
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

اجرای نظام کوپنیسم در لیبرال ترین اقتصادهای دنیا

کاالهای اساسی در ایران 
سهمیه بندی می شود؟

یازدهم اس��فند س��ال گذشته بود که خبری در رسانه ها منتشر ش��د که اقتصاد کشور به سمت کوپن خواهد رفت؛ خبری که به 
بررس��ی الیحه بودجه در مجلس برمی گش��ت و باعث شد تا افکار عمومی آماده توزیع کوپنی کاالها باشند، اما چندی پیش، معاون 
بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد فعال برنامه ای برای سهمیه بندی یا توزیع کاالهای اساسی با کوپن الکترونیک در 
 دستور کار نیست. به گزارش خبرآنالین، نمایندگان مجلس در هنگام بررسی جزییات بودجه ۹۸ در بخش هزینه ای، بند مربوط به 
اختصاص ۱۴ میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساسی را تصویب کردند. در یک بند از این مصوبه دولت مکلف شده است تا از کاالبرگ 

الکترونیکی برای تامین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند. هدف از بازگشت...

چه عواملی با وجود کاهش معامالت در افزایش شدید قیمت مسکن اثرگذارند؟

مسکن در حالت قفل شدگی
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مالیات بر خرید سکه چگونه محاسبه و دریافت می شود؟

جزییات اخذ مالیات از خریداران سکه

10 راز موفقیت از زبان مارک بنیوف
آنچه فاتحان موفقیت را متمایز می کند

برندسازی با چاشنی بحران هویت
راهنمای کلی توسعه و بازاریابی اپلیکیشن

اهداف مناسب برای بازاریابی محتوایی کدامند؟
آیا قیمت مناسبی را برای محصوالت تان در نظر گرفته اید؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اپل در صدد تصاحب شرکت 
فناوری خودروی خودران 

Drive.ai است
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موضـوع واردات خودروهـای دسـت دوم در حالـی با هدف 
تنظیم قیمت و کیفیت خودروهای داخلی پیگیری می شـود 

که برخی اجرای آن را الزمه ایجاد فضای رقابتی در 
صنعت خودرو می دانند و برخی نیز معتقدند بدون...

اما و اگرهای واردات 
خودروی دست دوم

یادداشت
 بازار اجاره

چطور سامان می گیرد؟

به ط��ور معمول، بازار مس��کن 
در فص��ل بهار ب��ه تع��ادل واقعی 
خود نمی رس��د، بنابراین نمی توان 
وضعیت بازار مسکن در فصل بهار 
را مبنای پیش بینی درباره وضعیت 
بازار در کل س��ال دانس��ت. تعداد 
معام��الت در فصل به��ار به دلیل 
انتظ��ارات خریدار و فروش��نده به 
طور معم��ول کاهش پیدا می کند. 
برداش��ت  از م��وارد  در بس��یاری 
فروش��ندگان و خری��داران از بازار 
با واقعیت س��ازگار نیست. از سوی 
دیگر آمارهای��ی که در فروردین و 
اردیبهش��ت ماه هر س��ال از بازار 
مس��کن منتشر می شود، نماینده و 
معرف بازار مس��کن در  کل س��ال 
نیس��ت و ضرب المثل »س��الی که 
نکوس��ت از بهارش پیداس��ت« در 

این مورد صادق نیست.
ش��یب قیمت در اردیبهشت ماه 
وحش��تناک ب��ود. مفه��وم رش��د 
چندبراب��ری  رش��د  ۱2.5درص��د 
قیمت مس��کن در بازار طی س��ال 
جاری است، اما به نظر می رسد که 
این ش��یب قیمت تداوم پیدا نکند 
و از شدت آن کاسته شود هرچند 
از بین نخواهد رف��ت. قیمت ها در 
بازار مس��کن به ندرت کاهش پیدا 
می کند. باتوجه به ش��رایط تورمی 

حال حاضر اقتصاد ایران، 
3بعید است رشد قیمت...
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مجامع اقتصادی دنیا هشدار دادند: در صورت ادامه پیداکردن جنگ تجاری بین دو ابرقدرت اقتصادی، 
ش��اهد رکود اقتصاد جهانی در س��ال پیش رو خواهیم بود. به گزارش خبرآنالین، با روی کار آمدن دونالد 
ترامپ در آمریکا و اجرای سیاست مقابله با اقتصاد چین به عنوان رقیب جدی آمریکا در اقتصاد جهان، جنگ 
تجاری بین دو ابرقدرت اقتصادی جهان آغاز ش��د. بعد از حدود یکسال این جنگ نه تنها اقتصاد دو کشور 
چین و آمریکا را تحت الشعاع قرار داد بلکه منجر به آسیب دیدن و تنش های اقتصادی در تمام کشورهایی 

شد که اقتصادشان وابسته به این دو کشور است.
بانک جهانی: سقوط نیم درصدی رشد جهانی

طی روزهای گذش��ته و با آمار ارائه شده توس��ط مجامع معتبر اقتصادی دنیا رشد اقتصادی کشورهای 
جهان طی یک سال گذشته تحت تاثیر سیاست های جنگ طلبانه ترامپ دچار کاهش شده است. چنان که 
کریس��تین الگارد، رئیس صندوق بین المللی پول هشدار داد که جنگ تجاری آمریکا و چین ممکن است 
نیم درصد از رشد اقتصاد جهانی در سال میالدی آینده )2۰2۰( را کم کند. الگارد در یادداشتی خطاب به 
وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی 2۰کشور صنعتی نوشت: لطمه ای که این نزاع به اقتصاد جهانی 
می زند ۴55 میلیارد دالر یعنی بزرگ تر از حجم اقتصاد آفریقای جنوبی است. وی افزود: شواهد قوی وجود 
دارد که آمریکا، چین و اقتصاد جهانی بازندگان تنش های تجاری جاری هس��تند. این در حالی اس��ت که 
طی هفته های گذشته رسانه های بزرگ دنیا نیز نسبت به این کاهش رشد اقتصادی و ضربات مهلک جنگ 

ترامپ علیه چین و کشورهای دیگر مانند ایران و ونزوئال هشدار داده اند.
دویچه وله: کاهش قیمت نفت جهانی 

طبق گزارش دویچه وله، بهای نفت که در اوایل اردیبهش��ت به باالترین س��طح خود رس��یده بود حاال 
کاهشی را تجربه می کند که از بهمن ماه سابقه نداشته است. تحلیلگران جنگ تجاری را علت کاهش بهای 
نفت می دانند. در اوایل اردیبهشت بهای نفت خام در سایه تحریم های نفتی ایران از سوی آمریکا و بحران 
ونزوئ��ال افزای��ش قابل مالحظه ای یافته بود؛ تحولی که پایدار نماند و پس از آن تا لحظه کنونی بهای نفت 
حدود 2۰درصد کاهش یافته است. در چنین شرایطی احتمال می رفت که بهای نفت افزایش یابد. دو عامل 
دیگر نیز می توانستند بر نگرانی های ناظر بر بازار انرژی دامن بزنند. از آن جمله بود، افزایش تنش در لیبی 

و بحران سیاسی ناشی از جنگ قدرت در ونزوئال.
خبرگزاری آلمان )dpa( :کاهش تقاضای جهانی انرژی 

یکی دیگر از رسانه هایی که اثرات منفی جنگ تجاری را مورد بررسی قرار داد خبرگزاری آلمان بود. بنابر 
گزارش های این خبرگزاری علت کاهش شدید بهای نفت خام را در جنگ تجاری آمریکا و چین می داند. این 
در حالی است که بسیاری از تحلیلگران از کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان نیز سخن گفته اند. خبرگزاری 
آلمان در روز چهارم ژوئن با انتش��ار گزارش��ی از سنگاپور خبر از کاهش بیشتر بهای نفت خام در بازارهای 
جهانی داده است. همین خبرگزاری افزوده است که هنوز هیچ دورنمایی برای دستیابی به یک راه حل برای 
مناقشه بازرگانی بین آمریکا و چین دیده نمی شود. بدیهی است که کاهش نرخ رشد اقتصادی در جهان از 

میزان تقاضای بین المللی برای انرژی و از جمله برای نفت خام می کاهد.
ان بی سی: افزایش قیمت خودرو در جهان

جنگ های تجاری و تعرفه ای ترامپ به چین، ایران و ونزوئال ختم نشده است. در کنار تنش های اقتصادی 
ناشی از مقابله تجاری آمریکا با این کشورها افزایش تعرفه های گمرکی توسط ترامپ برای مکزیک نیز به 
صنعت خودروس��ازی صدماتی وارد کرده است. وضع تعرفه های سنگین برای مکزیک نه تنها هزینه تولید 
خودروها را در مکزیک افزایش می دهد بلکه به طور کلی باعث افزایش قیمت خودرو در آمریکا، جهان و در 
بین تمامی کشورها می شود. خبرگزاری ان بی سی در گزارشی در مورد رشد قیمت خودروها در بازار جهانی 

نوشت: قیمت خودرو به زودی در آمریکا و سایر نقاط جهان افزایش پیدا خواهد کرد.
راشاتودی: پایین آمدن ارزش پول چین و آمریکا

یکی از مهمترین دس��تاوردهای ترامپ دستکاری تعادل اقتصادی، سیاسی و بازرگانی کشورهای جهان 
اس��ت. بهم خوردن تعادل کش��ورهای جهان، پایین آمدن ارزش پولی این کش��ورها و باالرفتن ارزش دالر 
آمریکا که قطعا تمام این تحوالت به نفع آمریکا است. اما طی این اتفاقات خود ترامپ نیز از بازتاب عملکرد 
خود بی نصیب نبوده اس��ت و کشورش را  به خصوص در جنگ تجاری با چین متحمل زیان های سنگین 
اقتصادی و تجاری کرده است. باال بردن تعرفه های گمرکی چین و مکزیک هزینه تولید محصوالت را نه تنها 
در این کشورها بلکه در خود آمریکا نیز افزایش می دهد و همین امر باعث افزایش قیمت کاالها و کاهش 

تولید آنها در آمریکا شده است.

سی ان بی سی: شکست اقتصاد آمریکا از هنگ کنگ و سنگاپور
سی ان بی س��ی نوش��ت: طبق رده بندی جدید دانشگاه آی ام دی سوئیس، برای اولین بار در ۹ سال اخیر، 
س��نگاپور با پیش��ی گرفتن از آمریکا و هنگ کنگ، عنوان رقابتی ترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص 
داد. طبق رده بندی جدید دانش��گاه آی ام دی س��وئیس، برای اولین بار در ۹ س��ال اخیر، سنگاپور با پیشی 
گرفتن از آمریکا و هنگ کنگ، عنوان رقابتی ترین اقتصاد جهان را به خود اختصاص داد. قوانین مهاجرتی، 
زیرس��اخت های پیشرفته تکنولوژی، در دس��ترس بودن نیروی کار متخصص و راه های کارآمد برای به راه 
انداختن یک کسب وکار جدید در سنگاپور، به این کشور کمک کرد تا در صدر رده بندی سال 2۰۱۹ این 

دانشگاه تجارت معتبر سوئیسی، از رقابتی ترین اقتصادهای جهان، قرار بگیرد.
احتمال گسترش دامنه جنگ تجاری آمریکا علیه کشورهای دیگر

با وجود این هش��دارها اما در اتاق فکر اقتصادی ترامپ همچنان تصمیمات جدیدی برای افزایش حوزه 
جنگ تجاری در حال اتخاذ است. طراحان معتقدند با باال بردن تعرفه های کاالهای کشورهای صادرکننده 
کاال به آمریکا، هزینه صادرات کاالها به این کش��ور افزایش پیدا می کند و این تحول سبب می شود ارزش 
پول آمریکا افزایش پیدا کند و آمریکا در معامالت بازرگانی س��ود بیش��تری می برد. این قانون که هنوز به 
تصویب نرسیده است به احتمال زیاد بر روی کاالهای کشورهای ژاپن، کره جنوبی، هند، آلمان و سوئیس 
اعمال می ش��ود. ویلبر راس دبیر بازرگانی آمریکا می گوید: »این تغییرات صادرکنندگان خارجی را متوجه 
این موضوع می کند که بخش بازرگانی آمریکا می تواند با از بین بردن یارانه های نقدی از آس��یب هایی که 
ممکن اس��ت به صنعت آمریکا وارد ش��ود جلوگیری کند.« راس در این مورد می گوید: اقدامات اخیر یکی 
از وعده ه��ای رئیس جمهور در کمپین انتخاباتی اش ب��وده که از آن به عنوان جلوگیری از بی عدالتی هایی 
که آمریکا از سایر کشورها در بخش تجارت متحمل می شود نام برد. اسکات لینیسکوم وکیل بین الملل و 
محقق در موسسه کتو در این مورد می گوید: »اقدامی که آمریکا می خواهد بکند، تعرفه های تمامی کاالهای 
کشورهای صادرکننده را افزایش دهد تا از خورده شدن حق آمریکا در معامالت بازرگانی جلوگیری کند.« 
محور اصلی جنگ تجاری چین و آمریکا تغییراتی است که در سیاست های بازرگانی آمریکا ایجاد شده است.

بیزینس اینسایدر: کاهش اشتغال در آمریکا نتیجه جنگ تجاری
برهم خوردن تعادل اقتصاد دنیا تنها کش��ورهای دیگر را در آس��تانه زیان قرار نداد. این اقدامات ترامپ 
تاثیرات مخرب و زیانباری برای کشور خود او نیز به دنبال داشت. بیزینس اینسایدر سال گذشته میالدی 
در گزارشی اعالم کرده بود سیاست های تعرفه ای ترامپ برای هر خانواده متوسط آمریکایی ۱۴۶ دالر هزینه 
دارد و در صورت اعمال عوارض بعدی این رقم به س��االنه ۴5۳ دالر می رس��د و می تواند 2۹2 هزار ش��غل 

آمریکایی را از بین ببرد.
راشاتودی: سه فصل مالی رکود اقتصادی در جهان 

خبرگزاری راش��اتودی نیز طی گزارش��ی از عواقب ادامه پیدا کردن جنگ تجاری نوشت: براساس نتایج 
تحقیقات مورگان استنلی محقق بانک سرمایه گذاری در صورت ادامه پیدا کردن درگیری های اقتصادی بین 
چین و آمریکا شاهد رخ دادن سه فصل مالی رکود اقتصادی در جهان خواهیم بود . کتان آهیا، اقتصاددان 
برتر بانک در این مورد می گوید: »سرمایه گذاران به خوبی می دانند که درگیریها و اختالف نظرات اقتصادی 
برای مدت بیشتری ادامه پیدا خواهند کرد ولی سعی می کنند تا حد امکان از تاثیر بالقوه ای که این جنگ 
تجاری بر اقتصاد جهان می گذارد چشم پوشی کنند.« او در ادامه می گوید: تاثیرات بالقوه این جنگ تجاری 
هنوز به طور واضح مشخص نیست ولی اگر ترامپ اقدام به کم کردن تعرفه های 25درصدی بر روی کاالهای 

گمرکی نکند قطعا در پایان سال 2۰۱۹ شاهد رکود اقتصادی در سطح جهانی خواهیم بود.«
مورگان استنلی در این باره می گوید: فعالیت سیاستمداران به گونه ای برنامه ریزی می شود که بتواند بر 
روی همه جوانب کشورداری تاثیر گذارد و در حال حاضر هر اقدامی که سیاستمداران در عرصه سیاست 
می کنند قطعا عرصه اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و بر این اساس احتمال وقوع رکود اقتصادی 
بس��یار باال اس��ت. در حال حاضر کاالهای آمریکایی به ارزش ۶۰ میلیون دالر با تعرفه های باال وارد چین 
می ش��وند و کااله��ای چینی به ارزش 2۰۰  میلیون دالر نیز با تعرفه ه��ای 25 درصدی وارد خاک آمریکا 
می شوند، محصوالت اولیه برای تولید کاال در هر کشور با هزینه های باالیی به دست آنها می رسد و همین 

امر باعث کاهش واردات و صادرات در بین این دو کشور می شود.
در صورت کاهش محصوالت اولیه تولید کاال نیز کمتر می ش��ود و بالطبع ش��رکت ها و کارخانه ها برای 
تولید کاالهای کمتر به نیروی کار کمتری احتیاج خواهند داشت و در نهایت شاهد رکود در این دو کشور 

خواهیم بود.

محصول جنگ تجاری ترامپ علیه دنیا

سقوط اقتصاد جهانی آغاز شد
مجلس و دولت بر سر درصد افزایش حقوق اختالف نظر دارند
حقوق های 22 میلیونی در بین کارکنان دولت

آخرین بررس��ی ها از روند تغییر حقوق کارکنان در س��ال ۹۸ نش��ان می دهد که براس��اس مصوبه مجلس 
حقوق ه��ا بین ۱۱ تا ۴2درصد می تواند افزایش پیدا کند، اما آنچه که دولت مدنظر دارد افزایش حقوق بین 
۱۶ تا ۳5درصد است. با افزایش حقوق های جدید، در مجموع حداکثر پرداختی در بین حقوق بگیران دولتی 
به بیش از 22 میلیون تومان خواهد رس��ید، در حالی که این س��قف در سال گذشته 2۰ میلیون تومان بوده 

است.
به گزارش ایس��نا، نزدیک به س��ه ماه از س��ال ۱۳۹۸ گذشته اس��ت، اما اختالف نظر بین مجلس و دولت برای 
افزایش حقوق در س��ال جاری و نحوه اعمال آن همچنان پابرجاس��ت. پایان بحث های حقوقی در زمان بررس��ی 
الیحه بودجه ۱۳۹۸، تصویب افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان به طور یکسان و همچنین افزایش ضریب 
ریالی سالیانه به میزان ۱۰درصد بوده است، اما در رابطه با نحوه اعمال این مصوبه حتی بعد از ابالغ قانون بودجه 

نیز اختالف نظرها بین دولت و مجلس ادامه داشت.
در این ش��رایط با اینکه دو ماه حقوق کارکنان پرداخت ش��ده، اما نحوه اعمال مورد انتقاد مجلس است و هنوز 
یکپارچگی در نحوه اجرای قانون حقوقی مجلس دیده نمی ش��ود. این در حالی اس��ت که اخیراً مرکز پژوهش های 
مجلس طی گزارش��ی به بررس��ی روند افزایش حقوق ها پرداخته است که مقایسه روش مدنظر دولت در افزایش 

حقوق و مجلس نشان از وجود ارقام متفاوتی در سال جاری خواهد داشت.
رشد تا 42درصدی حقوق با مصوبه مجلس

بر این اساس اگر افزایش حقوق براساس سیاست مجلس اجرایی شود، کارمندان دولت با احتساب نرخ مالیات 
در مقایسه با سال گذشته بین ۱۱.۴ تا ۴2درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

در ای��ن حالت برای گروه های مختلف حقوق بگیر، حق��وق کمتر از 2میلیون تومان بین 525 هزار تا ۶۰۰ هزار 
تومان، حقوق بین 2میلیون و 5۰۰ هزار تا ۴میلیون و 5۰۰ هزار تومان افزایش بین ۶۳۰ هزار تا ۷2۰ هزار تومان 
و حق��وق 5میلی��ون تا ۱۰ میلیون تومان نیز بین ۷۷۰ هزار تا ۹۰۰ هزار تومان افزایش دریافتی خواهند داش��ت. 
همچنی��ن کارکن��ان دارای حقوق ۱۱ میلیون تا ۱5 میلیون تومان بین یک میلی��ون تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
توم��ان و حقوق های بین ۱۶ میلیون تا 2۰ میلی��ون تومان حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ 

هزار تومان افزایش دریافتی دارند.
بر این اس��اس درصد افزایش حقوق اقش��ار پایین تر بیش��تر است و با پیاده س��ازی نظام پلکانی نزولی موردنظر 

مجلس، حقوق و مزایای مستمر گروهی از جامعه کارکنان دولت ۳.5 برابر گروه های دیگر افزایش می یابد.
طبق مصوبه مجلس حداکثر پرداختی ها در دولت به 22 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می رسد که با کسر مالیات 

پلکانی خالص پرداختی به ۱۷ میلیون و ۶۳5 هزار تومان می رسد.
افزایش 16 تا 35درصدی حقوق از نگاه دولت

اما اجرای مصوبه هیأت وزیران برای افزایش حقوق کارمندان که رشد ۱۸درصدی را به همراه دارد، با احتساب 
نرخ مالیات در مقایسه با سال گذشته موجب افزایش بین ۱۶ تا ۳5درصدی حقوق خواهد شد.

ب��ا در نظر گرفت��ن مصوبه هیأت وزیران افزایش حقوق برای کارکنان کمتر از 2میلیون تومان دریافتی به ۴۴۰ 
هزار تومان می رس��د. همچنین حقوق های بین 2میلیون و 5۰۰ تا ۴میلیون و 5۰۰ هزار تومان بین ۴5۰ هزار تا 
۷2۰ ه��زار توم��ان و حقوق های بین 5میلیون تا ۱۰ میلیون تومان ح��دود ۷۷۰ هزار تا یک میلیون و 2۰۰ هزار 
توم��ان افزایش خواهد داش��ت. کارکنان دارای حقوق ۱۱ میلیون تا ۱5 میلی��ون تومان بین یک میلیون و ۳۶5 
ه��زار ت��ا یک میلیون و ۹55 هزار تومان و حقوق های ۱۶ میلیون تا 2۰ میلیون تومان بین 2میلیون و ۷۰ هزار تا 

2میلیون و 5۴۰ هزار تومان افزایش حقوق دارند.
بر این اساس با پیاده سازی مصوبه دولت حقوق و مزایای مستمر گروهی از جامعه کارکنان دولت حدود 5.۷۷ 
براب��ر گروه دیگر افزایش می یابد که در مقایس��ه با افزایش ۳.5 برابری انجام ش��ده طبق مصوبه مجلس اختالف 

ایجاد خواهد کرد.
با مصوبه هیأت وزیران حداکثر حقوق پرداختی دولت تا 2۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که با کسر مالیات 

خالص پرداختی ۱۸ میلیون و ۶۳5 هزار تومان خواهد بود.
اما سیاس��ت مالیاتی مجلس برای س��ال جاری دریافت مالیات پلکانی ت��ا ۳5درصد بوده که درخصوص حقوق 
کارکنان س��بب ش��ده تا حقوق ۱۰ میلیون تومانی نظام پلکانی نزولی اعمال شود؛ به نحوی که افزایش حقوق به 
۱۰درصد )با مصوبه مجلس( و ۱۳.۳درصد )مصوبه هیأت وزیران( می رسد اما بعد از آن حقوق 2۰ میلیون تومانی 
با مصوبه مجلس ۱۱.۴درصد و براس��اس مصوبه هیأت دولت رش��د ۱۶درصدی خواهد داشت که با آنچه در قانون 

مصوب شده در تعارض است.
در هر صورت فعاًل توافقی بین دولت و مجلس برای افزایش حقوق دیده نمی ش��ود و مش��خص نیس��ت که در 

نهایت پرداخت های حقوقی سال جاری برای کارکنان و مدیران چگونه اعمال خواهد شد.

مهدی سلطان محمدی
 تحلیلگر بازار مسکن



یازدهم اسفند سال گذشته بود که خبری در رسانه ها منتشر شد که اقتصاد 
کشور به سمت کوپن خواهد رفت؛ خبری که به بررسی الیحه بودجه در مجلس 
برمی گش��ت و باعث ش��د تا افکار عمومی آماده توزیع کوپنی کاالها باشند، اما 
چن��دی پیش، مع��اون بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تج��ارت اعالم کرد فعال 
برنامه ای برای س��همیه بندی یا توزیع کاالهای اساس��ی با کوپن الکترونیک در 

دستور کار نیست.
به گزارش خبرآنالین، نمایندگان مجلس در هنگام بررس��ی جزییات بودجه 
۹۸ در بخ��ش هزینه ای، بند مربوط به اختص��اص ۱۴ میلیارد دالر برای تامین 
کاالهای اساس��ی را تصویب کردند. در یک بند از این مصوبه دولت مکلف شده 
اس��ت تا از کاالبرگ الکترونیکی برای تامین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم با 
نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی اس��تفاده کند. هدف از بازگشت کوپن را هر 
چند مدیریت توزیع کاالهای اساس��ی بین اقش��ار مختلف عنوان می کردند، اما 
این روش توزیع کاال، مردم را به یاد اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ می انداخت؛ 
روزهای��ی که مردم درگیر جنگ تحمیلی بودن��د و پس از آن هم اولویت محل 

هزینه های دولت، بازسازی پس از جنگ بود.
کارکرد کوپن الکترونیک چگونه بود؟

بنا به خبرهایی که منتش��ر می ش��د، اجرای طرح کوپن الکترونیک از سوی 
بان��ک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تج��ارت و همچنین وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در حال پیگیری بود. در سامانه ای که تعریف شده بود، اطالعات 
تمام سرپرستان خانوار به روزرسانی می شود. بنا به گفته همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی، در سیس��تم رفاهی بانک مرکزی، اطالعات همه سرپرستان خانوار در 
استان های تهران و البرز به روزرسانی شده است و این افراد می توانند با بهره گیری 
از کارت بانکی و ارائه کدملی از سهمیه اختصاص داده شده برای خرید گوشت 

که به عنوان اولین کاال در این سامانه اجرایی شده است، استفاده کنند.
4 راهکار مرکز پژوهش های مجلس

در این میان، چندی پیش مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با اشاره به 
تداوم روند رشد تورم در سال ۱۳۹۸، بر ضرورت اتخاذ تدابیر خاص برای حمایت 
از فقرا تاکید کرد. براس��اس این گزارش، برآوردها از نرخ فقر نش��ان می دهد در 
حالی که در س��ال ۱۳۹۶ در ح��دود ۱۶درصد از جمعیت کش��ور در زیر خط 
فق��ر مطلق قرار داش��ته اند، تا پایان س��ال ۱۳۹۷ در ح��دود 2۳ تا ۴۰درصد با 
س��ناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷ در زیر خط 
فق��ر قرار دارند و هزینه تامین حداقل نیازهای زندگی به ش��دت افزایش یافت. 
مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص 
از گروه های آس��یب پذیر را نشان می دهد. این در حالی است که از ابتدای سال 
۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی جدی ای به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها 

سیاست یارانه ای و نه حمایتی اجرا شده است.

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش، چهار راهکار پیشنهاد کرده است؛ 
پیش��نهاد اول واردات با ارز ترجیحی و توزیع کوپنی، ش��یوه دوم واردات با ارز 
نیمایی و توزیع به صورت کوپنی؛ ش��یوه س��وم نقدی- کاالیی و ش��یوه چهارم 
توزیع نقدی است.  مرکز پژوهش های مجلس در توضیح شیوه نقدی – کاالیی 
اعالم کرده اس��ت: در این ش��یوه سیاس��ت گذار با دغدغه تامین حداقل کالری 
موردنیاز، کارت الکترونیک با قابلیت خرید کاالهای اساسی را در اختیار خانوار 
قرار می دهد. این کارت قابلیت استفاده در دستگاه های کارتخوان فروشگاه هایی 
که کد اقتصادی ثبت شده داشته و دستگاه کارتخوان دریافت کرده اند را دارند 
و با اس��تفاده از آن می شود کاالهای اساسی مانندگوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، 

حبوبات و... را خریداری کرد.
نظر مخالفان کوپنی شدن کاالها

در این فضا، اما عده ای موافق آمدن کوپن و گروهی نیز با بازگش��ت کوپن به 
اقتصاد کشور مخالف بودند. به اعتقاد علی مزیکی، کارشناس اقتصادی، »اینگونه 
راهکارها احتماال توسط افرادی مطرح می شود که چندان در حوزه های اقتصادی 
مطالعه ای ندارند و تصور می کنند که چون طرح کوپن در یک زمانی در دوران 

جنگ کارآمد بوده، حاال هم به همان نسبت کارآمد است.«
او ب��ا ذکر این نکته ک��ه در همه کتاب های اقتصادی آمده اس��ت که کوپن، 
طرحی ناکارآمد اس��ت، گفت: »اساس��ا در مواقعی به کوپن مراجعه می شود که 
اوض��اع اقتصادی در حالت عادی نیس��ت یا مثال می خواهن��د کاالیی خاص به 
اندازه ای خاص در اختیار گروهی خاص مانند فقرا یا معتادان قرار بگیرد تا آنها 
فق��ط بتوانن��د آن کاال را مصرف کنند و آن را ص��رف خرید مواد مخدر یا اقالم 

دیگری نکنند.«
حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز عنوان کرد »همان طور 
که در س��ال های گذشته اقتصاد ایران با گوش��ه هایی از اقتصاد توزیعی مواجه 
ش��ده و هیچ یک از این طرح ها نتیجه بخش نشده اند، امروز نیز به نظر می رسد 

نمی توان انتظاری جز این داشت.«
به گفته وی، »در ش��رایط فعلی اقتصاد ایران نمی توان انتظار داشت تغییرات 

قابل توجهی با استفاده از نظام کوپنی به وجود آید.«
لطفعلی بخشی، عضو هیات علمی دانش��گاه عالمه در یادداشتی تاکید کرد: 
»اقتصاد کوپنی و س��همیه بندی در کش��ور ما تجربه ای شکست خورده است. با 
سهمیه بندی مشکالت و گرفتاری های مردم چند برابر شد. برای واردات کاالهای 
اساسی ارز دولتی تخصیص داده شد، اما این راهکار فساد و رانت را بیشتر کرد.«

وی متذکر شد: »تامین هر کاالیی در هر زمانی شرایط خاص خودش را دارد. 
ب��رای تامین کاال باید همه جوانب را در نظر گرفت. اگر برنامه ریزی فنی، علمی 
و تخصصی باشد، نیازی نیست یک نسخه برای تامین همه کاالها بپیچیم. هیچ 
کش��وری به اندازه ایران س��ازمان های نظارتی ندارد، اما با وجود این فس��اد هم 

گس��ترده است. دولت باید ش��هامت، تدبیر و دانش الزم را داشته باشد تا برای 
شرایط بحرانی اقتصاد برنامه اجرا کند.«

تجربه نظام کوپنیسم در لیبرال ترین اقتصادها
اما موافقان اجرای سیس��تم کوپنی عنوان می کنند نظام کوپنی در آزادترین 
اقتصادهای دنیا هم وجود دارد؛ به طوری که دولت آمریکا به ۴۹ میلیون نفر از 

مردم خود کوپن تامین غذا ارائه می دهد.
وحید شقاقی ش��هری، کارشناس اقتصادی درباره برگشت کاالبرگ به اقتصاد 
خان��وار و اس��تفاده از آن ب��رای تامین کاالهای اساس��ی گف��ت: »در آزادترین 
اقتصادهای دنیا هم برای کاهش ش��کافت طبقاتی و کاهش ش��کاف ش��مال- 
جنوب از این نوع اقدامات برای توس��عه رفاه در بین مردم کشورش��ان استفاده 
می کنند. نوع و قالب این اقدامات با یکدیگر متفاوت اس��ت، اما در نهایت هدف 
دولت ه��ا حمایت از م��ردم اس��ت و در لیبرال ترین اقتصادها ه��م رگه هایی از 
رفتارهای سوسیالیس��تی دیده می شود، چراکه تمام دنیا الگوی فقرزدایی را در 

حال پیاده سازی هستند.«
ش��قاقی با تاکید بر اینکه عده ای احیای کوپنیسم در اقتصاد ایران را تعبیری 
از برگشت به دوران جنگ می دانند، گفت: »این نوع اظهارات مغلطه گری است. 
این اقدام را می توانستیم در سال های گذشته هم انجام دهیم که سیاست یارانه 

را به اجرا گذاشتیم؛ ایده درستی که درست به اجرا درنیامد.« 
سید کاظم دلخوش، عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز 
متذکر ش��د: »کوپنی ش��دن برخی از کاالها می تواند به عدالت در توزیع کمک 

کند.«
وی تصریح کرد: »بعضی ها فکر می کنند کوپن مربوط به اقتصاد کمونیستی 
اس��ت، اما م��ن فکر می کنم برخ��ی کاالها را کوپنی نکنیم مردم به حق ش��ان 

نمی رسند.«
دلخ��وش تاکید کرد: »در حال حاضر که ش��رایط بحرانی اس��ت دولت باید 
ترتیبی اتخاذ کند که مردم به حق شان برسند. مثال در شهر ما گوشت به همه 
نمی رس��د؛ در حالی که در تهران میلیون ها تن گوش��ت و روغن وجود دارد این 

عدالت در توزیع باید در همه جای کشور وجود داشته باشد.«
منتظر کوپن نباشید

در این هیاهوی بازگش��ت کوپن به اقتصاد کش��ور، مع��اون بازرگانی داخلی 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت اعالم کرد که خبری از کوپن نیس��ت. عباس 
قبادی در یک نشس��ت خب��ری درخصوص تصمیمات اتخاذش��ده برای توزیع 
کوپنی یا الکترونیکی کاالهای اساسی گفت: »فعال برنامه ای برای سهمیه بندی 
یا توزیع کاالهای اساسی با کوپن الکترونیک در دستور کار نیست، بررسی های 
کارشناس��ی نیز ضرورت این اقدام را نش��ان نمی دهد و ما نیز توصیه ای در این 

حوزه نداریم، چراکه بازار با کمبود هیچ کاالیی روبه رو نیست.«

اجرای نظام کوپنیسم در لیبرال ترین اقتصادهای دنیا

کاالهای اساسی در ایران سهمیه بندی می شود؟

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود ش��اخص تورم در استان های 
مختلف کشور را در سه حوزه تورم نقطه به نقطه، تورم ماهانه و تورم ۱2 ماهه 

منتهی به اردیبهشت را بررسی کرده است.
براس��اس ارزیابی های صورت گرفته در شاخص تورم کل، در حوزه تورم نقطه 
به نقطه باالترین تورم به استان بوشهر با بیش از ۶5درصد اختصاص یافته است 
و پس از آن کردستان و خراسان جنوبی با ۶۳درصد در رده های بعدی هستند.

پایین ترین تورم ثبت ش��ده در این حوزه نی��ز به هرمزگان با ۴۳، قم با ۴۴ و 
اصفهان و فارس با ۴5درصد اختصاص یافته اس��ت. اس��تان تهران نیز در حوزه 

تورم نقطه به نقطه عدد 5۰درصد را به ثبت رسانده است.
در حوزه تورم ماهانه )اردیبهش��ت( باالترین نرخ به ایالم با ۴درصد اختصاص 
یافته و پس از آن نیز سیستان وبلوچستان با ۳.2 و زنجان با ۳درصد قرار دارند. 
کمترین تورم ماهانه در استان هرمزگان با سه دهم درصد و لرستان، همدان و 
فارس با ش��ش دهم درصد ثبت شده است. تهران نیز در این دوره تورم ماهانه 

۱.۶درصدی را تجربه کرده است.
در حوزه تورم ۱2 ماهه منتهی به اردیبهش��ت کردستان با ۴۱، چهارمحال و 

 بختیاری با ۴۰.5 و ایالم با ۴۰.۳ بیشترین تورم را داشتند.
در پایین ترین تورم ها نیز س��ه استان قم، هرمزگان و کرمان با قرار گرفتن در 
مرز 2۸ تا 2۹درصد تورم حضور دارند. تهران در این شاخص، تورم ۳5درصدی 

را پشت سر گذاشته است.
در بررسی تغییر قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نیز تمامی استان ها 
بررس��ی شده اند که در حوزه نقطه به نقطه )مقایسه اردیبهشت امسال با مدت 
مش��ابه سال گذشته( بوش��هر با ۱۰۳، چهارمحال و  بختیاری با ۹۰ و مرکزی با 

۸۸درصد باالترین تورم را داشته اند.
استان های زنجان، قم و همدان پایین ترین تورم نقطه به نقطه در این شاخص 

را ثبت کرده اند و تهران تورمی ۸۱درصدی داشته است.
در حوزه تورم ماهانه قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات باالترین عدد 
ب��ه ایالم با حدود ۴درصد تورم اختصاص یافته و در میان پایین ترین تورم ها در 
این حوزه نیز بوشهر با منفی ۴.۸درصد بهترین وضعیت را داشته است. تهران نیز 

در این شاخص، تورم منفی ۰.۹درصدی را ثبت رسانده است.
در تورم ۱2 ماهه قیمت خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات نیز بوش��هر با 
۶۱، چهارمحال و  بختیاری با 5۸ و خوزستان با 5۴درصد قرار دارند و در میان 
استان های با نرخ پایین تورم نیز زنجان ۴2، سمنان ۴۶ و کرمان ۴۶درصد تورم 
داشته اند. تهران نیز در این مدت در حوزه تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها در بازه 

منتهی به اردیبهشت تورمی 5۰درصدی را تجربه کرده است.
تورم در یک سال گذشته 25 تا ۴2درصد افزایش یافت

از س��وی دیگر، تورم در طول یک سال گذشته و در فاصله زمانی اردیبهشت 
پارس��ال تا اردیبهشت امسال حدود 25درصد در شاخص ساالنه و ۴2درصد در 

نقطه به نقطه افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، از سال گذشته تورم تک رقمی شکست و با روند رو به رشدی 
که عمدتاً تحت شرایط اقتصادی در پیش گرفت به ارقام باالی دو رقمی رسید. 
هرچند که س��ال ۱۳۹۷ با تورم س��االنه حدود ۸درصدی شروع شده بود، اما به 
تدریج رو به افزایش داشت و در شهریورماه به نرخ باالی ۱۱درصد رسید و تورم 
تک رقمی را تحت تأثیر قرار داد، اما این پایان ماجرا نبود و با توجه به ش��رایط 
اقتصادی و به ویژه نوساناتی که در بازار ارز اتفاق افتاد، تورم به روند رو به رشد 

خود ادامه داد؛ به طوری که تا دی ماه 2۰درصد را پش��ت س��ر گذاش��ت و سال 
گذشته را با تورم باالی 2۶درصد به پایان رساند.

برای س��ال جاری نیز تورم ۳۰درصدی در فروردین ثبت شد و در اردیبهشت 
ماه به باالی ۳۳درصد رسید. بر این اساس تورم ساالنه از ۸.۱درصد در اردیبهشت 
سال گذشته تا ۳۳.۷درصد در اردیبهشت امسال افزایش داشته که نشان از رشد 
25.۶درصدی در این فاصله یک ساله دارد، اما روند تورم نقطه به نقطه )تغییرات 
تورم نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل( نیز نشان از رش��د ۴2.۱درصدی آن در 

اردیبهشت سال جاری دارد.
این در حالی اس��ت که در س��ال گذشته و در اردیبهش��ت ماه تورم نقطه به 
نقطه ۸.۶درصد ثبت شده بود که بالفاصله در خردادماه دو رقمی و ۱۰درصد را 
پشت سر گذاشت. روند رو به رشد تورم نقطه به نقطه در سال گذشته به گونه ای 
پی��ش رفت که در اس��فندماه ۴۶درصد را رد کرده ب��ود و فروردین با 5۰درصد 
به پایان رس��ید. تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه نیز به باالی 5۰.۷درصد 

رسیده است.
روند رو به رشد تورم در حالی در حدود یک سال اخیر در پیش گرفته شده و 
تاکنون آمارها حکایت از توقف آن ندارد که بخشی از آن ناشی از نوسانات بازار 
ارز و افزایش نرخ دالر در س��ال گذشته ش��دت گرفت و دالری که در فروردین 
۱۳۹۷ با 5.۰۰۰ تومان قیمت خورده بود به نرخ های تا 2۰ هزار تومان هم رسید 

و در نیمه دوم سال بین ۱۴ تا ۱5 هزار تومان هم نوسان داشت.
ب��ه هر صورت افزایش قیمت کاالهای وارداتی و مواد اولیه و همچنین ضعف 
نظارتی در توزیع کاالهایی که با ارز دولتی وارد شده بودند در مجموع شرایط را 

به سمت افزایش قیمت ها در بازار و در نهایت افزایش تورم بود.

