اقتصاد دارند یا به عمد در حال ضربه زدن به کش��ور هس��تند و تا 
زمانی که اقتصاد ما دولتی باش��د و افرادی برای آن تصمیم بگیرند که در زیان 

شریک نباشند وضعیت به همین روال خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: به عنوان مثال ما در طول 
۱۲ س��ال، دالر را بر روی عدد هزار تومان ثابت نگه داش��تیم و در قبال آن به 
کشورهای دنیا سود ۲۴درصد سود پولی به دالر پرداخت کردیم. همین کار به 

ظاهر کوچک هر اقتصادی در دنیا را نابود می کند.
منصوری به خودروهای ناقص که منتظر یک قطعه وارداتی هس��تند، اشاره 
کرد و گفت: چرا س��ال گذش��ته که مردم پول خرید خودرو را کامل پرداخت 
کردند و صنعت خودروسازی در تحریم نبود اقدام به خرید این قطعه نکردیم؟ 
البته ممکن است این قطعه قبال تهیه شده باشد و تامین کنندگان برای دریافت 

پول و اعمال فشار بیشتر بر خودروسازان در انبار ذخیره کرده اند.
وی تصری��ح کرد: تا ۱۰ س��ال دیگر هم توانایی س��اخت قطعه مورد نظر را 
نداریم چون تکنولوژی مربوط به س��اخت آن را نداریم. حتی کشورهایی مانند 
آمری��کا هم توانایی و تکنولوژی س��اخت تمام قطعات مورد نیاز خودروس��ازی 

را ندارد.
نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از 
برنامه  به زیان باالی صنعت خودروس��ازی پرداخت و اظهار داش��ت: نمی توان 

بدهی فعلی این صنعت را جبران کرد مگر اینکه سهام آن به شخصی فروخته 
ش��ود تا خ��ود آن فرد قطعه مورد نظ��ر را وارد کند. در واقع خصوصی س��ازی 

صنعت خودروسازی تنها راه نجات آن است.
منصوری خاطرنش��ان کرد: در دنیا هیچ چیزی تحریم ش��دنی نیس��ت و اگر 
پول وجود داش��ته باش��د از کانال های مختلف می توان تحری��م را دور زد. در 
خودروس��ازی هم مش��کل اصلی تحریم نیس��ت، بدهی هنگفت آن اس��ت که 

توانایی خرید قطعات را از خودروسازان گرفته است.
وی در ادام��ه تاکید کرد: برای جلوگیری از عمیق ش��دن چالش این حوزه، 
خودروس��ازی هرچه سریع تر باید واگذار شود چراکه دولت هیچ گاه نخواسته و 

نه توانسته در این صنعت رونق ایجاد کند.
عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س با بیان اینکه انحصار ۴۰ س��اله 
خودروس��ازی ایران باید خودروس��ازان را قدرتمند می کرد، عن��وان کرد: این 
صنعت همواره با دریافت کمک های مالی از دولت، بدهی خود را بزرگ تر کرده 
اس��ت و این تزریق منابع، کمکی در جهت رشد این صنعت نداشته است چون 

در سیستم بزرگ و پر از فساد آن از بین رفته است.

اعمال سیاست های مالیاتی دست دالالن را از بازار خودرو کوتاه می کند

صنعت خودرو چگونه تحریم ها را دور خواهد زد؟
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کسب و کارامـروز8

فعاالن اقتصادی غیرقابل پیش بین��ی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و 
محصوالت، بی ثباتی سیاس��ت ها، قوانی��ن و مقررات و رویه های اجرایی ناظر 
به کس��ب و کار و دشواری تأمین مالی از بانک ها را نامناسب ترین مولفه های 

کسب و کارها ارزیابی کرده اند.
به گ��زارش فارس، براس��اس نتایج حاصل از 
پایش ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان 
۱397، رقم ش��اخص کل، ۲7/۶ )نمره بدترین 
ارزیابی ۱۰ اس��ت( محاس��به ش��ده که بهتر از 
وضعیت این ش��اخص نس��بت به ارزیابی فصل 

گذشته )پاییز ۱397 با میانگین ۴9/۶( است.
همچنی��ن ای��ن ارزیاب��ی ک��ه توس��ط اتاق 
بازرگان��ی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران و 
با توجه به ماده ۴ قانون بهبود مس��تمر محیط 
کس��ب و کار تهیه ش��ده، بیانگر آن اس��ت که 
از دی��د فعاالن اقتص��ادی مش��ارکت کننده در 
این پایش، در اکثر اس��تان ها وضعیت بیش��تر 

مؤلفه های مؤثر بر محیط کس��ب و کار ایران در زمستان ۱397، تا حدودی 
مساعدتر شده است.

نامناسب ترین و مناسب ترین مولفه های محیط کسب و کار کشور

در زمس��تان ۱397، فعاالن اقتصادی مش��ارکت کننده در این پایش، سه 
مؤلفه: ۱- غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصوالت، 
۲- بی ثباتی سیاس��ت ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب 
و کار و 3- دش��واری تأمین مال��ی از بانک ها 
را نامناسب ترین و س��ه مؤلفه: ۱- محدودیت 
دسترس��ی به آب، ۲- محدودیت دسترسی به 
حامل های انرژی ) ب��رق، گاز، گازوییل و...( و 
3- محدودیت های دسترس��ی به شبکه تلفن 
هم��راه و اینترنت را مناس��ب ترین مؤلفه های 
محیط کس��ب و کار کش��ور نس��بت به سایر 

مؤلفه ها ارزیابی کرده اند.
قابل ذکر اس��ت که در چهار دوره نخس��ت 
اج��رای این طرح، دش��واری تأمی��ن مالی از 
بانک ها به عنوان نامس��اعدترین مؤلفه کسب 
و کار ارزیابی ش��ده بود اما در شش دوره اجرا 
از پایی��ز ۱39۶ تا زمس��تان ۱397، غیرقابل 
پیش بین��ی بودن و تغیی��رات قیمت مواد اولیه و محصوالت، نامس��اعدترین 
مؤلفه کس��ب و کار ارزیابی شده است. محدودیت دسترسی به برق در شش 

دوره اجرای طرح مساعدترین مؤلفه کسب و کار ارزیابی شده است.

»کارنو« عنوان رویدادی اس��ت که ش��رکت کنندگان با حض��ور در کارگاه های 
آموزشی، مشاوره و مسابقه برای توسعه کسب و کار خود توانمند می شوند.

ب��ه گزارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، توانمندس��ازی نیروی انس��انی برای 
حضور در فضای کس��ب و کار اولویت مهم برای 
کارآفرین��ی اس��ت. از این رو ب��ا حمایت کانون 
پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
رویدادی با عنوان »کارنو« هر ماه برگزار می شود. 
روی��دادی که ایجاد انگیزه در میان دانش��جویان 
رشته های مختلف و انتقال مفاهیم کارآفرینی آن 
را متفاوت از دیگر برنامه های آموزشی کرده است.
در »کارن��و« فض��ای ورود ب��ه کس��ب و کار 
شبیه سازی شده است. شرکت کنندگان با حضور 
در کارگاه های آموزشی، مشاوره و مسابقه کسب 
و کار با این فضا آش��نا می شوند.  آشنایی با مدل 
و بوم کس��ب و کار، آش��نایی با مباحث مالکیت 

فکری، آشنایی با جست وجو و ثبت پتنت، آشنایی با کارآفرینان موفق، حل مسئله 
و خالقیت، مدیریت هزینه و خرید، تفکر تحلیلی و تصمیم سازی برخی از عناوین 
آموزش��ی این رویداد اس��ت. همچنین ش��رکت کنندگان در رویداد براساس تیپ 

شخصیت شغلی به تیم های 8 تا ۱۲ نفره تقسیم می شوند و هر تیم با راهنمایی های 
پش��تیبان خود با تشکیل جلسات گروهی ایده مناسب را انتخاب می کند. پس از 
تکمیل مدل کسب و کار تیم ها آن را تا مرحله ارائه به سرمایه گذار پیش می برند. 
در نهای��ت در روز آخ��ر رویداد ه��ر گروه مدل 
کس��ب و کار خ��ود را ب��رای داوری به نمایش 
می گذارد. همچنین در زم��ان برگزاری رویداد 
مش��اوران در زمینه های مختلف کس��ب و کار، 
کارآفرینی، بازاریابی و تیم س��ازی به راهنمایی 
و مش��اوره تیم ها می پردازند تا هر تیم بتواند به 
بهبود و توس��عه مدل و بوم کسب و کار و ایده 
خود بپردازد. پس از رویداد نیز شرکت کنندگان 
در صورت تمایل برای ورود به فضای کارآفرینی 
می توانند با طرح ایده، معرفی تیم خود و پس 
از تاییدی��ه ه��ای اولیه از خدمات��ی که »کارنو 
استارتاپ« به آنها ارائه می دهد استفاده کنند. 
هر ماه بین ۲ تا ۴ رویداد کارآفرینانه »کارنو« در 
تهران و سایر شهرستان ها برگزار می شود. »کارنو« از سال ۱39۰ با رویکرد تغییر 
نگرش و ایجاد توانمندی در سرمایه های انسانی کشور به منظور حضور در فضای 

کسب و کار و کارآفرینی طراحی شده است.

فضای کسب و کار از خالقیت جوانان میزبانی می کندنامناسب ترین مولفه های فضای کسب و کار از نگاه فعاالن اقتصادی

مدیر توسعه فناوری و تجاری سازی مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف ضمن 
ارائه برخی دیدگاه های خود پیرامون حوزه دانش بنیان در کش��ور، شبکه سازی 
برای ش��رکت های دانش بنیان و برقراری ارتباط س��الم آنها ب��ا صنعت را مورد 
تأکید قرار داد و گفت: خوشبختانه فعالیت های دانش بنیان دانشجویان تداخلی 
با فعالیت های علمی آنها ندارد، اما ش��رایط کشور به گونه ای است که برای رشد 

و پیشرفت این حوزه همه از تولیدکننده تا مصرف کننده باید هزینه بدهند.
رضا ش��فاعی در گفت وگو با ایس��نا، ضمن بیان دیدگاه خود نسبت به حوزه 
دانش بنیان در کش��ور، گفت: از سال های گذشته بحث مراکز رشد و پارک های 
علم و فناوری مطرح شده و به دنبال آن امکانات خوبی در اختیار دانشجویان و 
فارغ التحصی��الن قرار گرفته تا آنها بتوانند از اندوخته های علمی خود برای رفع 
مش��کالت واقعی جامعه و صنعت اس��تفاده کرده و فاصله صنعت و دانشگاه که 
از قدیم وجود داش��ته را کم کنند. وی توضیح داد: فعالیت ها در حوزه تش��کیل 
ش��رکت های دانش بنیان و اس��تفاده از دانش و تحصیالت برای ورود به عرصه 
فن��اوری و ورود فناوری به ب��ازار در قالب محصوالت تخصص��ی، از قبل وجود 
داشته، اما از حدود ۱5 تا ۲۰ سال گذشته با محوریت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در حوزه دانشگاه عملیاتی 

شده و در حال حاضر به رشد خوبی رسیده است.
مدیر توسعه فناوری و تجاری سازی مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف ادامه 
داد: نهادهای مرتبطی در حوزه دانش بنیان ایجاد شده، به طوری که می توانیم 
از شکل گرفتن زیست بوم کارآفرینی صحبت کنیم، اما همه این موارد متأثر از 

وضعیت کالن اقتصادی و صنعتی کشور است.
ش��فاعی با بیان اینکه شرایط کنونی اقتصادی تهدید و در عین حال فرصت 
اس��ت، گفت: همواره از س��وی ش��رکت ها این شکایت وجود داش��ته که موانع 
غیرعادی پیش روی آنهاس��ت ی��ا صنایع آنطور که باید از خدمات ش��رکت ها 
بهره مند نمی ش��وند. به طور خاص ش��رکت ها به صنعت خودرو اشاره کرده اند 

و این موضوع که در این صنعت از توانمندی های آنها استفاده نشده است.
وی خاطرنش��ان کرد: ش��رایط تحریم فرصتی را برای ش��رکت های فناور به 
وجود آورده تا با اقبال بیش��تری از س��مت صنایع روبه رو شوند و از موانعی که 
پیش تر داش��ته اند، عبور کنند. جنبه تهدید ش��رایط تحریم، زمانی اس��ت که 
شرکت ها نیازمند خرید قطعات از خارج کشور یا صادرات محصول خود هستند 
که در این ش��رایط مش��کالتی ب��رای نقل و انتق��ال ارز و واردات قطعات پیش 
می آید. مدیر توس��عه فناوری و تجاری سازی مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف 
یادآور ش��د: اکوسیستم کارآفرینی و استارت آپی کشور هنوز آنقدر بزرگ نشده 
که بتواند ش��رایط اقتصادی کش��ور را تغییر دهد. از بین حدود ۴ هزار شرکت 
دانش بنیان، تعداد ش��رکت های بزرگی که بتوانند تغییرات قابل مالحظه ای در 

اقتصاد کنونی به وجود بیاورند، انگشت شمار است.
ش��فاعی تشریح کرد: ش��رکت ها زمانی که به حدی از رشد و بلوغ می رسند، 
باید بتوانند وارد بازار بورس ش��وند و س��هام خود را به صورت حقوقی منتش��ر 
کنن��د. آنها از ای��ن طریق خود را تأمی��ن مالی می کنند و می توانند به رش��د 
بیشتر ادامه دهند. شرکت ها در کشور ما هنوز به چنین جایگاهی نرسیده اند و 
نمی توانند تأثیر قابل مالحظه ای در اقتصاد بگذارند. خود این مسئله هم نیاز به 
برنامه ریزی بیش��تری دارد، چراکه اگر قرار است اندازه شرکت های دانش بنیان 
کوچک باقی بماند، ش��اهد خواهیم بود که این شرکت ها نمی توانند انتظار ما از 
اقتص��اد دانش بنیان را برآورده کنند، بنابراین باید حمایت های خاص و مس��یر 

رشد برای شرکت های کوچک در نظر گرفته شود.
وی شبکه سازی برای شرکت های کوچک را نیز مورد تأکید قرار داد و افزود: 
الزم اس��ت اطالعات ش��رکت ها در اختیار صنعت قرار گیرد و نیازهای صنعت 

به ش��کل سالمی برآورده شود. از نگاه صنعت که به موضوع نگاه شود، می شود 
به صنایع از جهت ریس��ک پذیر نبودن ش��ان ح��ق داد؛ زمانی که خودروی یک 
شرکت خودروسازی در اختیار میلیون ها نفر قرار می گیرد، کوچک ترین ایرادی 
در محص��ول می توان��د میلیون ها نفر را درگیر کند و طبیعی اس��ت که صنعت 
نخواه��د در چنین مواردی ریس��ک کند. این در حالی اس��ت ک��ه فرصت ارائه 
خدمات و محصوالت باید وجود داش��ته باش��د و این موضوع نیازمند میزانی از 
ریس��ک پذیری، از سوی صنعت اس��ت. همچنین ارائه کنندگان محصوالت باید 
انواع آزمایش ها و بررسی ها را انجام دهند و محصول خود را با محصوالت دیگر 

استارت آپ ها مقایسه کنند تا احتمال خطا کاهش یابد.
مدیر توسعه فناوری و تجاری سازی مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف تأکید 
کرد: این موضوع که چطور می توان عرق ملی را در افراد افزایش داد و ش��رایط 
را به گونه ای فراهم کرد که همه بتوانند یک قدم بیشتر بردارند و نقش خود را 

در ارتقای دانش و فناوری ملی ایفا کنند، نیاز به برنامه ریزی دارد.
ضرورت بازنگری در حوزه های کالن 

ش��فاعی ضمن اش��اره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اینکه مس��ئله اول 
دانشگاه و دانشجو، تربیت علمی و کمک به رفع نیازهای علمی و در درجه دوم 
اهمیت، رفع نیازهای فناورانه یا رفاهی مردم اس��ت، گفت: نباید این طور باشد 
که به منظور به انجام رس��اندن یک وظیفه دیگر، وظیفه اصلی دانشگاه نادیده 
گرفته ش��ود. خوشبختانه در حوزه ش��رکت های دانش بنیان کمتر شاهد چنین 
تداخل هایی هستیم و بیشتر فعالیت های سیاسی دانشجویان است که ماهیتی 

متفاوت با فعالیت های علمی آنها دارد.
وی تصری��ح کرد: اگر به مس��ائل فرهنگی و سیاس��ی رویکرد علمی داش��ته 
باشیم و بین این مسائل و نظریه های علمی پیوند برقرار کنیم، می توانیم ارتباط 
ریش��ه ای این مس��ائل را با اقتصاد و تولید ببینیم. از دانشگاه انتظار می رود افق 
بلندتری نس��بت به مس��ائل مختلف داشته باش��د و از این طریق وظایف خود 

نسبت به عرصه های علمی و اجتماعی را به انجام برساند.
مدیر توس��عه فناوری و تجاری س��ازی مرکز رش��د دانش��گاه صنعتی شریف 
ارتباط کم بین بازار و کس��انی که فناوری در اختیار دارند را چالش مهم حوزه 
دانش بنیان دانس��ت و گفت: نمی توان انتظار داشت یک شرکت داخلی یک باره 
محصولی را تولید کند که قابل رقابت در صنعت باش��د؛ بلکه باید مس��یر رشد 
برای شرکت ها فراهم شود که موضوع یک عزم ملی می طلبد. برای آنکه بتوانیم 
در اقتصاد حرفی برای گفتن داش��ته باشیم و به خودمان تکیه کنیم، همه باید 
هزینه بدهند. این هزینه دادن هم نیازمند تنظیمات و شاخص ها و بررسی های 
دقیق تر است. ش��فاعی ادامه داد: به عنوان مثال در صنعت خودرو، هزینه های 
گمرکی واردات خودرو باال است و دیگر حمایت ها هم وجود دارد. در عین حال 
تولیدکننده داخلی باید زحمت زیادی متقبل ش��ود و از بخش��ی از س��ود خود 
ص��رف نظر کند. این تالش باید دوطرفه و هدفمند باش��د؛ یعنی در عین حال 
که تولیدکننده انتظار س��ودآوری محصول خارج��ی را از محصول خود ندارد، 
مصرف کنن��ده هم بپذیرد موقتاً به محصول خارجی دسترس��ی ندارد. با وجود 
حمایت ها از صنعت خودرو، این صنعت هنوز رشد طبیعی خود را نداشته، چرا 
که حمایت ها درس��ت تعریف نشده و در نهایت به ضعیف و شکننده بودن این 

صنعت انجامیده است.
وی در پایان ریش��ه یابی مس��ائل و بازنگری اساس��ی در حوزه های اقتصاد و 
صنعت را ضروری دانس��ت و گفت: با وجود فس��ادهای پیش آمده در س��طوح 
مختلف، ش��رایط کنونی بیشتر شبیه به مس��ابقه ای برای بهره برداری بیشتر از 
منابع ملی از س��وی افراد یا مجموعه ها اس��ت که این ش��رایط باعث می ش��ود 
ریشه یابی مسائل و برخی بازنگری ها در حوزه های کالن ضروری به نظر برسد.

