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چشم انداز اقتصادی جهان به روایت صندوق بین المللی پول

 اقتصاد ایران
از رکود خارج می شود؟

فرصت امروز: صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد اقتصاد ایران پس از پش��ت س��ر گذاشتن دو سال سخت، سال آینده از رکود 
خارج می شود. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش »چشم انداز اقتصادی جهان« نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 
2019 را بدون تغییر نس��بت به پیش بینی قبلی خود، منفی 6درصد پیش بینی کرد. براس��اس گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ 
رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میالدی منفی 3.9درصد بوده است که با توجه به شدت گرفتن تحریم های یکجانبه آمریکا، در 

سال جاری میالدی به منفی 6درصد خواهد رسید. در صورت تحقق این پیش بینی صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در سال...

از کاهش قیمت دالر تا مهار تورم

 4 برنامه  همتی
برای سال دوم ریاست بانک مرکزی
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با گذشت 4 ماه از سال

عدم بازگشت نیمی از ارزهای صادراتی به کشور 

8 پیشنهاد ساده برای اینکه یک مدیر موفق شوید!
چگونه تمرکز خود را افزایش دهیم؟

برای تحقق رویاها ی  فردا، امروز هدف گذاری کنید
برندینگ و 125 نکته طالیی

شاهکارهای تبلیغاتی برند اپل
فروشگاه های آنالین بزرگ با محصوالت دست دوم

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 جان مک آفی
بازداشت شده است؟

4
تصویب طرح حذف سود و جریمه مضاعف از تسهیالت بانکی، 

اگرچه مزایایی داشته و باعث کاهش شمار بدهکاران 
بانکی می شود،  اما به نظر برخی کارشناسان...

سیاه و سفیدهای طرح حذف سود و جریمه بدهکاران بانکی

 تنبیه خوش حسابی
تشویق بدحسابی

یادداشت
 رانت

چگونه شکل می گیرد؟

اقتصاد ایران سال هاس��ت که با 
پدیده هایی همچون سوءاس��تفاده 
بانک��ی، ارز دولتی،  از تس��هیالت 
ثبت سفارش ها، قراردادهای دولتی 
و... دس��ت و پنج��ه ن��رم می کند. 
مش��خص نب��ودن اص��ول نظ��ام 
اقتص��اد کش��ور و س��ردرگم بودن 
تفک��ر و راهب��رد حاک��م ب��ر آن 
موجب شده اس��ت فضای اقتصاد 
باش��د؛  بی ثب��ات  کش��ور  کالن 
نهادهای مس��ئول  به گون��ه ای که 
از سیاس��ت گذاری های میان مدت 
و  باش��ند  نات��وان  بلندم��دت  و 
صرف��ا ب��ه دنبال اجرای خواس��ت 
کوتاه م��دت  در  سیاس��تمداران 
بروند. روش اداره اموال عمومی در 
اقتصاد ایران به گونه ای اس��ت که 
نه تنها زمینه های بروز فس��اد مالی 
را فراهم ک��رده، بلکه قب��ح آن را 
نیز از بین برده اس��ت. انگار که در 
اقتصاد ایران بر سر سوءاستفاده از 
منابع عمومی مسابقه ای برپا شده 

است.
مقوله »ران��ت« و »رانت جویی« 
از اوای��ل ده��ه ۵0 در کش��ورمان 
به ص��ورت جدی ج��ای پای خود 
را باز ک��رد. اگرچه نمی توان گفت 
نفس فرصت جویی افراد به خودی 
خود مس��اله ای اجتماعی است، اما 

مش��کل زمانی به عنوان 
2یک مساله اجتماعی...
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طبق آمارهای رس��می که هر از گاهی از سوی دس��تگاه های مختلف منتشر می شود، تغییرات 
زنانه ش��دن ش��هر تهران در یک صد سال اخیر در فضاهای ش��هری رو به رشد بوده اما با توجه به 
جمعیت زنان این شهر این تغییرات چندان هم چشمگیر نیستند. به گزارش خبرآنالین، یک ماه 
پیش بود که س��کینه اش��رفی معاون برنامه ریزی، توسعه ش��هری و امور شورای شهردار تهران از 
حرکت تهران به سمت زنانه شدن بیشتر خبر داد؛ خبری که داده های آماری اش بر پایه مطالعات 
س��ند »آینده نگاری کالنش��هر تهران« به عنوان یکی از اسناد پش��تیبان برنامه سوم توسعه شهر 
تهران بود و حکایت از آن داش��ت که زنان تهرانی نس��بت به گذش��ته بیشتر در فضاهای تجاری 
و آموزش��ی حضور دارند، در س��ال های 1390 تا 139۴ در مقاطع تخصصی و حرفه ای نسبت به 
س��ال های گذش��ته در مقایسه با مردان رش��د مثبتی داشته اند، نرخ مش��ارکت اقتصادی شان در 
بازار کار رس��می و به تبع آن نرخ رش��د تعداد زنان بیمه شده افزایش یافته و بیشتر از گذشته در 
پیاده روها، میدان ها و خیابان های شهری حضور دارند. این شاخص ها در حالی عواملی برای زنانه 
ش��دن بیش��تر تهران در نظر گرفته شده اس��ت که طبق آمارهای رسمی که هر از گاهی از سوی 
دس��تگاه های مختلف منتش��ر می شود، تغییرات زنانه شدن ش��هر تهران در یک صد سال اخیر در 
فضاهای ش��هری رو به رشد بودهT اما با توجه به جمعیت زنان این شهر این تغییرات چندان هم 
چشمگیر نیستند. از تغییرات در وضعیت اشتغال و فرصت های شغلی بگیرید که شهرداری آن را 

از عوامل زنانه شدن شهرها می داند تا بحث امنیت زنان در خیابان ها.
راه ناهمواِر پیش به سوی زنانه شدن شهرها

گرچه معاون ش��هردار تهران از زنانه شدن بیش��تر شهر تهران خبر داده اما تاکید هم کرده که 
داعیه حضور زنان در فضاهای ش��هری به معنای عادالنه ش��دن فضا و بهبود شاخص های جمعی 
و عدالت جنس��یتی نیست. از طرف دیگر، تازه ترین آمار سرش��ماری جمعیت شهر تهران مربوط 
به س��ال 9۵ نش��ان می دهد حدود ۴ میلیون و 36۴ هزار نفر از مجموع ۸میلیون و 6۷۸ هزار نفر 
جمعیت شهر تهران زنان هستند؛ موضوعی که باعث شده تا مسئوالن شهری تهران از زنانه شدن 
این ش��هر حرف بزنند، شاید همین س��اختار جمعیتی شهر تهران و سهم زنان از این جمعیت در 
مقایس��ه با س��رانه های خدماتی و تفریحی اختصاص یافته به این بخش جامعه باشد درحالی که 
بررس��ی ها نشان می دهد مس��احت کل مجموعه های اختصاصی زنان در شهر تهران بیش از 113 
هکتار اس��ت که در مقابل جمعیت زنان ش��هر تهران، بسیار کم است. این موضوع در کنار میزان 
اش��تغال زنان در این ش��هر نس��بت به تعداد تحصیلکردگان و میزان امنیت زنان در ش��هر، نشان 
از آن دارد که ش��هر تهران آنطور که این مس��ئوالن ش��هری از آن دم می زنند، چندان هم زنانه 
نیس��ت. تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ اش��تغال در بهار امس��ال نشان می دهد، به ازای 
هر چهار مرد تنها یک زن اقتصاد مش��ارکت دارد و ن��رخ بیکاری زنان هم نزدیک به دو برابر این 
ش��اخص در گروه مردان اس��ت. در همین زمینه، ش��هربانو امانی، عضو شورای شهر تهران معتقد 
اس��ت هرچند روند حضور زنان در ش��هرها به ویژه ش��هر تهران روبه رشد بوده اما راه زیادی تا به 
کار بردن واژه »پیش به سوی زنانه شدن شهرها« در پیش داریم. امانی با بیان اینکه در وضعیت 
زنان در مدیریت ملی و ش��هری یک عقب نگه داش��تگی زیادی با ش��رایط متعادل جامعه وجود 
دارد، می گوید: »از دهه ۸0 بیش��تر برنامه ریزان که مرد هس��تند نگران این بودند که با پیشروی 
زنان در عرصه ورود به مراکز آموزش عالی، کش��ور در آینده نه چندان دور دچار یک بی برنامگی 
خواهد ش��د و مطالبات زنان باال خواهد رفت. زمانی که کنکور عادالنه شد و محدودیت جنسیتی 
حذف شد، زنان توانستند به مراکز آموزش عالی راه پیدا کنند، اما این دلیل نشد که زنان بتوانند 
از حیث آموزش تکمیلی حضور گس��ترده ای داشته باش��ند. در مقطع کارشناسی حضور زنان در 
مراک��ز آموزش عال��ی از 6۵درصد هم باالتر رفت ولی در تحصیالت تکمیلی چون تصمیم س��ازان 
و تصمیم گیران بیش��تر مرد هس��تند، این آمار کاهش پیدا کرد. کمااینکه می بینیم به رغم میزان 
دانش آموختگی زنان و تجربه خوب در این حوزه، هنوز یک رئیس دانش��گاه زن نداریم چه رس��د 
به معاون زن، چه رس��د به وزیر زن.« او ادامه می دهد: »در نتیجه حوزه مدیریت ش��هری فاصله 
بیش��تری نس��بت به دولت مرکزی دارد. از زمان تش��کیل بلدیه وظایف ش��هرداری مشخص بود 
چیس��ت در نتیجه س��اختار مدیریت ش��هری خیلی مردانه تر از مدیریت ملی و دولتی بود. حوزه 
زنان فراز و فرودهایی داشته؛ یک جاهایی این فراز و فرودها همراه با پیشرفت بوده و در جاهایی 
پس��رفت هایی عمیق وجود داش��ته است. همچنین س��هم زنان از کیک بزرگ اقتصاد بسیاربسیار 

کم اس��ت. در حوزه اشتغال در کل به رغم درصد باالی دانش آموختگان زن، این دانش آموختگان 
دوبرابر بیش��تر از دانش آموختگان مرد بیکار هس��تند. در برنامه چهارم توس��عه به موضوع عدالت 
جنس��یتی پرداخته ش��ده بود که دول��ت تقدیم مجلس کرد و مجلس ه��م آن را تصویب کرد اما 
متاسفانه با روی کار آمدن مجلس هفتم به جای اینکه این موضوع را جنسیتی ببیند جنسی دید 

و فضای بدی در این زمینه به وجود آمد.«
پوسته سخت مردانه در برابر حضور زنان در شهر

او با بیان اینکه مردان در حلقه اصلی تصمیم گیری کش��ور هس��تند و زنان در این حلقه وجود 
ندارن��د، ادامه می دهد: »رویکرد جدید ش��ورای ش��هر تهران این بوده که زن��ان ضمن تجربیات 
مدیریتی بتوانند در مدیریت عالی هم حضور داشته باشند. تالش شورای پنجم شهر بر این بود که 
شهرداران حتما حضور زنان را هم در برنامه و هم در مدیریت ببینند.  بنابراین ما الزام به کارگیری 
30درصدی زنان را در سطوح مدیریتی در برنامه سوم هم گنجاندیم، اما آیا فقط اینکه شهرداران 
و مس��ئوالن شهری در صحبت های ش��ان از حضور زنان در شهرها و مدیریت شهری حرف بزنند، 
شهر را زنانه می کند؟ آیا امنیت روح و روان زنان در شهر گرفته می شود؟« به گفته امانی »اینکه 
االن بگوییم شهر تهران زنانه شده است کار یک روز و دو روز نیست. ما فرآیند زنانه شدن شهر را 
در دستور کار قرار دادیم، اما آن پوسته سختی که مقاومت می کند برای حضور زنان در مدیریت 
شهری و فضای عمومی همچنان سرجای خودش وجود دارد.« وی می افزاید: »در مدیریت شهری 
و شهرداری نیروهای دانش آموخته و توانمندی هستند که امیدوارم به کار گرفته شوند. در تاریخ 
120 س��اله ش��هرداری یک معاون زن گذاشته شده است و این نش��ان می دهد که بحث مقاومت 
بسیار جدی است. متاسفانه حوزه زنان در جامعه ما سیاسی است درحالی که حضور زنان در همه 

ارکان و برنامه های جامعه، جامعه را به سمت سالم سازی و اخالق مداری می برد.«
تحرک بیشتر زنان به معنای زنانه شدن شهر نیست

آنطور که تنها معاون ش��هرداری تهران طبق نتایج یک مطالعه دانش��گاهی در س��ال 9۵ اعالم 
کرده، مطالعات نش��ان می دهد که 3.6 درصد زنان س��الی چند بار و ۵درصد آنها ماهی یک بار به 
قهوه خانه می روند؛ این در حالی اس��ت که تلقی عرفی از اختصاص قهوه خانه ها به فضاهای مردانه 
است. همچنین 12درصد زنان ماهی یک بار به کافی شاپ می روند، 22درصد زنان ماهی چند بار 
ب��ه پ��ارک می روند، 21درصد زنان ماهی چند بار به قصد گ��ردش و قدم زدن در بازار و خیابان از 
خانه خارج می شوند و ۵.9درصد زنان سالی یک بار به بازدید از مکان های حیات وحش می روند. 
اشرفی نتیجه گرفته که این آمارها حاکی از این است که با حضور زنان در جامعه، می توان تغییر 
در سبک رفتار مردان را نیز در جامعه شاهد بود. نیره توکلی جامعه شناس اما این عقیده را ندارد؛ 
او با بیان اینکه تاکید بر زنانه شدن شهر تهران جای نقد دارد، می گوید: »معموال وقتی از تحرک 
و پویایی زنان ایرانی صحبت می ش��ود، با مقاومت روبه رو می شود. ممکن است در چند دهه اخیر 
زنان به اتکای خودش��ان و یا بدنه ای که هر نوع مطالبه و حرکتی درباره زنان را ش��کل می دهد، 
توانس��ته اند آمارهای حضور در جامعه را جابه جا کنند. زنان ایران در این چند دهه در بسیاری از 
موضوعات فعال بودند و توانس��ته اند در مش��اغلی که پیش از این فقط در اختیار مردان بود، ورود 
پیدا کنند. از جمله در عرصه های آموزش��ی، فیلم س��ازی، عرصه تجاری و ... البته بسیاری از این 
عرصه ها فردی بوده اس��ت. مثال م��ا در مجلس خبرگان زن نداریم، وزیر زن نداریم، در ش��ورای 

نگهبان زن نداریم و آمار نمایندگان زن هم اسفبار است.«
توکلی ادامه می دهد: »اگر منظور از زنانه ش��دن ش��هر این است که س��یمای شهر زنانه شده، 
خدمات ش��هری خاصی برای زنان در نظر گرفته ش��ده و یا امنیت زنان در ش��هر تامین شده و... 
می ت��وان به هم��ه این موضوعات نقد جدی وارد کرد. ما همچنان می بینیم که ش��هر در س��لطه 
برج س��ازان است، در سلطه تردد خودروهای شخصی است. بهترین ساعات استفاده از استخرها و 
باشگاه ها در اختیار مردان است. همچنان تصور می شود که زنان خانه دارند و می توانند در ساعات 
اداری از این تاسیسات استفاده کنند. در نظر گرفته نمی شود که زن های کارمندی هستند که بعد 
از وقت اداری می خواهند از استخرها و باشگاه ها استفاده کنند. وضعیت حمل و نقل هم همچنان 
اس��ف انگیز است و می بینید که فضای اختصاص داده ش��ده به مردان دو برابر زنان است و همان 
فضا هم اصال تناس��بی با وضعیت زنان باردار، زنانی که بچه دار هس��تند و کالسکه دارند و... ندارد. 

به طور کلی شهر تهران کال در اختیار شهروندان و به ویژه زنان نیست.«

آیا تهران شهری زنانه است؟

انگاره زنانگی در پایتخت
برندهای آینده برای بازاریابی به هوش مصنوعی تصویری متوسل می شوند

آگاهی از مشتریان با فناوری تشخیص تصویر
تا به حال پرس��یده اید چطور آیفون ش��ما صورت تان را تش��خیص می دهد و حت��ی تالش می کند در 
عکس های ت��ان ص��ورت افراد دیگر را هم تش��خیص بدهد؟ یک رایانه تقریبا هم��ان کاری را در پردازش 
تصاویر انجام می دهد که مغز انس��ان می کند. مغز به تدریج یاد می گیرد که چطور باید با تصاویر کار کند 
و رایانه هم همین روند را طی می کند. تش��خیص تصاویر که یک انتظار از کامپیوترها بود، در تابس��تان 
سال 1966 حین یک پروژه تحقیقاتی متولد شد. فکر اصلی این بود که یک دوربین به رایانه وصل شود 
و رایانه بگوید که چه چیزی می بیند. با این حال، هنوز هم پیش��رفته ترین فناوری های تش��خیص تصاویر 

هم به این نیاز دارند که به وسیله یک انسان آموزش ببینند.
ب��ه گ��زارش آینده نگر به نقل از اَدویک، اگر به امروز برگردیم می بینیم که تش��خیص تصویر به یکی از 
بخش های روزمره زندگی ما تبدیل ش��ده اس��ت و به وسیله برندها و خرده فروش��ی ها مورد استفاده قرار 
می گیرد تا اقالم خود را به فروش برس��انند. این روند در آینده بس��یار پیش��رفت خواهد کرد و جای خود 
را در بازاریابی باز می کند. ش��رکت های عظیم حوزه فناوری مثل اپل، ای بی، فیس بوک، آی بی ام و حتی 
مدل های معروف به فناوری تش��خیص تصاویر خیلی دل بس��ته اند. اکنون موتور جس��ت وجوی تصویری 
گوگل در حال یادگرفتن بیش��تر تش��خیص تصاویر است و هر دو ش��رکت اپل و فیس بوک هم می توانند 

چهره یک شخص را در یک عکس بارگذاری شده شناسایی کنند.
محققان و مهندس��ان شرکت فیس بوک شبکه های تش��خیص تصویر را با برچسب زدن بر 3.۵ میلیارد 
عکس اینس��تاگرام به وس��یله 1۷ هزار هش��تگ، آموزش می دهند. روزنامه نیویورک تایمز اخیرا مطلبی 
نوش��ته ب��ود درباره اینکه آزمایش��گاه های هوش مصنوعی اکنون بیش��تر وقت روزانه خ��ود را صرف این 
می کنن��د که تصاویر را شناس��ایی کنند، ام��ا برندها و بازاریاب ها چطور از این فناوری نوظهور اس��تفاده 

می کنند؟
شرکت ای بی اخیرا موتور جست وجویی را ارائه کرده که در آن به کاربر اجازه می دهد تصویری از یک 
وس��یله یا محصولی را که ممکن است در ای بی وجود داش��ته باشد بارگذاری کند و جست وجو براساس 
تصویر انجام ش��ود،  نه اینکه نام محصول گفته ش��ود یا در دسته بندی های مختلف وب سایت کاربر دنبال 
چیزی بگردد. این کار براساس یادگیری ماشینی انجام می شود و به تدریج ماشین می تواند به شرکت های 
خرده فروش��ی کمک کند که براس��اس تصاویری که مشتریان شان به آنها نش��ان می دهند بتوانند آنها را 
راهنمایی کنند. برای خرده فروشان هر کاری که بتواند خریدکردن یا یافتن محصولی را که آنها دنبالش 

هستند راحت تر کند، مفید است. 
فروش��گاه مجازی دیگری که از فناوری شناس��ایی تصاویر استفاده کرده، وب سایت اسکرین شات است. 
این وب سایت به مشتریان اجازه می دهد اسکرین شات هر مدل یا هنرپیشه یا مانکنی را که از آن خوشش 
آمده بارگذاری کنند و ماش��ین به س��رعت نش��ان می دهد که چه لباس ها و وسایلی مثل کیف و کفش و 
کمربند و لوازم تزیینی را می تواند بخرد. ابتدا ماشین باید تشخیص دهد که فرد در عکس چه مشخصاتی 
دارد و بعد لباس ها و لوازم مورد نیاز او را براس��اس خریدهای قبلی مش��تری پیدا کند و به او عرضه کند. 
بعد از آن، مش��تری هر چیزی را که بخواهد از هر طریقی که راحت تر باش��د می تواند خرید کند و لوازم 

به دستش برسد..
اما اینها مصارفی است که همین حاال هم در فروشگاه ها براساس فناوری تشخیص تصویر انجام می شود. 
در آینده این فناوری چه پیش��رفتی خواهد کرد و به کس��ب وکارها چه سودی خواهد رساند؟ قدم بعدی 
این اس��ت که فناوری تش��خیص چهره به تشخیص احساسات دست پیدا کند، به این ترتیب که با دیدن 
عکس ها و ویدئوهایی از فرد، بتواند احساس��ی را که او در آن لحظه داش��ته تعیین کند. فیس بوک روی 
پروژه ای کار می کند که نامش »تکنیک تشخیص احساس و توزیع محتوا« است. این شرکت می خواهد از 
روی چهره افراد وقتی که محتوایی را نگاه می کنند بفهمد که آنها از موضوع خوش ش��ان آمده یا ناراحت 
ش��ده اند یا مس��ائلی نظیر آن. فیس بوک می خواهد از این اطالعات اس��تفاده کند تا در شخصی س��ازی 
محتواه��ای اف��راد از آنها بهره بگیرد. به عبارت دیگر، اگر کس��ی یک عکس ی��ا ویدئو را می بیند و به آن 
واکنش مثبتی نشان می دهد و فناوری تشخیص چهره هم می فهمد که واکنش فرد مثبت بوده، از آن به 

بعد محتواهایی که مشابه آن محتوای قبلی بوده اند بیشتر برای کاربر به نمایش درخواهند آمد.
با این حال، فناوری تش��خیص چهره هنوز کامل نیس��ت و برخی از مسائل مثل حریم خصوصی را هم 
پیش می کش��د. هنوز فناوری هم به قدری رش��د نکرده که بتواند عمل شناسایی را کامل انجام دهد. مثال 
هنوز ماشین در تشخیص افرادی که دو عکس با رنگ موهای متفاوت دارند مشکل دارد و آنها را دو فرد 
متمایز از هم تشخیص می دهد، اما با پیشرفت فناوری، این مسائل نیز تا حدی حل می شود و شرکت ها 

خیلی راحت تر و با دست بازتر می توانند از آن استفاده کنند.

مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی



فرصت امروز: صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد اقتصاد ایران پس 
از پشت سر گذاشتن دو سال سخت، سال آینده از رکود خارج می شود.

صن��دوق بین المللی پ��ول در تازه ترین گزارش »چش��م انداز اقتصادی 
جهان« نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019 را بدون تغییر 

نسبت به پیش بینی قبلی خود، منفی 6درصد پیش بینی کرد.
براس��اس گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در 
س��ال گذش��ته میالدی منفی 3.9درصد بوده اس��ت که با توجه به شدت 
گرفت��ن تحریم های یکجانبه آمریکا، در س��ال جاری می��الدی به منفی 

6درصد خواهد رسید.
در ص��ورت تحقق این پیش بینی صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران 
در س��ال جاری میالدی بدترین س��ال خود پس از سال 2012 را سپری 
خواهد کرد. در س��ال 2012 ایران که نخستین سال تحریم نفتی خود را 
پش��ت سر می گذاشت، رشد اقتصادی منفی ۷.۷درصدی را تجربه کرد، با 
ای��ن حال صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود نیز مانند گزارش 
قبلی پیش بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال 2020 رشد اقتصادی 
0.2درصدی را تجربه کند. تخلیه شدن اثر تحریم ها نقش مهمی در مثبت 
ش��دن نرخ رش��د اقتصادی ایران در سال آینده میالدی ایفا خواهد کرد و 
براس��اس پیش بینی صندوق بین المللی پول، این روند مثبت دست کم تا 

سال 202۴ ادامه خواهد یافت.
به اعتقاد صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال جاری 
میالدی منفی 6درصد پیش بینی ش��ده و برای سال های 2020 تا 202۴ 
نیز برآورد شده رشد اقتصادی ایران به ترتیب 0.19۴درصد، 0.۸۵۸درصد، 
0.96۷درصد، 0.9۷3درصد و 1.0۸3درصد باش��د. بر همین اساس، حجم 
تولی��د ناخالص داخلی ای��ران از ۴۸۴.663 میلیارد دالر در س��ال 2019 
به ۴9۵.69۴ میلیارد دالر در س��ال 2020 خواهد رس��ید و با تداوم روند 
صعودی، اقتصاد ایران از س��ال 2021 می��الدی به اقتصادی نیم تریلیون 
دالری تبدیل خواهد ش��د که حجم تولیدات ناخالص داخلی آن در سال 

202۴ به ۵۸۴.00۷ میلیارد دالر خواهد رسید.
صن��دوق بین المللی پول همچنین پیش بینی ک��رده ثبات قیمت ها به 
اقتصاد ایران بازگردد به گونه ای که نرخ تورم که امسال با رسیدن به حدود 
39درصد، به یکی از باالترین س��طوح س��ال های اخیر خود رسیده است، 
از س��ال آینده با شیبی محس��وس کاهش خواهد یافت و به 31درصد در 
س��ال 2020، 29درصد در سال 2021، 2۷درصد در سال 2022 و حدود 

2۵درصد در سال های 2023 و 202۴ کاهش خواهد یافت.
تنها شاخص کالن اقتصادی که صندوق بین المللی پول نسبت به آینده 
آن هشدار داده، نرخ بیکاری است. این نهاد پولی جهانی پیش بینی کرده 
ن��رخ بیکاری ایران از 1۵.۴03درصد در س��ال 2019 ب��ه 16.1۴۷درصد 
در س��ال 2020 و همچنین 1۷.023درصد در س��ال 2021 برسد و این 
نرخ تا س��ال 202۴ صعودی باش��د تا به محدوده 19.3۸۸درصد در سال 
202۴ برس��د، اما نسبت کسری حساب جاری به حجم تولیدات ناخالص 
داخلی نیز کاهش��ی خواهد بود هرچند که این نس��بت تا سال 2022 به 
منفی 0.۸درصد نیز خواهد رس��ید اما پس از آن کاهشی شده و به منفی 

0.۵99درصد تا پایان سال 202۴ خواهد رسید.
اقتصاد آمریکا و پیامدهای جنگ تجاری 

صندوق بین المللی پول همچنین در بخش دیگری از گزارش »چشم انداز 
اقتصادی جهان« پیش بینی کرد رشد اقتصادی آمریکا کاهش یابد.

به گزارش آسوش��یتدپرس، صن��دوق بین المللی پول اعالم کرد رش��د 
اقتصادی آمریکا در سال 2020 کمتر از رشد اقتصادی این کشور در سال 
ج��اری خواهد بود و پیامدهای جنگ تجاری با چین بر بزرگترین اقتصاد 

جهان بیش از پیش نمایان خواهد شد.
صندوق بین المللی از تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای کاهش نرخ بهره، 
استقبال کرد و گفت که اتخاذ رویکرد انبساطی توسط فدرال رزرو می تواند 
تا حدی از فشار جنگ تجاری با چین بر روی اقتصاد آمریکا بکاهد. احتمال 
زی��ادی وجود دارد که بانک مرکزی آمریکا رویکرد متضادی با س��ال قبل 
اتخاذ کند و نرخ بهره را کاهش دهد. س��ال گذشته این بانک چهار مرتبه 

نرخ بهره را افزایش داده بود.
صن��دوق بین المللی پ��ول پیش بینی کرده رش��د اقتص��ادی آمریکا با 
0.6درصد کاهش نسبت به رشد سال گذشته این کشور به 2.6درصد برسد 
و این روند در سال آینده نیز ادامه یابد تا جایی که نرخ رشد در سال 2020 
با کاهشی محسوس نسبت به امسال، تنها 1.9درصد پیش بینی شده است.

رش��د اقتصادی جهان در س��ال گذش��ته 3.۸درصد بود که پیش بینی 
می ش��ود امس��ال این نرخ به 3.3درصد کاهش یابد. بخش بزرگی از روند 
آین��ده را نتایج مذاکرات تج��اری چین و آمریکا و تواف��ق اتحادیه اروپا و 

انگلیس بر سر مساله برگزیت تعیین خواهد کرد.
پی��ش از صندوق بین المللی پول، س��ازمان ملل نیز با اش��اره به رش��د 
3درصدی اقتصادی کشورهای جهان در سال گذشته پیش بینی کرده بود 

که اقتصاد جهانی در س��ال جاری به طور متوس��ط 2.۷درصد و در س��ال 
آینده به طور متوسط 2.9درصد رشد کند که 0.3درصد کمتر از پیش بینی 

قبلی آن است.
اما برخالف آمریکا، صندوق بین المللی پول نسبت به چشم انداز اقتصادی 
کانادا خوشبین تر بوده تا جایی که پیش بینی کرده است نرخ رشد امسال 

این کشور 1.۵درصد و در سال 2020 معادل 1.9درصد باشد.
رشد اقتصادی چین کم می شود

صندوق بین المللی  پول همچنین پیش بینی کرد رش��د اقتصادی چین 
تحت تاثیر پیامدهای جنگ تجاری با آمریکا کاهش یابد.

این در حالی اس��ت که از زمان آغ��از جنگ تجاری بین چین و آمریکا، 
رشد اقتصادی هر دو کشور کمتر شده است تا جایی که نرخ رشد اقتصادی 
چین در سه ماهه دوم امسال به پایین ترین سطح خود رسید. دولت چین 
پیش تر اعالم کرده بود رش��د اقتصادی این کش��ور در سه ماهه دوم سال 
2019 با 0.2درصد کاهش نس��بت به مدت مشابه سال قبل به 6.2درصد 
رسیده اس��ت. آمریکا در حال حاضر بر واردات کاالهایی به ارزش بیش از 
2۵0 میلی��ارد دالر از چین تعرفه 10 تا 2۵درصدی اعمال کرده اس��ت و 
چی��ن نی��ز در اقدامی متقابل، 110 میلیارد دالر از اق��الم وارداتی خود از 

آمریکا را مشمول تعرفه کرده است.
 صندوق بین المللی پول در برآورد جدید خود از اقتصاد چین اعالم کرد 
که رشد اقتصادی این کشور برای سال جاری معادل 6.2درصد و برای سال 
آینده معادل 6درصد برآورد ش��ده است. این نرخ رشد 0.1درصد کمتر از 

پیش بینی ماه آوریل این نهاد از رشد اقتصادی چین بوده است.
ب��ه اعتقاد صن��دوق بین المللی پول، هر دو کش��ور چی��ن و آمریکا از 
جنگ تجاری آس��یب زیادی دیده اند، اما آس��یب وارده به چین از آمریکا 
بیش��تر خواهد بود. البته هشدار صندوق بین المللی پول به چین و آمریکا 
درخصوص پیامدهای جنگ تجاری مساله جدیدی نیست و رئیس صندوق 
بین المللی پول پیش��تر جنگ تجاری بین چین و آمریکا را تهدیدی برای 

اقتصاد جهانی دانسته بود.
صندوق بین المللی پول در پایان، با هشدار نسبت به کاهش سرمایه گذاری 
و تقاض��ای مصرف کنندگان برای کاالهای ب��ادوام اعالم کرده فعالیت های 
اقتصادی در بسیاری از مناطق جهان بیش از حد انتظار کاهش یافته است 
و این مس��اله می تواند صادرات چین را تحت تاثیر قرار دهد، چراکه چین 

به عنوان بزرگترین صادرکننده جهان، وابستگی زیادی به تجارت دارد.

چشم انداز اقتصادی جهان به روایت صندوق بین المللی پول

اقتصاد ایران از رکود خارج می شود؟

فرصت امروز: در ش��رایطی که یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی 
دولت حس��ن روحانی، کاهش شدید تورم و تک رقمی شدن آن بود، حاال 
شیب تند رشد تورم در کشور به حدی رسیده است که در ماه های آینده 
باید منتظر یک رکوردشکنی جدید در این شاخص اقتصادی باشیم؛ اتفاقی 
که به مفهوم بی ثباتی بیشتر اقتصادی، افزایش هزینه های زندگی و فشار 
بیش��تر روی طبقه متوس��ط و کم درآمد جامعه و در یک کالم، »گرانی« 

است.
روحانی در زمان رقابت های انتخاباتی س��ال 1392 یکی از ش��عارهای 
اصلی و وعده های خ��ود را روی کاهش تورم و حتی تک رقمی کردن آن 
گذاش��ته بود؛ وعده ای که البته به آن عمل کرد. بانک مرکزی اس��فندماه 
1396 یعنی حدود یک سال و چهار ماه پیش رسما اعالم کرد:» نرخ تورم 
در 12ماه منتهی به اسفند ماه 1396 نسبت به 12ماه منتهی به اسفند ماه 
139۵ معادل 9.6درصد است.« و این به معنای تک نرخی شدن و تحقق 
وعده روحانی بود، اما این موضوع چندان پایدار نماند و طولی نکش��ید که 
مهار تورم بار دیگر از دست دولت خارج شد و این شاخص با سرعت رشد 
کرد تا جایی که در کمتر از یک س��ال و چهار ماه بیش از 30درصد رشد 
داشته و در عمل همه خون و دل هایی که از ابتدای دولت روحانی تا سال 
1396 به مدت حدود چهار س��ال دولتمردان برای کنترل و کاهش تورم 

خورده بودند ظرف کمتر از دو سال از بین رفت.
حاال نرخ تورم در آخرین اعالم بانک مرکزی از ۴0درصد گذش��ته است 
و »نرخ تورم 12ماهه منتهی به تیرماه 139۸ به ۴0.۴درصد رس��یده« که 
از پایان نیمه اول سال 1392 تاکنون بی سابقه است. عالوه بر اعالم بانک 
مرکزی، مرکز آمار ایران هم به تازگی اعالم کرده نرخ درصد تغییر شاخص 
کل تورم در تیرماه 139۸ نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل به ۴۸درصد 

رس��یده اس��ت؛ این یعنی خانوارهای ایرانی طی تیرماه گذش��ته به طور 
متوس��ط ۴۸درصد بیش��تر از تیر 139۷ برای خرید سبد مصرفی کاال و 

خدمات خود هزینه کرده اند. 
براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت در تیرماه گذشته نسبت 
به ماه مشابه سال گذشته برای گروه »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
و »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« به ترتیب ۷1.۸ و 3۸.۴درصد افزایش 
یافته اس��ت؛ رش��دی که عامل اصل��ی آن را در خروج آمری��کا از برجام و 
ش��روع دوباره تحریم ها باید دنبال کرد، چنانچه س��یر صع��ودی تورم از 
تیرم��اه س��ال 139۷و پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بازگش��ت 
تحریم های اقتصادی علیه ایران با گذش��تن از 10.2درصد آغاز شد و حاال 

به ۴0.2رسیده است.
ب��ه گزارش اتاق ته��ران، رئیس  جمهور در دی ماه س��ال 1393 نیز در 
کنفرانس اقتصاد ایران گفته بود: »دولت یازدهم س��ال گذشته )سال 92( 
کار خ��ود را در یک ش��رایط خاص اقتصادی آغاز ک��رد که تیتر آن رکود 
تورمی اس��ت، که شاید تیتر گویای وضعیت اقتصاد کشور باشد. اینکه در 
دو س��ال پیاپی رشد اقتصادی کش��ور، منفی 6.۸ و منفی 1.9 بود. اینکه 
رقم تورم از مرز ۴0درصد عبور کرده بود. اینکه کش��ور از لحاظ بازار پولی 
و ش��رایط ارزی، در تالطمی قرار داش��ت که پیش بینی آینده را دش��وار 
می کرد. اینکه دولت دارای بدهی های هنگفتی به نظام بانکی، پیمانکاران 
و ش��رکت های متنوع بود. اینکه دولت در شرایطی بود که از لحاظ روابط 
و سیاس��ت خارجی، فروش آنچه که می خواست بفروشد و خرید آنچه که 
می خواس��ت بخرد با مشکالت فراوان توأم بود و ده ها و ده ها مشکل دیگر 
که شما می دیدید و در زندگی روزمره شما مشاهده می شد، در آن شرایط 

کار آغاز شد.«

با گذش��ت حدود پنج س��ال از این س��خنان روحانی و دس��تاوردهای 
اقتصادی بس��یاری که دولت در این سال ها به دست آورد حاال دوباره بیم 
آن می رود که اقتصاد ایران در همان گردابی بیفتد که روحانی خود از آن 
سخن گفته بود؛ اتفاقی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان هم اکنون نیز با 
سرعت زیاد به سمت آن در حرکت هستیم و رسیدن تورم به عدد ۴0.2 

و قرار گرفتن در رکود تورمی نشانه مهم آن است.
اما همانطور که اش��اره ش��د، خانواره��ای ایرانی در ای��ن روزها حداقل 
۴۸درصد بیش��تر از همین دوره در سال گذشته برای تامین زندگی خود 
هزینه کرده اند. مروری بر تغییرات قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها و برخی 
کاالهای مصرفی مردم نشان می دهد که در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها 
۷1.9درصد نسبت به تیرماه سال گذشته افزایش وجود دارد و یا در مورد 

گروه خوراکی ها به ۷2درصد افزایش هزینه می رسد.
جزییات تغییرات تورمی از این حکایت دارد که گوش��ت قرمز 9۴درصد 
نس��بت به تیرماه سال گذش��ته افزایش قیمت دارد و یا در گروه ماهی ها 
106درصد؛ شیر، پنیر و تخم مرغ ۵۸درصد رشد هزینه اعالم شده است. در 
برخی کاالهای دیگر از جمله مسکن افزایش 23درصدی، مبلمان و لوازم 
خانگ��ی ۸0درصد، حمل و نق��ل ۵6درصد و تفریح و فرهنگ تا ۷3درصد 

افزایش هزینه وجود دارد.
البت��ه در کنار افزایش قیمت هایی که ب��رای تمامی کاالها در 12 ماهه 
منتهی به تیرماه امسال و نسبت به تیرماه سال گذشته اتفاق افتاده، برخی 
کاالها در مقایس��ه با خردادماه امس��ال اندکی کاهش تورم داش��ته اند. بر 
این اس��اس میوه و خشکبار حدود 1.1، سبزیجات 2.۵، گروه شکر، قند و 
شیرینی ها تا ۴.۵درصد، هزینه های خرید آنها نسبت به خردادماه کاهش 

داشته است.