افزایش 25 تا 42درصدی تورم در طول یک سال گذشته

کدام استان ها بیشترین تورم را داشتند؟

یادداشت

دیپلماسی ایران تحریم ها را کم اثر کرد

ع��دم اقدام آمریکا برای ش��روع ف��از جدید تحریم ها در ح��وزه تولیدات 
پتروش��یمی نش��ان می دهد که برنام��ه دونالد ترامپ ب��رای تحریم فروش 
فرآورده های پتروش��یمی، تحت تاثیر وضعیت فروش نفت و فوالد ایران قرار 
گرفته اس��ت. نباید فراموش کنیم که از زمان آغاز تحریم های نفت و فوالد 
ایران، آمریکا مش��تری های ایران را مشمول معافیت هایی کرد و رفته رفته 
سعی کرد که به نوعی با تنگ تر کردن محاصره فروش نفت و فوالد ایران را 
به صفر برساند ولی آنچه اکنون مشاهده می کنیم نه تنها فروش نفت و فوالد 
ایران به صفر نرس��ید بلکه یکی از دو قدرت اقتصادی جهان با تمام قدرت 
پش��ت ایران ایس��تاد و پس از آن دیدیم که دیگر مشتری های ایران مانند 
ژاپ��ن، هند، کره جنوبی، عراق و پاکس��تان اعالم کردن��د که به خرید خود 
حتی محدود ادامه خواهند داد. البته نباید این نکته را هم نادیده گرفت که 
عدم تمایل برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس به سیاست های کشورهای 
مش��ترک المنافع آمریکا به خصوص عربستان باعث شد تا دولت ترامپ برای 
ف��از جدید تحریم ها مکث کند. یک��ی از اقداماتی که ایران از ابتدای خروج 
آمریکا از برجام برای به ثبات رساندن اقتصاد خود انجام داد تقویت مواضع 
دیپلماسی خود بود. در همین راستا تیم وزارت خارجه ایران توانست روابط 
مستحکمی با کشورهای خریدار نفت ایجاد کند و همچنین ایران اعالم کرد 
که حتی به سوی کشورهای حوزه خلیج فارس که در سال های اخیر روابط 
غبارآلودی حاکم ش��ده، دست دوستی دراز کرده است. این عوامل می تواند 
آمری��کا را در تصمیم گیری دچار تردید کند. این مهم می رس��اند که دولت 
با تمام انتقادهای داخلی توانس��ته دوستی ها را در منطقه استحکام ببخشد. 
برای پی بردن به این ارتباطات کافی است نوع رفتار کنونی کشورهای حوزه 
خلیج فارس مانند قطر و کویت را با واکنش آنها در قبال دولت احمدی نژاد 
مقایسه کنیم. اینجاست که می بینیم دیپلماسی دولت تدبیر و امید توانسته 
نمره قبولی بگیرد. همچنین می توانیم به نوع تحریم ها اش��اره کنیم که در 
دوره دولت نهم و دهم محاصره ایران بس��یار ش��دید ب��ود، ولی حاال ایران 
باتوجه به اینکه قرار بود درآمدش به صفر برسد هم توانسته نفت خود را به 
فروش برساند و هم مشتری های فوالد خود را حفظ کند و اکنون می بینیم 
دولت آمریکا که همواره در همه نشست های خبری، کنفرانس ها، همایش ها 
و گفت وگوه��ا بر تحریم همه جانبه ایران تاکی��د می کند از آغاز فاز جدید 
تحریم ها که پیش از این اعالم ش��ده بود که در حوزه تولیدات پتروش��یمی 
خواهد بود دس��ت نگاه دارد. اگر بخواهی��م کمی منصفانه در مورد وضعیت 
کنونی جمهوری اسالمی تحلیلی داشته باشیم باید به این نکته اشاره کنیم 
که  ایران در موقعیت خوبی به سر می برد و این موضوع امیدواری ها را برای 
بهبود نس��بی وضعیت اقتصادی ایران بیشتر کرده است. با همه این شرایط 
باید دیپلماس��ی جمهوری اسالمی ایران را تشویق کنیم تا همچنان با تکیه 

بر منافع ملی، راه دیپلماسی منطقه ای را هموارتر کند.

کسی در مورد ماندن یا رفتن بازنشسته ها شفاف سازی نکرد
ماندن یا رفتن بازنشسته ها همچنان در هاله 

ابهام
چندی��ن ماه از الزم االجرا ش��دن قان��ون منع به کارگیری بازنشس��ته ها 

گذشته ولی هنوز روایت شفافی از عملکرد آن وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، از پایان شهریورماه سال گذشته قانون منع به کارگیری 
بازنشس��ته ها در س��ازمان ها و دس��تگاه هایی که به نحوی از بودجه دولتی 
اس��تفاده می کنند ابالغ و الزم االجرا ش��د که براساس آن باید نهایتاً از نیمه 
آبان ماه ۹۷ دیگر بازنشس��ته به کار گرفته ش��ده ای در دس��تگاه ها فعالیت 
نکرده و با آنها تس��ویه می شده است. اما این پایان کار نبود و در این فاصله 
چند ماهه بارها مسائلی در رابطه با اجرای این قانون مطرح و حواشی وجود 
داش��ت، این در حالی اس��ت که بعد از ابالغ قانون در برخی از سازمان ها و 
دستگاه ها مشاهده ش��د که رایزنی هایی برای ماندگاری برخی بازنشسته ها 
وجود داش��ت و حت��ی در این رابطه قوانین مختلفی را پیش می کش��یدند. 
در این رابطه می توان به ابقای پنج بازنشس��ته در وزارت راه و شهرس��ازی، 
بهداشت و نفت و وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد که البته رئیس سازمان 
اداری و استخدامی با وجود اینکه در دی ماه سال گذشته گفته بود اسامی 
آنها را نیز اعالم خواهد کرد ظاهراً تاکنون به نتیجه ای در این رابطه نرسیده 
است. بر این اساس برخی نمایندگان معتقد بودند باید دولت در رابطه با آن 
شفاف سازی کرده و اعالم صریحی در مورد حتی اسامی افرادی که همچنان 

در دستگاه ها باقی ماندند و یا خارج شده اند، داشته باشد.
درخواس��ت نمایندگان برای اعالم اساسی به جایی نرسید و تنها یک بار 
از سوی س��ازمان اداری و استخدامی آماری در رابطه با خروج بازنشسته ها 
اعالم و گفته ش��د اعالم اس��امی ب��ه محض تکمیل ش��دن اطالعات، انجام 
می شود که این وعده ماه ها است که داده شده اما اقدامی انجام نشده است.

حت��ی چندی پیش برخی نمایندگان از نامه ای به رئیس جمهور در مورد 
قانون منع به کارگیری خبر دادند و گفتند که ظاهراً برخی از بازنشس��ته ها 
همچنان در دس��تگاه ها فعال هس��تند، ولی تنها پاس��خی که در این رابطه 
وجود داشته به این منتهی شده که سازمان اداری و استخدامی اعالم کرده 
است که قانون ابالغ شده، در حال اجرا است و مورد خاصی برای آن وجود 

ندارد و اگر بازنشسته ای فعال باشد برکنار می شود.
البته انصاری، رئیس س��ازمان اداری و استخدامی خواسته بود اگر کسی 
موردی را در دستگاه و یا سازمانی اطالع دارد آن را به دستگاه های نظارتی 
اع��الم کرد. اگرچه رئیس س��ازمان اداری و اس��تخدامی در مدت گذش��ته 
همواره از روند اجرای مطلوب قانون منع به کارگیری بازنشس��ته ها س��خن 
گفته و به ویژه به عملکرد صحیح دولت در این رابطه اشاره داشته، اما فقط 
اعالم آماری انجام داده و درخواست ها برای اعالم اسامی و یا آخرین گزارش 

در این مورد را بی پاسخ گذاشته است.
در آخرین اطالعاتی که سازمان اداری و استخدامی در اوایل اجرای قانون 
منع به کارگیری بازنشس��ته ها اعالم کرد در مجموع ۱۱۷۶ نفر بازنشس��ته 
در س��ازمان ها خارج ش��ده بودند ک��ه ۳2۶ نفر مربوط به ق��وه مجریه، 52 
شرکت های وابسته به صندوق های بازنشستگی و 2۰۰ نفر برای صدا و سیما 
و ۶5۰ نفر در نیروهای مسلح بودند، اما با وجود پیگیری هایی که تاکنون از 
سازمان اداری و استخدامی انجام شده، فعاًل پاسخ صریحی در مورد آخرین 

وضعیت اجرای قانون منع به کارگیری بازنشسته ها وجود نداشته است.
گفتنی اس��ت طبق اصالحیه قانون منع به کارگیری بازنشس��ته ها، فقط 
رؤس��ای س��ه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیسان مجلس و اعضای 
ش��ورای نگهب��ان، وزیران، نماین��دگان مجلس و معاون��ان رئیس جمهور و 
همچنین بازنشس��تگان نیروهای مس��لح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، 

صرفاً مجاز به ادامه فعالیت در دستگاه های متبوع خود شدند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت امروز: تازه تری��ن گزارش بانک مرکزی در مورد تحوالت بازار مس��کن 
ش��هر تهران در اردیبهش��ت ماه ۹۸ حکایت از آن دارد که با وجود کاهش بیش 
از ۳۶درصدی معامالت مس��کن در پایتخت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 
متوس��ط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ۱2۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت 
به ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتیب ۱2.5 و ۱۱2.۰درصد افزایش نشان 

می دهد.
همچنین متوسط قیمت تعداد معامالت آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران در 
دو ماهه نخس��ت س��ال ۹۸ به ۱5.۶ هزار واحد مسکوني بالغ شد که در مقایسه 
با مدت مش��ابه سال پیش از آن، ۳5.۶درصد کاهش نشان مي دهد. در این مدت 
متوس��ط قیمت یک مترمربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طریق بنگاه هاي 
معامالت ملکي در ش��هر تهران ۱۱۹.۷میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره 
مش��ابه س��ال قبل ۱۰۸.۱درصد افزایش نش��ان مي دهد. از نظر تحلیلگران بازار 
مسکن، رش��د ۱۱2درصدی قیمت در دومین ماه س��ال ۹۸، نوعی رکوردشکنی 
توصیف شده اس��ت، اما چه دالیلی سبب شده است که به رغم کاهش معامالت 
و رشد چند برابری قیمت مسکن در یک سال اخیر، فنر قیمتی در این بازار رها 

شود؟
ردپای ادغام بانکی در رکود مسکن

در پاسخ به این سوال، کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد توسعه، عوامل مختلفی 
را در وضعیت کنونی بازار مسکن دخیل  می داند. از نظر این پژوهشگر اقتصادی، 
رشد کنونی قیمت ها با ادغام چند موسسه و بانک در بانک سپه و باال نشان دادن 

دارایی های این بانک ها که اغلب در امالک و مستغالت سرمایه گذاری شده است، 
رابطه مس��تقیمی دارد. او به پایگاه خبری اتاق تهران گفت: بانک های منتسب به 
نهادهای نظامی قرار است ادغام شوند و بخش عمده ای از سرمایه های این بانک ها 
در بخش مس��کن و مستغالت سرمایه گذاری شده است، بنابراین به نظر می رسد 
قیمت گ��ذاری باالی امالک این بانک ها که به منظور باال بردن دارایی های آنها در 

ترازنامه صورت می گیرد، یکی از عوامل اثرگذار در بازار باشد.
اطهاری افزود: البته سال هاس��ت معامالت صوری در بازار امالک در حال انجام 
است که کارشناسان بارها درباره عواقب آن هشدار داده اند. امیدوارم که دولت این 
اراده را پیدا کند که این بخش از اقتصاد را ساماندهی کرده و بخش های رانت جو 

در بازار مستغالت را از میدان به در کند.
نقش معامالت صوری در بازار مسکن

 این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش تعداد معامالت در گزارش اخیر بانک 
مرکزی، گفت: با وجود کاهش تعداد معامالت، پس چه کس��انی معامله  می کنند 
که قیمت ها اینچنین باال رفته است؟  می خواهم بگویم، اجماع کارشناسی در مورد 
عواقب معامالت صوری وجود دارد و هشدار های الزم در این باره داده شده است. 

امیدوارم دولت این اجماع کارشناسی را بپذیرد.
کمال اطهاری با بیان اینکه بخش های مولد نتوانس��ته اند نقدینگی موجود در 
جامعه را جذب کنند، افزود: حدود ۷۰ تا ۸۰درصد نقدینگی نظام بانکی در بخش 
مس��کن زمینگیر شده و به بخش های مولد جریان پیدا نمی کند. در حالی که در 
یک اقتصاد جنگی، منابع بانکی باید به س��مت بخش های مولد حرکت کند. این 
عجیب است که بخش کشاورزی تا سال ۱۳۹5 تنها حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان 

جذب س��رمایه داشته است، اما ساخت یکی از مال ها که اخیراً افتتاح شد، حدود 
22 هزار میلیارد تومان هزینه برده اس��ت. این از مشخصه های یک اقتصاد بیمار 
است. قابل پیش بینی بود که وضعیت بازار مسکن به این نقطه برسد. تیم اقتصادی 
دولت نیز هیچ مقابله ای با این فرآیند نکردند. در حالی که در کشور های اروپایی و 

آمریکایی نیز دولت با رانتجویی در بخش مستغالت مقابله  می کند.
قیمت مسکن 18 برابر درآمد ساالنه خانوار

اطهاری در ادامه صحبت هایش با اش��اره به اینکه بهای مسکن به طور متوسط 
به ۱۸ برابر درآمد ساالنه خانوار افزایش یافته است، توضیح داد: این نسبت پیش 
از این حدود ۱2 تا ۱5 برابر بود. در حالی که در یک اقتصاد س��الم، بهای مسکن 
نباید از 5 برابر درآمد متوسط خانوار بیشتر باشد. همین عامل سبب شده که بازار 
مس��کن در ۱۰ سال گذشته در وضعیت قفل ش��دگی و نه رکود قرار گیرد و این 

وضعیت به سایر بخش های اقتصاد نیز سرایت کرده است.
او با اش��اره به برخی تحلیل ها که کمبود عرضه را عامل رش��د قیمت ها عنوان 
 می کنند، گفت: وقتی سرشماری ها نش��ان  می دهد که 5۰۰ هزار واحد خالی در 
تهران وجود دارد، کمبود عرضه معنا پیدا نمی کند. مس��اله قفل شدگی زمانی رخ 
 می دهد که نرخ بیکاری افزایش پیدا کند و زوج های جوان نتوانند وارد بازار مسکن 
ش��وند. از سوی دیگر، همان طور که اشاره کردم، بهای مسکن به ۱۸ برابر درآمد 
س��االنه خانوار ها رس��یده و آنها برای خرید مس��کن باید به طور متوسط دو برابر 
حقوق خود را به عنوان قس��ط بپردازند. افزون بر این، سطح پس انداز داخلی نیز 
تنزل یافته اس��ت. دیگر عامل افزایش قیمت مسکن در ماه های اخیر نیز تنش و 

بی ثباتی سیاسی و رجحان نقدینگی است.

چه عواملی با وجود کاهش معامالت در افزایش شدید قیمت مسکن اثرگذارند؟

مسکن در حالت قفل شدگی
یادداشت

بازار اجاره چطور سامان می گیرد؟

به طور معمول، بازار مس��کن در فصل بهار به تعادل واقعی خود نمی رس��د، 
بنابراین نمی توان وضعیت بازار مسکن در فصل بهار را مبنای پیش بینی درباره 
وضعیت بازار در کل سال دانست. تعداد معامالت در فصل بهار به دلیل انتظارات 
خریدار و فروش��نده به طور معمول کاهش پیدا می کند. در بس��یاری از موارد 
برداش��ت فروش��ندگان و خریداران از بازار با واقعیت س��ازگار نیست. از سوی 
دیگر آمارهایی که در فروردین و اردیبهشت ماه هر سال از بازار مسکن منتشر 
می شود، نماینده و معرف بازار مسکن در  کل سال نیست و ضرب المثل »سالی 

که نکوست از بهارش پیداست« در این مورد صادق نیست.
شیب قیمت در اردیبهشت ماه وحشتناک بود. مفهوم رشد ۱2.5درصد رشد 
چندبرابری قیمت مس��کن در بازار طی س��ال جاری است، اما به نظر می رسد 
که این شیب قیمت تداوم پیدا نکند و از شدت آن کاسته شود هرچند از بین 
نخواهد رفت. قیمت ها در بازار مسکن به ندرت کاهش پیدا می کند. باتوجه به 
شرایط تورمی حال حاضر اقتصاد ایران، بعید است رشد قیمت در سایر بخش ها 
بازار مسکن را تحت تاثیر قرار ندهد. در واقع می توان گفت مسکن کمتر گران 

می شود.
با افزایش قیمت مس��کن، بازار اجاره هم متالطم ش��ده اس��ت. بسیاری فکر 
می کنند اگر س��قف یا محدوده قیمتی برای اجاره در محله های مختلف ش��هر 
مش��خص کنند، می توان از نابسامانی و سردرگمی ها کاست اما این راه حل نه 

امکانپذیر است و نه سودبخش.
مسکن یک کاالی ناهمگن است و امکان تعیین اجاره بهای مشخص برای هر 
واحد وجود ندارد چراکه عالوه بر ش��رایط ملک، شرایط مستاجر هم در قیمت 
اجاره دخیل است. تعیین هر نوع فرمول برای اجاره بهای مسکن  عرضه منازل 
اس��تیجاری را کاهش می ده��د و بازار را بیش از پیش تحت فش��ار می گذارد. 
از س��وی دیگر این اق��دام قراردادهای اجاره را از ش��فافیت خارج می کند و در 
قراردادهای نانوشته بین مالک و مستاجر، مستاجر آسیب می بیند. او وجهی را 
پرداخت می کند که ثبت نمی شود و قابل رسیدگی نیست. خانواده های با تعداد 
فرزند بیشتر، شانس کمتری برای پیدا کردن خانه مناسب پیدا می کنند چراکه 
با تعیین س��قف اجاره، مالک ش��رایط دیگر را برای اجاره ملک سخت می کند. 
نگهداری از خانه استیجاری برای مالک دیگر سودبخش نیست و روند استهالک 

منازل مسکونی سرعت می گیرد.
در دنیا طرح هایی مثل تعیین فرمول تجربه شده، اما پیامدهای خوبی نداشته 
و بیش��تر در اثر فشارهای اجتماعی و سیاس��ی اجرا شده است. هرچند تعیین 
فرمول به ظاهر به نفع مس��تاجر اس��ت اما در واقع شانس مستاجر برای یافتن 

خانه بهتر را کمتر می کند.
رویه معمول این است که اجاره بها در تناسب با تورم تغییر کند و البته برای 
آرامش و آسایش مستاجر قراردادهای چندساله به جای یک ساله با مالک بسته 
شود. ثبات زندگی می تواند به کاهش هزینه های زندگی مستاجران بینجامد و 

راه حل بهتری از تعیین فرمول اجاره است.

نگاهی به وضعیت پیام رسان های داخلی
آیا انتظارات برآورده شد؟

ب��ا وجود مش��کالت کاربران پیام رس��ان های اجتماعی ب��رای دانلود و نصب 
پیام رس��ان های خارجی، از فیلترینگ گرفته تا حذف نس��خه های فارس��ی از 
مارکت های خارجی، آمارها نش��ان می دهند که مجموع کاربران پیام رسان های 

داخلی هنوز به میزان قابل توجهی نرسیده است.
به گزارش ایس��نا، هرچند برخی کارشناس��ان و تحلیلگران همان زمان هم 
معتقد بودند فیلترینگ پیام رس��ان های خارجی تنها راه مناسب برای حمایت 
از پیام رسان های داخلی نیست، این روند تا امروز ادامه دار شده و البته از طرف 
برخی مسئوالن همواره به رشد پیام رسان های داخلی پس از اعمال فیلترینگ 
روی تلگرام و خروج اکثر کاربران از آن و کوچ به شبکه های داخلی اشاره شده 
است. البته فعالیت ادامه دار تلگرام اصلی با فیلترشکن و نسخه های فارسی اش با 

پروکسی های داخلی، همواره مورد انتقاد قرار داشته است.
وزیر ارتباطات سال گذشته درباره فعالیت پیام رسان های داخلی، از رشد تعداد 
کاربران آنها از ۱.5 میلیون به ۷.5 میلیون نفر گفته بود. این در حالی است که 
طبق برخی آمارها، هنوز هم بیشتر از نیمی از کاربران پیام رسان های اجتماعی 

از تلگرام استفاده می کنند.
پیام رسان های داخلی چند کاربر دارند؟

در بازارهای آنالین، تعداد دانلود هر یک از برنامه ها مشخص است. البته جدا 
از مارکت های آنالین از جمله گوگل پلی و بازار برای سیس��تم عامل اندروید و 
مارکت های س��یب اپ و سیبچه برای سیستم عامل آی اواس )با توجه به اینکه 
پیام رسان های ایرانی از مارکت اپ استور حذف شده اند(، هر یک از پیام رسان ها را 
از وب سایت خودشان نیز می توان دانلود کرد، اما با توجه به اینکه دانلود برنامه ها 
غالباً از طریق مارکت ها انجام می ش��ود، آمار دانلود از طریق وب س��ایت چندان 
قابل ذکر نیس��ت. آمار دانلود مارکت های آنالین نش��ان دهنده تعداد نصب های 
فعال این پیام رسان هاست. این بدان معناست که ممکن است فردی هر یک از 
این پیام رسان ها را دانلود و نصب کرده باشد، اما از آنها استفاده ای نکند، بنابراین 
در این آمار آورده نش��ده است. تعداد نصب های فعال، کسانی هستند که عالوه 
بر دانلود و نصب، در این پیام رسان ها ثبت نام کرده و از آنها استفاده کرده باشند. 
بر این اس��اس، تعداد کاربران پیام رسان بله، با احتساب یک میلیون در مارکت 
بازار، 5۰۰ هزار در گوگل پلی و 2۰۰ هزار در مایکت )یکی از اولین مارکت های 
فارسی زبان اندروید در ایران(، به بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کاربر می رسد.

تعداد کاربران سروش، با احتساب 2میلیون در مارکت بازار، سروش پالس که 
نس��خه توسعه یافته  سروش اس��ت، 2۰۰ هزار در بازار و ۳۴ هزار نصب فعال در 

مایکت به 2میلیون و 2۳۴ هزار کاربر می رسد.
تع��داد کاربران گپ با احتس��اب 2۰۰ ه��زار در مارکت ب��ازار، 5۰۰ هزار در 

گوگل پلی و 2۰۰هزار در مایکت، به بیش از ۹۰۰ هزار کاربر می رسد.
با وجود گرفتن آمار از هر یک از این پیام رسان ها، ممکن است آنها این ادعا را 
مطرح کنند که کاربران شان بیش از چیزی است که در مارکت ها نمایش داده 
شده است. این موضوع می تواند به دلیل دانلودهایی باشد که از طریق وب سایت 
هر یک از پیام رس��ان ها انجام شده یا پیام رس��ان ها ممکن است تعداد دانلود و 
نصب این برنامه ها را مدنظر داشته باشند، در حالی که آنچه اهمیت دارد، تعداد 

نصب های فعال پیام رسان هاست.
در کنار پیام رس��ان های بله، سروش و گپ که کاربران شان در اینجا مشخص 
ش��ده، پیام رس��ان های ایرانی دیگری هم هس��تند از جمله آی گپ، بیسفون، 
ویس��پی، ایتا و دیگر پیام رسان ها که هر کدام از اینها هم کاربران خود را دارند، 
اما مجموع این آمار شاید به ۱۰ میلیون استفاده فعال برسد. این موضوع نشان 
می دهد در یک س��ال گذش��ته، تعداد کاربران پیام رسان های داخلی رشد قابل 

توجهی نداشته است.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

مهدی سلطان محمدی
 تحلیلگر بازار مسکن

فرصت امروز: اکتش��اف منابع معدني نقش بس��یار مهمي در سرمایه گذاری های 
کالن اقتصادي کشورها در حوزه معدن و صنایع معدني دارد و به عنوان اولین حلقه 
از زنجیره ارزش مواد معدني و فلزي محس��وب می ش��ود. ای��ران در این زمینه چه 
وضعیتی دارد و چه اقداماتی انجام داده است؟ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 
»الزامات توس��عه اکتش��اف منابع معدني و ارتقای جایگاه سازمان زمین شناسي و 

اکتشافات معدني کشور« را بررسی کرده است.
به گفته نهاد پژوهش��ی مجلس، کش��ورهاي داراي برنامه راهبردي اکتشاف که 
موفق به ایجاد پایگاه جامعي از داده های اکتشافي و زمین شناسی شده اند، امنیت و 
جذابیت سرمایه گذاری در این بخش را تا اندازه زیادي افزایش داده اند. روند صعودي 
س��رمایه گذاری در اکتش��اف منابع معدني دنیا که از سال 2۰۰۷ آغاز شد، در سال 
2۰۱2 به باالترین میزان خود رس��ید. روند هزینه کرد اکتشافي براي عناصر فلزي 
غیرآهني در ربع قرن گذش��ته در سراسر دنیا همواره صعودي بوده است که نشان 
از اهمیت اولین حلقه فعالیت های معدني در جهان اس��ت. براس��اس آمار سازمان 
زمین شناس��ی چین، در سال 2۰۱۷ در این کش��ور بیش از 5 میلیون متر حفاري 
اکتشافي با س��رمایه گذاری ۱.۳ میلیارد دالر انجام  شده است. استرالیا نیز در سال 
2۰۱۶ با س��رمایه گذاری ۱.5 میلیارد دالری، حدود ۸میلیون متر حفاري اکتشافي 

انجام داده که به کشف منابع و ذخایر معدني جدید منجر شده است.
الزامات تحول در اکتشاف منابع معدني کشور 

حوزه اکتشاف منابع معدني کشور نیازمند تحوالت اساسي در تأمین مالي، اصالح 
ساختارها و تخصیص بودجه متناس��ب با نیازهاي کشور و برنامه های راهبردي در 
بخش معدن و صنایع معدني است. ارتقاي جایگاه سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدني کشور و تبدیل شدن این سازمان به مرجع فعالیت های اکتشافي، تأمین مالي 
بخش اکتش��اف کشور با فراهم کردن امکان تش��کیل کنسرسیوم های اکتشافي با 
همراهي فعاالن حوزه معدن و صنایع معدني، اختصاص بخشي از درآمدهاي حقوق 
دولتي معادن به حوزه اکتش��اف، واقعي کردن قیمت حامل های انرژي و استفاده از 
منابع آزادش��ده از این محل، تقویت ژئوتوریسم، ایجاد جذابیت براي سرمایه گذاری 
بخش خصوصي، پوش��ش ریس��ک فعالیت های اکتش��افي با تقویت صندوق بیمه 
س��رمایه گذاری فعالیت های معدني، ارتقاي جایگاه نظام مهندس��ی معدن کشور و 
تدوین قوانین و مقررات ش��فاف براساس معیارهاي استاندارد جهاني جهت تعامل 
بهینه بخش معدن، منابع طبیعي و محیط زیس��ت ازجمله الزامات ایجاد تحول در 

اکتشاف منابع معدني کشور است.
براس��اس گزارش مرکز پژوهش ها، ورود س��ازمان ها و نهادهاي مختلف ازجمله 

ایمیدرو، س��ازمان انرژي اتمي و وزارت نفت به مقوله اکتش��اف در کش��ور موجب 
ش��ده است تا مرجعیت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدني تا اندازه زیادي از 
بین رفته و داده های زمین شناسی و اطالعات اکتشافي به صورت پراکنده در اختیار 
س��ازمان ها و نهادهاي مختلف قرار گیرد. ایج��اد پایگاه جامع اطالعات علوم زمین 
و هوشمندس��ازي این بخش با یکپارچه س��ازی نهادهاي دخیل در بخش اکتشاف 
و تعیین مرزهاي دقیق فعالیت هر س��ازمان یا نهاد در قالب تش��کیل کارگروه ملي 
اکتش��اف منابع معدني می تواند تا ان��دازه زیادي زمینه را براي حضور جدي بخش 
خصوصي در توسعه معادن و صنایع معدني کشور فراهم سازد. تجمیع فعالیت های 
اکتشافي در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدني می تواند گام مهمي در ارتقاي 
جایگاه اکتش��اف در کشور باش��د. در کنار اکتشافات معدني، معاونت زمین شناسی 
این س��ازمان وظیفه مهم برداشت و تهیه نقشه های زمین شناسی، مطالعه و پایش 
مخاطرات زمین و مطالعات زمین شناس��ی دریایي را برعه��ده دارد که تقویت این 
بخش تأثیر بسزایي در امکان پیش بینی مخاطرات طبیعي در کشور و منطقه دارد.

وضعیت ایران در منابع معدنی چگونه است؟
ایران با وسعت یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۹5 کیلومترمربع در رده هجدهمین 
کش��ور پهناور جهان قرار دارد. ایران به عنوان کش��وري ک��ه از نظر منابع و معادن 
طبیعي غني است، داراي ظرفیت های گسترده ای در زمینه استخراج و فرآوري مواد 
معدني و تولید محصوالت با ارزش افزوده باالس��ت. کشور ایران داراي ذخایر عظیم 
معدني چون سنگ آهن، سنگ مس، طال، سرب و روي، تیتانیوم، منیزیم، بوکسیت، 
نفلین س��ینیت، سنگ های ساختماني و تزئیني، سنگ آهک، دولومیت، زغال سنگ 
و... اس��ت. ذخایر قطعي معادن شناسایی ش��ده کشور براس��اس آخرین آمار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت 5۰ میلیارد تُن اس��ت که در س��ال ۱۳۹۶، ظرفیت اسمي 
اس��تخراج معادن کشور حدود ۷2۱ میلیون تُن بوده که میزان استخراج واقعي در 
این س��ال ۳۸2 میلیون تُن برابر با 52درصد ظرفیت اس��تخراج اسمي معادن بوده 
اس��ت. در سال های اخیر )۱۳۹۶-۱۳۹۱(، س��هم ذخیره قطعي معادن گروه فلزي 
از ذخی��ره قطعي کل معادن حدود ۱۱درصد بوده اس��ت و این میزان براي ذخیره 
قطعي معادن گروه سنگ های تزئیني حدود ۴درصد و براي گروه مصالح ساختماني 

۶2درصد است.
بخش��ي از مواد معدني استخراج ش��ده از معادن در واحدهاي ف��رآوري و تولید 
محصوالت فلزي معدني مورداس��تفاده قرار گرفته و بخش��ي ازآن پس از فرآوري یا 
آماده س��ازی صادر می ش��ود. ارزش صادرات معادن کشور در س��ه سال )۱۳۹۴ تا 
۱۳۹۶( به ترتیب، ۷۴۶ ،۱۱2۱ و ۱2۰5 میلیون دالر بوده است. همچنین از میزان 

2۳.۸ میلیون تُن صادرات مواد معدني در سال ۱۳۹۶، از نظر وزني ۱۹میلیون تُن 
مربوط به انواع سنگ آهن است که حدود ۸۰درصد صادرات مواد معدني کشور را به 
خود اختصاص داده است. با این اوصاف، اکتشاف مواد معدني نقش بسیار مهمي در 

سرمایه گذاری های کالن بخش معدن و صنایع معدني دارد.
نهادهای موازی در حوزه اکتشاف معادن

یک��ي از واقعیات بخش اکتش��اف در ایران، تداخل وظایف حاکمیتي اس��ت که 
قانون گذار، سازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدني کشور را به عنوان متولي آن 
برگزیده اس��ت، ولي آنچه در حال جریان اس��ت، سیاست گذاری واحد و منسجمي 
براي اس��تفاده از پتانسیل های موجود در کشور انجام  نشده و سازمان ها و نهادهاي 
مختلفي مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدني، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدني ایران، سازمان انرژي اتمي 
کش��ور و بعضاً وزارت نفت با توجه به نیازها و اهداف هر نهاد به سیاس��ت گذاری یا 
انجام عملیات اکتش��افي در کش��ور اقدام کرده اند که نمایانگر این مسئله است که 
اکتشاف در ایران داراي چند متولي بوده و همه بخش های فعال در امر اکتشاف در 

همه حلقه ها و بدون هماهنگي و بعضاً به صورت موازي فعالیت می کنند.
براساس این گزارش، در سال ۱۳۸۰ با تأسیس سازمان توسعه و نوسازي معادن 
و صنایع معدني ایران )ایمیدرو( و آغاز همکاري آن س��ازمان طي سال های ۱۳۸۱ 
و ۱۳۸2 با س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدني کشور اعتبارات بیشتري به 
موضوع اکتش��اف مواد معدني اختصاص یافت و تحرکي در س��ازمان زمین شناسی 
و اکتش��افات معدني ایجاد کرد و امکان مش��ارکت بخش خصوصي در فعالیت های 
اکتش��افي ایجاد ش��د. عموماً به دلیل باال بودن ریس��ک اکتشاف، بخش خصوصي 
تمایل کافي برای پذیرش این ریس��ک را نداش��ت و از طرفي توان فني و عملیاتي 
بخش خصوصي در زمینه اکتش��اف ناچیز بود. براس��اس آمار دریافتي از س��ازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدني کشور در ۳5 سال گذشته فعالیت چشمگیري در 
زمینه اکتش��اف معادن انجام  نشده است و از یک میلیون و ۶۴۰ هزار کیلومترمربع 
مساحت کشور، حدود ۱۰۰ هزار کیلومترمربع و با عمق متوسط ۳۰۰ متر اکتشاف 
شده است که میزان ناچیزي نسبت به مقیاس های جهاني به شمار می رود. در تمام 
عم��ر فعالیت های معدني در ایران حدود 5 الي ۶ میلیون متر حفاري انجام  ش��ده 
است. این در حالي است که در کشورهاي معدن خیز ازجمله چین و استرالیا سالیانه 
این میزان حفاري اکتشافي انجام می گیرد. در این کشورها عالوه بر توجه به مسئله 
اکتشاف منابع جدید، در مناطقي که مورد بهره برداری قرار گرفته اند مجدداً عملیات 

اکتشاف تفصیلي و عمق های بیشتر انجام می شود.

در تاریخ فعالیت های معدني ایران تنها 5 الي 6 میلیون متر حفاري انجام  شده است

فوریت های توسعه معدنی
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مراسم کلیدگذاری و راه اندازی شبکه اصلی ققنوس برگزار شد
ارائه توکن پیمان با پشتوانه طال از ابتدای 
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 ش��بکه ققنوس به صورت رس��می کلیدگذاری و راه اندازی شد و از 
ابتدای تیرماه ۹۸ توکن پایه این ش��بکه به نام پیمان و با پشتوانه طال 

عرضه خواهد شد.
به گزارش »فرصت امروز«، مراسم کلیدگذاری شبکه اصلی ققنوس 
چهارش��نبه ۸ خردادماه با حض��ور میزبان های بنیاد ققنوس، ش��امل 
شرکت های داده ورزی س��داد وابسته به بانک ملی، فن آوران هوشمند 
بهس��ازان فردا وابسته به بانک ملت، فناپ وابس��ته به بانک پاسارگاد، 
داده پردازی پارس��یان وابسته به بانک پارسیان، شرکت های تک وستا و 

شرکت ققنوس در محل دانشگاه خاتم برگزار شد.
پس از راه اندازی ش��بکه اصلی ققن��وس، از ابتدای تیرماه ۹۸ اولین 
توکن بر بس��تر ققنوس با نام »پیمان« عرضه خواهد شد و از پشتوانه 
۳۰ س��وت طالی 2۴ عیار به ازای هر توک��ن برخوردار خواهد بود؛ به 
گفته س��ید ولی اهلل فاطمی اردکانی، ع��الوه بر پیمان، در آینده نزدیک 
حداقل سه توکن دیگر در حوزه های »امالک«، »تأمین مالی جمعی« 
و »KYC« بر بس��تر ققنوس با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ارائه 
خواهد ش��د و مردم، شرکت ها و س��ازمان ها می توانند این توکن ها را 

خریداری کنند.
فاطم��ی تصریح ک��رد: »براس��اس پیش بینی »اکس��نچر«، دیدگاه 
کارشناسان اقتصادی این است که چنانچه تا ۱۰ سال آینده ۱۰درصد 
تولید ناخالص داخلی دنیا بر بالک چین متکی باش��د، تا س��ال ۱۴۰۸ 
حدود 5۰ میلیارد دالر ارزش شبکه های بالک چینی کشورمان برآورد 
می ش��ود که ققنوس در تالش اس��ت سهم عمده ای از آن را در اختیار 
بگیرد. این در حالی اس��ت که در همان سال ۱۴۰۸ پیش بینی ها این 
است که ارزش کل شبکه نظام بانکی ما به ۱۴۰ میلیارد دالر و ارزش 
نظ��ام بازار س��رمایه ما به ۱2۰ میلیارد دالر می رس��د که به این ترتیب 
دس��تیابی به رش��دی مع��ادل حدود یک س��وم بازار پول��ی و یک دوم 
بازار س��رمایه برای ش��بکه های مبتنی بر بالک چین تا این سال، رقم 

قابل توجهی است و این فضا باید جدی گرفته شود.«

3 نکته رئیس کل بانک مرکزی درباره بازار ارز
همتی: هدف اصلی عملیات بازار باز، کنترل 

تورم است
رئیس کل بانک مرکزی درباره عملیات بازار باز س��ه نکته را یادآور 
ش��د و گفت هدف اصلی و کلیدی این چرخش سیاس��تی به عملیات 
ب��ازار باز و کنترل نرخ س��ود کوتاه مدت، هدف گ��ذاری و کنترل تورم 

است.
عبدالناص��ر همتی در آخرین یادداش��ت اینس��تاگرامی خود درباره 
عملیات بازار باز س��ه نکته را یادآور ش��د و نوشت: درخصوص عملیات 

بازار باز چند نکته را توضیح می دهم:
* ت��ا به امروز چون بانک مرکزی اجازه داد و س��تد اوراق دولتی را 
نداش��ت، نرخ این اوراق در معامالت بین کنشگران بازار تعیین می شد 
و بدیهی است که نرخ، ش��امل درجه ای از هزینه های ریسک و تنزیل 
ب��ود. با ورود بانک مرک��زی و عملیات بازار باز، ای��ن هزینه ها کاهش 
می یابد و نرخ تنزیل بین بانک ها نیز در محدوده نرخ سیاس��ت گذاری 

بانک مرکزی قرار می گیرد.
* بدیهی اس��ت برای انج��ام عملیات بازار باز، ب��ه حجمی از اوراق 
دولتی نیاز اس��ت چون پس از اجرایی ش��دن این ابزار، هیچ نقدینگی 
بدون خرید اوراق به بانک ها اعطا نخواهد شد. وجود اوراق، شرط الزم 
این عملیات است ولی به معنای موظف کردن دولت برای انتشار اوراق 
نیس��ت. دولت براس��اس نیازهای بودجه ای خود و با توجه به وضعیت 
چرخه اقتصاد و ضرورت پایداری مالی خود، باید به انتشار اوراق دست 

بزند.
* هدف اصلی و کلیدی این چرخش سیاستی، به عملیات بازار باز و 
کنترل نرخ س��ود کوتاه مدت، هدف گذاری و کنترل تورم است، چراکه 
تمرک��ز بر کنترل کل های پولی )ترازنام��ه بانک مرکزی( در دهه های 
اخیر نتوانس��ته به نحوی پایدار تورم را کنترل کند. بدیهی است هدف 
این عملیات، اعمال سیاست انبساطی پولی نیست، بلکه تغییر بنیادی 
کانال انتقال سیاست پولی است. البته همزمان بانک مرکزی به دنبال 
سالم سازی ترازنامه بانک ها است. هدف اصلی، ثبات اقتصادی است که 

خود پیش نیاز افزایش رشد بلندمدت اقتصادی است.

