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عاقبت ارزان فروشی ارز چه می شود؟

مصائب ارز چندنرخی
فرصت امروز: نظام چندنرخی ارز از جمله چالش های همیشگی اقتصاد ایران بوده و با اینکه اقتصاددانان بارها نسبت به پیامدهای 
مخرب ارز چندنرخی هش��دار داده اند، اما با این حال، دود این سیاس��ت گذاری اش��تباه همچنان به چشم اقتصاد ایران فرو می رود. 
تازه ترین نمونه واقعیت تلخ ارز چندنرخی به تخصیص ارز 4200 تومانی برمی گردد که تبعات آن را در یکی دو سال گذشته مشاهده 
کرده و به عینه دیده ایم که تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساس��ی چه فس��ادها و رانت هایی را به دنبال داشته است. 
تجربه تاریخی این مس��ئله در اقتصاد ایران نش��ان می دهد دولت با سیس��تم ارز چندنرخی همواره در تخصیص بهینه منابع دچار 
مش��کل ش��ده و در نتیجه، رانت خواری و فعالیت هاي سوداگرانه در اقتصاد شکل مي گیرد، اما به رغم همه این هشدارها، ارز 4200 
تومانی همچنان مورد توجه نظام تصمیم گیری در اقتصاد ایران اس��ت و در بودجه س��ال آینده نیز حضوری مس��تمر دارد. از شروع 
تخصی��ص ارز دولتی تا همین حاال، روزی نبوده که کارشناس��ان و اقتصاددان��ان درباره تبعات نظام ارز چندنرخی صحبت نکنند و 
هشدار ندهند. در تازه ترین نمونه، علی اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان، تبعات ارز چندنرخی را هم برای اقتصاد و هم برای...

 رئیس کل بانک مرکزی از تامین اعتبار
بیش از ۶۰۰ میلیارد ریالی واحدهای تولیدی خبر داد
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مسکن چگونه از کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای در ربع قرن تبدیل شد؟

تحوالت مسکن در 7 کالنشهر ایران

چرا استفاده از میزهای تردمیلی برای هر دفتری الزامی است 
الزامات شروع یک کسب وکار

اصلی ترین روش های تبلیغات اینترنتی کدامند؟
مزیت های همکاری با میکرواینفلوئنسرها

فروش موفق با قیمت گذاری عجیب و غریب
برنامه گوگل برای به حداقل رساندن مشکالت اندروید 

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

 سهام تسال در یک روز
 18درصد رشد کرد

5
فرصت امروز: شـاخص بـورس تهران در پایـان چهارمین روز 

هفتـه و پانزدهمیـن روز بهمن ماه، یک هـزار و 318 
واحد رشد کرد و به رقم 44۰ هزار و 1۹۹ واحد رسید...

ارزش بازار اوراق بهادار تا پایان دی ماه به 2۰ هزار میلیارد ریال رسید

 رشد ۱۳۱۸ واحدی
شاخص بورس

یادداشت
 بانکداری ایران؛ 41 سال
پس از پیروزی انقالب

مقایسه وضعیت و جایگاه فعلی نظام 
بانکداری کشور با دوران پیش از انقالب، 
گویای پیش��رفت های چشمگیر در این 
نظام اس��ت؛ گرچه نمی توان از ضعف ها 
و نارسایی های موجود چشم پوشی کرد. 
ب��ا پی��روزی انقالب اس��المی در بهمن 
۱۳۵۷، ارکان مختل��ف نظ��ام اقتصادی 
کشور همچون س��ایر ارکان اجتماعی و 
سیاسی و فرهنگی، دستخوش تغییرات 
و تحوالت بزرگی ش��د. بدون ش��ک از 
جمل��ه ارکان مه��م و اساس��ی اقتصاد 
ایران ط��ی این چهار ده��ه، نظام پولی 
و بانکی بوده ک��ه نقش تعیین کننده ای 
در سراس��ر نظام اقتصادی کشور برجای 
نهاده اس��ت. مطالعه وضعیت و جایگاه 
فعل��ی نظام بانک��داری ایران ب��ا حدود 
2۱ هزار ش��عبه فعال در سراسر کشور 
و مقایس��ه آن با دوران پیش از انقالب، 
گوی��ای پیش��رفت های چش��مگیر این 
نظام طی چهار دهه اخیر اس��ت؛ گرچه 
در این دوران، تحریم های س��همگین و 
انقالب اسالمی  ناجوانمردانه دش��منان 
موانع و محدودیت هایی را برای پیشبرد 
برخی از اهداف نظام بانکی کشور ایجاد 
کرده اس��ت. یکی از مهم ترین تحوالت 
مثب��ت نظام پول��ی و بانکی کش��ور در 
سال های پس از انقالب اسالمی، تالش 
جه��ت حذف ربا از نظام پولی و بانکی و 
حرکت به سمت نظام بانکداری بدون ربا 