بـا وجود اینکه گزارشـات قبلی از بقـای آیتونز روی مک او اس 10.15 خبر می دادند، اما به نظر می رسـد اپل 
تصمیم گرفته تا به عمر این برنامه پایان دهد؛ برنامه ای که حدود 18سال قبل یعنی 9 ژانویه 2001 توسط استیو 

جابز در رویداد Macworld معرفی شد.
بـه گزارش دیجیاتو، اپل می خواهد در نسـخه بعدی مـک او اس، آیتونز را با اپ های مسـتقل برای موزیک، 
تلویزیون و پادکسـت جایگزین کند. این نسخه از سیسـتم عامل مک در کنفرانس WWDC معرفی می شود 
که دو روز دیگر یعنی دوشـنبه سـاعت 21:30 به وقت تهران برگزار خواهد شـد. خبرگزاری بلومبرگ در این 

رابطه می نویسد:
آیتونز طی دو دهه اخیر در نقش یک برنامه محوری برای موسیقی، فیلم، سریال های تلویزیونی، پادکست ها 
و مدیریت دیوایس ها به شـمار می رفت. امسـال اپل آماده اسـت تا وارد عصر جدیدی شـود. این کمپانی سـه 

اپلیکیشن جدید را برای مک معرفی می کند: موزیک، تی وی و پادکست که جایگزین آیتونز خواهند شد.
این اطالعات با گزارشـات اخیر وب سـایت 9to5Mac هم مطابقت دارد. نویسنده این سایت مدعی شده بود 
آیتونز روی مک به Music تغییر نام خواهد داد. به عبارتی اپ جدید Music ابزار اصلی کاربران برای مدیریت 

دستگاه های مختلف اپل است.
استیو جابز در سال 2001 در مورد آیتونز گفت: اپل باز هم مهارت خودش را به نمایش گذاشت و اپلیکیشن های 
پیچیده را سـاده و قدرتمند کرد. آیتونز به مراتب پیشرفته تر از دیگر برنامه های مشابه است و امیدواریم رابط 

کاربری ساده این برنامه، کاربران بیشتری را به سمت دنیای موزیک دیجیتال بکشاند.
البته طی سـال های اخیر انتقادات زیادی از این برنامه پرحجم و سـنگین شده است و به همین دلیل، تقسیم 

آن به سه اپ مستقل برای موزیک، تلویزیون و پادکست می تواند تصمیم خوبی باشد.
انتظار می رود اپل در مراسم WWDC 2019 از نسخه های جدید سیستم عامل هایش یعنی iOS 13 و مک او 
اس 10.15 به همراه watchOS 6 و tvOS 13 رونمایی کند. این مراسـم رأس سـاعت 21:30 دوشنبه 13 خرداد 

برگزار خواهد شد و ما هم در دیجیاتو به رسم هر سال، این رویداد را به شکل زنده پوشش خواهیم داد.

آسیب شناسی فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان

حمایت های خاص برای شرکت های کوچک در نظر گرفته شود

وداع با یک نرم افزار محبوب

 اپل پس از 18سال آیتونز را بازنشسته می کند

دریچــه

با اس��تقرار ش��رکت های خالق و نوآور فع��ال صنایع فرهنگی در پ��ارک ملی علوم، 
فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، فعالیت خالقان و نوآوران این حوزه توسعه می یابد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، در راستای انعقاد تفاهم نامه ای میان 
دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق و پارک ملی علوم، فناوری های نرم 
و صنایع فرهنگی فراخوان پذیرش استقرار شرکت های خالق و نوآور در این پارک اعالم 
و فرآیند پذیرش شرکت ها، واحدها و تیم های نوآور در حوزه صنایع فرهنگی با اولویت 

صنایع دستی، گردشگری، رسانه، مد و لباس و طراحی آغاز شد.
در چارچوب مقررات و دس��تورالعمل هاي پارک ملی علوم، فناوري های نرم و صنایع 
فرهنگ��ی، فرآیند پذیرش ش��رکت ها و تیم های نوآور در ح��وزه صنایع فرهنگی آغاز و 
شرکت هاي متقاضی به منظور ارائه درخواست می توانند درخواست خود را ثبت کنند.

فعالیت خالقان و نوآوران در حوزه 
صنایع فرهنگی توسعه می یابد

یکشنبه
12 خرداد 1398

شماره 1323
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پهلوان��ی گف��ت ارائ��ه راهکارهای دقیق تجاری س��ازی و ایجاد کس��ب وکار 
دانش بنیان در حوزه گیاهان دارویی به رفع بخش��ی از مش��کالت و چالش های 

موجود در این حوزه منجر و زمینه رونق تولید و اقتصاد فراهم می شود.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی 
نخبگان، پهلوانی به پتانسیل سیستان وبلوچستان 
در حوزه کش��ت گیاه��ان  دارویي گرمس��یري و 
گیاهان ادویه اي اش��اره کرد و گفت: در اس��تان 
حدود ۱۲۰۰ گونه گیاهی متعلق به 83 جنس و 
35 خانواده وجود دارد که برخی از آنها آندمیک 
)بومی( ایران و یا به طور خاص آندمیک اس��تان 
محسوب می شود. وی افزود: ناحیه رویشی ایرانی 
و تورانی سیستان وبلوچس��تان از شهرستان های 
زابل، زه��ک، هیرمند، هامون، نیم��روز، زاهدان، 
خاش و بخش��ی از سراوان، س��وران و مهرستان 
تش��کیل ش��ده که گونه های جنگلی شاخص آن 
ش��امل بنه، ب��ادام کوهی، تاغ، گز، اس��کنبیل و 

گونه های دیگری همچون زیتون وحش��ی، ارژن، انجیر، پده، س��نجد و بادامک 
است. رئیس بنیاد نخبگان سیستان وبلوچستان ادامه داد: ناحیه رویشی خلیجی 
و عمانی استان شامل شهرستان های چابهار، کنارک، سرباز، نیکشهر، ایرانشهر 

و دلگان از نظر پوش��ش گیاهی دارای تنوع و غنای بیش��تری اس��ت. عالوه بر 
آن، کهور ایرانی، کلیر، چگرد، پیر، توج، کنار، اس��تبرق، کهور پاکس��تانی، داز، 
گ��ز روغن، حرا، چش کنار و اناِر ش��یطان از مهمترین گونه های جنگلی ناحیه 
خلیجی و عمانی استان اس��ت. پهلوانی فقدان 
بازار مناس��ب و عدم ف��رآوري گیاهان  دارویي 
را از مش��کالت توس��عه صنعت گیاهان دارویی 
عن��وان کرد و اظهار داش��ت: راهکارهای دقیق 
تجاری س��ازی و ایجاد کس��ب وکار دانش بنیان 
در ای��ن حوزه باید مورد بررس��ی قرار بگیرد تا 
هم بخش��ی از مش��کالت و چالش های موجود 
در این ح��وزه رفع و هم با ایجاد ش��رکت های 
دانش بنی��ان، زمینه رونق تولید و اقتصاد فراهم 
ش��ود. وی در پایان با اش��اره به وجود بیش از 
3۰۰ گون��ه ب��ا ارزش دارویی در ای��ن خطه از 
س��رزمین ایران، خاطرنش��ان ک��رد: در صورت 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه توسعه 
کش��ت و ایجاد صنایع تبدیلی و همچنین به دست آوردن بازار منسجم فروش 
و صادرات، گیاهان دارویی می تواند نس��خه مناس��بی ب��رای درمان بیماری ها، 

چالش های اقتصاد و مشکالت اشتغال در این استان باشد.

نشس��ت هماهنگی مجری��ان و مش��ارکت کنندگان INOTEX ۲۰۱9 به 
منظور معرفی بخش های مختلف و ویژگی های هش��تمین دوره این نمایش��گاه 
در س��اختمان صندوق نوآوری و ش��کوفایی برگزار ش��د. در این نشست، ستاد 

برگ��زاری نمایش��گاه، ضم��ن معرف��ی تاریخچه 
روی��داد، ب��ه امکانات و فرصت ه��ای متنوعی که 
در اختی��ار اس��تارت آپ ها و ش��رکت ها قرار داده 
می ش��ود تا حضوری موثرتر در نمایشگاه داشته 

باشند، اشاره کردند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، بنابر اعالم س��تاد خبری 
اینوتکس۲۰۱9، در ابتدای این نشس��ت شاهین 
کلینی، کارش��ناس فن بازار ملی ایران در راستای 
معرفی برگزارکنندگان و حامیان این نمایش��گاه 
توضی��ح داد: از جمل��ه حامی��ان این نمایش��گاه 
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری، وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات و صندوق نوآوری و 
ش��کوفایی است. هفت دوره از برگزاری نمایشگاه 

inotex که از س��ال ۲۰۱۲ شروع ش��ده، می گذرد. طی سال های اولیه هدف 
از برگزاری نمایش��گاه جذب ش��رکت های خارجی به منظ��ور انتقال فناوری از 
خارج به داخل بود. به طوری که در سال ۲۰۱۶ تعداد شرکت های خارجی که 

در نمایش��گاه حضور پیدا کردند، به 8۰ عدد رس��ید و حتی این حضور به ثبت 
قرارداد با آنها هم منجر ش��د. بیشتر ش��رکت های خارجی حاضر در نمایشگاه 
به ترتیب از کش��ور روس��یه، یونان و هند، پرتغال و کره بود، اما بعد از برجام 
و اتفاقات��ی ک��ه ارتباطات با خ��ارج را محدود 
می ک��رد، تغییراتی در رویکرد نمایش��گاه ایجاد 
کردی��م. وی با اش��اره به حضور اس��تارت آپ ها 
و ش��تاب دهنده ها در نمایش��گاه و تالش برای 
افزایش تعداد آنها، افزود: رفته رفته با تغییرات 
جزئی که در رویکرد برگزاری نمایشگاه حاصل 
ش��د، ش��اهد حضور روز افزون اس��تارت آپ ها 
بودی��م، ب��ه ط��وری ک��ه امس��ال نی��ز حضور 
حداکثری آنها را خواهیم داشت. همچنین طی 
این فرآیند، تعداد غرف��ه داران نیز افزایش پیدا 
کرده است. کلینی با ذکر شعار امسال رویداد به 
نام »اکوسیس��تم نوآوری« زیر یک سقف، ادامه 
داد: همانطور که از این شعار بر می آید، در این 
نمایش��گاه که تقریباً تمامی پروژه های فناوری را پوش��ش می دهد. سعی ما بر 
این است که تعداد استارت آپ های شرکت کننده را افزایش دهیم که تعداد آنها 

در حال حاضر به بیش از ۴۰۰ نفر رسیده است.

اینوتکس 2019 با حضور 400 استارت آپ برگزار می شودلزوم بررسی راهکارهای ایجاد کسب وکار دانش بنیان در حوزه گیاهان دارویی

حتما تاکنون شنیده اید که می گویند برای دستیابی به موفقیت 
باید خارج از چارچوب )Outside the Box( فکر کرد، اما چطور 
می ت��وان از منطقه امن زندگی بیرون آمد و خارج از چارچوب فکر 

کرد؟ با ما همراه باشید تا پاسخ این سوال را بگیرید.
فک��ر ک��ردن خ��ارج از چارچوب بدین معناس��ت که ب��ه دنبال 
راهکارها و روش های متفاوت برای رس��یدن به نتیجه دلخواه خود 
هس��تید. فرض کنید قرار اس��ت از نقطه A به نقطه  B بروید، اما 
نمی خواهید مس��یر امتحان شده را برای رسیدن به مقصد انتخاب 

کنید.
خ��ارج از چارچوب فکر کردن ی��ا به عبارتی متفاوت فکر کردن، 
تاثیر مثبت زیادی روی پیش��رفت و موفقیت ش��ما خواهد داشت. 
توصیه می شود کارآفرینان این شیوه  فکر کردن را در پیش بگیرند، 
اما خ��ارج از چارچوب فکر ک��ردن، چگونه می تواند به پیش��رفت 
کارآفرین��ان کمک کند. در ادامه  این مقاله قصد داریم این ش��یوه  

تفکر را بررسی کنیم.
به چالش کشیدن وضع موجود

اگ��ر تمام اف��راد، وضعیت موج��ود را می پذیرفتن��د و به دنبال 
تغییر آن نبودند، قطعا ش��اهد هیچ پیش��رفت و ن��وآوری در دنیا 
نبودیم. اگر توماس ادیسون فکر می کرد المپ های گازی به همین 
ش��کل موجود خوب هس��تند و نیازی به تغییر ندارند، بدون شک 
المپ های حبابی و الکتریسیته ساخته نمی شد. اگر ادیسون خارج 
از چارچوب فکر نکرده بود، اکنون در دنیایی خاموش و بدون هیچ 

روشنایی زندگی می کردیم.
اگ��ر هر چیزی را غیرقابل تغییر بدانیم، هیچ وقت در جهت بهتر 
ش��دن حرکت نخواهیم کرد. با تفکر خارج از چارچوب و به چالش 
کشیدن وضع موجود، مدام به این فکر می کنید که چگونه می توان 
تجربه، محصول یا خدمات را بهبود داد. بدین ترتیب امکان رش��د 
و پیش��رفت فراهم می ش��ود و می تواند به تصمیمات هوشمندانه و 

مفید منجر شود.
داشتن دیدگاه وسیع تر

اگر تفکر و زاویه  دیدتان بس��ته باش��د، جهان مقابل چشمان تان 
کوچ��ک خواهد ب��ود. خ��ارج از چارچ��وب فکر ک��ردن می تواند 
جهان بینی شما را توسعه دهد و این امکان را در اختیارتان بگذارد 
ک��ه دیدگاه بهت��ری در مورد اتفاقات و وقایع در زندگی ش��غلی و 
ش��خصی خود داش��ته باش��ید. وقتی به دنبال دیدگاه های بهتر و 
روش ه��ای متفاوت انجام کار باش��ید، به دیدگاه های وس��یع تر و 

راه حل های بالقوه دسترسی خواهید داشت.
دیدگاه وس��یع می تواند پذیرش ش��ما را نس��بت ب��ه ایده های 
مختلف بیش��تر کند، بدین معنی که با یک دیدگاه کوچک محدود 

نمی شوید و به دیدگاه بی پایان دسترسی پیدا خواهید کرد.
انجام کار با کیفیت بیشتر

کس��ب و کاره��ای موفق، رویک��رد متفاوتی نس��بت به فرهنگ 
س��ازمانی دارند. ب��رای مثال، Zappos خرده  ف��روش مد، مزایای 
کاری خوبی مانند غذای رایگان، خدمات سالمت و بیمه تکمیلی، 

سرویس های رفاهی را در اختیار کارکنانش قرار می دهد.
ش��اید فکر کنید ارائه این امکانات باعث هدررفت پول می ش��ود 
 Zappos و س��ودآوری ش��رکت را به خطر می اندازد، اما مدیران

دیدگاه��ی وس��یع تر و خ��ارج از چارچوب دارند. آنها ب��ا ارائه  این 
مزایا، کارمندان توانمند را جذب و حفظ می کنند و باعث موفقیت 
هر چه بیشتر شرکت می شوند. آنها معتقدند کارمندان شاد و سالم، 

کارآمدتر، وفادارتر و سخت کوش تر خواهند بود.
شرکت Zappos با فکرکردن خارج از چارچوب درباره  فرهنگ 
سازمانی خود، سبب کیفیت بیش��تر کار و کارمندان می شوند که 
ارزش هزینه های��ی ک��ه برای ارائه این امکان��ات صرف می کنند را 

دارد.
حل مسائل به شیوه ای خالقانه تر

اگ��ر بخواهید مح��دود فکر کنی��د، هیچ پیش��رفت حرفه ای در 
انتظارتان نخواه��د بود. وقتی تعداد روش ه��ای انجام کار محدود 
باشد، بدین معناس��ت که برای آنچه می توانید به دست آورید نیز 
محدودیت وج��ود دارد، اما در مقابل، وقتی خ��ارج از چارچوب و 
قواعد فکر می کنی��د، فرصت ها و امکانات خوب��ی مقابل تان ظاهر 
خواهد ش��د. پس امکان هر راه حلی را خواهید داشت و می توانید 

راه خالقانه تری برای حل مسائل تان پیدا کنید.
به عنوان مثال ش��رکت نت فلیکس را در نظر بگیرید. این شرکت 
با ایجاد جایگزینی برای فروشگاه ویدئویی استاندارد با هزینه  اجاره 

و دیرکرد، مشتریان جهانی پیدا کردند. 
اگ��ر خارج از چارچوب فکر کنید، به چه راه حل های خالقانه ای 

دست خواهید یافت؟
منحصر به فرد بودن

چرا سعی نمی کنید چهره ای متفاوت باشید و خارج از چارچوب 
بیندیشید؟ وقتی بتوانید با دیدگاهی متفاوت به کسب و کار و شغل 
خ��ود نگاه کنی��د، در واقع به خودتان اج��ازه می دهید که متفاوت 

فکر کنید.
خارج از چارچوب فکر کردن، یک دارایی ارزش��مند برای شما و 
کس��ب و کارتان خواهد بود. مدیران بزرگ و ش��رکت های پیشگام 
به این درک رس��یده اند. شرکت اپل، روی این اصل کلیدی تمرکز 

کرده است: »متفاوت فکر کن«.
هیچ وقت از متفاوت فکر کردن نترس��ید. این نوع تفکر می تواند 
ش��ما را از رقبای ت��ان جلو بیندازد و کمک کن��د در بین دیگران، 

متفاوت و برجسته به نظر برسید.
سازگار بودن

در هر ش��غلی که باشید، یک اصل قطعی وجود دارد: حرفه  شما 
در طول زمان دچار تغییر خواهد ش��د. فناوری، خواس��ته  مردم و 
دیگ��ر موارد طی زمان تغییر می یابد و ش��ما باید بتوانید خود را با 

تغییرات سازگار کنید و در حرفه تان باقی بمانید.
در هر حرفه ای که هس��تید، باید به طور مداوم به پیشرفت و به 
روزش��دن خود کمک کنید. اگر اصول و تکنیک های تان را با گذر 

زمان تغییر ندهید، خیلی زود از رده خارج می شوید.
یک��ی از تاثیرات خوب تفکر خارج از چارچوب این اس��ت که به 
ش��ما کمک می کند تا بتوانید سازگار و منعطف باشید. ذهن شما 
در مقابل ایده ه��ا، راه حل ها و موقعیت های جدید منعطف خواهد 
ب��ود و بهتر می توانید چش��م انداز در حال تغییر کس��ب و کارتان را 

تحت کنترل بگیرید.
entrepreneur/ucan :منبع

چگونه همانند کارآفرینان موفق تفکر خارج از چارچوب 
داشته باشیم؟

وداع با یک نرم افزار محبوب

 اپل پس از 18سال آیتونز را بازنشسته می کند

یادداشـت

با ارائه خدمات مش��اوره از س��وی مرکز ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، رشد و ارتقای شرکت های دانش بنیان ارتقا می یابد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، س��ید صاحبکار خراسانی، رئیس 
مرکز ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنی��ان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
یادگیری و مش��ورت مستمر را یکی از نیازهای اصلی و ضروری شرکت های دانش بنیان 
عنوان کرد و گفت: ارائه خدمات آموزش و مش��اوره از س��وی این مرکز موجب رش��د 
و تقوی��ت ش��رکت های دانش بنی��ان در ابعاد مختلف می ش��ود. دبیر کارگ��روه ارزیابی 
ش��رکت های دانش بنیان گفت: مرکز شرکت  ها و موسسات دانش بنیان در سال گذشته 
خدمات متنوعی به منظور توانمندس��ازی ش��رکت ها و مؤسسات دانش بنیان ارائه کرده 

که یکی از مهمترین این خدمات ارائه مشاوره به شرکت های دانش بنیان بوده است.