ایسپا گزارش داد
مردم پس انداز خود را چه می کنند؟

نظرس��نجی های ایسپا نش��ان می  دهد که ۳۴.۳درصد از مردم فاقد 
پس انداز هستند.

در تازه ترین نظرس��نجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( 
که در روزهای ۳۱اردیبهش��ت و ۱ خردادم��اه ۹۸ به صورت تلفنی با 
جامعه آماری ش��هروندان کل کش��ور )اعم از شهر و روستا( انجام شد، 
از پاس��خگویان پرسیده ش��ده اس��ت: »هر خانواده ای ممکن است در 
زندگی بتواند پس انداز کند. ش��ما ترجیح می دهی��د پس انداز خود را 
چگونه مدیریت کنید؟« در این نظرس��نجی، 2۴.۸درصد پاسخگویان 
اعالم کرده اند در بانک، ۱۴.۹درصد در زمین و مسکن و ۱.5درصد در 

بورس پس انداز می کنند.
همچنین ۹.۹درصد مردم اعالم کردند طال و سکه و ۱.2درصد ارز و 
دالر خریداری می کنند. ۱۰.۶درصد پاس��خگویان نیز ترجیح می دهند 
پس انداز خود را صرف اشتغال زایی و کارآفرینی کنند، اما ۳۴.۳ درصد 

پاسخگویان اعالم کرده اند هیچ پس اندازی ندارند.

بانکنامه

فرصت امروز: هفته گذشته بود که سازمان امور مالیاتی از میزان مالیات 
بر خرید سکه خبر داد و در بخشنامه ای، مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۷ 
دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی را اعالم کرد. براساس دستورالعمل 
س��ازمان امور مالیاتی کش��ور، خریداران تا 2۰سکه در سال ۹۷ از مالیات 
معاف هستند، اما برای بیش از 2۰ سکه بایست به ازای هر سکه بین ۱5۰ 

هزار تا 25۰ هزار تومان مالیات بپردازند.
در این میان، خریداران سکه های پیش فروشی هنوز در شوک بخشنامه 
جدید سازمان مالیاتی هستند. »مالیات قطعی خریداران سکه از سیستم 
بانکی« درحالی در روزهای اخیر خریداران سکه های پیش فروشی را شوکه 
کرد و باعث انتشار انتقادهایی به این طرح شد که مضمون همه این نقدها 
آن بود که بانک مرکزی در زمان پیش فروش، اعالم کرده بود این سکه ها 

مالیات ندارند.
براس��اس این گزارش، بانک مرکزی در زمان پیش فروش س��که رس��ماً 
اعالم کرده بود: س��که های پیش فروشی مش��مول مالیات بر ارزش افزوده 
نمی ش��وند و آنچه س��ازمان مالیاتی ابالغ کرده است تضادی با آنچه بانک 
مرکزی قباًل اعالم کرده بود، ندارد چراکه بخشنامه جدید سازمان مالیاتی 
نش��ان دهنده آن است که باید خریداران س��که های پیش فروشی، مالیات 

عایدی بر سرمایه شان را پرداخت کنند.
ب��ه گزارش تس��نیم، ام��ا ماجرا از این قرار اس��ت که ع��ده ای در زمان 
پیش فروش سکه که طبق سیاست های مدیریت وقت بانک مرکزی انجام 
ش��د، قدرت خرید باالیی داشتند و توانستند تعداد زیادی سکه را از بانک 
مرکزی بخرند و س��ودهای باالیی هم نصیب ش��ان شد. این گروه حال که 
سرمایه ش��ان چند برابر شده باید مالیات سرمایه شان را به دولت پرداخت 

کنند.
همه چیز درباره مالیات بر عایدی سرمایه 

در بس��یاری از کش��ورهای جهان، بر درآمد حاصل از سرمایه گذاری در 
تملک دارایی های سرمایه ای مالیات وضع می شود که تحت عنوان مالیات 
ب��ر عایدی س��رمایه )Capital Gains Tax( به عن��وان یکی از اجزای 
نظام مالیاتی ش��ناخته می شود. ایران طی س��ال های اخیر از ظرفیت این 

نوع مالیات استفاده نکرده که این موضوع همراه با نرخ تورم باال و افزایش 
در حجم نقدینگی و نبود فضای کس��ب و کار مناس��ب، ایران را به بهشت 
س��وداگران مبدل کرده اس��ت. با عنایت به تحوالت اقتصادی کش��ور در 
یک س��ال اخیر، بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقدند از علل عمده 
آشفتگی بازار برخی دارایی ها نظیر بازار مسکن، سکه، ارز و خودرو فقدان 
یک نظام کارآمد مالیات بر عایدی س��رمایه در کش��ور بوده و سبب شده 
تا س��فته بازان عالوه بر کس��ب درآمدهای سرشار به افزایش هرچه بیشتر 

قیمت دامن بزنند.
بنابرای��ن به تعبیری می توان مالیات بر عایدی س��رمایه را نوش��دارویی 
برای مقابله با غارت دسترنج مردم تعبیر کرد. خالی از لطف نیست بدانیم 
مجموعاً در س��ه قاره آس��یا، آفریقا و اروپا تنها ۱۱ کش��ور نظام مالیات بر 
عایدی س��رمایه را نداش��ته و ایران یکی از این کش��ورها است که مالیات 

مذکور در آن پیاده سازی نشده است.
به طور خالصه برخی از مهمترین دالیل اخذ مالیات بر عایدی سرمایه 
را می ت��وان به ایج��اد عدالت مالیاتی در امتداد تحق��ق عدالت اجتماعی، 
کنترل سوداگری و سفته بازی در بخش های سرمایه پذیر از جمله مسکن، 
جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهای سایر منابع مشمول مالیات و کمک به 

توزیع صحیح درآمد بین اشخاص جامعه اشاره کرد.
نحوه قسط بندی مالیات بر خرید سکه

اما خریداران سکه های پیش فروشی که مشمول پرداخت مالیات شده اند، 
می توانند نسبت به قسط بندی مالیات خود اقدام کنند. آنطور که سازمان 
مالیاتی اعالم کرده، خریداران تا 2۰ س��که که طی سال ۹۷ سکه خود را 
دریافت کرده اند، مشمول مالیات نیستند، اما برای افرادی که بیش از 2۰ 
س��که دارند، مالیات مقطوعی وضع شده اس��ت که براساس آن نسبت به 
مازاد 2۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه یک میلیون و 5۰۰ هزار 
ریال مالیات مقطوع تعیین شده است. ضمن اینکه نسبت به مازاد ۶۰ سکه 
تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه 2 میلیون ریال مالیات مقطوع تعیین 
ش��ده و نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان 2۰۰ سکه به ازای هر سکه 2 

میلیون و 5۰۰ هزار ریال مالیات مقطوع وضع شده است.

* تا 2۰ سکه دریافتی مشمول مالیات نیست.
* نسبت به مازاد 2۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هر سکه ۱5۰ هزار 

تومان مالیات مقطوع.
* نس��بت به مازاد ۶۰ س��که تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه 2۰۰ 

هزار تومان مالیات مقطوع.
* نسبت به مازاد ۱۰۰ سکه تا میزان 2۰۰ سکه به ازای هر سکه 25۰ 

هزار تومان مالیات مقطوع.
همچنین درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع 
این دس��تورالعمل را به صورت یکجا در خردادم��اه ۱۳۹۸ ندارند، مالیات 
مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مس��اوی تقسیط می شود. عدم 
پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقس��یط، عدم پرداخت اقساط در 
سررسیدهای مقرر مش��مول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های 

مستقیم از پایان خردادماه ۱۳۹۸ خواهد بود.
چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده 
صرفا از حیث عدم فروش س��که های دریافتی معترض باش��ند، می توانند 
نس��بت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست 

رسیدگی مجدد نمایند.
اما اش��خاصی که در س��ال ۱۳۹۷ بیش از 2۰۰ س��که دریافت کرده اند 
مشمول این دس��تورالعمل نبوده و می بایس��ت اظهارنامه مالیاتی مربوط 
ب��ه این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تس��لیم کنن، بنابراین ادارات کل 
امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند تا رسیدگی و مطالبه مالیات این 
اشخاص )اعم از اشخاصی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد 
مقرر قانونی اقدام کرده و همچنین اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
در موعد مقرر قانونی خودداری کرده اند( حداکثر تا پایان سال جاری انجام 

گیرد.
البته صاحبان مش��اغلی که حس��ب س��وابق پرونده یا مج��وز صادره از 
س��وی مراجع ذی ربط به ش��غل مرتبط با خرید و فروش س��که اشتغال 
دارند، مشمول این دستورالعمل نیستند و مکلف هستند نسبت به تسلیم 

اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام کنند.

مالیات بر خرید سکه چگونه محاسبه و دریافت می شود؟

جزییات اخذ مالیات از خریداران سکه

چندی پیش بود که قانون جدید چک از س��وی بانک مرکزی به نظام بانکی 
ابالغ شد تا بتوان برمبنای آن، عالوه بر اینکه تعداد چک های برگشتی را کاهش 
داد، بلکه ش��رایط را به نحوی مدیریت کرد که خودکنترلی های الزم از س��وی 

دارنده چک بر روی صدور چک معتبر صورت گیرد.
ب��ه گزارش مه��ر، این روزها قانون جدید چک به یک��ی از ابزارهای مهم برای 
بازگرداندن اعتبار به چک در اقتصاد ایران تبدیل ش��ده اس��ت. واقعیت آن است 
که چک به یکی از ابزارهایی طی سال های گذشته در اقتصاد ایران تبدیل شده 
بود که براس��اس آن، هر فردی در مراودات تج��اری خود به جای پرداخت وجه 
نقد و البته بیشتر در فضای رکودی اقتصاد ایران، چک را مالک عمل قرار می داد 
و ت��الش می ک��رد تا پرداخت خود را به تعویق انداخته و بر این اس��اس، فرصت 
بیش��تری داش��ته باشد تا وجه حاصل از کس��ب و کار و فروش کاالی خود را به 
فروشنده کاال یا مواد اولیه ای را که خریداری کرده بود، بازگرداند و از طریق آن، 
رونق بیش��تری به کس��ب و کار خود دهد، اما به مرور این دریافت و پرداخت با 
تأخیر وجه کاالی فروخته شده، منجر به شکل گیری گودالی دردسرساز در اقتصاد 

ایران به نام چک برگشتی شده بود.
آمارهای رسمی از صدور چک برگشتی

براس��اس آمارهای رس��می بانک مرکزی، در بهمن ماه س��ال گذش��ته تعداد 
چک های برگشتی ۶۴2 هزار فقره بوده که ارزشی معادل ۸2 هزار میلیارد ریال 
داشته است. البته بانک مرکزی به این نکته هم اشاره می کند که صدور چک های 
بالمحل کاهش یافته اس��ت، اما همچنان س��هم عدد و رقمی باالیی در اقتصاد 

ایران دارد.
این آمارها به این نکته اش��اره دارد که حدود ۶۱۶ هزار فقره چک به ارزش��ی 
بالغ بر ۷۶هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۱۳۹۷ در کل کشور به دالیل کسری 
یا فقدان موجودی برگش��ت داده ش��ده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد 
۹5.۹درص��د و از نظ��ر ارزش ۹2.۸درص��د از کل چک های برگش��تی به دالیل 

کس��ری یا فقدان موجودی بوده و در ماه مورد گزارش، در اس��تان تهران حدود 
2۰۳ هزار فقره چک به ارزش��ی حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال به دالیل کسری یا 
فقدان موجودی برگش��ت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد 
۹۴.۴درصد و از نظر ارزش ۹۰.2درصد از کل چک های برگشتی به دالیل کسری 

یا فقدان موجودی بوده است.
قانون جدید چک دقیقاً چه می گوید؟

حس��ن روحانی، رئیس جمهور ۴ آذرماه قانون چ��ک را برای اجرا ابالغ کرده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که در این اصالحیه، در صورتی که موجودی حساب 
صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک 
مکلف اس��ت مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید 

مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.
همچنین بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک 
را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن 
در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد.
اما به تازگی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بخش��نامه ای به نظام بانکی ابالغ 
کرده که برمبنای آن، پرداخت وجه چک از سایر حساب های دارای موجودی فرد 
صادرکننده چک نیز امکانپذیر شده است که البته با اما و اگرهای حقوقی از سوی 
کارشناس��ان مواجه شده است و باید در این رابطه منتظر اظهارنظر رسمی بانک 
مرکزی هم بود، اما براساس این دستورالعمل که برمبنای مفاد قانون جدید چک 
و دس��تورالعمل حساب جاری بانک مرکزی به شبکه بانکی ابالغ شده است، در 
صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک ها مکلف به پرداخت 
وجه چک از محل موجودی سایر حساب های صاحب حساب به ترتیب اولویت از 
حساب جاری، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت 
و حس��اب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مس��دودکردن کلیه حساب ها و 

کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.

در این بخشنامه تاکید شده بود که در زمینه عملیاتی کردن مفاد جدید قانون 
چک به منظور مسدودی حساب در صورت کافی نبودن موجودی حساب، تأکید 
شده که باید مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت 
شناس��ایی حساب های ایشان و انس��داد مبالغ چک های برگشتی از طریق بستر 
سامانه کاشف انجام شود که پس از اعمال تغییرات الزم اعالم خواهد شد؛ استفاده 
از سامانه کاشف در این زمینه در دستور کار بوده و با عملیاتی سازی نسخه جدید 
کاشف در آینده ای نزدیک این مورد به سامانه تعاملی کاشف افزوده خواهد شد.

مجازات های بانکی دارندگان چک برگشتی
اما اگر یک فرد دارای چک برگشتی باشد، برخی مجازات های بانکی در انتظار 
او است که برمبنای آن یک فرد دارنده چک برگشتی، نه تنها اجازه افتتاح حساب 
جدید نخواهد داش��ت، بلکه اجازه دریافت وام جدید را نیز نخواهد داش��ت. یک 
مقام مس��ئول در نظام بانکی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اعالم کرد که اگر یک 
فرد چک برگش��تی داشته باشد، دیگر اجازه افتتاح حساب جدید نخواهد داشت 
و اجازه دریافت تسهیالت نیز وجود ندارد، بنابراین کسی که چک صادر می کند 

باید حواسش جمع باشد که می تواند آن را پاس کند یا خیر.
وی اف��زود: در فازه��ای بعدی، کار به نحوی طراحی ش��ده تا فردی که چک 
برگش��تی دارد، س��ند خودرو، س��ند ملک هم نتواند بگیرد و عضو هیأت مدیره 
ش��رکت هم نتواند بش��ود و ممنوع الخروج هم بش��ود. پس هر چیزی که نیاز به 
ثبت دارد، در مورد فردی که چک برگش��تی دارد، متوقف ش��ود. در این صورت 
حتی می توان در شرایط سختگیرانه، واریز وجه به حساب دارنده چک برگشتی 

را هم متوقف کرد.
به گفته این مدیر بانکی، اگر این اتفاقات رخ دهد، دیگر نیازی نخواهد بود که 
فرد بابت داش��تن چک برگش��تی، زندانی شود و اعتبار به چک بازخواهد گشت. 
نباید انتظار داش��ت که همه منضبط باش��ند، بلکه ضمانت های اجرایی باید به 

سمتی پیش رود که بخشنامه اثرگذار باشد.

از ممنوعیت افتتاح حساب تا توقف واریز وجه به حساب فرد متخلف

مجازات بانکی برای دارندگان چک برگشتی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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سمت و سوی بازارهای مالی در نیمه خردادماه
بازارهای سرمایه، طال و ارز چطور به تعطیالت 

رفتند؟
بازارها در س��ه جلس��ه معامالتی هفته گذش��ته ش��رایط متفاوتی را 
تجربه کردند و به اس��تقبال تعطیالت نیمه خرداد رفتند. در این هفته 
فعاالن بازار ارز و طال با تداوم افت قیمت ها مواجه شدند و فقط فعاالن 
بازار س��رمایه از نظر بازدهی، وضعیت نسبتاً مساعدی را تجربه کردند. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد در هفته اخیر، قیم��ت ارز 2.۷ و قیمت طال 

۱.۶درصد افت کرد اما ارتفاع شاخص بورس ۱.۱درصد افزایش یافت.
در این هفته، روند نزولی قیمت انواع ارز در بازار آزاد و شبکه صرافی 
بانک��ی ادامه پی��دا کرد و تا لحظه تنظیم این گ��زارش، قیمت هر دالر 
آمریکا به ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان رس��ید. این در حالی است که چندی 
پی��ش قیمت هر دالر آمریکا حتی م��رز ۱5 هزار تومان را نیز رد کرده 
ب��ود. با این حس��اب قیمت هر دالر نس��بت به این قل��ه قیمتی حدود 
۱2درصد افت کرده است که 2.۷درصد از آن مربوط به معامالت هفته 

جاری بوده است.
پیرو افت نسبتاً شدید قیمت ارز از هفته گذشته تاکنون، قیمت طال 
و انواع مسکوک طال نیز وارد روند نزولی شد و هر گرم طالی ۱۸ عیار 
از اواخر اردیبهشت تا میانه خرداد با افت حدود ۱2درصدی مواجه شد. 
در س��ه جلسه معامالتی هفته گذش��ته، قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار 
۱.۶درصد افت کرد و به ۴۱۳ هزار تومان رس��ید. البته در روز دوشنبه، 
روند نزولی قیمت طال و مس��کوک طال متوقف ش��د و حتی قیمت آن 

وارد بازه مثبت نیز شد.
بررس��ی ها نش��ان می ده��د ب��ا در نظر گرفت��ن قیم��ت ۱۳ هزار و 
۱۰۰تومان��ی ب��رای دالر و ب��ا احتس��اب هزینه 5 ه��زار تومانی ضرب 
مس��کوکات طال، انواع س��که های طالی رایج در اقتصاد ایران با حباب 
قیمتی حدود 5۰۰ هزار تومانی مواجه هستند. در این میان با توجه به 
ارز طالی به کار رفته در هر یک از مس��کوکات، کمترین حباب قیمتی 
معادل ۴۰۷ هزار تومان به سکه تمام بهار آزادی طرح جدید اختصاص 
دارد و س��که گرمی با حباب قیمتی ۴۹۷هزارتومانی بیش��ترین میزان 
حباب را داراس��ت. در حقیقت سکه گرمی، معادل نیمی از ارزش خود 

را مدیون حباب است.
در روز دوشنبه، قیمت انواع مسکوک طال بین 2 تا ۱۰۰ هزار تومان 
رش��د کرد که کمترین آن متعلق به ربع سکه و بیشترین آن مربوط به 
س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم بود. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 

طرح جدید هم ۴ میلیون و 55۱ هزار تومان معامله شد.
در سه جلس��ه معامالتی هفته گذشته، شاخص کل بورس تهران در 
فراز و نش��یب معامالت توانس��ت حدود 25۰۰ واحد معادل ۱.۱درصد 
نسبت به آخرین جلسه معامالتی هفته قبلش رشد کند و با قرار گرفتن 

روی رقم 22۶ هزار و ۹۸۳ واحدی به استقبال تعطیالت برود.
در این هفته، فضای معامالتی اغلب گروه های حاضر در بازار سرمایه 
خصوصاً گروه های بانک و خودرویی مثبت بود و جدای از تک سهم هایی 
که با افت قیمت مواجه شدند، بخش عمده سهام، ثبات یا رشد قیمت 

را تجربه کردند.

چرا نفت بورسی خریدار ندارد؟
عرض��ه نفت خ��ام و میعانات گازی در بورس ان��رژی در حالی انجام 
می ش��ود که بخش خصوصی ب��ه عنوان خریدار، وارد معامله نش��ده و 

نسبت به خرید نفت در این ساز و کار نگران است.
ب��ه گ��زارش ایرنا، ف��روش نفت در ب��ورس انرژی به عن��وان یکی از 
راهکارهای فروش نفت و افزایش س��هم بخ��ش خصوصی در معامالت 
نفتی، چند ماهی اس��ت که در دستور کار قرار گرفته است، اما با وجود 
آنک��ه ش��یوه نامه جدیدی برای فروش نفت نیز توس��ط وزیر نفت ابالغ 
ش��ده، اما همچن��ان محموله هایی ک��ه به بورس می آیند بی مش��تری 
می مانند، اما چرا در ش��رایطی که نفت عرضه شده در بورس با تخفیف 
قابل قبولی نسبت به قیمت های جهانی عرضه می شود، در بورس انرژی 

خریدار ندارد؟
یکی از این دالیل را باید در جدید بودن این س��از و کار جس��ت وجو 
کرد. فروش نفت خام تا پیش از این به طور کامل توس��ط وزارت نفت 
انجام می ش��د و حتی نحوه خرید و فروش، بارگیری و بازاریابی آن نیز 

به صورت کامل توسط دولت صورت می گرفت.
بنابراین بخش خصوصی شناختی از این بازار ندارد و زمان الزم است 
تا با این ساز و کار و ریسک های بازار نفت آشنا شود. پیش از این وزیر 
نفت نیز اعالم کرده بود که تا زمان فروش محموله های نفتی به عرضه 

در بورس انرژی ادامه می دهیم.
از س��وی دیگر بخش خصوصی نس��بت به اس��تمرار عرضه نفت در 
بورس و سرعت تحویل محموله ها نگران است. نگرانی بخش خصوصی 
تا حدی قابل قبول اس��ت زیرا قرار است تحویل نفت به صورت زمینی 
و در خش��کی انجام شود در حالی که تا پیش از این تحویل محموله ها 

در اسکله های نفتی انجام می شد.
همچنین بخش خصوصی همچنان ساز و کار تعریف شده برای خرید 

نفت از بورس انرژی را ناکارآمد می داند و وارد معامله نمی شود.
در این زمینه، آرش نجفی، نایب رئیس کمیس��یون انرژی اتاق ایران 
با بیان اینکه در ابتدا با مکانیسم تعریف شده از سوی وزارت نفت برای 
فروش نفت خام در بورس موافق نبوده، گفت: اما با صحبت با مدیران و 

کارشناسان این بخش، مشخص شد که این شیوه کارآمد است.
وی مهمتری��ن دلیل عدم حضور بخ��ش خصوصی در معامالت نفت 
خ��ام را عدم اطمینان به این فرآیند دانس��ت و افزود: بخش خصوصی 
نگران تأخیر در تحویل محموله ها و عدم استمرار آن است اما این ساز 

و کار در شرایط فعلی مطلوب به نظر می رسد.
به گفته نجفی اگر ش��فافیت بیشتری صورت بگیرد این یک مدل از 
فرآیند پیش فروش نفت بوده و دس��تورالعمل وزیر نفت نیز فروش نفت 
را کارآمد کرده اس��ت. نجفی با اشاره به اینکه اکنون مشتریانی هستند 
که می توانند کل حجم عرضه شده نفت خام در بورس را بخرند، تاکید 
کرد: اگ��ر تعاملی بین ب��ورس انرژی و بخش خصوص��ی صورت گیرد 
و بازاریابی ه��ای خصوصی و بین المللی انجام ش��ود، می توان به حضور 

بخش خصوصی امیدوار بود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: کمیسیون 
ان��رژی اتاق ایران آمادگی دارد تا در چارچ��وب تفاهم نامه همکاری به 
عن��وان نماینده بخش خصوصی، بازاریابی و گش��ایش بازار فروش نفت 

در بورس انرژی را برعهده گیرد.

نماگربازارسهام

فرص��ت امروز: قرار اس��ت از آخرین روزهای خردادماه، دس��تورالعمل جدید 
بازار پایه فرابورس عملیاتی ش��ود. مطابق دستورالعمل جدید بازار پایه از اواخر 
خردادماه، معامالت در سه تابلو زرد، نارنجی و قرمز انجام خواهد شد که در این 

تابلوها در تمام روزهای هفته امکان معامله وجود دارد.
در ح��ال حاضر در فرابورس ایران معامالت در تابلو ج بازار پایه، س��ه روز در 
هفته انجام می ش��ود اما مطابق دستورالعمل جدید بازار پایه از اواخر خردادماه 
معامالت در س��ه تابلو زرد، نارنجی و قرمز انجام خواهد ش��د که در این تابلوها 
در تمام روزهای هفته امکان معامله وجود دارد. در طبقه بندی جدید، تابلو الف 
عماًل حذف شده است، تابلو ب تبدیل به تابلو زرد شده و تابلوی نارنجی نیز به 
جای تابلو ج فعالیت می کند. همچنین یک تابلو جدید با نام تابلوی قرمز ایجاد 

شده است.
رمزگشایی از رنگ آمیزی شرکت های فرابورس

آنطور که مس��ئوالن فرابورس ایران اعالم کرده اند، طبقه بندی تابلوهای بازار 
پایه همانند بورس های آمریکا، اسپانیا و مدل های مشابه برمبنای رنگ های عالئم 
راهنمای��ی و رانندگی که از نظر بین المللی به مخاطبان هش��دار می دهد، قرار 
بگیرد. در واقع، تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب نش��انه احتیاط، احتیاط 

بیش تر و هشدار توقف به سرمایه گذاران هستند.
تفاوت بین تابلوها در حراج هاس��ت که شرکت ها در تابلو زرد )دارای شفافیت 
بیش��تر( دو روز در هفت��ه امکان برگزاری اکش��ن بدون دامنه نوس��ان با اجازه 
کشف قیمت دارند. در تابلو نارنجی یک روز در هفته و در تابلو قرمز که عموماً 

شرکت های ورشکسته یا در حال انحالل تسویه حضور دارند هم یک روز در یک 
ماه امکان برگزاری اکشن وجود دارد.

با توجه به آمارهای فرابورس اکنون در طبقه بندی جدید ۱۱2 شرکت در تابلو 
زرد، 5۷ ش��رکت در تابلو نارنجی و ۱۳ شرکت هم در تابلو قرمز قرار می گیرند 
البت��ه از ۱۳ ش��رکت حاضر در این تابل��و، نماد قریب به نیم��ی از آنها تاکنون 

بازگشایی نشده است.
ب��رای راه اندازی تابلوهای پایه زرد، نارنجی و قرمز بازار پایه، تمامی نمادهای 
مندرج در پایان معامالت روز دوشنبه 2۰ خرداد متوقف و پس از انجام عملیات 

فنی و انتقال به تابلوهای مربوطه بازگشایی خواهند شد.
علت مخفی بودن سفارش های خریدوفروش چیست؟

اما یک��ی از بندهای قانون جدی��د فرابورس، مخفی بودن س��فارش خرید و 
فروش در بازار پایه اس��ت. براساس قوانین جدیدی که برای بازار پایه فرابورس 
در نظر گرفته ش��ده، قرار است که س��فارش های خرید و فروش بر روی تابلوی 
معامالت نش��ان داده نشود و از دید معامله گران مخفی باشد. علت این تصمیم 
برای معامله گران تا حدی مبهم به نظر می آید و فرابورس ایران به تازگی سعی 
کرده در این مورد شفاف س��ازی کند. طبق گفت��ه فرابورس، علت مخفی بودن 
س��فارش های خرید و فروش آن است که سهامداران انتظارات خود را براساس 
تحلیل و تصمیم خود ش��کل دهند و تصمیم گیری درب��اره معامالت به دور از 

هیجانات کاذب و گمراه کننده باشد.
در همین زمینه، امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران، معامالت بازار پایه را 
براساس دستورالعمل جدید کاماًل شفاف و به دور از هرگونه ابهام خواند و گفت: 
هنگامی که معامالت س��هام ش��رکت ها در بازار پایه جدید آغاز شود آیتم های 
مربوط به معامالت انجام شده اعم از قیمت پایانی معامالت سهم، دامنه نوسان 
قیمت و نیز حجم و ارزش معامالت همچون گذش��ته مشخص است و در تابلو 
معام��الت نیز انتش��ار می یابد، از این رو اطالق معام��الت »غرری« به معامالت 
بازار پایه موضوعیتی ندارد. به گزارش فرابورس ایران، هامونی با اش��اره به اینکه 
در ب��ازار پایه جدید انجام معامالت کماکان براس��اس الگوریتم های مچینگ در 
س��ایر بازارهای فرابورس صورت می گیرد و عدم نمایش س��فارش های خرید و 
فروش هیچ گونه ابهامی در روند انجام معامالت ایجاد نمی کند، اظهار داشت: این 
موضوع کمک می کند تا فرد براساس تحلیل خود و به دور از هیجانات کاذب و 

گمراه کننده اقدام به سفارش گذاری در این بازار کند.
او با اش��اره به اینکه در بازارهای مختلف، معامالت براس��اس انتظارات شکل 
می گیرد و انتظارات نیز براس��اس اطالعات مالی هر فرد از س��هام مورد معامله 
برآورد می ش��ود، افزود: ه��دف از عدم نمایش س��فارش های خرید و فروش در 
بازار پایه جدید همچون س��ایر بورس های معتبر دنیا آن بوده که س��هامداران 
انتظارات خود را براساس تحلیل و تصمیم خود شکل دهند و درخصوص خرید 
و فروش سهم در بازار پایه تصمیم گیری کنند نه آنکه تحت تأثیر سیگنال هایی 
که از سوی برخی افراد و گروه ها روی سهم ها داده می شود در معامالت حضور 

پیدا کنند.
مدیرعامل فرابورس ایران نمایش سفارش های خرید و فروش را در بازار پایه، 
فراهم کردن امکان س��یگنال دهی برخی افراد و گروه ها در شبکه های اجتماعی 
و فضای مجازی دانس��ت و بیان کرد: این موضوع س��بب می شود تا دستکاری 
قیم��ت و القای ظاهر گمراه کننده از روند معامالت با اس��تناد به صف خرید یا 
فروش سهام موردنظر توسط سیگنال دهنده ها راحت تر شود، اما با عدم نمایش 
سفارش های خرید و فروش، سهامداران به مراتب کمتر تحت تأثیر هیجانات قرار 
می گیرند و ورود س��فارش ها به میزان بیشتری در نتیجه تصمیم و تحلیل خود 

سرمایه گذاران خواهد بود.
ب��ه گفته وی، عالوه بر انتش��ار جزیی��ات معامالت انجام ش��ده، در دوره های 
س��فارش گیری نیز قیمت ه��ای TOP )قیمت نظری گش��ایش( نمایش داده 
می شود که در واقع اجماع نظر بازار را روی قیمت سهم نشان می دهد و سهامدار 

براساس تحلیل خود در معامله سهام بازار پایه حضور پیدا می کند.
مدیرعامل فرابورس ایران همچنین عدم تقارن اطالعاتی را ریسک ذاتی بازار 
پایه دانس��ت و گفت: بحث ش��فافیت در بازار پایه همانطور که به دفعات عنوان 
ش��ده اس��ت به عدم تقارن اطالعاتی ناش��ران بازار پایه باز می گردد که همین 
موضوع نیز در طبقه بندی ش��رکت ها در تابلوه��ای زرد، نارنجی و قرمز مدنظر 

قرار گرفته است.

در قانون جدید بازار پایه فرابورس

چرا سفارش ها مخفی می شود؟

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
شنبه
18 خرداد 1398

شماره 1325



با وجود بحران کاغذ، تولید آن ثابت ماند!
آمارهای منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان 
می دهد که تولد کاعذ در سال گذشته تنها ۰.۳درصد نسبت به سال 

۱۳۹۶ افزایش داشته است.
به گزارش ایس��نا، بحران کاغذ از پاییز ۱۳۹۶ آغاز ش��د و با وجود 
اینک��ه در همان س��ال با ترخیص یک محموله کاغ��ذ از گمرک این 
بحران تا حدی کنترل ش��د، اما افزایش نرخ ارز بار دیگر این صنعت 
را با مش��کالتی مواجه کرد؛ تا جایی که حدود یک س��ال بعد در پی 
افزایش بی رویه قیمت کاغذ، صنف ناش��ران در نامه ای به مس��ئوالن 
دولتی خواستار پیگیری جدی برای حل معضل کمبود و گرانی کاغذ 

شد.
از ط��رف دیگر در روزه��ای آخر اس��فندماه ۱۳۹۷، دبیر کارگروه 
س��اماندهی کاغذ اعالم کرد که در سال گذشته ۳۷ هزار و ۳5۴ تن 
کاغذ روزنامه ای و 2۱۸ هزار و ۶2۳ تن انواع کاغذ تحریر وارد کشور 
شده است، اما فقط ۶۹۱5 تن کاغذ روزنامه ای و ۱۳ هزار و ۶۴۹ تن 
کاغذ تحریر با حواله معاونت های فرهنگی و مطبوعاتی وزارت ارش��اد 
توزیع ش��ده است به این معنا که س��ایر مقادیر که با ارز دولتی وارد 
شده، غیرقانونی توزیع شده است. این معضل در سال جدید نیز ادامه 
داش��ت تا جایی که برخی نش��ریه ها و روزنامه ها مجبور به کم کردن 

تعداد صفحات خود شدند.
اخیراً ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان 
کاغذ و مق��وای ایران، نیز توجه به تولید داخل را یکی از راهکارهای 

برطرف شدن مشکالت بازار کاغذ عنوان کرده بود.
با این ح��ال آخرین آمار منتشرش��ده از تولی��د کاالهای منتخب 
صنعتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده نشان 
می ده��د که تولید انواع کاغذ در س��ال ۱۳۹۷ معادل ۹۴5 هزار تن 
بوده که نسبت به تولید ۹۴۱ هزار و ۷۰۰ تنی این محصول در سال 

۱۳۹۶ تنها ۰.۳درصد افزایش داشته است.

ماشین لباسشویی رکورددار کاهش تولید در 
لوازم خانگی

آمارهای منتش��ره از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان 
می دهد تولید انواع لوازم خانگی در س��ال گذش��ته کاهش داش��ته و 

بیشترین میزان کاهش مربوط به ماشین لباسشویی است.
به گزارش ایس��نا، طبق آماره��ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
س��ال گذش��ته ۷۶۹ هزار و 2۰۰ تلویزیون تولید ش��ده که نسبت به 
تولی��د یک میلی��ون و ۱۱۷ هزارتایی این محصول در س��ال ۱۳۹۶ 

حدود ۳۱درصد کاهش داشته است.
تولید یخچال و فریزر نیز در س��ال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ با 
کاهش ۱2.۷درصدی مواجه ش��ده، به طوری که تولید این محصول 
از تعداد یک میلیون و ۱۰۱ هزار عدد در سال ۱۳۹۶ به ۹۶۱ هزار و 

۶۰۰ دستگاه در سال ۱۳۹۷ رسید.
همچنین طبق این آمار، تولید ماش��ین لباسشویی در سال گذشته 
نس��بت ب��ه تولید این محصول در س��ال ۱۳۹۶ ح��دود ۳۹.۴درصد 
کاهش داشته است. در سال ۱۳۹۶ حدود ۸۹۰ هزار و ۳۰۰ دستگاه 
ماشین لباسش��ویی تولید شده که این عدد در سال گذشته به 5۳۹ 

هزار و ۱۰۰ دستگاه رسید.
در این میان تولید کولر آبی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ 
کمترین کاهش را داش��ته اس��ت؛ به طوری که تولید این محصول از 
۷۸۱ هزار و 5۰۰ دس��تگاه با ۴.۸درصد کاهش به ۷۴۴ هزار و ۴۰۰ 

دستگاه در سال ۱۳۹۷ رسیده است.
ب��ه گزارش ایس��نا، اخی��راً حمیدرضا غزنوی - س��خنگوی انجمن 
صنف��ی تولیدکنندگان لوازم خانگی - با بیان اینکه قیمت ها در بازار 
براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می شود، در پاسخ به اینکه دلیل 
غیرمنطقی بودن قیمت برخی از انواع لوازم خانگی در بازار چیس��ت، 
گفت��ه بود که عرض��ه لوازم خانگی در بازار تا حدودی کم اس��ت که 
دلیل آن کاهش عرضه برخی برندهای خارجی و مشکالتی است که 

در زمینه انتقاالت مالی وجود دارد.
از طرف دیگر محمدرضا کالمی - مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، 
توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت - نیز در روزهای 
گذش��ته با بیان اینکه به دلیل ممنوع ش��دن واردات لوازم خانگی از 
س��ال گذشته، جایگزین کردن کسری بازار نیاز به زمان داشت گفت 
که پروژه های جدید تعریف ش��ده برای تولید لوازم خانگی به نتیجه 

رسیده و ورود تولیدات جدید قیمت ها را متعادل خواهد کرد.

ترانزیت میوه و خشکبار افغانستان به هند از 
بندر چابهار

مقام مس��ئول بنادر و دریانوردی استان سیس��تان و بلوچستان از 
صادرات و ترانزیت میوه و خش��کبار افغانستان به هند از طریق بندر 
چابه��ار خبر داد. به گزارش تس��نیم، مجتبی محمدزاده با اش��اره به 
آمادگ��ی بندر چابه��ار برای صادرات کااله��ای یخچالی و صادرات و 
ترانزی��ت میوه و خش��کبار افغانس��تان به هند از طریق بندر ش��هید 
کالنتری اظهار داش��ت: طی سال های گذشته و به منظور ایجاد بستر 
مناس��ب جهت صادرات محصوالت کش��اورزی و شیالتی و کمک به 
توسعه تولیدات داخلی، با ایجاد سایت نگهداری کانتینرهای یخچالی 
زمین��ه صادرات کااله��ای یخچالی در بندر اس��تراتژیک چابهار و از 

طریق بندر شهید کالنتری فراهم شد.
وی با اش��اره به همجواری بندر ش��هید کالنتری چابهار با سازمان 
منطقه آزاد تجاری - صنعتی افزود: در راس��تای منویات رهبر معظم 
انقالب در س��ال رون��ق تولید، با هم افزایی و تالش های دو س��ازمان 
در راس��تای ایجاد مراکز فرآوری، بس��ته بندی محصوالت کشاورزی 
و ش��یالتی و تس��هیالت مورد نیاز؛ زمینه تولید و صادرات این قبیل 

کاالها مهیا شده است.
وی تصری��ح کرد: بن��در چابهار در اتصال ام��ن و مقرون به صرفه 
کش��ورهای محص��ور در خش��کی به آب ه��ای آزاد از جمله کش��ور 
افغانس��تان، زمینه توس��عه تجارت و فعالیت های تولیدی تجار افغان  

نقش استراتژیک دارد.
به گفت��ه محمدزاده، طی هفت��ه جاری چندین دس��تگاه کانتینر 
یخچالی حامل خرمای صادراتی و خشکبار ترانزیتی کشور افغانستان 

در بندر شهید کالنتری بارگیری و به مقصد کشور هند ارسال شد.