تورم بار دیگر به باالی 40درصد رسید

خانواده های ایرانی چقدر افزایش هزینه داشته اند؟

یادداشت

رانت چگونه شکل می گیرد؟

اقتصاد ایران سال هاس��ت ک��ه با پدیده های��ی همچون سوءاس��تفاده از 
تس��هیالت بانکی، ارز دولتی، ثبت سفارش ها، قراردادهای دولتی و... دست و 
پنجه نرم می کند. مشخص نبودن اصول نظام اقتصاد کشور و سردرگم بودن 
تفکر و راهبرد حاکم بر آن موجب ش��ده اس��ت فضای اقتصاد کالن کش��ور 
بی ثب��ات باش��د؛ به گونه ای ک��ه نهادهای مس��ئول از سیاس��ت گذاری های 
میان م��دت و بلندم��دت ناتوان باش��ند و صرف��ا به دنبال اجرای خواس��ت 
سیاس��تمداران در کوتاه م��دت بروند. روش اداره ام��وال عمومی در اقتصاد 
ایران به گونه ای اس��ت که نه تنها زمینه های بروز فساد مالی را فراهم کرده، 
بلک��ه قب��ح آن را نی��ز از بین برده اس��ت. انگار که در اقتصاد ایران بر س��ر 

سوءاستفاده از منابع عمومی مسابقه ای برپا شده است.
مقوله »رانت« و »رانت جویی« از اوایل دهه ۵0 در کش��ورمان به صورت 
جدی جای پای خ��ود را باز کرد. اگرچه نمی توان گفت نفس فرصت جویی 
افراد به خودی خود مس��اله ای اجتماعی اس��ت، اما مشکل زمانی به عنوان 
یک مس��اله اجتماعی بروز می کند که تعداد زیادی از افراد جامعه به دنبال 
فرصت جویی باشند؛ به طوری که هر کس تنها به دنبال آن باشد که بدون 
توجه به شرایط دیگران، از فرصت پیش آمده فقط برای خود استفاده کند.

از آنجایی که پی جویی منفعت شخصی رابطه معکوسی با پیگیری منفعت 
جمعی دارد، این ش��یوع فرصت طلبی در سطح گسترده جامعه را با بحران 
جدی مواج��ه می کند. در ابتدای دهه ۵0 قیمت نفت افزایش قابل توجهی 
پیدا کرد و متناسب با آن، جهت گیری اقتصاد سیاسی در توزیع درآمدهای 
نفت��ی تغییر کرد. بدی��ن ترتیب طبقه جدیدی در بخش خصوصی ش��کل 
گرفته که انگیزه اش انباشت سرمایه از راه تولید و تجارت نیست. این طبقه 
نوظهور تالش زیادی کرد تا از توزیع درآمدهای نفتی سهم ببرد و به نوعی 

هم سفره دولت در رانت های نفتی شود.
رانت هم تعریف بسیار ساده ای دارد. هر کس ثروتی به دست آورد بی آنکه 
متحم��ل زحمتی ش��ود، رانت جویی یا رانت خواری کرده اس��ت. همواره در 
طول تاریخ افراد زیادی وجود داش��ته اند که با تالش زیاد به ثروت دس��ت 
یافته ان��د و همین طور افراد بی ش��ماری هم بوده اند که از دس��ترنج دیگران 
به مال و منابعی رس��یده اند. در کش��وری که فرهنگ جامعه و سیاس��تش 
این شیوه س��بک ثروت را تشویق کند، ش��مار رانت جویان از کارآفرینان و 
خلق کنن��دگان ثروت پیش��ی می گیرد و در جامعه ای که این ش��یوه تقبیح 
ش��ود، ش��مار خلق کنندگان ثروت از رانت جویان بیش��تر می شود. ساختار 
سیاس��ی خوب هم س��اختاری اس��ت که توان تنظیم و تدوین س��ازوکاری 
مناس��ب برای رش��د کارآفرینان را فراهم کند. درجه خوب بودن حکمرانی 
در کش��ورها در قانون گذاری صحیح و سالم سازی فضای کسب وکار و حذف 
مقررات فس��ادزا خالصه می ش��ود و کشوری موفق اس��ت که بتواند منافذ 

رانت خواری و رانت جویی را ببندد.
زمینه های تاریخی و نهادینه ش��ده بس��یاری برای رانت جویی در اقتصاد 
ایران وجود دارد، اما به نظر می رس��د در دو دهه اخیر ش��مار رانت بگیرانی 
که س��عی می کنند از س��وی دولت امتیاز دریافت کنند، بیشتر شده است، 
چون وارد دوره ای ش��ده ایم که نه تنها بخش��ی از کاالهای عمومی را دولت 
خصوصی کرده اس��ت و نهادهای دولت کار خصوصی و مشخصی می کنند، 
بلک��ه افرادی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند، در بخش های دولتی 
ه��م کار می کنند. به طور نمونه، امروز افراد زیادی را در دولت می بینیم که 
همزمان در بخش خصوصی نیز فعال هستند و خود یا خانواده شان صاحب 
تجارت یا صنعت هس��تند. به هر میزان که راه عادی و قانونی کس��ب وکار 
و فعالیت ه��ای اقتص��ادی در اقتصاد ایران پرمانع و ناهموار اس��ت، مس��یر 
بهره جویی و سوءاستفاده از انواع رانت ها و امتیازات ویژه، هموار و مهیاست.

این مس��اله، ریش��ه ها و عل��ل مختلف��ی دارد. در اقتصاد ایران، ش��یوه و 
رویه ه��ای خاص��ی برای حمای��ت از بنگاه های اقتصادی بنیان نهاده ش��ده 
اس��ت که موجب فراهم ش��دن زمینه های بهره جویی و سوءاستفاده از انواع 
رانت ها و امتیازات ویژه ش��ده اس��ت. در واقع دولت ه��ا در اقتصاد ایران از 
ایف��ای ماموریت اصلی خود که همان تولید کاالی عمومی باکیفیت اس��ت، 
به خوبی برنیامده اند و در نتیجه کیفیت پایین کاالهای عمومی در مواردی 
مانند ضعف زیرس��اخت های اساس��ی، محیط کس��ب وکار نامساعد، فقدان 
بازاره��ای مالی عمیق، بی ثباتی اقتص��ادی، کیفیت پایین حکمرانی، ضعف 
سیاس��ت گذاری کالن، روابط خارجی بی ثبات و ناپایدار و نظایر آن عینیت 

یافته است.
سیاس��ت های اقتصادی و محیط نامطمئن کس��ب وکار، ناخواسته محیط 
مناس��بی برای رشد رانت جویان فراهم کرده اس��ت. در هر اقتصادی به هر 
میزان��ی که دولت ها نقش توزیع کننده رانت را برعهده داش��ته باش��ند، به 
همان میزان رقابت برای دسترس��ی به امتیازات و منابع دولتی بین فعاالن 
اقتصادی بیش��تر می شود. هر گونه سیاستی نظیر تس��هیالت بانکی ارزان، 
خریده��ای تضمینی، توزیع نهاده های ارزان، ان��واع معافیت های گمرکی و 
مالیاتی غیرشفاف و نظایر آن، زمینه انحراف و سوءاستفاده فعاالن اقتصادی 

و کارگزاران دولتی را فراهم می کند.
نظام ارزی چند نرخی و دسترسی به ارز دولتی به عنوان یک منبع مهم 
رانت، همواره می تواند منشأ سوءاستفاده و فساد اقتصادی باشد. زمینه مهم 
دیگری که به تش��دید فعالیت های اقتصادی ناس��الم منجر می شود، مساله 
عدم ش��فافیت اس��ت. عدم ش��فافیت در مواردی مانند بودجه های سنواتی 
دول��ت، قراردادهای دولتی، واگذاری ش��رکت های دولت��ی، انواع کمک ها و 
پرداخت های انتقالی دولت، می تواند به افزایش و تش��دید سوءاستفاده ها و 

رانت جویی منجر شود.
در کن��ار عوامل اقتصادی زمینه س��از سوءاس��تفاده و رانت جویی، باید به 
بوروکراس��ی ناکارآم��د و رویه های اداری پیچیده و طوالنی و غیرش��فاف و 
وج��ود قوانی��ن و مقررات پیچیده و متعدد نیز اش��اره کرد که یکی دیگر از 
عواملی اس��ت که بنگاه های اقتصادی و کارآفرینان را به س��وی فساد سوق 
می دهد. زمینه دیگری که می تواند منش��أ رانت جویی و سوءاس��تفاده های 
گس��ترده قرار گیرد، مواردی اس��ت که قوانین و مقررات به طور موثر قادر 
نباش��د مانع ش��کل گیری تعارض منافع ش��ود. در مواردی مانند واگذاری 
ش��رکت های دولتی، مناقصات و سایر قراردادهای دولتی و نظایر آن، ممکن 

است تعارض منافع رخ دهد و زمینه ساز فساد و رانت خواری شود.
براس��اس پژوهش ه��ای صورت گرفت��ه، در ادبی��ات اقتص��ادی 
رانت جویی، بیشتر فشارهایی که از طریق صاحبان کسب وکار روی 
دولت وارد می ش��ود، با این هدف اس��ت ک��ه امتیازاتی را دولت در 
قال��ب مجوزها صادر می کند، دریاف��ت کنند. بنابراین در وهله اول، 
سیاس��ت های دولت است که رانت جویی را تشویق می کند. اقتصاد 
غیررقابتی، کارآفرینی را نابود می کند. رشد و شکوفایی اقتصاد تنها 
در زمین رقابتی پایدار است و اگر اقتصادی فاقد قواعد مستحکم در 

زمینه مالکیت و رقابت باشد، رشد پایدار نخواهد داشت.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی
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فرصت امروز: بررسی ها نشان می دهد یک سال پس از آغاز رکود تورمی در بازار 
مسکن، در تیرماه امسال بازار به نقطه اشباع خرید رسیده و شتاب تورمی در این 
بازار تقریباً متوقف ش��ده است. در این وضعیت نبض معامالت به دست خریداران 
خواهد بود که در این صورت، تثبیت و معقوالنه شدن قیمت ها یکی از پیامدهای 

ناگزیر آن محسوب می شود.
بازار مسکن شهر تهران و به تبع آن بازار مسکن کشور از خردادماه سال گذشته 
با کاهش تعداد معامالت هرماه نس��بت به ماه قبل مواجه ش��د، اما روند قیمت ها 
همچنان صعودی باقی ماند و بازار را به سمت رکود تورمی کشاند. در این وضعیت، 
تعداد معامالت مسکن در هر ماه نسبت به سال و ماه قبل افت محسوسی را تجربه 
می کرد، اما تورم قیمتی این بازار همچنان با میانگین 3 تا 6درصد در ماه، قیمت ها 
را باالتر می برد. این اتفاق از خردادماه س��ال 139۸ تا تیرماه امس��ال به جز سه ماه 

زمستان 9۷ تکرار شد.
کارنامه بازار مسکن در تیرماه

در تیرماه امسال نیز آن گونه که داده های اتحادیه مشاوران امالک نشان می دهد، 
روند نزولی تعداد معامالت مسکن در تهران و کشور ادامه پیدا کرده است و برای 
مثال، تعداد معامالت بازار مس��کن تهران نسبت به خرداد سال گذشته 66درصد 

کمتر شده است.
هم زمان بررس��ی های میدانی نش��ان می دهد که در بنگاه های مش��اور امالک، 
نس��بت فایل های فروش مس��کن به تعداد خریداران افزای��ش یافته و آن گونه که 
برخی از مش��اوران امالک می گویند حتی عقب نش��ینی یک تا دو میلیون تومانی 
قیمت فروش نیز اتفاق افتاده است اما بنا به کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان 
مسکن و همچنین رسیدن بازار به نقطه اشباع خرید، خریداران نیز از مواضع خود 

عقب نشینی کرده اند و حاضر به معامله نیستند.
ای��ن دقیقاً برعکس اتفاقی اس��ت که در دو س��ال اخیر در بازار مس��کن تهران 
تجربه شده و همواره فروشندگان نسبت به خروج از معامله اقدام می کردند چراکه 
دورنمای قیمت ها را افزایش��ی می دیدند و برای کس��ب سود بیشتر و حفظ ارزش 
دارایی ها، ترجیح می دادند فروش را به آینده موکول کنند؛ کاری که حاال از سوی 

خریداران مسکن انجام می شود.
به گزارش اتاق ایران، البته قیمت ها در بازار مسکن دارای چسبندگی باالیی است 
و به ندرت روند کاهش��ی به خود می گیرند. در این وضعیت، منظور از عقب نشینی 

قیمت فروش پیشنهادش��ده از سوی مالکان، پایین آمدن مظنه های آنها و نزدیک 
شدن قیمت های پیشنهادی به قیمت های کشف شده در بازار است، بنابراین حتی 
در معامالت تیرماه امس��ال نیز می توان انتظار داش��ت که میانگین قیمت فروش 
مسکن در گزارش بانک مرکزی، نسبت به میانگین قیمت خردادماه افزایش داشته 
باش��د اما در ادامه، با فرض تداوم اش��باع خرید در بازار مس��کن، کاهش میانگین 

قیمت ها حتی تا مرز 20درصد نیز دور از انتظار نیست.
در اواخر س��ال 92 و اوایل س��ال 91 که موج صعودی در بازار مس��کن به انتها 
رس��ید و بازار وارد یکی از س��نگین ترین دوره های رکود خود شد، میانگین قیمت 
معامالت مس��کن تهران به حدود ۴ میلیون و 200 هزار تومان رسیده بود، اما در 
کف بازار میانگین قیمت های پیشنهادی حدود ۵ میلیون تومان برای هر مترمربع 
زیربنای مسکونی بود، اما با تثبیت رکود، ابتدا میانگین قیمت پیشنهادی بازار به 
قیمت ۴.2 میلیون تومان رس��ید و در ادامه این قیمت ها تا میانگین 3.۸ میلیون 

تومان نیز افت کرد.
انتظار می رود این وضعیت در بازار مسکن ماه های آینده نیز به نوعی تجربه شود 
البته مش��روط به اینکه سیاس��ت های کالن اقتصادی، رفتار مالی دولت و از همه 
مهم تر در حوزه سیاس��ت های خارجی و ن��رخ ارز، تغییر قابل توجهی رخ ندهد در 

غیر این صورت، قیمت مسکن نیز تابعی از تغییرات کالن اقتصادی خواهد بود.
در صورت تداوم وضعیت فعلی اقتصادی، می توان انتظار داشت میانگین قیمت 
پیشنهادی فروشندگان مس��کن در شهر تهران از حوالی 1۵ میلیون تومان فعلی 
به حوالی نرخ کشف شده در بازار یعنی محدوده 13.3 میلیون تومان برای هر متر 
مربع برسد و در ادامه با بهبود تولید مسکن، تداوم تسهیلگری دولت در این حوزه 
و افزایش عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف، میانگین قیمت فروش هر مترمربع 

زیربنای مسکونی در تهران به حدود 12 میلیون و حتی کمتر از آن هم برسد.
سقف افزایش اجاره بها اعالم شد

رئیس اتحادیه مش��اوران امالک اس��تان تهران نیز درخص��وص میزان افزایش 
اجاره بها در مناطق مختلف ش��هر تهران گفت: س��امانه ای که میزان نرخ اجاره بها 
را در مناطق مختلف ش��هر و یا به طور کلی در س��طح اس��تان نش��ان دهد وجود 
ندارد و ش��رایط کلی اقتصادی کشور می تواند چراغ س��بزی به کاهش یا افزایش 

قیمت ها باشد.
مصطف��ی قلی خس��روی در گفت وگو با ایرن��ا، ادامه داد: به دلیل کس��ادی در 

بازار فروش مس��کن ش��اهد کاهش قیمت ها هس��تیم. اعالم وزیر راه و شهرسازی 
درخصوص وا دادگی قیمت مس��کن و اینکه بهتر اس��ت مردم تا شکس��ت حباب 
قیمت ها خانه ای خریداری نکنند و در عین حال کاهش نسبی قیمت ارز منجر به 

کاهش نسبی 1۵ تا 22درصدی نرخ مسکن در مناطق مختلف تهران شده است.
به گفته وی، در  این ش��رایط و از آنجایی که اجاره تابعی از قیمت مسکن است 

نرخ اجاره بها باید کاهش داشته باشد.
قلی خسروی با بیان اینکه در سال 9۷ شاهد رشد بیش از 100درصدی قیمت 
مس��کن بودیم، گفت: وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی از رشد 112 درصدی 
قیمت مسکن خبر دادند که این موضوع از عوامل اصلی رشد اجاره بها بوده است؛ 
چرا که ش��اخص اصلی اجاره بها را قیمت مسکن تعیین می کند اما اکنون که وارد 

دوره کسادی شده ایم بالطبع باید نرخ اجاره هم کاهش یابد.
او با اش��اره به جلس��ه اخیر رئیس جمهور با مدیران بخش مسکن گفت: در این 
جلسه رئیس جمهوری از قیمت 30درصدی نرخ اجاره بها خبر داده است و موجران 
باید به زیر این قیمت پیشنهادات خود را مطرح و از نرخ اعالمی دولت باالتر نروند.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران اضافه کرد: اکنون بنگاه های مشاور امالک 
به صورت خودجوش بر شیشه های مغازه های خود اعالمیه هایی را نصب کرده اند که 

از اجاره دادن خانه هایی با قیمت های غیرمتعارف خودداری می کنند.
قلی خسروی گفت: ضمن اینکه از همکاران خود تقدیر می کنیم از اعضای صنف 
اتحادیه امالک می خواهیم که این پویش خودجوش را ادامه دهند و  فروش و اجاره 

خانه هایی با نرخ های غیرمتعارف را متوقف کنند.
وی خبر داد با اینکه این اقدام خودجوش بود اما اکنون در غالب یک دستورالعمل 

به بنگاه های امالکی ابالغ شده است.
به گفته خسروی شرایط کشور در پنج سال گذشته به گونه ای بود که از ساخت 
و س��از غفلت شد و همین باعث ش��د که نظم عرضه و تقاضا بهم بخورد و جهش 
قیمتی پیش بیاید. رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران با بیان اینکه بعد از انقالب 
چهار بار جهش قیمت داش��تیم اما هیچ کدام از ن��رخ ارز تبعیت نمی کرد، گفت: 
کمبود مسکن از  اوایل انقالب در دوره های مختلف جبران شده است و بی انصافی 
است بگوییم مسکنی در این کشور تولید نشده است؛ اکنون نیز بعد از گذشت پنج 
س��ال برنامه دولت برای ساخت  ۴00 هزار واحد مسکونی بازار را به حالت تعدیل 

بازخواهد گرداند.

تحوالت بازار مسکن پایتخت نشان می دهد

بازار مسکن در نقطه اشباع خرید
نگاه

با گذشت 4 ماه از سال
عدم بازگشت نیمی از ارزهای صادراتی به کشور 
بعد از آخرین اظهارنظرهای دولتمردان درباره بازگش��ت 1۸.۵ میلیارد دالر 
از مجموع ۴0میلیارد دالر ارزهای صادراتی مربوط به س��ال گذشته، هنوز بعد 
از گذش��ت چهار ماه از س��ال جدید، خبری از بازگشت نیمی دیگر از این ارزها 

نیست.
در اواخر اردیبهش��ت ماه امس��ال بود که حسین میرشجاعیان، معاون سابق 
وزارت اقتصاد در پاس��خ به ادعای برخی از صادرکنندگان که مدعی بازگش��ت 
ارزهای صادراتی خود در قالب کاال و مواد اولیه هستند، گفته بود: 30 میلیارد 
دالر از مجموع ۴0 میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کاال و نه به 
هیچ صورت دیگری وارد کش��ور نشده است. پس از این خبر بود که رئیس کل 
بانک مرکزی از بازگش��ت 1۸.۵ میلیارد دالر از ارزهای صادراتی سال 139۷ به 
کش��ور خبر داد. هرچند این آمار حدود ۷ میلیارد دالر بیش��تر از آمار ارائه شده 
توس��ط وزیر اقتصاد بود، اما باز هم با مجموع ۴0 میلیارد دالر ارزهای صادراتی 
فاصله زیادی دارد. اینکه مابقی ارزهای صادراتی برگشته یا نه یا اینکه اساسا قرار 
اس��ت بازگردد یا نه، مساله ای است که تا به حال مسئوالن اقتصادی توضیحی 

درباره آن نداده اند.
به گزارش ایس��نا، وزیر اقتصاد در اواخر س��ال گذش��ته در جلس��ه شورای 
گفت وگ��وی دولت با بخ��ش خصوصی گفت که براس��اس آخرین ارزیابی های 
صورت گرفته، در طول این ماه ها حدود ۸میلیارد دالر از ارز صادراتی به کش��ور 
بازگش��ته که از این رقم 6.۵ میلیارد دالر مربوط به پتروش��یمی ها و فوالدی ها 

می شود.
بنابر آمارهای اعالم شده توسط دژپسند، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات 
از محل محصوالت پتروشیمی ها و فوالدی ها بوده است و سایر حوزه ها همچون 

صادرات مواد غذایی، کمترین ارزآوری را داشته اند.
اما چرا صادرکنندگان موظفند ارزها را برگردانند؟ جدای از شرایط اقتصادی 
خاص این روزهای کش��ور و تنگن��ای ارزی موجود، صادرکنندگان غیرنفتی به 
دلیل یارانه های کالنی که در حوزه های انرژی و همچنین معافیت های مالیاتی 
دریافت می کنند، موظفند ارزهای حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. 
به این معافیت ها می توان تفاوت هزینه های تولید در ایران با دیگر کشورها را هم 
مقایسه کرد؛ امری که باعث احتساب هزینه های تولید با ریال و فروش آن به ارز 
می ش��ود. این معامله پرسود در حوزه های مربوط به صادرات اقالم کشاورزی از 
اهمیت بیشتری هم برخوردار می شود، چراکه عالوه بر نیروی کار ارزان، منابع 
آبی زیادی هم مورد اس��تفاده قرار می گیرد که در کشوری همچون ایران شاید 

دست کمی از نفت نداشته باشد.
تصور کنی��د با صادرات محصوالت��ی همچون س��یب زمینی و پیاز که جزو 
آب برترین محصوالت کشاورزی هستند، چه مقدار آب از کشور خارج می شود. 
حاال اگر قرار باشد اینگونه محصوالت در قالب صادرات غیرنفتی از کشور خارج 
شوند و پول شان هم به کشور بازنگردد، زیان بزرگی متوجه منافع ملی خواهد 

شد.
با این همه براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، در سال گذشته ۴2 میلیارد 
دالر و در س��ه ماه و نیم ابتدای امس��ال 12 میلیارد دالر تأمین ارز برای واردات 
ص��ورت گرفته که بخش مهم��ی از آن را صادرکنندگان تأمین کرده اند. بر این 
اساس بازگشت ارز صادراتی روندی افزایشی گرفته به طوری که تا حاال بیش از 
۵ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی توس��ط صادرکنندگان در نیما و 
به روش واردات در مقابل صادرات طی چهار ماهه سال جاری تامین شده است.

چه زمانی کاهش نرخ ارز شانس پایداری دارد؟
مصائب نوسان ارزی

اقتصاد ایران در هفته های اخیر شاهد نوسانات ارزی جدیدی است؛ تحوالتی 
که از دید دولتمردان مثبت ولی از نگاه بخش خصوصی کمی نگران کننده است. 
به اعتقاد فعاالن اقتصادی، هر نوع نوسان شدید ارزی، سمی برای اقتصاد است. 
ازجمله این کارشناس��ان، سیامک پیربابایی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی و 
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات است که اخیرا در توئیتی از نوسانات شدید 

ارزی جدید و زیان ناشی از آن بر اقتصاد انتقاد کرده است.
به اعتقاد پیربابایی، ش��اید از دید عموم مردم، کاهش شدید نرخ دالر به نفع 
اقتصاد باشد، اما واقعیت این است که ریزش شدید بورس به تبع ریزش شدید 
ارز و دیگر تبعات آن فی النفس��ه مثبت نیس��ت، مگر اینکه سیاستی پشت این 
کاهش باش��د که منجر به ثبات آن نیز شود؛ در غیر این صورت، کاهش شدید 
و غیرقابل پیش بینی  آن همچون افزایش شدید در چندین ماه گذشته، به ضرر 

کنشگران اقتصادی و در نهایت اقتصاد کشور خواهد بود.
او در گفت وگو با خبرآنالین درباره نوس��انات ارزی گفت: هر نوسان شدیدی، 

چون بی اعتمادی و بالتکلیفی ایجاد می کند، قطعا به نفع اقتصاد نیست. 
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات توضیح داد: هر کاهش و افزایش نرخی، 
تابعی از عرضه و تقاضا است. ما در شرایط کنونی با افزایش نقدینگی و عبور آن 
از عدد نجومی 2000 هزار میلیارد تومان و کاهش سهم نفت در بودجه روبه رو 
هستیم. از سوی دیگر، افزایش تنش در منطقه، تهدیدات و تشدید تحریم ها را 
هم پیش رو داریم؛ در نتیجه فضا برای تعدیل شوک آور قیمت ارز آماده نیست و 
فقط باید امیدوار بود که به ثبات برسد. کاهش نرخی که دستوری رخ دهد و با 

کنترل رادیکالی تقاضا صورت گیرد، شانس پایداری ندارد.
پیربابایی دالیل کاهش نرخ را دو عامل مهم خواند و گفت: مصرف ارز، در دو 
بازار اتفاق می افتد که بانک مرکزی در ماه های اخیر خیلی هوش��مندانه با آنها 
برخورد کرده اس��ت. اول، بازار بزرگی اس��ت که مصرف حدود ۸0 تا 90درصد 
کل بازار در برمی گیرد، بازاری که بانک مرکزی با محدودیت های ثبت س��فارش 
و تخصیص، تقاضای ارز را کنترل کرده است. این تقاضا چیزی در حدود ۴0 تا 

۵0 میلیارد دالر است، یعنی بیش از ۸0 تا 90درصد مصرف.
عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ادامه داد: بازار دوم، بازار کوچک 
10، 20درصدی که بازار به اصطالح آزاد است که مردم در آن مستقیم 
ورود می کنند. در این ب��ازار بانک مرکزی با قدرت مداخله خودش به 
صورت زیرکانه و تزریق و پمپاژ هوش��مندانه ارز با روند س��وداگری و 
سفته بازی ارز مقابله کرده است؛ برنامه ای که اگر ثبات پیدا کند، بسیار 

خوب است.
پیربابایی هشدار داد: محدودیت ها و رویکرد قطره چکانی به تخصیص 
و تامی��ن ارز کاالهای وارداتی احتمال بروز مش��کالتی از قبیل کمبود 
کاال در بازار را رقم خواهد زد؛ اتفاقی که تا حدودی در برخی کاالهای 
مصرفی و حتی واسطه ای و سرمایه ای می بینیم. ضمن اینکه به دنبال 
محدودیت ه��ا و ممنوعیت ها و به دلیل نیاز بازار مصرفی که به صورت 

رسمی تامین نمی شود، قاچاق رشد می کند.
وی تصریح کرد: ما امروز ش��اهد یک دور و تسلسلی تکراری شدیم 
که س��ال ها پیش نیز تجربه کردیم، ولی این وضعیت باید یک بار برای 
همیش��ه با مدیریت صحیح اصالح ش��ود. حداقل در ۴0 سال گذشته 
چندین بار روند کنونی تکرار ش��ده است. یعنی دولت دست روی فنر 
ارز گذاشته و بعد از مدتی به دالیل مختلف با رهاشدگی مواجه شدیم.
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هزینه وام مس��کن در این روزها نس��بت به دو هفته گذشته برای اقشار مختلف 
جامعه تفاوت چندانی نداشته است به طوری که زوج ها با توجه به اینکه در کجای 
ایران ساکن هستند، باید ۷ تا 10.۵ میلیون تومان برای دریافت وام مسکن و جعاله 

هزینه کنند.
به گزارش ایسنا، در آخرین روز معامالتی هفته ای که گذشت در فرابورس ایران 
امتیاز تسهیالت مسکن تیرماه 139۸ بانک مسکن، ۴3 هزار و 300 تومان و امتیاز 
تسهیالت مس��کن حدود ۴۴ هزار و 300 هزار تومان معامله شد. همچنین قیمت 
امتیاز تس��هیالت مس��کن خرداد 139۸، ۴6 هزار تومان اس��ت و امتیاز تسهیالت 

مسکن مهر 139۷، حدود ۴3 هزار و ۴00 تومان است.
عالوه بر اینها، اوراق آبان و آذرماه 139۷ به قیمت حدود ۴3 هزار و ۵00 تومان 
معامله می شود و اوراقی که به سررسید آنها مدت زیادی نمانده است حدود ۴2 الی 

۴3 هزار تومان داد و ستد می شوند.
اگ��ر قیمت هر برگ از این اوراق را حدود ۴۴ هزار تومان در نظر بگیریم، زوج ها 
با توجه به اینکه در کجای ایران ساکن هستند باید ۷ تا 10.۵ میلیون تومان برای 

دریافت وام مسکن و جعاله هزینه کنند.
هزینه وام مسکن برای زوج ها

زوج ه��ای تهرانی برای دریافت وام 100 میلیون تومانی مس��کن باید 200 برگه 

تسهیالت مسکن خریداری کنند. آنها باید ۸میلیون و ۸00 هزار تومان صرف خرید 
آن کنند. به این مبلغ با احتس��اب 20 میلیون تومان وام جعاله که بابت خرید آن 
باید ۴0 برگ تس��ه خریداری شود، یک میلیون و ۷60 هزار تومان اضافه می شود. 
در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام 120 میلیون تومانی مس��کن حدود 10 

میلیون و ۵60 هزار تومان هزینه شود.
همچنین زوج های غیرتهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از 200 هزار نفر 
جمعیت زندگی می کنند، می توانند تا سقف ۸0 میلیون تومان وام بگیرند که برای 
گرفتن این مبلغ باید 160 ورق بهادار خریداری کنند و با این حس��اب باید حدود 
۷میلیون تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتس��اب یک میلیون و ۷60 
ه��زار تومان برای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام 100 میلیون 

تومانی باید ۸میلیون و ۸00 هزار تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این، زوج های س��اکن در سایر ش��هرهای با جمعیت زیر 200 هزار نفر 
می توانن��د برای گرفتن 60 میلیون تومان وام مس��کن، 120 برگ بهادار خریداری 
کنند که باید ۵میلیون و2۸0 هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند. همچنین برای 
دریاف��ت 20 میلیون تومان دیگ��ر بابت وام جعاله نیز باید یک میلیون و ۷60 هزار 
توم��ان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸0 میلیون تومانی، حدود ۷میلیون 

تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.

هزینه وام مسکن برای مجردها
مجردهای تهرانی نیز می توانند تا س��قف 60 میلیون تومان و مجردهایی که در 
مراکز اس��تان های باالی 200 هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵0 میلیون تومان و 
در نهایت غیرزوج های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴0 میلیون تومان وام دریافت 
کنن��د که به ترتیب هر ک��دام باید 120، 100 و ۸0 برگ بهادار اوراق تس��هیالت 

مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.
با این حس��اب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۵میلیون و2۸0 هزار 
تومان، افراد س��اکن در مراکز استان باالی 200 هزار نفر جمعیت مبلغ ۴میلیون و 
۴00 هزار تومان و افراد گروه سوم مبلغ 3میلیون و ۵20 هزار تومان پرداخت کنند. 
البت��ه در صورت تمایل برای دریاف��ت وام 20 میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک 

میلیون و ۷60 هزار تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تسهیالت مسکن قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر 
برگ ۵میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل 
تمدید اس��ت. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش باقیمانده، قیمت 
متفاوتی دارد. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از 
تسهیالت آن استفاده نکند، نماد معامالتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی 

دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

ی��ک نماینده مجلس گفت آمار کاهش 36درصدی معامالت بازار نش��ان دهنده 
کاهش گرایش خریداران برای خرید مسکن است.

سیدحس��ین افضلی با اشاره به کاهش 36درصدی آمار معامالت بازار مسکن در 
کش��ور، گفت: این آمار نش��ان دهنده کاهش گرایش خریداران برای خرید مسکن 

است.
به گفته این نماینده مجلس، کاهش آمار معامالت بازار مس��کن در س��ال جاری 

نشان دهنده این است که این بازار در وضعیت رکود تورمی قرار دارد، حال پیش بینی 
می شود در این وضعیت، قیمت مسکن روند نزولی پیدا کند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، افضلی ادامه داد: در یک س��ال 
اخیر مردم برای حفظ سرمایه خود اقدام به سرمایه گذاری در بخش مسکن کردند و 
به دلیل نگاه سرمایه ای به بازار مسکن این مسئله تا حدی در افزایش قیمت ها و بروز 
تالطم در بازار مسکن تأثیرگذار بود. این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: 

در صورتی که سیاس��ت های کنترلی و اقدامات بازدارنده برای مدیریت بازار مسکن 
در نظر گرفته نشود رکود تورمی بازار مسکن کوتاه مدت نبوده و در مقابل با اعمال 

سیاست های کنترلی قطعاً این دوران گذرا خواهد بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با افزایش تولید مسکن، تقاضا برای خرید 
مسکن به تدریج کاهش خواهد یافت و در این شرایط قیمت ها روند کاهشی خواهند 

گرفت.

قیمت وام مسکن برای مجردهای تهرانی، 5میلیون و280 هزار تومان

چقدر برای وام مسکن هزینه کنیم؟

سایه رکود بر بازار معامالت ملک

قیمت مسکن پایین می آید؟
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تشویق بدحسابی
عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

قانون حذف س��ود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیالت گیرندگان، دارای 
پیامدهای مثبت و منفی است. حل بخشی از مشکالت تسهیالت گیرندگان 
و کم��ک به وصول بدهی غیرج��اری آنها یکی از پیامده��ای مثبت اجرای 
این قانون اس��ت. ناتوانی بانک ها در پرداخت تس��هیالت جدید به بنگاه های 
اقتصادی از عوامل اصلی رکود فعلی اس��ت. انباش��ت بدهی بانک ها ناتوانی 
مال��ی آنه��ا را عمیق تر کرده اس��ت، بنابرای��ن هر راهی که ب��ه بهبود توان 
تس��هیالت دهی بانک ها کم��ک کند، گرهی از مش��کالت کنونی باز خواهد 
کرد و منابع بانکی قفل ش��ده را رها می کند. در ادامه این روند، بس��یاری از 
بنگاه ها فرصت ادامه فعالیت را پیدا خواهند کرد چراکه می توانند از بانک ها 

تسهیالت دریافت کنند.
اما از س��وی دیگر می توان اجرای چنین قانونی را تش��ویق بدحس��ابی و 
تنبیه خوش حس��ابی در نظر گرفت. کس��انی که خوش حساب بوده و بدهی 
خ��ود را به بانک ها پرداخت ک��رده و معوقاتی ندارند، از مزایایی در این بین 
برخوردار نش��ده و تشویق نمی شوند. اجرای این قانون می تواند دست برخی 
را در عدم پرداخت تسهیالت دریافتی از بانک باز کند و زمینه عدم بازگشت 

تسهیالت را هموار کند.
از س��وی دیگر س��قف مجاز ب��رای برخورداری از مزای��ای قانون برای هر 
ش��خص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی به ترتیب 20 میلیارد ریال و 
۵ میلیارد ریال تعیین شده است و  قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ 

یادشده باشد مشمول این قانون نخواهد بود و این یک نوع تبعیض است.
نکت��ه منفی دیگر، ب��ار مالی این قانون برای بانک ها و فش��ار بیش��تر به 
هزینه های دولت اس��ت. این در حالی اس��ت که در شرایط کنونی باید نقاط 
هزینه بر برای دولت را شناسایی کرده و از کاست و زمینه استفاده حداکثری 
از منابع بانکی برای تولید را فراهم کرد. امید اس��ت که هر یک از مصوبات 

مجلس شورای اسالمی زمینه رونق بیشتر تولید را فراهم کند.

مصوبه »حذف سود و جریمه بدهکاران« در بوته نقد
تهدید یا فرصت؛ مساله این است!

نمایندگان مجلس در هفته گذش��ته، مصوبه ای را در راس��تای حمایت از 
رونق تولید و تس��هیل تس��ویه بدهی ها، به تصویب رس��اندند که بانک ها و 
موسس��ات اعتباری غیربانکی را به حذف س��ود و جریمه مضاعف از بدهی 
تس��هیالت گیرندگان ملزم می کند. این مصوبه اما س��روصدای بس��یاری در 
می��ان فعاالن اقتصادی و مدیران بانکی را برانگیخته و هر کدام از نگاه خود 

به بررسی مزایا و معایب این طرح پرداخته اند.
در این میان، یک کارش��ناس اقتصادی با اشاره به مصوبه الزام بانک ها به 
حذف س��ود و جریمه مضاعف از بدهی بده��کاران گفت: این مصوبه اگرچه 
مقاومت هایی را در پی خواهد داشت، اما به رونق تولید کمک خواهد کرد.

علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به دیدگاه متفاوت مجلس و 
مرکز پژوهش های مجلس درباره مصوبه الزام بانک ها به حذف سود و جریمه 
مضاع��ف از بدهی بده��کاران گفت: مرکز پژوهش ها معتقد اس��ت باید بین 
خوش حساب و بدحساب تفاوت هایی باشد و اگر سود و جریمه حذف شوند 
چه اتفاقی بین این دو خواهد افتاد؛ در حالی که خوش حس��ابی و بدحسابی 

چیز بدی نیست ولی رویکرد ما در خوش حسابی باید تشویقی باشد.
این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد: افرادی که به موقع مالیات می پردازند 
و صورت ه��ای مالی خود را ارائه می دهن��د و وضعیت خود را تعیین تکلیف 
می کنند باید تشویق و به جامعه معرفی شوند. االن نمی توانیم خوش حساب 
و بدحساب را از هم جدا کنیم، چون در یک بحران اقتصادی قرار داریم که 

باید جراحی های الزم را انجام دهیم تا از آن عبور کنیم.
لبافی تاکید کرد: واحدهایی که به آن س��وی مرزها وابس��تگی داشتند و 
جن��س وارداتی می فروختند یا تامین مواد اولیه ش��ان به خارج وابس��ته بود 
بیش��تر ضرر کردند، ولی واحدهایی که تولید داخلی داشتند و پشتوانه آنها 
خرید داخلی بود ایس��تادگی کردند و ماندند، لذا مطرح کردن خوش حساب 
و بدحس��اب در ش��رایطی که برخی واحدها به یکباره دچار نوسان شدند و 
نتوانس��تند مواد اولیه خود را با قیمت مناسب تامین یا ماشین آالت فرسوده 

کارخانه را جایگزین کنند، منطقی نیست.
وی خاطرنش��ان کرد: بخش خصوصی اعتقاد دارد که در شرایط متفاوت 
باید قوانین و مقررات متفاوتی هم اعمال ش��ود؛ یعنی اگر در شرایط جنگ 
اقتصادی هس��تیم، نمی توانیم با قوانین زم��ان ثبات و رونق اقتصادی پیش 
برویم و طبعا در ش��رایطی که ب��ا تکانه های اقتص��ادی مواجهیم، قوانین و 

مقررات مرتبط با این شرایط را می طلبد.
این کارش��ناس در پاس��خ به اینکه آیا مجلس در م��ورد چنین مصوبه ای 
دیر اقدام نکرده اس��ت؟ گفت: مجلس باید زودتر از این اقدام می کرد. البته 
بنده در جریان پیش��نهاد مجلس از دو س��ال قبل بودم و این پیش��نهاد از 
سوی بخش خصوصی مطرح شد ولی چون اعداد و ارقام آن در صورت های 
مالی نشس��ته بود، مجل��س مردد مانده بود که ت��راز بانک ها در این ارتباط 

چه می شود.
لباف��ی ادامه داد: چون بانک ها در پایان هر س��ال ت��راز مالی می گیرند و 
از جرایم دو مرتبه س��ود دریاف��ت می کنند، این جرایم را ب��ه عنوان منابع 
درآمدی حساب می کنند و سود جرایم را هم درآمد مالی در نظر می گیرند، 
اما این وس��ط تکلیف عددهای جریمه از س��ود و سود از جریمه که در کجا 

باید جبران می شد مشخص نبود و این تراز باید در جایی اصالح می شد.
این کارشناس اقتصادی یادآور ش��د: این موضوع، مساله مهمی در حوزه 
بانکی اس��ت و نظام بانکی می خواس��ت که دولت این عدد را تزریق و تامین 
کند تا تراز بین سود و درآمد و هزینه مثبت شود، ولی دولت قبول نمی کرد، 
ت��ا اینک��ه مجلس چند روز قبل این موضوع را مص��وب کرد ولی از نظر من 

تبصره  و ماده هایی بعدها به این مصوبه اضافه خواهد شد.
وی دلیل آن را اینطور توضیح داد و گفت: در قوانین گذشته عددی را به 
عنوان حذف جرایم مشخص می کردیم و در معافیت های جریمه ای بانک ها 
از کف شروع می کردند و تا آن حدی که دولت اجازه داده و منابع جایگزین 
داده ب��ود، پله پله جلو می رفتند ولی در این مصوبه اش��اره نش��ده که تا چه 
عددی و به چه میزانی باشد و چون مصوبه به عمومیت گذاشته شده و منابع 
جایگزین هم برای بانک تعریف نکرده اس��ت، مشخص نیست که بانک این 
ع��دد را چگونه در صورت های تراز مالی س��ال های قبلش جایگزین خواهد 

کرد؛ بنابراین احتماال تبصره و ماده هایی به آن افزوده شود.
وی در پای��ان با بیان اینکه مصوبه مجلس بنگاه های اقتصادی را ش��امل 
می ش��ود، نه اشخاص فردی، گفت: این مصوبه چون در راستای رونق تولید 
اس��ت، بیش��تر بنگاه های اقتصادی را مدنظر قرار داده و برداش��ت من این 
اس��ت که اشخاص حقیقی را دربر نمی گیرد؛ مگر آنکه اشخاص حقیقی یک 

مجموعه مالی ثبت نشده باشد که چنین چیزی ممکن نیست.

یادداشت

تصویب طرح حذف س��ود و جریمه مضاعف از تس��هیالت بانکی، اگرچه مزایایی 
داشته و باعث کاهش شمار بدهکاران بانکی می شود،  اما به نظر برخی کارشناسان، 
اثرات سوئی مانند تنبیه خوش حسابی و تشویق بدحسابی،  تحمیل زیان به بانک ها 

و کاهش قدرت تسهیالت دهی آنها را به دنبال خواهد داشت.
ب��ه گ��زارش ایرنا، نماین��دگان مجلس در هفته ای که گذش��ت، با حذف س��ود 
و جریمه مضاعف از تس��هیالت بانکی اش��خاص حقیقی و حقوقی موافقت کردند 
که بر این اس��اس، بانک ها مکلف هستند نس��بت به استرداد مازاد پرداختی توسط 
مش��تری اقدام کنند. براس��اس ماده واحده این طرح »به منظ��ور حمایت از رونق 
تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت کنندگان تسهیالت ریالی از بانک ها 
و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی، چنانچه تسهیالت گیرندگانی که تمام یا بخشی از 
بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال 139۷ پرداخت نکرده اند، مانده بدهی خود 
را مطابق ضوابط این ماده واحده محاس��به شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه 139۸ 

نقدا تسویه کنند.«
ایرادات کارشناسی به مصوبه مجلس

اگرچه این طرح مطمئنا می تواند در حل مش��کالت بخش عظیمی از بدهکاران 
مفید واقع شود و به تعیین تکلیف 2۵ میلیون پرونده بدهی بدهکاران نظام بانکی 
بینجامد، اما در عین حال، می تواند بدحس��ابی را میان گیرندگان تسهیالت بانکی 

تشویق کرده و خوش حساب ها را مجازات کند.
در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس نیز با انتشار گزارشی، نکاتی را درباره 
الزام بانک ها به حذف س��ود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیالت گیرندگان گوشزد 
کرده اس��ت. به اعتقاد نهاد پژوهش��ی مجلس، هرچند این مصوبه ممکن است در 
کوتاه مدت و به صورت فردی، تس��هیل یا گشایش��ی را ایجاد کند ولی به طور قطع 
به دلیل تش��ویق بدحسابی و افزایش انگیزه عدم بازپرداخت تسهیالت به این امید 
ک��ه روزی قانونگ��ذار یا دولت، جریمه یا تنبیه مالی ناش��ی از تأخیر را در پرداخت 
تسهیالت خواهد بخشید، موجب کژکار کردی در کل نظام اقتصادی و مالی می شود 

و نظم حاکم بر نظام پولی و بانکی را از بین خواهد برد.
در یک کالم، تصویب این نوع از قوانین، تنبیه خوش حسابی و تشویق بدحسابی 

است و انگیزه پرداخت به موقع اقساط تسهیالت را خواهد گرفت.
کاهش تسهیالت دهی بانک ها

از س��وی دیگر، چنانچه منابع الزم برای تأمین هزینه های اجرای این احکام در 

بودجه دولت دیده نش��ده باش��د، منجر به فش��ار بر ترازنامه بانک ها و ایجاد زیان 
می شود که مهمترین پیامد آن، کاهش توان تسهیالت دهی بانک هاست. از سویی، 
تأثیر این جنس از قوانین در بلندمدت بر انجماد دارایی ها )مطالبات بانک ها ناشی 
از اعطای تسهیالت که بیش از ۵0درصد دارایی هایی بانک ها را تشکیل می دهد( و 
افزایش زیان در شبکه بانکی در نهایت منجر به افزایش نرخ سود تسهیالت )افزایش 

مابه التفاوت نرخ سود تسهیالت و نرخ سود سپرده( در شبکه بانکی می شود.
بازوی کارشناسی قوه مقننه در گزارش خود تاکید کرده که تصویب طرح »الزام 
بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی به حذف س��ود و جریمه مضاعف از بدهی 
تس��هیالت گیرندگان« در میان م��دت و بلندمدت به کاهش توان تس��هیالت دهی 
بانک ها و افزایش نرخ سود تسهیالت منجر خواهد شد که همواره مورد انتقاد فعاالن 

تولیدی و مسئوالن اجرایی و نمایندگان مجلس بوده است.
تبعیض ناروا بین مشتریان بانک ها

اما ایراد دیگری که به این قانون گرفته ش��ده، آن اس��ت ک��ه این طرح ، به طور 
کلی دو مزیت برای تسهیالت گیرندگان موضوع این مصوبه )کسانی که به هر دلیل 
از بازپرداخت تس��هیالت بانکی س��ر باز زده اند( در نظر گرفته است؛ مزیت نخست، 
بازگشت به قرارداد اولیه )به معنای آخرین قرارداد پیش از تاریخ اول فروردین ماه 
1393( و دومین مزیت، بخش��ش جریمه دیرکرد )مابه التف��اوت نرخ وجه التزام و 

نرخ سود( است.
این دو مزی��ت در حالی برای برخی تس��هیالت گیرندگان بانک ها )دارای بدهی 
غیرجاری در حال حاضر( در نظر گرفته می شود که تعداد زیادی از اشخاص حقیقی 
به رغم مش��کالت اقتص��ادی با همان رویه پیش از این مصوبه، تس��هیالت خود را 

تسویه کرده اند.
مرک��ز پژوهش ه��ا در این باره اعالم کرده اس��ت: نکته ای ک��ه درخصوص روش 
محاسبه سود و وجه التزام و تسهیالت امهالی یا جایگزین بانک ها که اتفاقاً بخشی 
از آنه��ا به موجب قانون مجلس بوده آن اس��ت که چنانچ��ه این روش غیرقانونی و 
نادرس��ت بوده، وجوه دریافت شده از اشخاص که تسهیالت را پرداخت کرده اند نیز 

باید به ایشان بازگردانده شود و نباید از این منظر نیز تبعیضی قائل شد.
تحمیل زیان به بانک ها و کاهش درآمدهای دولت

براس��اس این طرح، بانک ها موظفند زیان ناش��ی از این قانون را طی پنج س��ال 
مستهلک کنند و این زیان به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. 

ب��ا توجه به ن��رخ 2۵درصدی مالیات ب��ر عملکرد، در صورت س��ودده بودن بانک، 
۷۵درصد زیان ناشی از این طرح بر سهامداران بانک ها )اعم از دولتی یا غیردولتی( 

و 2۵درصد آن بر دولت تحمیل می شود.
تخلف »برخی« از بانک ها در نحوه محاس��به مانده بدهی »برخی« از مش��تریان 
قابل انکار نیست ولی نکته اینجاست که همه بانک ها در همه قراردادهای تسهیالت 
متخلف نیستند؛ یعنی بسیاری از بانک ها در بسیاری از قراردادها، مطابق با قوانین 
و مقررات س��ود و وجه التزام از مشتریان خود مطالبه کرده اند، اما این طرح نه تنها 
تفاوتی بین قراردادهای منطبق با مقررات، با قراردادهایی که برخالف مقررات تنظیم 
شده اند در یک بانک، قائل نیست بلکه کل شبکه بانکی اعم از بانک هایی که شاید 

حتی یک مورد از این دست تخلفات ندارند را مشمول این طرح می داند.
به دلیل اینکه برخی از بانک ها در محاسبه مانده بدهی تخلف کرده اند، بانک های 
س��الم را نیز ملزم می کند زیان ناشی از بخش��ش وجه التزام را متحمل شوند. این 
رویه یک اجحاف مس��لم است به س��هامداران بانک هایی که براساس قوانین عمل 
کرده اند، درحالی که رویه منطقی و عادالنه، پیش بینی س��ازوکاری برای رسیدگی 
س��ریع و اثربخش به شکایات بدهکاران بانکی توسط یک شخص ثالت و برخورد با 

بانک های متخلف است.
حذف سود مرکب در تسهیالت و ابقای آن در سپرده ها

از اهداف این طرح، حذف س��ود مرکب از ش��بکه بانکی اس��ت که با 
وجود مزایا، کارشناس��ان ایراداتی را نس��بت ب��ه آن وارد کرده اند. مرکز 
پژوهش ه��ای مجل��س در این ب��اره نیز اع��الم کرده اس��ت: »طراحان 
معتقدند که در محاس��به مانده بدهی تس��هیالت گیرندگان به ویژه آن 
دسته از اشخاصی که تسهیالت خود را امهال کرده اند، عماًل ربح مرکب 
منظور ش��ده است. بر این اساس چنانچه برخالف قوانین و مقررات این 
امر صورت گرفته باش��د، باید رس��یدگی ش��ود و بانک متخلف عالوه بر 

اصالح مانده بدهی تسهیالت گیرنده، جریمه نیز شود.«
به نظر مرکز پژوهش های مجلس، در بعد قانونی نیز با وجود اینکه س��ود مرکب 
امری نامش��روع است و حذف آن موضوعی مطلوب و شایان پیگیری است، اما این 
طرح ناظر به تس��هیالت اعطایی در گذشته است و پیشنهادی برای تسهیالتی که 
بانک ها از این به بعد اعطا می کنند، ندارد. بر این اس��اس، قابل پیش بینی است که 

چند سال دیگر چنین معضلی بار دیگر تکرار شود.

سیاه و سفیدهای طرح حذف سود و جریمه بدهکاران بانکی

تنبیه خوش حسابی، تشویق بدحسابی

فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی، حفظ و تقویت ارزش پول ملی، 
مهار تورم، کمک به رونق تولید و رشد اقتصادی و اصالح نظام بانکی را 

از برنامه های خود پس از سال اول حضورش در این بانک اعالم کرد .
عبدالناصر همتی به مناس��بت اولین س��الگرد ریاس��ت خود بر بانک 
مرکزی در یادداش��تی اینس��تاگرامی نوش��ت: »یک س��ال از زمانی که 
فعالی��ت خ��ود را در بانک مرکزی ش��روع کردم گذش��ت. آن ایام تلخ، 
روزهای س��ختی برای تمام آحاد اقتصادی بود. همزمان با تنگ تر شدن 
حلقه فشار اقتصادی و رشد شتابان نرخ ارز با درک شرایط بسیار خطیر 
کشور، این مسئولیت سنگین را پذیرفته و با خدای خود عهد بستم که 

تمام توانم را برای خنثی س��ازی فشارها و بهبود شرایط اقتصادی مردم 
به کار گیرم.

لطف خدا، دعای مردم، حمایت قاطع مقام معظم رهبری و پشتیبانی 
ریاست محترم جمهور، به همراه تکیه بر آموزه های اقتصادی موجب شد 
مهمترین هدف دش��منان که به اعتراف خودشان، نابودی پول ملی و به 
عنوان مقدمه فروپاش��ی کشور بود، محقق نشود. امروز بنده و همکارانم 
در بانک مرکزی از اینکه در یکی از حس��اس ترین مقاطع تاریخ کش��ور 
توانستیم سهم کوچکی در مقاومت همه جانبه و پیروزی مردم ایران در 

این توطئه بزرگ داشته باشیم بر خود می بالیم.

ثبات نس��بی حاکم بر بازارها از آش��کار ش��دن آغاز شکس��ت تالش 
دش��منان ایران حکایت می کند، اما با تمام وجود می پذیرم که به خاطر 
شوک ایجادش��ده در بازارها و تورم ناشی از آن زندگی اقتصادی بخش 
وس��یعی از هموطن��ان در تنگنا قرار گرفته اس��ت. طبیعی بود که تمام 
تالش حقیر و همکارانم در این مدت صرف جلوگیری از انتش��ار بیشتر 
ش��وک ها در اقتصاد و کنترل ش��اخص های کالن باشد. در ادامه مسیر، 
حفظ و تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم، کمک به رونق تولید و رش��د 
اقتصادی و اصالح نظام بانکی برنامه های بعدی خدمتگزاران شما مردم 

عزیز در بانک مرکزی است.«

در راس��تای توسعه فعالیت های مجموعه شناسا و هم افزایی با سایر سازمان های 
مؤثر در اکوسیستم کارآفرینی کشور، سه تفاهم نامه همکاری مشترک بین تریگ آپ 

و مجموعه های فعال منتخب زیست بوم کارآفرینی به امضا رسید.
به گزارش »فرصت امروز« با توجه به نقش آفرینی مجموعه شناسا در زیست بوم 
کارآفرینی کشور و با هدف کمک به رشد و توسعه این فضا، مجموعه اقدامات موثری 
که همراس��تا با چش��م انداز بلندمدت این مجموعه است، برنامه ریزی و پیاده سازی 
می شود. از جمله این اقدامات برقراری تفاهم نامه هایی با نهادها و سازمان هایی است 

که به نوعی بخشی از این زنجیره ارزش بوده و خلق ارزش می کنند.
در این راستا تفاهم نامه ای با محوریت توسعه اکوسیستم کارآفرینی فناوری های 
ورزشی و سالمت، با ایجاد هم افزایی و همچنین همکاری مشترک در زمینه توسعه 
سیاس��ت های اقتصاد دانش بنیان و حمایت از ایده ها، مابین شتاب دهنده تریگ آپ 

و پژوهش��گاه علوم ورزشی به امضا رس��ید. تفاهم نامه دیگری نیز در زمینه توسعه 
زیس��ت بوم کارآفرینی انرژی کش��ور و فناوری های مرتبط ب��ا آن، بین تریگ آپ و 
ش��تاب دهنده آی تک به امضا رس��ید. مواردی همچون ایجاد هم افزایی و همکاری 
مش��ترک از طرح های فناورانه، س��رمایه گذاری های مشترک در طرح های کسب و 
کاری این حوزه، برگزاری رویدادهای کارآفرینی و همچنین تعامالت س��ازنده بین 

این دو مجموعه، از جمله مفاد مورد تفاهم بوده است.
همچنی��ن تفاهم نامه ای نیز مابین ش��تابدهنده تریگ آپ و ش��رکت ابرآروان، از 
مجموعه های موفق در اکوسیس��تم کارآفرینی کشور، در راستای تقویت زیست بوم 
کارآفرینی و ارائه خدمات هرچه بهتر به استارت آپ ها و همچنین ارائه سرویس های 
متنوع زیرساخت ابری و با کیفیت جهت رشد استارت آپ های شتابدهنده تریگ آپ 

از طرف ابرآروان به صورت رایگان برای مدت یکسال به امضا رسید.

گفتنی است بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ در حوزه محصوالت، 
خدم��ات و راهکارهای صنایع الکترونیکی، کامپیوتر و دیجیتال در اقتصاد ایران در 
تاریخ 2۷ تا 30تیرماه 139۸ در محل دائمی نمایش��گاه بین المللی تهران با حضور 

مجموعه شناسا، از شرکت های گروه مالی پاسارگاد برگزار شد.
بانک پاس��ارگاد همچنین در اطالعیه ای اعالم کرد: نظر به اینکه جلس��ه مجمع 
عمومی عادی سالیانه بانک پاسارگاد که در تاریخ 30 تیرماه امسال دعوت گردیده 
بود، به علت عدم حصول حدنصاب قانونی به رس��میت نرس��ید؛ با رعایت ماده ۸۷ 
الیحه اصالحی قانون تجارت، جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پاسارگاد 
)سهامی عام( »نوبت دوم« رأس ساعت 9 صبح، روز یکشنبه 13 مردادماه در محل 
تاالر بزرگ کشور به نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، میدان جهاد، ابتدای خیابان 

شهید گمنام، نرسیده به میدان گلها تشکیل می گردد.

از کاهش قیمت دالر تا مهار تورم

4 برنامه  همتی برای سال دوم ریاست بانک مرکزی

امضای 3 تفاهم نامه توسط شناسا از شرکت های گروه مالی پاسارگاد
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فرصت امروز: صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طال و سکه از سال 
96 در ب��ورس کاالی ایران راه اندازی ش��د و تعداد آنها تاکنون به چهار 
صندوق رس��یده اس��ت؛ ابزاری بر پایه گروه محصوالت دیگری همچون 
زعفران و زیره که به نظر می رس��د به زودی ش��اهد عرض اندام آنها در 
بازار س��رمایه باش��یم. در واقع، صندوق های کاالیی، یک��ی از ابزارهای 
بورس کاالی ایران برای جذب س��رمایه های خرد و حفاظت از آنهاست؛ 
ای��ن صندوق ها بخ��ش قابل مالحظه ای از وجوه جمع آوری ش��ده را به 
س��رمایه گذاری در گواهی س��پرده کاالیی خاص اختصاص می دهند و 
مردم را از سود به دست آمده منتفع می کنند. ابزاری که به نظر می رسد 
با اعالم اخیر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برای تسهیل در صدور 
مجوز برای صندوق های سرمایه گذاری کاالیی، به زودی شاهد راه اندازی 
این ابزار مالی بر پایه محصوالت کش��اورزی خواهیم بود تا به کمک آن 
ضمن رونق بخش��یدن و ایجاد عمق در معامالت آتی و گواهی س��پرده 
محصوالت کشاورزی قابل معامله در بورس، از مسیر بورس کاال بتوان به 

تزریق نقدینگی به اقتصاد بخش کشاورزی نیز کمک کرد.
در همین زمینه، »ایرنا« در گزارش��ی به بررسی تاریخچه و حوزه های 
مختلف فعالیت صندوق های سرمایه گذاری کاالیی در بورس های کاالیی 
ایران و جه��ان پرداخته و مزیت های صندوق های کاالیی را برش��مرده 

است.
تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری ها

اضافه کردن کاالها به س��بد س��رمایه گذاری، تنوع بخش��ی بیشتری 
را ب��رای س��رمایه گذاران فراهم می کند و می تواند به کاهش نوس��انات 
و افزایش بازده س��بد س��رمایه گذاری منجر ش��ود. ضمن اینکه کاالها 
می توانند به عنوان س��پری برای محافظت سرمایه در مقابل تورم به کار 
گرفته ش��ود. همچنین به طور تاریخی کاالها همبستگی نسبتاً کمی با 
س��هام و اوراق قرضه دارند و یکی از عوامل مهم کم بودن همبس��تگی 
بین آنها این اس��ت که قیمت کاالها تحت تأثیر عوامل ریسکی متفاوتی 
قرار دارد. از این رو، سرمایه گذاری در کاالها می تواند به صورت مستقیم 
با خرید دارای��ی فیزیکی، س��رمایه گذاری در قراردادهای آتی و اختیار 

معامله و در نهایت سرمایه گذاری در صندوق های کاالیی انجام شود.
ام��ا نکت��ه مهم اینجاس��ت که مالکی��ت فیزیکی کااله��ا چالش های 
غیرقاب��ل حل زیادی را ایج��اد می کند. زیرا، اگرچ��ه از طریق این کار 
به طور مس��تقیم مالک کاال هستیم، اما هزینه های تحویل گرفتن کاال، 
هزینه ه��ای نگهداری آن و بیمه کردن و ریس��ک های نگهداری کاال از 

جمله هزینه های غیرقابل اجتنابی هستند که باید پرداخت شوند.
صن��دوق کاالیی قابل معامل��ه )ETC( یکی از ابزاره��ای مالی نوین 
اس��ت که به س��رمایه گذاران این امکان را می دهد که به جای خرید و 
نگه��داری کاالی موردنظر و تحمل هزینه های حمل و نقل، انبارداری و 
خس��ارت های احتمالی آن، اوراق این صندوق ه��ا را خریداری کنند. با 
خرید این اوراق، س��رمایه گذار در عین داشتن مالکیت کاالی موردنظر، 
مس��ئولیت نگه��داری از آن کاال را برعهده ندارد. ب��ه عبارت دیگر، این 
صندوق ه��ا بخش قابل مالحظ��ه ای از وجوه گردآوری ش��ده خود را به 
س��رمایه گذاری در کاالی��ی خ��اص اختصاص می دهن��د و عالقه مندان 
ب��ه س��رمایه گذاری در آن کاالی خاص اقدام به خری��د واحدهای این 

صندوق ها می کنند.
کاالهای اساس��ی در تمام دنیا بخش مهمی از پرتفوی سرمایه گذاران 
خرد و نهادی را تشکیل می دهند. این در حالی است که برای بسیاری، 
دسترس��ی کارا و س��ریع به این گروه دارایی ها به طور س��نتی همواره 
با دش��واری هایی نظیر الزامات وج��ه تضمین، محدودیت های اجباری و 
مس��ائل ارتباطی و دسترسی به بورس های مش��تقات بین المللی همراه 
بوده اس��ت. بنابراین بسیاری از سرمایه گذاران قادر به سرمایه گذاری در 

این حوزه نبوده اند.
از این رو، بورس هایی چون بورس لندن با برقراری همکاری نزدیک با 

ناش��ران، تالش کرد که دسترسی به کاالهای اساسی را از طریق توسعه 
ابزارهای جدید نظیر صندوق های کاالیی قابل معامله در بورس و ایجاد 
سیس��تم های معامالتی ویژه تس��هیل کند؛ به طوری که سرمایه گذاران 
ب��دون نیاز به انجام معامالت آتی یا تحویل فیزیکی کاالی اساس��ی، از 

طریق این صندوق ها به کاالی موردنظر خود دسترسی یابند.
صندوق های کاالیی قابل معامله در بورس از ابزارهای س��رمایه گذاری 
هس��تند که روند قیمتی یک ش��اخص کاالیی پایه را دنبال کرده و این 
ش��اخص می تواند صرفاً متش��کل از یک کاالی اساس��ی ی��ا ترکیبی از 
مجموعه کاالها نیز باشد. نهاد ناشر به طور مستقیم بر روی دارایی پایه 
یا قرارداد مش��تقه آن کاال یا شاخص س��رمایه گذاری می کند، بنابراین 
انتظار می رود ارزش س��رمایه گذاری پرتفوی همسو با قیمت دارایی پایه 

افزایش یا کاهش یابد.
ای��ن اب��زار در واق��ع فرصت ه��ای س��رمایه گذاری جدی��دی را برای 
س��رمایه گذاران بالقوه به وجود می آورد، زیرا بس��یاری از ش��رکت های 
تولیدکننده کاالهای اساسی در بورس پذیرفته نشده اند. این ابزار دقیقاً 
مانند س��هام عادی و صندوق های قابل معامله در بورس معامله ش��ده و 

فرآیند تسویه آن نیز مانند سایر اوراق صورت می گیرد.
از آنج��ا که این اوراق بازارگردانی می ش��وند، از نقدش��وندگی باالیی 
برخوردارن��د. ع��الوه بر این صندوق ه��ای س��رمایه گذاری کاالیی برای 
س��رمایه گذاری کوتاه م��دت و بلندمدت در کااله��ای مختلف قابلیت و 

مطلوبیت باالیی دارند.
صندوق ه��ای کاالیی قابل معامله در بورس، صندوق های با س��رمایه 
متغیر هس��تند ک��ه واحدهای آن بنا به درخواس��ت ناش��ر آن صادر و 
بازخرید شده و صدور واحدهای جدید براساس تقاضای بازار امکان پذیر 
اس��ت. این ویژگی منحصر به فرد در واقع این اطمینان را ایجاد می کند 
که قیمت بازار صندوق های کاالیی قابل معامله در بورس بسیار نزدیک 
به ارزش خالص دارایی های آن اس��ت؛ زی��را در غیر این صورت موجب 
ایجاد فرصت آربیتراژ می شود. این صندوق ها به طور کلی به دو صورت 
تک کاالیی )طال، نفت و…( یا ش��اخصی )س��بدی از چند کاال( منتشر 

می شوند.
تاریخچه فعالیت صندوق های کاالیی

اولین صندوق کاالیی در س��ال 200۴ در بورس لندن راه اندازی شد. 

کاالی پای��ه این صن��دوق فلز گرانبهای طال بود. پ��س از راه اندازی این 
صندوق، صندوق های کاالیی با طیف وس��یعی از انواع کاال شروع به کار 
کردند. حوزه های اصلی فعالیت صندوق های کاالیی ش��امل: محصوالت 

کشاورزی، فلزات صنعتی، حامل های انرژی و فلزات گرانبها است.
با راه اندازی اولین صندوق های کاالیی، بس��یاری از کش��ورها اقدام به 
راه اندازی اینگونه صندوق ها کردند. به طوری که با گذش��ت حدود ۴0 
س��ال از راه اندازی این صندوق ها طیف وسیعی از کاالها و حجم زیادی 
از س��رمایه جذب این صندوق ها شده است. این در حالی است که آمار 
رش��د صندوق های کاالیی طبق پیش بینی ه��ا همچنان ادامه دار خواهد 
بود. این موضوع نشان دهنده جذابیت و اهمیت وجود اینگونه صندوق ها 

برای سرمایه گذاران حوزه های مختلف است.
در ح��ال حاضر، از میان کااله��ای مختلف، صندوق ه��ای مبتنی بر 
کاالهای نفت خام و فلزات گرانبها شامل طال و نقره، بیشترین محبوبیت 
را بین سرمایه گذاران دارد. زیرا نوسانات قیمتی این کاالها در بازارهای 
جهانی به نس��بت زیاد اس��ت و به دنبال آن بازار این کاالها از نقدینگی 
باالی��ی برخوردارن��د. همچنین برای ای��ن کااله��ا در بازارهای جهانی 

تقاضای فیزیکی زیادی وجود دارد.
صندوق های سرمایه گذاری کاالیی در ایران

اولین صندوق س��رمایه گذاری کاالیی در ایران نیز تحت عنوان صندوق 
س��رمایه گذاری لوتوس پارس��یان در بهار س��ال 96 موفق به اخذ تمامی 
مجوزهای الزم از س��ازمان بورس و اوراق بهادار ش��د. این صندوق پس از 
پذی��رش در ب��ورس کاالی ایران فعالیت خود را آغاز ک��رد. دارایی پایه ای 
صندوق، همانطور که از نام آن پیداس��ت، طال و به ویژه سکه طال است و 
مؤسس اصلی و مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه لوتوس پاسیان است.

حوزه های فعالیت صندوق های کاالیی در ایران
دارای��ی پایه تمامی صندوق های س��رمایه گذاری کاالیی که در بورس 
کاالی ایران پذیرش می ش��وند اوراق بهادار مبتنی بر کاال اس��ت. اوراق 
بهادار مبتنی بر کاال ش��امل گواهی س��پرده کاالی��ی، قراردادهای آتی 
کاالی��ی، قراردادهای اختیار معامله کاالیی و قراردادهای س��لف موازی 
اس��تاندارد اع��م از با اختی��ار معامله و ب��دون اختیار معامل��ه. بنابراین 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری کاالی��ی به طور مس��تقیم مج��وز خرید 
و نگه��داری کاالی فیزیک��ی را ندارند و فقط می توانند گواهی س��پرده 

کاالیی را خریداری کنند. زیرا استفاده از گواهی سپرده کاالیی بسیاری 
از ریسک های مربوط به خرید و نگهداری فیزیکی کاال را از بین می برد 
و به دلیل معامله ش��دن این اوراق در بورس کاالی ایران از شفافیت باال 

و تضمین برخوردارند.
9 مزیت صندوق های کاالیی

اما مزایای راه اندازی صندوق های کاالیی کشاورزی چیست؟
* کاهش هزینه ها؛ سرمایه گذاران به جای خرید کاالی موردنظر خود 
و متحمل شدن هزینه های حمل و نقل، انبارداری، بیمه و خسارت های 
احتمال��ی، اوراق ای��ن صندوق ها را خری��داری می کنند. ب��ا خرید این 
اوراق، س��رمایه گذار در عین داشتن مالکیت کاالی مورد نظر، مسئولیت 

نگهداری از آن کاال را برعهده ندارد.
* امنیت بیش��تر؛ عدم نگرانی درباره امنیت فیزیکی، سرقت یا جعل 

کاال در صورت نگهداری و معامله مستقیم آن توسط سرمایه گذار.
* وجود بازار ثانویه ش��فاف؛ وجود بازار ثانویه شفاف که در مقایسه با 
معام��الت خارج از بورس موجود در بازار نقد کاال، هزینه های معامالتی 

کمتری را ایجاد خواهد کرد.
* داش��تن پش��توانه قوی؛ برخالف اوراق قرضه و بدهی، ETCها به 
دلیل اینکه از پشتوانه کاالیی برخوردارند، ریسک اعتباری بسیار پایینی 

دارند. همچنین این صندوق ها تحت نظارت بورس ها اداره می شوند.
* متنوع س��ازی؛ صندوق های کاالیی قابل معامله در بورس می توانند 
س��بدی از کاالها و ارزهای مختلف را به عنوان کاالی پایه خود در نظر 
بگیرن��د. در نتیجه امکان متنوع س��ازی از طریق کاالهای مختلف وجود 

دارد.
* ش��فافیت؛ به منظور تس��هیل فرآیند ص��دور و بازخرید واحدهای 
ETC، ش��اخص کاالی پای��ه صندوق به طور روزانه منتش��ر می ش��ود. 
از آنجای��ی که معم��والً هدف صندوق، پیروی از یک کاال یا س��بدی از 
چند کاالی هدف است، سرمایه گذاران از کاالهای نگهداری شده توسط 
صن��دوق و همچنین وزن هر کدام در س��بد س��رمایه گذاری آن مطلع 

می شوند.
* ام��کان جذب س��رمایه های خ��رد؛ مزیت دیگر این اس��ت که این 
صندوق ه��ا، امکان جذب س��رمایه های اندک را فراه��م می آورد. خرید 
بس��یاری از کاالها در حجم کم معم��والً گران تر از خرید عمده آن کاال 
است. از طریق این صندوق ها چون حجم بسیار زیادی از کاال خریداری 
می شود، معموالً بازده باالتری خواهد داشت. همچنین هزینه های خرید 
و ف��روش واحدها و هزینه های جاری صن��دوق از هزینه های مربوط به 

خرید و فروش، نگهداری و بیمه کاالی موردنظر پایین تر است.
* س��رمایه گذاری در صندوق ه��ای کاالی��ی قاب��ل معامل��ه؛ به منظور 
سرمایه گذاری در صندوق های کاالیی این امکان برای عموم سرمایه گذاران 
اعم از حقیقی و حقوقی، فراهم ش��ده اس��ت تا در زمان تأسیس صندوق 
در پذیره نویس��ی اولیه واحدهای س��رمایه گذاری صندوق به ارزش اسمی 
هر واحد 10 هزار ریال مش��ارکت کنند. خرید واحدهای س��رمایه گذاری 
مس��تلزم دارا بودن کد معامالتی فعال در سیس��تم شرکت سپرده گذاری 
مرکزی یا همان کد سهامداری است. جهت اخذ این کد معامالتی می توان 
به تمامی کارگزاران فعال در بازار سرمایه کشور مراجعه و درخواست صدور 
کد معامالتی کرد. واحدهای خریداری ش��ده با نام هستند و گواهی خرید 
مربوطه توس��ط شرکت س��پرده گذاری مرکزی صادر می شود. فرآیند کار 
دقیقاً مشابه با خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق و فرابورس است.

* معامالت ثانویه؛ دیگر مزیت این ابزار این است که معامالت واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق کاالیی قابل معامله پس از اتمام پذیره نویسی و ثبت 
صن��دوق، در بازار صندوق های س��رمایه گذاری کاالیی بورس کاالی ایران 
آغاز می شود. دارندگان و متقاضیان خرید می توانند با مراجعه به کارگزاران 
عض��و بورس کاالی ایران ک��ه مجوز معامله صندوق های س��رمایه گذاری 

کاالیی را دارند، اقدام به خرید و فروش این واحدها کنند.

مزایای راه اندازی صندوق کاالیی کشاورزی چیست؟

پیوند بازار مالی و کشاورزی در بستر بورس کاالی ایران
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ارز دارو را »نیمایی« کنید
رئی��س اتحادی��ه واردکنندگان دارو با بیان اینکه نیمایی ش��دن ارز دارو، 
مطالبه صنعت دارویی کش��ور است، گفت 20درصد داروهایی که ارز دولتی 
دریافت می کنند، به دلیل ارزانی در کش��ور، قاچاق معکوس می ش��وند و به 
کش��ورهای همس��ایه می روند، اما اگر ارز نیمایی مبنای ارز دارو قرار گیرد، 

20درصد از هزینه ارزی کشور کم می شود.
ناص��ر ریاحی در گفت وگو با ایس��نا،  درباره مباحث مطرح ش��ده، مبنی بر 
نیمای��ی ش��دن ارز دارو، گفت: ای��ن موضوع به چند دلی��ل مطالبه صنعت 
دارویی کش��ور اس��ت؛ اوال تامین و انتقال ارز نیمایی س��اده تر از ارز دولتی 
است. زیرا به ما فقط در روسیه به صورت روبل، در ترکیه به صورت لیر و یا 
در چین ارز دولتی می دهند که هر سه این کشورها هم شناسایی شده اند و 
بانک های اروپایی از این بانک هایی که ارز ایران در آن اس��ت، ارز نمی گیرند 
و باید ارز را جابه جا کنیم که مشکالتش زیاد است. این درحالی است که ارز 
نیمایی مش��خص نمی کند که برای کدام کش��ور است و جابه جایی و انتقال 

آن برای مان راحت تر است.
وی با بیان اینکه از طرفی همه به ارز دولتی بگیران مش��کوک هس��تند و 
انصافا هم امکان تخلف در آن وجود دارد، افزود: بر همین اس��اس همیش��ه 
متهم هستیم و به دید ظن در این باره نگاه می کنند، اما بر روی ارز نیمایی 
حساس��یتی وجود ندارد. ما اعالم کردیم که مبنای کار دارو را براس��اس ارز 
نیمای��ی ق��رار دهید و مابه التفاوت ارز دولتی و نیمای��ی را به بیمه بدهید تا 

هزینه های بیماران هم افزایش پیدا نکند.
ریاح��ی با بیان اینکه 20درصد داروهایی که ارز دولتی دریافت می کنند، 
به دلیل ارزانی در کش��ور، قاچاق معکوس می شوند و به کشورهای همسایه 
می رون��د، ادام��ه داد: یعن��ی ارز ۴200 تومانی ما را می برند در کش��ورهای 
همس��ایه با قیمت باالتر می فروشند. حال اگر مبنای ارز دارو، نیمایی شود، 
20درصد از هزینه ارزی کش��ور کم می ش��ود. در حال حاضر در شهرهایی 
مانند مش��هد که زائران از سایر کش��ورها به آن سفر می کنند، می بینیم که 
در خیابان حرم پر از داروخانه شده و همه هم یک فرد مسلط به زبان عربی 
را در کنارش��ان دارند و زائران عرب هم برای دارو خریدن می روند، بنابراین 

20درصد یارانه دارو دارد به کشورهای دیگر می رود.
رئیس اتحادی��ه واردکنندگان دارو  تاکید ک��رد: بنابراین اگر ارز 
نیمایی را اس��اس صنعت دارو قرار دهیم،  در ارز کشور صرفه جویی 
ش��ده و قابل مدیریت اس��ت. از طرف��ی ما هم می گوییم مش��کل 
نقدینگی مان را حل می کنیم. در حال حاضر با تخصیص ارز دولتی 
هم بازارمان کوچک ش��ده، هم نمی توانیم گردش س��رمایه داشته 
باش��یم. این درحالی اس��ت که واردکنن��دگان دارو در ایران آنقدر 
اعتبار در کمپانی های خارجی دارند که بتوانند پول ش��ان را ش��ش 

ماه دیرتر به کمپانی بدهند.
ریاحی همچنین گفت: وقتی ارز صنعت دارو، ارز نیمایی باش��د، ریس��ک 
تغییر نرخ ارز هم محدود است، اما وقتی ارز دولتی باشد، هم در ایران آن را 
به واردکنندگان به صورت نقدی می فروشند و هم اجازه نمی دهند تا زمانی 
ک��ه پ��ول ارز را نداده اند،  کاالی وارداتی از گمرک ترخیص ش��ود. از طرفی 
ه��م خارجی ها ارز دولتی ما را قبول نمی کنن��د. حال وقتی ارز آزاد نیمایی 
مبنای کار قرار گیرد، واردکننده با اعتباری که دارد، دارو را دریافت می کند. 