رشد و ارتقای دانش بنیان ها با ارائه 
خدمات مشاوره ای



اشتباهات برندس��ازی و خطاهای مربوط به آن فقط مخصوص کسب 
و کاره��ای کوچک نیس��ت. گاهی اوقات ش��رکت های ب��زرگ نیز دچار 
چالش های برندسازی می شوند. از اشتباهات تبلیغاتی، تولید محصوالت 
بی کیفی��ت و کمپین ه��ای بازاریابی بی ربط به نیاز مش��تریان گرفته تا 
طراحی اس��تراتژی کس��ب و کار نادرس��ت همگی در زمره چالش های 
برندسازی و اشتباهات این حوزه قرار می گیرند. در این مقاله هدف اصلی 
من توجه به برخی از اش��تباه های بزرگ در زمینه برندس��ازی است. این 

اشتباه ها برندهای تازه کار و کارکشته را به یک اندازه درگیر می سازد. 
1. عدم بیان تاثیر محصول بر روی زندگی مشتریان

محصول اصلی هر برند باید به پرسشی اساسی پاسخ دهد: »چه چیزی 
در آن برای من نهفته است؟« برندهای تازه کار به طور معمول عالقه مند 
به تولید محصوالتی با جزییات بس��یار زیاد هستند. به این ترتیب چند 
سال نخست فعالیت آنها پر از تبلیغات و کمپین های پرزرق و برق برای 
محصوالت شان اس��ت. با این حال چنین برندهایی نسبت به بیان تاثیر 
محصول ش��ان بر روی زندگی مش��تریان بی توجه اند. ب��دون تردید بیان 
اهمیت یک محصول برای خریدار بس��یار باالست. به ویژه برای برندهای 
فع��ال در زمینه تکنولوژی که باید مخاطب را نس��بت به خرید محصول 

قانع کنند. 
اش��تباه بسیاری از برندها تصور مشتریان به عنوان »افرادی حرفه ای« 
در صنعت شان است. به این ترتیب با خیال راحت فقط به معرفی اجمالی 
محصوالت می پردازند. در حقیقت، فروش یک محصول به معنای فروش 
مزیت های آن برای خریدار اس��ت. ب��ه عنوان مثال، اگر لپ تاپ تازه من 
دارای ۶۴ گیگ رم باش��د، تاثیر آن به چه صورت خواهد بود؟ مشتریان 
لپ تاپ من باید از تاثیر این مقدار رم بر روی کارهای روزانه شان آگاهی 
یابند. در اینجا بحث اس��تفاده از خالقیت در راستای یافتن راهکارهایی 
برای توس��عه تجربه مالکیت محصول مان از سوی خریدار است. این امر 
فقط از طریق معرفی مزیت ها و تاثیر محصول مورد نظر بر روی زندگی 

خریدار صورت خواهد گرفت.
2. حضور در بازارهای غیرتخصصی برندمان

هی��چ برندی توانای��ی فروش همه طیف از محصوالت را ندارد. ش��اید 
خنده دار به نظر برس��د، با این حال بس��یاری از برندهای بزرگ اش��تباه 
مرب��وط به حض��ور در بازارهای غیرتخصصی و تالش ب��رای تولید همه 

محص��والت ممک��ن را انجام می دهن��د. امروزه مش��تریان از تحصیالت 
و منابع اطالعاتی بس��یار بیش��تری بهره  می برند. به همین دلیل یافتن 
نقاط ضعف محصوالت برندهای بزرگ برای آنها چندان دشوار نیست. به 
عنوان مثال، اگر برند کوکاکوال شروع به تولید اتومبیل های لوکس کند، 
چه واکنش��ی در مشتریانش ایجاد خواهد ش��د؟ به طور مشابه اگر برند 
پیتزا هات سراغ تولید گوشی هوشمند برود، چه سرنوشتی در انتظارش 
خواهد بود. برندس��ازی درست به معنای استقرار همیشگی در محدوده 
تخصص ش��رکت مان اس��ت. در اغلب اوقات برندهای بزرگ برای توسعه 
کسب و کارشان به سراغ بازارهای مرتبط با حوزه تخصص شان می روند. 
به این ترتیب میزان ریس��ک توس��عه برند به حداقل می رس��د. برخالف 
تصور بسیاری از صاحبان کسب و کار، امکان فعالیت به عنوان یک برند 
متخصص در تمام زمینه ها وجود ندارد. درست به همین خاطر مشاهده 
بازار داغ یک محصول در صنعتی دیگر نباید موجب ترغیب ش��رکت مان 
برای حضور در آن صنعت ش��ود. در غیر این صورت ریس��ک های زیادی 

برای برندمان به وجود می آید. 
3. از دست دادن مزیت برندمان

بدون تردید هر چیزی باید در زمانی مشخص تغییر کند. این طبیعت 
زندگی ماست. یک محصول بسیار موفق نیز پس از گذشت چند سال 
قدیمی می ش��ود. وقتی یک برند در مقابل نوآوری ها و دس��تاوردهای 
ت��ازه تکنولوژی مقاوم��ت می کند، دیر یا زود در نگاه مش��تریان خود 
با صفت هایی نظیر قدیمی و کهنه ش��ناخته خواهد ش��د. شرکت های 
موفق باید همیش��ه پیشگام عرصه استفاده از فناوری ها و دانش جدید 
باش��ند. فقط در این صورت همیش��ه جایگاه خود را در نگاه مخاطب 
حفظ خواهند کرد. همچنین بازی با ترندهای برتر عرصه کسب و کار 
و تالش ب��رای تولید کمپین های بازاریابی ج��ذاب نیز اهمیت خاصی 
دارد. با این حال در نگاهی وسیع، اهمیت استقبال از فناوری های تازه 
بس��یار بیشتر است. نکته مهم در این میان فهم درست معنای رویکرد 
به س��وی استفاده از تکنولوژی درست است. این امر به معنای تخریب 
تمام دس��تاوردهای قدیمی مان نیست. در حقیقت باید عالوه بر ایجاد 
تغییر در محصوالت مان هویت خود را نیز حفظ کنیم. بی ش��ک تالش 
برای استفاده از هر ایده تازه ای سرانجام مناسبی در پی ندارد. فعالیت 
بخش های توس��عه و تحقیق��ات در برندها نیز به همین دلیل اس��ت. 
وظیفه اصلی چنین بخش هایی خلق و شناس��ایی ایده های مناسب در 
راس��تای بهبود وضعیت برندهاست. این امر مانع اس��تفاده ناشیانه از 
ایده های تازه می ش��ود. هدف اصلی من در این بخش پیشنهاد بررسی 

تغییر و تحوالت صنعت م��ان در کنار توجه به موج های تازه در زمینه 
فناوری است. به این ترتیب همیشه تصویر فعال و به روزی از برندمان 

مخابره خواهیم کرد.
4. ناکامی های برندسازی مشترک

همکاری با س��ایر برندها در حوزه تخصصی مان فرصت مناسبی برای 
ایج��اد آگاهی بیش��تر و جلب نظر مخاطب فراهم م��ی آورد. به هر حال 
توانای��ی برندها در کنار هم افزایش پیدا می کند. متاس��فانه به مانند هر 
فعالی��ت دیگری، در اینجا هم برخی ایرادها وجود دارد. همکاری با دیگر 
ش��رکت ها برای برندس��ازی امکان نابودی سازمان درونی شرکت ها را به 
همراه دارد. به این ترتیب همکاری با دیگر شرکت ها برای ساخت برندی 
مشترک باید با دقت تمام صورت گیرد. در این میان توجه به نکات ذیل 

ضروری است:
• چ��ه محصول یا سرویس��ی مورد توجه مش��تریان م��ا را رقبا تولید 

می کنند؟
• آیا شرکت مورد نظر ارزش های مشابهی با شرکت ما دارد؟

• آیا آنها از شهرت مطلوبی در تاریخ شان بهره  می برند؟
• اهداف آنها از همکاری به چه صورت اس��ت؟ نکته مهم در این میان 

هماهنگی میان اهداف ما با شرکت های مورد نظر برای همکاری است.
آیا شما پیش از شروع به همکاری با یک شرکت دیگر اقدام به بررسی 
شایس��تگی ها و میزان هماهنگی میان دو شرکت می کنید؟ المان هایی 
نظیر ارزش ه��ای یک برند و الگوی روابط عموم��ی آن نقش موثری در 
جلب نظر مش��تریان دارد. به این ترتیب همکاری دو شرکت با الگوهای 
متفاوت در زمینه کسب و کار سرانجام مطلوبی به همراه نخواهد داشت. 
نکته مهم در برندسازی مشترک توجه به مدت دوام آن است. متاسفانه 
همکاری های کوتاه مدت موجب ضربه های جبران ناپذیری بر شهرت هر 

کدام از شرکت ها می شود. 
حفظ جایگاه به عنوان یک برند معتبر نیازمند تداوم در فعالیت مطلوب 
و اس��تراتژی قوی در زمینه برنامه ریزی اس��ت. کلید موفقیت برندهای 
بزرگ نیز در همین نکته نهفته است. آنها به ندرت اقدام به همکاری در 
زمینه تاسیس برندی مشترک می کنند، با این حال در صورت تمایل به 
چنین کاری بدون تحقیق و مطالعه پیرامون وضعیت شریک شان دست 
به همکاری نمی زنند. به هر حال در برندس��ازی پای اعتماد مشتریان به 
ما و محصوالت مان در میان است. هیچ شرکتی هم کمترین عالقه ای به 

ریسک بر روی شهرت و اعتبارش ندارد. 
wearemotto :منبع

در دنی��ای بازاریاب��ی اینترنت��ی طراحی کمپین تبلیغات��ی برای جذب 
مخاطب در وب سایت شما از اهمیت زیادی برخوردار است. شما با طراحی 
یک کمپین تبلیغاتی درست می توانید بازدیدکنندگان را به صورت هدایت 
شده به س��ایت خود دعوت کنید. آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید که 
قب��ل از طراحی یک کمپین باید به چه نکاتی توجه کنید؟ در این مطلب 
قصد داریم ش��ما را با س��واالتی آشنا کنیم که در این مسیر شما را کمک 
خواهد ک��رد. در هنگام طراحی کمپین تبلیغاتی این س��واالت را از خود 

بپرسید:
۱. چه نوع کاربرانی را مورد هدف قرار می دهم؟

۲. آیا آنها به ش��دت به دنبال حل مشکل ش��ان هس��تند؟ یا به صورت 
معمولی در حال مرور اطالعات؟

3. آنها در تالش برای حل چه مشکلی هستند؟
۴. چگونه می توانم بیشترین توجه کاربران را جلب کنم؟

5. چگونه می توانم با کاربر ارتباط برقرار کنم؟
۶. آیا پیغامی وجود دارد که بخواهم در ذهن کاربر نقش ببندد؟

7. آیا کاربران مش��کل و مسئله ای دارند که محصول یا وب سایت ما آن 
را حل می کند؟

8. آیا می توانم راه حلم را شفاف و سریع ارائه بدهم؟
9. چه فوریتی برای کلیک کردن می توانم در ذهن کاربران ایجاد کنم؟

وقت��ی چنی��ن کمپینی را در ش��بکه تبلیغات می س��ازید ب��ه مواردی 
مث��ل طراحی صفحه ف��رود منحصر به فرد و برنامه ری��زی دقیق در انواع 
هدفمندی ها دقت کنید و پیشنهاد می دهیم از این جهت که در تبلیغات 
کلیکی ش��ما به ازای هر کلیک بر روی بنرهای تان پول پرداخت می کنید 
بنرهای تان گویای موضوع کاری شما باشد تا افراد با اطالع و دانش کافی 

روی بنر شما کلیک کنند.
طراحی کمپین تبلیغاتی برای پیشنهادهای ویژه

 B۲C یکی از س��وال های بنیادی ای که ذهن بازاریابان کس��ب وکارهای
را اش��غال کرده این اس��ت که چگونه می توانند به کمک تبلیغات کلیکی 
)PPC( در زمان پیش��نهادهای ویژه خ��ود، کمپین های موفق تبلیغاتی 
طراحی کنند. در این مطلب قصد دارم یکی از متدهای مرسوم را برای شما 

بازگو کنم که به واسطه آن می توان کمپین کلی موفقی برای پیشنهادهای 
ویژه راه اندازی کرد.

پیشنهادهایی که با محدودیت زمانی همراه هستند، معموال روی فروش 
کس��ب وکارها به خص��وص خرده فروش های آنالین، تاثیر بس��یار مثبتی 
گذاشته و به آنها کمک می کند تا بتوانند سود متعادلی از محصوالت خود 
به دست آورند. به همین منظور کسب وکارها می توانند کمپین های متوالی 
روزانه ای راه اندازی کنند که مستقیما روی محدودیت زمانی یک پیشنهاد 

خاص تمرکز دارند.
روی چنی��ن کمپین های��ی هدفگی��ری مجدد بس��یار تاثیرگ��ذار بوده 
و هنگام��ی ک��ه مخاطب ی��ک بار روی بن��ر کلیک می کند، ب��ار دوم که 
هدف گیری می شود، بیشتر حس محدودیت را درک کرده و ممکن است 

به یک خریدار تبدیل شود.
فراموش نکنید که ایجاد حس اخطار س��بب می شود که افراد بیشتر به 

سمت انتخاب و خرید اجناس رو بیاورند.
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طراحی کمپین تبلیغاتی و چند سوال کلیدی قبل از شروع

فریلنسرها بخوانند
5۶.7 میلیون ش��هروند آمریکایی، در مجموع یک میلیارد ساعت 

در هفته به کار فریلنس اختصاص می دهند.
کار فریلنس مسلما یکی از بهترین گزینه های کاری برای کسانی 
اس��ت که به دنبال کاری مس��تقل با برنامه ای انعطاف پذیر و آزادی 
پوش��یدن پیژامه در حین کار هستند! این سبک کاری تعداد قابل 
توجه��ی از م��ردم آمریکا را ب��ه خود جلب کرده اس��ت. به عبارتی 
5۶.7میلیون مقیم آمریکایی در حال کار فریلنس هس��تند. آمارها 
نشان می دهند که این افراد در مجموع بیش از یک میلیارد ساعت 
در هفت��ه را به کار فریلنس اختصاص می دهن��د؛ آماری که روز به 
روز در حال افزایش اس��ت. در س��ال های گذشته وقتی مردم حرف 
از فریلنس��ر بودن می زدند، به چشم دیگران نوعی افه برای توجیح 
بیکاری ش��ان تلقی می شد! اما حاال شرایط به کلی فرق کرده است. 
کار فریلنس حاال به مس��یری اصلی و حیاتی برای کار تبدیل شده. 

با این نگاه که دیگر راه های زیادی برای کار کردن وجود دارد.
با تمام اینها، فریلنس��رها فش��ارهای زیادی را متحمل می شوند؛ 
از نگرانی بر س��ر پاس ش��دن چک حقوق تا ع��ادت به این مدل از 

کار کردن.
اما راهکارهایی وجود دارند تا این فشارها به حداقل خود برسند و 

حاشیه امنیت بیشتری برای فریلنسرها ایجاد شود.
وجهه خود را ارتقاع دهید

قبل از اینکه به دنبال کار باش��ید، باید وجهه کاری خود را ارتقاع 
دهید. برای این از س��اخت وب سایت ش��خصی خود شروع کنید و 
در آن از س��وابق کاری و تحصیل��ی خود پرتفولی��وی کاملی تهیه 
کنید. طراحان گرافیک و وب سایت، تولیدکنندگان محتوا و مدیران 

تبلیغات، همه پرتفولیوهای متفاوتی از یکدیگر خواهند داشت.
ب��ه نوعی یک فریلنس��ر در حال فروش توانایی های خود اس��ت، 
بنابرای��ن باید به دنبال آن توانایی ای از خود باش��د که بتواند از آن 
ب��ه بهترین نحو ممکن در دنیای کاری خود اس��تفاده کند. این کار 
می تواند در ابتدای شروع فریلنسر بودن چالش آفرین و سخت باشد 
به ویژه زمانی که ش��ما هنوز در حال آزمون و خطا هس��تید. با این 
وجود، وب سایت، پورتفولیو، پروفایل لینکدین و صفحات اجتماعی 
شما باید بتواند تصویری روشن از شما و توانایی های تان و آن چیزی 

که در دنیای کاری تان به دنبالش هستید را به نمایش بگذارد.
پرتفولیوهای افراد دیگر را بررسی کنید و ببینید چه فاکتورهایی 
برای آنها کارس��از بوده. همانطور که هیچ وب س��ایت و پورتفولیوی 
دقیقا ش��بیه دیگری نیست، هیچ فرصت کاری ای نیز شبیه دیگری 
نیس��ت. از کاره��ای کوتاه مدت و با پرداختی-ه��ای کمتر گرفته تا 
کارهای س��نگین تر و با مزایای بیش��تر، کارهای تکنولوژی محور تا 
کارهای خالقیت محور و برندینگ، همه و همه فرصت های ش��غلی 

متفاوتی را شامل می شوند.
مذاکره بر سر حقوق

بعد از اینکه توانس��تید کار مورد نظرتان را پیدا کنید، حاال نوبت 
تایین قیمت اس��ت. از همان ابتدا برای کاری که می خواهید انجام 
دهی��د قیمت��ی معقول تایین کنی��د؛ نه آنقدر پایین ک��ه توانایی و 
زحمت های شما را زیر سوال ببرد و نه آنقدر باال که از ابتدا مذاکره 
را منتفی کند. اینکه چه قیمتی برای کارتان تعیین کنید، کامال به 
توانایی ها، س��ابقه کاری و نیازهای شما بستگی دارد. اگر برای این 
حس��اب و کتاب ها به مش��کل برخوردید، برنامه  ه��ای زیادی وجود 
دارند که به ش��ما در این راه کمک می کنند؛ به صورتی که براساس 
اطالعاتی که در اختیارشان می گذارید میزان حقوق ساعتی شما را 
برآورد می کنند. همچنین ممکن است شما تصمیم به تعیین قیمت 

براساس هر پروژه ای که کار می کنید بگیرید، تصمیم با شماست.

تبلیغات رایگان 2 میلیارد دالری استارباکس
گاف لیوان قهوه در Game of Thrones به استارباکس فرصت 

تبلیغاتی رایگان زیادی داد.
در صحنه جش��ن، تماش��اگران متوجه حضور یک لیوان یک بار 
مصرف قهوه جلوی »امیلی��ا کالرک« در نقش »دنریس تارگارین« 
ش��دند. اگرچه لوگوی روی لیوان کامال تار ش��ده بود اما بسیاری از 
طرفداران سریال فورا با خود فکر کردند که این یک لیوان نوشیدنی 
اس��تارباکس بوده است. این فرضیه دنیای خبر را تسخیر و خبر آن 

را دهان به دهان منتقل کرد.
در مرحله بعدی مش��خص ش��د که لی��وان در حقیقت متعلق به 
اس��تارباکس نبوده و از صنایع دس��تی بوده اس��ت. این خبر توسط 

شبکه تلویزیونیHBO در قالب یک کنفرانس خبری تایید شد.
در ای��ن لحظ��ه اس��تارباکس در قلب ه��زاران خبر ق��رار گرفت. 
 Hollywood« استیس��ی جون��ز، مدیرعامل ش��رکت بازاریاب��ی
Branded« تخمین زد که ارزش تبلیغات رایگان برای استارباکس 

بیش از ۲ میلیارد و 3۰۰ میلیون دالر بوده است.
او در مصاحبه با وب س��ایت خبری CNBC گقت که این فرصت 
فقط یک بار در طول زندگی برای اس��تارباکس پیش می آید، اما در 
اصل این فقط ظاهر قضیه است چراکه با بررسی های مختلف برآورد 
ش��د که در نتیجه این اتفاق، اسم استارباکس دهان به دهان میان 

افراد و در رسانه های اجتماعی چرخیده است.
 Hill« ب��ه هر ح��ال، دن هی��ل، موس��س ش��رکت ارتباط��ات
Impact«، تردی��د دارد که با اطمینان از یک رقم تبلیغاتی در پی 

بروز این لغزش در Game of Thrones سخن بگوید.
او در ادام��ه توضیح داد که تعیین یک رقم قطعی در مورد ارزش 
تبلیغات رایگان برای اس��تارباکس در رابط��ه با این موقعیت خاص 
غیرممکن است، اما موضوع آن با »product placement« فرق 
دارد زی��را این مورد اتفاقی رخ داده اس��ت و همی��ن موضوع آن را 
ارزش��مندتر از قبل می کند. افرادی هستند که رقمی را برای انجام 
این کارها، ب��رای مثال بیش از یک میلیون دالر را در عرصه روابط 
عموم��ی تعیین می کنند، ام��ا به عقیده وی ای��ن کار به طور کلی 
بی معنا اس��ت و تعیین رق��م برای آن بیش از حد معمول س��خت 
اس��ت. به عالوه این مورد به عنوان یک الگوی رفتاری در ذهن های 
هم��گان ثبت خواهد ش��د و در نتیجه آن را بای��د هدیه ای عالی و 

غیرمنتظره دانست.
لی��وان قهوه از آن زمان تاکنون با تدوین از س��ریال حذف ش��ده 

است.
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از آنجایی که انس��ان خود را موجودی عقالنی می داند به همین دلیل 
زمانی که مرتکب خطا و اشتباه می شود، نمی تواند بپذیرد که این اشتباه 

را مرتکب شده است.
او س��عی می کند دلیل��ی منطقی برای اش��تباهی که مرتکب ش��ده 
اس��ت پیدا کند تا به دیگران نش��ان دهد که کار او چندان هم اش��تباه 
نبوده و اس��تداللی قوی در پش��ت آن وجود دارد. این دلیل تراش��ی در 
موقعیت های مختلف زندگی انس��ان دیده می شود. رفتارهای مصرفی او 
نیز جزو رفتارهایی هس��تند که از این مکانیزم روانی او تأثیر می پذیرند. 
برخی از تولیدکنندگان محصوالت مصرفی، به خوبی از نیازهای معقول 
و غیرمعقول انس��ان و تصمیم هایی که براس��اس این نیازها برای خرید 
کردن می گیرند آگاهی دارند. همین شناخت از انسان کافی است تا آنها 