اخبـــار

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اعالم خبر سه برابر شدن بودجه بیمه قالیبافان، 
از اس��تارت آپ ها و صاحبان ایده و فکر ن��و در حوزه فرش دعوت کرد تا ایده های 

خود را برای توسعه، تولید، فروش و صادرات فرش دستباف ارائه دهند.
به گزارش تسنیم، فرشته دست پاک گفت: با حمایت مجلس شورای اسالمی و 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت توانستیم 
بودجه تخصیصی برای بیمه قالیبافان را در س��ال ۱۳۹۸ حدود س��ه برابر کنیم و 
امس��ال تمامی فعاالن حوزه فرش دس��تباف می توانند از بیمه قالیبافان استفاده 

کنند.
رئی��س مرکز ملی فرش ایران با اعالم این خبر، اظهار داش��ت: موضوع بیمه و 
امنیت شغلی قالیبافان یکی از دغدغه های اصلی ما بوده که با تخصیص این بودجه 
و ابالغ آن به وزارت کار و س��ازمان تامین اجتماعی از س��ه ماهه دوم امس��ال به 

صورت قانونمند و با همکاری سازمان تامین اجتماعی انجام می شود.
وی طرح ملی کارآفرینی و توس��عه تجارت فرش دستباف را یکی از برنامه های 
مرک��ز ملی ف��رش ایران در حمایت از تولید داخلی در س��ال ۱۳۹۸، دانس��ت و 
تصری��ح کرد: این طرح به عنوان یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی وزارت صمت 

مورد موافقت قرار گرفته و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز آن را مورد موافقت 
قرار داده است.

رئی��س مرکز ملی ف��رش ایران با بی��ان اینکه در این طرح به رغم مش��کالت 
اقتصادی و شرایط سخت موجود به دنبال ایجاد شغل برای ۴۰ هزار نفر هستیم، 
گف��ت: در راس��تای این طرح، اس��تارت آپ ها و صاحبان ایده و فک��ر نو در حوزه 
فرش دستباف را دعوت می کنیم تا ایده های خود را برای توسعه، تولید، فروش و 

صادرات فرش دستباف ارائه دهند.
دس��ت پاک با تأکید بر موضوع آموزش در حوزه فرش دس��تباف، ادامه داد: به 
دنبال آموزش قالیبافی نیستیم چراکه این موضوع وظیفه سازمان فنی و حرفه ای 
کش��ور اس��ت و در این زمینه نیز تفاهم نامه ای با ما دارد. ما به دنبال آموزش های 
کالن مانند بازاریابی و برندینگ برای توس��عه فروش و صادرات فرش دس��تباف 

هستیم.
وی، تج��ارت الکترونی��ک را از دیگ��ر اولویت های خود دانس��ت و بیان کرد: از 
اس��تارت آپ ها و کس��ب و کارهای نوی��ن و اینترنتی ک��ه در زمینه فروش فرش 
دس��تباف در بازارهای داخل��ی و خارجی از طریق دنیای مج��ازی و وب بتوانند 

راهکار ارائه دهند، استقبال می کنیم.
رئی��س مرک��ز ملی فرش ای��ران به تش��کیل کارگروه های فرش دس��تباف در 
اس��تان های کشور اش��اره کرد و گفت: با هماهنگی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و دس��تور وزیر کش��ور، کارگروه های فرش استان ها به ریاس��ت شخص استاندار 
تشکیل شده است و این کارگروه هم اکنون جزو پنج کارگروه اول استان ها است و 

برنامه های سال ۱۳۹۸ با هماهنگی کامل استاندارها در حال انجام است.
دست پاک در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در جهت تقویت بازار 
داخلی و تولید فرش دس��تباف، موضوع فروش اقس��اطی فرش را در اولویت های 
خود قرار دادیم، اضافه کرد: صندوق کارآفرینی امید در این زمینه با ما تفاهم نامه 
همکاری منعقد کرده اس��ت، با یک س��ری بانک ها برای ارائه تسهیالت این طرح 
وارد مذاکره ش��دیم و یک س��ری بانک ها نیز آمادگی خ��ود را برای این موضوع 

اعالم کرده اند.
وی درخص��وص چگونگی اجرای این طرح نیز گفت: در این طرح به جای ارائه 
تس��هیالت به بافنده ها، به خری��داران وام می دهیم که این موضوع س��بب رونق 

کارگاه های فرش دستباف و رونق تولید این محصول خواهد شد.

فعاالن حوزه فرش دستباف بیمه می شوند

 دعوت از استارت آپ ها برای صادرات فرش ایرانی

مدیرعامل ش��رکت پشتیبانی امور دام اعالم کرد که در سال جاری تاکنون 
حدود ۳۷هزار تن انواع گوشت قرمز وارد شده است و با توجه به شرایط بازار 

افزایش قیمتی در این بخش در سال جاری نخواهیم داشت.
اخی��راً بان��ک مرکزی دس��تورالعملی را اب��الغ کرده که براس��اس آن همه 
واردکنندگانی که تا قبل از 25 اردیبهش��ت ماه امس��ال نس��بت به واردات و 
ترخیص گوش��ت قرمز ب��ا ارز دولتی اقدام کرده اند، بای��د مابه التفاوت نرخ ارز 

تخصیصی تا نرخ ارز نیمایی را به دولت برگردانند.
در ای��ن رابط��ه حمید ورناصری - مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام 
- به ایس��نا، گفت: براس��اس این دس��تورالعمل واردکنندگانی که قبل از 25 
اردیبهشت ماه گوشت قرمز وارد یا ترخیص کرده باشند، باید مابه التفاوت آن 
را با ارز نیمایی پرداخت کنند که به ازای هر دالر ۴.۸۰۰ تومان است. در واقع 

مبنای محاسبه آن ارز نیمایی می شود که هم اکنون در بازار عرضه می شود.
وی افزود: بر این اس��اس هر کیلوگرم گوش��ت گوس��اله منجمد وارداتی با 
ارز نیمایی 5۰هزار تومان در بازار فروخته می ش��ود که البته برخی قطعات با 

قیمتی باالتر و برخی پایین تر نرخ گذاری شده اند.

ورود 30 هزار تن گوشت گوساله از برزیل
مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام در پاس��خ به این سوال که در سال 
جاری چقدر واردات گوش��ت قرمز گوساله انجام شده و آیا دولت دیگر گوشت 
گوس��فندی وارد نمی کند؟ اظهار داش��ت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 
۳۰ هزار تن گوش��ت گوساله از برزیل وارد ش��ده است و تقریباً هیچ کشوری 
نمی توان��د ب��ا برزیل رقابت کند، اما دس��تورالعمل جدید بان��ک مرکزی برای 
گوش��ت قرمز از هر نوع بوده و بنابراین گوشت گوسفندی نیز مشمول همین 

قانون می شود.
ورود 7000 تن گوشت گوسفندی

ورناصری در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر اینکه با توجه ب��ه کاهش واردات 
گوشت گوسفندی و اینکه در سال گذشته دولت با استفاده از واردات گوشت 
قرمز گرم توانس��ت بازار را تا حدی کنترل کند، آیا امسال قیمت گوشت قرمز 
با نوس��ان قیمت مواجه نخواهد شد؟ توضیح داد: در سال جاری حدود ۷۰۰۰ 
تن گوش��ت گوسفندی وارد شده اس��ت و قیمت گوشت قرمز در سال جاری 
افزایش نخواهد یافت، چرا که واردات گوش��ت گوسفند برای همه آزاد است و 

سال قبل نیز با واردات و عرضه حجم سنگین گوشت گوساله منجمد و گوشت 
گوسفندی تازه به صورت الشه یا حتی دام زنده توانستیم بازار را کنترل کنیم.

وی ادام��ه داد: قیمت ه��ر کیلوگرم دام زنده حدود ۱5 هزار تومان و قیمت 
الش��ه گوس��فندی نیز کیلویی 2۰ تا 25 هزار تومان کاهش یافت و یک ثبات 
نس��بی در بازار ایجاد ش��د. امس��ال نیز اگرچه نرخ ارز اختص��اص یافته برای 
واردات گوش��ت قرم��ز به نیمایی تغییر کرد، اما اتف��اق مثبتی که رخ داد این 
بود که برمبنای آمار منتشرش��ده از سوی مرکز آمار، با افزایش عرضه در سال 
جاری مواجه شدیم و همین عامل نیز سبب ثبات بیشتر و حتی کاهش قیمت 
گوش��ت قرمز شد و براس��اس جدیدترین آمارهای دریافتی از بخش خصوصی 

قیمت دام زنده به کیلویی حدود ۳۰ تا ۳2 هزار تومان رسیده است.
مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام تاکید کرد که اگر الزم باشد دولت 
نس��بت ب��ه واردات انبوه دام زنده و انواع گوش��ت قرمز گ��رم و منجمد اقدام 
خواهد کرد چراکه سیاس��ت دولت ایجاد تعادل در بازار به نفع تولیدکنندگان 
و مردم به عنوان مصرف کننده اس��ت و قطعاً نس��بت به تأمی��ن به موقع بازار 

اقدام خواهد شد.

آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که از 
بین ۳۱کاالی منتخب صنعتی تولید 22 کاال در س��ال گذش��ته نس��بت به سال 

۱۳۹۶ کاهش داشته است.
به گزارش ایس��نا، طبق آمارها تولید کمباین و تراکتور در س��ال گذش��ته به 
ترتیب ۶.۹ و 2.۱درصد کاهش داش��ته اس��ت؛ به طوری که در س��ال ۱۳۹۶ به 
ترتیب ۷5۸ و ۱۶ هزار و ۸۶5 دستگاه کمباین و تراکتور ساخته شده، اما تولید 

آنها در سال گذشته به ترتیب به ۷۰۶ و ۱۶ هزار و 5۰۳ دستگاه رسیده است.
همچنین تولید الکتروموتور در سال گذشته با کاهش ۶.۳درصدی به ۸میلیون 
و ۶۹هزار دستگاه رسید. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۶ 

حدود ۸میلیون و ۶۰۸ هزار دستگاه بود.
تولید الستیک خودرو نیز با ۹.۸درصد کاهش در سال گذشته نسبت به سال 
قبل از آن، از 22۳ هزار و ۷۰۰ تن به 2۰۱ هزار و ۸۰۰ تن رسیده است. از طرف 
دیگر تولید روغن موتور صنعتی تصفیه اول نیز در سال گذشته معادل ۶۴۱ هزار 

و ۷۰۰ تن بوده که نس��بت به تولید ۶۹۶ هزار و ۶۰۰ تنی این محصول در سال 
۱۳۹۶، نزدیک به ۸درصد کاهش داشته است.

آمارها نش��ان می دهد تولید نئوپان در س��ال گذش��ته ۶۳۸ هزار و ۸۰۰ متر 
مکعب بوده که نسبت به سال ۱۳۹۶ بیش از ۷درصد کاهش داشته است. تولید 

این محصول در سال ۱۳۹۶ معادل ۶۹۰ هزار و 5۰۰ متر مکعب بوده است.
طبق آمار تولید کاالهای منتخب صنعتی تولید کارتن نیز در س��ال گذش��ته 
۸.5درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته، به طوری که تولید این محصول 
در س��ال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ ب��ه ترتیب 5۳۷ ه��زار و ۱۰۰ و ۴۹۱ هزار و ۶۰۰ تن 
بوده است. تولید سموم دفع آفات نباتی نیز در سال گذشته نسبت به سال قبل 
از آن 2۶.۱درص��د کاه��ش داش��ته و از ۳۶ هزار و ۱۰۰ ب��ه 2۶ هزار و ۷۰۰ تن 

رسیده است.
طب��ق آمارهای منتشرش��ده از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت، س��ال 
گذش��ته 52میلیون و ۸۰۰ هزار تن محصوالت پتروشیمی تولید شده که نسبت 

ب��ه تولی��د 5۳میلیون و 5۰۰ هزار تن��ی این محصوالت در س��ال ۱۳۹۶ حدود 
۱.۳درصد کاهش داشته است. تولید الیاف و تاپس پلی استر نیز در سال گذشته 
حدود ۳.5درصد نس��بت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و از 2۰۶ هزار و 2۰۰ تن 

در سال ۱۳۹۶ به ۱۹۹ هزار تن در سال گذشته رسیده است.
همچنین آمارها نش��ان می دهد که تولید فرش ماش��ینی در س��ال گذش��ته 
5درصد کمتر ش��ده است؛ س��ال ۱۳۹۶ حدود ۹۴ میلیون و ۸۷ هزار متر مربع 
فرش تولید ش��ده، در حالی که در س��ال گذشته تولید آن به ۸۹ میلیون و ۴۰۹ 

هزار متر مربع رسیده است.
در میان صنایع غذایی و بهداش��تی نیز تولید روغن ساخته شده نباتی و پودر 
شوینده در سال گذشته 5.۴ و ۳درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته است؛ 
به طوری که در س��ال ۱۳۹۶ به ترتیب یک میلیون و 5۴۷ هزار تن روغن نباتی 
و ۶5۶ هزار و ۷۰۰ تن پودر ش��وینده تولید ش��ده، اما در سال گذشته تولید این 

دو محصول به یک میلیون و ۴۶۴ هزار و ۶۳۶ هزار و ۷۰۰ تن رسیده است.

امسال قیمت گوشت قرمز افزایش نمی یابد

وضعیت تولید کاالهای منتخب صنعتی در سال 97 چطور بود؟

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

طرح ساماندهی خودرو پاسخ کمیسیون 
صنایع به اقدام شریعتمداری در افزایش 

تعرفه ها بود
عضو هیات رئیسه کمیس��یون صنایع و معادن گفت زمانی که وزیر وقت 
صمت، آقای شریعتمداری، تعرفه خودروها را افزایش داد، نمایندگان تالش 

کردند طرحی را به منظور کاهش این تعرفه تهیه کنند.
عبداهلل رضیان، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن در گفت وگو 
با خبرنگار سیاس��ی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به طرح ساماندهی خودرو 
اظه��ار داش��ت: زمانی که وزی��ر وقت صمت، آق��ای ش��ریعتمداری، تعرفه 
خودروها را افزایش داد، نمایندگان تالش کردند طرحی را به منظور کاهش 
این تعرفه تهیه کنند که در نهایت کمیسیون صنایع طرح ساماندهی خودرو 

را برای مقابله با افزایش تعرفه خودرو پیشنهاد داد.
وی با بیان اینکه نکات خوبی در این قانون وجود دارد، ادامه داد: از جمله 
این نکات، تش��ویق به واردات و یا س��اخت خودروهای برقی و هیبریدی که 
تعرفه آن عمال به صفر رسیده و ایجاد مسئولیت مدنی برای ارتقای کیفیت 

خودروهای داخلی است.
رضیان اس��تفاده از دانش فنی در س��رمایه گذاری مش��ترک با کشورهای 
دیگ��ر در تولید خودروه��ای باکیفی��ت را از دیگر نکات مثب��ت این قانون 
برش��مرد و تصریح کرد: ساماندهی خودروهای س��نگین در بحث کیفیت و 

مدیریت از دیگر موضوعاتی است که در این طرح گنجانده شده است.
عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن در پایان خاطرنشان کرد: 
چنانچ��ه این قانون به تصویب برس��د واردکنن��دگان و تولیدکنندگان طبق 

قانون موظف هستند معیارها و استانداردهای خود را با آن تطبیق دهند.

مقایسه تورم بخش مصرفی و بخش تولیدی 
خودرو 

آمارها نش��ان می دهد تورم بخش مصرفی خودرو در بازه زمانی دوس��اله 
۹۷-۹۶، 2۰درصد باالتر از تورم بخش تولیدی بوده است. 

براس��اس آمارهای مرکز آمار ایران در ب�ازه زم�انی دوساله ۱۳۹۶-۱۳۹۷ 
ت���ا فص���ل به�ار ۱۳۹۷ اع�داد ت���ورم در دو بخش مصرف��ی و تولیدی به 
هم نزدی�ک هس��تند، ول�ی با گذش��ت زم�ان ط�ی س���ال ۱۳۹۷، ش�کاف 
ت�ورم��ی در دو بخش مص�رفی و تولی���دی افزایش  یافته و باع�ث اخ�تالف 
س���طح قیمت های خری�د خ�ودرو در بخ�ش مص�رفی و س�طح قیمت های 
ف�روش ارائه ش��ده در بخ�ش تولی�دی ش�ده اس���ت، به طوری که می�انگین 
ت�ورم بخ�ش مص�رفی در فص�ل زمس��تان ۱۳۹۷ ب�ه 5۴درص�د رس���یده 
اس���ت درحالی که می�انگین ت�ورم تولیدکنن�ده در بخ�ش تولی�د وس���ایل 
نقلی�ه موتوری ۳۰.۹درصد اس��ت. به نظر می رس��د ع��دم کنترل و نظارت 
بر عرضه خودرو توس��ط س��ازندگان، تقاضاهای واسطه ای و داللی گسترده، 
انتقال خریدهای آتی در بازار به زمان حال به دلیل شرایط بازار و درنهایت 
س��ایت های خریدوفروش اینترنتی که قیمت های غیرواقعی و ملتهب را در 
بازار اع��الم می کنند، دلیل این تفاوت معنادار بین ش���کاف ت�ورمی در دو 

بخش مص�رفی و تولی�دی است.

فورد بزرگترین کارخانه خود در انگلیس را 
تعطیل می کند

پ��س از دیدار رئیس جمه��ور ترامپ و وعده او ب��رای توافق تجاری عالی 
پ��س از برگزیت، فورد اع��الم کرد بزرگترین کارخانه خود در انگلس��تان را 

تعطیل خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، پس از دیدار رئیس جمهور ترامپ 
و وعده او برای توافق تجاری عالی پس از برگزیت، فورد اعالم کرد بزرگترین 

کارخانه خود در انگلستان را تعطیل خواهد کرد.
دیلی میل روز گذش��ته گزارش داد ش��رکت فورد کارخانه موتورس��ازی 
بریجن��د، در ول��ز را تعطیل خواهد کرد. طبق این گزارش، این ش��رکت در 
بیانیه ای گفته اس��ت پس از برگ��زاری چند دیدار با رهب��ران اتحادیه های 

تجاری، اطالعیه ای در این مورد صادر خواهد کرد.
فورد هم روز پنجش��نبه در بیانیه ای اعالم ک��رد در نظر دارد برای ایجاد 
ساختار جدید برای فعالیت های اروپایی خود، تا سال 2۰2۰ کارخانه بریجند 
را تعطی��ل کن��د. به این ترتیب ۱۷۰۰ ش��غل در معرض حذف ش��دن قرار 

خواهند گرفت.
فورد همچنین استفاده کمتر از ظرفیت این کارخانه، که ساالنه ۷5۰ هزار 
موت��ور تولید می کرد و کاهش تقاضا برای مدل های فوکوس و فیس��تا، را از 

دالیل دیگر تصمیم خود دانسته است.

عطش تبدیل سرمایه به کاال از بین رفته است 
س��عید باس��تانی در گفت وگو با قدس آنالین، اظهار داش��ت ثبات نسبی 
بازار ارز باعث ش��ده اس��ت تا قیمت ها در حوزه های مختلف از جمله خودرو 

با ریزش مواجه شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر افراد احساس می کنند که به دلیل کاهش 
نرخ ارز نیازی برای تبدیل س��رمایه خود به کاال نیس��ت و این کاهش تقاضا 

باعث شده است تا بازار متعادل شده و قیمت ها کاهش پیدا کنند.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی افزود: تداوم 
ش��رایط فعلی در بازار منوط به مس��ائل اقتصاد کالن کشور است و اگر روند 
اقتصاد کالن کش��ور به سمت مثبت بودن ادامه داشته باشد ریزش قیمت ها 

در بازارهای مختلف از جمله خودرو، طال و مسکن ادامه خواهد داشت.
باستانی بیان داش��ت: اما اگر بازار ارز احساس ناامنی کند طبیعتا عطش 
تقاضا برای تبدیل سرمایه به کاال افزایش پیدا می کند و بازارها در حوزه های 

گوناگون از جمله خودرو با افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
وی ب��ا بیان اینکه مواردی نظیر ورود ش��ورای رقابت ب��ه بازار خودرو و 
واردات خودروه��ای دس��ت دوم تاثی��ری بر ری��زش قیمت ها نداش��ته اند 
چ��ون هنوز این موارد اجرایی نش��ده اند، تصریح ک��رد: این موارد به عنوان 
گزینه های��ی برای س��اماندهی بازار خودرو و تامین امنیت س��رمایه  مطرح 
هس��تند و هنوز از جانب آنها اقدام عملی در ح��وزه خودرو صورت نگرفته 

است.
باس��تانی بیان داش��ت: اگر دولت بتواند ش��رایط کنون��ی را ادامه دهد و 
نقدینگ��ی را به س��مت بازارهای مولد هدایت کن��د، می توان به کاهش نرخ 
ارز و تثبیت آن  امیدوار بود در غیر این صورت نقدینگی مجددا به س��مت 

بازارهای غیرمولد خواهد رفت و تنش در آنها ایجاد خواهد شد.

موضوع واردات خودروهای دس��ت دوم در حالی با هدف تنظیم قیمت و کیفیت 
خودروهای داخلی پیگیری می شود که برخی اجرای آن را الزمه ایجاد فضای رقابتی 
در صنع��ت خودرو می دانند و برخی نیز معتقدند بدون در نظر گرفتن منبع ارزی، 

طرح موفقی نخواهد بود.
به گفته فعاالن بازار خودرو، طی س��ال های گذش��ته در ای��ران واردات خودروی 
خارج��ی با ارزش کمتر از ۱5 هزار دالر اتفاق نیفتاده و این در حالی اس��ت که در 
برخی کش��ورها ۹۰درصد مردم خودروی دست دوم با ارزش کمتر از ۱۰ هزار دالر 
س��وار می شوند و بقیه نیز خودروی صفر با اقس��اط پنج ساله بدون سود خریداری 

می کنند.
در چنین ش��رایطی رحمانی، وزیر صنعت محدودیت واردات خودروها را اقدامی 
برای حمایت از تولید داخل عنوان می کند. در مقابل، برخی کارشناس��ان اقتصادی 
معتقدند واردات کاال و از جمله خودرو می تواند باعث تقویت کیفیت تولیدات داخلی 

و کاهش قیمت های حبابی در بازار شود.
س��عید مؤتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز در این مورد به خبرنگار 
فارس، گفت: اگر واردات خودروهای دست  دوم به کشور صورت گیرد شاهد کاهش 

۴۰ تا 5۰درصدی قیمت خودرو در بازار خواهیم بود.
وی ادام��ه داد: می توان س��انتافه م��دل 2۰۱۶ را با کارک��رد 2۰ هزار کیلومتر و 
قیمت کمتر از ۱۰ هزار دالر به کشور وارد کرد و در نهایت با در نظر گرفتن تعرفه 

۱۰۰درصدی، قیمت این خودرو در داخل حدود 25۰ میلیون تومان خواهد بود.
مؤتمنی ادامه داد: با واردات خودروهای دس��ت دوم خارجی، قیمت خودروهای 
داخلی نیز تعدیل خواهد ش��د به عنوان مث��ال هایما با همان قیمت ۱۰۰ میلیون 

تومان قبل خرید و فروش خواهد شد.

به گفته وی، در صورت واردات خودروهای دس��ت دوم قیمت چانگان نیز به ۷۰ 
میلیون تومان برخواهد گشت.

مؤتمنی با بیان اینکه واردات خودروهای دس��ت دوم خارجی باعث متعادل شدن 
قیمت تولی��دات داخل و افزایش کیفیت آنها می ش��ود، گفت: کش��ورهایی مانند 
آذربایجان، گرجس��تان، ارمنس��تان، ترکیه و هند از سیاس��ت واردات خودروهای 
دست دوم در جهت افزایش رضایتمندی مشتریان و همچنین بهبود تولیدات داخلی 

خود استفاده کرده اند.
واردات، خودرو را به کاالیی مصرفی تبدیل می کند

وی با بیان اینکه این تجربه در کوتاه مدت می تواند خودرو را از کاالی سرمایه ای 
ب��ه کاالی مصرفی تبدیل کند، اف��زود: در صورت واردات خودروهای دس��ت دوم، 
واسطه گری در بازار خودرو جمع خواهد شد و قیمت هر خودرو براساس نرخ جهانی 

مشخص می شود.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو با تأکید ب��ر اینکه نباید با عرضه کم، زمینه 
نابس��امانی بازار خودرو فراهم شود، اظهار داش��ت: پیش از عید پیشنهادی در این 
مورد مطرح ش��د ولی وزیر صنعت با این توجیه که باید از تولیدات داخل حمایت 

شود با این موضوع مخالفت کرد.
وی اف��زود: ما ه��م معتقدیم که  باید از تولید داخل حمایت ش��ود ولی این کار 
نیازمند افزایش تیراژ تولید است و در شرایطی که نمی توانیم نیاز روزانه بازار خودرو 

را حل کنیم بهتر است به موضوع واردات خودروهای دست دوم توجه شود.
خودروهای دست دوم خارجی نصیب پولدارها می شود

در مقابل، محمدحسین فرهنگی یکی از نمایندگان مجلس معتقد است: این طرح 
تنها برای اقشار با درآمد باال مناسب است، زیرا با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور 

و قیم��ت باالی دالر و یورو، واردات خ��ودروی خارجی بی ارزش هم به دلیل تعرفه 
باالی واردات، افزایش قیمت قابل توجهی پیدا کرده و از دس��ترس اقش��ار متوسط 

جامعه خارج می شود.
خودروسازان داخلی نیز که واردات خودروهای دست دوم را تهدیدی برای فروش 
محصوالت ش��ان می دانند به تجربه برخی کش��ورها در واردات خودروهای دس��ت 
دوم اس��تناد کرده و به نقل از وزیر صنعت پاکس��تان عن��وان می کنند که واردات 
خودرو های دس��ت دوم با عمر پنج سال موجب خالی ماندن ظرفیت های تولید در 
صنعت خودروی پاکس��تان شده و اش��تغال 2۰۰ هزار نفر در این کشور را به خطر 

انداخته است.
در عین حال، قطعه س��ازان خودرو نیز این اق��دام را عاملی برای به خطر افتادن 
تولیدشان می دانند و می گویند خرید خودروهای دست دوم خارجی در توان مردم 

با سطح درآمد فعلی نیست و نمی تواند کمکی به این اقشار کند.
از طرفی برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند میزان ارزبری واردات خودرو 
کش��ور را با صرفه جویی در مصرف س��وخت و یا حتی صرفه جویی ارزی در پروسه 
تولید خودروه��ای مورد نظر می توان جبران کرد. در این ش��رایط، چند روز پیش 
کمیس��یون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیس��ت هیأت دولت با پیشنهاد وزارت 
کش��ور مبنی بر صدور مج��وز واردات ناوگان کارکرده یک تا پنج س��اله با کاربری 
تاکس��ی و اتوبوس شهری از سایر کش��ورها و مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران 
موافق��ت کرد. حال باید دید دولت چه تصمیمی در مورد واردات س��واری دس��ت 
دوم خواهد گرفت؟ باید منتظر باشیم تا مشخص شود که آیا دولت همانطور که به 
واردات اتوبوس و تاکس��ی دس��ت دوم چراغ سبز نشان داد، با واردات سواری دست 

دوم نیز موافقت خواهد کرد؟

اما و اگرهای واردات خودروی دست دوم

عض��و کمیس��یون اقتصادی مجلس ب��ا تاکید بر اجرای کارت س��وخت بدون 
س��همیه بندی بنزین با هدف جلوگیری از قاچاق و مصرف بی رویه، گفت اگرچه 
دول��ت اعالم ک��رده عرضه بنزی��ن از 2۰مردادماه صرفاً با ارائه کارت هوش��مند 
سوخت خودرو امکانپذیر خواهد بود اما هنوز مقدمات اجرای این طرح را فراهم 

نکرده است.
 

س��یدناصر موس��وی الرگانی در گفت وگو با  خبرگزاری خانه ملت، با اش��اره 
ب��ه آخرین خبرها مبنی ب��ر اینکه عرضه بنزین در جایگاه های سراس��ر ایران از 
2۰ مردادماه س��ال جاری صرفاً با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو امکانپذیر 
خواهد بود، گفت: اگر اراده ای در کنترل مصرف بنزین با احیای کارت س��وخت 
وجود داشته باشد و هر خودرویی موظف به سوخت گیری از طریق کارت سوخت 

شود می توان به میزان قابل مالحظه ای مصرف و قاچاق را مدیریت کرد.
تاکی��د بر اج��رای طرح کارت س��وخت بدون س��همیه بندی بنزی��ن با هدف 

جلوگیری از قاچاق و مصرف بی رویه

نماینده مردم فالورجان در مجلس ش��ورای اس��المی با تاکید بر اجرای طرح 
کارت س��وخت بدون س��همیه بندی بنزین با هدف جلوگیری از قاچاق و مصرف 
بی روی��ه، ادام��ه داد: اگر خ��ودروی پرمصرف ش��بانه روز در مس��یرهای درون 
و برون ش��هری در حال حرکت باش��د هر ۱۰۰ کیلومتر نهایت��ا ۱5 لیتر مصرف 
خواهن��د کرد و اگر خودرویی ۳۰۰ کیلومتر -که البته فاصل کمی نیس��ت- در 
ش��بانه روز طی کند س��رجمع ۴5 لیتر بنزین مصرف خواهد ک��رد بنابراین اگر 
حتی چنین خودرویی بیش از میزان گفته شده سوختگیری کند نشان از تخلف 

صاحب خودرو است.  
وی اف��زود: در صورت اعمال کارت س��وخت می توان جلوی سوءاس��تفاده ها و 
قاچاق بنزین را گرفت چراکه امروز پمپ بنزین ها دوربین های مداربسته دارند و 
سیس��تم های هوشمند و کارتخوان نصب شده در این مکان ها می توانند مشخص 

کنند هر خودرو در طول روز چقدر سوخت گیری داشته است.
بس��یاری از قاچاقچیان خرده پای بنزین و فرآورده های نفتی به مافیای قاچاق 

وصل هستند

موس��وی الرگان��ی با بی��ان اینکه بس��یاری از قاچاقچیان خرده پ��ای بنزین و 
فرآورده ه��ای نفتی به مافیای قاچاق وصل هس��تند چراکه کس��ی که س��ختی 
سوختگیری و خارج کردن بنزین از خودرو را متحمل می شود باید بتواند از این 
کار س��ود مناسبی ببرد و اینکه باید باندی پشت آنها باشد تا این میزان ناچیز از 

سوخت را جمع آوری و به اندازه قابل قبولی برای قاچاق برسانند.
ای��ن نماینده مجلس مطرح کرد: پرمصرف ترین خودروها نهایتا هر دو روز یک 
باک بنزین مصرف خواهند کرد و اگر کس��ی بیش از این مصرف کند به معنای 

انجام تخلف است.
انتقاد عدم انجام مقدمات اجرای طرح کارت سوخت

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با یادآوری نق��ش مجلس در احیای کارت 
سوخت از عدم انجام مقدمات اجرای این طرح کارت سوخت انتقاد کرد و گفت: 
اگرچه دولت اعالم کرده عرضه بنزین در جایگاه های سراسر ایران از 2۰ مردادماه 
سال جاری صرفاً با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو امکانپذیر خواهد بود اما 

هنوز مقدمات اجرای این طرح را فراهم نکرده است.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو با بیان اینکه قیمت فعلی خودرو 
2۰ ت��ا ۳۰درصد حب��اب دارد به مردم توصی��ه کرد فعاًل وارد این بازار نش��وند 
چراکه جلس��اتی در وزارت صمت برگزار شده اس��ت که تولید را افزایش خواهد 
داد و به محض رونق تولید متضرر می ش��وند. به گ��زارش خودروتک، محمدرضا 
نجفی من��ش، عض��و هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان خودرو ب��ه حضور دالالن 
در ب��ازار خودرو اش��اره کرد و گفت: از آنجایی که بح��ث بازار خودرو بخش های 
مختلف��ی از جامعه را تحت تأثیر ق��رار می دهد، افراد زیادی نیز در این خصوص 
دخال��ت و ورود پیدا می کنند. وی با بیان اینکه تولید خودرو در س��ال گذش��ته 
۴۰درصد کاهش داش��ته اس��ت، عنوان کرد: کمبود قطعات س��بب ش��ده است 
خودروس��ازان در سال جاری نیز به تولید موردنظر خود دست پیدا نکنند و فضا 

برای جوالن دالالن این حوزه فراهم شود.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان خودرو با تأکید بر اینکه در حال حاضر 
یک حباب 2۰ تا ۳۰درصدی در قیمت خودروها وجود دارد به مردم توصیه کرد 
در این بازار حبابی وارد نشوند چراکه جلساتی در وزارت صمت برگزار شده است 
که تولید را افزایش خواهد داد و به محض اینکه کار خودروسازی رونق پیدا کند 

متضرر خواهند شد.

نجفی منش خاطرنش��ان کرد: علت ایجاد ای��ن حباب قیمتی، نقدینگی باال در 
اقتصاد کش��ور است که هر روز بیش از هزار میلیارد به حجم آن افزوده می شود. 
از آنجایی که تولید کاال افزایش پیدا نکرده است، رشد نقدینگی، افزایش قیمت 
کاال در بازار را به دنبال داش��ته اس��ت. وی نوس��انات نرخ ارز را عامل دیگری در 
افزایش قیمت خودرو دانس��ت و اظهار داش��ت: می توان گف��ت تغییرات نرخ ارز 
ب��ا تغییرات قیمت خودرو خصوصاً انواع واردات��ی برابری می کند. افزایش قیمت 
ارز، مواد اولیه، دس��تمزد و... منجر به رش��د قیمت قطع��ات و در نهایت خودرو 
شده اس��ت. این خودروس��از در ادامه عنوان کرد: سال گذش��ته سازمان رقابت 
فرموالس��یونی برای تعیی��ن قیمت خودرو اعالم کرد که خودروس��ازان ناچار به 
تبعیت از آن ش��دند، اما فروش خودرو با آن قیمت س��بب ضرر 2۰هزار میلیارد 

تومانی خودروسازان شد.
نجفی منش ادامه داد: زیان س��ال گذش��ته خودروس��ازان س��بب ش��د طلب 
قطعه س��ازان پرداخت نش��ود و در نتیجه قطعه س��ازان نیز به دلیل کاهش توان 
مالی قادر به تولید به موقع قطعات مورد نیاز خودروس��ازی نبودند. ازسوی دیگر 
تحریم ها موجب شد خرید قطعات مورد نیاز خودرو با افزایش 2۰درصدی هزینه 

مواجه شود.

وی با ابراز اینکه در س��ال جاری خودروسازی تجاری نشد، تأکید کرد: امسال 
تولید خودرو داشتیم اما به دلیل کسری و کمبود قطعات آنگونه که باید به دست 
مش��تری نرس��ید. در حال حاضر بیش از ۱۷۰هزار خ��ودرو در کف کارخانه ها و 
پارکین��گ آنه��ا وجود دارد که نق��ص قطعه دارند. عم��ده آن قطعات الکتریکی 
هس��تند که سازنده آنها در دنیا تنها دو کش��ور هستند و به دلیل تحریم قادر به 
خرید آنها نیس��تیم. عض��و هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان خودرو درخصوص 
عملک��رد وزارت صمت گفت: تم��ام کارهای این وزارتخان��ه از روی خیرخواهی 
و کنت��رل کردن بازار بوده اس��ت. وزارت صمت برای جلوگی��ری از تالطم بازار 
پیش��نهاد داد ۳۰درصد تولید خودروس��ازان در حاش��یه بازار به فروش برسد که 
متأس��فانه خیلی موفق نبود و فرصتی برای س��ودجویان به وجود آورد، البته اگر 

پیش فروش صورت نمی گرفت قیمت بسیار بیشتر افزایش می یافت.
نجفی منش به نقش مردم در بازار خودرو اش��اره کرد و گفت: در زمان بالیای 
طبیعی همه مردم برای کمک عجله می کنند، وضعیت فعلی ما نیز با این حجم 
تحریم ها و فشارها از سوی آمریکا مانند یک بالست که یاری همه جانبه مردم را 
می طلبد. در حال حاضر بیش از ۹۰درصد افراد برای حفظ ارزش پول ش��ان وارد 

بازار خودرو می شوند که موجب دامن زدن بحران می شود.

جلوگیری از مصرف بی رویه بنزین با احیای کارت سوخت بدون سهمیه بندی

این روزها خودرو بخریم یا نخریم؟
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محمدحس��ین ایمانی خوش��خو، رئیس پ��ارک علم و فناوری ن��رم و صنایع 
فرهنگ��ی درب��اره این پارک اظهار داش��ت پارک علوم و فن��اوری نرم و صنایع 
فرهنگی اولین پارک صنایع خالق اس��ت که طی سال های گذشته ایجاد شده 

اس��ت. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، وی 
درب��اره بخش های مختلف این پ��ارک بیان کرد: 
پارک عل��وم و فن��اوری صنایع فرهنگی از س��ه 
بخش اصلی تش��کیل شده اس��ت؛ در بخش اول 
آن ب��ه ایده پ��ردازان و جوانانی ک��ه ایده های نو 
دارند خدمات مشاوره داده می شود و در راستای 

حمایت از جوانان قدم برمی داریم .
رئی��س پ��ارک علم و فن��اوری ن��رم و صنایع 
فرهنگ��ی ادام��ه داد: در بخش اول اگ��ر جوانان 
ایده های نو داش��ته باش��ند، می توانن��د بیایند و 
به مدت چند ماه از مش��اوره های پارک استفاده 
کنند و سرانجام در صورت تایید و دفاع در پارک 

مستقر شوند.
حمایت از شرکت های خالق در بستر ارائه مشاوره

ایمانی خوشخو بیان کرد: بخش دیگر مربوط به تحقیق و توسعه شرکت های 
خالق و صنایع فرهنگی بیرون از پارک اس��ت و بخش س��وم هم به حمایت از 

شرکت های جدیدی  که در پارک مستقر می شوند مرتبط است.
وی ب��ا بیان اینکه در حال حاض��ر اولویت های خاصی برای پاک وجود دارد، 
گفت: هنر های تجس��می، رسانه و گردش��گری از اولویت های اصلی پارک علم 
و فن��اوری هس��تند و اغلب ش��رکت ها در این 

حوزه ها فعالیت می کنند.
رئیس پ��ارک علوم و فناوری ن��رم و صنایع 
فرهنگی با اش��اره به فراخوان صادرش��ده برای 
حضور شرکت های دانش بنیان و خالق در پارک 
عل��وم و فن��اوری بیان کرد: هر س��اله فراخوان 

حضور شرکت ها در پارک صادر می شود.
ایمانی خوش��خو درب��اره می��زان حمایت از 
جوانان و ش��رکت های خالق بیان کرد: در حال 
حاضر ۳۰ ش��رکت خالق در پارک هس��تند و 
البته این توانایی وجود دارد که از  ۱۰۰ جوانی 
که دارای ایده های جدید هس��تند هم حمایت 

کنیم.
وی یادآوری کرد:  البته الزم نیس��ت تمام ش��رکت ها در پارک مستقر شوند 
بلکه بخش اعظمی از ش��رکت ها هم می توانند به شکل مجازی با پارک ارتباط 

برقرار و از خدمات  استفاده کنند.