همانطور که قبال اینطور بود.
وی تاکی��د کرد: هم��ه واردکنندگان حاضرند تعه��د دهند که در صورت 
نیمایی ش��دن ارز دارو، در ح��وزه تامین دارو بهتر از ش��رایط کنونی عمل 
شود و چیزی هم از دولت نمی خواهند. از طرفی قیمت دارو هم برای بیمار 

تفاوتی نمی کند؛ زیرا بیمه مابه التفاوت نرخ ارز را جبران می کند.

گزارشی از شیوع تب کریمه کنگو در تهران نداشتیم
ضرورت خرید دام زنده و گوشت از مراکز 

معتبر
رئیس سازمان دامپزش��کی کشور گفت بنابر آخرین آمار تاکنون 

گزارشی مبنی بر شیوع تب کریمه کنگو در تهران نداشتیم.
علیرض��ا رفیعی پور در گف��ت و گو با  باش��گاه خبرنگاران جوان،  
نسبت به ش��یوع بیماری تب کریمه کنگو هشدار داد و گفت: همه 
س��اله در فصل گرما با آغاز فعالیت کنه ها، ش��اهد بروز بیماری تب 
کریمه کنگو و تلفات انس��انی هستیم، در حالی که با اقدامات ساده 
و رعایت توصیه های بهداش��تی دامپزش��کی دیگر با خطرات جانی 

مواجه نخواهیم بود.
وی اف��زود: بنابر آخرین آمار وزارت بهداش��ت ح��دود 60 نفر از 
هموطنان ش��رق، غرب و شمال کش��ور به بیماری تب کریمه کنگو 
مبتال شدند که متاس��فانه پنج نفر از آنها در استان های سیستان و 

بلوچستان، اردبیل و گیالن جان خود را از دست دادند.
به گفته رفیعی پور، با توجه به اعیاد پیش رو، از مردم تقاضا داریم 
که دام و گوش��ت مورد نیاز خود را با خیال آس��وده از مراکز معتبر 
تحت نظارت س��ازمان دامپزش��کی خریداری کنند تا دچار بیماری 

تب کریمه کنگو مشترک میان دام و انسان نشوند.
رئیس س��ازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه خرید از مراکز معتبر 
بیانگ��ر پاک ب��ودن دام زنده از بیماری خطرن��اک تب کریمه کنگو 
اس��ت، بیان کرد: بر این اس��اس افراد از االن بدون هیچ دغدغه ای 
می توانن��د دام خود را برای عید قرب��ان از مراکز معتبر خریداری و 

نگهداری کنند.
وی درباره اینکه مردم حوزه روس��تا و عشایر چگونه از پاک بودن 
دام زن��ده خود از بیماری تب کریم��ه کنگو اطمینان حاصل کنند، 
بیان کرد: در حوزه روستا و عشایر، برخی افراد هستند که براساس 
تجرب��ه و آموزش کار قصابی را انجام می دهن��د و از لوازم حفاظت 
فردی برای ذبح استفاده می کنند. از این رو به خریداران دام توصیه 
می شود که پس از کشتار دام به وسیله قصابان محلی، حتما آالیش 
دام اعم از کله پاچه، دل و جگر را پس از قرار دادن داخل ظروف یا 
نایلون حتما به مدت 2۴ ساعت در دمای 0 تا ۴ درجه سانتی گراد 

در یخچال نگهداری کنند.
رفیعی پ��ور ادامه داد: با مراجعه به مراکز بهداش��تی خواهیم دید، 
افرادی که در ارتباط با دام زنده هستند یا خانوار هایی که از مجاری 
غیرقانونی گوش��ت خود را تهیه کردند، به دلیل اس��تفاده نکردن از 

لوازم حفاظت فردی دچار ویروس تب کریمه کنگو شدند.
رئیس س��ازمان دامپزش��کی با اش��اره به اینکه تعداد مبتالیان و 
تلفات انس��انی تب کریمه کنگو طی 10 س��ال اخیر روند کاهش��ی 
داش��ته اس��ت، بیان کرد: با رعایت توصیه های بهداشتی امیدواریم، 

آمار مبتالیان و تلفات جانی از این تعداد باالتر نرود.

اخبـــار

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی علت افزایش قیمت ها را رشد شاخص های 
کالن اقتصادی و اختالالت تامین و توزیع می داند.

به گزارش ایسنا، حسین مدرس خیابانی چهارشنبه شب با حضور در یک برنامه 
تلویزیونی با اشاره به اینکه تنظیم بازار بر سه محور تامین، توزیع و نظارت استوار 
اس��ت و در این حوزه باید به گونه ای عمل ش��ود که همزمان به نفع تولیدکننده و 
مصرف کننده باش��د، اظهار داش��ت: نظارت مس��تمر بر بازار توزیع و عرضه کاالها 
ضرورت دارد و باید س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و بازرسی 

اتاق اصناف تقویت شوند.
وی با بیان اینکه دو قطبی کردن تولید و مصرف درس��ت نیست، اظهار داشت: 
نبای��د اجازه داد چرخ تولید حتی کند ش��ود و حتما بای��د تولیدکننده در اولویت 
حمایت قرار گیرد، چراکه حمایت از مصرف کننده در گرو حمایت از تولید اس��ت. 
دوقطبی کردن تولید و تجارت هم صحیح نیست؛ چراکه تجارت نیرومحرکه تولید 

است و اگر تجارت قوی باشد حتما تولید پایدار خواهیم داشت.
اصلی ترین کار دولت تنظیم بازار و توسعه صادرات است

این مقام مس��ئول با بیان اینکه امروز اصلی ترین کار دولت تنظیم بازار و توسعه 
صادرات اس��ت، هدف اصلی از تنظیم بازار را حفظ آرامش مردم خواند و گفت که 

برای رسیدن به این هدف جریان تولید نباید متوقف یا حتی کند شود.
قائم مقام وزیر صمت با اش��اره به اصالحات اخیر ش��بکه توزیع و تامین بر لزوم 

ارتق��ای این ح��وزه تاکید کرد و گفت: ه��دف ما کاهش قیم��ت مصرف کننده و 
هزینه های مبادله ای کاال است.

وی با اشاره به اهمیت موضوع نظارت ادامه داد: نظارت باید بر مبنای روش های 
نوین باش��د و در حال حاضر مهم ترین کمک در بخش بازرسی و نظارت اتاق های 
اصناف هس��تند. قائم مقام وزیر صمت با اش��اره به لزوم تامین ابزارهای بازرسی و 
تامین بودجه بازرس��ی برای اتاق های اصناف، تصریح کرد: باید یک س��وم س��هم 
اصناف از محل جرائم تعزیرات به اصناف اختصاص داده ش��ود تا اتاق  های اصناف 
بتوانند کار بازرسی و نظارت را انجام دهند. وی افزود: باید تالش شود ابتدایی ترین 
حقوق مصرف کنندگان که دانستن نرخ قیمت هاست تامین شود که الزم است به 

این منظور واحدهای صنفی قیمت گذاری کنند.
مدرس خیابانی با بیان اینکه تولیدکنندگان بیش��تر جنگ اقتصادی را احساس 
می کنند، تصریح کرد: در این شرایط باید به هر شکل به تولیدکننده کمک کنیم 

و توان صادراتی بخش تولید را ارتقا دهیم.
علت افزایش قیمت ها

این مقام مس��ئول در ادامه علت افزایش قیمت ها را رش��د ش��اخص های کالن 
اقتصادی و اختالالت تامین و توزیع دانست و گفت: تنظیم بازار باید بخش تامین 
و توزیع را کنترل کند، اما نباید با افزایش قیمت ناشی از هزینه تولید مقابله کرد، 

چراکه به تولید لطمه می خورد.

اصناف باید متولی توزیع و عرضه شوند
در ادامه این برنامه خس��رو ابراهیمی نیا – نایب رئیس اتاق اصناف - با اش��اره به 
تمرک��ز فعالیت های بازرگانی در وزارت صمت، گفت: اگرچه تولید و واردات کاالها 
باید زیر نظر حاکمیت باش��د، اما در مقوله توزیع و عرضه، باید اصناف متولی کار 

شوند.
وی افزود: اصناف و اتحادیه ها لحظه به لحظه فعالیت ها و قیمت تولیدات صنف 
خود را از جمله میادین تره بار رصد و بهتر از سیس��تم دولتی در عرضه کاال عمل 

می کنند.
قیمت گذاری اجناس باید به اصناف واگذار شود

ابراهیمی نیا با بیان اینکه مش��کلی به نام تمرکز در فعالیت ها در کش��ور وجود 
دارد، اظهار داش��ت: تصمیم گیری های کالن اقتصادی و قیمت گذاری اجناس باید 

به اصناف واگذار شود.
نایب رئی��س اتاق اصناف با بیان اینکه وزارت جهاد کش��اورزی و وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت )صم��ت( به کمک اصناف نیاز دارند، تصری��ح کرد: برخی مواقع 
وزارت صمت و ش��ورای قیمت گ��ذاری در افزایش قیمت ها تاثیرگذارند. همچنین 
افزایش مالیات واحدهای صنفی از طرف وزارت اقتصاد و دارایی، افزایش حق بیمه 
از طرف سازمان تامین اجتماعی و عوارض های مختلف شهری از طرف شهرداری ها 

در افزایش قیمت خدمات و کاالها تاثیر مستقیم دارد.

علت گرانی ها از زبان قائم مقام وزیر صمت

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه باید نظام توزیع 
عادالنه تری را برای عرضه کاالهای س��همیه ای کارگران در نظر بگیریم، واگذاری 

سهمیه بندی کاالهای اساسی به تعاونی های مصرف را خواستار شد.
هادی ابوی در گفت وگو با ایس��نا، با تاکید بر توزیع کاالهای اساسی بیشتر در 
طرح تنظیم بازار، گفت: سهمیه بندی با توزیع کوپنی تفاوت چندانی ندارد، ولی 
در سهمیه بندی دو گروه اقشار آسیب پذیر و نیازمند و غیرآسیب پذیر هستند که 
افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی جزو اقشار نیازمند به شمار می روند 
که به طور رایگان سهمیه دریافت می کنند ولی درخصوص آحاد جامعه از جمله 
کارگران که آنها هم جزو اقش��ار ضعیف هس��تند ولی متاسفانه از دریافت کاالی 

حمایتی و سهمیه ای محرومند.
پیشنهاد واگذاری سهمیه بندی کاال به تعاونی های مصرف

وی ادامه داد: توزیع س��همیه ای کاالهای اساس��ی خوب اس��ت به شرطی که 
درخص��وص کارگران، نظام توزیع عادالنه تری را در پیش بگیریم و به س��مت و 

سوی تعریف یک شیوه الکترونیکی برویم.
این مقام مس��ئول کارگری مشخص شدن میزان س��همیه  و نحوه توزیع آن را 
خواس��تار ش��د و گفت: معتقدم توزیع س��همیه ای کاال باید ادامه داشته باشد و 

دولت کاالهای بیش��تری را در این طرح وارد کند. در بخش کارگری پیشنهاد ما 
این اس��ت که توزیع کاالی س��همیه ای به تعاونی های مصرف کارگری و اتحادیه 
امکان داده ش��ود و در مورد سایر اقشار جامعه از طریق فروشگاه های بزرگ، کار 

توزیع دنبال شود.
ابوی گفت: در بخش کارگری عده ای تحت پوش��ش تامین اجتماعی هستند و 
امکان استفاده از تعاونی های مصرف کارگری را دارند ولی یک عده بیمه ندارند و 
از حداقل های بیمه اجتماعی محرومند و طبعا عضو تعاونی های مصرف کارگری 
نیس��تند ولی می توان س��از و کاری برای این منظور تعریف و میزان سهمیه هر 

فرد و نحوه توزیع کاال را مشخص کرد.
آمادگی تعاونی های مصرف برای توزیع سهمیه بندی کاالها

دبی��رکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگ��ران تصریح کرد: اتحادیه امکان 
و تش��کل های صنف��ی کارگری این آمادگی را دارند که ب��رای کارگرانی که فاقد 
عضویت هس��تند با هماهنگی وزارت صمت، کارت رفاهی صادر کنند و از طریق 
دریافت مش��خصات و اطالعات، آنها را مش��مول دریاف��ت کاالی تنظیم بازاری 

قرار بدهند.
به گفته وی، بیش��ترین اقالم موردنیاز خانوارهای کارگری برنج و چای، روغن 

و گوشت است که از طریق تعاونی های مصرف توزیع می شوند.
ابوی در پایان با بیان اینکه دولت باید سیس��تم نظارتی قوی در بحث 
س��همیه بندی داشته باشد و با افرادی که با داشتن چند کدملی، داللی 
می کنند و از فروش��گاه های مختلف کاالی سهمیه ای می گیرند، مقابله 
کن��د، گفت: در حال حاضر سیس��تم خرید و فروش در فروش��گاه های 
تعاونی امکان و فرهنگیان متمرکز اس��ت و کسی که عضو این تعاونی ها 
باش��د، از هر ش��هری که خرید تنظیم بازاری داشته باشد، نمی تواند در 
ش��هرهای دیگر کاالی س��همیه ای دریافت کند، ل��ذا دولت با واگذاری 
توزیع کاالهای سهمیه ای به تعاونی ها، هم دست دالالن و سودجویان را 
قطع می کند و هم اقالم تنظیم بازاری را به شکل مطلوب و برنامه ریزی 

شده به دست مصرف کنندگان واقعی می رساند.
ب��ه گزارش ایس��نا، در روزهای اخیر برخی کارشناس��ان و فعاالن حوزه کار با 
تقدیر از عملکرد موفق دولت در عرضه گوش��ت تنظیم بازاری از دولت خواستند 
ت��ا به منظ��ور کنترل و نظارت بهتر ب��ر قیمت ها در ب��ازار و افزایش توان خرید 
گروه های درآمدی، سیاس��ت س��همیه بندی کاالهای اساسی را درخصوص سایر 

اقالم ضروری در پیش گیرد.

رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان، واردکنن��دگان و صادرکنن��دگان 
محص��والت دخانی ب��ا بیان اینکه 90درص��د مبارزه با قاچ��اق، مبارزه 
اقتصادی اس��ت، گفت احس��اس ناامنی و نبود صرفه اقتصادی، در کنار 

هم می تواند قاچاق سیگار را کاهش دهد.
با وجود اینکه از س��ال 139۴ طرح های گس��ترده ای ب��رای مبارزه با 
قاچاق س��یگار و ممنوعیت فروش س��یگار در دکه های روزنامه فروشی 
اجرا ش��ده، اما مشاهدات از خرده فروشی های سطح شهر نشان می دهد 

طرح های مذکور تاکنون چندان نتیجه بخش نبوده اند.
در ای��ن رابط��ه محمدرضا تاج��دار - رئیس انجم��ن تولیدکنندگان، 
واردکنن��دگان و صادرکنن��دگان محصوالت دخانی - ب��ا بیان اینکه به 
جای مبارزه با مصرف، با صنعت دخانیات مبارزه می شود، به ایسنا گفت: 
مبارزه با مصرف یک فرآیند زمان بر است که نیاز به برنامه ریزی دارد، اما 

مبارزه با صنعت کار دشواری نیست.
وی افزود: در 2۴ س��ال گذشته حداقل هشت دوره مدیران این بخش 
با افزایش غیرمنطقی نرخ عوارض و مالیات، باعث افزایش قاچاق شدند. 
براساس تجربه برخی کشورها مسئوالن فکر می کنند که افزایش قیمت 
در ایران نیز همچون اروپا، منجر به کاهش مصرف دخانیات می شود، اما 

باید توجه شود که جغرافیای ما به گونه ای است که با افزایش قیمت ها، 
در کمتر از ش��ش ماه س��یگار قاچاق با قیمت و کیفیت پایین تر، بازار را 

تامین می کند.
رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان، واردکنن��دگان و صادرکنن��دگان 
محصوالت دخانی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق قبل از آنکه یک موضوع 
امنیتی و انتظامی باش��د، یک بحث اقتصادی است، تصریح کرد: قاچاق، 
از محلی که قیمت  کاال ارزان تر اس��ت به مح��ل گران تر اتفاق می افتد، 
بنابراین قیمت سیگار در ایران نسبت به کشورهایی که از آنها سیگار به 

کشور ما قاچاق می شود، گران تر است.
به گفته وی، س��یگار از ایران به مقصد ترکیه قاچاق می ش��ود، اما از 
سایر کشورهای همس��ایه از جمله امارات، افغانستان، عراق، پاکستان و 

آذربایجان به مقصد ایران قاچاق می شود.
تاجدار با تاکید بر اینک��ه 90درصد مبارزه با قاچاق، مبارزه اقتصادی 
اس��ت، گفت: ع��وارض و مالیات باید به صورت منطق��ی افزایش یابد تا 

منجر به افزایش قاچاق نشود.
رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان، واردکنن��دگان و صادرکنن��دگان 
محصوالت دخان��ی با بیان اینکه در کنار مقول��ه اقتصادی، باید مبارزه 

انتظامی و امنیتی نیز جریان داش��ته باش��د، تصریح کرد: با وجود اینکه 
تنها سه تا پنج درصد سیگار قاچاق از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی 
کش��ف می شود، اما احس��اس ناامنی و نبود صرفه اقتصادی در کنار هم 
می تواند قاچاق را کاهش دهد و باعث ش��ود که سیگار مورد نیاز کشور 
از راه های قانونی تامین ش��ود و به تبع آن میزان مصرف نیز کنترل و تا 

حدودی کاهش یابد.
وی با اش��اره به گذش��ت بیش از چهار سال از طرح ممنوعیت فروش 
دخانی��ات در دکه ها و شکس��ت این ط��رح، گفت: بررس��ی میدانی در 
س��ال 1396 نش��ان داد که دکه داران باید ماهیانه حدود 10 میلیون و 
۵00ه��زار تومان اجاره بپردازند؛ در حالی که درآمد آنها از س��یگارهای 
مج��از و قاچاق به ترتیب ۵و ۷میلی��ون تومان و درآمد حاصل از عرضه 
س��ایر کااله��ا 2میلی��ون و ۵00 هزار توم��ان بود. به ای��ن ترتیب و در 
صورت حذف فروش سیگار از دکه روزنامه فروشی، آنها با کسری حدود 
۸میلیون تومانی برای پرداخت اجاره خود مواجه می ش��وند، بنابراین تا 
زمانی که این مشکل حل نشود، ممنوعیت فروش سیگار در دکه ها قابل 
اج��را نبوده و هیچ نیرو و قدرتی نمی تواند س��یگار را اعم از قاچاق و یا 

مجاز، از دکه ها جمع آوری کند.

واگذاری سهمیه بندی کاال به تعاونی های مصرف

مبارزه با قاچاق سیگار؛ اقتصادی یا امنیتی!؟

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

تولید تایر خودرو کاهش یافت
تولید الستیک خودرو در بهار امسال با 21.6درصد کاهش نسبت 

به سال قبل مواجه شده است.
به گزارش پدال نیوز، بررسی آمارهای منتشرشده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت حاکی از تولید ۴2 هزار و 200 تن الستیک خودرو 

در بهار 9۸ و افت 21.6درصدی آن در مقایسه با پارسال است. 
 همچنی��ن در به��ار امس��ال 119 هزار و ۷00 ت��ن روغن موتور 
صنعتی تصفیه اول تولید ش��د که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

افت 20.۵درصدی داشته است. 
 در مدت یادش��ده، تولید دوده با افت ۵.6درصدی در مقایس��ه با 

پارسال به 32 هزار و 600 تن رسید. 
افزایش تولید تراکتور و کاهش تولید کمباین 

 در سه ماهه امسال تعداد ۴هزار و 2۸۴ دستگاه تراکتور در کشور 
تولید ش��د. این آمار در مقایسه با سه ماهه 9۷ رشد 26.۸درصدی 
داشته است، اما در مدت یادشده تولید کمباین با افت 39.۴درصدی 

در همسنجی با پارسال به ۸6 دستگاه رسید.
 

درخواست تمدید مصوبه ترخیص خودروهای وارداتی
کاهش 10 تا 20درصدی قیمت  خودروی 

خارجی
دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو با اش��اره به ارائه درخواس��ت 
تمدی��د مصوبه ترخی��ص خودروهای وارداتی از گم��رک به دولت، 
گفت قیمت خودروهای وارداتی در صورت ترخیص به موقع، 10 تا 

20درصد کاهش خواهد یافت.
به گزارش ش��بکه اطالع رس��انی راه دانا، مهدی دادفر با اشاره به 
اتم��ام مهلت مصوبه اجازه ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات، 
اظهار داش��ت: این مصوبه در 16 تیر س��ال جاری منقضی ش��د، به 
همی��ن دلی��ل 10 روز پیش از اتمام مهلت مصوب��ه، از دفتر رئیس 
جمهور و معاون اول رئیس جمهور خواستیم تا مصوبه تمدید شود.

وی اف��زود: در مرحل��ه اول ص��دور مصوبه ترخی��ص خودروهای 
وارداتی از گمرک، حدود 200تا 300 دس��تگاه خودرو و در مرحله 
دوم نیز حدود 6 هزار و ۴00 دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شد.
ب��ه گزارش فارس، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه 
تاکن��ون حدود 6 هزار و ۷00 دس��تگاه خودرو از گمرکات ترخیص 
شده است، ادامه داد: حدود ۷ هزار دستگاه خودرو در گمرکات باقی 

مانده که 2 هزار و ۴00 دستگاه تحت نظر مقام قضایی قرار دارد.
وی تصری��ح کرد: در صورتی که ای��ن خودروها به موقع ترخیص 
ش��وند و نرخ ارز نیز ثابت باش��د ش��اهد کاهش 10 تا 20درصدی 

قیمت خودروهای وارداتی در بازار خواهیم بود.

جزییات تکمیل خودرو های ناقِص کف 
کارخانه

معاون وزیر صنعت با تش��ریح برنامه وزارت صنعت برای ترخیص 
خودروه��ای ناقص کف کارخانه های خودروس��از، گفت تس��هیالت 
سیس��تم بانکی محقق نش��ده و برای تکمیل خودروهای ناقص در 

حال تأمین مالی از محل واگذاری ها و منابع شرکت ها هستیم.
فرش��اد مقیمی با بیان اینکه برنامه ای برای تأمین قطعات کسری 
خودروه��ای موجود در ک��ف کارخانه ه��ای خودروس��ازی تدوین 
کرده ایم، اظهار داش��ت: ق��رار بود بانک مرک��زی ۸۴۴میلیون یورو 
جه��ت تامین قطع��ات بپردازد، اما هنوز هیچ رقم��ی در این زمینه 
پرداخت نش��ده اس��ت. وی ادامه داد: برای جبران این مس��ئله در 
حال تامین مالی از محل واگذاری ها و منابع شرکت های خودروساز 
هس��تیم. وی ب��ا بیان اینکه ه��ر هفته حدود ۴ تا ۵ هزار دس��تگاه 
خودرو از کف پارکینگ خودروس��ازان خارج می ش��ود، افزود: تعداد 
خودروهای ناقص تولیدی کارخانه های خودروس��از در حال رسیدن 
به عدد صفر اس��ت به طوری که روزانه هیچ خودروی ناقصی تولید 

نشود.
مع��اون وزیر صنعت توضیح داد: در هفت��ه منتهی به 1۸ تیرماه، 
92 ه��زار و 660 دس��تگاه خودرو در کف پارکینگ س��ایپا موجود 
ب��ود که این رقم در هفت��ه بعد از آن به ۸۵ هزار و 200 دس��تگاه 
خ��ودرو رس��ید. مقیمی ادام��ه داد: پ��س از آن، خودروهای ناقص 
موجود در کف س��ایپا به ۸0 هزار و 322 دستگاه رسیده است. وی 
در م��ورد خودروهای ناقص موج��ود در کف ایران خودرو نیز گفت: 
این رقم در هفته گذش��ته از 92 هزار دس��تگاه به ۸9 هزار دستگاه 
رس��یده است. معاون وزیر صنعت در ادامه با بیان اینکه برای تامین 
قطع��ات خودروهای ناق��ص با چند منبع در حال مذاکره هس��تیم 
و قراردادهایی نیز در این زمینه منعقد ش��ده اس��ت، اظهار داشت: 
مکانیزم تامین قطعات و تجهیزات رو به بهبود اس��ت و برای کاهش 
ارزبری قطعات نیز پروژه های س��اخت داخل را دنبال می کنیم. وی 
ادامه داد: برای تقویت داخلی سازی از ثبت سفارش قطعات وارداتی 

نیز جلوگیری می شود.

آیا خودرو ارزان می شود؟
سعید لیالز، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت در حال حاضر 
بخش��ی از تولیدات ایران خودرو و سایپا به دلیل نبود قطعه و ناقص 
بودن امکان تحویل ندارند، اما بررس��ی ها نشان می دهد که تا پایان 
مهر و ابتدای آبان ماه سال جاری این مشکل حل خواهد شد و بازار 

خودرو به ثبات بیشتر می رسد.
ب��ه گ��زارش خودروبانک و به نقل از خبر آنالی��ن، وی ادامه داد: 
هم اکنون نیز بازار خودرو با عرضه مناسب نسبت به ماه های گذشته 
ثبات بهتری را شاهد است. وی در ادامه با بیان اینکه خودروسازان 
از افزایش قیمت خودرو در بازار هیچ نفعی نمی برند، ادامه داد: عدم 
عرضه مناس��ب خودرو به بازار ناشی از کمبود قطعات است که این 
مشکل تا پایان مهر و ابتدای آبان سال جاری حل می شود و حدود 
200 هزار دستگاه خودرو با تکمیل قطعات روانه بازار خواهند شد.

ای��ن تحلیلگر اقتصادی در پایان بیان داش��ت: خودروهای ناقص 
در خودروس��ازی ها چند ده هزار دستگاه نیس��ت، بلکه صدها هزار 
دستگاه است که با عملیات اصالح که از خردادماه در خودروسازی ها 

آغاز شده، این خودروها به بازار عرضه می شوند.

دبیر انجمن قطعه سازان گفت درخواس��ت کرده ایم که مهلت پرداخت 
تس��هیالت ۸۴۴میلیون یورویی به قطعه س��ازان تمدید شود اما هنوز این 

اتفاق نیفتاده است.
به گ��زارش پایگاه خبری »عص��ر خودرو«، مازیار بیگلو اظهار داش��ت: 
توافق خودروسازان و قطعه سازان برای پرداخت تسهیالتی که مدنظر وزیر 
صنعت، معدن و تجارت بوده اس��ت، همان ۸۴۴ میلی��ون یورو یا ۷000 
میلیارد تومان باقیمانده از تسهیالت 11 هزار میلیارد تومانی است که قرار 

است بانک مرکزی به قطعه سازان پرداخت کند.
دبی��ر انجمن قطعه س��ازان ادام��ه داد: با توجه به اینک��ه اعتبارنامه این 
تس��هیالت در 31 خرداد ماه سال جاری منقضی شده است؛ در جلسه ای 
که در مجلس برگزار ش��د، درخواست کرده ایم که این مدت توسط بانک 
مرکزی تمدید ش��ود، اما تاکنون پس از گذشت یک هفته از برگزاری این 
جلسه، هنوز تمدیدیه ای صادر نشده است. توافق بر این است که  به مدت 
شش ماه تمدید شود، اما پیشنهاد قطعه سازان 2۷ بهمن مصادف با تاریخ 

صدور مصوبه است.
وی افزود: در حال حاضر مشکلی که وجود دارد این است که دستورالعمل 

ابالغ ش��ده به بانک های عامل از سوی بانک مرکزی، به نحوی تهیه شده 
که تمام خطر عدم پرداخت بازپرداخت یا تغییر نرخ ارز را متوجه بانک های 
عامل و متعاقبا متوجه خودروساز و قطعه ساز کرده است، بنابراین بانک های 
عامل نیز تمایلی برای انجام این کار ندارند. به همین دلیل است که بعد از 
گذشت هفت ماه از ابالغ مصوبه پرداخت تسهیالت، هنوز هیچ اقدامی برای 

پرداخت ۷000 میلیارد تومان تسهیالت باقیمانده صورت نگرفته است.
بیگلو با بیان اینکه ما درخواست کردیم که اصالحیه ای در دستورالعمل 
صورت گیرد تا برای بانک های عامل مش��وقی در نظر گرفته ش��ود، گفت: 
اما تاکنون برای تغییر در دستورالعمل نیز اتفاقی نیفتاده است، اما چنانچه 
این تسهیالت کارپردازی شده، ۸۴۴میلیون یورو به نسبت موازی بین دو 
خودروساز بزرگ تقسیم ش��ود؛ هر کدام می توانند به نسبت ارزبری خود 
یا زنجیره تامین خود همچون ۴000 میلیارد تومان اولیه، مابقی را توزیع 

کنند.
دبیر انجمن قطعه س��ازان تصریح کرد: ب��ه این دلیل که پرداخت مابقی 
تسهیالت قرار است به صورت ارزی باشد؛ ممکن است خود خودروسازان 
برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود بخش��ی را احتیاج داشته و مابقی را 

بین زنجیره تامین خود توزیع کنند.
وی در رابط��ه با موض��وع توزیع 10 میلیارد دالر قطع��ات وارداتی بین 
ش��رکت های قطعه سازی برای داخلی س��ازی، گفت: روی رقم 10 میلیارد 
فعال نمی توان نظر داد، چراکه 10 میلیارد دالر حجم بس��یار باالیی است. 
کل مصرف ارزبری ما در بیشترین حالت در زنجیره تامین دو خودروساز، 
به 3میلیارد دالر رس��یده اس��ت، بنابراین باید منتظر باشیم تا ببینیم این 
10میلی��ارد دالری که وزیر صنعت، مع��دن و تجارت )صمت( اعالم کرده 

است؛ براساس چه مبنایی محاسبه شده است.
بیگلو اظهار داش��ت: اما در کل در رابطه با خودکفایی، هدف گذاری های 
تعیین ش��ده اتفاق خواهد افتاد. در حال حاضر هدف اصلی این اس��ت که 
مصرف ارزی به حداقل ممکن برسد. البته باید این نکته را در نظر گرفت 
که این رقم هیچ گاه به صفر نخواهد رس��ید؛ چراکه به هر حال در مواد و 
قطعات اس��تاندارد الزم است که واردات داشته باشیم. ضمن اینکه فرآیند 
خودکفای��ی فرآیند زمانبری اس��ت اما هدف از این نهضت این اس��ت که 
ارزبری در کوتاه ترین زمان به حداقل ممکن برسد تا بتوانیم تولید را حفظ 

کنیم.

دبیر انجمن قطعه سازان:

مهلت پرداخت تسهیالت به قطعه سازان تمدید شود

عضو کمیس��یون صنایع و معدن مجلس معتقد اس��ت استانداردسازی خودرو 
تا حدودی به ش��وخی گرفته ش��ده در حال��ی که خودروس��ازان باید خودرویی 
جایگزین پراید کنند که از یک س��و قیمت مناسبی داشته باشد و از سوی دیگر 

از استانداردهای الزم برخوردار باشد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خانه ملت، غالم محمد زارعی عضو کمیس��یون 
صنایع و معدن مجلس درباره وضعیت اجرای اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه در 
تولید خودروهای داخلی، گفت: در حال حاظر استانداردسازی خودرو تاحدودی 
به ش��وخی گرفته شده و باید هرچه س��ریع تر توسط خودروسازان عملی شود تا 

مردم بتوانند از خودروهایی استفاده کنند که از ایمنی کافی برخوردار باشد.
 نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه خودرو 

باید اس��تانداردهای الزم را به دس��ت آورد تا کش��ش و اعتماد در جامعه نسبت 
به محصوالت داخلی ایجاد ش��ود، افزود: اگرچ��ه برخی پراید را قاتل مردم ایران 

می دانند، اما برخی از تصادفات ناشی از اشتباهات رانندگی و جاده است. 
وی درب��اره برخی صحبت ها مبنی بر اینکه چرا در طول س��ال های اخیر خط 
تولید پراید متوقف نش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: پراید بازار خوبی در کشورهای 
همسایه داشت از سوی دیگر بیشتر مصرف کنندگان این خودرو طبقه کم درآمد 
جامعه هستند و این خودرو منبع درآمد افراد زیادی است به همین دلیل حذف 

پراید از خط تولید، مسئوالن را با تردید مواجه کرده است.
عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای اس��المی بی��ان کرد: 
خودروس��ازان باید خودرویی جایگزین پراید کنند که از یک س��و از نظر قیمت 

برای قش��ر کم درآمد جامعه مناس��ب باشد و از سوی دیگر از استانداردهای الزم 
برخوردار باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اگرچه خودروس��ازان تمام تالش 
خود را ب��رای تولید محصوالت متنوع به کار گرفته اند اما کمیت آنها در کیفیت 
لنگ می زند. باید به جای تنوع محصوالت، خودرو باکیفیتی س��اخته می شد که 

قابل رقابت با چهارچرخ های خارجی باشد.
 عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس ش��ورای اس��المی، تصریح کرد: 
خودروس��ازان تنوع خودروه��ای تولیدی را افزایش دادند ام��ا برای کیفیت آنها 
اقدام��ی انجام ندادند، در واقع پلتفرم های مختلفی طراحی ش��ده اما به کیفیت 

محصوالت توجهی نشده است.

ای��ن روزها خودروس��ازان در حالی مدع��ی فروش فوری محصوالت ش��ان 
هستند که بسیاری از متقاضیان خرید خودرو از عدم امکان ثبت نام در سایت 
ش��رکت های خودروساز گالیه  می کنند. این درحالی است که همواره شایعاتی 
مبنی بر اینکه افرادی خاص توانایی ثبت نام در وب سایت های فروش اینترنتی 
خودرو را دارند، شنیده می شد و حتی گمانه زنی هایی نیز مبنی بر وجود نوعی 
اطالعات رانتی در این خصوص مطرح می شود که البته تاکنون مدارک مربوط 

به این اظهارات هیچ گاه به شکل مستدلی ارائه نشده اند.
به گزارش خودروتک، به هرحال واقعیت این است که بسیاری از افرادی که 
برای خرید خودرو به پایگاه های فروش اینترنتی خودروس��ازان مراجعه کرده 
اما در بهترین حالت حتی با داشتن اینترنت پرسرعت و سایر اسناد و مدارک 
م��ورد نیاز ثبت نام در مرحله ورود به درگاه پرداخت اینترنتی از ادامه ثبت نام 
بازمان��ده  و در نهای��ت قید خرید خ��ودرو را زده یا در صورت داش��تن تمکن 
مالی برای خرید خودروی مدنظر با قیمت های حاش��یه ب��ازار اقدام کرده اند. 
این ش��رایط موجب رونق کس��ب و کارهای جدید در فضای مجازی شده است. 
مابه التف��اوت چند ده میلیون تومانی نرخ مصوب تنظیم بازار و حاش��یه بازار 

خودرو، بسیاری را به طمع کسب سود به سمت این بازار کشانده است.
چن��دی پیش در گزارش��ی از وجود روبات های ثبت نام و دسترس��ی خاص 
برخی افراد برای بهره مندی از رانت قیمت حاش��یه بازار و تنظیم بازاری خبر 

داده ش��د؛ گزارشی که با تکذیب خودروسازان مواجه شد. حاال به  دنبال ادامه 
س��کوت دستگاه های نظارتی، در دو  ماه اخیر برخی افراد با انتشار آگهی هایی 
در کانال های تلگرامی مدعی ش��ده اند می توانن��د با دریافت هزینه،  متقاضیان 

خودروهای تنظیم  بازاری را در سامانه های فروش ثبت نام کنند.
ب��دون تردید، فاصله فاحش میان قیمت کارخان��ه و بازار خودروهای تولید 
داخل، اصلی ترین دلیل این هجوم گسترده نقدینگی به شمار می رود، چه آنکه 
در حال حاضر تحویل گرفتن خودرو با نرخ کارخانه، حداقل 10 میلیون تومان 

سود بی دردسر را به دنبال دارد.
جایگزینی فروش اعتباری با فوری- نقدی

درج آگهی تضمین ثبت نام در یکی از شبکه های فضای مجازی موجب شد 
تا در تماس تلفنی جزییات این کس��ب و کار جدید را جویا ش��ویم. فرد مدعی 
این شیوه ثبت نام گفت: »شیوه فروش فوری- نقدی خودروسازان به تازگی به 
فروش اعتباری تغییر کرده که همانند فروش فوری است و خودروسازان باید 
ط��ی مدت یک  ماه خودروی ثبت نامی را با قیمت قطعی به مش��تری تحویل 

دهند و در غیر این صورت باید 30درصد سود تأخیر پرداخت کنند.«
او اف��زود: »تفاوت ف��روش نقدی قبلی با اعتباری جدید آن اس��ت که مثال 
ب��رای خرید خودروی پ��ژو 20۷ با قیمت تنظیم ب��ازاری 96 میلیون تومان، 
مش��تری باید ۸6 میلیون تومان )با احتس��اب سود یکساله 12 میلیون تومان 

تس��هیالت( را ابتدا پرداخت کند )معادل ۸0درص��د کل قیمت( 12 میلیون 
توم��ان باقیمان��ده هم در قالب یک چک برای س��ال آین��ده دریافت و پس از 
پاس  ش��دن آن س��ند خودرو که در رهن ایران خودرو ست، به مشتری منتقل 

می شود.«
ثبت نام تضمینی با هزینه 4 تا 6 میلیونی

مدی��ر کانال تلگرامی ثبت نام خودروهای تنظی��م بازاری در مورد کم و  کیف 
ثبت ن��ام مش��تریان به این ش��یوه، گف��ت: »معم��وال دو روز قب��ل از ثبت نام 
خودروسازان از کم وکیف قیمت و نوع محصوالت خودروسازان مطلع می شویم 
و همه بخش��نامه های مرتبط را در کانال تلگرامی برای اطالع مش��تریان درج 
می کنیم. همچنین به  دلیل ظرفیت محدود افراد ثبت نام  کننده باید مش��تری 

حتما از چند روز قبل تماس بگیرد و برای ثبت نام رزرو کند.«
به گفته او، مش��تریان با مراجعه حضوری به محل ش��رکت )حوالی میدان 
انقالب( در روز و س��اعت بازگش��ایی ف��روش اینترنتی، به ثبت ن��ام اقدام و با 
رس��یدن به درگاه بانکی، وجه خرید اعتباری این خودروها را از طریق کارت 
اعتباری و رمز دوم مشتری به حساب خودروسازان واریز و در ادامه برای ارائه 
چک یکس��اله باقیمانده وجه خودرو از طریق نمایندگی اقدام می کنند. بعد از 
اتمام ثبت نام، دس��تمزد دریافتی شرکت بابت ثبت نام خودروهای مختلف که 

بنا بر درجه سختی ثبت نام متفاوت است، دریافت می شود.