از این نیازها به نفع خود استفاده کنند.
به طور کلی، از انس��ان ها انتظار م��ی رود در رفتارهای مصرفی خود، 
دس��ت ب��ه انتخاب های��ی بزنند که موجب ارتقای س��المت جس��مانی 
و روانی خودش��ان و اطرافیان ش��ان ش��ود. اما همیش��ه هم این انتظار 
برآورده نمی ش��ود. گاهی انسان ها برای کسب تجارب متفاوت دست به 
رفتارهای��ی می زنند ک��ه برخالف انتظار دیگران اس��ت. به عنوان مثال: 
همه تولیدکنندگان محصوالت مختلف به این فکر می کنند که  انسان ها 

محصولی را خریداری می کنند که سطح کیفی زندگی آنها را باال ببرد.
بنابرای��ن تمامی ت��الش خود را می کنند تا در رقاب��ت با رقیبان خود 
محصولی را تولید کنند که بیش از رقیبان ش��ان این انتظار مش��تریان 
را برآورده کنند، اما با افزایش ش��ناخت از انس��ان و تجربه نش��ان داده 
اس��ت همیش��ه هم مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ب��ه دنبال چنین 
محصوالتی نیستند. انسان ها گاهی با توجه به ویژگی های روانی و ذاتی 
خود یا اقتضای ش��رایط بیرونی به دنبال این هستند تا تجارب متفاوتی 
داش��ته باش��ند. از جمله این تمایالت می توان تمایل برخی از انسان ها 

برای تجربه استفاده از محصوالت ناسالم یا خطرآفرین را نام برد.
براس��اس تجربه مش��اوره بازاریابی، مثاًل انس��ان ها با اینکه می دانند 
س��یگار س��المتی آنها را ب��ه خطر می ان��دازد یا مش��روبات الکلی برای 
آنها مضر اس��ت ولی به اس��تفاده کردن از آنها روی می آورند. از جمله 
مثال ه��ای دیگر می توان به بازی های کامپیوت��ری که منجر به افزایش 
رفتارهای پرخاش��گرانه یا آسیب رسان می شود نیز اشاره کرد. همانطور 
که گفته ش��د انسان ها خودشان را موجودی عقالنی می دانند به همین 
دلیل زمانی که دس��ت به کار اشتباهی بزنند با دلیل تراشی سعی دارند 

آن را عقالنی نشان دهند.
آنها فش��ارهای حاص��ل از زندگی را توجیهی برای مصرف س��یگار و 

مش��روبات الکلی می دانند. تولیدکنن��دگان این محصوالت نیز به خوبی 
رفت��ار مصرف کنن��دگان خود را می شناس��ند و می دانند که انس��ان ها 
ب��رای این رفتارهای خطرناک خود س��عی می کنن��د توجیهی منطقی 
بس��ازند. براس��اس تحقیقات بازاریابی، این تولیدکنندگان از توجیهات 
مصرف کنن��دگان خ��ود در تبلی��غ محصوالت ش��ان اس��تفاده می کنند 
ت��ا به میزان فروش مد نظر خود برس��ند. از طرفی برخی از ش��رکت ها 
و تولیدکنن��دگان نی��ز هس��تند که با توجه به ش��ناختی ک��ه از رفتار 
مصرف کنندگان دارند و آگاهند که گاه آنها به س��مت خرید محصوالت 
خطرناک و ناس��الم می روند و ش��رکت هایی نیز وج��ود دارند که به این 
دس��ته از خواسته های مش��تریان توجه می کنند، س��عی دارند با تولید 
محصوالتی که جذابیت محصوالت این شرکت ها را دارد ولی جنبه های 

مضر آن را ندارد تولید کنند.
هر دوی این ش��رکت ها تالش دارند نیازهای مشتریان خود را برآورده 
کنند و عاملی که از آن برای فروش محصوالت خود اس��تفاده می کنند 
ویژگی ه��ای روانی و ذاتی انسان هاس��ت. به طور کل��ی می توان گفت، 
ش��ناخت نیازها و ماهیت انس��ان اس��ت که تولیدکنن��دگان را ترغیب 

می کند تا محصوالتی متناسب با آنها تولید کنند.
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بازارها نامتجانس هس��تند. مش��تریان در ارزش ها؛ نیازها؛ خواس��ت ها؛ 
محدودیت ه��ا؛ باوره��ا و انگیزه های خود برای عمل ب��ه یک روش خاص، 
متف��اوت هس��تند. محصوالت در ت��الش برای ب��رآورده ک��ردن نیازها و 
خواس��ت های آن مشتریان با یکدیگر رقابت دارند. شرکت ها با بخش بندی 
بازار می توانند مشتریان شان را بهتر درک کرده و تالش های بازاریابی خود را 
با کارایی و اثربخشی بیشتری انجام دهند. یک شرکت از طریق بخش بندی 
تالش می کند یک زمینه متوس��ط خوشایند را کسب کند که نه متکی بر 
یک برنامه بازاریابی معمولی برای تمام مش��تریان بوده، نه هزینه های زیاد 

ایجاد یک برنامه منحصربه فرد برای هر مشتری را متحمل شود.
سه تعریف در مفهوم بخش بندی بسیار مهم است:

یک بخش ب��ازار گروهی از مش��تریان بالقوه واقعی اس��ت که می توان 
پیش بینی کرد، پاسخ های مشابهی را نسبت به یک محصول ارائه می کنند؛ 
یعنی، آنها همان انواع فواید یا راهکارها را از محصول انتظار دارند یا آنها با 
یک روش مشابه به ارتباطات بازاریابی یک شرکت واکنش نشان می دهند.

بخش بندی بازار فرآیند تقس��یم مشتریانی اس��ت که در ارزشیابی های 

محصول در داخل گروه خود به شدت مشابه بوده ولی درعین حال با سایر 
گروه های مشتری بسیار تفاوت دارند.

یک بازار مورد هدف بازاری اس��ت که یک شرکت برای فعالیت، به طور 
مؤثر س��ودآور انتخاب می کند. س��ه عامل اساس��ی ش��رایطی را به وجود 
می آورد که در آن شرکت می تواند فرصتی را برای خلق موفق بخش بندی 
بازار، داش��ته باش��د. ابتدایی و الزامی ترین عامل، عدم تجانس در نیازها و 
خواس��ت های مشتری اس��ت. مشتری در این ش��رایط فعاالنه جست وجو 
می کند و پاداش��ی ب��رای محصوالتی که نیازها و خواس��ت هایش را بهتر 

برآورده می کند، می پردازد.
در ثانی، اگرچه مش��تریان ممکن اس��ت نامتجانس باشند، ولی آنها در 
گروه های خاصی دس��ته بندی می ش��وند که نیازهای ش��ان ب��ه نیازهای 
مش��تریان دیگر در آن گروه بسیار شبیه اس��ت. درنهایت هزینه های ارائه 
خدمت به مش��تریان در یک بخش نباید بیشتر از مبلغی که آنها مایل به 
پرداخت هس��تند باشند، گرچه آنها ممکن است بیشتر از هزینه های ارائه 
خدمت متوسط به یک مشتری باشند. وقتی که نیازهای مشتری متفاوت 

اس��ت یا وقتی که هزینه های خدمت به انواع مختلف مشتری اساساً تغییر 
می کند، یک ش��رکتی که بازار را بخش بندی نمی کن��د، اجازه می دهد تا 

رقبایش فرصت یابند به بازار وارد شوند.
در یک نمونه، یک ش��رکت می تواند به هر مشتری به عنوان یک بخش 
منحصربه ف��رد بازار فکر کن��د: یک بخش یک نف��ری فرآیندهای تولیدی 
و تجارت��ی اکثر ش��رکت ها موجب می ش��ود تا فعالیت ک��ردن در چنین 
بخش های کوچکی بس��یار پرهزینه باشد، بنابراین باید تعادلی بین هزینه 
فعالیت در یک بخش و ارزش��ی که مش��تریان از محصوالت آنها به دست 
می آورند برقرار کنند، محصوالت طراحی شده مناسب با نیازهای مشتریان 
خاص که سودمندی بیشتری برای آنها فراهم می کند نسبت به محصوالتی 
که مناسب با نیازهای متوسط مشتریان است چون آن سودمندی اضافی 
برای مشتری فراهم می کند، تولیدکننده ممکن است قادر باشد تا قیمت 
باالتری برای محصوالت سفارشی تر مطالبه کند و ممکن است فشار رقابتی 

را با سخت تر کردن تولید آن برای سایر رقبا کاهش دهد.
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فرآیند بخش بندی بازار

بررسی پرطرفدارترین اکانت های فوتبالی اینستاگرام در 
سال 2019

برترین اکانت های تاثیرگذار در اینستاگرام 
کدامند؟

اینس��تاگرام در س��ال ۲۰۱9 بدل به برترین م��کان برای اجرای 
الگوی بازاریابی تاثیرگذاری ش��ده اس��ت. در طول پنج س��ال اخیر 
میزان رش��د کاربران اینستاگرام ۱۰برابر شده است. در ژوئن ۲۰۱8 
ای��ن پلتفرم ب��ه رکورد یک میلیارد کاربر فعال روزانه دس��ت یافت. 
وضعیت رشد کاربران اینستاگرام نیز از دستیابی به رکورد ۲ میلیارد 
کاربر فعال روزانه حکایت دارد. از نقطه نظر بازاریابی مس��ئله اصلی 
مربوط به تعیین برترین افراد و اکانت های تاثیرگذار در اینس��تاگرام 
است. به راس��تی برترین اکانت های اینستاگرام به چه کسانی تعلق 
دارد؟ بدون تردید تهیه فهرس��تی از اف��راد تاثیرگذار کار جذابی به 
نظر می رس��د. با این حال انتخاب شمار محدودی از آنها جای تامل 
دارد. در این مقاله چهار اکانت برتر فوتبالی تاثیرگذار در اینستاگرام 
گردآوری ش��ده اس��ت. در ادامه به بررس��ی هر ک��دام از این موارد 

خواهیم پرداخت. 
   1. کریستیانو رونالدو

تعداد فالوورها: 170 میلیون
هر فرد عالقه مندی به دنیای فوتبال نام کریس��تیانو رونالدو را به 
خوبی می شناس��د. این مهاجم پرتغالی ب��رای تیم فوتبال یوونتوس 
ایتالیا بازی می کند. همچنین کاپیتان تیم ملی پرتغال نیز محسوب 
می ش��ود. نزدیک به یک دهه بس��یاری از م��ردم دنیا وی را برترین 
فوتبالیس��ت دنیا قلمداد می کردند. اگرچه سن و سال وی باال رفته، 
اما هنوز هم یکی از برترین فوتبالیست ها از نظر کارشناس هاست. 

به مانند بسیاری از ورزشکاران حرفه ای، کریستیانو هم عالقه مند 
به همکاری های تبلیغاتی اس��ت. نگاهی کوتاه به اکانت رس��می وی 
ب��ه خوبی بیانگر این موضع خواهد بود. البته وقتی با فردی بزرگ و 
مشهور مانند رونالدو همکاری داریم، باید آماده پرداخت هزینه های 
باال نیز باش��یم، بنابراین فقط برندهای بزرگ به س��راغ این س��تاره 

دنیای فوتبال می روند. 
2. لیونل مسی

تعداد فالوورها: 120 میلیون
لیونل مس��ی دومین فوتبالیس��ت این فهرست اس��ت. او با ملیت 
آرژانتینی همزمان با کریستیانو رونالدو به شهرت رسید. رقابت میان 
ای��ن دو برای نزدیک به یک دهه تمام عالقه مندان به دنیای فوتبال 

را به هیجان آورده است. 
مس��ی تم��ام دوران فعالی��ت حرفه ای خ��ود را در تیم بارس��لونا 
گذرانده اس��ت. کسب 3۲ عنوان تیمی مختلف او را بدل به یکی از 

پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال کرده است. 
خبر بازنشستگی مسی از تیم ملی آرژانتین در سال ۲۰۱۶ موجب 
جنجال های زیادی در رسانه ها شد. اگرچه وی به زودی به تیم ملی 
بازگشت، اما میزان بازتاب خبری این تصمیم به خوبی سطح شهرت 
و محبوبیت مس��ی در میان عالقه مندان به فوتبال را نشان می دهد. 
برخالف کریس��تیانو رونالدو، مس��ی فعالیت زیادی در ش��بکه های 
اجتماع��ی ندارد. با این حال نس��بت به همکاری تجاری با برندهای 
مختلف چندان بی میل نیس��ت. همین امر وی را به گزینه ای جذاب 

برای برندها بدل کرده است. 
3. نیمار

تعداد فالوورها: 118 میلیون
نیمار داسیلوا جونیور یکی از مشهورترین فوتبالیست های برزیلی 
اس��ت. او همین چند س��ال پیش ب��ا انتقال��ی جنجال آفرین از تیم 
بارس��لونا به پاری سن ژرمن فرانس��ه پیوست. حضور فعال نیمار در 
عرصه تبلیغات و همکاری با برندهای بزرگ موجب وسوس��ه هرچه 

بیشتر برندهای مختلف به همکاری با او شده است. 
4. رئال مادرید

تعداد فالوورها: 72 میلیون 
حس��اب کاربری رسمی باشگاه فوتبال رئال مادرید در اینستاگرام 
با اختالف معناداری نسبت به سایر تیم ها در رتبه نخست قرار دارد. 
این باشگاه در کشور اسپانیا فعالیت دارد. آنها به عنوان پرافتخارترین 
باش��گاه قرن ۲۰ تعداد زیادی هوادار در سراسر دنیا دارند. براساس 
تخمی��ن کارش��ناس ها ارزش واقعی رئال مادری��د نزدیک به 3.۴7 
میلیارد یورو )۴.۱ میلیارد دالر( در س��ال ۲۰۱8 است. بدون تردید 
در طول یک سال گذشته نیز میزان قابل توجهی به این رقم اضافه 
ش��ده اس��ت. نکته جالب دیگر میزان درآمدزایی رئال مادرید است. 
آنها در س��ال ۲۰۱8 رقم خیره کنن��ده 75۰.9 میلیون یورو درآمد 
داش��تند. به این ترتیب رئ��ال مادرید را باید پردرآمدترین باش��گاه 

جهان دانست. 
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تعادل در رهبری، کلید موفقیت در افزایش 
بهره وری

رهب��ری در کس��ب وکار ب��ا ه��دف افزای��ش به��ره وری، نیازمند 
به کارگیری استراتژی های خاصی است که یکی از مهم ترین آنها در 

حفظ تعادل معنا می شود.
هر فردی در زندگی شخصی و کاری خود نقاط ضعفی دارد که با 
شناس��ایی و درک آنها موفقیت  بیشتری کسب خواهد کرد. مدیران 
و رهبران نیز از این قائده مستثنی نیستند و حفظ تعادل میان نقاط 
ضع��ف و قوت، کلید موفقیت آنها خواهد بود. در دنیای کس��ب وکار 
رهبرانی موفق محس��وب می ش��وند که گروه را با خود همراه کنند. 
برخی از آنها به قدری روی تیم خود تأثیر می گذارند که حتی پس از 

ترک سازمان، اکثر کارمندان با آنها تغییر مسیر می دهند.
موفق ترین رهبران نیز نقطه ی��ا نقاط ضعف دارند. به عنوان مثال 
رهبری با کار زیاد و وفاداری به س��ازمان، خود را از سایرین متمایز 
می کند. فرض کنید الهام بخش��ی همین فرد، حس��ی از ترس را در 
می��ان همکاران��ش ایجاد می کن��د. خصوصا آنهایی که در س��طوح 
پایین تر هس��تند و ش��ناخت کمتری از او دارند، ترس بیش��تری را 
حس می کنند. به هرحال مدیر مورد نظر ما انتظارات س��طح باالیی 
دارد و عملک��رد ضعیف را ت��اب نخواهد آورد. ش��اید رویکرد او در 
الهام بخش��ی موفق باشد، اما قطعا ترس��ی غیرقابل  قبول را در میان 
کارمندان ایجاد می کند. شاید در تیم تحت مدیریت او، افراد زیادی 

را پیدا کنیم که جرأت ارائه  ایده های خود را نداشته باشند.
ت��رس نتیجه  خوبی در عملکرد افراد نخواهد داش��ت. کارایی آنها 
در اث��ر ت��رس کاهش می یابد چون ریس��ک کمت��ری می پذیرند و 
انتخاب های محافظه کارانه ای دارند. افراد ترسیده، عملکرد نامنظمی 
هم پیدا می کنند و در گردابی از اعتمادبه نفس سقوط می کنند. آنها 
توانایی صحبت کردن شیوا ندارند و عدم اطمینان در رفتارهای شان 
دیده می شود. درنتیجه  همین عدم اطمینان، مدیران نیز به عملکرد 
کارمند ش��ک می کنند و با درخواس��ت های تهاجمی تر، وضعیت را 
برای او بغرنج تر می کنند. چنین چرخه ای، مس��یر س��قوط کارمند 

را ایجاد می کند.
مقصر داستان باال، هم کارمند و هم مدیر است. کارمند باید اعتماد 
به نف��س خود را افزای��ش دهد تا در برابر درخواس��ت های تهاجمی 
قابلیت دفاع داش��ته باشد. به عالوه مدیر نیز برای بهره برداری بهینه 
از کارمندان خود باید محیطی س��الم ایج��اد کند تا آنها در بهترین 

شرایط به کار خود ادامه دهند.
اگر رهبران به تقصیر خود در ش��رایط ترس و از بین رفتن اعتماد 
به نفس کارمندان دقت نکنند، رویکردی برای حل چالش نخواهند 
داش��ت. درواقع اکثر آنها تصور می کنند که ترس و عملکرد پایین تر 
از انتظار، مس��ئله ای کامال مرتبط با کارمند محس��وب می ش��ود و 
نمی ت��وان کاری برای بهبود آن انجام داد. ش��اید تاحدودی حق با 
مدیر باش��د، اما به هرحال نمی توان همه تقصیر را به گردن کارمند 
انداخت. رهبران همیش��ه ت��الش می کنند تا بهتری��ن کارایی را از 
اعضای گروه اس��تخراج کنند، پس مش��کل هر کارمند مشکل آنها 

هم خواهد بود.
برخی از مربیان کس��ب وکار ب��رای حل چالش ترس از رهبران، از 
آنها می خواهند که لحن خ��ود را تغییر دهند. چنین رویکردی هم 
مناسب نخواهد بود، چرا که رهبر را در موقعیتی بدون اطمینان قرار 
می دهد و حتی شاید نشانه ای از عدم قدرت و امید او باشد. به عالوه 
اکثر رهبران اعتقادی راسخ به درخواست ها و ایده های خود دارند و 

کوتاه آمدن از آنها، شاید در گزینه های هیچ رهبری نباشد.
حتی اگر راهکار تغییر لحن و کاهش تقاضاهای مدیر جواب دهد، 
کارایی تیم کاهش خواهد یاف��ت. درواقع دیگر مدیری وجود ندارد 
که افراد را برای رس��یدن ب��ه حداکثر توانایی تش��ویق )یا مجبور( 
کند. درنتیجه تالش آنها نیز به مرور کاهش می یابد. درنهایت کارایی 
باال جای خود را به عملکرد متوس��ط می دهد. رهبران سخت کوشی 
که روحی��ه  کمال گرایی هم دارند، قطعا در چنین ش��رایطی راضی 

نخواهند بود.
اعتدال در لحن و رویکرد مدیران، راهکار حل چالش ترس خواهد 
بود. برای درک بهتر اعتدال می توانید اضافه کردن چاش��نی به غذا 
را تص��ور کنید که با هدف بهتر کردن طعم انجام می ش��ود. درواقع 
دو یا چند طعم متناقض به غذا اضافه می شوند تا به تعادلی دلخواه 
برس��یم. به بیان دیگر اعتدال به معنای حذف رویکردی خاص نیست. 
بلکه با اضافه کردن رویکرد و روحیات دیگر، کمی از ش��دت حالت 

اولیه کاسته می شود.
باتوجه به مثال چاشنی غذا می توان برای مدیر مثال باال، راهکاری 
را ارائه داد. او برای بهبود ش��رایط نیازی به تغییر رویکرد یا کاهش 
لحن خود نخواهد داش��ت. تنها با اضافه کردن چاش��نی دیگر )مثال 
دوس��تی و رفاقت با کارمندان( می توان تلخ��ی رفتار اول را کاهش 

داد.
برای رس��یدن به اعتدال در رفتار با کارمن��دان، می توان در کنار 
درخواس��ت های دش��وار با هدف افزایش بهره وری، قدردانی و درک 
ش��خصیت آنه��ا را اضافه کرد. به عن��وان مثال مدیر پی��ش از ارائه  
درخواس��ت خود ش��ناختی از روحیات کارمند پی��دا کند تا لحنی 
مناسب شخصیت او انتخاب شود. به عالوه قدردانی یا پذیرش سؤال 

و انتقاد هم می تواند در رسیدن به اعتدال مفید باشد.
هم��ه  ما ویژگی های��ی داریم که هم زمان به نف��ع و علیه ما نقش 
ایفا می کنن��د. راهکار کاربردی برای چنی��ن ویژگی هایی در حذف 
آنها خالصه نمی ش��ود. می توان در شرایط گوناگون، با اضافه کردن 
روحیاتی دیگر، از ش��دت روحیات اولیه کاس��ت و به تعادل رسید. 
مهارت های مکمل، همان راهکاری هستند که در رسیدن به تعادل 

مفید واقع می شوند.
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 Amancio ،داس��تان خیل��ی جالب��ی در م��ورد ثروتمندترین مرد جه��ان
Ortega در آخری��ن چاپ مجله اکونومیس��ت خوان��دم و مفتخر بودم این پنج 

درس را از او بیاموزم. 
برای موفقیت باید گرسنه باشی و برخی اوقات خیلی گرسنه...  