مرک��ز تعام��الت بین المللی عل��م و فناوری معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری،۱۰پای��گاه  تخصص��ی برت��ر در برنام��ه هم��کاری با 
متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور را معرفی کرد. این مرکز، 

برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان 
ایرانی خارج از کش��ور را با هدف ایجاد ساز 
و کاری برای بهره مندی از دانش و تجارب 
محققان و متخصصان ایرانی خارج از کشور 

اجرایی کرده است.
ب��ه گزارش بنی��اد ملی نخب��گان، برنامه 
همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی 
خارج از کش��ور در قالب برنامه هایی چون 
»پسادکترا«، »فرصت مطالعاتی«، »اساتید 
مدعو و معین«، »تاس��یس شرکت فناور«، 
»برگزاری س��خنرانی و کارگاه تخصصی« و 
»پروژه تخصصی جایگزین خدمت سربازی 
با تاکید بر مدل چرخش مغزها« طراحی و 

اجرایی شده است.
مخاطبان این طرح شامل دانش آموختگان دوره دکترا از یکی از ۱۰۰ 
دانش��گاه  برتر دنیا، اس��اتید یکی از 2۰۰ دانشگاه  برتر دنیا و متخصصان 

و کارآفرین��ان فعال در یکی از موسس��ات ش��اخص علم��ی و فناوری یا 
شرکت های دانش بنیان خارجی هستند.

این برنامه در آغاز با همکاری پنج پایگاه تخصصی »پژوهشگاه رویان«، 
»مرک��ز فناوری ه��ای نوی��ن پزش��کی«، 
»مرک��ز ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات 
پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف«، »مرکز 
بیوفیزیک - بیوش��یمی دانشگاه تهران« 
و »پارک فن��اوری پردیس«، اجرا ش��ده 
است. بعد از گذشت چهار سال این برنامه 
تبدیل به پل ارتباطی میان متخصصان و 
دانش��مندان ایرانی خارج از کشور با بیش 
از ۹۰ مرک��ز علم��ی و فن��اوری منتخب 
داخلی به عنوان پای��گاه تخصصی همکار 

شده است.
در  مذک��ور  برنام��ه  موف��ق  تجرب��ه 
شکل گیری زیرس��اختی مناسب و سریع 
برای اس��تفاده از ظرفیت و توان علمی و فن��اوری متخصصان ایرانی در 
حوزه ه��ای مختلف تخصصی منجر به مش��ارکت بی��ش از 5 هزار نفر از 

متخصصان و محققان ایرانی خارج از کشور در این برنامه شده است.

معرفی 10 پایگاه تخصصی برتر کارآفرینان خارج از کشوراستقرار جوانان صاحب ایده در پارک های علم و فناوری

نشس��ت ستاد فرماندهی ش��ورای اقتصاد مقاومتی استان کهگیلویه 
و بویراحم��د ب��ا حض��ور س��ورنا س��تاری مع��اون علم��ی و فناوری 
رئیس جمه��وری، علی محمد احمدی اس��تاندار کهگیلویه و بویراحمد، 
محمدمهدی طهرانچی رئیس دانش��گاه آزاد اسالمی و جمعی از اعضا 

و مسئوالن برگزار شد.
به گزارش بنیاد ملی نخبگان ستاری، به حمایت های معاونت علمی 
و فناوری از رونق کس��ب وکارهای دانش بنیان و استارت آپی کهگیلویه 
و بویراحم��د در راس��تای رونق زیس��ت بوم کارآفرین��ی و نوآوری این 
استان اشاره کرد و گفت: حمایت از این زیست بوم براساس مزیت های 
س��رزمینی، انجام می ش��ود تا رون��ق تولید و تأمین نیازه��ای فناورانه 
تحریم��ی، به عنوان اولویت مهم امس��ال اقتص��اد دانش بنیان در مدار 
تحقق قرار گیرد. وی به تجهیز و توسعه پارک علم و فناوری استان در 
راس��تای رونق کسب و کارهای دانش بنیان و استارت آپی اشاره کرد و 
گفت: از تجهیز پارک حمایت می کنیم اما استان باید جایگاه و اهمیت 
نوآوری و پارک علم و فناوری را به درستی درک کند تا با عزم جدی، 

این زنجیره را حمایت کند.
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری، بر حمایت از توس��عه 
ش��تابدهنده ها، ش��رکت های مس��تقر در پارک علم و فناوری و مرکز 
رش��د، در قالب اعطای تس��هیالت از طریق صندوق پژوهش و فناوری 
تاکید کرد وگفت: ش��کل گیری صندوق پژوهش و فناوری استان یکی 
از پایه های جدی رونق زیست بوم دانش بنیان است و معاونت آمادگی 
دارد ب��ا حمایت مش��ترک از صندوق پژوهش و فناوری اس��تانی، این 

حمایت ها را در اختیار کسب و کارهای فناورانه استان بگذارد.
امنیت سرمایه، اولویت اصلی استان

علی محمد احمدی، اس��تاندار کهگیلویه و بویراحمد، هم که در این 
نشس��ت حضور داش��ت با بیان اینکه باید مس��یر حمایت از توسعه و 
پیش��رفت نوآوری در اس��تان را هدف گذاری کنیم، گفت: اگر بتوانیم 
با برنامه و تقس��یم کار مراکز دانش��گاهی را به سمت و سوی اولویت ها 

هدایت کنیم قطعا نتیجه خواهیم گرفت.
اس��تاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: در کیفی��ت مراکز فناوری و 
مراکز رش��د به طور خاص در حوزه گیاهان دارویی ظرفیت هایی وجود 
دارد که با کمک معاونت علمی و فناوری به توس��عه و اش��تغال کشور 

کمک می کند.
احمدی با اعالم آمادگی اس��تانداری در حمایت از کس��ب و کارهای 
دانش بنیان و فناور اس��تانی گفت: از ابتدا تأکید داش��ته ایم که امنیت 
س��رمایه یکی از اولویت های اصلی اس��تان بوده است و آماده ایم تا این 
کس��ب و کارها حمایت ش��ود. همچنین در مورد گمرک اس��تان هم 
خوش��بختانه گام هایی به ویژه برای رفع مش��کالت شرکت های حوزه 
گیاهان دارویی چه در بحث صادرات و چه در بحث واردات برداش��ته 

شده است.
نگاه دانشگاه آزاد در آموزش »توسعه ای« و »هوشمند« است

محم��د مهدی طهرانچی، رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی نیز با بیان 
اینکه رویکرد این دانش��گاه، توسعه هوشمند منطقه ای با به کارگیری 
همه امکانات بومی اس��ت، افزود: تالش می کنیم در راس��تای توس��عه 
ن��وآوری و فناوری، با همکاری  معاون��ت علمی و فناوری؛ وزارت جهاد 
کشاورزی و بخش های استانی توسعه حوزه گیاهان دارویی را به عنوان 
یک��ی از اولویت ه��ای کهگیلویه و بویراحمد در دس��تور کار خود قرار 

دهیم.
دانش��گاه آزاد با بی��ش از ۱۴۶ ه��زار تجهیز آزمایش��گاهی یکی از 
ظرفیت های توس��عه فناوری اس��ت و نگاه به دانش��گاه به عنوان یک 
بستر نوآوری جزو اولویت های ماست و خودمان را در توسعه استان به 
خصوص مناطق کمتر برخوردار همراه صندوق های پژوهش و فناوری 

به عنوان یک بازوی اساسی این حوزه می دانیم.
وی با اش��اره به قرار گرفتن آموزش در خدمت توس��عه بومی استان 
گفت: براساس این نگاه، سیاست های آموزشی جدید را پیش می بریم و 
سرمایه های انسانی را به سوی حل نیازهای استان هدایت می کنیم. در 
حال تحول نظام آموزش هس��تیم زیرا معتقدیم با نظام آموزشی فعلی 

دانش آموخته کشاورزی کمکی به حل مشکالت نمی کند.
ظرفیت باالی کهگیلویه و بویراحمد در حوزه گیاهان دارویی

محمدحسین عصاره، دبیر س��تاد توسعه فناوری گیاهان دارویی در 
بخش دیگری از این نشس��ت، با اشاره به ظرفیت مطلوب کهگیلویه و 
بویراحمد در حوزه گیاهان دارویی و ش��رکت های دانش بنیان توانمند 
مستقر در این استان افزود: استعداد فوق العاده ای در بحث پوشش های 
گیاهی و گیاهان دارویی و صنعتی این اس��تان وجود دارد که با دوری 

از کارهای مقطعی، به یک پیشرفت پایدار منجر خواهد شد.
عصاره ادامه داد: در راس��تای تعیین خط مش��ی مشخص و پیمودن 
گام های واحد برای توسعه صنعت کشت و بهره برداری گیاهان دارویی 
در اس��تان کهگیلویه و بویراحمد، از دو س��ال گذش��ته فرآیند تدوین 
نقشه راه گیاهان دارویی استان آغاز شد. با همکاری دانشگاه ها اکنون 
این نقش��ه راه تدوین ش��ده اس��ت و ضمن روشن س��اختن افق های 
فراروی صنعت گیاهان دارویی اس��تان، می تواند در توس��عه اشتغال و 
ارزش افزوده این حوزه کارس��از باشد. عصاره با تأکید بر اینکه باید در 
حوزه گیاهان دارویی، تفکر کشت و صنعتی وجود داشته باشد، افزود: 
کش��ت به تنهایی کافی نیس��ت و باید نظام کش��ت مبتنی بر قرارداد 
وجود داش��ته باشد. خوشبختانه چند ش��رکت دانش بنیان توانمند در 
این استان مستقرندکه با پیشرفته ترین تجهیزات و صادراتی که دارند 
می توانند به ش��تاب دهنده هایی تبدیل شوند که خود، زمینه ساز رونق 

کسب و کارهای استارت آپی در این استان باشند.
ایجاد سازوکار حمایت اتاق بازرگانی از شرکت های استانی

جب��ار کیانی پور، رئیس اتاق بازرگانی اس��تان کهگیلویه و بویراحمد 
نیز در این نشست از آمادگی این اتاق برای اختصاص منابع به توسعه 
نوآوری گفت و افزود: پیش��نهاد دادیم تا س��پرده هایی که در استان ها 
وجود دارد مش��خص شود و با یک دستور کار ملی از اعتبار و حمایت 

اتاق های بازرگانی به این موضوع اختصاص یابد.
در این نشس��ت، مصوب��ات، س��رفصل ها و محورهای مطرح ش��ده 
در نشس��ت های پیش��ین شورای اقتصاد مقاومتی اس��تان کهگیلویه و 
بویراحمد درخصوص حمایت از صنایع پتروش��یمی اس��تان، کمک به 
تسهیل فرآیندهای دریافت ارز صنعتگران و تخصیص وام های کم بهره 

پیگیری شد.
همچنین درباره وضعیت اس��تان در توسعه گیاهان دارویی گزارشی 
ارائه ش��د که براس��اس آن، در دو سال اخیر کش��ت گیاهان دارویی با 
اختصاص تسهیالت ۴۴۸ میلیارد ریالی، روندی روبه رشد داشته است. 
این اس��تان در حال حاضر بیش از ۹۰ هکتار زیر کشت دارد و حداقل 

میزان کشت قرار است در آینده به بیش از ۴۰۰ هکتار افزایش یابد.

اپل در حال مذاکره با شـرکت فناوری خودروی خودران Drive.ai اسـت تا بتواند با تصاحب شـرکت از 100 نفر مهندس و نیروی متخصص شرکت نیز در 
پیشبرد پروژه های خود استفاده کند.

به گزارش زومیت، اپل قصد دارد شرکت فناوری خودروی خودران Drive.ai را به همراه مهندسان و سایر کارمندان کلیدی اش تصاحب کند. کوپرتینویی ها 
به دنبال تصاحب مالکیت معنوی این شرکت در کنار مالکیت تجاری آن هستند.

در آخرین گزارش  منتشرشـده در این مورد، اپل هنوز معامله  قطعی شـرکت فناوری را تأیید نکرده اسـت، اما مذاکرات بین دو طرف در جریان اسـت. 
سخنگوی اپل اعالم کرد که این شرکت به گمانه زنی ها و اظهارنظرهایی که در مورد این معامله مطرح می شود، پاسخ نخواهد داد.

Drive.ai در سال 2015 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد آزمایشگاه هوش مصنوعی دانشگاه استنفورد در مانتین ویو کالیفرنیا کار خود را آغاز کرد و 
در سال 2018 نیز برنامه های آزمایشی برای تست خودروهای خودران در تگزاس استارت زد. در گزارش  منتشرشده ای در وب سایت این شرکت آمده است:
Drive.ai از سیسـتم های مبتنی بر هوش مصنوعی به عنوان راهکاری برای توسـعه  خودروهای خودران استفاده می  کند تا بتواند وضعیت حرکت کردن 

خودرو را ارتقا بخشد.
 New Enterprise موفق به جذب سـرمایه 77 میلیـون دالری از طریق سـرمایه گذارانی همچـون Drive.ai براسـاس گزارش منتشرشـده، شـرکت
Associates و انویدیا شـد. شـرکت انویدیا نقش مهمی در توسعه  سخت افزار سیسـتم های مبتنی بر هوش مصنوعی دارد. به نظر می رسد که میزان جذب 

سرمایه  به اندازه ای نبوده تا Drive.ai بتواند به عنوان شرکتی مستقل به فعالیت خود ادامه دهد. 
اگر مذاکرات اپل و Drive.ai به نتیجه برسد، کوپرتینویی ها در حوزه  فناوری های مربوط به خودروهای خودران می توانند تعداد زیادی مهندس متخصص 
در اختیار داشـته باشـند. براساس گزارش منتشرشده از سوی وب سـایت Drive.ai، بیش از 100 مهندس متخصص در زمینه  توسعه  خودروهای خودران و 

به خصوص شبکه های عصبی در این شرکت مشغول فعالیت هستند.
پروژه  خودروهای خودران اپل در سـیلیکون ولی ابتدا پروژه ای محرمانه بود که اکنون اطالعات مختلفی در مورد آن به اشـتراک گذاشـته شده است. این 
پروژه ابتدا تحت عنوان پروژه ی تایتان کار خود را آغاز کرد. در اواخر سـال 2016 میالدی اپل اسـتراتژی خود را تغییر داد. همان زمان گفته شـد که پروژه 

تایتان اپل، تکنولوژی خودروی خودران را هدف قرار داده است. 
اپل هنوز روی پروژه  تایتان کار می کند و از ماه آوریل در جاده های کالیفرنیا بیش از 69خودروی خودران به صورت آزمایشی تست شده اند.کوپرتینویی ها 
به فعالیت خود در این زمینه ادامه می دهند و پیش تر نیز گفته شد که مایکل شوکوش سرپرست بخش موتورهای الکتریکی تسال به استخدام اپل درآمده 

است.

حمایت از کسب و کارهای استارت آپی را با تمام توان ادامه 
می دهیم

 اپل در صدد تصاحب شرکت
فناوری خودروی خودران Drive.ai است

دریچــه

وزیر راه و شهرسازی از انجام مذاکرات اولیه برای ایجاد فعالیت بنگاه های استارت آپی 
معامالت مس��کن با معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و وزارت ارتباطات خبر 
داد. ب��ه گ��زارش مهر، محمد اس��المی گفت: وزارت راه و شهرس��ازی در نظر دارد تا با 
همکاری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و وزارت ارتباطات و راه اندازی این 
بنگاه ها تعامل میان مالکان و مس��تاجران برقرار ش��ود. وی اظهار داشت: این بنگاه های 
استارت آ پی ارتباط میان مالک و مستاجر را به خوبی برقرار و نظام بخشی و نظام مندی 
مناس��بی را در دسترس��ی آسان مالک و مس��تاجر به همدیگر ایجاد می کند. وزیر راه و 
شهرس��ازی با بیان اینکه مذاکرات اولیه برای فعالیت اس��تارت آپی معامالت مس��کن با 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات در حال انجام است، گفت: 

با ایجاد این بنگاه ها معامالت مسکن سازمان یافته می شود.

بنگاه های استارت آپی معامالت 
مسکن ایجاد می شود

شنبه
18 خرداد 1398

شماره 1325



9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

زه��را بهروزآذر با اش��اره به اینک��ه ویژگی های منحصر به ف��رد کارآفرینان 
اجتماعی، مفهوم و ضرورت توجه ویژه به این مقوله را روشن می کند، برگزاری 
این نشس��ت را فرصتی ارزشمند برای انتقال تجارب، شناسایی عوامل مؤثر در 

توسعه فرهنگ کارآفرینی اجتماعی عنوان کرد.
ب��ه گ��زارش ایرنا، به��روزآذر گف��ت: مدیریت 
ش��هری امروز فعالیت ه��ای خ��ود را منحصر به 
مس��ائل کالبدی ش��هر نکرده و به عنوان یکی از 
بازیگران اصلی در حل مسائل اجتماعی ورود پیدا 
کرده اس��ت و در این راستا باید ابزارهای مفید و 

مؤثر شناسایی و مورد استفاده قرار بگیرد.
سرپرس��ت اداره کل ام��ور بانوان ش��هرداری 
تهران با اشاره به شکل گیری مراکز کوثر با هدف 
و مأموری��ت اجتماعی افزود: این مراکز در ابتدا با 
هدف ایجاد اش��تغال پایدار برای زنان سرپرست 
خان��وار ش��کل گرفت، ام��ا اکنون ب��ه دالیلی از 
ماهیت فعالیت خود فاصله گرفته اس��ت و حوزه 

بانوان تالش دارد تا با بهره گیری از تجارب موفق، فعالیت این مراکز را به سمت 
کارآفرینی اجتماعی هدایت کند.

وی، کارآفرین��ی اجتماع��ی را راه حل نوآورانه در رف��ع نیازهای اجتماعی از 

طریق ایجاد کس��ب و کار برش��مرد و گفت: کارآفرین��ی اجتماعی نقطه تالقی 
فعالیت بخش خصوصی، بخش عمومی و مردم در کنار هم اس��ت که در قالب 
یک مؤسس��ه اجتماعی ظهور پیدا می کند و هدف فعالیت آن س��ود حداکثری 
برای سهامداران و صاحبان سرمایه نیست بلکه 
رف��ع نیازهای اجتماع��ی جامعه مخاطب هدف 
نهایی اس��ت. بهروزآذر با اش��اره ب��ه تاریخچه 
جهانی کارآفرینی اجتماعی اظهار داش��ت: این 
مفه��وم از تعامالت انس��انی و کنش و واکنش 
بش��ری نش��أت گرفته اس��ت که در قالب یک 
مؤسس��ه اجتماعی ظهور پیدا می کند و تالش 
دارد ت��ا به رفع نیازه��ای اجتماعی بپردازد که 
بخش ه��ای خصوصی و دولت��ی تمایلی به رفع 
آنه��ا ندارند. سرپرس��ت اداره کل ام��ور بانوان 
شهرداری تهران گفت: گرچه استفاده از واژگان 
کارآفرین��ی اجتماعی نس��بتاً جدید اس��ت اما 
روش و شیوه فعالیت آن، ریشه ای قدیمی دارد 
چراکه این مفهوم با فرآیند رفع نیازهای اجتماعی انسان ها همراه بوده است و 
محرک های کارآفرینانه برای رفع این نیازها ریش��ه ای قدیمی دارد، اما مدت ها 

طول کشیده است این پدیده شناسایی و بررسی و ادبیات آن تولید شود.

یک��ی از مهم تری��ن اهداف تعیین ش��ده در س��تادهای معاون��ت علمی و 
فناوری ایجاد و توس��عه ش��تاب دهنده ها اس��ت که در این چند سال، تعداد 

شتاب دهنده های مختلف در کشور افزایش چشمگیری یافته است.
ب��ه گ��زارش مه��ر، ب��ا توجه ب��ه جای��گاه و 
پیش��رفت های قاب��ل توجه زیس��ت فناوری در 
جهان به ویژه در دهه ۹۰ میالدی در راس��تای 
و  شبیه سازی ش��ده  حیوان��ات  ب��ه  دس��تیابی 
سلول های بنیادی، باورهای مهمی در گسترش 
سطح توقعات علمی، بالینی و تجربی نسبت به 

علم زیست فناوری پزشکی شکل گرفت.
در همین ارتب��اط، اتمام پروژه ژنوم انس��ان 
در س��ال 2۰۰۰ می��الدی نی��ز از مهم تری��ن 
دس��تاوردهای مهم این رش��ته بود که با توجه 
ب��ه کاربردهای مهم آن، می توان نتایج آن را در 
حوزه های مختلف حیات بش��ری به عنوان نقطه 
عطفی در پیش��ینه علمی و کاربردی این رشته 

به حساب آورد.
خالقیت های زیست فناوری پزشکی تجاری سازی می شود

با توجه به اهمیت باالی این رش��ته علمی در کش��ور، ستاد توسعه زیست 

فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با هدف ش��تاب دهی به 
توسعه زیست فناوری پزشکی در کشور اقدام به راه اندازی شش شتاب دهنده 

در این حوزه کرده است.
ای��ن ش��تاب دهنده ها ب��ا حض��ور جوانان 
متخص��ص و فارغ التحصیالن این رش��ته و با 
هدف تجاری سازی و عملیاتی کردن ایده های 
خالقانه آنها برای پیش��برد اهداف زیستی در 
کش��ور راه اندازی ش��ده اس��ت. دنیای جدید 
دنیای کارآفرینان است. دنیای افراد خوش فکر 
با دیدگاه های منحصر به فرد، پش��تکار زیاد و 
عزم ج��دی که می خواهن��د از طریق اجرایی 
کردن ایده های نوآورانه خود دنیا را به ش��کل 

بهتری از آنچه هست تغییر دهند.
یکی از راه های توس��عه زیس��ت فناوری در 
کش��ور نیز راه  ان��دازی و حمایت از تش��کیل 
شتاب دهنده ها است؛ زیرا برای توسعه زیست 
فناوری مش��کالت فراوانی وجود دارد و تنها راه رفع این مش��کالت استفاده 
از تجربیات دیگران اس��ت؛ افرادی که پیش از این مس��یر سخت رسیدن به 

محصول دانش بنیان را طی کرده و تجربه کسب کرده باشند.

6 شتاب دهنده در حوزه زیست فناوری پزشکی ایجاد شده استتقویت کارآفرینی اجتماعی زنان در دستور کار شهرداری تهران

م��ن ش��رکت خ��ود » Headbands of Hope« را در زمان��ی که 
یک دانش��جو بودم، راه اندازی کردم بعد از آن از من درخواس��ت ش��د تا 
در دانشگاه ها و مدارس مختلف درباره داستان زندگی خود صحبت کنم. 
برای من، صحبت کردن درباره حرفه  و کس��ب و کارم ابتدا غیرمنتظره و 

ترسناک بود.
زمانی که مردم درباره میزان درآمدزایی من بابت هر س��خنرانی سوال 
می کردند، حتی نمی دانس��تم که به س��خنرانان بابت سخنرانی شان پول 
می دهند. وقتی متوجه ش��دم که می توانم با بیان داستان کسب و کار خود 
دیگران را تش��ویق کنم و درعین حال درآمدی کسب کنم، واقعا غافلگیر 

شدم.
 اکنون، من بیش از 5۰ بار در سال در کنفرانس ها، شرکت ها، دانشکده ها 
و رویدادها در مورد غلبه بر شکست و یافتن کار مناسب صحبت می کنم. 
صحبت کردن بخش عظیمی از رشد کسب و کار من بوده است، به عالوه، 
من توانسته ام به دور دنیا سفر کنم و افراد فوق العاده ای را مالقات کنم. با 
این حال، یک موضوع نگران کننده برای من وجود دارد که به عنوان یک 
سخنران قصد دارم به آن اشاره کنم: از اینکه تنها زن در این مسیر هستم، 

خسته شده ام!
وقتی از سازمان دهندگان کنفرانس می پرسم که چگونه مرا پیدا کرده اند 
و ی��ا چرا مرا ب��رای صحبت به اینجا آورده ان��د، از اینکه چند بار گفته اند 
»خوب، ما به یک زن نیاز داشتیم« شگفت زده خواهید شد. زنان بیشتری 

برای این کار وجود ندارد.
هی��چ رازی در اینکه چرا بس��یاری از کنفرانس ها توس��ط مردان اجرا 
می ش��ود، وجود ندارد. در حقیقت، تعداد بی ش��ماری از سخنرانان وجود 
دارن��د و برای اجرای ی��ک کنفرانس نیازی به تالش زیاد برای یافتن یک 

آقای سخنران وجود ندارد.
می توان گفت، زنان به اندازه مردان قدرتمند و تاثیرگذار هستند، اما آنها 
بر این باورند که اگر بخواهند یک س��خنران حرفه ای باشند باید در حرفه 
خود به برخی از مهارت های خاص دست یافته و یک متخصص باشند یا 
یک کهکشان ناشناخته را کشف کرده باشند. این درست نیست زیرا یک 

سخنرانی خوب، داستان سرایی به شیوه الهام بخش است.
این داس��تان ها را باید از طریق پیام هایی به مخاطبان تان برسانید. شما 
مجبور نیس��تید در یک زمینه خاص متخصص باشید تا این کار را انجام 
دهید. به عالوه، بیش از هر زمان، مخاطبان  به دنبال معتبر بودن و واقعی 

بودن سخنرانان هستند. به عبارت دیگر: تظاهر کمتر و صداقت بیشتر.
ب��ه عالوه، حض��ار می خواهند خودش��ان را روی صحن��ه ببینند. آنها 
می خواهند قادر به دیدن کس��ی باشند که می توانند بگویند: »او درست 

مانند من است.«
کنفرانس ها به دنبال زنان سخنران بیشتری هستند، اما چگونه باید به 

این هدف دست پیدا کنند؟
در تم��ام مدتی که س��خنرانی ک��رده ام مخاطبانم از من می پرس��ند 
اندیشه های زنان سخنران دیگر را در کجا و در چه کتابی می توانند بیابند. 
تقاضا برای س��خنرانی زنان وجود دارد و اکنون زمان آن رس��یده به این 

تقاضا پاسخ داده شود.
بنابراین اگر ش��ما یک زن هس��تید یا به عنوان یک زن فکر می کنید 
داستان تان می تواند بر روی افراد دیگر اثر بگذارد و به آنها الهام ببخشد و 
دوست دارید آن را به اشتراک بگذارید، در اینجا چهار بخش وجود دارد که 

به شما در این امر کمک می کند:
1.اصطالح »سخنران« را برای معرفی خود به کار ببرید:

این موضوعی ا ست که بسیاری از مردم آن را نادیده می گیرند. هنگامی 
که افراد ش��ما را به عنوان س��خنران نشناس��ند هیچ وقت از شما تقاضا 
نمی ش��ود که س��خنرانی کنید.  پس به این فکر کنید که چگونه با افراد 
ارتباط برقرار کنید و به دنبال راهی برای افزودن اصطالح »سخنران« برای 

معرفی خود باشید.
در پروفایل لینکدین، اینس��تاگرام، کارت ویزیت و یا امضای ایمیل تان، 

»سخنران« را اضافه کنید.
2. پیام خود را پیدا کنید و روی آن تمرکز کنید:

داستان شما ممکن است با شروع کسب وکارتان آغاز شده باشد، اما پیام 
شما چیزی است که از داستان تان یاد گرفتید و می توانید با مخاطبین تان 
به اش��تراک بگذارید، بنابراین شاید به عنوان یک صاحب کسب وکار در 
مورد غلبه بر چالش ها یا حل مش��کالت، ی��ا کار کردن در تیم و رهبری 
تجربیاتی داشته باشید. یک موضوع را انتخاب کنید و بر روی آن کار کنید.
س��خنرانی افرادی که فهرستی طوالنی از چیزهایی دارند که درباره آن 
صحبت می کنند، مانند رفتن به رستورانی است که در آن هم غذای چینی 
و هم مکزیکی تهیه می شود. در یک مورد خوب باشید تا بتوانید بر روی 

آن تمرکز کنید.
از پیام مورد نظرتان به عنوان یک مهارت در سخنرانی استفاده کنید.

3. رایگان سخنرانی کنید:
اولی��ن تجربه س��خنرانی من ب��ه ازای دریافت یک تکه پیت��زا بود، اما 
دومی��ن اجرای من ب��رای 22۰۰ دالر. این می تواند برای ش��ما نیز اتفاق 
بیفتد، بنابراین رویدادهای محلی را که به سخنرانان نیاز دارند، شناسایی 
کنید. بسیاری از انجمن ها و سازمان هایی وجود دارند که از سخنرانان برای 
جلسات ماهانه خود مانند برگزاری انجمن ها یا رویدادها استفاده می کنند. 
رایگان سخنرانی کنید )اگر آنها پولی پرداخت کنند، عالی است( تا بتوانید 
در صحبت های خود بهتر شوید. یک گواهینامه، تصاویر ویدئویی و ... برای 
سخنرانی های آتی خود تهیه کنید. همچنین از این موارد برای راه اندازی 

یک وب سایت سخنرانی استفاده کنید.
4.یک همراه برای خودتان بیابید:

برای من، این یک راز موفقیت است. کسی را پیدا کنید که یک سخنران 
اس��ت و تجربه ای مشابه با میزان تجربه ش��ما دارد، اما درباره موضوعات 
دیگری سخنرانی می کند. یک ساختار ارجاعی ایجاد کنید که در آن او را 

به رویدادهای گذشته خود ارجاع دهید و او نیز شما را ارجاع دهد.
در یک دوره آنالین برای زنان سخنران، ما یک انجمن فیس بوک برای 
ارج��اع به یکدیگر دایر کردیم. به نظر من، این بخش جامعه ارزش واقعی 
دارد. آنچه که دیگران در مورد شما می گویند، اعتبار بیشتری را نسبت به 

آنچه که شما در مورد خودتان می گویید پیدا می کند.
در حال حاضر برای زنان س��خنران تقاضای زیادی ایجاد ش��ده است. 

رویدادها به دنبال تنوع بیشتر و مخاطبان به دنبال اعتبار بیشتر هستند.
م��ن واقعا معتقدم ک��ه وقتی میکروفون را به عنوان یک س��خنران به 
دست می گیرید، فرصتی برای جرقه تغییرات اجتماعی است. این تغییرات 
می توانند از یک صدا آغاز ش��وند. درواقع، میکروفون و جایگاه س��خنرانی 
یک هدیه در دستان شماست. این موهبت باید به صداهایی داده شود که 
حقیقت دارند و پیام ها را به اشتراک می گذارند. الزم نیست یک متخصص 
باش��ید تا سخنران خوبی باشید، ش��ما فقط باید از داستان تان به عنوان 

وسیله ای برای الهام بخشیدن استفاده کنید.
entrepreneur/modirinfo  :منبع

اپل در حال مذاکره با شـرکت فناوری خودروی خودران Drive.ai اسـت تا بتواند با تصاحب شـرکت از 100 نفر مهندس و نیروی متخصص شرکت نیز در 
پیشبرد پروژه های خود استفاده کند.

به گزارش زومیت، اپل قصد دارد شرکت فناوری خودروی خودران Drive.ai را به همراه مهندسان و سایر کارمندان کلیدی اش تصاحب کند. کوپرتینویی ها 
به دنبال تصاحب مالکیت معنوی این شرکت در کنار مالکیت تجاری آن هستند.

در آخرین گزارش  منتشرشـده در این مورد، اپل هنوز معامله  قطعی شـرکت فناوری را تأیید نکرده اسـت، اما مذاکرات بین دو طرف در جریان اسـت. 
سخنگوی اپل اعالم کرد که این شرکت به گمانه زنی ها و اظهارنظرهایی که در مورد این معامله مطرح می شود، پاسخ نخواهد داد.

Drive.ai در سال 2015 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد آزمایشگاه هوش مصنوعی دانشگاه استنفورد در مانتین ویو کالیفرنیا کار خود را آغاز کرد و 
در سال 2018 نیز برنامه های آزمایشی برای تست خودروهای خودران در تگزاس استارت زد. در گزارش  منتشرشده ای در وب سایت این شرکت آمده است:

Drive.ai از سیسـتم های مبتنی بر هوش مصنوعی به عنوان راهکاری برای توسـعه  خودروهای خودران استفاده می  کند تا بتواند وضعیت حرکت کردن 
خودرو را ارتقا بخشد.

 New Enterprise موفق به جذب سـرمایه 77 میلیـون دالری از طریق سـرمایه گذارانی همچـون Drive.ai براسـاس گزارش منتشرشـده، شـرکت
Associates و انویدیا شـد. شـرکت انویدیا نقش مهمی در توسعه  سخت افزار سیسـتم های مبتنی بر هوش مصنوعی دارد. به نظر می رسد که میزان جذب 

سرمایه  به اندازه ای نبوده تا Drive.ai بتواند به عنوان شرکتی مستقل به فعالیت خود ادامه دهد. 
اگر مذاکرات اپل و Drive.ai به نتیجه برسد، کوپرتینویی ها در حوزه  فناوری های مربوط به خودروهای خودران می توانند تعداد زیادی مهندس متخصص 
در اختیار داشـته باشـند. براساس گزارش منتشرشده از سوی وب سـایت Drive.ai، بیش از 100 مهندس متخصص در زمینه  توسعه  خودروهای خودران و 

به خصوص شبکه های عصبی در این شرکت مشغول فعالیت هستند.
پروژه  خودروهای خودران اپل در سـیلیکون ولی ابتدا پروژه ای محرمانه بود که اکنون اطالعات مختلفی در مورد آن به اشـتراک گذاشـته شده است. این 
پروژه ابتدا تحت عنوان پروژه ی تایتان کار خود را آغاز کرد. در اواخر سـال 2016 میالدی اپل اسـتراتژی خود را تغییر داد. همان زمان گفته شـد که پروژه 

تایتان اپل، تکنولوژی خودروی خودران را هدف قرار داده است. 
اپل هنوز روی پروژه  تایتان کار می کند و از ماه آوریل در جاده های کالیفرنیا بیش از 69خودروی خودران به صورت آزمایشی تست شده اند.کوپرتینویی ها 
به فعالیت خود در این زمینه ادامه می دهند و پیش تر نیز گفته شد که مایکل شوکوش سرپرست بخش موتورهای الکتریکی تسال به استخدام اپل درآمده 

است.

شما هم می توانید یک بانوی سخنران موفق باشید

 اپل در صدد تصاحب شرکت
فناوری خودروی خودران Drive.ai است

یادداشـت

رئی��س هی��أت مدیره صن��دوق کارآفرینی امید گف��ت یک��ی از برنامه های صندوق 
کارآفرینی امید اتصال روس��تا به تجارت الکترونیک است و با همکاری با استارت آپ ها 
ب��ا جدیت در حال انجام و نهایی س��ازی آن هس��تیم. به گزارش تس��نیم، علی ربیعی 
رئی��س هیأت مدی��ره این صندوق گفت: بخش خدمات به آهس��تگی تاثیرگذاری خود 
را در رش��د کشور خواهد داش��ت و می توان با سرمایه گذاری در حوزه خدمات و فضای 
مجازی جامعه و بخش��ی از اقتصاد را نجات داد. ربیعی افزود: دیگر رشد اقتصادی فقط 
با صنایع بزرگ انجام نخواهد شد و خدمات تاثیرگذاری خود را در آینده بر رشد کشور 
نش��ان خواهد داد. وی اظهار داش��ت: یکی از برنامه های صندوق کارآفرینی امید اتصال 
روستا به تجارت الکترونیک است و با همکاری با استارت آپ ها با جدیت در حال انجام 

و نهایی سازی آن هستیم.

ورود استارت آپ ها برای حل مشکل 
اشتغال

مترجم: ملیکا نصیر
 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی



توس��عه و بازاریابی اپلیکیش��ن برای بس��یاری از استارت آپ ها و حتی 
کس��ب وکارهای باسابقه نقشی حیاتی دارد. با راهکارهایی ساده می توان 

برخی مراحل آن را تسهیل کرد.
افراد و گروه هایی که اولین بار توس��عه  اپلیکیش��ن را تجربه می کنند، 
عموما س��ؤال های مش��ترکی دارن��د. درواقع، صرف نظر از مش��کالت 
برنامه نویس��ی و توسعه و رفع اش��کال،  توزیع و بازاریابی نیز ذهن آنها 
را به خود مش��غول می کند. به عنوان مثال، وقتی اپلیکیشنی را به عنوان 
اولین توس��عه دهنده طراحی و عرضه می کنید، چنین سؤال هایی ذهن 
ش��ما را به خود مش��غول خواهد کرد: آیا اپلیکیش��ن من ارزش افزوده 
خواهد داش��ت؟ آیا پذیرفتنی خواهد بود؟ چگونه ب��ه مردم درباره  آن 

اطالع رسانی کنم؟
ع��الوه  ب��ر ای��ن س��ؤال ها، بس��یاری از س��ؤال های دیگر ه��م ذهن 
توسعه دهندگان مس��تقل یا بنیان گذاران استارت آپ را به خود مشغول 
می کن��د. آنه��ا عموما ایده ای اولیه یا طرحی ش��بیه به ای��ده ای موجود 
دارند، اما از نتیجه دهی نهایی آن مطمئن نیس��تند. در این مقاله ، برخی 
از س��ؤال ها و ش��ک و تردیدهای اولیه در توسعه اپلیکیش��ن را بررسی و 

راهکارهایی برای حل شان ارائه می کنیم.
کدام ایده را انتخاب کنیم؟

بس��یاری از کارآفرینان موفق کس��ب وکار خود را از میان چندین ایده 
اپلیکیش��ن متولد کرده اند. درواقع، نمی توان خود را به یک ایده محدود 
کرد؛ زیرا محدودشدن به یک ایده مانند این خواهد بود که موسیقی دانی 
ب��ا ی��ک تک آهنگ به دنبال ش��هرت جهانی باش��د. هیچ آهنگ س��از یا 
خوانن��ده ای نمی دان��د کدام آهنگش بیش از س��ایر با اس��تقبال مواجه 
می شود. برای ایده های اپلیکیشنی نیز عموما همین روند ایجاد می شود.