چرا مسئوالن در توقیف خط تولید پراید با تردید مواجه هستند؟

پروژه جدید دالالن به اسم ثبت نام تضمینی خودرو
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در حاش��یه چهارمی��ن روز برگ��زاری نمایش��گاه الکامپ، کان��ون نهادهای 
س��رمایه گذاری ای��ران، معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی و نظام صنفی رایانه ای کش��ور با هدف مشارکت در تامین 

مال��ی حوزه فناوری و آی تی تفاهم نامه همکاری 
امضا کردند. به گزارش س��نا، در این مراسم علی 
ناظم��ی، معاون س��رمایه گذاری صندوق نوآوری 
و ش��کوفایی عنوان کرد: دولت در س��ود و زیان 
پروژه های اس��تارت آپی شریک  می شود و ریسک 
س��رمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه فناوری 

کنترل می شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: براس��اس این تفاهم نامه 
ارزیابی، انتخاب، نظارت و مدیریت سرمایه گذاری 
در فضای اس��تارت آپی همگ��ی در اختیار بخش 
خصوصی اس��ت و صن��دوق نوآوری ش��کوفایی 
در کنار س��ایر ارکان های ای��ن تفاهم نامه تالش 
می کند ب��دون دخالت، در قالب س��رمایه گذاری 

اکوسیستم نوآوری را در بحث ارتباطات حمایت کند.
س��عید اس��المی بیدگلی، دبی��رکل کان��ون نهاده��ای س��رمایه گذاری نیز 
درخصوص جزییات این تفاهم نامه گفت: این تفاهم نامه با هدف سرمایه گذاری 

مشارکتی صندوق های جسورانه و صندوق نوآوری و شکوفایی به امضا رسید و 
نشان دهنده تغییر رویکرد دولت در نحوه تامین مالی استارت آپ ها و همچنین 

به رسمیت شناختن نهادهای مالی فعال بازار سرمایه در حوزه فناوری است.
عضو ش��ورای عالی بورس ضم��ن بیان اینکه 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
نظام صنفی یارانه ای و به ویژه صندوق نوآوری 
و شکوفایی برای تامین مالی حوزه استارت آپی 
کش��ور رویکرد جدیدی را آغاز کرده اند، افزود: 
امض��ای ای��ن تفاهم نام��ه گام��ی ب��رای اثبات 
تغییر ن��گاه دولت در نحوه تامی��ن مالی حوزه 
فن��اوری بود و عم��ال س��رمایه گذاری از طریق 
صندوق ها جانش��ین وام در تامین مالی فعالیت 

استارت آپ ها شد.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری افزود: 
همچنی��ن به موجب ای��ن تفاهم نامه بررس��ی 
امکان س��رمایه گذاری در فضای استارت آپی به 
بخ��ش خصوصی واگذار ش��د و در ه��ر جایی که امکان س��رمایه گذاری بخش 
خصوصی وجود داش��ته باش��د صندوق نوآوری و ش��کوفایی نیز به میزان 2 تا 

۴میلیارد تومان مشارکت می کند.

مه��دی رئوفی با اش��اره به ض��رورت ورود رش��ته های مرتبط ب��ا بازاریابی 
محص��والت صنعتی در مراکز علمی و کاربردی اس��تان مرکزی اظهار داش��ت 
اس��تان مرکزی توانمندی صنعتی خیلی باالیی دارد اما نمی تواند ورود به بازار 

خوبی داش��ته باش��د. برای این است که دانش 
ص��ادرات خوب��ی نداریم، از مراکز درخواس��ت 
داریم که این رش��ته ها را ه��م اضافه کنند اما 
عدم اس��تقبال س��بب بی میلی مراکز می شود، 
چراکه افراد درگیر عنوان های خاصی در جامعه 
شده اند و رش��ته های خاصی را انتخاب کرده و 

به صورت صحیح هدایت تحصیلی نمی شوند.
به گزارش تس��نیم، وی افزود: باید براساس 
نیازه��ای جامع��ه حرکت کنیم، ممکن اس��ت 
رش��ته ای ظرف دو س��ال نیاز استان را برطرف 
کند که در این صورت لزومی ندارد این رش��ته 

ادامه پیدا کند.
رئیس دانش��گاه جام��ع علم��ی و کاربردی 

استان مرکزی تصریح کرد: یکی از دانشگاه هایی که ارتباط تنگاتنگی با صنعت 
دارد، دانش��گاه علمی و کاربردی اس��ت، دانشگاه علمی و کاربردی مرکز هپکو، 

مرکز علمی و کاربردی ماشین  سازی و آلومینیوم در دل صنعت قرار دارند.

هی��چ جای ای��ران توانمندی برگزاری پودمان ه��ای تخصصی مراکز علمی و 
کاربردی ماشین سازی و آلومینیوم اراک را ندارد

رئوف��ی بیان کرد: در مرکز ماشین س��ازی و آلومینی��وم پودمان هایی برگزار 
می  ش��ود که واقعا تخصصی است و به جرأت 
می ت��وان گف��ت ک��ه در هی��چ ج��ای ایران 
توانمندی برگزاری این پودمان ها وجود ندارد.
وی ادامه داد: مراکز علمی و کاربردی وقتی 
موفقند و با افت دانشجو مواجه نمی شوند که 
از مدرک گرایی به سمت مهارت گرایی حرکت 
کنند که جراحی س��خت و دردناکی بوده، اما 

این کار در استان آغاز شده است.
تحویل دانش��جوی مهارت��ی اولویت اصلی 

دانشگاه است
رئیس دانش��گاه جامع علم��ی و کاربردی 
اس��تان مرکزی عنوان کرد: س��عی ش��ده که 
آموزش ها ِصرف تئوری بودن نباشد و همراه با 
آموزش های عملی باشد، تحویل دانشجوی مهارتی اولویت اصلی دانشگاه است.
رئوفی افزود: بنابراین آمار دانش��جویی خیلی برای م��ا اهمیت ندارد زیرا به 

دنبال درآمدزایی نیستیم و هدف دانشگاه مهارت افزایی است.

ایده ها به سمت کارآفرینی هدایت می شودسرمایه گذاری فضای استارت آپی در اختیار بخش خصوصی

معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری گفت براس��اس تازه ترین 
گزارش ش��اخص جهانی نوآوری )GII(، جمهوری اسالمی ایران در 
عرصه نوآوری ش��اهد بهبود وضعیت بود و بین کش��ورهای جهان با 

چهار رتبه افزایش، در جایگاه 61 قرار گرفت.
 به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، از رش��د جایگاه کش��ورمان 
در ش��اخص های جهانی نوآوری خبر داد و گفت: جدیدترین گزارش 
منتشرشده از شاخص جهانی نوآوری)GII(، جمهوری اسالمی ایران 
در عرصه نوآوری ش��اهد بهبود وضعیت بود و بین کشورهای جهان 
با چهار رتبه افزایش، در جایگاه 61 قرار دارد. گزارش ش��اخص های 
جهانی نوآوری که توس��ط س��ازمان جهانی مالکیت معنوی سازمان 
ملل متحد )WIPO( منتشر می شود در قالب ۷ بعد و ۸0 شاخص، 
به تحلیل وضعیت نوآوری و اقتصاد در سطح ملی حدود 130 کشور 

دنیا می پردازد.
ستاری، با قدردانی و سپاسگزاری از خانواده و اعضای تشکیل دهنده 
اکوسیس��تم فناوری و نوآوری ایران، از حرکت روبه رش��د زیست بوم 
ن��وآوری ایران گفت و ادامه داد: در میانه تهدیدها و تحریم هایی که 
آمریکا و اروپا در مقابل جمهوری اس��المی ایران به راه انداخته اند و 
کش��ورمان را با محدودیت ها و چالش ه��ای فراوانی روبه رو کرده اند، 
انتشار تازه ترین گزارش شاخص جهانی نوآوری)GII( توسط نهادی 
که به س��ازمان ملل متحد وابسته اس��ت، ارتقای چهار پله ای ایران 

نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه گزارش ش��اخص جهان��ی ن��وآوری، یکی از 
مطرح ترین رتبه بندی های بین المللی کش��ورها بر مبنای توانمندی 
ن��وآوری آنها اس��ت، افزود: این گزارش به صورت س��الیانه منتش��ر 
می ش��ود و کشورها را با مدلی متوازن و وضعیت نوآوری را در بستر 
اقتصاد و تابعی از توسعه زیرساخت، مالحظات نهادی، قانونی، کسب 
و کاری، تولی��د صنعتی، تولید علم، ص��ادرات صنعتی و دانش بنیان 

بررسی می کند.
 رشد شتابان ایران براساس شاخص های جهانی در دولت 

یازدهم و دوازدهم
رئی��س بنیاد ملی نخبگان، رش��د ای��ران برمبن��ای داده های این 
گزارش، شتابان عنوان کرد و گفت: در گزارش جدید شاخص جهانی 
نوآوری که برای س��ال 2019 منتشر شده است، جمهوری اسالمی 
ایران جزو معدود کشورهایی است که با رشد باال در عرصه نوآوری، 
ارزیابی ش��ده و به جایگاه 61 رسیده اس��ت. این در حالی است که 
طبق گزارش این نهاد در س��ال 201۴ که همزمان با آغاز کار دولت 
یازده��م بود، کش��ورمان در جایگاه 120 قرار داش��ت و اکنون این 
رتبه به 61 رس��یده است که ارتقای 60 پله ای را در دولت یازدهم و 

دوازدهم از نظر شاخص های جهانی نوآوری نشان می دهد.
وی افزود: گزارش ش��اخص جهانی ن��وآوری دارای دو بعد ورودی 
و خروج��ی اس��ت. در بع��د ورودی، پنج موضوع م��ورد ارزیابی قرار 
می گیرد: نهادها، سرمایه انس��انی و پژوهشی، زیرساخت، پیچیدگی 
بازار و پیچیدگی کسب و کار. در بعد خروجی نیز مباحث مربوط به 

دانش و فناوری و خالق مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری وضعی��ت ای��ران در 
خروجی های نوآوری را مطلوب دانست و ادامه داد: جمهوری اسالمی 
ایران در ابعاد خروجی های نوآوری، در بین 130 کش��ور جهان، رتبه 
۴۷ را به دست آورده است و در ابعاد ورودی های نوآوری، جایگاه ۸6 
را. که در نهایت رتبه کل ایران در این گزارش، 61 ارتقا یافته است.
بر این اساس، ایران رتبه 13 در بین کشورهای با درآمد میانی به 
باال که در مجموعه 3۴ کش��ور بودند و نیز رتبه 2 در بین 9 کش��ور 
ارزیابی شده در آس��یای مرکزی و جنوبی را به خود اختصاص داده 

است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، از بهبود جایگاه جمهوری 
اسالمی ایران در بین 9 دیگر نسبت به سال گذشته گفت و ادامه داد: 
این شاخص ها شامل: اس��تفاده از فناوری های اطالعات و ارتباطات، 
خدمات برخط دولت، مشارکت برخط، عملکرد لجستیک مربوط به 
ص��ادرات و واردات، هزینه کرد دولت در آموزش، هزینه کرد س��رانه 
دولت به ازای هر دانش آموز، پتنت های ثبت ش��ده در دس��ت کم دو 
پایگاه بین المللی، واردات با فناوری پیش��رفته و در آخر نیز صادرات 

خدمات فناوری های اطالعات و ارتباطات است.
س��تاری، حمایت زیرس��اختی از توس��عه اقتص��اد دانش بنیان در 
سال های اخیر را در پیشرفت ایران اثرمند دانست و افزود: قابل توجه 
این اس��ت که رتبه کش��ورمان در عرصه زیرس��اخت و خروجی های 
خالق، نس��بت به س��ال گذشته، جهشی چش��مگیر داشته است. به 

طوری که به ترتیب 19 و 1۴ رتبه ارتقا یافته است.
وی اف��زود: با توجه ب��ه تحریم های ظالمانه ای که طی یک س��ال 
گذش��ته نسبت به نهادها و س��ازمان های مختلف کشور اعمال شده 
است، در بخش نهادها، جمهوری اسالمی ایران رشد منفی را داشته 

است که با توجه به شدت تحریم ها، این عدد قابل توجه نیست.
 رشد شاخص ها به مدد رونق زیست بوم نوآوری

مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری، از رونق زیس��ت بوم 
کارآفرین��ی و ن��وآوری ب��ا حمای��ت از ش��رکت های دانش بنی��ان و 
اس��تارت آپ ها در س��ال های اخیر به عنوان گامی اثرمند در ارتقای 
چش��مگیر جایگاه کشورمان یاد کرد و افزود: توجه به رویکرد جدید 
جمه��وری اس��المی ایران برمبن��ای گریز از اقتصاد نفتی و ش��تاب 
بخش��یدن به سرعت فرآیند زیس��ت بوم فناوری و نوآوری، در آینده 
نزدیک شاهد ارتقای چشمگیر کشورمان در شاخص جهانی نوآوری 

خواهیم بود.
س��تاری، از نقش پررنگ فعالی��ت کس��ب وکارهای دانش بنیان و 
اس��تارت آپی در اقتصاد کش��ور و تحول س��اختارهای قدیمی گفت 
و ادامه داد: نزدیک به ۴۵00 ش��رکت دانش بنیان در داخل کش��ور 
فعالی��ت می کنند و بیش از 6هزار اس��تارت آپ طی س��ال های اخیر 
ظه��ور کرده ان��د و از فعالیت ه��ای خدمات��ی به س��مت فن��اوری و 
صنعتی متمایل ش��ده اند، رشد نوآوری در ایران، به زودی تاریخ ساز 
خواهد بود. وی در پایان از تمامی عناصر تش��کیل دهنده زیست بوم 
نوآوری شامل دانش��گاه ها، مراکز نوآوری، پارک های علم و فناوری، 
شرکت های دانش بنیان، اساتید، دانشجویان و فعاالن استارت  آپ ها، 

برای تالش در این رشد و ارتقا، تشکر و قدردانی کرد.

 جان مک آفی
بازداشت شده است؟

مدیر کمپین انتخاباتی جان مک آفی از احتمال بازداشـت مؤسـس شرکت امنیتی مک آفی خبر 
می دهـد. مک آفی به تازگی اعالم کرده بـرای انتخابات ریاسـت جمهوری 2020 آمریکا می خواهد 

نامزد شود.
جان مک آفی، مدیر و مؤسس شرکت امنیتی مک آفی و سازنده  اولین آنتی ویروس تجاری دنیا، 
مدتی اسـت که ناپدید شـده اسـت. اکانت توییتری که او برای کمپین انتخابات ریاست جمهوری 

سال 2020 راه اندازی کرده، در مجموعه توییتی اعالم کرد که او احتماال بازداشته شده است.
راب رامیرز، مدیر کمپین مک آفی که این حسـاب کاربری اشاره شـده را مدیریت می کند و این 
مجموعه توییت را منتشر کرده اسـت، می گوید اگر او به زودی آزاد نشود، اطالعات مخفی شده ای 

در سراسر جهان دارد که آنها را منتشر خواهد کرد.
جان مک آفی از سـال 2012 و بعد از اینکه در پرونده  اتهام قتل در کشـور بلیز تبرئه شد، اعالم 
کرده اسـت می خواهد رئیس جمهور شود. هفته  گذشـته، وی در توییتر اعالم کرد تنها جرمی که 
مرتکب شده، فرار مالیاتی است و ادعا کرد سایر اتهام های مطرح شده در آن پرونده، پاپوش دولت 
ایاالت متحده  آمریکا برای ساکت کردن او بوده  است. راب رامیرز در توییتر مک آفی نوشت: دالیل 

خوبی دارم که ثابت می کنند جان مک آفی و چند نفر از همراهانش را بازداشت کرده اند.
او در توییت دیگری نوشت: اگر جان به کنترل وضعیت بعدی خود پاسخ ندهد، سلسه اتفاق هایی 
آغاز خواهند شـد که نمی توانم مقابل آنها بایسـتم. جـان اطالعات مخفی در اختیـار افرادی در 
سراسـر دنیا قرار داده اسـت که من هویت و مکان این افراد را نمی دانم. اگر مشـخص نشود جان 

کجاست، آنها اطالعات مذکور را منتشر خواهند کرد.
رامیرز به خبرگزاری CNET گفت اطالعات بیشـتری درباره  بازداشت مک آفی ندارد، اما تالش 
می کنـد به  هر نحوی او را پیدا و آزاد کند. در مجموعه توییتی که رامیرز منتشـر کرده، اطالعاتی 
درباره  این موضوع منتشـر نشـده اسـت که کنترل وضعیت بعدی جان مک آفی چه زمانی انجام 
خواهد شـد. ژوئیه  گذشته، مک آفی اعالم کرد سازمان اطالعاتی آمریکا )CIA( تالش کرده است 
او را بازداشـت کند. او عکسـی از خودش و همسـرش منتشـر کرد؛ در حالی که اسلحه در دست 

داشتند. وی نوشت: در  حال  حاضر، روی دریا هستیم. به زودی اطالعات بیشتری ارائه می کنم.
سـه روز بعد او در توییترش نوشـت برای 4.5 روز در هوای بد روی دریا بوده است. او اعالم کرد 
به زودی برخواهد گشـت. رامیرز بـه CNET گفت نمی تواند اطالعاتی دربـاره  زمان و برنامه های 

انتشار اطالعات مخفی که اعالم کرده منتشر کند. او گفت:
می توانم بگویم برای پاسـخ دادن به شـرایطی مثل این، از قبل آماده شـده ایم. این پاسخ شامل 

افراد در حال جابه جایی زیادی می شود که از وجود یکدیگر خبر ندارند. جان احمق نیست.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:

 جایگاه »ایران« در شاخص های جهانی نوآوری
»4 رتبه« بهبود یافت

دریچــه

 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی با بررسی زمینه های توسعه 
فناوری های نوین، گفت توسعه فناوری های نوین از مؤلفه های اصلی رقابت و صادرات در 
دنیای کنونی است و این موضوع، حرف اول را در شکوفایی و توسعه اقتصادی کشورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه ایفا می کند. به گزارش مهر، حمیدرضا قاسم زاده افزود: بر 
این اس��اس باید بیش از پیش به این موضوع توجه کرده و از راهکارهای س��نتی توسعه 
اقتصادی به س��مت شیوه های مدرن و علمی حرکت کنیم. قاسم زاده در ادامه با تبیین 
نقش بخش خصوصی و دولت در مس��یر توس��عه فناورانه و فعالیت های دانش بنیان در 
جامعه عنوان کرد: هم مسئوالن دولتی و هم بخش خصوصی باید آشنایی کامل نسبت 
به موضوعات این حوزه داشته و با افزایش تعامل و ارتباطات با یکدیگر، حرکت به سمت 

توسعه فعالیت های دانش بنیان و فناورانه را سرعت ببخشند.

توسعه فعالیت های دانش بنیان 
تسریع شود

شنبه
5 مرداد 1398

شماره 1359
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محم��ود نیکو، مدیرعامل خانه فرهیختگان علم و فرهنگ و دبیرکل 
پویش فناوری های دانش بنیان و مردم، گفت با همکاری وزارت صنعت 
و مع��دن، وزارت علوم و س��ازمان فرهنگی ش��هرداری تهران در نظر 

داریم در مناطقی از شهر تهران کانون هایی 
را با هدف ترویج و آموزش فناوری براساس 
آمای��ش منطق��ه ای و ظرفی��ت آن منطقه 
تأس��یس کنیم که فعالیت اصلی این کانون 
در گام نخس��ت تروی��ج فناوری اس��ت که 
بتوان��د فن��اوری را بین م��ردم آن منطقه و 
حتی در س��طح محله ترویج دهند و به این 
سمت بروند که کانون فعالیت توانمندسازی 
نی��ز دارد. ب��ه گزارش ایرن��ا، وی بیان کرد: 
راه اندازی این کانون ه��ا در فاز دوم اجرایی 
پوی��ش فناوری ه��ای دانش بنی��ان و مردم، 
از ش��هریورماه امس��ال برگ��زار می ش��ود و 

برنامه ریزی شده است.
نیکو افزود: بعد از برگزاری نمایشگاه فناوری های دانش بنیان و مردم 
در ش��هریورماه، به صورت آزمایشی تعدادی از این کانون ها در برخی 
مناطق تهران تأسیس می شود، این برنامه تحت عنوان شبکه مروجین 

فناوری های راهبردی کش��ور اس��ت که براس��اس هر ح��وزه فناوری، 
کانونی در یکی از مناطق شهری برپا می شود.

مدیرعام��ل خان��ه فرهیخت��گان علم و فرهن��گ بیان ک��رد: برنامه 
اصل��ی کان��ون ای��ن اس��ت ک��ه بتوانیم 
اس��تارت آ   پ هایی را ک��ه در ی��ک منطقه 
وجود دارد براس��اس اولویت های پژوهشی 
کش��ور و نیازه��ای کش��ور در کانون ه��ا 
توانمن��د کنی��م و به نهاده��ای اقتصادی 
کش��ور جهت توسعه کسب و کار و گرفتن 

حمایت معرفی کنیم.
وی ی��ادآور ش��د: راه ان��دازی دبیرخانه 
اقتص��اد دانش بنی��ان گام دوم انقالب نیز 
یکی دیگر از برنامه های این پویش است و 
این دبیرخانه به عنوان بازوی علوم انسانی 
این پویش اس��ت، فعالیت این دبیرخانه به 
این صورت است که بیانیه گام دوم انقالب 
مق��ام معظم رهبری را بی��ن فعاالن حوزه دانش بنی��ان ترویج دهد و 
اینکه بتواند دانش��جویان و فعاالن حوزه اقتصاد دانش بنیان را با مبانی 

و مفاهیم انقالب آشنا کند.

دکت��ر منصور غالم��ی، وزیر عل��وم تحقیقات و فناوری در مراس��م 
رونمایی از بس��ته همکاری صندوق نوآوری و ش��کوفایی با پارک های 
علم و فناوری که روز گذش��ته در محل صندوق نوآوری و ش��کوفایی 

برگزار شد، گفت در حال حاضر زمینه های 
مختل��ف زیادی داریم که نی��از به ایده های 
جدید دارند. ب��ه گزارش مهر، به گفته وزیر 
علوم، شرکت های دانش بنیان می توانند در 
راستای توس��عه اقتصادی گام بردارند؛ این 
نیاز به همکاری بخش های علمی و فناوری 

دارد.
وی ب��ا بیان اینکه آینده خوبی را می توان 
پیش بینی کرد، عنوان کرد: امیدواریم جمع 
همت ها و تالش ها انتظارت کشور و مردم را 

از مجموعه های علمی کشور برآورده کند.
غالم��ی تاکید کرد: در مقایس��ه با س��ایر 
کش��ورها ما جایگاه خوبی در حوزه فناوری 

داریم و در قیاس با کشورهای توسعه یافته در حال رشد سریع هستیم 
و ان شاءاهلل که جایگاه بهتری را بگیریم.

وزی��ر علوم خاطرنش��ان کرد: پارک های علم و فن��اوری نوعاً وظیفه 

حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آ پها را دارند.
وی ب��ا تاکید بر اینکه اس��تارت آپ ها ام��روز می توانند ظرفیت های 
جدیدی در بخش صنعت و خدم��ات ایجاد کنند، گفت: تفاهم نامه ای 
که امروز منعقد ش��د در راستای همکاری 
صندوق ن��وآوری و بخش عل��م و فناوری 

وزارت علوم بوده است.
وزیر عل��وم اف��زود: ای��ن تفاهم نامه در 
اس��ت؛  گرنت��ی  حمایت ه��ای  راس��تای 
همچنین اعطای تس��هیالت در زمینه های 
مختل��ف ب��ه ش��رکت های دانش بنیان را 

شامل می شود.
غالم��ی درخص��وص بهبود رتب��ه ایران 
گف��ت: در س��ال های اخیر رتب��ه نوآوری 
کش��ور با ت��الش جوانان و ش��رکت های 
دانش بنیان طی چهار سال گذشته از رتبه 

120 به رتبه 61 برسیم.
وی با بیان اینکه این پیش��رفت یک حرک��ت خوب در حوزه علمی 
محس��وب می ش��ود، تصریح کرد: هرچه رتبه بهتر ش��ود کار سخت تر 

خواهد شد.

ارتقای رتبه نوآوری ایران با تالش جوانان و شرکت های دانش بنیانکانون های فناوری در تهران راه اندازی می شود

یک کارآفرین موفق گفت برای ش��روع موفق هر کس��ب وکاری به 
ایده ای باارزش نیاز داریم که ارزش پیش��نهاد به مشتری را داشته و 

دردی از مردم را دوا کند.
رئوف رحیمی در گفت و گو با خبرنگار ایس��نا، با اش��اره به شرایط 
ورود موفق به بازار کس��ب وکار اظهار داش��ت: هر ف��ردی برای ورود 
موف��ق به ب��ازار کار نیازمند تخصص در زمینه مربوطه اس��ت و باید 

اصول اولیه و مهارت های کسب وکاری را بداند.
وی با بی��ان اینکه افراد قب��ل از مهارت اندوزی بای��د انگیزه انجام 
کار را داش��ته باش��ند، افزود: در مرحله ترویج کالس های آموزش��ی 
ای��ن دوره که به یاری جهاد دانش��گاهی و س��ازمان ورزش و جوانان 
اس��تان کردس��تان تدارک دیده ش��ده، بر ایجاد انگیزه در مخاطبان 

تاکید می شود.
ای��ن کارآفرین موفق، وج��ود بینش ایجاد کس��ب وکار در افراد را 
ضروری دانس��ت و تصریح کرد: وقتی انگیزه و بینش در فرد به وجود 
آم��د، در مرحله بعدی تولید ایده و تیم س��ازی متناس��ب با نیاز بازار 

صورت می گیرد.
وی با اشاره به اینکه تامین منابع مالی و مطالعات امکان سنجی در 
پروس��ه تبدیل ایده به کسب وکار موفق بسیار مهم است، خاطرنشان 
کرد: در فاز چهارم از افراد مستعد و متخصص به صورت تیم در انجام 

کار استفاده می شود و در آخرین فاز باید به برندسازی توجه شود.
این کارآفرین موفق با تش��ریح پنج اصل اساس��ی در زنجیره ارزش 
گفت: پس از برندسازی، ارائه محصول قابل عرضه، برنامه های عرضه 

و مسئله بازاریابی مطرح است.
وی با بیان اینکه اعتبارس��نجی ایده در چند کانال صورت می گیرد 
و هزینه برای یک ایده بعد از اعتبارسنجی آن صورت می گیرد، اظهار 
داش��ت: اعتبارسنجی با پاسخ به سه سوال اصلی آیا محصول تولیدی 
ارزش پیش��نهاد به مشتری دارد؟ آیا اگر به بازار معرفی شود مشتری 
تمایل به صرف هزینه دارد؟ و آیا تیم ش��ما توان فنی اجرای ایده را 

دارد؟ انجام می شود.
رحیمی با اش��اره به اینکه اکوسیس��تم های کارآفرینی بر عملکرد 
اکوسیس��تم های اجتماعی تاثیر دارند، افزود: کسب وکارهای قدیمی 
در جامعه وجود دارند که پس از گذشت چندین سال همچنان موفق 

عمل کرده اند اما اکنون به بروزرسانی نیاز دارند.
وی با بیان ضرورت وجود عامل سوم توسعه برای اتصال اکوسیستم 
کارآفرینی و اجتماعی تصریح کرد: دولت به عنوان حامی، سرپرست 
و تامین کنن��ده مالی می تواند این توس��عه را در وهل��ه اول، ایجاد و 
در وهله دوم هدایت توس��ط پارک های علم و فناوری و مراکز رش��د 

می تواند این توسعه را محقق کند.
ای��ن کارآفرین موفق با انتق��اد از نحوه عملکرد کارگروه اش��تغال 
اس��تان عنوان کرد: این کارگ��روه به جای کار بر روی مدل های مالی 
بر روی مدل های توسعه ای سرمایه گذاری کند و فقط به دنبال توزیع 

پول در استان نباشد.
رحیم��ی خاطرنش��ان ک��رد: یک��ی از مدل ه��ای موفق توس��عه، 
مهارت آموزی اس��ت که در دو بخش مهارت آموزی تخصصی شغل و 

مهارت آموزی ایجاد کسب وکار انجام می شود.
وی با اش��اره ب��ه ضرورت وج��ود دیده بانی برای ارزیابی رس��یدن 
تولیدی ها به نقطه سربه س��ر گفت: برای تولید کاال یک سری هزینه 
می ش��ود و در قبال فروش آن یکسری درآمد نیز حاصل می شود که 

رسیدن به سود صفر و به اصطالح بازاری مایه کاری است.

این کارآفرین موفق یادآور ش��د: اگر ما بتوانیم تیراژهای تولیدمان 
را ب��اال ببری��م و بازارهای ب��زرگ را هدف تولیدات خ��ود قرار دهیم 

شرکت ها می توانند زودتر به نقطه سربه سر برسند.
در ادام��ه ای��ن رویداد نوآوران��ه میالد فیضی، کارش��ناس معاونت 
امور فرهنگی س��ازمان ورزش و جوانان اس��تان کردس��تان با اشاره 
ب��ه امضای تفاهم نامه س��ازمان ورزش و جوانان و جهاد دانش��گاهی 
استان کردستان اظهار داشت: این رویدادهای نوآورانه در سه مرحله 
ترویج، نوآوری و شکوفایی صورت می گیرد و اولویت حضور با اعضای 

سازمان های مردم نهاد زیرمجموعه سازمان ورزش و جوانان است.
وی با اش��اره به اینکه اساتید باتجربه ای برای این دوره از کالس ها 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت افزود: یکی از هدف ه��ای اصلی ما برای 
شرکت کنندگان ترسیم چشم اندازی از آینده کاری، تولید ایده و کار 

در قالب تیم هاست.
کارش��ناس معاونت امور فرهنگی س��ازمان ورزش و جوانان استان 
کردس��تان تصریح کرد: در ای��ن دوره از کالس ها دو گروه ۴0 نفری 
از عالقه مندان به فراگیری دانش در حوزه راه اندازی کس��ب وکارهای 
جدید حضور دارند که امیدواریم این افراد بتوانند راه خود را بیابند.

وی عن��وان کرد: با توجه به تفاهم نامه س��ازمان ورزش و جوانان با 
صندوق کارآفرینی امید، در صورت وجود ایده تجاری و رس��اندن آن 
به اش��تغال زایی تا سقف 100 میلیون تومان وام قرض الحسنه با چند 
ماه تنفس پرداخت می شود و برای اعضای سازمان های مردم نهاد که 
ایده شان به طرح اشتغال زایی بینجامد ۵0 میلیون تومان وام بالعوض 

پرداخت می شود.
رضا باقری نژاد، معاون اش��تغال جهاد دانش��گاهی استان کردستان 
با اش��اره به ضرورت توجه مسئوالن اس��تانی به پتانسیل جوانان در 
زمینه های مختلف خاطرنش��ان کرد: برگزاری رویدادهای نوآورانه به 
صورت منس��جم در سراس��ر استان اجرا ش��ود و ادارات و ارگان های 

متفاوت جزیره ای عمل نکنند.
وی گف��ت: با حمایت های مالی س��ازمان ورزش و جوانان اس��تان 
کردستان ۴0 رویداد یک یا چند روزه در مدت هفت ماهه اخیر برگزار 
ش��ده که در پایان جشنواره ای استارت آپی با حضور سرمایه گذاران و 
مس��ئوالن استانی با ش��رکت تیم های برتر چهار استان کشور برگزار 

می شود.
معاون اش��تغال جهاد دانش��گاهی اس��تان کردس��تان یادآور شد: 
امیدواریم این رویداد نوآورانه به تش��کیل 10 تیم چهار نفره بینجامد 

و خروجی نهایی آن 10 شرکت کارآفرین باشد.
وی یادآور شد: شرایط اقتصادی خاص کشور در برهه زمانی کنونی 
عرصه را برای فعالیت ش��رکت های اس��تارت آپی داخلی فراهم کرده 
چراکه با افزایش قیمت ارزهای خارجی، نوعی انحصار در داخل برای 

کاالهای داخلی به وجود آمده است.
به گزارش ایس��نا، اکنون با تالش های جهاد دانش��گاهی و سازمان 
ورزش و جوان��ان اس��تان کردس��تان فرصتی برای جوانان مس��تعد 
کردس��تانی فراهم ش��ده ت��ا اس��تعدادها و ایده های خ��ود را در این 
دوره های رویدادهای نوآورانه تقویت کنند و بتوانند آینده ای روش��ن 

برای خود و کشورشان بسازند.
اکنون جهاد دانشگاهی استان کردستان با همکاری سازمان ورزش 
و جوانان اس��تان کردستان اقدام به برپایی کالس های آموزشی برای 
ترویج، نوآوری و شکوفایی ایده های ناب و در نهایت تجاری سازی آنها 

و خلق ثروت کرده است.

پیشنهاداتی برای راه اندازی کسب وکار موفق

?????????

یادداشـت

کارگاه آموزشی اصول کس��ب وکار با هدف ارتقای سطح توانمندی مستعدان برتر در 
مهارت های کسب وکار برگزار می شود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، 
اصول کسب وکار در تمام مراحل شروع، شکل گیری و رشد شرکت های نوپا بسیار حائز 
اهمیت اس��ت و به بنیانگذاران کمک خواهد کرد تا برنامه ریزی غیرقابل اعتماد خود را 
ب��ه بخش های بامعنایی مانند طرح ریزی ف��روش، بودجه مصرفی، نقاط عطف و وظایف 
تقس��یم کنند. آنچه که واضح است، آش��نایی با اصول کسب وکار سنگ بنای اولیه یک 
شرکت است. شرکتی هم که می خواهد محصولی جدید را به بازار ارائه کند باید اصول 
کسب و کار را بشناسد و در غیر این صورت به احتمال زیاد شکست خواهد خورد. از این 
رو، کارگاه آموزش��ی اصول کسب وکار با هدف ارتقای سطح توانمندی مستعدان برتر در 

مهارت های کسب وکار به همت بنیاد نخبگان استان تهران برگزار می شود.