به گفته کارمندان زارا که برایش کار می کنند »داستان واقعی آمانسیو اورتگا 
هرگز روایت نش��ده اس��ت.« آقای اورتگا پسر کارگر دوره گرد راه آهن که از سن 
۱3 س��الگی کار را در فروش��گاه کوچک آغاز کرد فقط با یک چیز قد کش��یده 
ب��ود: یکی از همکاران قدیمیش گفت: ش��نیده غذایش فقط »س��یب زمینی« 

بوده است.
 Dhirubhai من چندین بار این داس��تان را ش��نیده ام. از داستان افسانه ای
Ambani ک��ه متص��دی فقی��ر پمپ بنزی��ن بود گرفت��ه تا ای��ن حقیقت که 
George Soros یهودی آلمانی دوران س��ختی را در زمان نازی ها پش��ت سر 
گذاش��ته بود، همه این داستان ها یک پیش زمینه دارند: مشقت زیاد، گرسنگی، 
محرومی��ت و حت��ی ترس که انگیزه و کشش��ی ورای تصور و خیال به س��مت 

موفقیت در افراد ایجاد می کند.
 چه می  آموزیم؟ اگر در آسایش متولد شده اید )که باید به این خاطر شکرگزار 
باش��ید( احتمال اینکه پیشرفت خیلی خوبی داشته باشید هست اما برای موفق 

شدن به اندازه اورتگا، باید گرسنگی استخوان تان را لرزانده باشد.
موفقیت های بزرگ فرمول ندارند - حتی تحصیالت هم عامل موفقیت نیست!

در ادامه مقاله در مورد بنیانگذار زارا آمده اس��ت »او مثل همه بزرگ نش��د. 
س��واد نداش��تنش تاثیر عمیقی روی س��بک مدیریتی او گذاش��ت. نزدیکانش 
می گویند رمان و روزنامه می خواند اما دس��ت و پا شکس��ته چیزی می نویس��د. 
هرگز برای خودش دفتر، میز یا کامپیوتر نداشته و ترجیح داده ایستاده در کنار 

همکارانش در اتاق طراحی زارای بانوان کار کند.«
نظر اورتگا در مورد مدل بیزینسی را چک کنید!

امروزه در حدی روی تحصیالت عالی تاکید شده که بین دانش آموزان مسابقه 
مرگباری در گرفته. آنها بی رحمانه برای کس��ب مدرک IIT و IIM دانشگاهی 
رقابت می کنند. تحصیالت خارجی هم یعنی فروش ارث و میراث برای پرداخت 

هزینه دوره ۲ تا ۴ ساله تحصیالت بدون اینکه حتی شغلی پیدا شود.
چه می آموزیم؟ البته که تحصیالت چیز خوبی است اما قطعی ترین و تنها راه 
موفقیت نیس��ت. برندگانی مثل اورتگا حرفی که همیشه در دل داشتم را تایید 
می کنند:  تحصیالت یک پروسه طوالنی است و هیچ چیز به اندازه موفقیت در 

زندگی واقعی معلم خوبی نیست.  
بهترین سبک مدیریتی سبکی است که بهترین جواب را بدهد

یکی از مدیران عامل قدیمی ایندیتکس و شریک تجاری آقای اورتگا به مدت 

3۱ س��ال، ژوزف ماریا کاستالنو می گوید روش کار رئیس سابقش این است که 
به طور گروهی و جدی در مورد مسائل بحث می کند، برای انجام کارهای اداری 
نماین��ده می گیرد، خوب به دیگران گوش می کند و ارتباط کالمی را به نگارش 

ترجیح می دهد.
ترجیح دادن تعامالت فردی حتی به او در جعل فرمول پش��ت پرده موفقیت 
زارا کمک کرده اس��ت. در زمانی که صنعت مد بیش��تر برون  سپاری را به چین 
و دیگر کش��ورهایی با نرخ دس��تمزد پایین )کاری که هنوز هم انجام می شود( 
محول کرده است، آقای اورتگا تصمیم گرفت بیشتر تولیدات را در وطنش انجام 
دهد. حدود 55درصد از آن در اسپانیا، پرتغال و مراکش نزدیک بازارهای اصلی 
شرکت اتفاق می افتد. در عوض این امکان تحویل دو هفته ای کلکسیون های مد 

کوچک اما به روز برای هر فروشگاه را می داد.
جایی خوانده بودم اِم بی اِی یعنی مدیریت بی ایراد.

ب��رای موفقیت ویژه باید یک دیدگاه، فرصت و نیاز مهم را پیدا کنید، اما این 
پروسه توجه کردن نیازمند آن است که کارآفرین و یا مخترع در مقابل دیگران 
قرار بگیرد. این پروس��ه اغلب منحصر به فرد اس��ت و در کتاب های درسی فوق 

لیسانس تعریف نشده است.
اگرچ��ه من درس های باارزش��ی در کارخانه تولید ج��وراب پدرم آموختم اما 
متوجه شدم هر روز سه دورکاری از کارخانه حضور دارد یعنی در ساعت ۱۰ و 
۲ و ۴ بعد از ظهر. به نظرم عجیب آمد. همه چیز خوب پیش می رفت و مدیران 
تولید کافی داشتیم تا همه چیز را تحت کنترل داشته باشند، اما وقتی در مورد 
عادت دردناکش تس��تش کردم می گفت »پسرم آلوک، این ماشین }کارخونه{ 

ترانه می خونه. باید بیشتر اوقات صداش رو بشنوم.«
او یک کارخانه کوچیک ایجاد کرد یکی که بیزینس��ی بس��یار پرسود داشته 
باش��ه. من با چنین جایی برخورد داشتم و مطمئنم »ترانه هایی« که خوانده را 

نمی شود در هیچ آلبوم موسیقی و سالن کنسرتی شنید.
چ��ه می آموزی��م؟ کار خودت را انجام ب��ده. اگر باید به جنبه ه��ای زیادی از 
بیزینس ات توجه کنی حتماً این کار را بکن. اگر باید از مردم در مورد چیزهایی 
که می توانند ارائه کنند، س��وال کنی، اشکالی ندارد. برای موفق شدن کاری که 
باید را انجام بده و اگر کس��ی دانش مدیریتی واقعی به س��متت فرستاد زندگی 

زارا اورتگا را براشون تعریف کن!
هیچ وقت بحث چارچوب مطرح نیست همیشه بحث نتایج مطرح است  

س��بک رهبری او خیلی به سمت درون گرایی تمایل دارد. یک ویدئو از جشن 
تولد سورپرایز 8۰ س��الگیش در ماه مارس نشان می دهد اشک توی چشمانش 
جمع ش��ده و از کسانی که جمع شده بودند فاصله گرفت. هیچ وقت توی جمع 
حرف نمی زند و در مراس��م های گرامیداشت ملی هم شرکت نمی کند.  فقط در 

س��ال ۲۰۰۲ یک مدال کارگ��ری را پذیرفت. همکاره��ا می گویند از اینکه یک 
ژورنالیس��ت مد به نام کوواندونگا اوشیا در س��ال ۲۰۰8 بیوگرافیش را نوشت، 
آزرده خاطر شد، بنابراین عکس کمی از زمان قبل از موفقیتش هست در نتیجه 
سرمایه گذارانی که برای مالقاتش می آمدند به طرز عجیبی او رو با بقیه پرسنل 

اشتباه می گرفتند.
این حرفش در مورد شهرت است!

اما این س��ود کم یعنی امکان اینکه بقیه مدیران برتر درخشش داشته باشند 
وجود دارد. رئیس و مدیرعامل ایندیتکس پابلود از سال ۲۰۱۱ درگیر کار بوده 
اما آقای اورتگا هر روز سر کار می آید. در خیلی از کارخانه ها یک مدیر حرفه ای 
ممکن است در برابر حضور یک موسس احساس ناراحتی کند اما چنین چیزی 

در ایندیتکس نیست.
این یک نکته بسیار جالب از داستان و البته سخت ترین بخش آن است.

شهرت جذاب ترین وسوسه جهان است.
لحظه ای که موفقیت شروع می شود دنیا متوجه شما خواهد شد و شما را در 
مرکز توجه قرار می دهد. خیلی س��خت است از س��تاره شدن و قرار گرفتن در 
اخبار صفحه اول فاصله بگیری. اغلب، اعتیاد به شهرت و دائماً مرکز توجه بودن 

اولویت خیلی از موسسان است.
من نارایان مورتی را در هواپیما مالقات کردم و از تواضعش لذت بردم. ببینید 

در چهار دقیقه چطور از او یاد گرفتم بعضی از باورهای منفی را دور بیندازم.
چه می آموزیم؟ مشهور بودن جالب است اما پاداش واقعی در موفقیت واقعی 

بیزینسی است. خیلی زود باید بین این دو یکی را انتخاب کنید.
نقطه شروع یا پایانی نداریم.

دیروبهائی در دهه 5۰ زندگی به اوج رس��ید. دوس��ت من گورو سیری سیری 
همیش��ه به ش��وخی در مورد مفهوم فکر زیاد به کار ح��رف می زند و می گوید 

»بیخیال فکر به کار یعنی چی؟«
زارا اورتگا 8۰ ساله است و هنوز سر کار می رود، او می گوید:

م��ن کارآفرینان بلندپ��روازی را مالقات کرده ام که فکر می کنند بهتر اس��ت 
وقتی در دهه ۲۰ یا اوایل دهه 3۰ زندگی هستم شروع کنم. هرگز فکر نمی کنم 
کارآفرین باش��م. به همین ترتیب خیلی از افراد موفق حرفه ای را در دهه ۴۰ و 
5۰ زندگی ش��ان مالقات کردم فکر می کنند شروع کردن برای شان معنا داشته. 
فکر کنم همه ما باید از اورتگا درس بگیریم و وقتی که خواستیم و هر طور که 

خواستیم شروع کنیم و تمام وجودمان را وقف کنیم.
چه می آموزیم؟ موفقیت ابتدا و انتهایی ندارد. پروس��ه ای اس��ت که فقط باید 

شروع کرد.
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 به دس��ت آوردن پول های بزرگ یکی از آرزوهایی اس��ت که هر انس��انی به 
آن فکر می کند.

گاهی ممکن اس��ت رس��یدن به این آرزو را محال بدانیم و فقط در رویاهای 
خودمان ب��ه آن فکر کنیم. افرادی که به فعالیت های مربوط به فروش محصول 
یا خدماتی مش��غول هستند بیش از دیگران این آرزو را دارند که بتوانند روزی 
به جایگاهی برس��ند که درآمدهای زیادی را از طریق فروش محصوالت شان به 

دست آورند.
 به دست آوردن پول زیاد از اولویت هایی است که به ویژه در کسب و کارهای 
کوچک بیش از دیگران پررنگ تر اس��ت. صاحبان این کسب و کارها می خواهند 
از هر روشی که فکر می کنند آنها را به نتیجه می رساند برای افزایش فروش و در 
نتیجه سود بیشتر استفاده کنند. برخی از مدیران فروش یا صاحبان فروشگاه ها 
نیز با اینکه این آرزو را در سر می پرورانند ولی رسیدن به آن را بعید می دانند.

ش��اید بهتر باشد این دسته از فروشنده ها به  جای اینکه رسیدن به این آرزو 
را مح��ال ببینند به این فکر کنند که چگونه و با چه روش هایی می توان به این 
هدف دس��ت پیدا کرد. بسیاری از این فروشنده ها چنین فکر می کنند که حتماً 
باید کارهای بزرگی را انجام دهند تا به س��ود و میزان فروش��ی که آرزویش را 
دارند برس��ند. در حالی که با یک انتخ��اب صحیح در روش فروش می توان این 
رویا را به واقعیت نزدیکتر کرد. همیش��ه باید ب��ه این فکر کرد که فروش باال و 
کسب درآمدهای زیاد حاصل یک فرآیند است و یک اتفاق نیست که به یکباره 
رخ دهد. اگر به این معتقد باش��یم که کس��ب پول های زیاد حاصل فرآیند است 
به این نتیجه نیز می رس��یم که برای رس��یدن به آن باید از تکنیک های مناسب 

استفاده کرده و برنامه ریزی داشته باشیم.
از نظر مشاوره بازاریابی در اغلب اوقات این برنامه ریزی ها و تکنیک ها موجب 
می ش��ود از طریق کاره��ای کوچک به پول ه��ای بزرگ برس��یم. از جمله این 
تکنیک ها این اس��ت که ش��ما کاالهای گران تر و پیش��رفته تر خود را زودتر به 
مش��تریان پیش��نهاد دهید. حتماً در بین کاالها و خدماتی که برای فروش ارائه 
می دهید تعدادی کاال هستند که با توجه به کیفیتی که دارند یا ممکن است به 
دلیل مزایای جانبی و بیش��تری که دارند از قیمت باالتری نیز برخوردار باشند. 

گاهی الزم است پیشنهاد این کاالها را در اولویت قرار دهید.
مثاًل اگر مشتری از شما یک راهنمایی برای انتخاب کاالی مناسب می خواهد 
از آنجایی که ش��ما اطالع دارید کدام محصول ت��ان از کیفیت باالتری برخوردار 
اس��ت می توانید آن محصول را زودتر از س��ایر محصوالت به مش��تری پیشنهاد 
دهید. این پیش��نهاد دو مزیت دارد. اول اینکه ش��ما به درخواس��ت او بهترین 
پاس��خ را داده اید و این فکر و احس��اس را در مش��تری ایجاد کرده اید که ش��ما 
توانایی خرید بهترین محصوالت را دارید. دوم اینکه مطابق با نظریه های حافظه 
در روانشناس��ی ش��ما از اثر مقدم اس��تفاده کرده اید به این معنی که محرک یا 
ه��ر چیزی که ابتدا آن را مش��اهده می کنیم بیش از س��ایر چیزها در  حافظه 

باقی می ماند.
بنابرای��ن بعد از این محصول با کیفیت و گران ت��ر خود زمانی که محصوالت 
دیگر که کیفیت پایین تر و بالطبع قیمت پایین تری نیز دارند پیشنهاد می دهید 
مش��تری ش��ما پس از دیدن اولین محص��ول، انگیزه خود را ب��رای دیدن این 
محصوالت از دس��ت داده یا رغبتش کمتر ش��ده اس��ت. بنابراین، ش��ما با یک 

اقدام کوچک ولی اثرگذار توانس��تید نظر مش��تری را برای خرید کاالی گران تر 
جلب کنید و روی تصمیم او اثرگذار باشید. از تکنیک های دیگر می توان به این 
اش��اره کرد که زمانی که محصول اصلی و مورد نظر مشتری را به او می فروشید 
می توانید کاالهای جانبی که می توانند خرید آنها را کامل تر کرده و در استفاده 

بهتر از محصول اصلی به او کمک کنند به مشتریان تان پیشنهاد دهید.
به عنوان مثال، زمانی که مش��تری ش��ما یک گوش��ی تلفن همراه از ش��ما 
خریداری می کند می دانید که به برخی از کاالهای جانبی نیز نیاز دارد. مثاًل نیاز 
دارد که یک کاور محکم برای گوش��ی خود تهیه کند تا از آسیب های احتمالی 
به آن جلوگیری کند. بنابراین یک کاور مناسب و یک برچسب ضد ضربه خوب 
نیز به او پیش��نهاد می دهید. گاهی سودی که فروشنده ها از طریق لوازم جانبی 

یک محصول به دست می آورند از فروش خود کاال بیشتر است.
براساس تحقیقات بازاریابی، با مطرح کردن این تکنیک ها و مثال به خوبی به 
این نتیجه می رس��یم که کس��ب درآمد و پول های بزرگ نیاز به داشتن مهارت، 
تکنیک های مناس��ب و برنامه ریزی اس��ت. در نهایت الزم اس��ت به این نکته یا 
هشدار مهم اشاره شود که اصلی ترین دارایی شما مشتریان تان هستند، بنابراین، 
پیشنهادهای شما و استفاده از تکنیک های باال نه تنها باید شما را به پول و سود 
بیش��تر برس��اند بلکه باید سود مشتریان خود را نیز در نظر بگیرید و محصوالت 

یا خدماتی را به آنها پیشنهاد دهید که برای شان ارزش افزوده به همراه دارد.
در غیر این صورت نمی توانید مش��تریان وفادار و دائمی داشته باشید یا حتی 

ارتباط خود با آنها را به خوبی شکل دهید.
qmpmarketing :منبع

به دست آوردن پول های بزرگ از طریق کارهای کوچک

5 نکته کسب و کاری که از موسس زارا آموختم
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در ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران صورت گرفت؛
عطای تندیس ستاره روابط عمومی به روابط عمومی اداره کل راهداری و 

حمل ونقل جاده ای استان هرمزگان   
بندرعبـاس- خبرنگار فرصت امروز: به منظور گرامیداش��ت روز ملی "روابط عمومی و ارتباطات" و 
تجلیل از فعاالن، بازنشستگان و منصوبان متخصص روابط عمومی، ششمین جشنواره ستارگان روابط عمومی 
با حضور جمعی از مس��ئوالن اجرایی، جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان تهران نیز با اشاره 
به مغفول ماندن طرح تکریم ارباب رجوع به ضرورت تالش بیش��تر در این حوزه تاکید کرد. در این مراسم، 
هوشمند سفیدی دبیر جشنواره و مدیرمسئول موسسه روابط عمومی آرمان طی سخنانی با اشاره به اهمیت 
روابط عمومی و چش��م اندازهای این حوزه و س��ختی های کار روابط عمومی، هدف از برگزاری جشنواره و 
فرآیند انتخاب برگزیدگان را تشریح کرد.وی بخش های مختلف جشنواره را شامل هفت بخش ستاره علمی، ستاره روابط عمومی ملی، 
ستاره مدیر ارشد، ستاره زرین روابط عمومی، ستاره ارتباطی حوزه دولت، ستاره روابط عمومی استانی و ستاره طالیی عنوان کرد.سفیدی 
افزود:۲ کارگاه آموزشی نیز در کنار جشنواره ستارگان روابط عمومی با عناوین"مبانی و پیش زمینه های برنامه ریزی ارتباطی" و "ساختمان 
و نحوه نگارش برنامه ریزی ارتباطی" برگزار شد. با توجه به کسب هفت مقام کشوری و کسب چهره برتر در ششمین جشنواره چهره سال 
97 راه و س��اختمان توس��ط اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای مریم ذوالفقارپور مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل 
جاده ای هرمزگان با توجه به رای هئیت داوران این جشنواره  بعنوان ستاره روابط عمومی سال 97 در ششمین جشنواره ستارگان روابط 

عمومی ایران  معرفی و تندیس ولوح این جشنواره رو دریافت نمود .