پیش��نهاد بهینه برای کارکردن روی ایده ها، اختصاص زمان مناس��ب 
برای انتظار جذب اولین مخاطبان خواهد بود. به بیان دیگر، شما به عنوان 
توس��عه دهنده یا بنیان گذار باید ایده های خود را به ترتیب به اپلیکیشن 
تبدیل کنید و برای هر کدام چهار تا ش��ش م��اه انتظار به منظور جذب 

مخاطب در نظر بگیرید.
چگونه شروع کنیم؟

قدم اول ش��روع توس��عه  اپلیکیش��ن، اجرای ایده روی کاغذ است. در 
مرحله  اول، باید هر آنچه از اپلیکیشن آینده  خود انتظار دارید، روی کاغذ 
پیاده و عالوه بر طراحی های کلی گرافیکی، باید حتی از توضیحات متنی 

برای نشان دادن انتظارات از اپلیکیشن آینده استفاده کنید.
پ��س از اج��رای اولی��ه  ای��ده روی کاغذ، نوب��ت به تولید ط��رح اولیه 
)پروتوتایپ( می رس��د. ابزارهای متعددی در اینترنت وجود دارند اجرای 
پروتوتایپ را برای توس��عه دهندگان آس��ان می کنند. فراموش نکنید در 
نمونه  اولیه  اپلیکیش��ن، بای��د تمامی جزییات مدنظر خ��ود را با تمامی 
صفح��ات اجرا کنید. همین طرح اولیه ب��رای توضیح ایده و حتی جذب 
س��رمایه گذار کاربرد خواهد داش��ت؛ پس باید کاربردهای نهایی ایده را 

نمایش دهد.
پس از آماده س��ازی ط��رح اولی��ه، دو راه در پیش داری��د: یا خودتان 
توس��عه دهنده هس��تید یا توانایی اجرای نهایی را ندارید. در حالت اول، 
وظیفه مشخص است و باید با ابزارها و زبان های در دسترس، اپلیکیشن 
نهای��ی را تولید کنید. در حالت دوم، می توانید طرح و ایده را با همکاری 
شرکت یا شخصی دیگر اجرا کنید. نکته  مهم در این رویکرد، اهمیت دادن 

به قراردادهای حفظ امانت داری و اطالعات طرفین است.
استقبال از اپلیکیشن؟

ب��رای پاس��خ به این پرس��ش  چاره ای ج��ز عرضه س��ریع نمونه  اولیه  
اپلیکیش��ن ندارید. ای��ن نمونه می تواند MVP یا اپلیکیش��نی نهایی با 
حداقل امکانات باشد. هیچ گاه در مرحله  بررسی بازار، به دنبال اپلیکیشن 
کامل و بدون نقص نباشید. درواقع، هر چقدر هم تالش کنید، اپلیکیشن 
تا همیشه نیاز به بهبود خواهد داشت؛ درنتیجه در مراحل اولیه، آن را به 

بازار عرضه کنید تا استقبال شدن یا نشدن از آن مشخص شود.

پس از اجرای قابلیت های هس��ته ای اپلیکیش��ن، آن را هرچه زودتر در 
مارکت های اپلیکیشن یا وب سایت خود منتشر کنید. با بازاریابی ابتدایی، 
مش��تریان اولیه را به دریافت اپلیکیشن تشویق کنید و منتظر بازخورد 
باشید. هرگونه بازخورد، حتی انتقادات تند، در این مرحله ارزشمند است؛ 
چراکه نش��ان دهنده   مقبول بودن ایده خواهد بود. درواقع، کاربری هم که 
انتقادهای تندی به قابلیت های اپلیکیشن می کند، ایده را پسندیده و تنها 

از درست اجرانشدن آن گله مند است.
وب اپلیکیشن یا اپلیکیشن اختصاصی؟

میلیون ه��ا اپلیکیش��ن در مارکت های اندروی��د و iOS وجود دارند و 
شما برای دیده ش��دن باید با دسته  بزرگی از آنها رقابت کنید. درمقابل، 
وب اپلیکیش��ن ها هن��وز تجرب��ه کاری خالص و بی نقصی ب��ه کاربر ارائه 
نمی کنند و با وجود پیشرفت های سریعی که در دنیای وب اپلیکیشن های 
پیش رونده یا PWA ش��اهد بوده ایم، هنوز راه زیادی تا پذیرش عمومی 
آنه��ا باقی مانده اس��ت. درنتیجه، می توان ادعا ک��رد هنوز برای بهترین 
تجربه کارب��ری باید اپلیکیش��ن اختصاصی اندروید یا iOS را توس��عه 
دهید. درواقع، اکثر کارشناسان اعتقاد دارند وب اپلیکیشن هنوز فقط در 

دسکتاپ کاربرد بهینه دارد.
توسعه داخلی یا برون سپاری؟

بس��یاری از برترین و مش��هورترین محصوالت کنونی بازار حداقل در 
مراحل ابتدایی ازطریق قراردادهای برون س��پاری تولید شده اند. از میان 
آنه��ا می توان بهAlibaba ،Fab.com ،Digg و Skype اش��اره کرد. 
در مراحل اولیه، به ویژه آماده س��ازی نمونه های ابتدایی، پیش��نهاد اکثر 
کارشناسان به برون سپاری است. شرکت یا گروهی را پیدا کنید که ایده 
ش��ما را به بهترین نح��و درک و نمونه ای راضی کنن��ده از آن اجرا کند. 
فراموش نکنید در مراحل ابتدایی باید تاحدممکن هزینه ها را پایین نگه 

دارید.
اولویت اول در مراحل ابتدایی توس��عه اپلیکیش��ن، باید رس��اندن آن 
به دست مشتری در سریع ترین زمان باشد. پس از اینکه تقاضا و استقبال 
درخورتوجه از اپلیکیشن مشاهده شد، می توان روی توسعه  حرفه ای تر و 

حتی استخدام توسعه دهنده سرمایه گذاری کرد.
ثبت در مارکت های رسمی

ثبت رس��می اپلیکیش��ن ها در مارکت های اندروید و iOS به حساب 
کاربری توس��عه دهنده نیاز دارد. برای اپل باید هزینه   س��االنه  ۹۹ دالر و 
برای گوگل 25 دالر بپردازید. روند بارگذاری نیز باید با نظارت کامل تیم 
توسعه و رعایت قوانین مندرج در مارکت ها انجام شود. توسعه دهندگان 
ایرانی راهکارهای کمی آس��ان تر هم دارند، چراکه می توانند اپلیکیش��ن 
خ��ود را از طری��ق مارکت های متن��وع ایرانی همچون بازار یا س��یب اپ 
به دست مخاطبان برسانند. البته، پیشنهاد می کنیم اگر طرحی حرفه ای 
با هدف ج��ذب حداکثری مخاطبان دارید، حتما عرضه  اپلیکیش��ن در 

مارکت های رسمی گوگل پلی و اپ استور را هم در نظر داشته باشید.
رایگان یا پولی؟

چنین تصمیمی فقط به طرح و برنامه  شما از آینده کسب وکار مرتبط 
می ش��ود. فراموش نکنید بخت تبدیل به فیس ب��وک یا توییتر بعدی در 
دنیای کنونی، بس��یار کم خواهد بود. به بیان دیگر، نمی توان روی طرحی 

رایگان با امید به افزایش پایگاه مشتریان و درآمدزایی از آنها فکر کرد.
به هرح��ال، تصمیم گیری دراین زمینه به طرح کس��ب وکارتان مرتبط 
اس��ت، ام��ا کارشناس��ان عموما طرح ه��ای پرداخ��ت درون برنامه ای را 
اس��تراتژی مناس��بی برای درآمدزایی می دانند. در چنین طرحی، کاربر 
ابتدا با قابلیت های س��رویس شما آشنا می شود و درصورت تمایل، برای 
قابلیت های بیشتر هزینه می پردازد. از روش های دیگر درآمدزایی می توان 
به فروش مستقیم اپلیکیشن و تبلیغات درون برنامه ای و ثبت نام دوره ای 
کاربران اشاره کرد که هر کدام قوت ها و ضعف های خاص خود را دارند.

پس از انتشار چه کنیم؟
محصوالت خود به خود فروخته نمی ش��وند و شما به صورت مستقیم با 
مشتری باید ارتباط برقرار کنید تا به خرید تشویق شود. برای اپلیکیشن ها 

هم همین روند جریان دارد و پس از ارائه  آنها در مارکت های اپلیکیشن، 
باید راهکارهایی برای شناساندن بهتر اتخاذ کنید.

بهینه س��ازی اپلیکیش��ن برای مارکت، رویکردی شبیه به بهینه سازی 
وب سایت برای موتورهای جست وجو دارد. این بهینه سازی باید در مرحله  
اول عرضه  اپلیکیشن انجام شود تا پیداکردن سرویس شما در میان انبوه 
رقبا، آس��ان باش��د. پس از بهینه س��ازی نیز باید رویکردهای بازاریابی و 

تبلیغات بسته به استراتژی و بودجه سازمان انجام شود.
چگونه بازاریابی کنیم؟

در میان روش های متنوع بازاریابی اپلیکیشن، می توان پیشنهاد افراد و 
شرکت های دیگر را بهترین رویکرد دانست. در چنین روشی، اپلیکیشن 
ش��ما را ش��رکت های دیگر و کنفرانس های خبری و حت��ی وبالگ ها و 
اینفلوئنس��رهای دنیای فناوری به دیگران شناس��ایی می کنند. اگر پس 
از اجرای این روش با اس��تقبال مناس��ب روبه رو شدید، حتما آن را ادامه 

دهید.
نکته  مهم دیگر در بازاریابی اپلیکیشن، دیدگاه ها و بازخوردهایی است 
که کاربران در صفحه اپلیکیش��ن می نویسند. هرگونه دیدگاه منفی باید 
بررس��ی و پاسخ داده ش��ود. ش��اید برخی از دیدگاه ها رویکرد دشمنی 
داش��ته باشند، اما به هرحال آنها را نیز باید بادقت بخوانید و پاسخ دهید. 
دیدگاه های کاربردی نیز برای بهبود اپلیکیشن در به روزرسانی های بعدی 

کاربردی هستند.
اپلیکیشن چندمنظوره یا توسعه مجزا؟

برخی افراد و ش��رکت ها برای آسان ترش��دن کار توسعه، اپلیکیشن ها 
را به صورت چندمنظوره و چندپلتفرمی )Cross Platform( توس��عه 
می دهن��د. به  عبارت دیگر، آنها ایده خود را با ی��ک زبان اجرا می کنند و 
س��پس با ابزارهای موجود، آن را برای همه  پلتفرم ها توس��عه می دهند. 

چنین رویکردی عموما به نتیجه مناسب ختم نمی شود.
اپلیکیش��ن هایی که با یک زبان و برای چند پلتفرم نوش��ته می شوند، 
عموما کارایی مناس��بی ندارند. به عالوه، در به روزرس��انی آنها مشکالت 
متعددی ایجاد می ش��ود. به هرحال، وجود زبان های برنامه نویسی متنوع 
برای پلتفرم های متنوع بی دلیل نیست؛ به همین دلیل، پیشنهاد می کنیم 
با کمی هزینه  بیشتر، اپلیکیشن خود را به صورت مجزا برای پلتفرم های 

هدف توسعه دهید.
هزینه  توسعه  اپلیکیشن؟

پاس��خ به این پرس��ش  به عوامل بی ش��ماری وابسته اس��ت. هیچ گاه 
نمی توان بازه  مش��خصی از هزینه  توسعه  اپلیکیشن داشت، اما آشنایی با 

عوامل تأثیرگذار،  خالی از لطف نخواهد بود.
عوامل اولیه و مهم در هزینه  توس��عه  اپلیکیش��ن ب��ه قابلیت های آن 
وابس��ته هس��تند؛ عواملی همچون من��و ثبت نام، اتصال ب��ه درگاه های 
بانکی یا س��رویس های دیگ��ر و قابلیت های پیام رس��انی، همگی هزینه  
توسعه  اپلیکیش��ن را افزایش می دهند. به عالوه، توسعه  اپلیکیشن برای 
سیس��تم عامل iOS نیز خصوص��ا در ایران هزینه ای بیش��تر از اندروید 
خواهد داش��ت؛ چراک��ه تعداد توس��عه دهندگان این سیس��تم عامل در 
کشور کمتر اس��ت و آنها هزینه های بیش��تری برای توسعه و بارگذاری 

اپلیکیشن ها پرداخت می کنند.
اگر موفق نشدیم؟

اپلیکیشن ها نیز مانند بسیاری از ایده های استارت آ  پی احتمال شکست 
دارند. برخی ایده های اپلیکیشن در همان مراحل اول شکست می خورند 
که توس��عه دهنده یا بنیان گذار آنها باید از چنین شکستی خوشحال هم 
باشد، چراکه کمترین هزینه ها را برای شکست خود پرداخت کرده است.
در میان افراد مش��هور و موفق در دنیای اپلیکیشن، همه  آنها ایده ها و 
انتخاب های فجیع هم داش��ته اند. رمز موفقیت آنها عبور از انتخاب های 
ناموف��ق و تالش برای اجرای ایده های بهتر بوده اس��ت. آنها با یادگیری 
از شکس��ت ها، ایده های بعدی را اجرا می کنند که باالخره در یکی موفق 

می شوند.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

چرا تعریف واحدی از برندسازی وجود ندارد؟
برندسازی با چاشنی بحران هویت

اگر از هر فردی درباره مفهوم »برندس��ازی« سوال کنیم، پاسخ های 
متفاوتی دریافت خواهیم کرد. ش��اید عجیب ب��ه نظر برد، با این حال 

تفاوت معنادار در زمینه تعریف برندسازی حقیقت دارد. 
در حوزه بازاریابی پاس��خ های کارشناس های مطرح به پرسش فوق 

جالب است:
• فیلیت ُکلِتر، یکی از بازاریاب های برجس��ته، برندس��ازی را اینگونه 
تعری��ف می کند: »برندس��ازی توانایی فروش محص��والت و خدمات با 

استفاده از قدرت یک برند است.«
• مارتی نومیر، یکی دیگ��ر از بازاریاب های موفق، نظر دیگری دارد: 
»هرگونه نتیجه حاصل از طراحی برنامه ای منسجم برای افزایش ارزش 
برندمان و پرهیز از یکی انگاری آن با دیگر رقبا از طریق ایجاد تمایز.«
• در می��ان تمام تعریف ه��ای صورت گرفته دیوید میرمن اس��کات 
اظهارنظر جالبی دارد: »برندس��ازی برای بازاریاب های تنبل و ناکارآمد 
اس��ت. ب��ه این ترتی��ب آنها خود را مش��غول فعالیت و ت��الش عنوان 

می کنند.«
ب��دون تردید اظهارنظر دیوید در میان تمام کارش��ناس ها از جایگاه 
خاصی برخوردار اس��ت. این امر به دلیل قوت اس��تدالل او نیست. در 

حقیقت عنصر تعجب برانگیزی صحبت های وی قابل تامل است. 
هنگام��ی ک��ه نوبت به تعریف مفهوم »برند« می رس��د، کار بس��یار 
س��اده تر خواهد شد. جف بزوس به بهترین شکل ممکن برند را تعریف 
می کند: »برند شما همان چیزی است که مردم وقتی در اتاق نیستید 

پیرامون تان می گویند.«
اگ��ر تعریف فوق از جف بزوس را تایید کنیم، آنگاه برندس��ازی باید 
پیرامون چگونگی تعریف شود. چگونگی مدیریت و تاثیرگذاری بر روی 
دیدگاه دیگران نسبت به ما و کسب و کارمان. درست در همین نقطه 
پاسخگویی به پرسش در مورد ماهیت برند دشوار می شود. در حقیقت 
یافتن پاس��خی مناس��ب برای چگونگی تاثیرگذاری بر روی نظر مردم 

پیرامون برندمان در بر گیرنده چند فاکتور متفاوت است. 
ب��دون تردید نکات بس��یار زیادی ب��ر روی دیدگاه مش��تریان تاثیر 
می گ��ذارد. اموری نظی��ر بازاریابی و تبلیغ��ات، کارکرد محصول و نوع 
طراح��ی آن، ویژگی خاص بودگی و ش��هرت محصول در بازار، تجربه 
مشتریان از برند ما و کار با محصوالت مان، خدمات مشتریان برندمان، 
نحوه تعامل برند با مش��تریان، اندازه و دامنه فعالیت کسب و کار ما و 

بسیاری نکات دیگر بر روی مشتریان تاثیر انکارناپذیری دارد. 
همانط��ور که گفته ش��د، فاکتوره��ای زیادی توانای��ی تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان را دارد. بنابراین برندس��ازی به هی��چ وجه همانند 
بازاریابی نیس��ت. در نتیجه تعریف این دو فرآیند به مانند هم اش��تباه 

هولناکی محسوب می شود. 
برای من برندس��ازی نوعی اس��تراتژی اس��ت. مفهوم برندس��ازی و 
اس��تراتژی به طور کامل با یکدیگر همپوش��انی دارند. به همین دلیل 
من تعریف مارتی نومیر را نزدیک ترین نمونه برای بیان فهمی درس��ت 
از برندس��ازی می دان��م: » هرگونه نتیجه حاص��ل از طراحی برنامه ای 
منس��جم برای افزای��ش ارزش برندمان و پرهی��ز از یکی انگاری آن با 
دیگ��ر رقبا از طریق ایجاد تمایز.« کاس��تی اصلی تعریف حاضر مربوط 
به هدف اصلی اس��ت. به این ترتیب فرآیند برندسازی هدفی کلی تر و 

البته حیاتی تر از تعریف مارتی را در خود دارد. 
به نظر من برندس��ازی به معنای اس��تراتژی سازمان مان برای جلب 
نظر مشتریان و کس��ب اعتماد و عالقه شان از این طریق است. به این 

ترتیب خریدار ترغیب به خرید محصوالت برندمان خواهد شد. 
بنا بر آنچه گفته شد، هدف اصلی از فرآیند برندسازی »خرید« است. 
در فرآیند برندس��ازی ما در تالش برای تاثیرگذاری بر روی دیدگاه ها 
و س��لیقه مش��تریان با هدف ترغیب شان به س��وی خرید محصوالت 
برندمان هس��تیم. وقتی ما بر روی هدف فوق توافق داش��ته باش��یم، 
فرآیند برند س��ازی بس��یار ساده و سر راس��ت خواهد شد: برندسازی 

فرآیند ترغیب مردم به سوی خرید است. 
به عنوان مثال، فروش��گاه آنالین زاپوس از خدمات مشتریان به عنوان 
هس��ته مرکزی فرآیند برندس��ازی خود اس��تفاده می کند. تونی هسیه، 
مدیرعام��ل زاپوس، در این باره اظهارنظر کاربردی دارد: »ما مدت ها قبل 
تصمیم به ایجاد برندی متمایز از یک فروش��گاه صرف کفش یا لباس یا 
حتی فروش صرف آنالین لوازم مورد نیاز مشتریان گرفتیم. هدف اصلی ما 
در آن زمان ایجاد برندی قدرتمند در زمینه خدمات مشتریان بود. به این 
ترتیب مزیت اصلی زاپوس نه در زمینه محصوالتش، بلکه کیفیت خدمات 
مشتریان نهفته اس��ت. این امر از طریق ایجاد تجربه ای لذت بخش برای 
مشتریان صورت می گیرد. به این ترتیب فرآیند افزایش ارزش برندمان با 

موفقیت ساماندهی خواهد شد.«
اس��تراتژی تاثیرگذار زاپوس همراه با ش��عاری جذاب تکمیل ش��ده 
اس��ت: تجربه خرید رایگان )بدون نیاز به پرداخت هزینه اضافی برای 
مش��اهده نظرات انتقادی کارشناس های فروش��گاه(، بازگشت رایگان 
سفارشات، پشتیبانی 2۴ ساعته در طول هفته. بدون تردید استراتژی 
مورد نظر زاپوس فرآیند خرید را برای مش��تریان بسیار ساده می کند. 
ای��ن امر رمز موفقیت آنها در دنیای آنالین به حس��اب می آید. به این 
ترتیب دیگر نیازی به س��رمایه گذاری بر روی تبلیغات گسترده ندارند. 
از نقطه نظر خریدار، س��فارش محصول از زاپوس ریس��ک های خرید 
آنالین را کاهش می دهد. به هر حال ش��ما ب��ه عنوان خریدار فرصت 
کاف��ی ب��رای امتحان محص��والت مختلف این فروش��گاه و در صورت 
تمای��ل بازگردانی تم��ام آنها بدون نیاز به پرداخ��ت هرگونه هزینه ای 
را دارید. وقتی مش��تریان تجربه مطلوبی از برند ما داش��ته باش��ند، ما 
از هرگون��ه فرآیند تبلیغاتی یا بازاریابی بی نیاز خواهیم ش��د. به عالوه 
تجربه مطلوب مش��تریان موجب افزایش ش��مار خریدارهای برندمان 

نیز خواهد شد. 
فرآیند برندس��ازی چندان پیچیده و دشوار نیست. با این حال مردم 
آن را بیش از اندازه دش��وار می س��ازند. دلیل این امر ناتوانی بسیاری 
از مردم در فهم درس��ت آنچه می خواهند اس��ت. به عبارت س��اده، ما 
به دلیل ناتوانی در فهم فرآیند درس��ت برندس��ازی آن را به مفهومی 
پیچی��ده و دش��وار بدل می کنیم. ش��اید م��ا باید گفت وگ��و پیرامون 
برندسازی را متوقف کنیم. در عوض بیشتر به تعیین اهداف و پیشبرد 
یک اس��تراتژی منسجم برای دس��تیابی به آن اهداف بپردازیم. هسته 
مرکزی این برنامه نیز کامال واضح اس��ت: چگونه مش��تریان را ترغیب 

به خرید کنیم.

BRANDکارگاهبرندینگ

راهنمای کلی توسعه و بازاریابی اپلیکیشن

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

به قلم: جرمی میلرژ کارشناس برندسازی
   ترجمه: علی آل علی   

شنبه
18 خرداد 1398

شماره 1325



آیا تا به حال در مورد کارکرد عالی بازاریابی محتوایی برای برخی کسب و کارها 
و عدم کارایی اش برای برخی دیگر از حوزه های کاری تامل کرده اید؟ بسیاری از ما 
در طول روز شاهد محتوای تبلیغاتی و بازاریابی فوق العاده ای هستیم، با این حال 

بسیاری از این محتواها موفقیت الزم را کسب نمی کنند. 
عبارت مش��هور »محتوا پادش��اه حوزه بازاریابی است« در طول چند سال اخیر 
بدل به یکی از کلیشه های رایج دنیای آنالین شده است. نکته مهم درخصوص این 

مفهوم نادرستی اش است. در حقیقت عبارت فوق هیچ گاه درست نبود. 
محتوا، به هر ش��کلی که باش��د، در نهایت چیزی بیش��تر از محتوای بازاریابی 
یا تبلیغاتی نیس��ت. شاید محتوای یک برند س��رگرم کننده، آموزنده، اسرارآمیز یا 
الهام گرفته از س��ایر کمپین های رقیب باش��د، با این حال هیچ قدرت جادویی در 
آن نهفته نیست. صرف طراحی محتوای ارزشمند توانایی هدایت برندمان به سوی 
موفقی��ت را ندارد. البته تا موقعی که برند ما یک المان مهم را به کار اضافه نکرده 
باشد. بازاریابی محتوایی بدون بررسی اهداف یک کسب و کار و افزودنش به کمپین 

هیچ دستاورد مشخصی نخواهد داشت. 
چه چیز بازاریابی محتوایی را کارآمد می سازد؟

به منظور کارایی محتوا ما باید درک صریحی از اهداف بازاریابی و کس��ب و کار 
داشته باش��یم. سپس امکان طراحی محتوایی جذاب برای دستیابی به آن اهداف 
وجود خواهد داش��ت. این امر به طور کامل عکس فرآیند تولید صرف محتوا برای 

نمایش به مخاطب است. 
پست های وبالگ، بازاریابی ایمیلی، کتاب های الکترونیک، پادکست ها، تبلیغات و 
سایر بخش های مرتبط باید در تصویری بزرگ تر هماهنگ شوند. اگر شما از الگوی 
بازاریابی محتوایی استفاده می کنید، نیازمند طراحی چارچوب خاصی برای تصویر 
عام برندتان هستید. این تصویر بزرگ باید بیانگر اهداف کسب و کارمان باشد. به 
همین دلیل هدف من از نگارش مقاله کنونی بررسی ۱۰ هدف کاری مناسب برای 

بازاریابی محتوایی است. 
1. ایجاد اعتماد و آرامش در میان مخاطب

بدون تردید این امر کامال واضح به نظر می رسد. همچنین برای شروع گزینه ای 
مطلوب به نظر می آید. وقتی برند ما ش��روع به تولید محتوایی جذاب، کاربردی و 
ارزشمند می کند، مخاطب به نکته ای مهم پی خواهد برد. این نکته امکان اعتماد 
به برند ماس��ت. در اینجا آش��نایی به موضوع کلی محتوای تولیدی اهمیت دارد. 
متاسفانه بسیاری از برندها بدون اطالع دقیق از حوزه موردنظر اقدام به تولید محتوا 

می کنند. نتیجه چنین اقدامی کیفیت پایین محتوا خواهد بود. 
کمب��ود اعتم��اد میان مخاطب هدف ی��ک برند موجب از بی��ن رفتن تالش ها 
می شود. به این ترتیب مخاطب کمترین توجهی به محتوای برند ما نخواهد داشت. 

2. جلب دیدگاه های تازه به سیستم بازاریابی مان
همه ما جمالت آموزش��ی آق��ای گودین در دوره های یادگی��ری بازاریابی را به 
یاد داریم. بس��یاری از بازاریاب های موفق کنونی شاگردهای وی بوده اند. مهم ترین 
توصیه آقای گودین به بازاریاب های تازه کار »ضرورت کسب ویژگی ماندگاری در 

ذهن ها« بود. 
محتوای تولیدی برند ما باید به اندازه کافی برای جلب نظر رسانه ها، شبکه های 
اجتماعی و س��ایر کانال های ارتباطی جذاب باش��د. به راس��تی دلیل این ضرورت 
چیس��ت؟ پاسخ کامال روشن اس��ت. به این ترتیب مردم برند و محتوای ما را پیدا 

خواهند کرد. 

ش��اید برند ما بهترین مخاطب ها را داشته باش��د، با این حال بدون تالش برای 
دستیابی به مخاطب های بهتر امکان تداوم حضور در میان برترین برندهای حوزه 
کس��ب و کارش را نخواهد داش��ت. بهترین راهکار برای نمایش مداوم نام برندمان 
ب��ه مخاطب تولید محتوای به یاد ماندنی اس��ت. به این ترتیب مخاطب هدف مان 

همیشه نام برند ما را در ذهن خواهد داشت.
3. دشواری یافتن مشکالت مخاطب هدف

نه، اشتباه نکنید. هدف از جست وجوی دشوار دیدگاه های تازه نوعی خودآزاری 
نیست. در حقیقت، بسیاری از کسب و کارها موفقیت خود را مدیون توانایی شان در 
زمینه حل مشکالت مخاطب شان هستند. برندهای بزرگ در زمینه حل مشکالت 

حوزه سالمت، مالی، سرپرستی کودکان، تجاری و فناوری پیشقدم هستند. 
وقتی ما درک مناس��بی از وضعیت مخاطب هدف مان داش��ته باشیم، شناخت 
مشکالت آنها و تالش برای حل شان کار چندان دشواری نخواهد بود. به این ترتیب 

کلید اصلی برای طراحی پیام مرکزی کمپین بازاریابی برندمان پیدا خواهد شد. 
کمپین های بازاریابی با اس��تراتژی منسجم همیش��ه بر روی مشکالت اساسی 
مشتریان دست می گذارند. به این ترتیب مخاطب هرچه بیشتر به سوی محتوای 
آن برندها هدایت خواهد شد. بهترین ایده در این میان برای تقویت انگیزه مخاطب 
هدف پاس��خگویی سریع به پرس��ش های آنها در شبکه های اجتماعی یا هر کانال 

ارتباطی دیگری است. 
4. مزیت های راهکار ما برای مشکالت 

بی تردید برند ما پس از شناس��ایی مشکالت مش��تریان آنها را به حال خود رها 
نمی کند. هدف اصلی ما در این میان گفت وگو پیرامون راهکارمان و توسعه هرچه 

بیشتر آن است. به این ترتیب امکان جلب توجه مخاطب پدید می آید. 
اگر ما رابطه ای نزدیک با مشتریان مان داشته باشیم، تالش برای فروش راهکارمان 
برای مش��کالت آنها چندان دش��وار نخواهد بود. در غی��ر این صورت باید کمپین 
بازاریابی منسجمی را طراحی کنیم. هدف اصلی این کمپین نمایش مزیت های راه 
حل برندمان برای مشکالت مشتریان است. همچنین در صورت وجود راهکارهای 

مشابه باید دلیل اولویت راهکار خودمان بر نمونه رقبا را ذکر کنیم. 
نکت��ه مه��م در این میان عدم بیان کیفیت راهکار برندمان اس��ت. ما باید نحوه 

تاثیرگذاری راه حل برندمان را به صورت واضح به مخاطب نشان دهیم. 
5. غلبه بر شکایت ها

هدف اصلی ما دستیابی به راهکار حل مشکالت مشتریان است، با این حال باید 
نیم نگاهی هم به شکایت مشتریان از راهکارمان داشته باشیم. 

آیا قیمت باالی محصول ما دردسرساز است؟ در این صورت باید متنی منسجم 
برای بیان علت قیمت باالی محصول مان تهیه کنیم. 

شاید مشتریان استفاده از محصول ما را بسیار دشوار یافته باشند. در این صورت 
باید نحوه کارکرد محصول مان را در قالب یک ویدئو آموزش��ی به مخاطب توضیح 

دهیم. 
در هر صورت، فهم ماهیت ش��کایت مش��تریان از برندمان و محصولش ضروری 
است. همچنین باید در راستای رفع مشکل موردنظر اقدامی سریع انجام دهیم. در 

غیر این صورت اعتبار برندمان به خطر خواهد افتاد.
6. ترسیم تصویری از زندگی همراه با محصول مان

جو ش��وگرمن، یکی از برترین طراح های تبلیغ��ات در عرصه بازاریابی محتوایی 
ب��ود. او تخصص وی��ژه ای در زمینه طراحی تبلیغاتی طوالنی در مجالت داش��ت. 
کت��اب تاثیرگذار وی تحت عنوان »دست نوش��ته های طراحی تبلیغات« به عنوان 
یکی از منابع مرجع برای بازاریاب ها به حس��اب می آی��د. در این کتاب جو تاکید 
بس��یار زیادی بر روی ترسیم تصویری جذاب از زندگی همراه با محصول برندمان 

برای مشتریان دارد. به این ترتیب امکان دستیابی به چشم اندازی مشترک به وجود 
خواهد آمد. در غیر این صورت ترغیب مخاطب به سوی خرید محصول مان بسیار 

دشوار خواهد بود. 
نکته مهم درخصوص تصویر موردنظر برندمان عنصر واقع گرایی اش اس��ت. اگر 

تصویر ما واقعی نباشد، فرآیند جلب نظر مخاطب با مشکل رو به رو خواهد شد. 
7. جلب نظر همکاران استراتژیک

در ابتدا موسسه CopyBlogger فقط شامل یک نویسنده حوزه تبلیغات بود. 
از همان نخس��تین روزهای فعالیت این س��ایت کیفیت مطالب موجب جلب نظر 
همکارهای استراتژی شد. فرآیند همکاری با برایان کالرک و ایجاد موسسه  کنونی 

CopyBlogger دقیقا حاصل همین فرآیند است. 
همکاری با دیگران فرصت مناسبی در زمینه جمع آوری استعدادها و مهارت های 
مختلف به برندها می دهد. اهداف برند ما هرچه باشد، از طریق همکاری استراتژیک 
ب��ا دیگران امکان کس��ب موفقیت وجود دارد. این ام��ر موجب کاهش هزینه های 

فعالیت و تقسیم سود بسیار باال میان شرکا خواهد شد. 
8. افزایش وفاداری میان مشتریان کنونی

این راهکار گزینه مورد عالقه من اس��ت. بدون تردید هر شرکتی نیازمند جذب 
مشتریان تازه است، با این حال بزرگترین سود یک برند تبدیل مشتریان فعلی اش 

به مشتریان وفادار است. 
نکته مهم درخصوص تبدیل مش��تریان فعلی به مشتریان وفادار توجه به ایجاد 
کمپینی ویژه برای آنهاس��ت. بدون تردید هر برندی برای جلب نظر مخاطب های 
تازه دس��ت به س��اخت کمپین می زند، با این حال کمتر برن��دی به دنبال ایجاد 
تجربه ای منحصر به فرد برای مش��تریان فعلی اش اس��ت. نکته مهم در این میان 
ضرورت خلق تجربه ای منحصر به فرد برای مشتریان فعلی است. کمپین موردنظر 
ما باید به گونه ای واضح ویژه مش��تریان فعلی برند باش��د. به این ترتیب مشتریان 

فعلی ارزش و اهمیت خود برای برندمان را خواهند فهمید. 
9. توسعه ایده های کاری تازه

جریان توسعه محتوا برای برندمان فرصتی ناب برای خلق ایده های تازه را فراهم 
می کند. 

آیا قصد تولید نمونه ای ارتقایافته از محصول تان را دارید؟ در این صورت به فکر 
افزودن برخی امکانات تازه به آن باش��ید. این امر عالوه بر جلب رضایت مشتریان 
ثابت برندمان موجب رفع مش��کالت بیشتری نیز خواهد شد. وقتی یک محصول 
توانایی حل مشکالت چندگانه  مشتریان را دارد، در کانون توجه قرار خواهد گرفت. 
جیم کالینز، نویسنده مش��هور حوزه کسب و کار، شروع سرمایه گذاری بر روی 
ایده تازه کاری را تحت ش��رایط خاصی توصیه می کند. مهم ترین شرط جیم برای 
این کار توجه به ش��روع ایده تازه از س��طح بسیار خرد است. به این ترتیب برند ما 
فرصت کافی برای ارزیابی واکنش مشتریان به ایده کاری تازه خود را خواهد داشت. 

10. ایجاد شهرت برای برندمان از طریق موتورهای جست وجو
بسیاری از بازاریاب های محتوایی توسعه شهرت برند در موتورهای جست وجو را 
دلیل نخست برای تهیه مطلب تبلیغاتی می دانند، با این حال اگر ما هدف فعلی را 
زودتر از سایر اهداف در دست اجرا قرار دهیم، نتیجه مطلوبی دریافت نخواهیم کرد. 
دلیل اصلی معرفی کار با موتورهای جس��ت وجو الگوریت��م آنها در طبقه بندی 
مطالب اس��ت. به این ترتیب اگر مطلب برند ما مورد عالقه خوانندگان باش��د، در 
موتورهای جس��ت وجو نیز رتبه مناسبی به دست خواهد آورد. در غیر این صورت 
جایگاه مطلوبی در میان مطالب برتر نتایج جست وجو نخواهد داشت، بنابراین ابتدا 

به ۹ توصیه قبلی توجه کنید سپس به سراغ کار با موتورهای جست وجو بروید. 
copyblogger :منبع

آیا قیمت مناسبی را برای محصوالت تان در 
نظر گرفته اید؟ 

بعد از اینکه محصوالت مورد نظر خود را تولید کردید، قیمت گذاری برای 
آنها، به یکی از دش��وارترین چالش ها تبدیل خواهد ش��د. انتخاب درست و 
س��ودآوری برای همه خوشایند اس��ت؛ این در حالی است که در روی دیگر 
س��که، انتخاب نادرست و ورشکستگی کس��ب و کار قرار گرفته است، اما به 
طور قطع، تعیین قیمت مناس��ب برای محص��والت، با حدس و گمان انجام 
نمی شود؛ برای محصوالتی که تولید کرده اید، یک قیمت مناسب وجود دارد 
و ش��ما می توانید با پاسخ دادن به سه سوال پیش رو، آن را تعیین کنید. در 

ادامه با ما همراه شوید:
1. بودجه اجرایی شما به طور کل چقدر است؟

اگر دقیقا بدانید که هزینه های جاری کسب و کار شما در ماه چقدر است، 
پس می دانید که باید چه میزان درآمدی را کسب کنید تا شرایط سر به سر 
را به وجود آورید. تنها کافی اس��ت که این عدد را به روند تولید خود اضافه 
کنی��د. برای مثال، اگر برنامه ریزی کرده اید که در طول یک س��ال، ۱۰۰۰۰ 
واح��د تولی��د کنید، می دانید که چه میزانی را باید به فروش برس��انید تا به 

نقطه سر به سر برسید.
با در نظ��ر گرفتن بودجه می توانید س��ناریوهای قیمت ه��ای متنوعی را 
مورد آزمایش قرار دهید، مثل قیمت بیش��تر و فروش واحدهای کمتر یا کم 
کردن قیمت و افزایش حجم تولید. از هر سناریو و روندی که پیروی کنید، 
می دانید که چه میزان فروشی باید داشته باشید تا بتوانید چراغ کسب و کار 
خود را روشن نگه دارید. میزان سودی که از هر فروش نصیب تان می شود را 
در نظر بگیرید؛ به این دلیل که باید تصمیم بگیرید که چه روشی برای شما 
کارساز است: برخی مدل ها با سود بسیار کم اجرا می شوند )مثل آمازون( و 

برخی دیگر نیز با سودهای هنگفت به کار خود ادامه می دهند )مثل اپل(.
2. کسب و کار شما چه هدفی را دنبال می کند؟

اگر می خواهید به س��رعت سهمی از بازار را در اختیار داشته باشید، پس 
قیمت های پایین به ش��ما کمک خواهند کرد. اگر میزان س��ود در ازای هر 
فروش برای ش��ما اهمیت دارد، تعداد فروش کمتر برای ش��ما مفید خواهد 
بود. با این حال، پیش��نهاد ما این اس��ت که برای احتیاط بیشتر، کار خود را 
با قیمت های بس��یار کم ش��روع کنید تا بتوانید بخش��ی از بازار را به دست 
آورید. اعمال این روش باعث می ش��ود که افزایش قیمت در آینده، دشوارتر 
ش��ود؛ مگر اینکه بتوانید ارزش یا فایده بیش��تر ی��ا جدیدتری را به خدمات 
یا محص��والت اضافه کنید. )همیش��ه تفاوت هایی وج��ود دارد که در ادامه 

می خوانید.(
3. مشتریان شما به چه چیزی نیاز دارند؟

ش��اید فکر کنی��د که می دانید، ام��ا احتماال عکس العمل آنها برای ش��ما 
تعجب آور خواهد بود. جو ورث، نویس��نده ای��ن متن، ماجرای جالبی را نقل 
می کن��د: »یکی از مش��تریان من روی یک ابزار تش��خیص موارد پزش��کی 
س��رمایه گذاری کرده بود که مصارف بس��یار اندکی داشت. زمانی که میزان 
فروش بعد از یکی دو سال کاهش یافت، شرکت تصمیم گرفت که قیمت ها 
را برای مقابله با رقیبان، به ش��دت کاهش دهد. متاسفانه این کار باعث شد 
که این دستگاه به عنوان یک وسیله بی ارزش شناخته شود که برای پزشکان 
جذابیت نداش��ت. پیش��نهاد من این بود که قیمت دستگاه را تا ۳۰۰۰ دالر 
افزایش دهند، این یعنی 2۰درصد افزایش قیمت. این ش��رکت در سال بعد 

موفق شد تا به 5۰درصد فروش بیشتر دست پیدا کند.«
قیمت گذاری می تواند یک روند تصمیم گیری پرفش��ار باشد، اما باید یک 
موضوع مهم را به خاطر داش��ته باش��ید: این تصمیم نهایی شما نخواهد بود. 
همانطور که در ماجرای باال خواندید، می توانید در آینده نیز قیمت های خود 
را تغییر دهید، اما در هر صورت باید مطمئن ش��وید که محصولی که تولید 
کرده اید، برای مش��تریان فایده داشته باش��د. اگر مردم آن را دوست داشته 

باشند، ممکن است که حتی قیمت بیشتری را برای آن پرداخت کنند.  
entrepreneur/ucan :منبع 