 کارگاه آموزشی اصول کسب وکار
در تهران برگزار می شود



تبلیغ��ات عرصه مهمی از کس��ب و کار محس��وب می ش��ود. فروش 
هرچه بیش��تر محصوالت و بالطبع توس��عه برنده��ا در گرو موفقیت در 
این عرصه اس��ت. برند اپل نه تنها یک ش��رکت خاص و نوآور در زمینه 
تولید محصوالت فناورانه، بلکه برندی هوش��مند در زمینه بازاریابی نیز 
هس��ت. کمپین های بازاریابی مختلف این برند به دلیل کیفیت بس��یار 
ب��اال و موفقی��ت در جذب مش��تریان به آنه��ا در زمینه توس��عه هرچه 
بهتر جایگاه ش��ان از یک تولیدکننده س��اده رایانه ب��ه برندی بزرگ در 
زمینه هایی فراتر از تکنولوژی را فراهم کرده است. به این ترتیب اکنون 
ای��ن برند به طور کلی نوع خاصی از س��بک زندگ��ی را ترویج می کند. 
میزان ش��هرت و موفقیت  کمپین های این برند به خوبی در شناس��ایی 
س��ریع لوگو آن از سوی مش��تریان سراس��ر جهان قابل مشاهده است. 
به این ترتیب مش��تریان نقاط مختلف جهان فق��ط با یک نگاه به لوگو 
این برند تعلق آن به اپل را متوجه می ش��وند. ب��ه طور معمول نام برند 
اپل ویژگی هایی نظیر طراحی س��مبلیک، کارایی فوق العاده و نوآوری را 

تداعی می کند. 
در این مقاله هدف اصلی من بررس��ی شاهکارهای تبلیغاتی اپل است. 
به منظور بررس��ی و یادگیری نکات مهم تبلیغ��ات مختلف این برند به 
مطالعه این مقاله ادامه دهید. به این ترتیب دلیل سلطه بی بدیل اپل بر 

دنیای تکنولوژی را بهتر درک خواهید کرد. 
1. شبح آیپد

چه کس��ی می تواند کمپین تبلیغاتی مشهور»شبح آیپد« را فراموش 
کن��د؟ طراح��ی منحصر به فرد کمپین مورد بحث همراه با اس��تفاده از 
موس��یقی متن عالی تمام مشتریان آن نسل را به خود جذب کرد. روند 
بس��یار هیجان انگیز و ش��ادی آور تیزر تبلیغاتی آنها بسیاری از کاربران 
دس��تگاه های دیجیتالی را به ویژگی های آیپد عالقه مند ساخت. کمپین 
ش��بح آیپد به خوبی ویژگی های خاص محصوالت اپل را به مش��تریان 
نشان می داد. هدف اصلی اپل از طراحی این کمپین نمایش ویژگی های 
منحصر به فرد محصوالتش و خلق تفاوتی معنادار میان خود و رقبایش 
ب��ود. موفقیت این کمپین به خوبی بیانگر دس��تیابی آنها به هدف فوق 
است. در نتیجه دستگاه پخش کننده موسیقی اپل بدل به گزینه نخست 
مش��تریان به هنگام خرید ش��د. نکته جالب این کمپین استفاده از آن 
در پلتفرم های مختلف بود. انتش��ار ویدئو، چاپ پوس��تر و نصب بیلبورد 
از جمل��ه راهکارهای اپل برای جلب نظر مش��تریان بود. به این ترتیب 
می��زان فروش آیپد ب��ه زودی برابر با محصوالت ب��زرگ این برند مانند 
آیفون ش��د. نکته جالب اینکه با رواج خرید آیپد پلتفرم موس��یقی اپل 
تح��ت عنوان آیتیونز نیز ش��هرت باالیی به دس��ت آورد. به این ترتیب 
از طریق فروش موس��یقی های مش��هور دنیا مبلغ قابل توجهی سود به 
حس��اب اپل واریز می شود. همچنین آیتیونز امروزه منبع اصلی بسیاری 
از مردم برای دسترس��ی به موس��یقی های تازه اس��ت. این امر بر اعتبار 

برند اپل می افزاید. 
در فرآیند طراحی تبلیغ اصلی کمپین بازاریابی آیپد طرح های بسیار 
زیادی به اپل پیش��نهاد ش��د، با این حال طرح شبح آیپد پس از تایید 
اولیه در س��پتامبر 2003 روانه بازار ش��د. موفقیت ه��ای این کمپین از 
همان روزهای نخست شروع شد. به این ترتیب در آن سال تقریبا همه 

جایزه های مهم عرصه تبلیغات به این شاهکار تبلیغاتی رسید. 
2. عکاسی با آیفون

کمپین »عکاس��ی با آیفون« در س��ال 201۵ راه اندازی ش��د. بر این 

اساس در بیلبوردها و تبلیغات مختلف این کمپین تصاویر بسیار زیبای 
ثبت ش��ده با دوربین آیفون 6 درج می ش��د. تاثی��ر این کمپین بر روی 
مشتریان و کارشناس های عرصه تبلیغات به حدی باال بود که در جایزه 
گرند پپریکس س��ال 201۵ در زمینه عکاس��ی فضای باز را از جشنواره 

تبلیغات Cannes Lions دریافت کرد. 
دلیل اصلی موفقیت این سری از تبلیغات اپل تالش برای انسانی سازی 
برند است. تصاویر درج شده بر روی آگهی ها همگی به وسیله گوشی های 
آیفون و کاربران این برند ثبت ش��ده اس��ت، بنابراین خبری از همکاری 
با آژانس های عکاسی حرفه ای برای نمایش نماهای حیرت انگیز نیست. 
دقیقا به همی��ن دلیل تاثیرگذاری کمپین عکاس��ی با آیفون به مراتب 
بیش��تر از تجربه س��ایر رقبای این برند است. وقتی کاربران معمولی، نه 
عکاس های حرفه ای، توانایی ثبت چنین تصاویر زیبایی را داشته باشند، 
کیفیت دوربین اپل به خوبی اثبات خواهد ش��د. از نقطه نظر مشتریان 
نیز هیجان آنها به اوج خواهد رس��ید. به هر حال چه کس��ی عالقه مند 
ب��ه درج تصاوی��رش بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی برند اپل نیس��ت؟ در 
طول فرآیند دریافت آثار مش��تریان برند اپل خی��ل عظیمی از تصاویر 
را دریاف��ت کرد. به همی��ن دلیل برای درج هر ک��دام از آنها مجبور به 
اس��تفاده از کمک عکاس های حرفه ای شد. دلیل انتخاب تصاویر بسیار 
زیب��ا نیز همین همکاری با عکاس های حرف��ه ای در زمینه انتخاب آثار 

برگزیده بود. 
کمپین عکاس��ی با آیفون یک راهکار کامال رایگان به منظور بازاریابی 
برای محصوالت اپل نیز محس��وب می ش��ود. اس��تفاده اپ��ل از تصاویر 
کارب��ران آیف��ون هزینه های ش��رکت در زمینه همکاری ب��ا طراح های 
حرفه ای و عکاس های ماهر را به صفر رس��اند. بدون تردید کمپین اپل 
یک معامله برد- برد برای آنها و مشتریان ش��ان محس��وب می ش��ود. به 
عنوان ی��ک فرد عالقه مند به ح��وزه عکاس��ی درج تصاویرمان بر روی 
بیلبوردهای اپل فرصت بس��یار مطلوبی برای شروع فعالیت حرفه ای مان 
به عنوان عکاس خواهد بود. این ماجرا برای بسیاری از مشتریان اپل در 
طول کمپین عکاسی با آیفون رخ داد. به این ترتیب برخی از آنها حتی 

به شهرت جهانی نیز رسیدند.
3. یک اپ برای آن وجود دارد

اینکه اپ های دلخواه کاربران در دسترس شان نباشد، شبیه به کابوس 
است. امروزه کمتر کسی دنیای پیش از معرفی اپ استور را به یاد دارد. 
تا پیش از معرفی اپ اس��تور کاربران برای دانلود و اس��تفاده از اپ های 
مورد عالقه ش��ان با مشکالت بسیار زیادی مواجه بودند. با این حال برند 
اپل با معرفی اپ اس��تور این مش��کل را به صورت ریشه ای حل و فصل 
کرد. دسترس��ی به انواع بازی ها، اپ ها و بسیاری مطالب کاربردی دیگر 
تنها بخشی از امکانات گسترده این اپ محسوب می شود. چنین سطحی 
از دسترس��ی در آن زم��ان بدون ش��ک برای کاربران آیف��ون، به مانند 
اکنون، بسیار هیجان انگیز بود. به این ترتیب برند اپل با معرفی یک اپ 
استور مجهز عرصه فروش گوشی های هوشمند را به سلطه خود درآورد. 
ب��دون تردید وقتی ما سرویس��ی بس��یار ب��زرگ و هیجان انگیز را در 
آس��تانه راه اندازی داریم، س��از و کار ویژه ای برای رونمایی از آن تدارک 
خواهی��م دی��د. برند اپل نیز همین اس��تراتژی را در پی��ش گرفت. آنها 
کمپین »یک اپ برای آن وجود دارد« را برای رونمایی از اپ اس��تور و 
امکانات مختلف آن به کار گرفتند. اپل از این کمپین به هنگام رونمایی 
از آیفون 3G پرده برداش��ت. پس از آن عبارت »یک اپ برای آن وجود 
دارد« از س��وی کاربران بدل به ترند اصلی در شبکه های اجتماعی شد. 
به همین دلیل اپل تصمیم به حفظ انحصاری آن برای خود گرفت. ثبت 
این ش��عار تبلیغاتی امکان اش��اره مداوم به آن را برای اپل فراهم کرده 

اس��ت. به این ترتیب حتی در زمان مناسب امکان بازسازی اساسی این 
کمپین تبلیغاتی نیز وجود دارد. 

4. متفاوت فکر کن
یکی دیگر از ش��اهکارهای تبلیغاتی اپ��ل کمپین »متفاوت فکر کن« 
اس��ت. در این کمپین برند اپل از تصاویر افراد تاثیرگذار و بسیار مشهور 
به عنوان کاور س��ود می برد. افرادی نظیر جیم هنس��ون، آملیا ایهارت و 
پابلو پیکاسو بر روی کاور اصلی کمپین اپل حضور دارند. به این ترتیب 
برند اپل یکی از بهترین نمونه های تبلیغاتی در سراس��ر تاریخ را تهیه و 
روانه بازار کرد. تا به امروز نیز کاربران بس��یاری در سراسر جهان تحت 
تاثیر ای��ن کمپین قرار دارن��د. نکته جالب اینکه کمپی��ن موردنظر در 
کن��ار معرفی هیچ محصول تازه ای رونمایی نش��د. ب��ه این ترتیب تمام 
موفقیت های حاصل از آن به خاطر هوش تبلیغاتی و بازاریابی اپل است. 
بسیاری از کارشناس های حوزه تبلیغات این کمپین را انقالبی در عرصه 
تبلیغات عنوان می کنند. برخی دیگر آن را با تحول عظیم اپل در زمینه 

استفاده از رایانه های شخصی برابر می دانند. 
کمپی��ن متف��اوت فکر کن در س��ال 199۷ در تلویزی��ون به نمایش 
در آم��د. مجری اصل��ی این ویدئوی تبلیغاتی ریچ��ارد دریفوس، همان 
ف��ردی که درباره »اف��راد دیوانه« حرف زد، بود. ای��ن کمپین عالوه بر 
تیزر ویدئویی دارای زیرشاخه های چاپی و پوستر نیز بود. به این ترتیب 
عالقه مندان به حوزه IT پیام تبلیغاتی این برند را در همه جا مش��اهده 
می کردند.  استیو جابز اظهار نظر جالبی دارد: »شما همیشه باید اندکی 
متفاوت  باشید تا یک رایانه اپل را خریداری کنید.« این کمپین به طور 
کامال اصولی به این جمله اس��تیو جابز وفادار است. بدون تردید شاهکار 
تبلیغاتی اپل جنبه های بسیار هیجان انگیزی دارد. هر کمپین تبلیغاتی 

موفقی باید هم اینگونه باشد. 
PC 5. مک در برابر

هنگامی که شما در حال خرید یک لپ تاپ هستید، نخستین تصمیم 
اساس��ی تان باید انتخاب میان مک یا PC باش��د. بدون تردید هر کدام 
از ای��ن دو ویژگی ه��ای خاص خود را دارد. برند اپ��ل به منظور نمایش 
ویژگی های سری محصوالت مک راهکار بسیار جالبی را در پیش گرفت. 
تمرکز اصلی آنها در این کمپین بر روی جنبه سرگرم کننده و طنز بود. 
همکاری با جاستین النگ و جان هادگمن به منظور ایفای نقش در این 
تبلی��غ نیز ب��ه هیجان آن افزوده بود. به ای��ن ترتیب از مدت ها پیش از 
نمایش تبلیغ موردنظر بسیاری از مردم منتظر آن بودند. به هر حال این 
یکی از معدود کمپین های اپل با حضور افراد مشهور محسوب می شود. 
شاید در نگاه نخست این امر فشار مضاعفی را بر روی تیم تبلیغات اپل 
اعم��ال کند، با این حال در فرهنگ برن��د اپل هیچ جایی برای ترس از 

فشارها و انتظارات باال نیست. 
کمپی��ن »ی��ک مک بخر« که تحت عنوان » م��ک در برابر PC« نیز 
ش��ناخته می شود، در س��ال 2006 به نمایش در آمد. در این ویدئویس 
تبلیغاتی جاس��تین النگ و جان هادگمن به بررسی نقاط قوت مک در 
براب��ر PC می پرداختن��د. اگرچه در طول این کمپین هیچ س��خنی از 
رقیب اصلی اپل، یعنی مایکروسافت، به میان نیامد، اما همه مخاطب ها 
به خوبی از هدف اصلی این مقایس��ه آگاهی داشتند. هدف اصلی جلب 
نظر مش��تریان پر و پا قرص مایکروسافت به منظور خرید مک بود. بیان 
ویژگی های برتر مک از نظر نرم افزاری و س��خت افزاری به فروش هرچه 
بیش��تر این سری از محصوالت اپل کمک فراوانی کرد. بدون تردید این 
سری از تبلیغات برند اپل برترین تبلیغ آنها در طول دوران فعالیت شان 

محسوب می شود. 
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برندینگ و 125 نکته طالیی)1( 

بدون ش��ک مقاالت متعددی در رابطه با اهمیت برندینگ و یا به 
بیانی دیگر ایجاد نام تجاری، منتش��ر ش��ده است، با این حال هیچ 
ی��ک از آنها جامعی��ت الزم را در رابطه با این موضوع بس��یار مهم 
نداش��ته و تنها بخشی از آن را پوشش داده-اند. به همین خاطر نیز 
در این مقاله تمامی نکاتی که حاصل تحقیقات منظم در این رابطه 
است، مورد بررسی قرار گرفته شده است. در همین راستا و در ادامه 
به بررسی 12۵ نکته  ای که در زمینه برندینگ باید مورد توجه قرار 

داد، خواهیم پرداخت. 
1-انگیزه خود برای فعالیت را بیابید

ای��ن امر کم��ک خواهد کرد تا مس��یر خود را مش��خص کرده و 
مخاطب را نسبت به آن آگاه سازید. برای مثال در صورتی که انگیزه 
اصلی ش��ما مبارزه با یک اتفاق و رویداد بد اس��ت، ش��ما از این امر 
حتی می توانید برای انتخاب ش��عار برند خود نیز استفاده کنید. این 
امر نخستین اقدام شما در زمینه ایجاد نام تجاری محسوب می شود 
ک��ه ب��ر روی همه چیز آن نظیر ش��کل، رنگ، ط��رح و... تاثیرگذار 
خواهد بود. به همین خاطر نیز شما قبل از یک شرکت تجاری، باید 

یک آرمان اجتماعی باشید تا تاثیرگذاری الزم شکل گیرد. 
2-خودشناسی خوبی داشته باشید 

تصوی��ری ک��ه از برند خود ارائ��ه می دهید، نباید با خود ش��ما و 
تمامی افراد تیم ش��رکت، تفاوتی را داش��ته باش��د. به همین خاطر 
نیز الزم اس��ت تا تمامی نکات مثبت و منفی خود و در مرحله بعد 
تیم شرکت را شناسایی کرده و در تالش برای شبیه شدن به اصول 

برند خود باشید. 
3- نقاط قوت تیم خود را بشناسید

از ای��ن موارد می توان به عنوان یک مزیت رقابتی اس��تفاده کرد. 
درواقع ش��ما باید برای خ��ود وجه تمایزی را ایج��اد کنید تا برای 
مخاطب جذابیت الزم را پیدا کرده و برند خود را سریع تر به شهرت 

الزم برسانید.
4-نقاط ضعف را نیز مورد توجه قرار دهید 

تضور غلط در این رابطه این اس��ت که باید آنها را مخفی کرد، با 
این حال واقعیت این اس��ت که عدم صداقت شما به شخصیت برند 
لطم��ه وارد ک��رده و امکان موفقیت در درازم��دت را از بین خواهد 
برد. به همین خاطر نیز الزم است تا تصویری واقعی از خود را ارائه 
دهی��د. فراموش نکنید که ش��رکت فولکس واگ��ن از کوچک بودن 
خودروهای خود که در ابتدا یک ضعف از سوی جامعه تلقی می شد، 
یک��ی از ماندگارترین ش��عارهای تبلیغاتی تاری��خ را با تحت عنوان 
کوچ��ک فکر کنی��د، ایجاد کرد که تاثیرگ��ذاری فوق العاده ای را به 

همراه داشت. 
5-داستانی برای برند خود داشته باشید 

این امر که داستانی برای گفتن داشته باشید، باعث خواهد شد تا 
مخاطب زمان بیش��تری را به شما اختصاص دهد. همین امر نیز به 
س��ادگی می تواند شما را در ذهن ماندگار سازد. در این رابطه توجه 
به اقدامات مش��ابه برنده��ای دیگر می تواند راهنمای عمل بس��یار 
خوبی باش��د. امروزه داستان س��رایی برای برندینگ امری حیاتی به 

شما می آید.
6-به برند خود شخصیت بخشید

شخصیت، مجموعه ای از ویژگی هایی محسوب می شود که به برند 
ش��ما نسبت داده می شود. در این رابطه شما می توانید تعیین کننده 
نوع ش��خصیت باش��ید، با این ح��ال در صورتی ک��ه در این رابطه 
کوتاهی کنید، ش��خصیت شما به هر ش��کلی ممکن است در ذهن 
مخاطب ش��کل گیرد. ب��ه همین خاطر نیز الزم اس��ت تا به دنبال 

شخصیتی همسو با نوع فعالیت و آرمان های خود باشید. 
ادامه دارد ...
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امروزه خرید محصوالت دست دوم نظیر لباس، وسایل الکترونیکی مدنظر شمار 
بسیار زیادی از مشتریان قرار دارد. مزیت اصلی این الگوی خرید امکان صرفه جویی 
در هزینه ها و اقدام مثبت در راس��تای حفظ محیط زیس��ت اس��ت. همه ما تجربه 
کنج��کاوی در مغازه ه��ای فرش لوازم قدیمی را داریم. درس��ت به همین دلیل نیز 
بس��یاری از مش��تریان رفتاری مش��ابه را دارند. آنها به جست وجو میان محصوالت 
مختلف دس��ت دوم عالقه مند هستند. نکته مهم در این میان عدم اطمینان مردم 
به خرید محصوالت دست دوم از فروشگاه های آنالین ناشناس یا افراد غریبه است. 
به همین دلیل برندهای بزرگ از چنین نکته ای نهایت اس��تفاده را می برند. یکی از 
مزیت های اصلی فروشگاه ها آنالین بزرگ ارائه توضیحات دقیق در مورد هر محصول 
است. این امر موجب راهنمایی مشتریان در زمینه خرید محصوالت می شود. بدون 
تریدد یک فروشگاه کوچک با تعداد محدودی از کارمندان امکان انجام چنین کاری 

را نخواهد داشت. 
خوش��بختانه امروزه ش��مار بسیار زیادی از فروش��گاه های بزرگ فعال در زمینه 
تجارت آنالین به س��وی ارائه محصوالت دس��ت دوم جهت گیری کرده اند. این امر 
ب��ه معنای امکان اس��تمرار فرآیند صرفه جویی در هزینه ها براس��اس خرید چنین 
محصوالتی است. بدون تردید همه ما عالقه مند به امکان مشاهده محصوالت دست 
دوم به ش��یوه آنالین و حتی خرید آنها به این شیوه هستیم. چنین ایده ای فرآیند 
خرید را بس��یار کوتاه خواهد کرد. فراهم سازی امکان مقایسه محصوالت مختلف و 
درج نظر کارش��ناس ها پیرامون آن در س��ایت فروش��گاه یکی از نکات جالب توجه 
برای مشتریان است. همین نکات به ظاهر کوچک تفاوت میان فروشگاه های آنالین 
بزرگ را با نمونه های کوچک تعیین می کند بنابراین دیگر خبری از جس��ت وجوی 

محصوالت مختلف در قفسه فروشگاه ها نخواهد بود. 
در این مقاله هدف اصلی من بررسی هفت فروشگاه محصوالت دست دوم آنالین 
اس��ت. این فروشگاه ها ش��امل آمازون، اپل، بِس��ت بای، دل، REI، ThredUp و 

والمارت است. در ادامه به بررسی هر کدام از این فروشگاه ها خواهیم پرداخت. 
1. آمازون

نس��خه تازه فروش��گاه آمازون بخش ویژه ای برای مش��اهده، مقایس��ه و خرید 
محصوالت مرمت شده دارد. تمام محصوالت موجود در این بخش از سوی کارمندان 
آم��ازون مورد ارزیابی قرار گرفته اس��ت. به این ترتیب تردی��دی در مورد کارکرد و 
کیفیت آنها وجود ندارد. به عالوه گارانتی ویپه آمازون نیز ش��امل حال خریدارهای 
چنین محصوالتی می شود. اگر در طول 90 روز محصول مورد نظر نقص فنی پیدا 

کند، آمازون آن را به صورت رایگان تعویض یا وجه خرید را بازپس خواهد داد. 
جس��ت وجو در بخش محصوالت مرمت ش��ده آم��ازون از نظر اقتص��ادی برای 
مش��تریان مزیت  باالیی دارد. در این بخش امکان یافتن محصوالت دس��ت دوم تا 
۵0درص��د ارزان تر از قیمت ب��ازار وجود دارد. محصوالت پرف��روش آمازون در این 
بخش ش��امل لوازم موسیقی، ساعت های هوش��مند، تجهیزات نگهداری از کودک 

و انواع لباس است. 
2. اپل

اگر مدل تازه آیفون، ساعت اپل یا مک بوک با بودجه شما سازگار نیست، سری 
به سایت محصوالت مرمت شده و دست دوم اپل بزنید. به این ترتیب امکان خرید 
محصوالت مختلف اپل با هزینه بس��یار کمتر وجود خواهد داشت. نکته جالب این 
فروش��گاه عرضه برخی از محصوالت کم هزینه تر مانند تلویزیون اپل اس��ت. تمام 
محصوالت این فروش��گاه با ضمانت تعویض یکس��اله، خدمات فنی رایگان و برگه 

رس��می مرمت محصول از س��وی اپل عرضه می ش��ود. به این ترتیب برند اپل قول 
کیفیت مطابق نسخه کامال نو محصول را به خریدار می دهد. 

3. بست بای
بس��ت باکس یکی از فروش��گاه های آنالین بزرگ در زمین��ه عرضه محصوالت 
الکترونیک اس��ت. این س��ایت به ص��ورت تخصصی در زمینه ف��روش محصوالت 
الکترونیکی مرمت ش��ده و دس��ت دوم فعالیت دارد. اگرچه محصوالت دست دوم 
این فروش��گاه در عمل استفاده شده اند، اما بست بای ضمانت کارکرد صحیح آن را 
به مشتریان می دهد. نامه رسمی بست بای همراه هر محصول شامل بیان وضعیت 
کلی آن و کیفیت عملکردش اس��ت. به این ترتیب خیال مش��تریان بابت کیفیت 
خریدشان راحت خواهد بود. نکته جالب محصوالت دست دوم فروشگاه بست بای 
قیمت بس��یار پایین آنهاس��ت. به این ترتیب در عمل مشتریان مقدار قابل توجهی 
در هزینه ای شان صرفه جویی خواهند کرد. به مانند دو برند قبلی، بست بای هم در 
زمین فروش محصوالتش ضمانت تعویض را مدنظر دارد. به این ترتیب اگر محصول 
موردنظر دچار ایراد فنی ش��ود، فروش��گاه آن را پس خواهد گرفت. شرایط تعویض 
هر محصول براساس وضعیت آن و گزارش کارشناس های شرکت در همان ابتدای 
فروش متفاوت است، با این حال ضمانت بست بای کیفیت باالی محصوالت دست 

دومش است. 
محصوالت موجود در فروشگاه بس��ت بای شامل گوشی  همراه، محصوالت اپل، 
ساعت های هوشمند، انواع رایانه و تبلت است. نکته مهم اینکه مدیران این فروشگاه 

قول توسعه هرچه سریع تر دامنه محصوالت شان را داده اند. 
4. دل

اگر شما قصد صرفه جویی در زمینه خرید محصوالت الکترونیکی مانند رایانه های 
ش��خصی، مانیتور و تبلت را دارید، برند دل بهتری��ن گزینه تان خواهد بود. به طور 
معمول برند دل به مشتریان وفادارش به هنگام خرید محصوالت تازه تخفیف های 
قابل توجهی می دهد. همچنین محصوالت دس��ت دوم خود را نیز به قیمت بسیار 
پایین ت��ر از ب��ازار عرضه می کند. این ام��ر امکام صرفه جوی��ی در هزینه ها را برای 

مشتریان فراهم می کند. 
محصوالت موجود در بخش دس��ت دوم و تعمیر ش��ده دل براس��اس معیارهای 
مختلف دسته بندی می شود. براساس منطقه جغرافیایی، نوع محصول و مدت زمان 
اس��تفاده اولیه از آن طبقه بن��دی آنها متفاوت خواهد بود. نکت��ه متفاوت برند دل 
در زمینه فروش محصوالت دس��ت دوم ارائه خدمات پس از فروش محدود اس��ت. 
ضمانت تعویض محصوالت دل براساس ارزیابی های کارشناس های تیم فنی صورت 
می گیرد. در بس��یاری از موارد نیز به جای تعویض محصول مشتریان هزینه تعمیر 
را دریافت خواهند کرد. به این ترتیب کارشناس های دل به صورت رایگان محصول 

مشتریان را تعمیر می کنند. 
REI .5

ب��دون تردی��د برند REI یکی از خوش��نام ترین برندهای عرص��ه فروش آنالین 
محسوب می ش��ود. این فروش��گاه به صورت تخصصی در زمینه عرضه انواع لباس 
دس��ت دوم فعالیت دارد. اگرچه امکان یافتن لباس های نو نیز در این سایت فراهم 

است. 
بخ��ش محصوالت دس��ت دوم برند REI عمدتا ش��امل محص��والت مرجوعی 
مشتریان است. البته این امر به دلیل کیفیت نامناسب لباس ها نیست. در حقیقت، 
گاهی اوقات مشتریان سایز اشتباهی از لباس را سفارش می دهند. همچنین همیشه 
امکان نارضایتی مش��تریان پس از چند بار استفاده از یک لباس وجود دارد. به این 
ترتی��ب برند REI محص��والت مرجوعی را در بخش ویژه فروش��گاهش با بیش از 
۵0درصد تخفیف نس��بت به م��دل نو آنها عرضه می کند. این امر برای مش��تریان 

دارای بودجه محدود بسیار جذاب خواهد بود. به این ترتیب آنها فرصت صرفه جویی 
اساس��ی در زمینه هزینه های خود را خواهند داش��ت. نکته مهم در زمینه فروش 
محصوالت مرجوعی، ارائه مدرک اس��تفاده درس��ت از هر کدام از لباس ها از سوی 
فروشگاه REI است. خوش��بختانه پس از توسعه بخش محصوالت دست دوم این 
فروش��گاه، اکنون دامنه محصوالت آن به شدت توس��عه یافته است. به این ترتیب 
محصوالتی نظیر انواع کفش، لوازم دوچرخه س��واری، کیسه های خواب و تجهیزات 

سفر به فهرست اقالم این فروشگاه اضافه شده است. 
تمام محصوالت دس��ت دوم برند REI ع��الوه بر تخفیف ۵0درصدی با ضمانت 
تعویض 30روزه نیز همراه است بنابراین مشتریان فرصت کافی برای ارزیابی کیفیت 

محصول مورد نظر و رضایت شان از آن را خواهند داشت. 
ThredUp .6

بزرگترین ریس��ک خرید آنالین محصوالت دس��ت دوم عدم تناس��ب س��ایزش 
است. دغدغه بس��یاری از خریدارها در چنین شرایطی ناتوانی در زمینه پس دادن 
محصول موردنظر است. در این میان برند ThredUp به عنوان یکی از بزرگترین 
فروشگاه های آنالین عرصه پوشاک راهکاری اساسی یافته است. به این ترتیب تمام 
مشتریان لباس های دست دوم این برند 1۴روز فرصت برای بازگرداندن سفارش شان 
در ص��ورت نارضایت��ی دارند. نکته جال��ب اینکه ThredUp ب��ر روی هر کدام از 

محصوالتی که دوباره مرجوع شوند، دو دالر تخفیف بیشتر خواهد گذاشت. 
تمام محصوالت موجود در فروش��گاه ThredUp تحت عن��وان »تقریبا نو« یا 
»دارای کارکرد محصول نو« ارائه می شوند. به این ترتیب با خرید از این برند امکان 
صرفه جوی��ی تا 90درصد نی��ز وجود دارد. دلیل عمده ش��هرت این برند در عرصه 
فروش آنالین نیز همین امر است. سطح قیمت های بسیار پایین همیشه مشتریان 
را به خود جلب می کند. در این مورد سطح قیمت پایین با حفظ کیفیت محصوالت 
همراه ش��ده است، بنابراین دلیل استقبال وسیع مشتریان از این برند کامال روشن 

خواهد بود. 
7. والمارت

والمارت یکی دیگر از برندهای بزرگ عرصه فروش آنالین اس��ت. آنها نیز مانند 
بس��یاری از رقبای خود بخش ویژه ای برای فروش محصوالت دست دوم راه اندازی 
کرده اند. تمام محصوالت دس��ت دوم فروشگاه والمارت با تخفیف فراوان و ضمانت 
بازگشت محصوالت به مدت 90 روز به فروش می رسد. تمام محصوالت این فروشگاه 
تحت عنوان »تمیز، در حد نو و از نظر کارکردی سالم« طبقه بندی می شود. به این 
ترتی��ب دیگر نگرانی در مورد کیفیت محص��والت باقی نخواهد ماند. تیم فنی برند 
والمارت در زمینه ارزیابی کیفیت محصوالت دست دوم عملکرد بسیار مطلوبی دارد. 
اگر مش��تریان پس از پایان مدت زمان پس دادن محصول با مشکلی مواجه شوند، 
تیم فنی آماده ارائه هرگونه خدمات جانبی و در صورت نیاز تعمیر محصول موردنظر 
خواهد بود. متاسفانه بخش محصوالت دست دوم والمارت به تازگی راه اندازی شده 
است، بنابراین دامنه محصوالت آن چندان گسترده نیست. اکنون محصوالت دست 

دوم اصلی این برند شامل تلویزیون، گوشی همراه، لپ تاپ و تبلت است. 
نکته مهم درخصوص برند والمارت فروش محصوالت دست دوم از طریق فروشندگان 
میانی اس��ت. به این ترتیب شاید قیمت محصوالت دست دوم مختلف این برند دارای 
اندکی نوس��ان باشد، با این حال میزان تخفیف باالی والمارت چنین ایرادی را به کلی 
ناچیز گردانده است. در این زمینه مشتریان باید به کارت فروش اصلی هر محصول در 
سایت اصلی توجه کنند. به این ترتیب حتی دامنه نوسان قیمت آن محصول نیز مشخص 
خواهد ش��د. در صورت اعتراض مشتریان به سطح قیمت ها نیز امکان تماس با بخش 

پشتیبانی و فهم دلیل نوسان قیمت محصول موردنظر وجود دارد. 
money.usnews :منبع

100 گام برای موفقیت در بازاریابی)15( 

در مطالب گذشته ۸۷ گام برای موفقیت در بازاریابی را برای شما 
گفتیم و حال آنها را ادامه می دهیم.

88-یک لیست بازاریابی ایجاد کنید 
در بازاریاب��ی اغلب از کانال های ارتباط��ی متعددی برای برقراری 
ارتباط با مشتریان و مشتریان احتمالی استفاده می شود. برای مثال 
پس��ت الکترونیکی از جمله این کانال ها محسوب می شود. به همین 
خاطر نیز ش��ما باید ای��ن اطالعات را در جایی ذخی��ره و مدیریت 
کنی��د تا در مواقع الزم، به س��رعت بتوانید از آنها اس��تفاده نمایید. 
در ای��ن رابطه نرم افزار Microsoft Dynamics CRM بهترین 
ابزار موجود محس��وب می ش��ود، با این حال ای��ن نرم افزار به مانند 
تمام��ی نرم افزارها، نیازمند آگاهی کافی از محیط کاربری، نحوه کار 
و امکانات آن اس��ت. به همین خاطر نی��ز در صورتی که تمایلی به 
اس��تخدام فردی خبره در این زمینه ندارید، الزم اس��ت تا در تالش 

برای یادگیری آن باشید. 
89-در خبرنامه های آنالین سایرین تبلیغ کنید 

اگرچ��ه در این رابطه بهتر اس��ت ت��ا از خبرنامه ه��ای برندهایی 
استفاده کنید که ارتباط الزم را با شما دارند، با این حال هیچ مانعی 
برای همکاری با س��ایرین نیز وجود نخواهد داشت. در آخر فراموش 
نکنید که اگر همکاری متقابلی داش��ته و در خبرنامه خود نیز تبلیغ 
آنها را انجام دهید، اقدام شما بدون هیچ گونه بار مالی خواهد بود. 

90-قرار مالقات های خود را سازماندهی کنید 
بدون ش��ک قرار مالقات ها از جمله موارد بس��یار مهمی محسوب 
می ش��وند که عدم رسیدگی درست، باعث خواهد شد تا با مشکالت 
بس��یاری در ای��ن زمین��ه مواجه ش��وید. در این رابطه اس��تفاده از 
 GeekUp تکنولوژی می تواند کامال کارساز باشد. برای مثال سایت
امکان��ات متنوعی را برای مدیریت بهت��ر مالقات ها در اختیار عموم 

قرار می دهد. 
91-از مشتریان خود کلیپ تهیه کنید 

هی��چ چیز به ان��دازه نش��ان دادن لبخن��د رضایت و مش��تریان 
متع��دد، نمی تواند در مخاطب تاثیرگذار باش��د. به همین خاطر نیز 
بای��د امکان��ات عکس ب��رداری و فیلم برداری مناس��بی را در تمامی 
نمایندگی های فروش خود داش��ته باش��ید تا تمامی لحظات مهم و 

جذاب قابل ذخیره و نمایش برای عموم باشد. 
92-از اوراق بهادار آنالین استفاده کنید 

اوراق بهادار آنالین، تحول بزرگی در خرید و فروش سهام در بازار 
بورس اوراق بهادار به ش��مار می آید که دسترس��ی آسان و همگانی 
را برای س��رمایه گذاران بازار س��رمایه به ارمغان آورده است. درواقع 
در ای��ن روش خری��د و فروش ها به وس��یله اینترنت انجام ش��ده و 
دیگر نیازی به حضور فیزیکی وجود ندارد. در این رابطه شما نه تنها 
می توانی��د در بازار ب��ورس فعالیت کنید، بلکه با توجه به س��هولت 
کار، می توانید مش��تریان خود را نیز به خرید سهام و یا خرید اوراق 
ترغی��ب نمایید. برای مثال اگر برای انجام یک پروژه از منابع مادی 
الزم برخوردار نیس��تید، به راحتی می-توانی��د از این طریق بودجه 
الزم را به دس��ت آورید. در نهایت فعالیت ش��ما در بازار بورس نیز 

خود اقدامی تبلیغاتی در راستای افزایش دیده شدن، خواهد بود. 
93-توانایی های خود را در معرض نمایش قرار دهید 

در صورتی که در انجام کاری مهارت دارید و یا رویکرد متفاوتی را 
در پیش گرفته اید، الزم اس��ت تا از آن به عنوان یک عامل تبلیغاتی 
بهره گیرید. در این رابطه بس��یاری از س��ایت ها و نشریات به دنبال 
مطالبی در این زمینه هس��تند که اطالعات شما می تواند بخشی از 
نیاز خبری آنها را نیز تامین کند. در آخر از شرکت در مسابقات که 

در زمینه های مختلف کاری برگزار می شود، استقبال کنید. 
ادامه دارد ...
creativeboom :منبع
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برای تحقق رویاها ی  فردا، امروز هدف گذاری 
کنید

آیا برای داش��تن یک زندگی یا کس��ب و کار رویایی تالش می کنید؟ اگر 
جواب ش��ما به این پرسش مثبت اس��ت ممکن در این میان دچار آشفتگی 
و س��ردرگمی شده  باش��ید! آنچه ش��ما باید بر روی آن تمرکز داشته  باشید 

شناسایی هدف و رسالت تان است.
اگر ش��ما به دنبال هدفی نیس��تید هیچ چیز دیگری اهمیت پیدا نخواهد 
ک��رد. هنگامی که ش��ما ه��دف زندگی تان را پی��دا کنی��د، می توانید تمام 
زمینه های زندگی خود را در جهت آن قرار دهید. در این راه ش��ما فقط به 

انگیزه، اشتیاق و تفکر نیاز دارید.
برای دستیابی به هدف خود به این نکات توجه کنید:
1.زندگی تان را هدفمند کنید:

»زندگی هدفمند« به معنای انجام آنچه واقعا برای ش��ما مهم اس��ت و در 
تناسب با ارزش ها و اعتقادات شما قرار دارد. کسی نمی تواند به شما توضیح 
دهد این امر به چه معنا ست، زمانی که هدف زندگی خود را درک کردید به 

مفهوم آن نیز پی خواهید برد.
وقت��ی برای زندگی خود هدفی در نظر نگرفته باش��ید، همه چیز مبهم و 
بی رنگ اس��ت. ش��ما هم به طور دائم بی حوصله و مشغول هستید و همیشه 

احساس خستگی می کنید.
هنگامی که ش��ما در تالش برای دس��تیابی به هدف ارزشمند زندگی تان 
هس��تید، زندگی درس��ت اس��ت. همه چیز آسان اس��ت و همه چیز به طور 
منظم انجام می شود. شما احساس زنده بودن خواهید کرد و سرشار از شور 
و اش��تیاق هستید. در مورد نحوه رسیدن به هدف تان نگرانی نداشته باشید، 
ممکن اس��ت در این مسیر دچار ترس شوید، به آن توجهی نکنید و فقط به 

هدف تان بیندیشید!
2.به ندای درون تان گوش دهید:

به غیر از خودتان کس��ی نمی تواند پاسخ تان را بدهد. فقط یک نفر وجود 
دارد که به شما کمک می کند، خودتان!