پیام قدرداني استاندار در پي حضور گسترده مردم قم در راهپیمایي روز قدس
بسمه تعالي/ بار دیگر به فضل الهي و با وحدت ، هوشیاري و احساس تکلیف شرعي مسلمانان اقصي نقاط 
جهان، روز بزرگ قدس،که میراثی گرانمایه و ارزش��مند از بنیانگذار انقالب اس��المی ایران و پاسخ به ندای مقام 
معظم رهبری اس��ت به عرصه ای زیبا و باش��کوه از اتحاد، بصیرت و دشمن شناسي مسلمانان و صحنه خشم و 
خروش عظیم اراده ها علیه تجاوز و تعدي اشغالگران صهیونیستي و اعالن حمایت جهاني از فلسطین قهرمان تبدیل 
شد.اینجانب به پاس خلق این حماسه بزرگ و باشکوه بر خود الزم مي دانم از حضور پرشور و شعور آحاد مردم 
شریف و انقالبي استان قم به ویژه علما و مراجع معظم تقلید که با رهمنودهاي روشنگرانه خود نقش بسزایي را 
در خلق این حماسه عظیم داشتند تشکر و قدرداني نموده و امیدوارم با تداوم مقاومت و مبارزات قهرمانانه ملت مظلوم فلسطین و حمایت مستمر 

مسلمانان در آینده ای نزدیک، شاهد آزادی قدس شریف و نابودی تمام مستکبران و ظالمان در جهان باشیم. بهرام سرمست/استاندار قم

شهردار اراک در افتتاح طوالنی ترین تقاطع غیر همسطح شهر اراک : 
تا پایان سال جاری تمامی تقاطع های غیرهمسطح شهر اراک افتتاح می شوند

اراک- مینو رسـتمی: مهندس شفیعی ش��هردار اراک در آیین افتتاح تقاطع غیرهمسطح شریعتی با 
اشاره به اینکه زین پس افتتاح رسمی در شهر اراک نخواهیم داشت و هر پروژه پس از اتمام کار در اختیار 
شهروندان قرار می گیرد، بیان کرد: تقاطع غیرهمسطح شریعتی با طول عرشه هزار و ۲۰۰ متر با رمپ میرزای 
شیرازی، جریان ترافیک محور اصلی خیابان شریعتی را به خیابان طالقانی متصل می کند و در زیر پل تمامی 
دسترسی های محلی جهت تردد سهل و آسان وسایل نقلیه دیده شده است. مهندس شفیعی، شهردار اراک 
در آیین افتتاح طوالنی ترین تقاطع غیر همس��طح اراک مطرح کرد: تقاطع غیر همسطح شریعتی با طول 
عرشه هزار و دویست متر؛ جریان ترافیکی خیابان شریعتی و طالقانی را به هم متصل می کند، به طوری که زیر این تقاطع تمامی مسیرهای 
دسترسی دیده شده است. محور راست تقاطع غیرهمسطح شریعتی که خیابان شریعتی و میرزای شیرازی را به هم متصل می کند تا یک 
ماه آتی به بهره برداری می رسد. وی افزود:ساخت این تقاطع غیرهمسطح چهار سال زمان برد و برای اجرای کامل آن چهل میلیارد تومان 
هزینه صرف شده است. تقاطع غیر همسطح میدان ورزش نیز تا یک ماه دیگر به بهره برداری کامل می رسد و تیم مدیریت شهری اراک 
این نوید را به شهروندان می دهد که تا پایان سال 98 تمامی تقاطع های غیرهمسطح به زیر بار ترافیکی می روند و افتتاح می شوند. تقاطع 
غیر همسطح خیابان شریعتی که عرشه اصلی آن هزار و ۲۰۰ متر طول دارد .وی بیان کرد: این تقاطع قطعا در روا   ن سازی ترافیک خیابان 
شریعتی اثرگذار خواهد بود و تمامی موارد ایمنی در آن دیده شده است، همچنین با توجه به اینکه انتهای این تقاطع یک مدرسه وجود 
دارد، به جهت س��هولت در تردد دانش آموزان و ایمن س��ازی مسیر نرده کشی امشب انجام می شود و در زیر پل نیز امکان تردد وجود دارد 
که خط کشی آن به سرعت انجام می گیرد.شهردار اراک همچنین افزود:تقاطع غیرهمسطح میدان ورزش نیز تا یک ماه آینده بهره برداری 

می شود و تا پایان سال 98 عمال تمامی تقاط  های غیرهمسطح شهر اراک تکمیل و افتتاح می شوند.

حضور مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان در راهپیمایی روز قدس
اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل و پرسنل شرکت برق منطقه ای خوزستان هم پای دیگر اقشار جامعه در راهپیمایی روز جهانی قدس در 
کالنشهر اهواز شرکت کردند. راهپیمایی روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان سال ۱398 هم زمان با سراسر کشور در اهواز 
و دیگر نقاط استان خوزستان برگزار شد.مدیرعامل و پرسنل شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز با حضور در این راهپیمایی باشکوه به ندای 
مقام معظم رهبری لبیک گفته و از مردم مظلوم فلسطین در مقابل دشمن متجاوز گر دفاع کردند.مردم و مسئولین روزه دار در این راهپیمایی 
حضوری گسترده داشته و شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و شعارهایی در محکومیت کنفرانس موسوم به معامله قرن سر دادند.

اجرای دستور قضای مبنی بر قلع و قمع در روستای آق قبر ازتوابع بخش 
مرکزی شهرستان آق قال

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: طبق دستور قضای حکم قلع وقمع بنای احداثی از مقدار مساحت ۲8 مترمربع از عرصه منابع ملی در 
روستای آق قبر از توابع شهرستان آق قال با همکاری کالنتری شماره ۱۱ شهری آق قال اجرا گردید.مهندس اورمز رئیس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرستان آق قال اظهار کرد«: براساس گزارش مامورین واحد منابع طبیعی مرکزی مبنی بر احداث بنای غیرمجاز به مساحت 
۲8 مترمربع در مرتع محلی روستای آق قبر توسط شخصی بنام یارجان حاجی کلته، این اداره نیز مراتب را در اسرع وقت کتباً به دادستانی 
شهرستان آق قال اعالم نمود.« وی افزود: »دستور قلع قمع بنای غیرمجاز را از دادستان اخذ نموده، ودر پی اجرای دستور قضای، مامورین 
حفاظتی واحدمنابع طبیعی مرکزی وکارشناسان واحدحقوقی ومرتع باهمکاری مامورین کالنتری شماره ۱۱ شهری درتایخ ۱398/3/۱  طبق 
دستور قضای بنای احداثی غیرمجاز را قلع و قمع و تخریب نمودند.« شایان ذکر است که ارزش عرصه رفع تصرفی به مبلغ ۲8۰۰۰۰۰۰ 

ریال معادل )دومیلیون و هشتصد هزار تومان( می باشد.

استاندار کرمانشاه: 
باید به حال استانی که در تهران برایش تصمیم می گیرند، گریست

کرمانشاه – منیر دشتی: استاندار کرمانشاه با انتقاد شدید از عدم واگذاری اختیارات کامل حوزه معادن به استان ها، گفت: باید به حال 
استانی که در تهران برای کارهایش تصمیم می گیرند، گریست. هوشنگ بازوند در جلسه شورای معادن استان کرمانشاه با اشاره به اینکه 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر اخیر خود به استان کرمانشاه اعالم کرد که همه اختیارات حوزه معادن به خود استان ها واگذار شده، 
افزود: اکنون می بینیم که حتی در برخی موارد راجع به برداشت از معادن برای پروژه های استان هم نمی توانیم نظر بدهیم.وی از رئیس 
سازمان صمت استان خواست اختیارات الزم برای شورای معادن استان احصا شود و عنوان کرد: اگر وزیر با تفویض این اختیارات مخالفت 
کرد، در این خصوص با معاون اول رئیس جمهور مکاتبه خواهم داشت.استاندار کرمانشاه مصداق این عدم اختیارات را بلوکه شدن پهنه های 
معدنی استان اعالم کرد که تا زمان پایان مطالعات امکان برداشت از معادن این مناطق وجود ندارد و یادآور شد: این در حالی است که ما 
برای تامین باالست پروژه راه آهن نیازمند برداشت از این پهنه ها هستیم.بازوند گفت: به هیچ عنوان نمی توانیم اجازه دهیم پروژه راه آهن 
به این دلیل متوقف بماند.وی در ادامه اشاره ای هم به مطالعات دو، سه ساله ای که روی پهنه های معدنی استان انجام شد و بلوکه بودن 
پهنه ها در این مدت داشت و اظهار کرد: در این چند سال از ظرفیت معادن و اشتغالزایی که می توانستیم در این بخش داشته باشیم، غفلت 
کردیم.استاندار کرمانشاه خواستار آزادسازی هرچه زودتر پهنه های معدنی استان و تعیین تکلیف آنها شد و تاکید کرد: دو پهنه هرسین و 
گیالنغرب باید حداکثر تا پایان خردادماه آزاد شوند.بازوند خاطرنشان کرد: باید ظرف ۱۰ تا ۱5 روز آینده دعوتی هم از مسئولین ایمیدرو 

برای ارائه گزارش پهنه معدنی سنقر داشته باشیم.

87 درصد قبوض گاز استان قزوین بصورت غیر حضوری پرداخت می شود
قزوین- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین اعالم کرد 87 درصد قبوض گاز پرداختی توسط مشترکین سطح 
استان در سال ۱397 به صورت غیر حضوری پرداخت شده است.  اسماعیل مفرد بوشهری با اعالم خبر فوق اظهار کرد: در سال گذشته 
بیش از یک میلیون و 978 هزار قبض گاز توسط مشترکین به صورت غیر حضوری پرداخت شده است که این مقدار معادل 87 درصد کل 
قبوض گاز پرداختی می باشد.بوشهری افزود: شرکت گاز استان قزوین با هدف ایجاد بستری مناسب برای پرداخت آسان و سریع قبوض گاز 
توسط مشترکین ، با همکاری بانک های عامل روش های مختلفی را فراهم کرده است تا هم استانی های عزیز بتوانند به راحتی و با ضریب 
اطمینان باال نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام نمایند.بوشهری افزود: بهره گیری از دستگاه های خودپرداز )ATM(، تلفن بانک ، دستگاه   
POS، اینترنت بانک ، سایت شرکت گاز)www.nigc-qazvin.ir( وWeb Kiosk   از جمله روش هایی است که مشترکین می 

توانند برای پرداخت قبض گاز از آنها استفاده کنند.

برگزاری جلسه کارگروه اطفا حریق استان در استانداری گلستان 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: جلسه کارگروه اطفا حریق استان در سالن جلسات مدیریت بحران استانداری گلستان و با حضور 
اعضای کارگروه برگزار گردید. ابوطالب قزل سفلو به عنوان دبیرکارگروه به بیان موضوعات تاکیدی در باب حریق پرداخته و گفت:« امسال با 
توجه به بارش فراوان و افزایش پوشش گیاهی در ماههای گرم با چالش بسیار جدی مواجه هستیم که این امر نیازمند مساعدت و همکاری 
تمامی ادارات استانی می باشد.«ایشان با توجه به نزدیک شدن فصول گرم و با تاکید بر لزوم برنامه ریزی دقیق و سریع در زمینه حریق 

ادامه داد:« فرهنگ سازی و اطالع رسانی از مهمترین مواردی ست که باید مورد توجه قرار گیرد.  

اخبار

اصفهان- قاسـم اسـد: مهندس یزدی زاده  مدیرعامل ذوب 
آهـن اصفهان در شـبکه خبر در برنامه گفتگـوی اقتصادی به 
شرایط صنعت فوالد کشور پرداخت و شرایط دستیابی ایران به 

رشد متوازن در این صنعت را تشریح نمود .
وی گفت : در افق ۱۴۰۴ که برای توس��عه تولید فوالد کشور در نظر 
گرفته شده، قرار است به تولید ساالنه 55 میلیون تن برسیم. این عدد 
در سال 97  به حدود ۲5 میلیون تن رسیده است. با توجه به طرح های 
توسعه تولید فوالد کشور،روند خوبی را در این بخش شاهد هستیم.وی 
افزود : در فوالد خام ظرفیت سازی های خوبی انجام شده و مستلزم این 
است که در زنجیره ای که از سنگ آهن دانه بندی )کنسانتره( شروع می 
شود  ، این روند ادامه یابد و باید به صورت متوازن توسعه یابند. مدیرعامل 
شرکت تصریح کرد : باید در معادنی که به اکتشاف رسیدند، بهره برداری 
از آنها انجام شود . برخی در عمق هستند و نیاز به سرمایه گذاری دارند 
که امیدواریم با رویکرد ایمیدرو برای توسعه معادن کشور در سنگ آهن 
این توازن برای رسیدن به عدد 55 میلیون تن تولید فوالد که در کشور 
متصور اس��ت محقق گردد و رش��د تولید نیز در همان چارچوب است. 
مهندس یزدی زاده گفت : در بخش های مختلف موفقیت های بسیاری 
داش��تیم اما در صنعت فوالد خوشبختانه موفقیت ها چشمگیرتر بوده 
اس��ت. تا چند سال پیش وارد کننده فوالد بودیم اما امروز ایران به یک 
کشور صادر کننده فوالد تبدیل شده است.امروز در معادالت منطقه ای 
و جهانی ایران مد نظر قرار می گیرد و این از برکات توسعه صنعت فوالد 

است که شاهد آن هستیم و این روند رو به رشد مرهون صادراتی شدن 
فوالد است.وی گفت : صادرات رو به رشد است و امسال نیز نوید بخش 
رشد بهتر از سال گذشته است.  با وجود تحریم هایی که شاهد هستیم و 
فوالد را نیز در برگرفت ، اما عملکرد دو ماه گذشته تولید کنندگان فوالد 
بسیار مطلوب بوده است.مدیرعامل ذوب آهن بیان کرد : توسعه صنعت 
فوالد به این دلیل مورد توجه قرار گرفته است که پتانسیل های خوبی 
در کشور مانند معادن خوب سنگ آهن داریم که نیازمند سرمایه گذاری 
بیشتر است و از نظر شناسایی و اکتشافات نیز شرایط خوبی داریم.وی 
اضافه کرد : یکی از اشکاالتی که می توان به صنعت فوالد وارد کرد این 
است که رشد همگونی نداشته است . معادن ما به دالیل مختلف ،  درگیر 
راه اندازی صنایع پایین دس��ت شدند در صورتی که معادن باید بر روی 
توسعه خود ، تمرکز می کردند و تولید را از نظر کمی و کیفی افزایش می 
دادند. خوش��بختانه از حدود دو سال پیش حرکت های برای جلوگیری 

از این موضوع آغاز شده است و امیدواریم تداوم یابد.مهندس یزدی زاده 
گفت :  اگر هر صنعتی در تخصص خودش توسعه یابد ،  قطعاً می توانیم 
این امیدواری را داشته باشیم که در افق ۱۴۰۴ ظرفیت سازی با نرخ بهره 
برداری که مد نظر است محقق شود.وی در ادامه به ضرورت توسعه زیر 
ساخت ها پرداخت و گفت : نیازمند سرمایه گذاری قابل توجهی در این 
بخش هستیم. تولید کنندگان ظرفیت سازی می کنند اما باید در حوزه 
زیر ساخت نیز حرکت های موازی مانند ساخت نیروگاه، توسعه خطوط 
ریلی ، توسعه بنادر و گمرکات انجام شود. یعنی کلیه زیرساخت ها توسعه 
یابد تا در افق ۱۴۰۴ به عدد 55 میلیون تن برسیم.  تمام این تولید در 
داخل قابل مصرف نیست و همزمان با افزایش تولید ، باید صادرات هم 
به همان نسبت افزایش دهیم.عضو انجمن تولید کنندگان فوالد تصریح 
کرد : صنعت فوالد صادرات محور است و  لذا در شرایط کنونی نیز می 
تواند به حرکت خودش ادامه دهد و حیات توس��عه فوالد کشور به این 
امر وابس��ته است.  در س��ال گذشته حدود 8 میلیون تن صادرات فوالد 
داشتیم و امسال  امیدوار هستیم این عدد از ۱۰ میلیون تن عبور کند. 
در زمینه محصوالت نهایی و نیمه ساخته مانند شمش و اسلب صادرات 
بس��یار خوب بوده است.مهندس یزدی زاده گفت : پتانسیل های خوبی 
در کشور وجود دارد. به عنوان مثال ذوب آهن اصفهان تولید کننده ریل 
می باشد که محصول آن قابل صادرات است. اگر صادرکنندگان بیشتر 
حمایت شوند، روند رو به رشد صادرات ادامه می یابد و می توانیم به افق 

۱۴۰۴ امیدوارتر باشیم.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:
صنعت فوالد ایران ، صادرات محور شده است

شهرقدس - محبوبه ابوالقاسمی:  در آغازین روزهای خردادماه 
و به بهانه شـروع فعالیت شـورای اسـالمی شـهر درساختمان 
پارلمان شهری شهرستان قدس.نشست خبری با حضور جمعی 
از اعضای شـورای اسالمی و اصحاب رسانه برگزار شد . طی این 

نشست اعضای شورا به پرسش های خبرنگاران پاسخ گفتند.
نقی علی وند رییس شورای اسالمی شهر قدس،ارتقا سرانه های عمومی 
شهرستان و محرومیت زدایی را مهمترین دستاورد شورا خواند و در افزود 
:با توجه به رشد مهاجرت تخمین زده می شود حدود۱5۰۰ دانش آموز به 
سیستم آموزشی شهر اضافه خواهد شد با این توضیح برای تامین سرانه 
های آموزش��ی وبا تخصیص پنج قطعه زمین مب��ادرت به افزایش فضای 
آموزش��ی ش��هر نموده ایم .  وی  با تاکید بر توزیع عادالنه ی امکانات و 
خدمات در نقاط مختلف ش��هر به ویژه مناطق کم برخوردار خبر از آغاز 
س��اخت مجموعه های ورزش��ی در ش��هرک عزیزی .محمدآباد و محله 
سرخه حصار داد. رییس شورای اسالمی شهر قدس تعامل شورا را با سایر 
نهادهای استانی رضایت بخش ارزیابی نمود و آن را از نقاط قوت شهرستان 
دانست . حسین چناقچی رییس شورای اسالمی شهرستان قدس و رییس 
کمیسیون اصناف و مشارکتهای مردمی شورای اسالمی  گفت :بنا بر گواه 
مردم و مسئولین ، شهرقدس به پایگاه سازندگی و عمران و آبادانی تبدیل 
شده و در هر گوشه ای پروژه ای در حال احداث یا در حال تکمیل است 

.  وی عنوان کرد:اولویت مجموعه مدیرت شهری با اتمام پروژه های نیمه 
تمام دوره قبل است که تعدادی به بهره برداری رسیده اند و شماری از آنها 
در بودجه سال 98 تعریف شده است .  چناقچی از افتتاح نمایشگاه صنعت 
در آینده ای نزدیک خبرداد و افزود:با افتتاح نمایشگاه صنعت  شهرقدس 
به عنوان یک برند صنعتی در کش��ور معرفی خواهد ش��د. رییس شورای 
اسالمی شهرستان قدس بااشاره به مشکل اورژانس شهرستان گفت :علی 
رغم اختصاص چهار پایگاه برای اورژانس با امکانات کامل و کمک  ش��ورا 
برای  تجهیزپایگاه ها به آمبوالنس پیشرفته و موتورالنس .به دلیل نقص 
در س��امانه امکان خدمات رسانی مناسب برای شهروندان وجود ندارد که 
پیگیر رفع این معظل هستیم .  چناقچی در خصوص ساماندهی صنوف 
مزاحم و دستفروش��ان به اقدامات صورت گرفته جهت رفع این مشکالت 

اش��اره کرد .  ابوطالب آذربراء نایب رییس ش��ورای اسالمی شهر قدس و 
رییس کمیسیون ورزشی در خصوص توسعه فضای سبز شهری .تعریض 
معابر و ارتقا س��رانه های فرهنگی توضیحاتی ارائه داد:مدیریت شهری با 
تاس��یس و تجهیز ۱8پارک محلی بزرگ و کوچک سرانه ی فضای سبز 
شهرستان را از ۶متر به بیش از 9متر افزایش داده است . وی ضمن توجه 
به اینکه گره کور تعریض معابر سالیان سال از عمده مشکالت شهر بوده 
به اقدامات صورت گرفته برای حل این مشکل اشاره کرد و افزود:به کمک 
تعریض معابردر جای جای شهرستان باالخص در مرکز شهر شاهد بهبود 
بار ترافیک خواهیم بود .  آذربرا اظهار داش��ت :در زمینه ارتقا سرانه های 
فرهنگی و ورزشی با اضافه شدن سه خانه فرهنگ جدید به مجموعه پنج 
خانه فرهنگ قبلی شاهد رشد چشمگیر در این عرصه خواهیم بود .  نایب 
رییس ش��ورای اسالمی شهر یادآورش��د :شهرقدس با چهار پتانسیل کم 
نظیر از شهرستان های همجوار متمایز است سالن آمفی تئاترباغ ملی  . 
دانش��گاه آزاد اسالمی .استادیوم ۲5هزار نفری و خانه کشتی  که بزودی 
م��ورد بهره برداری قرار خواهد گرفت . الهام میرزایی رییس کمیس��یون 
زیربنایی شورای اسالمی از احداث سه خانه فرهنگ . سالن خانه کشتی. 
ساختمان پارلمان شهری . بوستان حنانه به همراه سوله مدیریت بحران 
. پارک بانوان و بوستان مسافر و پارک آب و شن خبر داد . که به مجموع 
این اقدامات عملیات بازسازی دو پارک ولیعصر و آزادگان اضافه شده است . 