و منطبق با اصول ش��ریعت 
4اسالمی بوده است...

چهارشنبه
1۶ بهمن

13۹8

1۰ جمادی الثانی 1441 - سـال ششم
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معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بار اصلی مس��ئولیت تربیت نیروی انسانی ماهر برای 
فعالیت در بازار کار برعهده دانشگاه ها و به خصوص دانشگاه فنی و حرفه ای است، گفت باید روحیه 
ریس��ک پذیری و عدم ترس از شکس��ت را در دانشجویان تقویت کنیم تا پس از فارغ التحصیلی به 

کارآفرینانی موفق تبدیل شوند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، اس��حاق جهانگیری دیروز در اجالس سراس��ری روسای 
دانشکده ها و آموزشکده های دانشگاه فنی و حرفه ای کشور با تبریک چهل و یکمین سالگرد دهه 
فجر انقالب اسالمی گفت: مردم باید احساس کنند که نقش آنها در اداره کشور تعیین کننده است 
و اگر خدای ناکرده این احساس در مردم ایجاد شود که حرکت به سمت آزادی و دخالت مردم در 
تعیین سرنوشت شان کمرنگ شده، مأیوس می شوند و احساس می کنند که از آرمان های اولیه نظام 
و انقالب فاصله گرفته ایم. جهانگیری همچنین با اشاره به ابعاد مختلف وضع تحریم علیه کشورهای 
مختلف گفت: گاهی به نظر می رسد که سخت ترین تحریم ها، تحریم هایی هستند که مصوبه شورای 
امنیت دارد، چراکه تمام کشورها ملزم به همراهی با این تحریم ها هستند. برخی تحریم ها ممکن 
است از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و یا شورای امنیت باشد و اینکه چه کسی یا سازمانی پیگیری 
اجرای تحریم را دنبال می کند از اهمیت فراوانی برخوردار است. گاهی یک کشور تحریم می شود اما 
تحریم به صورت جدی پیگیری نمی  شود. او با اشاره به اینکه فروش نفت ایران از ابتدای انقالب و از 
سال ۵۹ تحریم بوده است خاطرنشان کرد: با وجود این تحریم ها هیچ گاه مانعی جدی برای فروش 
نفت وجود نداشته زیرا اگرچه برخی کشورها خریدار نفت ما نبودند اما ده ها و صدها مشتری دیگر 
نفت ما را می خریدند و هیچ کس هم متعرض آنها نمی شد. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز 
با نوعی از تحریم های آمریکا روبه رو هستیم که تقریبا بزرگ ترین و قوی ترین پیگیری ها برای اجرای 
این تحریم در سراسر دنیا دنبال می شود تا جایی که حتی یک کشتی نفتی را رصد می کنند و با 

مقامات کشورهای مقصد حرکت کشتی تماس می گیرند و دخالت هایی را اعمال می کنند.
وی از تحریم های آمریکا علیه ملت ایران به عنوان تحریم هایی بی سابقه یاد کرد و افزود: آمریکا 
دروغ می گوی��د که محدودیتی برای واردات دارو و مواد غذایی به کش��ورمان اعمال نکرده اس��ت. 
میلیاردها دالر پول خودمان را که در کشورهای مختلف داریم وقتی می خواهیم از محل این پول ها 