تمرینات زیادی برای برقراری ارتباط با درون انس��ان وجود دارد و به شما 
می تواند کمک کند، اما ش��ما به آنها نیاز نخواهید داشت چرا که هر انسانی 
می داند چگونه احس��اس زنده بودن می کند. کافی  اس��ت به دالیل شادی و 

موفقیت تان توجه داشته باشید.
مطمئن نیس��تید که ماموریت شما چیست؟ شما می توانید هدف خود را 
در قالب کلمات قرار دهید. با این وجود گاهی اوقات برای برقراری ارتباط با 
درون تان دچار سردرگمی می شوید به خصوص هنگامی که برای مدت زمان 

زیادی آن را نادیده گرفته باشید.
می توانی��د ب��ا انجام این تمرین خود را از این س��ردرگمی نجات دهید، از 

خودتان بپرسید: چه چیزی را باید بدانم و به چه چیزی باید گوش دهم؟
سپس به جواب اعتماد کنید. شما همچنین می توانید این کار را به عنوان 

بخشی از مدیتیشن یا در حین راه رفتن یا رانندگی انجام دهید.
3.به خودتان اعتماد کند :

هیچ راه درس��ت یا غلطی برای زندگی وجود ندارد. اگر ش��ما از ش��هود و 
حس خود پیروی نمی کنید، شما همچون دیگران زندگی می کنید. هیچ کس 

نمی تواند به شما بگوید که چگونه باید باشید!
همیش��ه رویکرد دیگری وجود دارد. برای دس��تیابی به هر هدفی هزاران 
راه وجود دارد، راه خودتان را بیابید. رهبران برای تعیین چشم انداز، کارهای 
متفاوتی انجام می دهند؛ به همین دلیل برجس��ته هستند. آنها آن چیزی را 

که برای شان مناسب تر است را پیدا می کنند.
تصور کنید که فرد موفقی هستید. هیچ کس شما را سرزنش نخواهد کرد 

چراکه شما در قله موفقیت قرار دارید.
از خودتان بپرسید: چه کسی باید باشید؟ چگونه باید رفتار کنید؟ اعتماد 

و اعتماد به نفس کلید موفقیت شما ست!
ب��ا اعتماد به نفس تصمیمی را بگیری��د که می دانید بهترین تصمیم برای 
شماست. دست تان را روی قلب تان بگذارید و به خود بگویید: »من به توانایی 

خود در تصمیم گیری اعتماد دارد و بهترین تصمیم را می گیرم.«
ب��رای هر بخش��ی از زندگی تان که نیاز به تصمیم گی��ری مهمی دارد این 

کار را انجام دهید.
4.احساس ترس کنید و بر آن غلبه کنید:

 ناش��ناخته همیشه ترسناک است. ترس بخشی از وجود هر انسانی است، 
اما نمی تواند بر شما غلبه کند مگر اینکه شما این اجازه را بدهید. به هر حال 

اقدامات خود را به سوی اهداف خود انجام دهید.
اگ��ر برای هدف خود کاری انجام نداده اید تغیی��ر را آغاز کنید و از انجام 

تغییر نترسید.
5.لیست کارهای خود را بازنویسی کنید:

زمان گرانبهاس��ت و باید برای آن ارزش قائل باشید. به طور مداوم اهداف 
و رویاهای خود را در یک سند به نام »ساختن زندگی خودم« تعیین کنید. 
اطمینان داش��ته باش��ید این فعالیت ها و این س��ند را برای خودتان تنظیم 
کرده اید نه دیگران! اقدامات موردنیاز را شناسایی کنید و به طور مداوم برای 

دستیابی به آن برنامه ریزی کنید.
بازه زمانی یک س��اله برای خود در نظر بگیرید و برای دس��تیابی به هدف 
خود در تالش باشید. در پایان زمان مقرر این سواالت را از خودتان بپرسید: 
آیا مواردی که در لیس��ت شما قرار داشتند در حال حاضر هم مهم هستند؟ 

در چه موقعیتی قرار داشتم و االن در چه موقعیتی قرار گرفته ام؟
موارد را در فهرس��ت خود مرور کنید یا آنها را حذف کنید یا برای انجام 

آنها برنامه ریزی کنید و یا آنها را به شخص دیگری محول کنید.
6.روز خود را بررسی کنید:

پی��ش از آنکه صبح از تخت خواب بلند ش��وید، از خودتان بپرس��ید امروز 
برای من چه اهمیتی دارد؟ چگونه روز خوبی برای خود بسازم؟

بس��یاری از کارهایی که ما در طول روز انجام می دهیم، باعث می شود به 
خودمان توجهی نداش��ته باشیم، بنابراین به خودتان توجه کند، فقط زمانی 
را به خودتان اختصاص دهید، بنشینید یا مجله مورد عالقه تان را حتی برای 

1۵ دقیقه مطالعه کنید.
قب��ل از تصمیم گیری یا اقدام، از خودتان بپرس��ید: آیا می خواهم این کار 

را انجام دهم؟ آیا این کار درستی است؟ آیا من این کار را دوست دارم؟
7.به نیازتان توجه کنید:

وقتی برای دس��تیابی به هدف درس��ت کار می کنید، ارزشمند است. شما 
می توانید انتخاب کنید که خودتان را انکار کنید یا به قلب و روح خود توجه 

کنید. برای تحقق رویاهای فردا، امروز هدف تان را مشخص کنید.
اگ��ر نتایج��ی را که امروز می خواهید به دس��ت نیاوردید نگران نباش��ید. 
موفقیت زمان بر است، به همین دلیل است که بیشتر مردم تسلیم می شوند. 

هرگز به عقب نگاه نکنید. از شکست ها نهراسید و ادامه دهید!
entrepreneur/modirinfo  :منبع

رهبری
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ب��رای موفقیت در هر کاری، ش��ما نیاز به تمرکز کاف��ی و حفظ آن خواهید 
داشت. اگرچه در این رابطه مقاالت متعددی به چاپ رسیده است، با این حال 
استفاده از تجربیات کارآفرینان متعدد، می-تواند جامعیت و کاربرد بیشتری را 
به همراه داش��ته باش��د. علت این امر به این خاطر است که این دسته از افراد، 
به علت موفقیتی که در کار خود به دست آورده اند، از تجربیات عملی و کامال 
کاربردی ای برخوردار هستند. در همین راستا و در ادامه به بررسی راهکارهای 
حفظ تمرکز از زبان ۴0 کارآفرین موفق در سرتاسر جهان، خواهیم پرداخت. 

NerdWallet 1-تیم چن موسس برند
ه��ر ورودی ای را نباید به عنوان یک اقدام برای خود در نظر بگیرید. درواقع 
در ط��ول روز این امکان وجود دارد که موارد بیش از حد تصوری را مش��اهده 
کنید. این امر نباید باعث ش��ود تا ش��ما از تمرکز بر کار خود بازبمانید. در این 
ش��رایط توصیه می ش��ود تا این اقدامات جدید را در جایی یادداش��ت کرده و 
پ��س از ترک محل کار، نس��بت به میزان اهمیت آنه��ا تصمیم گیری کنید. در 
نهایت نباید واگذار کردن اقدامات کم اهمیت به س��ایر کارمندان خود را نوعی 
ضعف تلقی کنید. این امر باعث خواهد ش��د تا آنها ش��انس تجربه های جدید 
را داشته باش��ند که به افزایش مهارت کمک بسیاری را خواهد کرد.  به همین 
خاطر اگرچه الزم اس��ت تا برنامه ش��ما انعطاف کافی را داشته باشد، اما نباید 
بیش از حد آن را تغییر دهید. درواقع برنامه ریزی مجدد در محل کار از جمله 
اقدام��ات کامال مضر خواهد بود. به همین خاطر انجام آن را تنها به زمان هایی 
که خارج از ش��رکت هستید، اختصاص دهید. در نهایت یادداشت کردن موارد 
جدید، باعث خواهد ش��د تا درگیری ذهنی شما از بین رفته و امکان فراموشی 

آن از بین برود. 
BaubleBar 2-دنیال یابوکوفسکی موسس برند

اولویت بندی خوبی داش��ته باشید. این امر به شما کمک خواهد کرد تا دقت 
کافی را بر روی اقداماتی داش��ته باش��ید که از ضرورت های کار شما محسوب 
می-ش��وند، با این حال این امر به معنای انجام آنها به صورت پش��ت س��ر هم 
نیس��ت. این اقدام بدون شک انرژی شما را بیش از حد تحلیل خواهد کرد. به 
همی��ن خاطر نیز برنامه ش��ما باید کامال با توجه به توانایی و آس��تانه تحملی 
که دارید، صورت گیرد، با این حال در لیس��ت ش��ما اقدامات مهم باید با رنگی 
دیگر نوشته شود تا تمایز الزم میان سایر اقدامات صورت گیرد. در نهایت یک 
اولویت بندی درست باعث خواهد شد تا با شناخت اقدامات غیرضروری بتوانید 
آنها را حذف و یا در اختیار سایرین قرار دهید. در نهایت زمان بندی نیز از دیگر 
اقداماتی اس��ت که باعث خواهد شد تا فرصتی برای پرداختن به اقدامات دیگر 
نداشته باش��ید. درواقع شما باید یک محدوده زمانی برای خود تعیین کنید تا 
از بیش از حد طوالنی شدن یک اقدام جلوگیری شود. هنگامی که محدودیت 
و چارچوبی برای خود داشته باشید، احتمال خطا نیز کاهش پیدا خواهد کرد. 

Zocdoc 3-اولیور خراز موسس برند
حس خوب در خود ایجاد کنید. بدون ش��ک خستگی باعث خواهد شد تا از 
کار کردن فراری باشید. این امر شما را در معرض انواع افکار منفی قرار خواهد 
داد که تمرکز را به مرز نابودی می کش��اند. به همین خاطر نیز توصیه می شود 
تا برای افزایش تمرکز و پیگیری بهتر اقدامات خود، هرگاه که احس��اس بدی 
دارید کار خود را رها کرده و به مدت پنج دقیقه به موارد مورد عالقه خود فکر 
کنید. این امر باعث خواهد ش��د تا به آرامش کافی دس��ت پیدا کرده و قدرت 
حفظ تمرکز در کار خود را پیدا کنید. درواقع تا زمانی که به حس خوب دست 
پی��دا نکرده اید، نباید هیچ اقدامی را انجام دهید. بدون ش��ک این امر احتمال 
ب��روز خطا و نیاز ب��ه انجام مجدد کارها را کاهش خواهد داد، با این حال توجه 

داش��ته باشید که این امر تنها یک اقدام ساده محسوب می شود و نباید خود را 
محدود به آن تصور کنید. 

Food۵2 ۴-مریل استابز موسس برند
از روزمرگ��ی فاصل��ه بگیرید. این امر که اقدامات ش��ما بیش از حد تکراری 
ش��ود خود باعث خواهد ش��د تا با خس��تگی بیش از حد مواجه ش��ده و ذهن 
ت��وان خود برای تمرکز بر کار را از دس��ت بدهد، با این حال این امر به معنای 
تغییری بزرگ در ش��یوه کاری نبوده و به اضافه ک��ردن برخی اقدامات جدید 
به صورت مداوم اش��اره دارد. برای مثال این امر که از دفتر خود خارج ش��ده 
و ب��رای چند دقیقه به پیاده روی بپردازید، از جمله اقداماتی اس��ت که در این 

رابطه می توان انجام داد.  
Owl's Brew ۵-جنی ریپز موسس برند

از انج��ام چندین کار به طور همزم��ان خودداری کنید. درواقع تمرکز زمانی 
را برای ش��کل گرفتن نیاز خواهد داش��ت و این امر که دائما با فاصله و اختالل 
مواجه ش��ود، بدون شک کار را دشوار س��اخته و مدت زمان انجام آن را بیش 
از حد طوالنی خواهد کرد. به همین خاطر نیز توصیه می ش��ود تا تنها بر روی 
انجام یک فعالیت تمرکز کرده و در این رابطه تمامی موارد نظیر زنگ هش��دار 
تلفن همراه خود را خاموش کنید. درواقع شما باید تمامی مواردی را که حتی 
برای ثانیه ای تمرکز ش��ما را برهم می زند، شناس��ایی کرده و راهکارهایی برای 

حذف و یا کاهش تاثیر آنها پیدا کنید. 
Hootsuite 6-رایان هولمز موسس برند

همواره تفریحی برای خود داشته باشید. این امر باعث خواهد شد تا بازیابی 
انرژی در مدت زمان به مراتب کمتری صورت گیرد. برای مثال ورزش مداوم و 
یا گشت و گذار در آخر هفته، از جمله مواردی است که به شما کمک بسیاری 
را خواه��د ک��رد. این نکته را فراموش نکنید که جس��م و ذهن بر روی یکدیگر 
تاثیر مس��تقیم را داش��ته و به همین خاطر الزم اس��ت تا برای حفظ انرژی و 
طراوت هر یک، برنامه ریزی داش��ته باش��ید. بدون شک این امر بر روی میزان 

تمرکز شما نیز تاثیرگذار خواهد بود. 
Away ۷-جن روبیو موسس برند

همه چیز را برای خود س��اده کنید. بدون ش��ک اگر ذهن یک اقدام را خود 
درک نکند و آن را پیچیده تصور کند، بر روی آن برچس��ب س��خت و یا حتی 
غیرممکن را خواهد زد. بدون ش��ک با این تصور، تمرکز برروی انجام آن کاری 
کامال س��خت خواهد بود. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا هر اقدامی را برای 
خود ساده کنید. در نهایت مکتوب کردن دلیل اهمیت آن و تعیین یک پاداش 

برای خود، بر روی حفظ تمرکز شما تاثیر معجزه آسایی خواهد داشت. 
Eventbrite ۸-جولیا هارتز موسس برند

از گذش��ته درس بگیرید. بدون شک بسیاری از اقدامات شما بر روی میزان 
تمرکز، تاثیرات مثبت و منفی ای را به همراه داش��ته اس��ت. به همین خاطر با 
مرور آنها می توانید به نکته های ارزش��مندی دس��ت پی��دا کنید. در این رابطه 
توصیه می شود تا همواره راهکارهای خود را در جایی یادداشت کرده و هیچ گاه 
این اقدام را متوقف نس��ازید. بدون شک با گذشت زمان، موارد بیشتری را پیدا 

خواهید کرد که بر روی میزان تمرکز شما تاثیرگذار است. 
Weebly 9-دیو روسنکو موسس برند

امروزه بزرگترین مش��کل در زمینه تمرکز، تلفن همراه محس��وب می ش��ود. 
ای��ن ابزار به علت امکانات جذابی که در اختیار افراد قرار می دهد، به س��ادگی 
می تواند تمرکز را نابود س��ازد. به همین خاطر نیز من همواره در هنگام حتی 
س��اده ترین کارها نیز گوش��ی تلفن هم��راه خود را خاموش می کن��م. این امر 
کمک بس��یاری را به افزایش تمرکز کرده و باعث می ش��ود تا اقدامات را طبق 

زمان بندی خود به انجام برسانید. 
Casper 10-جف چاپین موسس برند

ای��ن امر ک��ه اتاق کار خ��ود را مرتب نگه داش��ته و از عبور و م��رور در آن 
جلوگیری کنی��د، بهترین راهکار برای تمرکز باال خواه��د بود. همچنین نباید 
از تاثیر موس��یقی بر روی کس��ب آرامش غافل شد. به همین خاطر نیز توصیه 
می ش��ود تا در اس��تراحت های میان فعالیت های خود، حتما به موسیقی گوش 
دهید. در نهایت این امر که تا زمانی که یک کار به پایان نرس��یده است، آن  را 

رها نکنید، از دیگر سیاست های درست محسوب می-شود. 
Angie's List 11-انجی هیکس موسس برند

در برنامه ریزی های روزانه خود، الزم است تا در ابتدا به دنبال پردردسرترین 
کارها بروید. این امر با توجه به اینکه در ساعات اولیه شروع کار، انرژی شما در 
باالترین حد ممکن اس��ت، به سرعت بخشیدن به انجام آنها منجر خواهد شد، 
با این حال برنامه شما باید به صورتی باشد که بیش از سه اقدام دشوار در آن 
یافت نشود. به همین خاطر نیز نباید از خود توقعات غیرمعقول داشته و برنامه  
کاری بیش از حد ایده آل گرایانه ای را تنظیم کنید. بدون ش��ک پایبند بودن به 
چنین برنامه ای غیرممکن بوده و فرد را کامال خسته و ناامید خواهد ساخت. 

Bumble 12-ویتنی ولف موسس برند
از  قانون 9 استفاده کنید. طبق این قانون هر اقدامی که در 9 ساعت، روز و 
یا هفته آینده اهمیتی نداش��ته باشد، در اولویت کاری قرار نخواهد گرفت. این 
امر باعث می  شود تا برنامه کاری بیش از حد شلوغ نشده و بتوانید بر روی چند 

اقدام مشخص، کامال متمرکز بمانید. 
Hint 13-کارا گولدین موسس برند

از جشن گرفتن غافل نشوید. درواقع شما باید بزرگترین مشوق خود باشید. 
برای این امر در صورتی که موفق به انجام س��ه اقدام را در لیست برنامه  کاری 
خود ش��ده اید، الزم است تا آن را به هر طریقی که تمایل دارید جشن بگیرید. 
با این اقدام مش��اهده خواهید ک��رد که برای پیگی��ری برنامه های خود تا چه 
می��زان پرانرژی خواهید بود. بدون ش��ک س��طح انرژی با می��زان تمرکز افراد 

رابطه مستقیم دارد.
 Hutch 1۴-بی .فیشل باک موسس برند

مراقب خود باش��ید. هیچ چیز در دنیا نباید باعث شود تا شما سالمتی خود 
را به خطر بیندازید. به همین خاطر نیز الزم است تا به هر گزینه ای که فرصت 
یک زندگی س��الم را از شما خواهد گرفت، نه بگویید. در نهایت این امر که در 
تمامی بخش های زندگی خود برنامه ای مش��خص را داش��ته باشید، بسیاری از 

استرس ها از شما دور شده و امکان حفظ تمرکز بر کار فراهم خواهد شد. 
KIND 1۵-دنیل لوبتزکی موسس برند

از نه گفتن واهمه نداش��ته باش��ید. بدون شک افراد متعددی در طول روز از 
ش��ما درخواست هایی را خواهند داش��ت، با این حال این امر به معنای مجبور 
بودن برای قبول تمامی آنها نیس��ت. به همین خاطر نیز الزم است تا اطمینان 
حاصل کنید که تحت هر شرایطی قادر به گفتن پاسخ های منفی خواهید بود. 
ای��ن امر باعث خواهد ش��د تا بتوانید بر روی کار خ��ود متمرکز بمانید. در این 
رابط��ه این امر که قوانینی را برای تیم خود مش��خص کنی��د نیز کمک کننده 
خواه��د بود. برای مثال تعیین کنید که اف��راد در چه زمان هایی نباید در دفتر 

کار شما حضور پیدا کنند. 
Lyft  16-جان زیمر موسس برند

هر چیزی که باعث حواس��پرتی شما شود، الزم اس��ت تا شناسایی و حذف 
ش��ود. درواقع این امر، دش��من اصلی تمرکز محسوب می شود. به همین خاطر 
نیز ضروری اس��ت تا تمامی این موارد را در جایی یادداش��ت کرده و برای رفع 
آنها، راهکارهایی را بیابید. فراموش نکنید که مشورت با دیگران نیز می تواند به 

انتخاب های بهتر منجر شود. 
ادامه دارد ...
entrepreneur :منبع

چگونه تمرکز خود را افزایش دهیم؟

راهکارهای حفظ تمرکز در کار از زبان 40 کارآفرین موفق)1(

به قلم: نینا زیپکین نویسنده حوزه مدیریت، تکنولوژی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی
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اخبار

تبریز - ماهان فالح: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
آذربایجان شــرقی با بیان اینکه ۸۰ درصد مشاغل نیازی به ورود به 
دانشگاه ندارد، گفت: آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی، بهترین 
و سریع ترین راه رسیدن به شغل است. یعقوب نماینده رسالت اصلی 
ســازمان آموزش فنی و حرفه ای را ارایه آموزش های مهارت بنیان 
برای عموم مردم اعالم کرد و گفت: این نهاد متولی آموزش های غیر 
رسمی کوتاه مدت مبتنی بر شغل است. وی طیف مخاطبان آموزش 
فنی و حرفه ای را بسیار متنوع دانست و افزود: بیکاران جویای کار، 
دانشجویان، دانش آموزان، شاغالن صنایع و صنوف، مستمری بگیران 
بیمه بیکاری و بازنشســتگان نیز از خدمات آموزش مهارت ما بهره 

مند می شوند.
طرح استاد و شاگردی قدیم بهترین راه آموزش مهارت 

و اشتغال
نماینده طرح استاد و شاگردی قدیم را بهترین راه آموزش مهارت 
و اشتغال دانست و گفت: در سازمان آموزش فنی و حرفه ای بعد از 
آموزش نیروها، نیازمند حمایت و بکارگیری آنها در صنوف و کسبه 
هســتیم و امیدواریم اصناف و کسبه در راستای ایجاد اشتغال، ما را 
یاری کنند که البته مشوق هایی هم از جمله اعطای تسهیالت ارزان 
قیمت، بیمه نمودن کارآموز از طرف دولت در نظر گرفته شده و هیچ 

مسئولیتی از نظر تامین اجتماعی شامل اصناف و کسبه نمی شود.
5۰ محتوای آموزشی تعریف کرده ایم

وی با بیان اینکه امروزه دنیا به شــدت به ســمت آموزش های 
مجازی و تکنولوژیک پیش می رود، از فراهم نمودن مســیر آموزش 
های مجازی در سازمان فنی و حرفه ای و حرفه ای خبر داد و گفت: 
به همین منظور ۵۰ محتوای آموزشی تعریف کرده ایم و بسترهای 

اینترنت هم فراهم است. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان، ارائه 
هرگونه آموزش در این ســازمان در بخش دولتی را رایگان دانست و 
افزود: اگر افرادی ایده کارآفرینی نیز داشته باشند بسترهای آن کاماًل 

فراهم است و ما آنها را تا حصول نتیجه حمایت می کنیم.
برنامه ریزی تعاملی و حکمرانی محلی

یعقوب نماینده، شعار سال ۱۳۹۸ سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
را برنامه ریزی تعاملی و حکمرانی محلی اعالم کرد و گفت: متناسب 
با هر شهر، روستا و محله، برنامه ریزی کرده و با توجه به استعدادهای 
محلی هر شهر و روستا و محله می توانیم آموزش ارایه دهیم. وی با 
بیان اینکه در تمام شهرستان های آذربایجان شرقی به جز خداآفرین 
و چاراویماق مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی وجود دارد، اظهار 
داشت: بیش از ۵۰۰آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای نیز در استان فعال 

هستند که در این مراکز بیش از ۵۵۰ حرفه آموزش داده می شود.
بیش از ۴۰۰۰ هزار شغل در کشور وجود دارد

نماینده افزود: بیش از ۴۰۰۰ هزار شــغل در کشور وجود دارد و 
ســازمان آموزش فنی و حرفه ای برای بیش از ۵۵۰ شــغل مهارت 

آموزش می دهد. وی ادامه داد: در ســال گذشــته ۴۰ هزار نفر در 
بخش دولتی و ۳۲ هزار نفر در بخش خصوصی در آذربایجان شرقی، 
مهارت های فنی و حرفــه ای را آموزش دیده اند. نماینده توجه به 
چالش های مهم جامعه از جمله معضل بیکاری، اعتیاد و توانمندسازی 
معتادان بهبودیافته، ســکونت گاه های غیررسمی و طالق و آسیب 
های اجتماعی را نیز از جمله وظایف این سازمان برشمرد و گفت: در 
سکونت گاه های غیر رسمی در پنج شهرستان تبریز، مرند، مراغه، 
میانه و اهر در حال تامین و تجهیز کارگاه های ســیار برای آموزش 

شهروندان و توانمندسازی آنها هستیم.
آموزش به معلولین از عملکردهای این سازمان است

وی آموزش به معلولین را نیز از دیگر عملکردهای این ســازمان 
برشمرد و افزود ضمن عقد تفاهم نامه با سازمان بهزیستی، آموزش به 
معلولین را نیز شروع کرده ایم اما انتظار داریم آموزش بخشی از مهارت 

های حرفه ای و تخصصی، ترجیحاً بخش خصوصی برعهده بگیرد.
مشاغلی چون فرش، کفش و پوشاک از پایه علمی و 

فناورانه برخوردار نیستند
نماینده، شناسایی شغل های پررونق و پرطرفدار و آموزش علمی 
و پایه ای افراد را از ماموریت های ســازمان برشمرد و گفت: برخی 
مشاغل از جمله فرش، کفش و پوشاک که در استان پایه خوبی دارند 
اما از پایه علمی و فناورانه برخوردار نیستند و به صورت سنتی اجرا 
می شــوند، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به دنبال آموزش 
علمی و مهارتی در این حوزه است. به گفته مدیرکل آموزش فنی و 
حرفه ای آذربایجان شرقی بر اساس پایش شغلی و رصد شغلی صورت 
گرفته، ۴۰ درصد مهارت آموزان موفق به ایجاد کسب و کار در حیطه 

آموزشی خود شده اند.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان قم از رکوردشکنی مصرف آب در قم خبر داد و گفت: بیست 
و ششــم تیرماه مصرف آب در قم به بیش از ۵6۰۰ لیتر در ثانیه 
رســید که این میزان یک رکورد در تاریخ آبرسانی به قم به شمار 
می رود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم، 
دکتر علی جان صادق پور با اشاره به روند افزایشی مصرف آب در 
قم اظهار داشت: میزان مصرف آب در چهارماهه نخست سال جاری 
به بیش از ۴۴ میلیون متر مکعب رســید که این میزان نسبت به 
مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۰ درصد افزایش داشته است. وی 
با اشاره به رکوردشکنی مصرف آب در قم گفت: مصرف آب در قم 
در روز بیست و ششم تیرماه به ۵6۰۰ لیتر در ثانیه رسید که این 
میزان مصرف در تاریخ آبرسانی به قم یک رکورد به شمار می رود 
این در حالی است که مصرف آب در باالترین میزان خود در سال 

گذشــته به ۵۱7۰ لیتر در ثانیه رســید. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان قم روند فعلی مصرف آب را نگران کننده دانست و 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام ظرفیت های موجود در داخل و 
خارج استان برای تأمین آب شهر قم به کار گرفته شده است. وی از 

شور شدن آب در روزهای اخیر در شهر خبر داد و گفت: به منظور 
جلوگیری از قطع آب، تمام چاه های داخل شهری و منطقه علی آباد 
به مدار بهره برداری وارد شــدند و همان طور که بارها اعالم کرده 
بودیم با توجه به شوری آب این چاه ها، اجباراً شاهد افزایش درصد 
شــوری آب در شهر شــده ایم. دکتر صادق پور با بیان اینکه تمام 
تالش ما اســتمرار در آبرسانی به شهروندان است، تصریح کرد: با 
وجود هشدارها همچنان با مصرف باالی آب در شهر مواجه هستیم 
که با این روند ممکن است در بخش هایی از شهر با جیره بندی آب 
مواجه شویم. وی با بیان اینکه سرانه مصرف آب در قم به ازای هر 
نفر به بیش از ۱7۰ لیتر در شبانه روز رسیده است، تأکید کرد: این 
میزان مصرف برای منطقه ای گرم و خشــک قم که با کمبود آب 
مواجه است بسیار باالست در صورتی که هر فرد با حدود ۸۰ لیتر 

هم  می تواند زندگی مطلوبی داشته باشد. 

تبریز -ماهان فالح: شــهردار منطقه ۲ تبریز از به اتمام رسیدن 
۱۳ پــروژه عمرانی و بهره برداری از این پروژه ها در هفته دولت خبر 
داد. باقر خوشــنواز گفت: ساختمان حســینیه شهدای گمنام پارک 
شــمیم پایداری با ۴ میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه به منظور 
حفظ آثار به جا مانده از شــهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای 
لشگر ۳۱ عاشورا احداث شده و با همکاری اداره کل حفظ آثار و ارزش 
های دفاع مقدس اســتان تجهیز و هم زمان با هفته دولت از ســوی 
شهرداری منطقه ۲ به بهره برداری می رسد. خوشنواز همچنین از به 
اتمام رســیدن کانال سهند برای جمع آوری آب های سطحی ساری 
زمی برای رفع مشــکالت فصول بارندگی در قسمت جنوبی شهر نیز 
خبــر داد و اظهار داشــت: این کانال با ۴ متر ارتفــاع و هزینه کرد ۱ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی برای جمع آوری و هدایت صحیح آب 
های سطحی میدان رجائی شهر، آماده بهره برداری می شود. شهردار 
منطقه ۲ همچنین از پروژه مسیرگشــائی عطار نیشابوری نام برد و 
گفت: برای تملک این پروژه ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده که با اجرای 
مسیرگشــائی در این نقطه از شهر، ترافیکی که در اثر مراجعه متعدد 
شــهروندان به مرکز درمانی شیخ الرئیس و بیمارستان های امام رضا 

)ع( و شــهید مدنی )ره( بوجود می آید، رفع خواهد شد. خوشنواز از 
پروژه های فرامنطقه ای رو به اتمام توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز 
همچون فاز ۲ مسقف سازی گلزار شهدای وادی رحمت و تقدیم آن به 
خانواده های معظم شهدا، سرویس بهداشتی ۲۰ چشمه وادی رحمت، 
باکس گذاری کانال مهرانه رود و اتصال آن به کانال خلیل آباد نیز خبر 
داد و تصریح کرد: این منطقه نسبت به انتقال موزه فوتبال از شهرک 
امام به ابتدای شــهرک زعفرانیه در 7۰۰ متر زیربنا نیز اقدام کرده و 
پروژه اتصال خیابان خورشید از جاده باسمنج به دروازه تهران را نیز در 
مراحل پایانی اجرا دارد. شــهردار منطقه ۲ در خصوص ایجاد تحول و 

انقالب اداری در این منطقه و رفع بروکراسی نیز توضیحاتی ارائه کرد 
و افزود: منطقه ۲ تبریز بعنوان پایلوت تکریم ارباب رجوع و رسیدگی 
سریع به مشکالت شهروندان از سوی شهردار تبریز انتخاب گردیده چرا 
که با رفع بروکراسی اداری تحول شگرفی در رسیدگی به پرونده های 
مراجعین بوجود آمده و در این خصوص حضور معاون مالی اقتصادی 
منطقه در طول ۲ ماه گذشته، بسیار تاثیرگذار بوده است. خوشنواز با 
اعالم قدردانی خود از تمامی معاونین و مدیران و کلیه پرسنل، ضمن 
تاکید به رضایت شهروندان در تحوالت اخیر و رفع بروکراسی، یادآور 
شــد: متعاقب به کارگیری روند جدید دیدار رو در روی شهروندان با 
معاون مالی اقتصادی منطقه ۲ که موجب حذف عده ای افراد فرصت 
طلب و سودجو شده، این امر موجب رضایتمندی شهروندان شده است. 
وی از تشکیل اکیپ ۱۲ نفره کارشناسان این منطقه نیز خبرداد و گفت: 
اکیپ متشکل از معاونین و مدیران ارشد منطقه ۲ که برای بازدیدهای 
روزانه از درخواست های شهروندان در خصوص فعالیت های عمرانی، 
ساختمانی، خدماتی و فضای سبز برای پاسخگوئی سریع به پرونده های 
مراجعین تشکیل یافته، عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت شهروندان، از 

مراجعات متعدد آنان به منطقه نیز جلوگیری کرده است.

اصفهان - قاسم اسد- با هدف افزایش ضریب اطمینان فرآیند 
و بهبود کیفیت فرآورده هاي نفتي، واحد تقطیر و گاز مایع شماره ۳ 
شرکت  پاالیش نفت اصفهان به بهره برداری رسید. مدیر عامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان با اعالم این خبر گفت: ظرفیت کلی شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان،  به طور متوسط  ۳7۵ هزار بشکه در روز است 
که با راه اندازی واحد  تقطیر شماره ۳،  این ظرفیت در ۳ واحد تقطیر، 
توزیع گردیده و در نتیجه موجب کاهش بار ترافیکی خوراک در آنها 
شده است. با  این روند نه تنها زمان عمر کارکرد تجهیزات بیشتر  مي 
شــود، بلکه کاهش هزینه هاي عملیاتي و تعمیراتي را در پي دارد.  
مرتضی ابراهیمی افزود: در طول سالیان گذشته بر اساس ضرورت و 
نیاز کشور، تغییراتي در سیستم هاي عملیاتي این شرکت ایجاد شده 

بــود، به طوري که تا قبل از راه اندازي واحد تقطیر ۳،  خوراک نفت 
خام پاالیشــگاه،  وارد دو واحد تقطیر می گردید  و این امر منجر به 
افزایش ترافیک خوراک و محصوالت داخل برج های جداکننده مي 
شــد. خوشبختانه با راه اندازی واحد تقطیر شماره۳ ، عالوه بر توزیع 
یکنواخت خوراک در واحدهاي عملیاتي، ضریب ایمنی باالتر رفته و با 
توجه به جدید بودن تجهیزات این واحد، کیفیت محصوالت تولیدی 
نیز افزایش چشمگیر یافته اســت. به عبارت دیگر با راه اندازي این 
واحد، ظرفیت هر کدام از واحدهاي تقطیر ۱و۲ ، به ۱۲۰ هزار بشکه 
در روز کاهش مي یابد و  همچنین ظرفیت واحد تقطیر شماره ۳ نیز 
روزانه   ۱۲۰ هزار بشکه خواهد بود. وي  با تاکید بر این که هدف از 
راه اندازی این واحد بهبود عملکرد شرکت پاالیش نفت اصفهان بوده 

و ظرفیت پاالیشی افزایش نخواهد شد، تصریح کرد: با راه اندازی این 
واحد، ظرفیت کلی پاالیشگاه  از ۳7۵ هزار به روزانه ۳6۰ هزار بشکه 
کاهش مي یابد. ابراهیمي با اشاره به اینکه با  راه اندازي واحد تقطیر 
شماره ۳ واحدهاي کاهش گرانروي موجود از مدار عملیاتي نفت خام 
خارج شــده  و در مد عملیاتي اصلي قرار  گرفتنــد. ادامه داد: این  
تغییرات موجب کاهش  میزان تولید نفت کوره و به جاي آن،  افزایش 
محصوالت با ارزش مانند بنزین،نفت سفید، سوخت هواپیما و گازوئیل  
گردیده است. با این وجود در صورت نیاز کشور به تولید بنزین بیشتر، 
مي توان از ظرفیت پاالیشی پاالیشگاه در دو واحد جانبی غلظت شکن 
اســتفاده کرد و  خوراک شــرکت  را حدود 6۰ تا 7۰ هزار بشکه  در 

روز افزایش داد. 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی:

بیش از ۴۰۰۰ هزار شغل در کشور وجود دارد

با وجود هشدارها؛

رکورد مصرف آب در قم شکست

شهردار منطقه ۲ تبریز خبر داد؛

بهره برداری از 1۳ پروژه عمرانی در هفته دولت

واحد هاي  تقطیر  و گاز مایع شماره ۳  پاالیشگاه اصفهان راه اندازي شد

اهواز- شبنم قجاوند- مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان با بیان اینکه مصرف برق در روز یکشنبه هفته جاری 6 
درصد رشد داشته است، تصریح کرد: رشد مصرف برق همچنان 
افزایشی است و در روز دوشنبه نیز اوج مصرف، رشد ۸ درصدی 
را نشــان می دهد. محمود دشــت بزرگ اظهار داشت : رشد ۸ 
درصدی در زمان اوج مصرف 6۰۲ مگاوات افزایش بار در شــبکه 
داشته است. وی بیان کرد: در روز دوشنبه پیک مصرف به هشت 
هزار و ۴۲ مگاوات رسید در حالی که مشابه مصرف در سال قبل 
هفت هزار و ۴۴۰ مگاوات بوده اســت. مدیرعامل شــرکت برق 
منطقه ای خوزستان عنوان کرد: با ثبت این عدد برای هشتمین 

بار از پیک ســال گذشــته نیز عبور کردیم. دشت بزرگ با بیان 
اینکه روز گذشــته رکورد مصرف برق کشور نیز شکسته شده و 

پیک مصرف به عدد ۵7 هزار و 6۸۱ مگاوات رسیده است، تاکید 
کرد: با توجه به ماندگاری دمای گرم در کشور از مشترکین می 
خواهیم با مدیریت مصرف و خارج کردن وســایل غیر ضروری 
و حتی خاموش کردن یک المپ در ســاعت های پیک مصرف، 
سالمتی شبکه را تضمین کنند. وی همراهی مشترکین و رعایت 
الگوی مصرف را از عوامل اصلی خاموش نشــدن شــبکه عنوان 
کرد و افزود: تمهیدات الزم برای پایداری شبکه اندیشیده شده و 
کارکنان صنعت برق خوزستان نیز شبانه روز در حال رصد کردن 
شبکه و انجام اقدامات الزم برای حفظ این پایداری و جلوگیری از 

خاموشی های ناخواسته هستند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان :

تداوم روند صعودی مصرف برق در خوزستان

نصب و راه اندازی سامانه های جدید هوشمند پایشی در خیابانهای 
ساحلی) خلیج فارس( بوشهر

بوشهر-  خبرنگار فرصت امروز - دکتر ســیدنورالدین امیری شهردار بندر 
بوشهر با اعالم این خبر افزود : عملکرد این دوربین ها در خیابان های فوق به گونه ای 
است که یک دوربین در ابتدا و یک دوربین در انتهای جاده مواصالتی نصب شده و از 
نقطه شروع تا پایان به صورت میانگین و هوشمند سرعت خودروها را در بازده زمانی 
محاسبه می کنند. در کشور ما همواره تصادف به عنوان بحران مطرح بوده، بحرانی که 
سالهای سال است گریبانگیر مردم شده و در فصل تابستان با تعطیلی مدارس بیشتر 
و بیشتر می شود . در همین راستا نیز تخلفات زیادی همچون تخلف سرعت لحظه ای خودروها، تخلف سرعت میانگین، پارک در محل 
غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز، سبقت غیر مجاز و غیره وجود دارند که به منظور ثبت هر یک از تخلف ها سامانه استاندارد برای آن می 
بایست نصب گردد. دوربین های ثبت تخلف به عنوان سامانه ای که تنها سرعت لحظه ای را ثبت می نمایند بایستی بتوانند با خطای 
حداکثر کمتر از دو درصد در تمامی شرایط های جوی و تا سرعت ۲۵۰ کیلومتر در ساعت را ثبت، عکسبرداری یا فیلمبرداری کنند 
در حالی که به منظور ثبت سرعت میانگین این مسئله کامالً متفاوت می باشد . به منظور افزایش ایمنی تردد در جاده ها و بزرگراه 
ها دوربین های تصویری ترافیکی پالک خوان و پایش تصویری در سطح معابر به منظور جلوگیری از سرعت و سبقت غیرمجاز و نیز 

تصادفات و آسیب های احتمالی، جلوگیری از انجام حرکات مخاطره آمیز در جاده ها پیش بینی گردیده اند.