در نشست خبری اعضای شورای شهرستان قدس مطرح شد؛

ارتقا سرانه های عمومی و محرومیت زدایی؛ مهمترین دستاوردهای شورا

مشـهد- صابر ابراهیم بای : مدیرگازرسـانی شرکت ملی گاز 
ایران با اشاره به فعالیت سه شرکت گاز خراسان رضوی، همدان 
و سمنان برای گازرسانی در زاهدان گفت: در سال 98، مبلغ 520 
میلیارد تومان برای بهره مندی مردم این شهر از نعمت الهی گاز 

هزینه خواهد شد. 
سعید مومنی در نشس��ت با استاندار سیستان و بلوچستان، شهردار 
زاهدان و جمعی از مقامات اس��تانی و محلی این استان اظهار کرد: هم 
اکنون ۱۱۴۲ شهر و ۲9۰۰۰ روستا در کشور ما از نعمت الهی گاز بهره 
مند هستند.وی در ادامه به تشریح نحوه اجرای طرح گازرسانی به شهر 
زاهدان پرداخت و گفت: در این پروزه 5۲۰ کیلومتر شبکه توسط شرکت 
گاز خراس��ان رضوی، ۱3۰ کیلوکتر توسط گاز همدان و ۱7۰ کیلومتر 
نیز توسط شرکت گاز سمنان اجرا خواهد شد.وی تصریح کرد: در حال 
حاضر ۱۶ گروه کاری در ش��هر زاهدان فعال هستند و این تعداد تا ۲۰ 
گروه نی��ز قابل افزایش خواهند بود. در س��ال 98، 5۲۰ میلیارد تومان 

برای گازرسانی در زاهدان هزینه خواهد شد.مدیرگازرسانی شرکت ملی 
گاز ایران با تاکید بر لزوم همراهی و تعامل دیگر دستگاههای اجرایی با 
شرکت گاز اظهار کرد: باید با تعامل و همدلی زمینه اجرای به موقع این 
طرح را ایجاد کنیم. حتما این حجم کاری، فشار مضاعفی بر شهرداری 
وارد خواهد آورد؛ ولی باید به س��متی حرکت کنیم تا در س��ایه تعامل 
8۰۰ کیلومتر مسیرگازرسانی را در زمان مقرر اجرایی کنیم. برای اجرای 

به موقع طرح گازرس��انی به شهر زاهدان باید شرایط کاری بین شرکت 
گاز و دیگر دستگاهها از نظر ظرفیت کاری همطراز شودمومنی در ادامه 
س��خنان خود اظهار امیدواری کرد: طی ۴5 روز آینده گاز به ش��هرک 
صنعتی زاهدان برس��د و س��هم ویژه ای در سبد انرژی تولید کنندگان 
و فعاالن اقتصادی این منطقه ایفا کند.مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان 
خراس��ان رضوی در ادامه این نشس��ت اظهار کرد: انشاا... در مدت زمان 
3۰۰ روز ش��اهد افتتاح و بهره برداری از طرح گازرس��انی به بخشی از 
شهر زاهدان که بر عهده این شرکت گذاشته شده خواهیم بود.وی افزود: 
5۲۰ کیلومتر شبکه گازرسانی در شهر زاهدان یعنی معادل نیمی از این 
شهر توسط گاز خراسان رضوی اجرا خواهد شد.فانی گفت: در طرح های 
گازرسانی خراسان رضوی برای هر چند محور، یک مسئول می گذاریم، 
اما برای پروژه گازرسانی زاهدان یک مدیر پروژه مستقل تعیین کرده ایم 
و برای هر بخش پروژه نیز یک مدیر گذاشته ایم که نشان دهنده عزم ما 

برای اجرای قدرتمند این طرح است.

هزینه 520 میلیارد تومانی گازرسانی به زاهدان در سال 98

سـاری – دهقان : مهنـدس رضا غفاری از خبـر خوش برای 
مشترکان کم مصرف برق در مازندران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران، مدیرعامل 
ش��رکت توزیع نیروی برق مازندران در گفت و گویی بیان داشت: تعرفه 
های جدید برق به گونه ای طراحی ش��ده است که مشترکان با کاهش 
۱۰ درصد مصرف، ش��اهد کاهش ۲۰ تا 3۰ درصد هزینه مصرفی برق 
خواهند بود.مهندس غفاری با بیان اینکه تعرفه های قبلی برق به صورت 
پلکانی بود، به طوری که مشترکانی که برق بیشتری مصرف می کردند 
اندکی بیشتر از کم مصرف ها پول برق پرداخت می کردند و در عین حال 
از یارانه بیشتری هم بهره مند می شدند، افزود: با این مصوبه جدید هزینه 
برق مشترکان پرمصرف اندکی واقعی تر می شود و این گروه افزایش ۱۶ 

درصدی تعرفه در قبوض برق را نیز شاهد خواهند بود که امیدواریم با این 
روند، مصرف برق خود را کاهش دهند.مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی 
برق مازندران با اشاره به شروع فصل گرم سال و استفاده بیش از اندازه 

وسایل سرمایشی ، موجب افزایش دو و نیم برابری میزان مصرف روزانه 
انرژی برق نسبت به فصول پاییز و زمستان و اوایل بهار دانست و گفت: 
میزان مصرف در نه ماه از سال ثابت است و در تابستان از 8۰۰ مگاوات به 
دو هزار مگاوات می رسد.مهندس غفاری ضمن تأکید بر مدیریت مصرف 
برق در س��اعت ۱۲ الی ۱۶ روزهای گرم تابس��تان به عنوان اوج ساعات 
مصرف برق در روز و ساعت ۲۰ الی ۲3 اوج مصرف برق در شب، اظهار 
کرد: سرویس کولرهای اسپلیت و گازی در اداره ها و بانک ها و خانه ها با 
شستش��و و نظافت فیلتر، موجب بهبود عملکرد دستگاه و صرفه جویی 
درمصرف برق می شود.وی در ادامه گفت: به مشترکان عزیز توصیه می 
ش��ود تا کولرها را در درجه ۲۴ الی ۲۶ تنظیم نمایند تا در این صورت 

بتوان در مصرف برق صرفه جویی نمائیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران خبر داد:

خبر خوش برای مشترکان کم مصرف برق در مازندران

کرج- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست سازمان مدیریت 
پسـماند شهرداری کرج گفت: امکان جابه جایی مرکز دفن 

زباله حلقه دره وجود ندارد.
احمد خیری  اظهار  داشت: از ابتدای سال تا کنون بیش از دو 
هزار شکایت مردمی به خاطر وجود سگ های بالصاحب در سطح 
شهر داش��ته ایم که همین امر باعث شده با جدیت بیشتری برای 
س��اماندهی آنها اقدام کنیم.وی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت 
پناه��گاه حلقه دره پر ش��ده به همین دلیل ب��ه دنبال احداث دو 
پناهگاه دیگر در باغستان و منطقه حصار هستیم که طبق دستور 
شهردار باید تکلیف آنها طی دو ماه آینده مشخص شود.وی افزود: 
قباًل س��اماندهی سگ های بالصاحب از طریق مرگ با ترحم انجام 
می ش��د ولی به واس��طه اعتراض حامیان حیوانات در حال حاضر 
سیاس��یت واکسیناسیون و عقم سازی آنها اجرایی می شود که در 
مقایس��ه با روش قبلی دیربازده تر اس��ت.این مسئول توضیح داد: 
برای تسریع در ساماندهی این سگ ها تعداد اکیپ های سگ گیری 
در هسته اصلی ش��هر را افزایش داده ایم و امیدواریم کمتر شاهد 
ت��ردد گله ای ای��ن حیوانات در خیابان ها باش��یم.خیری در بخش 
دیگری از صحبت های خود با اش��اره به   وضعیت مرکز حلقه دره 

به عنوان تنها مرکز دفن زباله اس��تان، گفت: این مرکز از سالیان 
گذش��ته تا کن��ون زباله های تولیدی ش��هروندان را در خود جای 
می دهد .این مس��ئول با اش��اره به اینکه ام��کان انتقال این مرکز 
به مکان��ی دیگر وجود ندارد، ابراز کرد: برخی ش��هروندان از بوی 
بد و س��ایر مش��کالتی که این مرکز برای آنان ایجاد کرده گالیه 
دارن��د ولی واقعیت این اس��ت امکان انتقال ای��ن مرکز به مکانی 
دیگر وجود ندارد چون این کار مش��کالت زیست محیطی زیادی 
را در پ��ی دارد .وی ب��ا بیان اینک��ه به دنبال اح��داث مرکز دفن 
دیگ��ری در کرج هس��تیم، توضیح داد: ف��از مطالعاتی، طراحی و 
نقشه کشی این مرکز توسط اساتید و کارشناسان صورت گرفته و 

با تخصیص اعتبار مناسب امیدواریم تا پایان سال عملیات اجرایی 
مرکز دوم دفن زباله کرج آغاز ش��ود .خیری با اش��اره به ضرورت 
همکاری شهروندان برای کاهش میزان زباله های  تر تولیدی ادامه 
داد: روزان��ه ۲5۰ متر مکعب ش��یرابه در مرکز دف��ن زباله حلقه 
دره تولید می ش��ود که برای کاهش آن نیازمند تعامل و همکاری 
ش��هروندان هستیم .سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
کرج افزود: اگر ش��هروندان زباله های  تر و خشک خود را به خوبی 
ج��دا کنند و در زم��ان ریختن پس��ماندهای  تر در س��طل زباله 
رطوبت آنه��ا را تا حد امکان بگیرند، میزان ش��یرابه های تولیدی 
ب��ه میزان قابل توجهی کاهش می یاب��د .وی در بخش دیگری از 
صحبت های خود با اش��اره به تالش برای کاهش میزان زباله هایی 
که در مرکز حلقه دره دفن می شود، اظهار کرد: با توسعه کارخانه 
کمپوس��ت می توانیم تناژ دفن زباله در این مرکز را به میزان قابل 
توجهی کاهش دهیم .خیری گفت: دفن زباله اثرات مخرب زیست 
محیطی زیادی دارد و مدیریت شهری با تخصیص اعتبار مناسب، 
عزم خود را برای توس��عه فازهای بعدی کارخانه تولید کمپوست 
از زباله های تولیدی جزم کرده تا ش��اهد کاهش میزان دفن زباله 

در کرج باشیم .

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج:
ظرفیت پناهگاه سگ های بالصاحب حلقه دره پر شده است

یکشنبه
12 خرداد 1398
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مدیر امور فناوری معاونت تحقیقات و فناوری دانش��گاه علوم پزشکی 
ش��هید بهش��تی با اعالم خب��ر تدوین بس��ته پیش��نهادی »حرکت به 
س��وی دانشگاه نسل س��وم« در دانشگاه علوم پزش��کی شهید بهشتی؛ 
تبیی��ن جایگاه دانش��گاه در اقتصاد دانش مدار، تش��کیل واحد مالکیت 
فک��ری و نوآوری، راه ان��دازی پارک علم و فن��اوری، حمایت از فناوران 
و تجاری س��ازی معادل سازی فناوری با فعالیت های آموزشی و پژوهشی 
و بازتعری��ف نق��ش اعضای هیات علمی با تاکید ب��ر فناوری را برخی از 

اولویت های این بسته پیشنهادی برشمرد.
دکتر حمیدرضا مقیمی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار داشت: بازتعریف 
دانش��گاه به عنوان نهادی تعیین کننده در نظ��ام ملی نوآوری، بازنگری 
رس��الت دانش��گاه با محوری��ت اقتصاد دانش م��دار، بازنگری س��اختار 
و ارتباط��ات دانش��گاه و نقش اعضای هیأت علمی براس��اس رس��الت 
کارآفرین��ی، ن��وآوری، تولید ث��روت و ارزش افزوده اقتص��ادی از طریق 

فعالیت های دانشی برخی از اولویت های اصلی این طرح است.
وی با اش��اره به رویکردهای جدید دانش��گاه در گذار به دانشگاه نسل 
س��وم، اظهار داش��ت: اراده جدی مدیریت کالن دانشگاه در کارآفرینی، 
ایجاد فرهنگ کارآفرینی بین مدیران و کارکنان، دانش��جویان و اعضای 
هیأت علمی، کنترل دارایی های فیزیکی و فکری دانشگاه، ظرفیت سازی 
برای انتقال فناوری و تجاری س��ازی دانش برخی از مؤلفه های دانشگاه 

کارآفرین است که باید به سمت آن حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه خوش��بختانه این اراده در دانش��گاه علوم پزش��کی 
شهید بهشتی در سطوح مختلف وجود داشته و فعالیت های چشمگیری 
نیز انجام ش��ده اس��ت، گفت: در همین رابطه ش��اهد کسب مقام دوم 
فناوری در سطح کشور طی دو سال پیاپی 9۶ و 97 و کسب جایزه دوم 

در جشنواره رازی در حوزه فناوری در سال 97 بودیم.
مهمترین ویژگی دانشگاه های نسل سوم

وی همچنین با اش��اره به برخی از ویژگی های دانش��گاه نس��ل سوم، 
عنوان ک��رد: تولید دانش برای اس��تفاده در بخش های اقتصادی، خلق 
مش��اغل جدی��د، ارتباط نزدیک دانش��گاه ب��ا صنعت و جامع��ه، ایجاد 
مراکز رش��د و پارک های فناوری، حمایت آموزش��ی، مال��ی و بازاریابی 
از کارآفرینان و اس��تقبال از ایده های جدید و خالق برخی از مهمترین 
ویژگی های دانش��گاه نس��ل سوم اس��ت که برای تحقق آن برنامه ریزی 

کرده ایم.
مراحل سه گانه تبدیل به دانشگاه کارآفرین

دکتر مقیمی با برشمردن مراحل سه گانه تبدیل به دانشگاه کارآفرین؛ 
به اتخ��اذ دیدگاهی راهبردی مبتنی بر توانایی و اولویت ها، ایفای نقش 
فعال در تجاری سازی دارایی های فکری و بهبود محیط نوآوری از طریق 

همکاری با صنعت، جامعه و دولت اشاره کرد.
دبیر کمیته گذار به دانش��گاه نسل سوم دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهش��تی، تحول در مأموریت های دانشگاه، تعیین اهداف و فعالیت های 
نوی��ن، تبیین روش ه��ای نوین تأمین مالی و تعری��ف الگوهای مؤثر در 
ترفیع اعضای هیأت علمی و همچنین ایجاد تحول در ساختار را برخی 
از مهمترین مبانی تحول برای حرکت به س��مت دانش��گاه نس��ل سوم 

عنوان کرد.
جایگاه دانشگاه های علوم پزشکی در اقتصاد دانش مدار تبیین می شود
وی با بیان اینکه در صورت تحقق بسته پیشنهادی »حرکت به سوی 

دانشگاه نسل سوم«، برخی دستاوردهای جدید در عرصه آموزش علوم 
پزش��کی حاصل می ش��ود، گفت: طی مراحل گذار به دانشگاه های نسل 
س��وم، جایگاه دانشگاه های علوم پزش��کی در اقتصاد دانش مدار تبیین 
ش��ده و همچنین وابس��تگی دانشگاه های علوم پزش��کی به بودجه های 

دولتی کاهش می یابد.
تدوین بسته پیشنهادی »حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم« 

در دانشگاه
دکتر مقیمی با اعالم خبر تدوین بس��ته پیشنهادی »حرکت به سوی 
دانش��گاه نس��ل س��وم« )بس��ته تحول اقدام و عمل( در دانشگاه علوم 
پزش��کی شهید بهشتی، تصریح کرد: بازتعریف دانشگاه به عنوان نهادی 
تعیین کننده در نظام ملی نوآوری، بازنگری رسالت دانشگاه با محوریت 
اقتصاد دانش مدار، بازنگری س��اختار و ارتباطات دانشگاه و نقش اعضای 
هیأت علمی براساس رس��الت کارآفرینی، نوآوری، تولید ثروت و ارزش 

افزوده اقتصادی از طریق فعالیت های دانشی برخی از اولویت هاست.
تشکیل واحد مالکیت فکری و نوآوری در دانشگاه

وی ب��ا بیان اینکه براس��اس این طرح، پیش��نهادهای راهبردی برای 
کارآفرین شدن دانشگاه تدوین ش��ده است، ادامه داد: برای حفاظت از 
دارایی های فکری، آیین نامه مالکیت فکری دانش��گاه، تدوین، آیین نامه 
مالکی��ت ف��ردی تعریف و واح��د مالکیت فکری و نوآوری در دانش��گاه 

تشکیل شده است.
طراحی گرنت های جدید آموزش و فناوری

مقیم��ی در ادامه توس��عه زیرس��اخت های فناوری، حمای��ت از فناوران و 
تجاری سازی، افزایش همکاری های بین بخشی و بین رشته ای، ارائه تسهیالت 
تشویقی و انگیزشی، طراحی گرنت های آموزش و فناوری، کشف پتانسیل های 
دانش��گاه در حوزه فناوری و ایجاد منابع مالی پایدار را برخی از پیش��نهادات 

راهبردی دانشگاه در این زمینه عنوان کرد که در حال انجام است.
استقرار بیش از 60 شرکت دانش بنیان در مراکز رشد دانشگاه

وی با اشاره به توسعه زیرساخت های فناوری در دانشگاه، تصریح کرد: 
در این راس��تا تاکنون چهار مرکز رش��د و یک مرکز نوآوری ایجاد شده 
که بیش از ۶۰ ش��رکت در این مراکز مستقرند. البته به زودی دو مرکز 

رشد دیگر به مراکز رشد دانشگاه اضافه می شود.
راه اندازی پارک علم و فناوری دانشگاه، به زودی

وی اس��تقرار شتاب دهنده ها و تأسیس پارک علم و فناوری را از دیگر 
ملزومات توسعه زیرساخت های فناوری در دانشگاه ها عنوان کرد و گفت: 
در این رابطه با دو شتابدهنده مذاکره شده که به زودی مستقر خواهند 
ش��د، در همین رابطه طرح توجیهی پارک علم و فناوری دانشگاه علوم 
پزش��کی شهید بهشتی در دس��ت تهیه بوده و زمین آن نیز پیش بینی 

شده است و امیدواریم به زودی راه اندازی شود.
دکت��ر مقیمی با اش��اره به تأس��یس آزمایش��گاه جام��ع تحقیقاتی و 
بزرگتری��ن اتاق تمیز در دانش��گاه، اظهار داش��ت: تأس��یس واحدهای 
فن��اور و دانش بنیان، کمک به تجاری س��ازی محصوالت فناورانه و ارائه 
خدمات مش��اوره فناوری برخ��ی از خدمات حمایتی از فناوران و تحقق 

تجاری سازی در دانشگاه است.
تدوین سیاست های حمایتی از فناوران و تجاری سازی

وی با اش��اره ب��ه برخی دیگر از سیاس��ت های حمای��ت از فناوران و 
تجاری س��ازی، عنوان کرد: دانشگاه علوم پزش��کی شهید بهشتی عضو 

صندوق پژوهش و فناوری پرش��ین داروی البرز اس��ت، این صندوق در 
زمینه سرمایه گذاری خطرپذیر فعال بوده و بنابراین دانشگاه در صورت 
تأیی��د محصوالت از طریق ای��ن صندوق از تولید و تجاری س��ازی آنها 

حمایت می کند.
ضرورت تسهیل نقل و انتقاالت مالی در حوزه فناوری

وی با اش��اره به ضرورت تس��هیل نقل و انتقاالت مالی در این رابطه، 
عن��وان کرد: مدیران مالی ما باید از صندوقدار بودن به یک مدیر کامل 
تبدیل ش��وند. مدیر مالی باید شرایط را برای فناور و پژوهشگر تسهیل 