یک دالر برای خرید دارو و مواد غذایی جا به جا کنیم، آمریکا اجازه نمی دهد.
جهانگیری واردات دارو از کانال مالی س��وئیس را موضوعی تبلیغاتی توصیف کرد و گفت: اینکه 
برای واردات 2میلیون دالر دارو از طریق کانال مالی سوئیس اجازه داده می شود این یعنی اقتصاد 
بزرگ و کشور ما را به درستی نشناخته اند. میزان واردات دارو به ایران فقط در سال جاری بیش از 
۳ میلیارد دالر بوده که برای آن پول پرداخت کرده و واردات انجام داده ایم. در همین شرایط تحریم، 
حجم تجارت ایران با دنیا در ۱0 ماهه سال جاری بیش از ۷0 میلیارد دالر بوده است و این یعنی 

اقتصاد بزرگی مانند ایران را نمی توان حبس کرد.
به گفته معاون اول رئیس جمهور، ایران از اقتصادی بزرگ برخوردار است و نیروی انسانی توانمند، 
مرز مشترک با ۱۵ کشور همسایه و حوزه نفوذ قوی دارد و می تواند در همین محدوده و از طریق 
همکاری با کشورهای اطراف همه مسائل خود را به صورت جدی حل کرده و نیازها را تامین کند. 
جهانگیری با اش��اره به دستاوردهای کشورمان در بخش های مختلف که در 40 سال اخیر محقق 
شده است، گفت: تا اواخر دهه ۶0 مهم ترین اقالم صادرات غیرنفتی کشور فرش و پسته بود، اما امروز 

که به زعم خود آمریکایی ها فروش نفت ایران را صفر کرده اند، باید از آنها پرسید که اقتصاد ایران 
که جزو 20 اقتصاد برتر دنیا اس��ت چگونه اداره می شود. با پیشرفت ها و دستاوردهای حاصل شده 
مجموعه بزرگی از کاالهای صنعتی در کشور تولید و به اقصی نقاط دنیا صادر می شود و اداره کشور 

از طریق ارز حاصل از این صادرات صورت می گیرد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید بتوانیم اداره کشور را بدون اتکا به نفت دنبال کنیم، 
 گفت: کشورهایی که توسعه خود را برمبنای منابع طبیعی قرار داده اند به جز موارد استثنا مانند نروژ، 

نتوانسته اند از روند مناسبی در توسعه برخوردار باشند و بیشتر مصرف کننده بوده اند.
وی با اش��اره به سابقه ایجاد حساب ذخیره ارزی و تبدیل آن به صندوق توسعه ملی، افزود: اگر 
شرایط فروش نفت خوب بود، طبق برنامه باید ۳۶درصد از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی واریز 
می شد و بخشی از این درآمد نیز در بودجه دولت قرار می گرفت و به مرور سهم این صندوق افزایش 

پیدا می کرد تا سهم درآمدهای نفتی در بودجه کمتر شود.
جهانگیری اضافه کرد: در مقطعی برای تامین نیازهای صنعت نفت به تجهیزات مختلف و نیز برای 
احداث کارخانه های صنعتی ابتدایی باید منتظر شرکت های خارجی می بودیم، اما امروز توانمندی 

صنعتی کشور متحول شده و بسیاری از این نیازها با اتکا به توانمندی داخلی تامین می شود.
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اجرای فاز ۱۱ پارس جنوبی که شرکت توتال این پروژه را 
قبول کرده و قرار بود س��کویی 20 هزار تنی در این پروژه نصب ش��ود، گفت: شرکت توتال پس از 
بررسی و ارزیابی های مختلف درخصوص پیمانکارهای کشورهای دیگر، سرانجام بهترین پیمانکار 
و مجری برای نصب این س��کو را شرکت های ایرانی تش��خیص داد که این نشان دهنده توانمندی 
گسترده کشورمان است. وی با تاکید بر اینکه ایران دیگر کشوری نیست که برای تامین نیازهای 
ابتدایی خود منتظر کشورهای خارجی باشد، گفت: امروز شرکت ها و پیمانکاران ایرانی در طراحی، 
مهندسی، س��اخت و اجرای پروژه های بزرگ صنعتی، پتروشیمی و نیروگاهی زبانزد هستند و در 
بسیاری از مناقصه ها با وجود آنکه شرکت های خارجی نیز حضور دارند، پیمانکاران و شرکت های 
ایرانی برنده می شوند. جهانگیری با تاکید بر اینکه اتفاقات و تحوالت مهمی در توانمندی و کیفیت 
نیروی انسانی و نحوه اجرای پروژه های صنعتی کشور رخ داده است، گفت: اگر مزاحمت ها، موانع و 
فشار علیه ملت ایران وجود نداشت، قطعاً  امروز موقعیت برتری از بسیاری از کشورهای مدعی در 