ایستگاهبازاریابی ضرورت فعالیت هدفمند برای موفقیت در بازاریابی محتوایی

اهداف مناسب برای بازاریابی محتوایی کدامند؟
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روش زندگی افراد موفق؛ آنچه فاتحان 
موفقیت را متمایز می کند

آیا تا به ح��ال به واکنش خود در مقابل چالش ها توجه کرده اید؟ 
آیا از مش��کالت می ترس��ید و از آنها فرار می کنید؟ یا اینکه س��عی 
می کنی��د مثل ناخدایی صبور و باتجربه کنترل اوضاع را در دس��ت 
بگیرید و کش��تی  زندگی تان را تا س��احل مقصود به سالمت هدایت 

کنید؟
به راستی چه چیزی باعث می شود عده ای از ما به فاتحان قله های 
موفقیت تبدیل ش��ویم؟ بعضی دیگر ناخواسته در قهقرا فرو رویم و 

عده ای هم در میان زمین و هوا معلق باشیم؟
ح��ال آنک��ه، خلق��ت آدم��ی به گون��ه ای اس��ت، ک��ه در ضمیر 
ناخودآگاهش کمال و موفقیت  را جست  وجو می کند. تقریبا انسانی 
را پی��دا نمی کنی��م که بگوید م��ن از موفقیت بی��زار و عالقه مند به 
شکس��تم. حتی کودکان هم در بازی های کودکانه شان می خواهند 
همیشه برنده باشند. گویی نیرویی از درون ما را به سمت پیشرفت 

و کمال تشویق می کند و از پس رفت و زوال باز می دارد.
جال��ب اس��ت بدانیم، معل��م توماس ادیس��ون مطمئ��ن بود که 
محتویات جمجمه ادیس��ون فقط گچ اس��ت و بارها این مس��اله را 
ب��ه او و خانواده اش گوش��زد ک��رده بود. هوندا  مدرس��ه را به دلیل 
فق��ر رها ک��رد و چون باور داش��ت امتحان اصل��ی در حیطه کار و 
زندگی اجتماعی اس��ت، بدون تالش برای اخذ مدرک دانش��گاهی 
برای افزایش دانش فنی اش چند دوره دانشگاهی کاربردی را پشت 
سرگذاش��ت. برایان تریس��ی معروف در ابتدای جوانی زندگی بسیار 
س��ختی را تجربه کرد، از دستفروشی تا انجام کارهای یدی دشوار، 
اما روزی از خود پرسید: »چگونه است که بعضی زندگی شان از من 
بهتر اس��ت؟« تکاپو برای یافتن پاس��خ این س��وال معماری زندگی 

برایان را تغییر داد.
چنین شرایط مش��ابهی در زندگی خیلی از ما اتفاق افتاده است، 
اما واقعا بیایید واکنش های مان را نس��بت به مش��کالت با این افراد 

مقایسه کنیم.
اف��راد موف��ق به ج��ای غرق ش��دن در دریای ت��رس و ابهام و یا 
س��وگواری برای زندگی از دست رفته ش��ان ، آستین ها را باال زده اند 
و خود را مجهز به س��الح مهارت های زندگ��ی کرده اند. یکی از این 
مهارت ها، »خودکنترلی« یا »Self-control« اس��ت. این مهارت 
به کنترل احساس��ات، خواس��ته ها و رفتارها کمک می کند، طوری 
که بتوان آنها را در مس��یر دس��تیابی به اهداف هدایت کرد. طبیعی 
اس��ت که بس��یاری از ما در مواجهه با مشکالت و موانع سر راه، آنها 
را به ط��ور اغراق آمیزی بزرگ می کنیم، آنقدر بزرگ که خودمان هم 
از آنها می ترس��یم و احساس می کنیم یارای مقابله با آنها را نداریم. 
نتیج��ه اینکه واکنش هایی مثل فرار از مش��کالت را از خود نش��ان 

می دهیم.
در حالی که س��رزنش ها و تحقیرهای معلم ادیسون هرگز او را از 
متحول کردن جهان بازنداش��ت. هوندا در حالی موفقیت و شهرتش 
را به دس��ت آورد، که معلمش اعتراف ک��رد، بزرگترین غفلت او در 
ط��ول دوران خدمتش ع��دم توجه به اس��تعداد بی نظیر هوندا بوده 
اس��ت. یا حتی برایان تریسی در جس��ت وجوی پاسخ سوالی که در 
ذهن داش��ت، راه غلبه بر چالش ها را با مطالعه زندگی افراد موفقی 

که با آنها  در تعامل بود، آموخت.
ادیس��ون، هوندا، تریسی و همه افراد موفق با شناختی که از خود 
داش��تند اجازه ندادند تحقیرها و موانعی که بر س��ر راه ش��ان س��بز 
می ش��ود، آنها را از مس��یر اصلی بازدارد. آنها همواره کنترل خود و 

شرایط موجود را در دست می گرفتند.
انس��ان های موفق به خود و باورهای انسانی شان بازگشته و مسیر 
موفقیت را با »خودشناسی« آغاز کرده اند. آنها معتقدند تا شناختی 
حاصل نشود، مدیریت و کنترل مفهومی نخواهد داشت. افراد موفق 
آموخته اند که توانمندی های انس��ان به قدری است که می تواند هر 
غیرممکنی را ممکن سازد. پس از اینکه سقف آرزوهای شان را بلند 
بسازند هراسی ندارند. آنها می دانند، فقط کافی است بیاموزند خود 
را چگونه در هر شرایطی کنترل کنند. زندگی در تصور افراد موفق، 
مثل رش��ته کوه هایی است که برای فتح هر قله الزم است پیمودن 

دره ها را هم تجربه کرد.
مهم این است که با شناختی که از خود داریم، در فراز و نشیب ها 
کنترل  احساس��ات، رفتارها و خواس��ته های مان را از دست ندهیم و 

ثابت قدم و متعادل تا فتح قله های موفقیت گام برداریم.
modirinfo :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

م��ارک بنیوف، موس��س ش��رکت س��لزفورس)بزرگترین تولیدکننده 
نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مش��تری( است که از وی به عنوان نابغه 
قرن در زمینه تکنولوژی نام برده می ش��ود. وی از همان دوران نوجوانی 
به برنامه نویس��ی عالقه مند شد و با طراحی بازی های آتاری و فروش آن، 
در س��ن ۱5 س��الگی به درآمد قابل توجهی دست پیدا کرد، با این حال 
وی در دانشگاه کالیفرنیا، رشته تجارت را انتخاب کرد تا بتواند نسبت به 
این حوزه مورد نیاز خود، اطالعات جامعی را به دست آورد. در این بین 
نیز به افزایش مهارت های خود در زمینه برنامه نویس��ی با کار داوطلبانه 
در شرکت اپل، پرداخت. این اقدامات باعث شد تا وی بتواند به جایگاهی 
دس��ت پیدا کند که به اس��تخدام ش��رکت اوراکل درآورده شود. میزان 
درخشش و موفقیت او در شغل جدید باعث شد تا در مدت زمانی کوتاه 
لری الیسون)موس��س شرکت اوراکل( او را به عنوان معاون خود انتخاب 
کند. همین امر نیز شروع دوستی این دو برای مدت ۱۳ سال شد. جالب 
اس��ت بدانید که وی جوان ترین فردی اس��ت که به چنین جایگاهی در 
این ش��رکت دست پیدا کرده است. با این حال پس از گذشت ۱۳ سال، 
مارک بنیوف خأل مدیریت را در خود حس کرد و همین امر باعث ش��د 
تا وی به دنبال تاس��یس ش��رکتی برای خود باش��د. در این بین اگرچه 
آق��ای الیس��ون در ابتدا موافقت خود را اعالم ک��رده و با 2 میلیون دالر 
س��رمایه گذاری خود ب��ه عنوان یکی از اعضای هیات مدیره مش��غول به 
فعالیت ش��د، با این حال پس از مدتی مارک بنیوف نس��بت به ماهیت 
اقدامات وی ش��ک کرده و این امر زمینه درگی��ری را به وجود آورد. در 
نهایت نیز وی موفق شد تا لری الیسون را از شرکت خود خارج کند. در 
حال حاضر نیز سلزفورس شرکت های مختلفی را با خود ادغام کرده که 
این خود به افزایش قدرت آن کمک بسیاری کرده است. او همچنین در 
زمینه نویس��ندگی نیز فعالیت های جدی ای را داشته و کتاب در پس ابر 
وی به عنوان پرفروش ترین کتاب سال 2۰۰۹ آمریکا انتخاب شده است. 
با توجه به توضیحات ارائه ش��ده، در ادامه به بررس��ی ۱۰ راز موفقیت از 

زبان این نابغه حوزه تکنولوژی خواهیم پرداخت. 
1-اگر ریسک پذیر نباشید، هیچ پاداشی به شما تعلق نخواهد 

گرفت 
هی��چ دلیلی برای ترس از ش��روع یک کار وجود ندارد. درواقع ش��ما 
ممکن اس��ت در بدترین حالت به خواسته خود دست پیدا نکنید که این 
امر به معنای بازگش��ت به نقطه شروع همراه با کسب تجربه-های گران 
بها خواهد بود. به همین خاطر نباید شکس��ت را یک فاجعه دانس��ته و با 
ت��رس از آن زندگی کنید. درواقع هر اقدام بزرگی همراه با ریس��ک های 
خود اس��ت که باید با ش��جاعت آنها را قبول کنی��د. در این رابطه توجه 
داش��ته باش��ید که انجام کارهای بزرگ، اقدامی کامال سخت خواهد بود 
که این امر درواقع بهایی است که باید برای اهداف خود پرداخت کنید. 

2-وظایف خود به عنوان یک مدیر را جدی بگیرید 
۹5درص��د از زمان آقای بنیوف صرف ش��رکت می ش��ود. وی در این 
رابطه عنوان کرده اس��ت که یک مدیر باید پرکارترین فرد تیم باش��د و 

هیچ موقعیتی برای پیش��رفت را از دس��ت ندهد. همچنین الزم است تا 
الهام بخش تیم خود باش��ید و خصوصیات خ��ود را به آنها منتقل کنید. 
برای مثال ش��ور و اشتیاق باالی آقای بنیوف نس��بت به کار خود باعث 
ش��ده اس��ت تا کارمندان نیز روحیه مضاعفی را دریاف��ت کنند. از دیگر 
ویژگی ه��ای یک مدیر این اس��ت که آینده نگری مناس��بی را داش��ته و 
بهترین تصمیمات را اتخاذ کند. همین امر باعث شده است تا این شرکت 
بتواند از بحران هایی نظیر حباب دات کام که بسیاری از استارت آپ ها را 
به نابودی کشاند، عبور کرده و با ابر برندهایی نظیر گوگل همکاری کند. 

3-انتظارات را در حد مشخصی نگه دارید 
 در زمینه رفتار با کارمندان و حتی س��طح توقع مشتریان، الزم است 
تا به نحوی شفاف سازی را انجام دهید که زمینه نارضایتی وجود نداشته 
باش��د. در موارد متعددی مشاهده می ش��ود که شرکت ها تمایل دارند تا 
س��طح خود را باالتر از آ نچه که هس��ت، نش��ان دهند که این امر باعث 
افزایش س��طح توقع مش��تری خواهد شد. بدون ش��ک این امر که افراد 
تصور کنند که ش��ما قصد فریب آنها را داش��ته اید، باعث خواهد ش��د تا 
وجهه ش��رکت کامال نابود ش��ود. این امر در حالی است که یک مشتری 
راضی، خود می تواند مبلغ برند شما باشد. در نهایت این امر که محدوده 
اختیارات همه افراد مرتبط با شرکت حتی سرمایه گذارها مشخص باشد، 

خود از بروز بسیاری از مشکالت جلوگیری خواهد کرد. 
4-فراموش نکنید که اعتماد همه چیزی است که شما به آن 

احتیاج خواهید داشت
درس��ت به مانند یک تیم ورزشی، هنگامی که افراد تیم به مربی خود 
باور نداش��ته باشند، رس��یدن به اهداف مشخص شده و بهترین عملکرد 
ممکن میسر نخواهد بود. این امر تنها شامل کارمندان نبوده و مشتریان 
نیز باید نسبت به برند شما اعتماد کافی را داشته باشند. به همین خاطر 
نیز الزم اس��ت تا خود را به درس��تی در رسانه ها مطرح کرده و به دنبال 

حضور و اهدافی بلندمدت باشید. 
5-از اهمیت شبکه های اجتماعی غافل نشوید 

آقای بنیوف بر این باور اس��ت که امروزه ش��بکه های اجتماعی قدرت 
دیده ش��دن به مراتب باالتری را در مقایس��ه با سایر روش های تبلیغاتی 
دارا هستند. همین امر نیز باعث می شود تا شاهد حضور تمامی برندها در 
شبکه هایی نظیر اینستاگرام باشیم. در این رابطه این امر که چگونه خود 
را نش��ان دهید نیز بسیار مهم خواهد بود. برای مثال فعالیت این شرکت 
در اینستاگرام ش��امل معرفی جدیدترین محصوالت، ارسال عکس هایی 
از محیط شرکت همراه با لبخند رضایت کارمندان، ارسال سخنرانی ها و 
معرفی افراد مهم شرکت و مواردی از این قبیل است. این تنوع در ارسال 
مطلب نیز از دیگر عواملی اس��ت که باعث می ش��ود تا مخاطب به دنبال 
کردن مطالب شما تمایل داشته باشند. در این رابطه الزم است تا قبل از 
ش��روع کسب وکار خود، نسبت به استفاده درست از قابلیت های اینترنت 

و شبکه های اجتماعی، اطمینان حاصل کنید. 
6-در تولید محصوالت به جامعه هدف توجه کافی داشته باشید 

در رابطه با محصوالت مارک بنیوف عنوان کرده اس��ت که وی چیزی 
را تولید می کند که خود از اس��تفاده از آنها ل��ذت می برد. در این رابطه 
وی تنها به عقیده خود بس��نده نکرده و نظ��ر اطرافیان خود را نیز جویا 

می ش��ود. همین امر نیز باعث می شود تا خروجی این شرکت، محصولی 
باشد که مورد استقبال قرار می گیرد. 

7-به دنبال ایده ای جدید باشید 
اصلی ترین دلیل موفقیت ش��رکت س��لزفورس، تح��ت وب بودن این 
نرم افزار اس��ت که سهولت کار بیشتری را به همراه دارد. اگرچه این ایده 
امروزه توس��ط بسیاری از شرکت ها مورد اس��تفاده قرار می گیرد، با این 
حال این موضوع در آن زمان یک نوآوری بسیار بزرگ محسوب می شد. 
به همین خاطر نیز توصیه می شود تا برای موفقیت، به دنبال حداقل یک 
ایده جدید و کارآمد در زمینه موردنظر خود باشید. در آخر توجه داشته 
باشید که ایده های جدید حتی می تواند در رابطه با روش مدیریتی شما 
نیز باش��د. برای مثال قانون ۱-۱-۱ از جمله ابداعات آقای بنیوف اس��ت 
که مورد توجه و تقلید بس��یاری از شرکت ها قرار گرفته است. این قانون 
بیان می کند که یک درصد از زمان کارمندان، یک درصد از س��ود و یک 
درصد از منابع ش��رکت هر ساله باید به امور خیریه اختصاص داده شود. 
این امر خود وجهه جذابی را در نزد عموم به این شرکت بخشیده است. 

8-رقبای خود را نادیده نگیرید 
از جمل��ه ویژگی ه��ای آق��ای بنیوف این اس��ت ک��ه وی در رابطه با 
رقب��ای خود بی پرده صحبت به میان م��ی-آورد. برای مثال وی همواره 
ش��رکت اوراکل را مورد انتقاد مس��تقیم قرار داده و تا زمانی که اس��تیو 
بالمر مدیرعامل ش��رکت مایکروس��افت بود، از اقدامات و رقابت ناس��الم 
شکل گرفته صحبت می کرد. درواقع این امر باعث می شود تا شما همواره 
نسبت به رقبای خود در شرایط آمادگی قرار داشته و شرکت خود را در 
برابر آنها ایمن نگه دارید. در نهایت این نکته را به خاطر داش��ته باش��ید 
که در دنیای تجارت، دشمن و دوست واقعی وجود نداشته و نباید رقیب 
خود را تا ابد در لیس��ت س��یاه خود بدانید. برای مثال با روی کار آمدن 
ساتیا نادال)مدیرعامل کنونی شرکت مایکروسافت( روابط این دو شرکت 

کامال دگرگون شده است.
9-با بهترین ها کار کنید 

کار کردن در کنار اس��تیو جابز و لری الیس��ون به عنوان دو اس��طوره 
کارآفرین��ی، در عملکرد و کس��ب تجربه مارک بنیوف تاثیر بس��زایی را 
داش��ته است. در این رابطه وی عنوان کرده است که بدون گذراندن این 
مراحل وی عمال نمی توانس��ت به جایگاه فعلی خود دس��ت پیدا کند. به 
همین خاطر نیز الزم اس��ت تا به دنبال راهی برای یادگیری از بهترین-

های عرصه خود باشید. 
10-در کار خود استقامت داشته باشید 

در مس��یر ش��کل گرفتن و رس��یدن ب��ه جایگاه حال حاضر ش��رکت 
سلزفورس، آقای بنیوف متحمل سختی ها و شکست-های متنوعی شده 
است، با این حال وی به دلیل عالقه و اعتقاد به کار خود، هیچ گاه قدمی 
رو به عقب را نداشته است. درواقع هنگامی که به خود باور داشته باشید 
و بتوانی��د یک هدف را در ذهن خود متصور ش��وید، در نهایت موفقیت 
برای ش��ما خواهد بود. به همین خاطر الزم اس��ت تا از صبر و استقامت 
کاف��ی برخ��وردار بوده و کارآفرینی را اقدامی س��اده و صرفا پش��ت میز 

نشستن، تلقی نکنید. 
knowstartup :منبع
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پاسخگویی مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر به مردم از طریق سامانه سامد
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با حضور در محل سامانه ارتباطی 
مردم و دولت )سامد( به سواالت و درخواست های مددجویان تحت حمایت و دیگر نیازمندان غیر مددجو 
پاس��خ داد.به گزارش س��ایت خبری کمیته امداد، احمد لطفی، ضمن پاسخگویی به درخواستها و شکایات  
متقاضیان که با این سامانه تماس گرفته بودند نسبت به حل موضوعات مطرح شده آنها قول مساعدت داد.
لطفی در حاشیه این ارتباط مردمی به خبرنگاران گفت: در فرصت زمان تعیین  شده برای کمیته امداد در 
محل سامانه سامد به این مرکز آمدم تا بتوانم به درخواست های مردم و مددجویان  پاسخ داده و راهنمایی های 
الزم برای آنها ارائه شود.وی در ادامه بیان کرد: سامانه سامد بستر مناسبی به منظور پاسخگویی سریع  به مطالبات شهروندان فراهم آورده 
و بایستی از این فرصت در جهت حل مشکالت  مردم بهره الزم برده شود.لطفی تصریح کرد: پاسخ گویی مطلوب مسئولین به مردم از 
طریق سامانه سامد یکی از خدمات بسیار ارزنده دولت در جهت توسعه دولت الکترونیک است که با صرف کمترین زمان و کاهش هزینه و 
مراجعات مردمی انجام می شود.مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: بیشترین درخواست های مردمی، تقاضای استفاده از 

حمایت های این نهاد بود که ضمن اعالم شرایط این نهاد برای تحت پوشش قراردادن، راهنمایی های الزم نیز ارائه داده شد.

رئیس برنامه ریزی گاز گلستان خبر داد:
صدور احکام کمیته های نظام تعالی سازمانی

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: رئیس برنامه ریزی گاز گلستان ازصدور احکام کمیته های نظام تعالی سازمانی خبر داد. مهندس ولی ا... 
مقصودلو در این رابطه گفت: مدل تعالی شرکت ملی گاز ایران و شرکت های تابعه همه ساله با هدف ایجاد فضاي رقابتي براي تعالي سازمان 
ها ، فضاي مناسب براي تبادل تجربیات موفق در شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی گاز وتشویق سازمان ها براي  انجام خودارزیابي با تدوین 
مسیر تعالی و توسعه شرکتها در راستای ارتقای بهره وری و تعالی صنعت در سطح شرکت ملی گاز برگزار می شود. وی افزود: در همین 
رابطه  شرکت گاز استان گلستان برای تحقق نقشه راه تعالی پس از دستیابی به جایزه سه ستاره در سال گذشته ، تالش دارد تا امسال نیز 
با مشارکت همه کارکنان جهت استمرار مدل تعالی به مظورارزیابی،عارضه یابی،شناسایی فرصتها وچالشها در راستای بهبود مستمر تالش 
نماید. مقصودلو تصریح کرد: برای دستیابی به این مهم کارگروه های مختلفی در شرکت تشکیل شده  که با صدور احکام جداگانه ای از سوی 

مهندس رحیمی مدیر عامل شرکت ، مدیر ، دبیر رؤسا ، اعضای کمیته ها و مسئول دبیرخانه تعالی سازمان منصوب شدند. 

مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان:
بیش از 50 صنعت بزرگ استان از گاز طبیعی برخوردارند

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان گفت: مصرف میانگین صنایع از گاز طبیعی بیش از ۱۹ میلیون 
مترمکعب در روز می باشد که درحال حاضر افزون بر5۰ صنعت بزرگ و 2۰ جایگاه CNG گازدار شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز هرمزگان، حمزوی پیش بینی کرد: براساس طرح جامع مصوب در شرکت ملی گاز۷۰میلیون مترمکعب از ظرفیت خط هفتم به استان 
هرمزگان اختصاص یابد.وی عنوان نمود: نیروگاه حرارتی بندرعباس، نیروگاه گازی قلعه-قاضی، نیروگاه ایسین، نیروگاه مپنا قشم، نیروگاه قشم 
مولد جزو نیروگاه های بزرگ گازدار هس��تند. حمزوی در خصوص برنامه های آتی ش��رکت در زمینه گازرسانی به شهرها و روستاهای باقی 
مانده استان ابراز داشت: گازرسانی به شهرستان بندرلنگه در حال پیگیری دریافت مجوز است و گازرسانی به باقیمانده شهر قشم، گازرسانی به 
شرق استان )شهرهای میناب، جاسک، سیریک و بشاگرد( در حال پیگیری اجرای خط انتقال صادرات گاز به کشور عمان می-باشد.حمزوی 
در ادامه به شرح فعالیت های شرکت در حوزه گازرسانی در سال جاری پرداخت و گفت: تکمیل شبکه درگهان و روستای هلر،شهر بستک، 
بندرخمیر، تکمیل شبکه فازهای ۴ و 5 بندرعباس، شروع عملیات اجرایی فازهای۶،۷ و ۸ شهر بندرعباس، روستاهای پارسیان، پیگیری اخذ 
مجوز و شروع عملیات اجرایی گازرسانی به تازیان پایین و دهستان ایسین، شهر قلعه قاضی و تخت ازبرنامه های گازرسانی می باشد.وی اضافه 
نمود: همچنین  پیگیری اخذ مجوز و شروع عملیات اجرایی گازرسانی به شهرهای فارغان و احمدی و روستاهای تابعه، ادامه عملیات اجرایی 
گازرسانی به شهر رودان )دهبارز(، تکمیل شبکه روستاهای دهستان باال،دهستان پایین، باینوج، شهرستان حاجی آباد و روستاهای تدروئیه، آل 
کندی، دهنگ و بیگلرآباد در شهرستان بستک نیز از دیگر برنامه ها و اقدامات شرکت گاز هرمزگان در سال ۱۳۹۸ می توان نام برد.مدیرعامل 
شرکت گاز هرمزگان با اشاره به میزان انشعابات و شبکه گازرسانی در استان یادآور شد: تاکنون بیش از ۳۷۰ کیلومتر خطوط تغذیه و شبکه 
و قریب به 5۰۰۰ انشعاب و بیش از ۷5۰۰ خانوار در استان در سال گذشته گازرسانی شده است.فواد حمزوی در بخش دیگری از سخنانش 
اظهارداشت: شرکت گاز استان هرمزگان عالوه بر انجام رسالت خطیر گازرسانی در راستای مسوولیت های اجتماعی نیز اقدامات چشمگیری 
انجام داده است. در حوزه فعالیت های اقتصادی، بخشودگی هزینه برقراری انشعابات بابت خانواده های مستمند به تعداد ۷۴ مشترک، همکاری 
با بخش صنعت و تقسیط پرداخت هزینه گازبها برای ۳ مشترک اصلی به تعداد ۶5 قسط، انتخاب شرکت گاز هرمزگان به عنوان دبیرخانه 
مرکزی پیاده سازی سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت )ABC ( می توان اشاره کرد.حمزوی مهم ترین رویداد شرکت گاز هرمزگان در سال 

۹۷ را کسب تقدیرنامه چهار ستاره جشنواره سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز عنوان کرد.

نصب 584 هزار انشعاب گاز در گیالن 
رشت- مهناز نوبری :  حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به اهتمام ویژه شرکت گاز برای برخورداری تمام نقاط 
استان از نعمت گاز طبیعی اظهار داشت: در اردیبهشت امسال بالغ بر هزار و 5۰۰ انشعاب گاز در سراسر استان نصب شده که 2۳ درصد 
از این میزان مربوط به حفرات خالی شهرها می باشد.وی با اعالم این موضوع بیان نمود: با نصب این تعداد انشعاب، مجموع انشعابات گاز 
در گیالن به 5۸۴ هزار عدد افزایش یافته است. حسین اکبر گفت: تمرکز شرکت گاز استان گیالن همزمان با آغاز نیم قرن دوم فعالیت 
شرکت گاز، بر روی افزایش سطح کیفی خدمات و اجرای پروژه های کیفی مختلف نظیر پروژه قرائت و چاپ همزمان صورتحساب می باشد 
با این وجود این شرکت گازرسانی به مناطق باقیمانده و حفرات خالی شهرها را از یاد نبرده و در جهت بهره مندی همه گیالنیان عزیز از 
گاز تالش می نماید.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان اظهار داشت: هم اکنون بالغ بر ۹۸ درصد خانوارهای شهری و روستایی و 
5۳۷۱ واحد صنعتی از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده تا پایان سال آینده ۱۱۳ روستای باالی 2۰ 

خانوار دیگر که در مناطق صعب العبور و کوهستانی استان قرار دارند از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

تقدیر از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان
اهواز- شبنم قجاوند: استاندار خوزستان با اهدای لوح تقدیر از مسئولیت پذیری و تالش های مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه 
ی خوزستان جهت همکاری در راستای کار گروهی و انجام اقدامات اضطراری در مدیریت سیالب بی سابقه خوزستان در سال جاری تشکر 
و قدردانی کرد.همایش روابط عمومی های استان خوزستان در استانداری، با موضوع سیل و نقش روابط عمومی های دستگاه های اجرایی در 
مدیریت و اطالع رسانی شفاف و سریع در این بحران برگزار شد.در این همایش از تورج فتاحی مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
خوزستان به دلیل تعهد و تالش در انجام مسئولیت های روابط عمومی در زمان بحران و اطالع رسانی کامل و جامع از سیل و تاثیر آن در 
شبکه برق، با اهدای لوح تقدیری از سوی استاندار خوزستان تقدیر شد.در حاشیه این همایش نیز مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل 
استانداری خوزستان با اهدای لوح تقدیری به مدیر روابط عمومی برق منطقه ای خوزستان جهت همکاری در برگزاری نمایشگاه دستاوردهای 
چهل ساله انقالب در سال ۱۳۹۷، تشکر و قدردانی کرد.پیش تر از این نیز، مدیر کل دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو از مدیر و 
مجموعه روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان در خصوص اطالع رسانی اقدامات انجام شده در حادثه سیل استان، تقدیر کرده بود. 

مدیرکل بهزیستی کرمانشاه:
تعداد "مددجویان" روز به روز در حال افزایش است

کرمانشاه – منیر دشتی: مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه جامعه هدف بهزیستی روز به روز در حال گسترش است، از 
همه دستگاه های استان خواست به هر نحو که میتوانند در حوزه خدمات رسانی به مددجویان بهزیستی کمک کنند.فاطمه رضوان مدنی 
در جلسه شورای مشارکت های مردمی بهزیستی که در بیت امام جمعه کرمانشاه برگزار شد در تشریح خدمات بهزیستی، طیف گروه 
های هدف بهزیستی را وسیع عنوان کرد وافزود: هرچند برخی در جامعه، بهزیستی را صرفا نهادی خدمات رسان به معلوالن می دانند، 
اما جامعه هدف بسیار متنوع و گسترده ای داریم که باید بیش از پیش به مردم معرفی شوند.وی افزود: یکی از خدمات اصلی ما، خدمات 
رسانی به معلوالن است و در حال حاضر هفت مرکز نگهداری معلوالن در استان داریم که از این تعداد دو مرکز با ۱2۰ مددجو مخصوص 
نگهداری معلوالن زیر ۱۴ سال و پنج مرکز با ۳۶۰ مددجو مخصوص نگهداری معلوالن باالی ۱۴ سال است.این مسئول با اشاره به وجود 
یک شیرخوارگاه در استان با نگهداری ۴۳ نوزاد، گفت: همچنین پنج خانه کودک و نوجوان در استان داریم که ۶۷ کودک و نوجوان در 
آنها نگهداری می شود.رضوان مدنی به وجود دو مرکز نگهداری بیماران مزمن در استان اشاره کرد و افزود: این مراکز با ۳۷۰ مددجو برای 
مردان و زنان فعال است.وی به نگهداری زنان و دختران فراری در مراکز بهزیستی اشاره کرد وافزود: در حال حاضر "خانه امن زنان" که 
برای نگهداری زنانی که یا از خانه فراری شده و یا در معرض آسیب هستند و نمی خواهند به خانه برگردند طراحی شده، ۱22 مددجو دارد.

رضوان مدنی تصریح کرد: در خانه سالمت دختران هم که مخصوص دخترانی است که از خانواده گریزان هستند هم اکنون ۱۰۹ دختر 
نگهداری می شود.مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به وجود ۱2 مرکز نگهداری سالمندان در استان، گفت: در حال حاضر ۳2۰ 
سالمند زن و مرد در این مراکز نگهداری می شوند.رضوان مدنی به مراکز درمان و کاهش آسیب دراستان هم اشاره کرد و افزود: هم اکنون 
22 مرکز ماده ۱5، هفت مرکز گذری )DIC(، دو مرکز موبایل سنتر و ۱۰ مرکز درمان سرپایی در استان جهت درمان و کاهش آسیب در 

سطح جامعه فعال است که مجموع این مراکز سال گذشته به یازده هزار و ۷۷۹ نفر خدمات رسانی داشته اند.

پرداخت بیش از 9 میلیارد تومان کمک بالعوض به سیل زدگان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنیاد مسکن استان از پرداخت ۹ میلیارد و ۱۷5 میلیون تومان کمک بالعوض به سیل زدگان 
استان خبر داد.بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی گلستان، مهندس زمانی نژاد، ابراز داشت: سیل اواخر سال ۹۷ استان 
گلستان به ۱۷ هزار و ۹۰۹ واحد مسکونی خسارت زد که از این تعداد 5 هزار و 2۴۶ واحد شهری و ۱2 هزار و ۶۶۳ واحد روستایی و ۱۰ 
هزار و ۶5۳ واحد تعمیری و ۷ هزار و 25۶ واحد احداثی هستند.مدیرکل بنیاد مسکن استان همچنین از معرفی ۸ هزار و 2۴۱ متقاضی 
خسارت دیده به بانکهای عامل خبر داد که از این تعداد ۹22 متقاضی موفق به عقد قرارداد با بانکها شده اند.مهندس زمانی نژاد با بیان اینکه 
پرداخت کمکهای بالعوض با نهایت دقت و سرعت در حال پرداخت است، از پرداخت ۹ میلیارد و ۱۷5 میلیون تومان کمک بالعوض به 2 
هزار و 5۱۸ سیل زده استان خبر داد.وی افزود: در بحث تعمیرات واحد های مسکونی کار در ۸۱۳ واحد شروع شده که تا کنون ۱۱ واحد 
اتمام یافته است.مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت: بنیاد مسکن استان تا کنون 25۹ واحد مسکونی را آواربرداری، ۳5۰ واحد پی کنی، 22 

واحد اجرای فونداسیون، ۱۰ واحد اجرای ستون، 5 واحد اجرای سقف و ۳ واحد به بهره برداری رسیده است.

اخبار

سـاری – دهقان : مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه سـاری گفت : مشارکت ادارات در کاهش مصرف انرژی 
راه حلی است تا مشترکان استان بتوانند با اطمینان و آرامش 

خیال زمستان و تابستان را پشت سر بگذارند .
س��بحان رجب پور مدیر ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های نفتی 
منطقه ساری بیان کرد :  امضاء تفاهم نامه همکاری با شرکت توزیع 
برق مازندران با هدف کاهش مصرف برق در ماههای پر مصرف سال 
، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری سه سال پیاپی 
افتخار همکاری با شرکت توزیع برق استان مازندران را دارد .سبحان 
رجب پوراظهارکرد : با توجه به ضوابط اجرایی تفاهم نامه همکاری با 
ش��رکت توزیع برق استان و استقبال جایگاهداران سی ان جی از این 
ط��رح این جایگاهها در س��اعات اوج مصرف ب��رق به منظور خاموش 
نمودن کمپرس��ورهای جایگاه به دو گروه تقس��یم شدند .وی افزود : 

زمان اس��تراحت جایگاههای س��ی ان جی برای ج��دول گروه یک از 
س��اعت ۱2 الی ۱۴ و جایگاههای گروه دو از س��اعت ۱۴ الی ۱۶ می 
باشد که با نصب بنر در ورودی جایگاه در ساعات اوج پیک بار نسبت 
به خاموش نمودن کمپرسور و کلیه تجهیزات برقی و استراحت جایگاه 
اق��دام می کنند .رجب پور ادام��ه داد : طی هماهنگی با جایگاههای 

سی ان جی مس��ئولین جایگاهها موظف شدند در زمان استراحت از 
دس��تگاههای کمپروسور ودیگر تجهیزات جایگاه بازدید فنی به عمل 
آورده و در صورت نواقص احتمالی نس��بت به رفع آن اقدام نمایند و 
با بررس��ی به عمل آم��ده میزان فروش جایگاه نس��بت به زمان قبل 
تغییری ندارد .رجب پور ضمن تش��کر و قدردانی از مش��ارکت ادارات 
در خدمات رس��انی مطلوب به مردم ، گفت : وظیفه ملی ما حکم می 
کند در زمستان و تابستان به یاری سازمانهای خدمات رسان آمده ، تا 
مشترکان استان بتوانند با اطمینان و آرامش خیال زمستان و تابستان 
را پش��ت س��ر بگذارند .مدیر منطقه ساری ضمن قدر دانی از زحمات 
متقابل دو شرکت توزیع برق و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه س��اری در امر صرفه جویی برق ، تاکید کرد : منطقه س��اری 
افتخار دارد ش��رکت توزیع برق را س��ه س��ال پیاپی در صرفه جویی 

برق یاری نماید .

ایالم- هدی منصوری: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری 
ایالم  گفت: طی سـال گذشته 5460 فقره انشعاب آب و 8365  

فقره  انشعاب فاضالب در ایالم واگذار شد.
مهندس مظاهری با بیان اینکه شرکت آبفای استان ایالم تالش دارد تا 
خدمات خود را در بخش های مختلف آب و فاضالب گسترش دهد افزود: در 
سال ۱۳۹۷ تعداد 5۴۶۰ فقره انشعاب آب و۸۳۶5 فقره انشعاب فاضالب به 
متقاضیان در شهرهای استان واگذار شد که با این اقدام، تعداد انشعابات آب 
در شهرهای استان  به بیش از ۱۴۴۳5۰ فقره و تعداد انشعابات فاضالب نیز 

به بیش از ۷۷۳۶۰ فقره رس��ید.وی خاطرنشان ساخت:  افزایش انشعابات 
واگذار ش��ده برای سال جاری در دستور کار شرکت آبفا ایالم قرار دارد که 
پیش بینی می شود طی نیمه نخست سال جاری تعداد 225۰ فقره انشعاب 
آب و ۳2۰۰ فقره  انشعاب فاضالب به متقاضیان در شهرهای استان  واگذار 
شود.   وی افزود:  در حال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شهری استان از آب 
شرب سالم و بهداشتی بهره مند هستند و بیش از 5۴  درصد تحت پوشش 
خدمات فاضالب قرار دارند که پیش بینی می ش��ود این عدد تا پایان شش 

ماهه اول سال جاری به 5۶ درصد افزایش یابد.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شـرکت شـهرکهای 
صنعتی اسـتان قزوین : در سـال گذشـته ) 1397 (، 182 طرح 
صنعتي و واحد تولیدي مسـتقر در شـهرکها و نواحي صنعتي 
اسـتان براي دریافت تسهیالت طرح رونق سـرمایه در گردش 
و بازسـازي و نوسـازي صنایع به بانکهاي عامل بـا هدف رونق 

اقتصادي ، تولید و ایجاد اشتغال پایدار معرفي شدند.
 “ حمید رضا خانپور “ در حاش��یه بازدی��د از چند واحد تولیدي در 
شهرک صنعتي کاسپین 2 ) آبیک ( اظهار داشت: در راستاي برنامه هاي 
اقتصاد مقاومتي ، رفع موانع و رونق تولید، فعال سازي ظرفیت تولیدي 
واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط و ارتقاي توان رقابت پذیري آنها و 

کم��ک به راه ان��دازي واحدها و طرحهاي صنعتي  بیش از ۱۸2 پرونده 
متقاضیاني که در س��ایت بهین یاب ثبت نام کردند مورد بررس��ي قرار 

گرفت و به بانکهاي عامل معرفي شده اند.وي با اشاره تسهیالت پرداختي 
به واحدها و طرحهاي صنعتي مستقر در شهرکها و نواحي صنعتي گفت 
: از میان 5۹ طرح مصوب در س��ایت بهین یاب ، به 5۳ واحد تولیدي و 
۶ طرح صنعتي ، مبلغ یک هزار و ۳2۰  میلیارد ریال تسهیالت پرداخت 
ش��ده است و تعدادي از واحدهاي مستقر در شهرکها بصورت مستقیم 
و هماهنگي با بانک ها تس��هیالت دریافت کرده اند.مدیر عامل شرکت 
شهرکهاي صنعتي استان قزوین تصریح کرد:  طرحها و واحدهاي صنعتي 
که تکمیل کننده رنجیره تامین، داراي بازار و اشتغالزایي مناسب، صادرات 
گرا، دانش بنیان و صنایع نوین رقابت پذیری با واحدهای صنعتی کوچک 
و متوسط و .... باشند جهت اخذ تسهیالت به بانکها معرفي خواهند شد. 