کند و هر کجا مشکل وجود دارد، برای آن راه حل پیدا کند.
راه اندازی شورای فناوری دانشکده ای و کمیته فناوری 

دانشجویان
دکتر مقیمی با اش��اره به وجود واحد توس��عه فن��اوری، کمیته فناوری 
و ش��ورای فناوری در دانش��گاه، گفت: در این راس��تا ایجاد شورای فناوری 
دانشکده ای و کمیته فناوری دانشجویان نیز پیش بینی شده که اولین مورد 
آن در دانش��کده بهداش��ت و ایمنی تأسیس ش��د و پس از آن کمیته های 

فناوری دانشجویان در دانشکده های پزشکی راه اندازی شدند.
برقراری ارتباط با دانشگاه های فنی الزمه توسعه فناوری است

ای��ن عض��و هی��أت علمی دانش��گاه با اش��اره ب��ه ض��رورت افزایش 
همکاری های بین بخشی و بین رشته ای و همکاری با دانشگاه های فنی 
و مهندسی به عنوان راهکاری برای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم، 
اظهار داش��ت: برقراری ارتباط با دانش��گاه های فنی و مهندس��ی الزمه 
توسعه فناوری است. باید بستر حضور مهندسین در حوزه های بالینی و 
در اتاق های جراحی فراهم ش��ود تا مهندسان از نزدیک با نیازهای این 
حوزه آش��نا شوند. در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
ارتباط نزدیکی با دانش��گاه های فنی و مهندسی امیرکبیر، خواجه نصیر 
و ش��هید بهش��تی برقرار کرده وبه زودی مرکز رشد مشترک دانشگاه با 

دانشگاه امیرکبیر راه اندازی خواهد شد.
ارائه درس دو واحدی فناوری و دوره های مهارتی در تمام رشته ها

این عضو هیأت علمی دانش��گاه با اشاره به اقدامات در حوزه آموزش 
فناوری، اظهار داش��ت: ارائه درس دو واحدی فناوری در تمامی رشته ها 
در دانش��گاه تصویب ش��ده که به زودی اجرایی خواهد شد و همچنین 
کارآموزی فناوری، دوره های توانمندسازی و افزایش برنامه های مهارتی 

برای پرورش فارغ التحصیالن توانمند جزو برنامه هاست.
دعوت از اساتید شاغل در صنعت برای تدریس در دانشگاه

وی پیش بینی دوره های فلوشیپ صنعتی و مدیریتی، حمایت ویژه از 
دانش��جویان نخبه و دعوت از اساتید شاغل در صنعت برای تدریس در 

دانشگاه را از دیگر برنامه های این حوزه عنوان کرد.
تدوین آیین نامه معادل سازی فناوری با فعالیت آموزشی و پژوهشی

مدیر امور فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارائه تسهیالت 
و برنامه های تشویقی و انگیزشی را از دیگر اولویت ها دانست و ادامه داد: 
تدوین آیین نامه های معادل س��ازی فعالیت های فن��اوری با فعالیت های 
آموزش��ی و پژوهش��ی جهت دف��اع از پایان نامه و همچنی��ن گنجاندن 
فعالیت های فناوری در آیین نامه ارزش��یابی هیأت علمی و کارمندی در 

این زمینه پیش بینی شده است.
اهدای درجات افتخاری به فناوران خارج دانشگاه

وی همچنین با اش��اره به بخش های مرتبط با تس��هیالت، تش��ویق و 

انگیزش در این آیین نامه، تصریح کرد: پرداخت حق تشویق در فناوری، 
تعری��ف جوایز فناوری و تدوین آیین نامه درجات افتخاری فناوری برای 

فناوران خارج دانشگاه برخی از این موارد است.
طراحی وام فناوری دانشجویی

دکتر مقیمی با اشاره به طراحی گرنت های آموزش – فناوری در این 
راستا، اظهار داش��ت: حمایت از پژوهش های منجر به فناوری، طراحی 
مدل یارانه و وام فناوری دانش��جویی، طراحی سوبس��ید در رش��ته های 
پراولویت و کم متقاضی دانش��گاهی برخی از مواردی اس��ت که در این 

راستا باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اش��اره به افزایش تعامالت اجتماعی در راس��تای تحقق اهداف 
فناورانه دانش��گاه، تصریح کرد: همکاری مناس��ب دانش��گاه، صنعت و 
دولت، افزایش تعامل با نهادهای محلی و ملی و درگیرش��دن در توسعه 
اجتماعی اقتصادی جامعه و افزای��ش تعامالت بین المللی در این رابطه 

پیش بینی شده است.
توسعه مدل جامع درآمدزایی دانشگاه

مدیر امور فناوری دانش��گاه علوم پزشکی ش��هید بهشتی با تاکید بر 
ضرورت کش��ف پتانسیل های دانش��گاه در حوزه فناوری، اظهار داشت: 
توس��عه مدل جامع درآمدزایی دانش��گاه در این رابط��ه باید در اولویت 

باشد.
عدم بازنشستگی زودهنگام نیروهای کارآمد فناور

وی توس��عه نیروی انسانی در حوزه فناوری را نیز از نکات مهم عنوان 
کرد و ادامه داد: در کنار توانمندسازی نیروی انسانی و استفاده بهینه از 
نیروهای موجود، عدم بازنشستگی زودهنگام نیروهای کارآمد فناور و در 
نظر گرفتن کارآفرینی به عنوان ش��اخصی در استخدام باید مورد توجه 
باش��د. وی با اش��اره به تصویب آیین نامه ارتباط با صنعت در دانش��گاه، 
گفت: ای��ن آیین نامه مورد تصوی��ب هیأت امنای دانش��گاه قرار گرفته 
و زمینه را برای ارائه خدمات مش��اوره ای، آموزش��ی و پژوهشی توسط 
اعضای هیأت علمی فراهم می کند. البته الزم است نقل و انتقاالت مالی 

در این زمینه تسریع و تسهیل شود.
دکت��ر مقیمی در ادام��ه با تاکید بر ض��رورت بازنگ��ری فرآیندهای 
دانشگاه براساس دانش��گاه کارآفرین، اظهار داشت: چابک سازی، تمرکز 
بر ایده های فناوران��ه زودبازده و اعتماد )مرکزگریزی( برخی از مواردی 

است که باید مورد توجه باشد.
بازتعریف نقش اعضای هیأت علمی با تاکید بر فناوری

وی بازتعری��ف نقش اعض��ای هیأت علمی براس��اس الزامات گذار به 
دانشگاه نسل سوم را نیز ضروری دانست و گفت: عضو هیأت علمی باید 
عالوه بر آم��وزش بتواند به عنوان منتور فناوری دانش��جویان را به این 

سمت هدایت کند و خود نیز منشأ فناوری باشد.
دکتر مقیمی در پایان با تاکید بر اینکه اراده جدی در سطوح مختلف 
دانشگاه برای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم وجود دارد، خاطرنشان 
کرد: بازنگری رسالت و کارکردهای دانشگاه براساس دانشگاه کارآفرین 
مورد توجه بوده و در این راس��تا کاهش وابس��تگی ب��ه بودجه دولتی، 
افزای��ش تعامل ب��ا نهادهای محلی، ملی و بین المللی، درگیر ش��دن در 
توسعه اجتماعی اقتصادی جامعه و ایفای نقش در کریدور علم و فناوری 
و مناط��ق ویژه فناوری از مواردی اس��ت که همه م��ورد تأیید و تاکید 

مسئولین دانشگاه است.

تدوین بسته »حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم« با تاکید بر فناوری و تجاری سازی 
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آموزش سئو محلی برای کسب وکارها و شرکت ها

آموزش سئو محلی نیاز اصلی کسب و کارهای امروز است. ۱5سال پیش، اگر یک مشتری به یک 
چکش نیاز داش��ت، احتماال دفترچه تلفن را در می آورد و به دنبال یک »فروش��گاه ابزار« می گشت، 
یکی از آنها که نزدیک تر بود را انتخاب می کرد، به آنجا می رفت و از فروش��نده می پرس��ید که »شما 
چکش دارید؟«. اگر آنها اتفاقی، چکش تمام کرده بودند احتماال فروشگاه، آدرس دیگری به مشتری 

می داد تا به فروشگاه نزدیک بعدی برود و این فرآیند دوباره شروع می شد.
حاال که بیش��تر ما با کامپیوترهای کوچک در جیب خودمان این س��و و آن س��و می رویم، بیش��تر 
جست وجوی اصلی ما تنها در چند ثانیه با استفاده از جست وجوی موبایل انجام می شود. در صورتی 
که یک مش��تری یک چکش الزم داش��ته باشد، آنها خیلی ساده عبارت »فروشگاه ابزار« را در گوگل 

جست وجو می کنند و سه نتیجه که در نزدیکی آنها قرار دارد، به آنها نمایش داده می شود.
این احتمال وجود دارد مش��تری کار جس��ت وجوی خودش را تمام کرده باش��د و هدف خودش را 
پیدا کرده باشد. در نتیجه کسب و کارهایی که در این جست وجو نمایش داده نمی شوند، به سختی 
می توانند مشتری جذب کنند. تضمین دستیابی به یکی از این سه جایگاه کسب وکارهای محلی در 

جست وجوی گوگل یکی از بخش های ضروری در اجرای سئو محلی است.
این موضوع برای ش��رکت هایی که می خواهند در س��طح محلی رقابت کنند اهمیت بس��یار زیادی 

دارد.
با صدها یا هزاران جایگاه مختلف، به سختی می توان صحت داده هایی که نمایش داده می شوند را 
تضمین کرد. اس��تفاده از راه حل های جست وجوی محلی برای حفظ و یا نظارت بر لیست بندی های 
موج��ود در تمام مکان ها، یکی از بهترین روش ها برای تقویت حضور آنالین و هدایت ترافیک محلی 

است.
درصورتی که ش��ما فقط تحلیل داده های سئو سایت را بررسی می کنید، ممکن است فرصت هایی 

را از دست بدهید.
بسیاری از مصرف کننده ها قبل از اینکه در رابطه با فروشگاه محلی مورد نظر خودشان تصمیم گیری 
کنند، از جس��ت وجوی موبایل استفاده می کنند. در واقع براس��اس مجله RetailDive، دو سوم از 

مصرف کننده ها قبل از اینکه به فروشگاه بروند، به صورت آنالین جست وجو می  کنند.
و در حالی که بیش��تر کس��ب و کارها می دانند که باید توجه ویژه ای به تحلیل وب سایت خودشان 
داشته باشند، بسیاری از آنها فراموش می کنند که جست وجوی اصلی محلی شامل لیست بندی های 

محلی نیز می شود.
تحقیقات نش��ان داده اس��ت در حالی که 75درصد از مصرف کنندگان از وب سایت های یک کسب 
و کار به عنوان بخش��ی از فرآیند تصمیم گیری خودش��ان اس��تفاده می کنند، درصد بیشتری از آنها 
یعنی 87درصد از لیست بندی های محلی ارائه شده در نتایج موتورهای جست وجو نیز بهره می برند.

شما باید فراتر از تحلیل های وب سایت خودتان را بررسی کنید تا متوجه شوید که رتبه بندی شما 
در نتایج جس��ت وجوی محلی به چه صورت اس��ت و به این روش، شما می توانید از سئو محلی برای 

ترافیک واقعی، بهتر استفاده کنید.
ی��ک مطالع��ه توس��ط Sparktoro نش��ان داد که ۶۲درصد از جس��ت وجوهای محل��ی موبایل، 
مصرف کننده ها برروی نتایج نش��ان داده ش��ده کلیک نمی کنند تا صفحه وب سایت یک کسب و کار 
را نگاه کنند. عالوه بر این، Rio SEO نیز در تحقیقات اخیر خودش بر روی مش��تری های ش��رکتی 
نش��ان داد که تنها یک مورد در هر ۶۰ نمایش Map Pack، یک کلیک بر روی س��ایت انجام شده 

است.
در واقع مش��تریان اطالعات مورد نیاز خودش��ان را از لیست بندی های محلی به دست می آورند که 
در باالترین قسمت نتایج جست  وجو نمایش داده می شود. برای بسیاری از کسب و کارها، این یعنی 

اگر شما در این نتایج نیستید، احتماال برای مشتریان نامرئی خواهید بود.
بهینه سازی برای جایگاه های سئو محلی

کاربران موبایل احتماال از گوگل برای جست وجوی کسب و کارهای محلی استفاده می کنند و این 
جست وجوها معموال محدود به قسمتی است که با نام جایگاه سئو محلی شناخته می شود.

در نتایج موتور جست وجوی گوگل، جایگاه سئو محلی، یک لیست بندی نقشه ای برجسته و پررنگ 
و لعاب است که به مشتریان سه کسب و کار را ارائه می دهد که به عقیده گوگل، مرتبط ترین نتایج 

نسبت به عبارت جست وجو و مکان کاربر است.
در صورتی که شما می وخواهید جست وجوگرهای محلی شما را پیدا کنند، قطعا باید بتوانید یکی 

از این سه جایگاه را از آن خودتان کنید.
کسب و کار شما چطور می تواند به این جایگاه برسد؟

کلید رسیدن به این جایگاه سئو محلی، این است که شما مطمئن شوید که شرکت و سئو محلی 
س��ایت شما سر جای خودشان قرار دارند و بهترین روش برای این که سئو محلی خودتان را سامان 
بدهید، این است که صفحه Google My Business( GMB( را بهینه سازی کنید تا به الگوریتم 

گوگل تمام مواردی که برای یافتن شرکت شما در جست وجوی محلی نیاز دارد را بدهید.
البته که این ابزار در ایران غیرقابل دس��ترس اس��ت و ش��ما باید از گوگل و متدهای دیگری برای 

بهینه سازی سایت برای جست وجوهای محلی انجام دهید.
در ادامه ما چند نکته را به شما برای بهینه سازی GMB معرفی می کنیم:

• ارائه اطالعات مهم مرتبط با کسب و کار، مانند نام کسب و کار و دسته بندی آن، مکان و یا حوزه 
خدمات رس��انی، ساعت فعالیت ) با س��اعت ها و یا تعطیالت خاص(، شماره تلفن، URL وب سایت، 

توصیف کسب و کار و غیره.
. Google Ads ارائه اطالعات پیشرفته مانند کد فروشگاه، نام و یا ارائه شماره تلفن در مکان •

• تش��ویق مشتریان برای ارائه نظرات، که ش��ما می توانید در داشبورد GMB به این نظرات پاسخ 
بدهید.

• به روز رسانی تصاویر که در لیست  بندی ها و تصاویر گوگل نمایش داده می شود.
ابزار صحیح می تواند باعث ارتقای حضور آنالین شما بشود

درصورتی که ش��ما نگران این موضوع هس��تید که کس��ب و کار شما در جس��ت وجوی محلی در 
موبایل نمایش داده نمی شود، تغییر استراتژی سئو برای استفاده از ابزار صحیح می تواند بهترین راه 

حل شما باشد.
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در مطلب پیش��ین ب��ه 7۰راهکار مدیریت زم��ان برای افزایش 
بهره وری در کار اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

71-شکاف های موجود را شناسایی کنید 
اگرچه ممکن اس��ت در شرایط فعلی از وضعیت کامال مطلوبی 
برخوردار باشید، با این حال هیچ تضمینی وجود ندارد که شرایط 
آینده ش��ما نیز به همین ش��کل باش��د. به همین خاطر نیز الزم 
است تا آینده نگری مناسبی را داشته و خود را برای بدترین حالت 
ممک��ن نیز آماده کنی��د. در نهایت این امر که به دنبال رش��دی  
م��داوم و برنامه ریزی برای آینده خود باش��ید، کمک خواهد کرد 
تا با مش��کالت کمتری مواجه ش��ده و مجبور به صرف وقت برای 

بهبود اوضاع و خارج شدن از بحران، نباشید. 
72-برای زمان های استراحت خود برنامه ریزی داشته 

باشید 
در رابطه با اس��تراحت در طول روز نیز الزم اس��ت تا به دنبال 
بهترین نوع برنامه ریزی باشید. درواقع شما باید بدانید که پس از 
هر فعالیت به چه میزان اس��تراحت نیاز داشته و چه فعالیت هایی 
می تواند آرامش بیش��تری را برای ش��ما به همراه داشته باشد. در 
غیر این صورت بیش��ترین نتیجه را از اقدام خود دریافت نخواهید 

کرد.
73-از دنیای اینترنت فاصله بگیرید 

اگرچ��ه این امر در زمان انجام کار کامال ضروری اس��ت، با این 
حال توصیه می شود تا در طول روز نیز در این رابطه برنامه ریزی 

داشته و با خاموش کردن گوشی خود برای چند ساعت، از وابسته 
شدن به آن جلوگیری کنید. 

74-در برابر وسوسه ها خود را ایمن سازید 
بدون ش��ک در ط��ول روز افکاری به ذهن ش��ما خطور خواهد 
کرد که ش��ما را به انجام کاری س��وق می دهد که عمال خارج از 
برنامه ش��ما اس��ت. در این رابطه توصیه می ش��ود تا شرایطی که 
باعث می شود تا شما دچار چنین وسوسه هایی شوید را شناسایی 
ک��رده و به دنبال راهکارهایی برای حذف آنها باش��ید. برای مثال 
در صورتی که رژیم غذای��ی خاصی را رعایت می کنید، می توانید 
مسیری را برای رفت و آمد روزانه خود به محل کار انتخاب کنید 

که رستوران های کمتری در آن وجود دارد. 
75-برای کارهایی که به آنها تمایلی ندارید، تنها پنج 

دقیقه زمان را اختصاص دهید 
ریشه بس��یاری از عدم فعالیت ها در افراد به علت موانع ذهنی 
اس��ت. با این حال در صورت��ی که درگیر انجام یک کار ش��وید، 
تمایل برای به پایان رس��اندن آن در ش��ما به وجود خواهد آمد. 
این امر درواقع سیاستی است که موسس اینستاگرام آقای کوین 
سیس��تروم انجام می دهد. این امر باعث می شود تا وی در نهایت 

بتواند تمامی اقدامات مدنظر خود را به پایان برساند. 
76-عادت های کلیدی خود را جدی بگیرید 

هر فردی از مجموعه ای از عادت های خوب و بد برخوردار است 
که الزم اس��ت تا موارد مفید را پیدا ک��رده و به دنبال تقویت آنها 
باش��د. بدون شک این عادت ها در صورتی که بتوانند نقش کلیدی 
را در زندگی ش��ما ایفا کنند، موفقیت را به همراه خواهند داشت. 
ای��ن امر به صورت خودکار باعث خواهد ش��د تا عادت  های منفی 

شما کمرنگ شده و در آخر نابود شوند. در این رابطه مطالعه کتاب 
قدرت عادت اثر چارلز داهینگ می تواند کامال سودمند باشد. 

77-اهداف درستی را انتخاب کنید
اهداف شما باید کامال واضح و مشخص، قابل اندازه گیری، قابل 
دس��تیابی، واقع بینانه و با توجه به زمان باشد. در غیر این صورت 

هدف گذاری شما درست نخواهد بود. 
78-نسبت به اهداف خود متعهدانه رفتار کنید

اهداف ش��ما نباید تنها یک گزینه در میان گزینه-های موجود 
باش��د. این تصور باعث خواهد شد تا با بروز نخستین مشکل، آن 
را بدون توجه به مراحل طی ش��ده رها ک��رده و به دنبال اهدافی 
جدیدتر باش��ید. با این حال به عقی��ده کلین مک گونیگال، افراد 
بای��د خود را متعهد در برابر هدفی ک��ه انتخاب می کنند، بدانند. 
این امر باعث خواهد شد تا برای آن نهایت تالش خود را کنید. 

79-هدف شما باید در راستای اهدافی دیگر باشد
اهداف ش��ما بای��د ارتباط الزم را با یکدیگر داش��ته باش��ند تا 
نتیجه ای بزرگ ش��کل گیرد. درواقع اهداف غیرمرتبط تنها نتایج 
کوچک و مقطعی را به همراه خواهد داش��ت. به همین خاطر در 
تعیین و تنظیم اهداف خود باید به ش��کلی رفتار کنید که حالت 

زنجیروار شکل گیرد. 
80-موانع احتمالی را شناسایی کنید   

اگرچه ش��ما نمی  توانید آینده را پیش بینی کنید. با این حال با 
بررس��ی شرایط و برخی از آمارها شما می توانید موانع احتمالی را 

شناسایی کرده و خود را برای آنها مهیا سازید.
ادامه دارد ...
entrepreneur :منبع
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