زمینه توسعه داشتیم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط مطلوب کشور در تربیت نیروی انسانی و باال رفتن 
توانمندی مدیون چند بخش است که یکی از مهم ترین آنها دانشگاه های کشور هستند، گفت: در 
سال ۵۷ تعداد کل دانشجویان کشور ۱۷0 هزار نفر بود و این در حالی است که در مقاطعی پس از 
سال ۹2 تعداد دانشجویان به بیش از 4.۵ میلیون نفر رسید و این یعنی جمعیت بزرگی از نیروی 
انسانی تحصیلکرده در کشور وجود دارد که البته ایجاد فرصت های شغلی برای آنها نیز یک دغدغه 
برای دولت است. وی با تاکید بر اینکه منابع انسانی مهم ترین عامل توسعه است، گفت: اگر منابع 
انسانی کارآمد در یک کشور وجود نداشته باشد حتی بهترین امکانات و موقعیت های جغرافیایی نیز 

نمی تواند آنطور که باید مورد بهره برداری قرار گیرد.
جهانگیری با تاکید بر اینکه باید توس��عه کش��ور را مورد بررس��ی و آسیب شناسی قرار دهیم به 
موضوع نیروی انسانی در بنگاه های اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: ساختار بنگاه های اقتصادی 
نیازمند اصالح اس��ت چراکه بس��یاری از این بنگاه ها توجهی به آموزش نیروی انسانی خود ندارند 
و بعضا نیروی انس��انی فعال در این بنگاه ها از دانش و آموزش های جدید بهره مند نیس��تند و این 

موضوعی است که در گذشته در طرح بازسازی صنعتی کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی نیازمند آن هستند که تولیدات آنها 
در بازارهای بین المللی قابل رقابت باشد، گفت: بنگاه هایی می توانند ادامه حیات دهند که ساختار 
مناسب داشته، از نیروی انسانی کارآمد برخوردار باشند و بتوانند محصوالت و خدمات باکیفیت و با 

قیمت مناسب که در بازارهای بین المللی قابل رقابت باشد، ارائه دهند.
وی با اشاره به برگزاری چندین جلسه با روسای ۱۳ دانشگاه بزرگ کشور، افزود: در این جلسات 
از دانشگاه ها خواسته ایم که به دنبال ارائه راهکار برای حل مهم ترین مسائل و چالش های پیش روی 
نظام باشند، چراکه برای باال بردن سرمایه اجتماعی و افزایش امید و اعتماد مردم هیچ مجموعه ای 

نمی تواند بهتر از دانشگاه ها برنامه ریزی کند.

با گشایش اعتبار اسنادی داخلی بانک پاسارگاد، زنجیره  اعتماد کامل می شود
رونق تولید با بسته  حمایتی بانک پاسارگاد