اعالم آمادگی مخابرات منطقه گلستان برای اتصال فرمانداری گنبد کاووس به فیبرنوری
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر مخابرات منطقه گلستان با حضور درفرمانداری شهرستان گنبدبا فرماندار،  دیدار و 
گفتگو کرد.مهندس غالمعلی شهمرادی  به منظور بررسی راهکارها و ارتقاء ایجاد بستر ارتباطی مناسب با فرماندار شهرستان گنبد 
دیدار و گفت و گو کرد.مدیر مخابرات منطقه گلستان در این دیدار آمادگی خودرا برای بررسی امکانات واجرای طرح فیبرنوری و 
همچنین برقراری شبکه دولت در تمامی ادارات و دهیاری ها ی شهرستان گنبد اعالم داشت.وی همچنین در راستای شروع فعالیت 
های انتخاباتی ،در خصوص نحوه برگزاری ، ارائه خدمات ارتباطی ،بررسی امکانات و رفع مشکالت ارتباطی  شعب اخذ رأی اعالم 
آمادگی نمود.در ادامه مهندس عبدالقدیر کریمی فرماندار شهرستان گنبد  با اشاره به اهمیت ارتباطات در زمینه های مختلف زندگی 
بشر امروزی، و وضعیت جغرافیایی این شهرستان با وجود روستاهای بسیار  ، خواستار توسعه بیش تر  زیرساخت های ارتباطی و  رفع 

مشکالت مخابراتی در این شهرستان شد .

باحضور مسئوالن شهری رامیان سایت همراه اول شهرستان رامیان افتتاح شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- پروژه سایت همراه اول شهرستان رامیان باحضور مدیرمخابرات استان گلستان و مسئوالن 
این شهر افتتاح شد. درجلسه ای که پیش از برگزاری این مراسم باحضور مهندس ساالری فرماندار شهرستان رامیان، حجت االسالم 
طاهری امام جمعه این شهر ،جناب آقای دکتر ابراهیمی نماینده محترم مجلس شورای اسالمی و همچنین دیگر مسئوالن و مدیران 
ادارات شهر رامیان روز پنج شنبه ۲7 تیرماه ۱۳۹۸ درمحل ساختمان فرمانداری این شهر تشکیل شد، مهندس غالمعلی شهمرادی 
مدیر مخابرات منطقه گلستان طی سخنانی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت امکانات ارتباطی شهرستان رامیان ، گفت: مخابرات به 
عنوان یکی از ارکان مجموعه ارتباطات و فناوری اطالعات ، وظیفه اش تامین زیرساخت و وسایل ارتباطی است که ما باید بستر آن 
را فراهم کنیم.وی با اشاره به اینکه طی سال های اخیر بیش از 6۰ پروژه مخابراتی در شهرستان رامیان راه اندازی شده است، تصریح 
کرد: برای پروژه سایت همراه اول شهرستان رامیان بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.شهمرادی خاطرنشان کرد: وضعیت 
ارتباطی استان در نقاط شهری و روستایی ، درشرایط مناسبی قرار دارد. مدیر مخابرات استان گلستان تاکید کرد: با وجود شرایط 
اقلیمی مختلف در این استان،تاکنون توانسته ایم امکانات ارتباطی خوبی را در اختیار مردم شهید پرور استان و مشترکین خود قرار 
دهیم.با افتتاح این سایت حدود ۲۵ درصد شهر رامیان در منطقه گردشگری و مسکن مهر تحت پوشش نسل دوم و سوم تلفن قرار 
گرفت و مشترکین دراین طرح از اینترنت پرسرعت بهره مند شدند.گفتنی است باحضور مسئوالن شهری و مدیر مخابرات استان 

درمحل سایت همراه اول ، این پروژه به طور رسمی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

با حضور مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران در استانداری گیالن انجام شد : 
برگزاری جلسه رفع موارد تجاوز به حریم و اجرای خط ۴۲ اینچ رشت - چلوند 
ساری - دهقان : جلســه رفع مــوارد تجاوز به حریم و اجرای 
خط دوم ۴۲ اینچ رشت - چلوند، با حضور رسول داودی نژاد مدیر 
منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران، معاون عمرانی استاندار گیالن، 
مدیرکل دفتر فنی و فرمانداران شهرستان ها و بخشداران مرکزی در 
استانداری گیالن برگزار شد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل 
روابط عمومی منطقه ۹ عملیات انتقال گاز، جلسه رفع موارد تجاوز 
به حریم و اجرای خط دوم رشت - چلوند که قرار است در مجاورت خط اول سراسری اجرا شود، به منظور هماهنگی و اطالع رسانی 
به سازمان های مرتبط و متولی تجاوزات به حریم اختصاصی خط اول برگزار شد تا با اقدامات جهت رفع موانع و تجاوزات، اجرای خط 
تسریع شود. رسول داودی نژاد در این جلسه با توضیح در مورد خط اول سراسری و خط جدید اظهار کرد: اجرای خط رشت- چلوند 
در پایداری انتقال گاز و همچنین افزایش ایمنی ساکنان مجاور خط اول مورد اهمیت است. مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران 
خاطرنشان کرد: این پروژه در حال حاضر در مرحله پیمان سپاری است و هدف از برگزاری جلسه اطالع رسانی اولیه سازمان های 
مرتبط برای هماهنگی و همکاری نهادها جهت برداشت موانع موجود در حریم اختصاصی است. در ادامه جلسه فرمانداران شهرستان ها 

و بخشداران نیز درخواست های خود را مطرح و به بیان نظرات و پیشنهادها پیرامون موضوع جلسه پرداختند.

رویکرد سازمان فرهنگی اجتماعی بر اساس سیاست های فرهنگی و اجماعی است
همدان - فاطمه صنیعی وحید - رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شهر داری 
همدان گفت: رویکرد ســازمان بر اساس سیاست های تسهیل گری و حمایت گری در چهار حوزه 
گردشگری،فرهنگی و هنری، امور ورزشی واجتماعی است و باتوجه به بودجه و امکانات که در اختیار 
داریم سعی کردیم به صورت عادالنه بین شهروندان و محالت مختلف توزیع شود و تفاوتی که وجود 
دارد نوع نیازهای شهروندان در این چهار حوزه است. سعید خوشبخت در ادامه افزود:وظایفی که داریم 
توانمند سازی در حوزه های آموزش شهروندی ، فرهنگی ،ورزشی و هنری در فرهنگ سراها و کل 
ستاد سازمان است و با توجه به این که در سطح شهر ۱۵ فرهنگ سرا ،باشگاه فرهنگی و ورزشی پویا و فعال وجود دارد هر یک  در 
حوزه هایی از جمله  کسب و کار ،سالمت ،آموزش های شهروندی و ..... فعالیت انجام می دهند . وی گفت : سه راهبرد اجرایی از سال 
گذشته ترسیم شده وبا نظر کمیسیون فرهنگی این سه راهبرد  تعامل محور در زمینه های تعامل با سازمان ها به جهت همکاری دو 
طرفه ،تعامل با نهاد های فرهنگی دولتی و حاکمیتی و تعامل با سازمان ها و مناطق چهار گانه داخل شهرداری که همه آموزش های 

شهروندی که در داخل شهرداری موجود است توسط این کمیته برنامه ریزی ،سیاست گذاری و ابالغ می شود.

هشدار مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین:
 میانگین مصرف آب آشامیدنی در روستاها باالتر از استاندارد 

و نیز مصرف مواقع بحرانی است
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان قزوین هشدار داد: در حالیکه مصرف 
اســتاندارد آب آشــامیدنی در مناطق روستایی ۱۲۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز است، این میزان هم اکنون  ۲۰۲ لیتر 
در شبانه روز به ازای هر نفر بوده و خارج از اندازه نرمال می باشد. به گزارش روابط عمومی، داراب بیرنوندی همچنین افزود: 
استان قزوین به دلیل خشکسالی های متوالی در وضعیت بحرانی منابع تامین آب قرار دارد و میزان مصرف در مواقع بحرانی 
۹۰ لیتر در شبانه روز به ازای هر نفر است که این مساله حاکی از مصرف بیش از دو برابر اهالی روستاها می باشد. وی اضافه 
کرد: منابع تامین آب شــیرین و قابل آشــامیدن محدود بوده و در صورت ادامه روند فعلی مصرف، با کم آبی و بی آبی مواجه 
خواهیم شد. بیرنوندی ادامه داد: این تصور که بارش های سال آبی جاری مناسب بوده و لذا کمبود آب نداریم، اشتباه محض 
است چرا که اغلب بارش ها به صورت باران و روان آب بوده و بارش برف اندکی صورت گرفته که برای جبران ذخایر زیر زمینی 
به هیچ وجه کافی نیست. وی همچنین اضافه کرد: بنا بر نظر کارشناسی سازمان هواشناسی، بهار امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل گرمتر بوده و تابستان گرمتری نیز پیش بینی می شود که این امر عالوه بر تبخیر باالتر بارش های صورت گرفته بر 

میزان مصرف نیز تاثیر گذار بوده و آن را باال می برد.

بازدید مدیرمخابرات منطقه مرکزی ازاداره مخابرات شهرستان شازند 
اراک - مینو رستمی- مهندس ملک حسینی مدیر مخا برات منطقه مرکزی از اداره مخابرات شهرستان شازندبازدید به عمل آورد 
. به گزارش اداره روابط عمومی مخا برات منطقه مرکزی در این بازدید مهندس ملک حسینی عالوه بر بازدید از همکاران ساختمان 
اداری ومرکز شهید امام سجاد مخا برات شازند ،در مصالی این شهرستان نیز حضور یافت وضمن دیدار با امام جمعه  شازند گزارشی 
از توسعه های شبکه مخا براتی شهرستان شازند برای ایشان ارایه نمود، ودر ادامه حجت االسالم موسوی از عملکرد وتعامل سازنده 
مخا برات با مردم ومسئولین محلی تشکر وقدردانی به عمل آورد . بر پایه این گزارش مهندس ملک حسینی، از ایستگاه مخا براتی 

هندودر شهرستان  شازند و تعدادی نقاط روستایی نیز بازدید به عمل آورد .
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دنیایی ش��یرین و لذت بخش است که تمام افراد با اشتیاق فراوان از خواب 
بیدار ش��وند تا به س��رکار بروند، ام��ا آنچه در واقعیت وج��ود دارد کارمندان 
فرسوده، خسته و بی اش��تیاق به شغل شان هستند. هشت نفر از مدیران عامل 
و اعضای اوراکلز اس��تراتژی های موفق خود را برای داش��تن یک تیم پربازده 
با ش��ما در میان می گذارند. با ما همراه باشید تا بتوانید یک مدیرعامل موفق 

باشید.
کارمندان معمولی را تشویق کنید تا خارق العاده شوند

دوتی هرمان، مدیرعامل داگالس الیمان، کارگزاری امالک و مس��تغالت با 
فروش ساالنه بیش از 2۷ میلیارد دالر، می گوید:

تعداد محدودی از ما به ش��غل رویایی خود دس��ت یافته ایم، ش��غلی چون 
س��تاره  موس��یقی راک یا یک ورزش��کار حرفه ای. بیشتر مش��اغل ما معمولی 
هس��تند. پس وقت��ی می بینید کارمندان تان بی عالقه، بی اش��تیاق و بی انگیزه 

شده اند، برای افزایش بازدهی شان چه کاری انجام می دهید؟
سبک های مدیریتی سنتی روی محور کنترل تمرکز دارند. در واقع، مدیران 
انتظارات��ی دارن��د و بعد بررس��ی می کنند ت��ا ببینند به این انتظارات پاس��خ 
مناس��بی داده ش��ده است یا نه. با این حساب، س��بک رهبری از باال به پایین 
نتیجه بخش نخواهد بود. الزم اس��ت بدانید، در کس��ب و کارهای موفق امروز، 

اغلب تصمیمات در سطوح پایین تر اتخاذ می شود.
در این راس��تا، باید به جای تالش برای کنترل کردن سعی کنیم تاثیرگذار 
باش��یم. رهبران موف��ق و بزرگ، بدون توج��ه به اینکه کجای س��ازمان قرار 
گرفته اند، کارمندان معمولی را تشویق می کنند تا از طریق اقداماتی که انجام 

می دهند آنها به افرادی خارق العاده تبدیل شوند.
همانند یک مدیر موفق اهداف بسیار بزرگی داشته باشید

مالنی پرکینز، بنیانگذار و مدیرعامل کمپانی کانوا )Canva( با ارزش بیش 
از یک میلیارد دالر، می گوید:

رهبران موفق و تاثیرگذار با دیدگاه شان الهام بخش دیگران هستند و همواره 
به اعضای تیم شان متذکر می شوند که روی تاثیرگذارترین امور تمرکز کنند.

برای اینکه همانند رهبران بزرگ به موفقیت برس��ید، اهداف بزرگی تعیین 
کنید و به اعضای تیم تان انگیزه بدهید، س��پس برای رس��یدن به آن اهداف 
اس��تراتژی هایی در نظ��ر بگیری��د. جالب اس��ت بدانید، انس��ان های بزرگ با 
چالش های بزرگ به هیجان می افتند. راضی کردن این افراد برای پیوستن به 
مطالبه  ش��ما در حالی که هدف تان را انجام کاری مهم تعیین کرده اید ساده تر 

است.
بهتر اس��ت از یک مرب��ی کمک بگیرید. تیم های ورزش��ی برتر جهان برای 

حصول اطمینان از عملکرد مناس��ب خود از کمک مربیانی استفاده می کنند، 
پس ما هم بهتر است برای تیم کاری مان از مربیان داخلی بهره ببریم. افرادی 
که س��تون موفقیت شما باش��ند، پس حمایت از آنها در اولویت اول خود قرار 

دهید.
از قضاوت دست بکشید و کارمندان را به بازخورد دادن تشویق کنید
لیز هررا، موسس و مدیرعامل I Build Your Brand، می گوید:

کارل س��اگان منجم می گفت: هیچ چیز به اندازه  یک سوال احمقانه نیست. 
ش��اید ای��ن جمله  معروفی باش��د، اما اغلب م��ردم در باور آن دچار مش��کل 
می ش��وند. اگر از سوال کردن بترس��ید، احتماال در پیشنهاد دادن هم واهمه 

پیدا خواهید کرد.
برای اینکه کس��ب و کاری به پیشرفت برس��د به پیشنهادات مفید نیاز دارد. 
از کارمن��دان تازه وارد گرفته تا مدیران عامل، تم��ام افرادی که در خط مقدم 
کسب و کار شما هستند بهترین ایده ها را دارند. از سوی دیگر، می توان دامنه 

گسترده  اختیارات مدیران عامل را هم محدود کرد.
یکی از راه های ترغیب کارمندان به بیان ایده ها و پیشنهادات شان، برگزاری 
جلس��ات توفان فکری است. ما هر هفته یک جلسه  گروهی برگزار می کنیم و 
می توانیم هر ایده ای را بدون قضاوت تحلیل کنیم. شعار ما این است هیچ ایده  

بدی وجود ندارد، مگر آنهایی که اصال گفته نمی شوند.
به دنبال استخدام افرادی باشید که با فرهنگ شما همخوانی دارند

سایمون گرابوسکی، بنیانگذار و مدیرعامل  ClickMeetingمی گوید:
در زمان اس��تخدام، به دنب��ال خصوصیاتی در افراد متقاضی باش��ید که با 
فرهن��گ ش��ما س��ازگاری دارن��د. م��ا ه��م در ClickMeeting  و هم در 
GetResponse ی��ک ه��دف داری��م: فراهم کردن بهتری��ن راه حل ها برای 

مشتریان و لذت بردن از انجام آن.
وقتی به دنبال افراد جدیدی هستیم تا وارد تیم کاری مان کنیم، همیشه به 
دنبال کسانی می گردیم که جاه طلب بوده و روحیه  تیمی داشته باشند. اگر با 
تیم تان همراه باش��ید، هرگز تنها یک مدیر نخواهید بود. شما یک مدیر موفق 
و بزرگ خواهید بود که برای ش��رکت تان موفقیت آفرین است، بدون توجه به 

نقشی که دارید.
به عنوان یک مدیر موفق، افراد مناسب را در موقعیت های مناسب 

قرار دهید
 The Listings Lab  ج��س لنوول، کارگزار معامالت ملکی و بنیانگ��ذار
for Realtor که به مدت پنج س��ال توانس��ت یک کسب و کار هفت رقمی 

بسازد و بیش از 300 میلیون دالر فروش ملک داشت، می گوید:

تعریف نقش یک کارمند از توصیف ش��غل او فراتر اس��ت؛ این تعریف باید 
با توانایی فرد در آنچه واقعا دوس��ت دارد انجام دهد، س��ازگاری داشته باشد. 
س��ازگار بودن مس��ئولیت ها با توانایی ها بدین معناس��ت که کار بزرگی انجام 
می دهند، احس��اس رضایتمندی دارند و از حداکثر پتانس��یل و ظرفیت خود 
اس��تفاده می کنند. این مس��اله در حوزه  رهبری هم وجود دارد. اگر کاری در 

توان تان نیست یا دوست ندارید انجام دهید، آن را به فرد دیگری بسپارید.
ارزش ه��ای اصل��ی باید بخش مهم��ی از ماموریت، نگرش و فرهنگ ش��ما 
باش��د تا بتوانید افراد مناس��ب را جذب کنید. آنها به وضوح از انتظارات شما 
مطلع می ش��وند و در تصمیماتی که شرکت را به جلو می رانند احساس قدرت 

خواهند کرد.
به عنوان یک مدیر موفق سعی کنید اعضای تیم تان را خوب بشناسید

کریک هندلی، بنیانگذار و مدیرعامل  Listen Trustمی گوید:
ب��رای اینک��ه به رهبر بزرگی تبدیل ش��وید، باید زمان زی��ادی را با اعضای 
تیم تان صرف کنید. کارمندان ش��ما باید باور کنن��د به آنها اهمیت می دهید 
و در تالش هس��تید به آنها کمک کنید. پس موفقیت های ش��ان را قدر بدانید 
و به آنها کمک کنید به موفقیت های بیش��تری دس��ت پیدا کنند. سعی کنید 
بدانید چه چیزی به آنها انگیزه می دهد. حتی از اعضای تیم تان درباره مسائل 
ش��خصی، خانواده، عالئق و رویاهای شان س��وال کنید. با اطالع از این موارد، 
بهتر می توانید کارمندان تان را در تعیین اهداف متعالی و دستیابی به عملکرد 

بهتر هدایت کنید.
بخش��ی از فرآیند ش��ناخت تیم تان این اس��ت که اجازه دهید آنها هم شما 
را بشناس��ند. به کارمندان نش��ان دهید چقدر دوست ش��ان داری��د.  هالووین 
گذشته، من همه را تشویق کردم لباس مخصوصی بپوشند. من هم با لباس و 
کاله گیس مدونا، آرایش و زیورآالت مختلف به آنها پیوستم. پس همانند یک 
الگو و سرمشق رهبری کنید، به اهداف بزرگ تان برسید و به کارمندان نشان 

دهید هیچ چیزی غیرممکن نیست.
به کارمندان اجازه دهید از حوزه  نبوغ خود فراتر بروند

Kingston Lane  ش��اررام سریواتسا، سرمایه گذار فرش��ته و مدیرعامل
می گوید:

در دنیای امروز، تمرکز نس��بت به هوش اهمیت بیش��تری دارد. وقتی یک 
ف��رد موفق روی حوزه  نبوغ خود تمرکز می کند، همه چیز را به نفع خود جلو 
می ب��رد، اما چطور می توانید کاری انجام دهید که افراد موفق روی حوزه  نبوغ 

فردی خود متمرکز شوند؟
پاس��خ این اس��ت، توانایی های فرد را با ظرفیت های��ش هماهنگ کنید. هر 

فردی توانایی های متفاوتی چون فروش، مهندس��ی، حل مس��ئله و... دارد، اما 
زمان ما محدود است، پس ظرفیت ها هم محدود می شود. به عنوان یک مدیر 
موفق، باید به این اطمینان برسید که تیم تان بیشتر وقت خود را روی کار در 

حوزه  نبوغش صرف می کند یا نه؟
ش��اید از حوزه  نبوغ تان بی اطالع باش��ید، برای این منظور از خود بپرسید: 
»اگر این ماه هر روز تنها دو س��اعت بتوانم کار کنم، وقتم را صرف انجام چه 
کاری خواهم کرد؟« این س��وال ساده به شما کمک می کند یک یا دو مهارتی 

که کمک می کنند به پتانسیل واقعی خود دست یابید را پیدا کنید.
قبول کنید رهبری یک شغل ذاتی است

 Quantum DNA QDNA و توس��عه دهنده   بنیانگ��ذار  مارین��ا رز، 
Acceleratio می گوید:

ب��رای اینکه به ی��ک مدیر موف��ق و خارق الع��اده تبدیل ش��وید باید روی 
خودتان کار کنید، هوش هیجانی و ش��هودی خود را تقویت کنید و به دنبال 

ریسک های جدی باشید. این یک شغل درونی است.
وقتی با صاحبان کسب و کارها صحبت می کنیم، متوجه یک سری اشتباهات 
می شویم. یکی از این اشتباهات به این خاطر رخ می دهد که مدیران به دلیل 
ترس، مقاومت در برابر تغییر یا عدم تمایل به ریسک کردن هیچ کاری انجام 
نمی دهن��د. برخی دیگ��ر وقتی اتفاق می افتد که مدیران به اعضای تیم ش��ان 

قدرت و اختیار الزم را نمی دهند.
هوش هیجانی یا هوش عاطفی مهارتی دست یافتنی است که ذهن آگاهی، 
آگاهی عاطفی و مهربانی را تحت کنترل خود می گیرد. با کنترل عواطف خود 
و آگاه��ی از عواطف دیگران، تفکر خارج از چارچوب کارآمد اتفاق می افتد که 
منجر به حل مساله حرفه ای می شود. هوش شهودی نیز یک نوع هوش انسانی 
تکاملی بس��یار دقیق اس��ت که به مهارت در درک آنی چیزها منجر می شود، 

بدون اینکه به استدالل تحلیلی آگاهانه نیاز داشته باشیم.
ادراک عاطفی و شهودی خود را برای تفکر خارق العاده آماده کنید که عالوه 
بر بهبود وضعیت مالی تان به ش��ما کمک می کند عملکرد در چارچوب چارت 

سازمانی یا کسب و کار را پشت سر بگذارید.
آیا می خواهید یک مدیرعامل موفق و کارکش��ته شوید؟ پس فضایی ایجاد 
کنید که سرشار از خالقیت، مثبت اندیشی، ابتکار و کنجکاوی باشد. به دنبال 
آنچه به اعضای تیم تان انگیزه می دهد باش��ید و آن را یاد بگیرید. سعی کنید 
بفهمید نبوغ و توانایی آنها در چیست و چطور از آن استفاده می کنند. همیشه 

ابداعات، هوش و نبوغ اعضای تیم تان را تشویق کنید و قدردان آنها باشید.
entrepreneur/ucan :منبع

8 پیشنهاد ساده برای اینکه یک مدیر موفق شوید!
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افزایش همکاری صندوق نوآوری با شرکت های پارکی در قالب گرنت 
ملی فناوری

با امضای تفاهم نامه ای میان صندوق نوآوری و ش��کوفایی و وزارت علوم زمینه همکاری در زمینه تقویت توان تحقیق و 
توسعه شرکت های دانش بنیان با رویکرد نوآوری در قالب برنامه ملی »گرنت فناوری« فراهم شد. به گزارش ایسنا، به منظور 
فراهم آوردن زمینه همکاری های سازنده برای حمایت از نوآوری و توسعه و تجاری سازی فناوری در مراکز علمی، تحقیقاتی 
و فناوری سراسر کشور،  تفاهم نامه همکاری  بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم(  و 
صندوق نوآوری به امضا رسید. همکاری در زمینه تقویت توان تحقیق و توسعه )R&D( شرکت های دانش بنیان با رویکرد 
نوآوری باز از طریق همکاری با پژوهش��گران و فناوران فعال در مراکز علمی و تحقیقاتی کش��ور در قالب برنامه ملی »گرنت 
فناوری« و سایر برنامه های مورد توافق، همکاری در زمینه تقویت بنیه توسعه و تجاری سازی فناوری شرکت های دانش  بنیان 
مس��تقر در پارک های علم و فناوری به ویژه از طریق ارائه خدمات توانمندس��ازی، همکاری در زمینه تأمین مالی محققان، 
پژوهشگران، واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان فعال مستقر در مراکز علمی، تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری در 
پروژه های مسئله محور، ظرفیت محور و آینده محور و همکاری در تقویت شتابدهنده های دانش بنیان مستقر در مراکز علمی، 
تحقیقاتی و فناوری به منظور کمک به توسعه، بلوغ و تجاری سازی فناوری با رویکرد مسئله محور، ظرفیت محور و آینده محور 
و با تکیه بر استارت آپ ها و هسته های فناور از جمله موضوعات این تفاهم نامه است.  همکاری برای توسعه بازار واحدهای فناور 
و ش��رکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری به ویژه از طریق جلب مشارکت واحدهای صنعتی و برگزاری 
رویدادهای تبادل فناوری و به هم رسانی، همکاری در زمینه اعتبارسنجی واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان مستقر در 
مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری و ارزیابی طرح های فناورانه آنها، همکاری در زمینه طراحی ابزارهای مالی و حمایتی جدید 
برای تجاری س��ازی فناوری متناس��ب با نیازهای شرکت های دانش بنیان فعال مستقر در مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری، 
تعریف پروژه های فناورانه مسئله محور، ظرفیت محور و آینده محور مشترک و همکاری در راستای جذب و تأمین منابع الزم 

از دیگر تعهدات این تفاهم نامه است.
مدت اجرای این  تفاهم نامه سه سال از زمان امضای آن توسط طرفین تعیین شده که با توافق طرفین قابل تمدید است. 
همچنین در این تفاهم نامه وزارت علوم متعهد شده نسبت به همکاری در فراهم کردن زمینه مشارکت صندوق در برنامه های 
این وزارتخانه در حوزه های توسعه فناوری و نوآوری، همکاری در ترغیب شرکت های دانش بنیان به توسعه فعالیت های تحقیق 
و توسعه نیازمحور و آینده محور و معرفی شرکت های واجد شرایط به صندوق به منظور دریافت حمایت های بالعوض صندوق 
در چارچوب دستورالعمل »ارائه خدمات توانمندسازی« صندوق در زمینه فعالیت های تحقیق و توسعه و همکاری در ترغیب 
پژوهشگران و فناوران فعال در مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری کشور به مشارکت در برنامه های توانمندسازی صندوق مرتبط 

با تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان اقدام کند.
 ترغیب و جلب مشارکت پارک های علم و فناوری به بهره برداری از ظرفیت های فعال شده توسط صندوق در تقویت توان 
مالی و توسعه فناوری واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری، همکاری در معرفی طرح ها 
و واحدهای فناور سرمایه پذیر فعال در مراکز علمی، تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری به صندوق به منظور تأمین سرمایه 
خطرپذیر در قالب مشارکت،  همکاری در ارزیابی واحدهای فناور نیازمند تأمین مالی مستقر در مراکز رشد و پارک های علم 
و فناوری، جلب مشارکت پارک های علم و فناوری در برنامه های صندوق در راستای ارائه خدمات توانمندسازی به شرکت ها 
و ش��تابدهنده های دانش بنیان،  معرفی تس��هیالت و خدمات صندوق و ضوابط و ش��رایط بهره مندی از آنها به شرکت های 
دانش بنیان مس��تقر در مراکز علمی، تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری از دیگر تعهدات این وزارتخانه به ش��مار می رود.  
صندوق نوآوری و ش��کوفایی نیز براس��اس این تفاهم نامه در زمینه های حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت های 
دانش بنیان از طریق همکاری با پژوهشگران و فناوران فعال در مراکز علمی و تحقیقاتی کشور در چارچوب برنامه  ملی گرنت 
فناوری وزارت و سایر برنامه های مورد توافق و در قالب دستورالعمل »ارائه خدمات توانمندسازی«،  تأمین سرمایه خطرپذیر 
مورد نیاز فعالیت ها و طرح های فناورانه و نوآورانه محققان، پژوهشگران، واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان فعال در 
مراکز علمی، تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری از طریق عامالن سرمایه گذاری صندوق در قالب مشارکت 2 و 3 جزئی و 
در چارچوب دستورالعمل »حمایت از سرمایه گذاری و مشارکت« و  اولویت دهی به بررسی سبد سرمایه گذاری پیشنهادشده 
از س��وی مراکز علمی، تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری در ش��ورای سرمایه گذاری صندوق اقدام کند. ضمانت حداکثر 
۸0درصد اصل و سود برآوردی حاصل از سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری و مادر تخصصی )هلدینگ( پذیرفته شده 
در بورس و فرابورس در ش��رکت های عضو پارک های علم و فناوری در چارچوب دس��تورالعمل »حمایت از سرمایه گذاری و 
مشارکت«؛ تأمین مالی پارک های علم و فناوری به منظور ارائه خدمات آموزش، مشاوره، تدوین طرح کسب وکار/تحقیقات 
بازار، رتبه بندی رقابت پذیری )عارضه یابی(، برگزاری رویدادهای شبکه س��ازی و تبادل فناوری به ش��رکت های دانش بنیان 
مس��تقر در استان یا منطقه جغرافیایی خود در چارچوب دس��تورالعمل »ارائه خدمات توانمندسازی« و در قالب توافق نامه 
»کانون منطقه ای توانمندس��ازی«،  ایجاد امکان بهره مندی مراکز علمی، تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری از فضاهای 
مجتمع نوآوری و ش��کوفایی برای برگزاری رویدادهای مرتبط با نوآوری و کارآفرینی فناورانه با نرخ ترجیحی در چارچوب 
روش اجرایی »اجاره فضاهای مجتمع شکوفایی« و  ارائه خدمات بالعوض توانمندسازی به شرکت های دانش بنیان فعال در 
مراکز علمی، تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری در قالب »دستورالعمل ارائه خدمات توانمندسازی«، ارائه خدمات مالی در 
قالب تسهیالت و ضمانت نامه به فناوران و نوآوران فعال در مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری از طریق تسهیالت ارائه شده به 
صندوق های پژوهش و فناوری در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب صندوق، همکاری با پارک های علم و فناوری به 
عنوان کارگزار نظارت و ارزیابی در ارزیابی و نظارت بر طرح ها در چارچوب دستورالعمل »تعیین صالحیت و ارزیابی عملکرد و 
رتبه بندی کارگزاران«؛ پذیرش ضمانت پارک های علم و فناوری برای ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان فعال و مستقر 
در پارک های علم و فناوری در چارچوب دستورالعمل »اخذ وثایق و تضامین قرارداد« به عنوان ضامن معتبر با همکاری وزارت 
در اخذ اطالعات موردنیاز از پارک ها و  ارائه تس��هیالت مالکیت محل کار یا اس��تقرار موقت با نرخ ترجیحی به شرکت های 
دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری در چارچوب دستورالعمل »خدمات تأمین محل کار شرکت های دانش بنیان« 
و اعطای تسهیالت با نرخ ترجیحی به شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری در صورت اقدام گروهی از 
شرکت ها برای ساخت تجمیعی فضای فیزیکی در پارک ها در چارچوب دستورالعمل »خدمات تأمین محل کار شرکت های 
دانش بنیان«، اعطای تسهیالت با نرخ ترجیحی به شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری به منظور تجهیز 
آزمایشگاه ها و کارگاه های شرکت ها در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب صندوق از دیگر تعهدات این صندوق است.

همچنین اعطای تسهیالت ترجیحی به شتاب دهنده های دانش بنیان مستقر در مراکز علمی، تحقیقاتی و پارک های علم و 
فناوری به منظور تأمین سرمایه بذری و آماده سازی و تجهیز فضای استقرار در چارچوب »بسته حمایت از شتاب دهنده های 
دانش بنیان« و دس��تورالعمل های مصوب صندوق، ارائه خدمات توانمندس��ازی به شتاب دهنده های دانش بنیان مستقر در 
مراکز علمی، تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری در قالب »دستورالعمل ارائه خدمات توانمندسازی و استفاده حداکثری از 
ظرفیت ها و امکانات موجود صندوق در راستای اجرای مفاد این تفاهم نامه و انجام تعهدات ناشی از آن براساس استانداردهای 
تخصصی و حرفه ای معمول از  دیگر تعهدات این صندوق ذکر شده است. به منظور سیاست گذاری، تدوین برنامه اجرایی و 
نظارت بر حسن اجرای این تفاهم نامه، کمیته راهبری متشکل از پنج نفر از نمایندگان طرفین پس از معرفی رسمی تشکیل 

می شود. مصوبات کمیته مذکور پس از تأیید باالترین مقام دو طرف الزم االجرا خواهد بود.
به گفته دکتر مهدی کشمیری،  سرپرست دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، طی این تفاهم نامه 

صندوق نوآوری تا سقف 200 میلیارد تومان از برنامه گرنت فناوری حمایت خواهد شد.
در این مراسم همچنین تفاهم نامه دیگری برای توسعه پارک علم و فناوری هرمزگان به امضا رسید.

بر این اساس چند هکتار از اراضی این دانشگاه در اختیار پارک فناوری هرمزگان قرار می گیرد.
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مترجم: امیر آل علی: در چهار ش��ماره پیش��ین به ۴۵ اقدام 
برای اینکه محبوب ترین کارمند ش��رکت ش��وید اش��اره کردیم و 

اکنون آنها را ادامه می دهیم.
۴6-برای خود حریم ش��خصی داشته و به این حریم در دیگران 
نیز احترام بگذارید. در نهایت الزم اس��ت تا علی رغم کار، زندگی 
ش��خصی خود را نیز به خوبی مدیریت کنید تا در محل کار صرفا 

بر روی موارد مورد نیاز تمرکز نمایید. 
۴۷-اخالقی��ات را مورد توجه قرار داده و به موارد مثبت دیگران 

بیشتر توجه کنید. 
۴۸-از کار خود لذت ببرید. هیچ چیز جذاب تر از دیدن کارمندی 

که با عالقه کارهای خود را پیگیری می کند، نخواهد بود. 
۴9-در ت��الش ب��رای ایجاد ج��وی مثبت در تیم خود باش��ید. 
درواق��ع این امر ک��ه موارد مثب��ت زندگی و دالی��ل موفقیت در 
زمینه های مختل��ف را با دیگران به اش��تراک بگذارید، محبوبیت 
خاصی را برای تان به همراه خواهد داش��ت. در نهایت الزم اس��ت 
ت��ا به نحوی رفتار کرده و صحبت کنید که همگان از همنش��ینی 

با شما لذت ببرند. 
۵0-اعتقادات��ی برای خود داش��ته باش��ید. درواق��ع افرادی که 
اعتقادهای محکمی دارند، در نگاه س��ایرین قابل اعتمادتر خواهند 

بود. 
۵1-عصبی و بی منطق نباش��ید. این ام��ر که فکر کنید همگان 
بای��د جه��ان را از زاویه دید ش��ما نگاه کرده و ش��بیه به خودتان 

باشند، عقیده ای کامال نادرست و مشکل ساز خواهد بود. در نهایت 
ای��ن امر ک��ه زود از ک��وره در بروید نیز به نارضایتی منجر ش��ده 
و شانس ش��ما برای رس��یدن به جایگاه محبوب-ترین کارمند را 

کاهش خواهد داد.
۵2-در تالش برای فرصت سازی برای تیم و شرکت خود باشید. 
دراقع ش��ما می توانید با کمی فشار بر روی خود، راه های جدیدی 
را برای بهتر شدن تیم خود پیدا کنید. به همین خاطر ارتقای تیم 

را صرفا وظیفه مدیریت تلقی نکنید. 
۵3-از ریس��ک های غیرضروری خودداری کنید، با این حال در 
مواردی که دالیل درس��تی وجود دارد، بهتر اس��ت تا ریسک پذیر 

باشید. 
۵۴-استرس و نگرانی های خود را کاهش دهید. بدون شک این 
امر بر روی س��المت و راندمان کاری شما تاثیرات بسیار منفی ای 

را خواهد داشت. 
۵۵-دس��تاوردهای خود را تا حد ام��کان افزایش دهید. این امر 

شما را به یک کارمند موفق تبدیل خواهد کرد. 
۵6-در کار خ��ود خ��الق باش��ید. این امر باعث خواهد ش��د تا 

همگان از نحوه انجام کارها توسط شما، هیجان زده شوند. 
۵۷-از رقابت سالم با سایر همکاران، واهمه ای نداشته باشید. 

۵۸-مالی��ات خود را به موقع پرداخت کنید. درواقع ش��ما نباید 
هیچ گونه مشکل حقوقی داشته باشید. 

۵9-از اهمیت وعده های غذایی غافل نشده و خواب و استراحت 

کافی نیز داشته باشید. 
60-در کار خود ثبات داش��ته باشید، عوض کردن مداوم کار به 

روزمه تان ضربه وارد خواهد کرد. 
61-مصمم باشید که فراتر از انتظار خود و دیگران ظاهر شوید. 

62-حتی ساده ترین مسئولیت ها را با جدیت انجام دهید. 
63-از قبول مسئولیت های جدید شانه خالی نکنید. 

6۴-ضعف های خود را پنهان نکرده و اشتباه کردن را به معنای 
پایان کار تلقی نکنید. 

6۵-س��طح فعلی خود را کافی ندانس��ته و برنامه ریزی مناسبی 
برای آموزش مداوم داشته باشید. 

66-صمیمی ش��دن با همکاران جوان را نیز در دستور کار خود 
قرار دهید. 

6۷-نفوذ کالم تان را افزایش دهید. این امر که در تالش برای تبدیل 
شدن به فردی کاریزماتیک باشید، بسیار سودمند خواهد بود. در این 

رابطه شرکت در کالس های فن بیان نیز کامال کارساز است. 
6۸-بی��ش از حد صحبت نکرده و از بی��ان موضوعات بی ارزش 

خودداری کنید.
69-تنها به دنبال احترام متقابل باشید. 

۷0-به این باور دس��ت پیدا کنید که تحمل دیگران، یک مزیت 
برای شما خواهد بود. 
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