قم- مراسم اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد همانند سالهای 
گذشته در میدان آستانه با مشارکت گسترده مردم نیکوکار قم و 

حضور مدیران استان برگزار شد.
به گزارش س��ایت خبری کمیته امداد، اکبر میرشکار، مدیرکل کمیته 
امداد استان قم ضمن قدردانی از مردم نیکوکار قم در خلق حماسه پرشور 
اکرام ایتام امس��ال گفت: باز هم ش��اهد حماسه ای دیگر از مردم در خلق 
صحنه هایی بی بدیل بودیم. میرشکار افزود: به عنوان مثال یک کارگر 2۰ 
میلیون تومان تمام پس اندازش اش را به نیازمندان اهدا کرد، جوانی که از 
فرانسه آمده بود و حامی ۱۶ یتیم شد، یا بانوان جوانی که النگوهای خود را 
بریدند و به ایتام اهدا کردند. وی مهمترین دستاورد رسانه ها و صدا وسیما 
را حضور گسترده مردم و فرهنگ سازی در اکرام ایتام عنوان و اظهار کرد: 
تمام صحنه های یتیم نوازی مردم کریم و سخاوتمند قم توسط رسانه ها 

ثبت و ماندگار شد. مدیرکل کمیته امداد استان قم با بیان اینکه مجموع 
کمکهای نقدی، واریز به حسابهای امداد و چک های تحویلی بیش از 5۴۰ 
میلیون تومان شده است تأکید کرد: مردم مطمئن باشند، کمک هایشان 
نزد ما امانت است و در اسرع وقت به دست نیازمندان واقعی خواهید رسید. 

میرشکار با اش��اره به پخش چهار گزارش از وضعیت زندگی خانواده های 
دارای فقر و مشکالت درمانی شدید خاطر نشان کرد: تمام کمکهای مردمی 
خاص این خانواده ها فقط برای رفع مش��کالت همان خانوارها صرف می 
ش��ود و حتی در صورتیکه کمکهای مردمی برای رفع مشکالتشان کافی 
نباشد از طریق کمیته امداد و خیران به آنها کمک خواهیم کرد. وی با اشاره 
به استقبال مردم از طرح های اکرام ایتام و محسنین و شفا در کمیته امداد، 
گفت: مجموعا تع��داد ۸۳۶ حامی با تکمیل فرم های مخصوص، حمایت 
خود را از ۱۱۰۰ فرزند طرح های اکرام ایتام و محس��نین اعالم کردند. در 
این مراسم احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی و 
عضو هیئت رئیسه مجلس نیز با اشاره به اینکه مراسم اکرام ایتام در میدان 
آس��تانه قم، هر سال باش��کوه تر از گذشته برگزار شد  گفت: استان قم در 
زمینه تکفل ایتام به خودکفایی رسیده و امسال معین استان ایالم نیز بودیم.

اراک- مینو رستمی: تقاطع غیر همسطح شریعتی اراک جهت 
ارتباط جریان ترافیک خیابان شـریعتی بـه خیابان طالقانی، با 
حضور شهردار، رییس و اعضای شورای اسالمی شهر، مسوولین 

شهری و خانواده معظم شهدا به بهره برداری رسید.
مهندس ش��فیعی 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 2۰۰ متر با رمپ 
میرزای شیرازی، جریان ترافیک محور اصلی خیابان شریعتی را به خیابان 
طالقانی متصل می کند و در زیر پل تمامی دسترس��ی های محلی جهت 
تردد سهل و آسان وسایل نقلیه دیده شده است. مهندس شفیعی، شهردار 
اراک در آیین افتتاح طوالنی ترین تقاطع غیر همسطح اراک مطرح کرد: 
تقاطع غیر همسطح شریعتی با طول عرشه هزار و دویست متر؛ جریان 
ترافیکی خیابان ش��ریعتی و طالقانی را به هم متصل می کند، به طوری 
که زیر این تقاطع تمامی مس��یرهای دسترس��ی دیده شده است. محور 
راست تقاطع غیرهمسطح شریعتی که خیابان شریعتی و میرزای شیرازی 
را ب��ه ه��م متصل می کند تا یک ماه آتی به بهره برداری می رس��د. 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 رس��د و تیم 
مدیریت شهری اراک این نوید را به شهروندان می دهد که تا پایان سال 
۹۸ 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 
2۰۰ 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 
اس��ت، همچنین با توجه به اینکه انتهای این تقاطع یک مدرسه وجود 

دارد، به جهت سهولت در تردد دانش آموزان و ایمن سازی مسیر نرده کشی 
امش��ب انجام می ش��ود و در زیر پل نیز امکان تردد وجود دارد که خط 
کش��ی 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 ۹۸ عمال تمامی تقاط  های غیرهمسطح شهر اراک تکمیل و 
افتتاح می ش��وند.وی با اشاره به رونمایی از سامانه شفاف سازی اطالعات 
شهرداری اراک تحت عنوان »عیان« گفت: طبق وعده ای که به مردم داده 
شده بود، شهروندان از امروز می توانند از طریق سامانه »عیان« به تمامی 
اطالعات شهرداری دسترسی داشته باشند و هر اطالعاتی که شهردار به 
آن دسترس��ی دارد، در اختیار شهروندان نیز قرار دارد.مهندس شفیعی 
اضافه کرد: این سامانه با استفاده از تجربیات شهرهای بزرگ و موفق در 
راه اندازی و اس��تفاده از چنین سامانه ای، طراحی شده است و هدف این 
است که شهروندان در کمترین زمان و بدون رفت وآمد اطالعات الزم را 
دریافت کنند، همچنین افق پیش بینی ش��ده برای سامانه »عیان« این 
است که ظرف یک سال آینده شهروندان از درون منزل با کلیک بر روی 
آدرس و منطقه خود تمامی اطالعات مربوط به طرح تفضیلی، پروانه ها، 

بهای خدمات و ... را دریافت کنند. 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

کاهش مصرف برق استان با همکاری منطقه ساری

توسط آبفا شهری استان ایالم انجام شد؛

واگذاری13825 فقره انشعاب آب و فاضالب در سال گذشته

مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي خبر داد:
پرداخت یک هزار و 320 میلیارد ریال تسهیالت به واحدها و طرحهاي صنعتي 

مدیرکل کمیته امداد استان قم عنوان کرد:
یتیم نوازی پرشور مردم قم در 21 رمضان

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

کرج- خبرنـگار فرصت امروز: مدیر عامل شـرکت شـهرک های 
صنعتی البرز اعالم کرد: کلینیک کسب و کار با هدف خدمات رسانی 

بهتر به صنایع در شهرک های صنعتی این استان آغاز به کار کرد.
محمد امین فرشی افزود: با راه اندازی این کلینیک، تیم های توانمند به 
واحدهای تولیدی خدمات الزم ارائه خواهند داد.وی گفت: تسهیل در تأمین 
مواد اولیه، تبلیغات، بازار یابی، شناسایی بازارهای جدید داخلی و صادراتی، 
اخذ نش��ان و استانداردهای الزم برای حضور در بازارهای جدید و آموزش 
نیروهای کار از عمده اهداف تشکیل این کلینیک است.فرشی اظهار داشت: 
هس��تیم.وی اضافه کرد: مش��اوران کلینیک کسب و کار در مرکز خدمات اکنون به دنبال جذب بودجه از س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان 

فناوری کس��ب و کار ش��هرک صنعتی اش��تهارد خدمات رسانی به تمام 
شهرک های صنعتی استان را با جدیت هر چه بیشتر در سال رونق تولید 
ملی در دس��تور کار قرار می دهند.مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
البرز ادامه داد: محل اس��تقرار کلینیک کسب و کار واحدهای صنعتی در 
ش��هرک صنعتی اشتهارد بوده اما دایره خدمات رسانی آن به شهرک های 
صنعتی در کل استان است.فرشی گفت: در دیگر شهرک های صنعتی مانند 
نظرآباد، سپهر و سیمین دشت که از شهرک صنعتی اشتهارد فاصله دارند، 
کلینیک های سیار خدمات کسب و کار راه اندازی می شود.بیش از سه هزار 
و 5۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در شهرک های صنعتی استان فعال هستند.

اهواز- شبنم قجاوند: سرپرست شـهرداری و شهردار منتخب 
اهواز بر اجرای برنامه های ویژه بانوان تاکید کرد.

موسی شاعری در حاشیه آیین رونمایی از محصوالت موسسه فرهنگی 
هنری آب و آیینه در پاس��خ به سواالت خبرنگاران در زمینه پارک های 
بان��وان اظهار کرد: احداث پارک های بانوان ش��هرداری می توانس��ت با 
جانمایی و طراحی بهتری انجام شود.سرپرست شهرداری اهواز ادامه داد: 
سیاس��ت ما این است که شهرداری رویکردی اجتماع محور داشته باشد 

و در این رویکرد بانوان با دارا بودن نقش اساس��ی در توس��عه اجتماعی، 
جای��گاه ویژه ای دارند.ش��هردار منتخب اهواز وع��ده داد: قصد داریم با 
توس��عه امور بانوان فعلی شهرداری و تبدیل آن به مجموعه تخصصی تر 
جلس��ات و برنامه ریزی هایی را با حضور نخبگان  ترتیب داده و برنامه 
های  اختصاصی بانوان را در حوزه های مختلف زیرساختی، توانمندسازی، 
کاهش آسیب های اجتماعی و... با سازماندهی سمن های فعال در حوزه 
بانوان، انجام دهیم.وی تاکید کرد: باید امور را به دس��ت مردم بس��پاریم 

و دولت و ش��هرداری ها نقش نظارتی داش��ته باشند.شاعری با اشاره به 
ضرورت توس��عه متوازن در محالت مختلف شهر بیان کرد: باید به همه 
بخش ها بویژه محالت کم برخوردار توجه کنیم و تمرکزی بر روی یک 
نقطه نداریم.سرپرس��ت ش��هرداری اهواز در پایان گفت: قطعاً مشکالت 
بسیار است و ما ادعایی برای حل تمام آنها نداریم. در حال حاضر مشغول 
ارزیابی سیستم هستیم، امیدواریم با اصالح فرآیندها و ساختارها با یک 

سازماندهی جدید حرکت خود را آغاز کرده و گامهای موثری برداریم. 

کلینیک کسب و کار در شهرک صنعتی البرز آغاز به کار کرد

تاکید شهردار منتخب اهواز بر اجرای برنامه های ویژه بانوان

شنبه
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شماره 1325



کسب و کـار نویــن تلفن مستقیم: 1486073290 www.forsatnet.ir

به دنبال تش��دید اقدامات اجرایی قوانین آنتی تراست در ایاالت متحده  آمریکا 
علی��ه بزرگ ترین  ش��رکت های توس��عه دهنده  فن��اوری دنیا، ش��رایط خاصی بر 

بازارهای سهام و ارزش سهام این شرکت ها حاکم شده است.
در هفته های گذش��ته و در اکثر دپارتمان های نهادهای نظارتی ایاالت متحده  
آمریکا، بحث های جدی بر س��ر اعمال نظارت دقیق تر بر فعالیت های طالیه داران 
فناوری دنیا به منظور پیشگیری از شکل گرفتن اجماع پنهان و انحصارطلبانه  این 
ش��رکت ها مطرح شده است. گروهی از سناتورها و مقام های دولتی که به وجود 
تراس��ت متشکل از این ش��رکت های بزرگ حوزه فناوری مظنون بودند، مجدانه 
به دنب��ال وضع و اجرای قوانین آنتی تراس��ت )AntiTrust( علیه آنها و نظارت 

مستمر و موشکافانه هستند.
در  این  زمینه ، تراست )Trust( به گروهی از اعضا اطالق می شود که هر یک 
ذی نفع یک یا چند مجموعه با موضوع فعالیت همگن با س��ایر اعضا هس��تند و 
عمال در کنار یکدیگر با هدف حفظ و توس��عه   منافع گروه شان در محیط فعالیت 
با س��ایر رقبا )خارج از گروه( به سیاست گذاری مش��غولند. تراست ها غالبا سهم 
قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند و همواره در تالش��ند با ارزیابی و تحلیل 
بازار و موضع گیری صحیح در محیط رقابتی، با نوآوری و استفاده از ظرفیت های 
هر یک از مجموعه های زیر پوشش خود، سهم بازار خود را حفظ و ارتقا دهند و 

حاشیه  سود خودشان را تقویت کنند.  
در مقاب��ل از منظ��ر اکث��ر مکاتب در عل��م اقتصاد، انحص��ار داخلی موضوعی 
نامطلوب اس��ت ک��ه اثر منفی بر تجارت می گذارد و رک��ن مولدبودن اقتصاد آن 
کش��ور را خدش��ه دار می کند. به طورمثال، اگر انحصار تولید و ریس��ندگی الیاف 
در اختی��ار یک فرد یا گروه خاص باش��د، دیگر فرصتی ب��رای دانش آموختگان 
رشته های مهندسی نس��اجی وجود ندارد و کسب وکارهای کوچک یا نوپای این 
حوزه  صنعت به شکست و ترک بازار محکوم هستند. انحصار داخلی اینچنینی در 
درازمدت موجب کاهش قدرت رقابت در عرصه  بین المللی و از بین رفتن صادرات 

آن رسته  خاص محصول می شود.
حال چنانچه یک تراس��ت به دنب��ال تثبیت جایگاه خ��ود و مجموعه های زیر 
پوش��ش ازطریق انقب��اض رقابت و انحصار به جای نوآوری و تولید بهینه باش��د، 
عم��ال به جبهه  مخربی برای اقتصاد و محدود کننده  تجارت تبدیل خواهد ش��د. 
در ادوار مختلف، قوانینی به منظور پیش��گیری و مقابله با ش��کل گیری و فعالیت 
چنین تراست هایی تدوین و وضع شده که به آنها به اصطالح قوانین آنتی تراست 
می گوین��د، بنابرای��ن زمانی که از قوانین آنتی تراس��ت صحبت می ش��ود، منظور 
تراستی است که با رویکرد انحصارطلبی، فعالیتش پیامدهای منفی برای اقتصاد 

و محیط کسب وکار دارد.
به دنب��ال طرح مس��ئله  وض��ع قوانی��ن آنتی تراس��ت علیه ش��رکت های اپل، 
آمازون،گ��وگل و فیس ب��وک در محاف��ل س��ناتورهای مجل��س نماین��دگان و 
 Federal Trade( گمانه زنی های متعدد درباره  آن، کمیس��یون تجارت فدرال
 Department of( و وزارت دادگس��تری آمری��کا FTC ی��ا)Commision

Justice( ی��ا DOJهر یک بر لزوم تحقیق و تفحص هرچه  دقیق تر از فعالیت ها 
و کارنامه  مالی این ش��رکت ها تأکید و این موضوع را به صورت عمومی نیز اعالم 
کردند. هدف از این اقدامات نظارتی و بازرس��ی های جامع، پیشگیری از اثرهای 
نامطلوب تشکیل یک تراست بزرگ در بازار فناوری اطالعات و سایه  سرکوب آن 
بر سر کسب وکارهای کوچک تر و نوظهور است که متعاقبا اقتصاد ایاالت متحده  

آمریکا را نیز متأثر می  کند.
با استناد به گزارش های خبری منتشرشده، مسئولیت بازرسی از اپل و گوگل 
 )FTC( برعهده گرفته و کمیسیون تجارت فدرال )DOJ( را وزارت دادگستری
هم با تش��کیل تیم های تجس��س، بازرس��ی از فعالیت های فیس ب��وک و آمازون 
را به دس��ت گرفته اس��ت. همه  این اقدامات به منظور کش��ف ردپای فعالیت ها و 
رابطه هایی اس��ت که از حلقه مدیریتی از ذی نفعان این ش��رکت ها نشان داشته 
باش��د. نکته  جالب اینجا است که هیچ واکنشی هم این شرکت ها نشان نداده اند. 
از این رس��یدگی ها به عنوان یک��ی از پیچیده ترین اقدام��ات نظارتی و تحقیقی 
تاریخ ایاالت متحده آمریکا یاد می کنند که در زمینه  اجرای قوانین آنتی تراس��ت 

انجام می شود.
با علنی ش��دن این موضوع، بازار سهام وال اس��تریت نیز شوکی جدی دریافت 
کرد و این چهار شرکت روی هم رفته چندمیلیارد دالر از ارزش کلی بازار خود را 
از دست دادند. دلیل عقب نشینی برخی سرمایه گذاران نیز حفظ سرمایه  خود از 
ریسک ریزش ناشی از وضع سخت گیرانه  این قوانین برای غول های فناوری بود. 
دراین میان، بیش��ترین نسبت ریزش در هفته  گذش��ته برای گوگل و فیس بوک 

به ترتیب با ۷ و ۹ درصد ثبت شده است. 
همچنین، طبق ب��رآورد پایگاه فوربس در پی این رخدادها، جمعا ۱۶ میلیارد 
دالر از ثروت مدیران این چهار ش��رکت بزرگ حوزه فناوری کاس��ته شده است. 
ش��رکت هایی که زمانی سیاست مداران برجسته  کشورشان به دلیل حجم نوآوری 
در فناوری و تولید و اش��تغال زایی از آنها تمجید می کردند، اکنون انگشت اتهام 
مقام های دولتی و واحدهای نظارتی و حتی اتحادیه  اروپا به سوی ش��ان دراز شده 
و در آستانه  مواجهه با مقررات جدیدی هستند که بی شک از انعطاف فعالیت شان 

خواهد کاست.
در مقطع زمانی مش��ابه در س��ال قبل و در اظهارنظری مس��تقیم و بی پرده، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، برخی از این شرکت ها را بالقوه  
تشکیل یک تراست بزرگ دانسته بود. در سه ماه گذشته، کار به جایی رسید که 
دیوید سیس��لین، رئیس کمیته  فرعی آنتی تراس��ت در مجلس نمایندگان ایاالت 
متحده  آمریکا، دستور آغاز بازرسی ها از فیس بوک را باتوجه  به حساسیت موضوع 
مالکیت این ش��رکت بر دو شبکه  اینس��تاگرام و واتس آپ صادر کرد؛ شبکه هایی 
که هر یک بیش از یک میلیارد کاربر در سرتاس��ر جهان دارند. گوگل نیز به اتهام 
سوءاستفاده از جایگاه قاطعش در حوزه  تبلیغات موتورهای جست وجو با برخورد 
س��نگین اتحادیه اروپا مواجه و به پرداخت س��ه مرحله جریمه هنگفت ملزم شد 
که به نظر می رس��د مقصود از این اقدام تنبیهی، القای تقید سازمان های نظارتی 

به اجرای س��خت گیرانه  قوانین آنتی تراست باش��د. درمقابل، دادگاه عالی ایاالت 
متح��ده  آمریکا با ص��دور حکمی، تعقیب قضایی اپل را به دلیل تک قطبی ش��دن 

مرجع فروش نرم افزارهای آیفون و آیپد )App Store( به جریان انداخت.
در جبهه  مقابل، هم اکنون هر یک از این شرکت ها به دنبال تقویت تیم وکالت 
خود برای رد اتهامات واردش��ده درباره  تش��کیل تراس��ت مش��ترک با سایر رقبا 
هس��تند. اینکه اکنون در بطن حسابرس��ی های درحال انجام چه می گذرد و چه 
موضوعاتی در صدر اهداف این بازرس��ی ها اس��ت، چندان مش��خص نیست، اما 
در هر ش��رکت، دس��تاویزهایی برای این سلسله بازرسی ها از دیدگاه کارشناسان 

متصور است:
اپل

تاکنون، برخی فعاالن بازار فناوری چندین ش��کایت علیه این ش��رکت مطرح 
کرده اند که محور مش��ترک آنها، رویکرد انحصاری اپل در نحوه  نصب و استقرار 
اپلیکیشن روی پلتفرم های iOS است. به طورمثال، پدیدآورندگان دو اپلیکیشنی 
ک��ه خدمات مدیریت و کنترل زمان کار با اپلیکیش��ن ها به کاربر ارائه می دادند، 
به دلیل حذف شدن ش��ان از اپ استور از اپل ش��کایت کرده بودند. ادعای آنها این 
بوده که اپل با مقصود اینکه قابلیت جدید Screen Time خود را تثبیت کند، 

دست به چنین اقدامی زده است.
Spotify همچنین، در اتهام درخورتوجه دیگری که پدیدآورندگان س��رویس
مطرح کرده اند، این طور عنوان ش��ده که اپل در جایگاه تولیدکننده  سیستم عامل 
و میزبان اپلیکیش��ن هایی که س��رویس اس��تریم موس��یقی ارائه می کنند، نباید 
خودش چنین سرویس��ی ارائه کند تا امکان رقابت در بازار حفظ ش��ود؛ این گونه 

است که داور خودش در نقش یک بازیکن میدان قرار گرفته است.
باتوجه به اینکه یکی از ارکان اصلی در تدوین ضوابط و مقررات آنتی تراس��ت، 
تقید به حفظ فضای رقابت س��الم و نامحدود و تسری پذیر است، این مسئله نیز 
به عنوان توجیهی جدی برای این بازرسی ها مطرح است. البته، بدیهی است تیم 
حقوقی اپل در پاس��خ به هر یک از این اتهام ه��ا، لوایح کامل و نافذی به دادگاه 
ارائه داده است، اما هیچ گاه ادله این شرکت مجلس نمایندگان را برای صرف نظر 
از رس��یدگی به کیفیت اجرای قوانین آنتی تراس��ت در چنین سطح گسترده ای 

متقاعد نخواهد کرد.
آمازون

اولین و مهم ترین مس��ئله ای که درباره نام این ش��رکت به ذهن ضابط قانون 
خط��ور می کند، اندازه ش��رکت و آهنگ تغییرات حجم ش��رکت در چند س��ال 
گذشته است. با این حال، به طور دقیق تر آنچه می تواند مصداق رقابت شکنی باشد، 
این است که آمازون خودش هم محلی برای فروش است و هم تولیدکننده کاال 
برای فروش. این وجه از فعالیت آمازون است که زیر ذره بین بازرسان قرار دارد. 
آمازون اکنون بیش��ترین س��هم خرده فروشی آنالین را در اختیار دارد؛ سهمی 
معادل ۴۹درصد. این در حالی اس��ت که رتبه  بعدی که در اختیار ebay اس��ت، 

تنها کمی بیش از ۶درصد است.

الیزابت ورن، سناتور دموکرات که این روزها شمشیر را برای غول های فناوری 
در پیگیری اجرای هرچه س��خت گیرانه تر قانون آنتی تراس��ت از رو بسته و مدام 
در نط��ق خ��ود بر این موضوع تأکید می کند، معتقد اس��ت آم��ازون با داده های 
ارزشمندی که در زمینه  خرده فروشی هر رسته کاال و رفتار خرید مشتری دارد، 
می تواند تصمیم بگیرد چه زمانی عرصه  فروش را برای رقبا تنگ کند تا خودش 

به سود حداکثری در کاالهای تولیدی اش برسد.
او می گوید:

با کوچک ترین دس��ت کاری آمازون در بازار فروش آنالین، شما اثرهای بزرگی 
در حاشیه سود کسب وکارهای کوچک مشاهده می کنید.

این شرکت فقط در برابر کنکاش های FTC قرار ندارد؛ بلکه اتحادیه  اروپا نیز 
در پرونده  بازرسی ها ِسَمت و نماینده دارد.

فیس بوک
مالکیت این شرکت بر دو شبکه اینستاگرام و فیس بوک با بیش از یک میلیارد 
کاربر، بیش��تر بهانه یا دستاویزی برای تفحص و جست وجو به نظر می رسد. آنچه 
به عن��وان ه��دف اصلی از بازرس��ی های فیس بوک متصور اس��ت، همان موضوع 
بحث برانگیز مهندس��ی آرای انتخابات از طریق ش��بکه های اجتماعی و مؤسسه 
کمبریج آنالیتیکا در س��ال ۱۳۹5 اس��ت. این موضوع حت��ی می تواند توجیهی 
بر عطش بیش��تر نمایندگان دموکرات در برابر نماین��دگان جمهوریخواه در این 

نظارت ها باشد. 
پیش از ای��ن نیز قوه قهریه  آنتی تراس��ت گریبان فیس ب��وک را گرفته بود و آن 
زمانی بود که قانون گذار آنتی تراس��ت آلمانی این شرکت را از ملزم کردن کاربران 
به دادن مجوز جمع آوری داده های مرتبط برای شان از سایر منابع مثل واتس آپ 
و اینس��تاگرام بازداش��ته بود. برخی از گمانه زنی ها و به نق��ل از یکی از مرتبطان 
پرونده در FTC، برای این موضوع جریمه  5میلیارد دالری در انتظار فیس بوک 

و مدیرانش است.
گوگل

گ��وگل حاکم مطلق و قدرتمند بازار موتورهای جس��ت وجو اس��ت و تاکنون 
هیچ س��رویس مش��ابه دیگری حتی محصوالت رقبای بزرگ مظنون به نزدیکی 
جایگاه آن نرس��یده است. براین اساس و به عنوان تولیدکننده  سیستم عامل برای 
اکثریت کس��انی که از iOS اس��تفاده نمی کنند )در ش��رایطی که عالوه بر تولید 
سیس��تم عامل، اکنون گوش��ی های پیکس��ل تولید خود را نی��ز عرضه می کند(، 
این ش��رکت با دراختیار داش��تن حج��م عظیمی از داده های مرتب��ط با کاربران 
در سرتاس��ر جهان، به قطب اطالعاتی بزرگی تبدیل شده و همین موضوع بهانه  

اصلی این پرونده برای طرح دعوی و تجسس است. 
همان طورکه پیش تر گفته ش��د، گوگل تاکنون س��ه مرحله به پرداخت جرایم 
برآمده از پیگیری نقض قوانین آنتی تراست محکوم شده است. وزارت دادگستری 

ایاالت متحده آمریکا پرونده  این شرکت را نیز به موازات اپل رسیدگی می کند.
 zoomit :منبع

اپل، آمازون، گوگل و فیس بوک به دنبال سلطنت ابدی بر دنیای فناوری هستند؟
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کارمندان از مدیران خود چه می خواهند؟
بررسی 9 خواسته اصلی در این رابطه 

بدون تردید هر کارمندی در ش��غل خود به دنبال چیزهایی فراتر از درآمد خواهد بود. در این رابطه توجه داش��ته 
باش��ید که عدم وجود امکانات باعث خواهد ش��د تا توانایی حفظ تیم خود را نداش��ته باش��ید و آنها به سادگی جذب 
مزیت های س��ایر ش��رکت های رقیب خواهند شد. به همین خاطر نیز امروزه بس��یاری از شرکت ها امکانات متنوعی را 
برای افزایش رضایت ش��غلی کارمندان خود، اختصاص می دهند. در این رابطه شناخت اولویت ها و موارد ضروری برای 
کارمندان، منجر به صرفه جویی در هزینه ها و افزایش تاثیر اقدامات خواهد شد. به همین خاطر در این مقاله به بررسی 

۹ خواسته اصلی کارمندان، خواهیم پرداخت. 
1-حفظ سالمت و بهداشت 

هیچ فردی تمایل ندارد که به کاری بپردازد که س��المت آنها را با تهدیدی جدی مواجه خواهد س��اخت. به همین 
خاطر ضروری است تا برنامه ریزی برای چکاپ ساالنه کارمندان خود داشته و برای آنها بیمه  و تخفیف های درمانی را 
در نظر بگیرید. همچنین کار کردن در محیط کاری آلوده نیز منجر به افزایش میزان بیماری ها خواهد شد. به همین 
خاطر الزم است تا در این رابطه پیشگیری کرده و برنامه ای دقیق برای حفظ بهداشت و ایمنی کارمندان خود داشته 
باش��ید. بدون ش��ک پیشگیری هزینه های به مراتب کمتری را به نسبت به درمان برای شما به همراه خواهد داشت که 

در این رابطه نباید از اهمیت آموزش درست نیز غافل شوید. 
2-صداقت کافی 

درس��ت به مانند جس��م، شما نیاز به حفظ سالمت ذهن کارمندان خود دارید. بدون شک انواع استر س ها می-تواند فرد 
را با مش��کالت متعدد مواجه س��اخته و راندمان آن را با کاهشی چشمگیر مواجه سازد. تحت این شرایط اگرچه بسیاری از 
ش��رکت ها اقدام به جایگزین کردن این دس��ته از نیروی خود می-کنند، با این حال توجه داش��ته باشید که هر دو فرآیند 
اخراج و استخدام، هزینه بر و زمان بر خواهد بود. به همین خاطر اولویت شما باید همواره بر حفظ نیروی فعلی باشد. اگرچه 
هر فعالیتی اس��ترس و فش��ار خاص خود را به همراه خواهد داش��ت و راهکارهای موجود تنها می تواند کمی از فشار آنها را 
کاهش دهد، با این حال رفتار خود ش��ما به عنوان مدیر ش��رکت نیز نباید به اس��ترس و فش��ار آنها اضافه کند. درواقع کار 
کردن برای مدیری که صادقانه حرف نزده و عمل نمی کند، امری کامال دش��وار خواهد بود. به همین خاطر ضروری اس��ت 
تا حرف و عمل شما کامال شبیه به یکدیگر باشد. در آخر فراموش نکنید که افراد یک شغل بد را ترک نکرده و مدیر بد را 
رها خواهند کرد. به همین خاطر نباید از اهمیت رفتار خود با کارمندان در جلب رضایت شغلی و وفاداری آنها غافل شد. 

3-برنامه دقیق برای بازنشستگی 
هر کارمندی نیاز دارد تا نسبت به آینده خود اطمینان کافی را داشته باشد تا با اطمینان برای چندین سال متمادی 
به کار خود ادامه دهد. به همین خاطر نیز ضروری است تا از همان روزهای اول، برنامه خود را برای دوران بازنشستگی 
آنها اعالم کرده و نظرات آنها را جویا شوید. درواقع نباید تصور کنید که کارمند باید همواره با برنامه های شما منطبق 
ش��ود. در بس��یاری از موارد بهتر است تا برای یک نتیجه کارآمدتر، به صدای کارمندان خود به خوبی گوش فرا دهید. 
همچنین این امر که به افراد تیم خود مهارت  پس انداز و س��رمایه گذاری درس��ت را یاد بدهید، در وضعیت زندگی آنها 
تاثیر بس��زایی را خواهد داش��ت. این امر نه تنها کمک خواهد کرد که کارمندان توقع درآمد بیش تری را نداشته باشند، 

بلکه به کاهش دغدغه های آنها کمک کرده و این امر تمرکز بر روی کار را افزایش خواهد داد. 
4-عدم تکراری شدن اقدامات  

هر اقدامی با گذشت زمان، تاثیر اولیه خود را از دست خواهد داد. بدون شک این امر باعث خواهد شد تا در درازمدت 
دیگر امکانات شما توجه افراد را به خود جلب نکند. به همین خاطر ضروری است تا تنوع کافی را داشته و از تکراری 
شدن آنها جلوگیری کنید. برای مثال در صورتی که یک ورزش گروهی را برای نزدیک تر شدن افراد با یکدیگر و حفظ 
س��المت آنها انتخاب کرده اید، بهتر اس��ت تا پس از مدتی یک ورزش دیگر را انتخاب کنید. همچنین الزم است تا این 
اطمینان را برای کارمندان خود ایجاد کنید که در صورت ترک شرکت، با پایمال شدن حقوق آنها مواجه نخواهد شد. 

5-یک برنامه کاری منعطف  
هیچ فردی از زیر ذره بین قرار گرفتن و محدود بودن، استقبال نخواهد کرد. به همین خاطر نیز ضروری است تا در 
برنامه کاری افراد، به ش��رایط و توانایی های آنها توجه داش��ته و از اعمال فش��ار بیش از حد جلوگیری کنید. همچنین 
برنامه ریزی ش��ما باید به صورتی باش��د که فرد نی��ز بتواند در آن دخالت کرده و تغیی��رات مدنظر و مورد نیاز خود را 
اعمال کند. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که مقایسه کردن کارمندان با یکدیگر امری کامال 
مضر بوده و محیط س��الم ش��رکت را به فضای رقابت ناسالم تبدیل خواهد کرد. در آخر ذکر این نکته ضروری است که 
دورکاری از جمله روش های انجام کارها محسوب می-شود که در رابطه با آن نباید تصور کرد که تنها مختص به افراد 
و جایگاه های خاصی اس��ت. به همین خاطر هر فعالیتی که قابلیت این امر را دارد، باید به صورت دورکاری انجام ش��ود 

تا فرد در برنامه های خود برای زندگی شخصی نیز با مشکل مواجه نباشد. 
6-پیشرفت شغلی

تمامی کارمندان به موقعیت فعلی خود تنها به عنوان پلی برای پیشرفت نگاه می کنند. به همین خاطر ماندن در یک 
جایگاه برای مدت طوالنی، نارضایتی بسیاری را به همراه خواهد داشت. در این رابطه الزم است تا برنامه ای مرحله ای 
و دقیق برای افزایش مهارت و دانش کارمندان خود داش��ته باش��ید. این امر نه تنها به نفع ش��رکت خواهد بود و سطح 
کاری تیم را افزایش خواهد داد، برای افراد نیز مزیت های فوق العاده ای را به همراه خواهد داشت. در رابطه با دوره های 

آموزشی الزم است تا به دنبال کارآمدترین ها باشید و از آموزش از راه دور و موارد نوین در این زمینه غافل نشوید. 
7-امکانات برای مرخصی و تعطیالت

هر ش��رکتی برای س��فر و تعطیالت کارمندان خود امکاناتی را تعیین می کند. این موارد می تواند ش��امل مکان هایی 
برای اس��تقرار در ش��هرهای مختلف، تخفیف های ویژه برای اس��تفاده از وسایل نقلیه و... باشد. اگرچه در این رابطه هر 
شرکتی باید با توجه به امکانات خود عمل کند، با این حال توجه داشته باشید که مکانی برای استقرار و استراحت از 
اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به سایرین موارد برخوردار خواهد بود. همچنین این امر که برای مرخصی ها بیش از 

حد سخت گیر نباشید نیز از دیگر خواسته های اصلی کارمندان محسوب می-شود. 
8-امنیت شغلی

کارمندان باید این اطمینان را داش��ته باش��ند که تا زمانی که کار خود را به خوبی انجام می دهند، هیچ گونه مشکلی 
برای آنها به وجود نخواهد آمد. با این حال تحت هر ش��رایطی این احتمال وجود دارد که افراد با مش��کلی مواجه شوند 
که الزم است تا مدیریت حمایت الزم را داشته باشد. به همین خاطر ایجاد حس امنیت شغلی، از دیگر خواسته اصلی 

کارمندان محسوب می شود. 
9-حفظ احترام 

این امر که نگاه از باال به پایین نسبت به کارمندان خود داشته و احترام متقابل را بی دلیل تصور کنید، بدون شک رضایت 
افراد را با کاهش��ی ش��دید مواجه خواهد ساخت. درواقع هر فردی نیاز دارد تا بتواند عزت نفس خود را حفظ کند. به همین 
خاطر باید از رفتارهای غیرمودبانه و تحقیرآمیز خودداری کرد.  در نهایت توجه داشته باشید که مدیر شرکت، باید به عنوان با 
دانش ترین فرد تیم، نقشی فعال را داشته و ارتباط خود را با تیم شرکت حفظ کند تا در صورت بروز کوچکترین مشکل، ضمن 
شناسایی سریع اقدام به برطرف کردن آن کند. در این رابطه توجه داشته باشید که این امر که نشان دهید که افراد شرکت 

برای شما مهم هستند، کافی بوده و حتما نباید به دنبال انجام کارهای بزرگ و خارج از توان خود باشید. 
thebalancecareers :منبع
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در مطالب پیش��ین به ۹۱ راهکار مدیری��ت زمان برای افزایش 
بهره وری در کار اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

92-مهارت کار تیمی را فرا گیرید 
از دیگر عواملی که باعث می شود تا با معضل کمبود زمان مواجه 
ش��وید، تمایل به انجام فردی کارها اس��ت. این امر در حالی است 
ک��ه یک تیم تنها زمانی معنا پیدا خواه��د تمامی افراد با یکدیگر 
تعامل داش��ته باش��ند. به همین خاطر از انج��ام کارها به صورت 

گروهی غافل نشوید. 
93-همه چیز را تا حد امکان ساده کنید 

انجام یک پروژه بزرگ ممکن اس��ت اقدامی بسیار سخت تلقی 
ش��ود، با این حال در صورتی که آن را به موارد کوچک تر تقس��یم 
کنید، این امر باعث خواهد ش��د تا انجام آن ساده تر به نظر برسد. 
به همین خاطر نیز الزم است تا همواره به دنبال راهکارهایی برای 

انجام راهکارهای خود باشید. 
94-برای انجام کارها مهلت تعیین کنید 

تعیین مهلت یک راهکار عالی برای عدم بیخیال ش��دن از یک 
کار و ب��ه تعویق انداختن طوالنی مدت آن اس��ت. به همین خاطر 

یک محدوده زمانی مش��خصی را تعیین کنی��د تا در صورت عدم 
انجام کار در زمان اصلی، به پایان رساندن آن بیش از حد طوالنی 

نشود. 
95-از قدرت تجسم استفاده کنید 

روانشناس ها امروزه اثبات کرده اند که ذهن هرآن-چیزی را که 
بتواند تصور کند، ق��درت انجام آن را ایجاد خواهد کرد. به همین 
خاطر توصیه می ش��ود تا همواره پای��ان هر کاری را در ذهن خود 

تصور کنید تا انجام کارها آسان تر شود. 
96-در کمالگرایی افراط نداشته باشید 

اگرچه کمالگرایی امری مطلوب محس��وب می ش��ود، با این حال 
برخی از افراد در رابطه با آن حالتی وسواسی را داشته و این امر باعث 
می شود تا انجام کارها بیش از حد طوالنی شود به همین خاطر الزم 
است تا یک استاندارد منطقی برای خود تعیین کرده و در صورت نیاز 

برای درمان وسواس خود به روانپزشک مراجعه کنید. 
97-یک مربی برای خود پیدا کنید 

یک فرد خب��ره در زمینه برنامه ریزی و مدیریت زمان، می تواند 
ش��ما را در بهترین مسیر ممکن قرار دهد. به همین خاطر الزامی 
وجود ندارد که همه کارها در این زمینه را به تنهایی انجام دهید. 

98-مهارت های خود را ارتقا دهید 
یادگیری یک مهارت و یا به روز کردن آن از جمله راهکارهایی 

است که به انجام سریع تر کارها کمک خواهد کرد. به همین خاطر 
الزم است تا در این رابطه برنامه ای داشته باشید. 

99-مهارت حل مسئله را در خود افزایش دهید 
این امر که یاد بگیرید که با مش��کالت درگیر نش��ده و به جای 
پاک کردن صورت مس��ئله، آن را برطرف کنید. از دیگر مهارت ها 
و الزاماتی اس��ت که به بهبود وضعیت شما کمک بسیاری خواهد 
کرد. امروزه کتاب ها، سخنرانی ها و مقاالت متعددی در این رابطه 
منتشر ش��ده که می تواند راهنمای عمل بس��یار خوبی برای شما 

باشد. 
100-ارتباطات خود را هرس کنید 

بس��یاری از افراد تنها آرامش ش��ما را مختل کرده و معاشرت با 
آنها تنها دردس��ر را به همراه خواهد داش��ت. به همین خاطر الزم 
اس��ت تا ضمن شناس��ایی آنه��ا، رفت و آمد خود را ب��ا آنها تا حد 

امکان کاهش دهید. 
101-از پاداش دادن به خود غافل نشوید 

بهتری��ن منتقد هر فرد، خود او اس��ت. ای��ن امر حتی در زمینه 
پاداش ده��ی نیز صادق بوده و به همین خاطر الزم اس��ت تا برای 
هر اقدام مثبت خود جایزه-ای را تعیین کرده و با آن روحیه خود 

را افزایش دهید.
entrepreneur :منبع
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