بانک پاس��ارگاد با هدف کمک به رش��د و ش��کوفایی صنایع داخلی و چرخه  اقتصاد کشور، بس��ته حمایتی ویژه  خدمات 
بانکی را ارائه کرده اس��ت. این بس��ته ش��امل ارائه  مش��اوره بانکی، اعطای تسهیالت ارزان قیمت، گش��ایش اعتبار اسنادی 
داخلی و صدور انواع ضمانت نامه بانکی اس��ت. به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از اساس��ی ترین برنامه های راهبردی بانک 
 پاس��ارگاد که در س��ال های اخیر به  طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است، تشویق مشتریان جهت استفاده از خدمات بانکی 
)نظیر ضمانت نامه و اعتبار اس��نادی( با هدف کاهش هزینه های تأمین مالی بوده اس��ت. همچنین بانک پاسارگاد با طراحی 
و اعطای تس��هیالت ارزان قیمت تالش کرده تا به س��هم خود در تأمین س��رمایه در گردش بنگاه ها مشارکت کند، بنابراین 
بس��ته حمایتی بانک پاسارگاد مش��تمل بر صدور انواع ضمانت نامه بانکی، گشایش اعتبار اسنادی داخلی، اعطای تسهیالت 
ارزان قیمت و ارائه  خدمات مش��اوره ای طراحی شده است. طراحی این بسته  حمایتی در راستای سیاست های بانک مرکزی 
به منظور حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی کش��ور با هدف کمک به رش��د و ش��کوفایی صنایع داخلی و چرخه 
اقتصاد کش��ور، اتخاذ ش��ده است. این موضوع از منظر کاهش هزینه های تأمین مالی و تسهیل شرایط دریافت اعتبار توسط 
فع��االن اقتص��ادی، منطبق با بند »۹« سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر »اص��الح و تقویت همه جانبه نظام مالی 
کش��ور با هدف پاس��خگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیش��گامی در تقویت بخش واقعی« است. 
همانطور که اشاره شد، بانک پاسارگاد، این بسته حمایتی ویژه را با هدف کمک به رشد و شکوفایی صنایع داخلی و چرخه  
اقتصاد ارائه کرده است. این بسته حمایتی شامل ارائه  مشاوره بانکی، اعطای تسهیالت ارزان قیمت، گشایش اعتبار اسنادی 

داخلی و صدور انواع ضمانت نامه بانکی اس��ت. در ادامه گزارش حاضر، نگاهی به بس��ته حمایتی این بانک خواهیم داش��ت.
* ارائه  خدمات مشاوره ای به مشتریان: از سال ۱۳۹8 ارائه  خدمات مشاوره ای به عنوان بعد چهارم به بسته حمایتی بانک پاسارگاد 
اضافه شد. با توجه به لزوم آشنایی هرچه بیشتر بنگاه های اقتصادی با ابزارهای متنوع بانکی و تأمین مالی، بانک پاسارگاد تالش می کند 
تا با شناخت دقیق بنگاه ها و تطبیق محصوالت و خدمات متنوع بانکی با نیازهای آنها، بهترین راهکارها با کمترین قیمت تمام شده را 
به آنها معرفی کند. به  عنوان مثال، با توجه به اینکه اکثر مشتریان با ابزار گشایش اعتبار اسنادی داخلی آشنایی ندارند، تمایل دارند تا 
با قیمت تمام شده  باال نسبت به تأمین مالی از طریق دریافت تسهیالت اقدام کنند. در حالی که در بسیاری از موارد می توانند با دریافت 

اعتبار اسنادی داخلی و با هزینه به مراتب کمتر نسبت به تأمین مالی اقدام کنند.
* اعطای تسهیالت ارزان قیمت بدون محدودیت: بانک  پاسارگاد با هدف کمک به رشد و شکوفایی چرخه  اقتصاد کشور و همچنین 
افزایش دامنه  خدمات بانکی، اقدام به اعطای تسهیالت ارزان قیمت می کند. براساس این طرح، مشتریان متناسب با ضریب امتیازشان در 

بانک و با حداقل مانده  روزانه یک میلیون ریال در حساب های جاری و کوتاه مدت خود مشمول برخورداری از این تسهیالت می شوند.
به هر یک میلیون ریال در حساب های جاری یا کوتاه مدت مشتری، روزانه یک امتیاز تعلق می گیرد. نرخ این تسهیالت ۹ الی ۱8درصد 
برای حس��اب های جاری و ۱8درصد برای حس��اب های کوتاه مدت عادی است. حداقل مبلغ تسهیالت اعطایی برای اشخاص حقیقی 
200 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی ۵00 میلیون ریال تعیین شده است. اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل، فعاالن اقتصادی، 
پذیرن�دگان فع�ال دستگاه های کارت خوان بانک )دارای مجوز فعالیت(، مخاطب�ان اصل�ی ای�ن ط��رح هس��تند و بان��ک پاس��ارگاد 

آم��اده  ارائ��ه  تس�هیالت ارزان قیم�ت ب�ه این اش�خاص است.
طبق بررس��ی به عمل آمده، بانک پاسارگاد در ۱0 ماه ابتدایی امسال، در بخش اعطای تسهیالت ارزان قیمت، رشد چشمگیری در 
عملکرد خود داشته است، به طوری که در این بخش شاهد رشد 2۱۳درصدی در مقایسه با عملکرد کل سال ۱۳۹۷ این بانک هستیم.
* گشایش اعتبار اسنادی داخلی: امروزه با وجود برخی خدمات و محصوالت بانکی انجام بسیاری از فعالیت های تجاری به راحتی 
امکان پذیر است. یکی از نیازهای موجود در فعالیت های تجاری و اقتصادی، انجام معامله بین خریدار و فروشنده در فضای قابل اعتماد 
و بدون ریسک است. در همین زمینه، بانک  پاسارگاد با ارائه  خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی، ضمن اعتمادسازی میان طرفین 

قرارداد، کلیه  شرایط الزم برای انجام معامله بدون ریسک را برای خریداران و فروشندگان داخلی فراهم کرده است.
خریداران با استفاده از این خدمات می توانند از مزایایی نظیر تأمین کاال یا مواد اولیه با حداقل نقدینگی، دریافت اعتبار با کارمزد کمتر 
از تسهیالت و پرداخت وجه به فروشنده بعد از اجرای کامل تعهدات توسط ایشان برخوردار شوند. همچنین فروشندگان نیز ضمن اعتماد 

به خریدار از دریافت کامل مبلغ قرارداد فروش اطمینان پیدا می کنند.
بانک پاسارگاد در گشایش اعتبار اسنادی داخلی در ۱0 ماهه سال ۱۳۹8 در مقایسه با عملکرد سال گذشته، به رشد ۳۱۶درصدی 
دست یافته و موفق شده است تا در بین بانک های خصوصی، سهم اول بازار را در این بخش از خدمات و محصوالت بانکی از آن خود کند.
* صدور انواع ضمانت نامه بانکی: یکی از مهم ترین خدمات بانک پاسارگاد به مشتریان خود، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی است 
که موجب تسهیل مبادالت اقتصادی و تجاری در جامعه می شود. در این زمینه نیز بانک پاسارگاد با ایجاد زمینه های الزم، امکان دریافت 

این خدمات را با شرایط آسان و سریع فراهم کرده  است.
بر این اساس، بانک  پاسارگاد آماده  صدور انواع ضمانت نامه های پیمانکاری )شرکت در مناقصه/مزایده، حسن انجام کار یا تعهدات، 
پیش پرداخت و کسور وجه   الضمان(، انواع ضمانت نامه های تعهد پرداخت )گمرکی، مالیاتی، خروج از کشور، نظام وظیفه، آژانس های 
مسافرتی( و سایر ضمانت نامه ها برای مشتریان خود است. بازار هدف این خدمات شامل کلیه  اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی انواع 
مختلف ضمانت نامه است. بانک  پاسارگاد همچنین در بخش صدور ضمانت نامه نیز با رشدی معادل ۱۷2درصد، در مقایسه با کل عملکرد 

سال ۱۳۹۷، سهم اول بازار را در بین بانک های خصوصی در این بخش از خدمات و محصوالت بانکی، کسب کرده است.

جهانگیری در اجالس روسای دانشکده ها و آموزشکده های دانشگاه فنی و حرفه ای:

ساختار بنگاه های اقتصادی نیازمند اصالح است

وهاب قلیچ
کارشناس پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی



فرص��ت ام��روز: مطالعه بازار مس��کن هم از جهت اینک��ه یک دارایی 
اس��ت و هم از لحاظ خدماتی که به  عنوان س��رپناه ارائه می دهد، مورد 
توجه پژوهشگران اس��ت. اگر از جنبه دارایی  به مسکن نگاه کنیم، باید 
گف��ت که یکی از تصمیم��ات اصلی عوامل اقتصادی به وی��ژه خانوارها، 
انتخاب ترکیب مناسبی از دارایی ها یا به  عبارتی پرتفولیوی بهینه برای 
حداکثرس��ازی مطلوبیت در بلندمدت اس��ت. اگر کل اقتصاد را مدنظر 
قرار دهیم،  مس��کن، اصلی ترین دارایی در س��بد پرتفولی��وی خانوارها 
اس��ت. تغییراتی که در قیمت مسکن ایجاد می ش��ود، از یک سو باعث 
تغیی��ر ثروت فرد در طول زمان و به تبع آن، مطلوبیت ناش��ی از مصرف 
می ش��ود. از س��وی دیگر، با توجه به متفاوت بودن ترکیب دارایی برای 
افراد مختلف، تغییر در قیمت مسکن باعث می شود ثروت افراد مختلف 
در مقایسه با یکدیگر تغییر کند. همچنین اگر از جنبه سرپناه به مسکن 
نگاه کنیم، اهمیت نوس��ان قیمت آن برای دولت حتی می تواند بیش��تر 
باش��د، زیرا نوسان های قیمت مس��کن و به ویژه افزایش های سریع آن، 
ازجمله تهدیدهایی اس��ت که دسترس��ی مردم به مس��کن را با چالش 

مواجه می کند.
هم��ه این حرف ها، مقدمه ای بود تا بدانیم که مطالعه بازار مس��کن و 
متغیرهای اثرگذار بر آن چقدر برای سیاس��ت گذاران و به ویژه محققان، 
مهم اس��ت. در همین زمینه، علی اکبر قلی زاد، داود جعفری سرش��ت و 
مهدی عسگری در پژوهشی با عنوان »نابرابری درآمد و استطاعت خرید 
مسکن در کالنشهرهای ایران با رویکرد شبه پنل« به بررسی این موضوع 
پرداخته اند و آن را در ش��ماره ۹0 فصلنامه »پژوهش ها و سیاس��ت های 

اقتصادی« منتشر کرد ه اند.
دگرگونی بازار مسکن با افزایش شدید قیمت ها

افزایش قیمت مس��کن در س��ال های اخیر تغییرات گسترده ای را در 
بازار مسکن و کل اقتصادی ایجاد کرده است، به طوری که باعث افزایش 
رونق در بخش مس��کن و افزایش انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن 
و کاهش دسترسی به مسکن به عنوان کاالی مصرفی شده است بنابراین 
نوعی جایگزین برای هر سیاستی در بخش مسکن وجود دارد که بسته 

به اهمیت هر کدام می توان سطحی بهینه از قیمت را تعیین کرد.
در س��ال های اخیر، افزایش قیمت مسکن مانع توانایی خرید مسکن 
بعضی از خانوارها شده است. این در حالی است که بسیاری از خانوارها 
که دارای مسکن بیش از نیاز مصرفی خود هستند، در پی کسب بازدهی 
ناش��ی از سرمایه گذاری در بخش مسکن، سود باالیی را کسب کرده اند. 
در واقع، در اقتصاد ایران فعالیت های مبتنی بر واس��طه گری دارای سود 
باالتری نس��بت به فعالیت های تولیدی اس��ت و به همین دلیل، درصد 

باالیی از نابرابری درآمد به  دلیل فعالیت در چنین بازارهایی است.
براساس آمار منابع رسمی بانک مرکزی، متوسط سهم هزینه مسکن 
از کل هزینه خانوار در اس��تان های مختلف بین ۱۷ تا 4۵درصد اس��ت 
که این سهم در استان های ایالم و تهران به  ترتیب کمترین و بیشترین 
اس��ت. در همین خصوص، متوسط کشوری حدود ۳2درصد است. برای 
تعدیل هزینه هاي مس��کن در س��بد مصرفی خانوار اساسی ترین راهکار 
تولید و عرضه مس��کن کم هزینه در مقیاس باالس��ت. این ش��اخص در 
بعضی از کش��ورها 2۵درصد اس��ت، اما فاصله این نرخ در کالنشهرهای 

کشور بیشتر است.

یکی از دالیل ناتوانی بس��یاری از خانوارها در تقاضای مسکن، افزایش 
نابرابری درآمد اس��ت. افزایش نابرابری درآمد به  صورت افزایش درآمد 
خانوارهای ثروتمند یا کاهش درآمد خانوارهای فقیر تعریف می شود. با 
توجه به اینکه در کش��ورهای در حال توس��عه درآمدها در حال افزایش 
اس��ت، بنابراین افزایش س��ریع تر درآمد خانواره��ای ثروتمند از دالیل 
افزای��ش نابرابری درآمد اس��ت. ش��اخص جینی یک��ی از متداول ترین 
ش��اخص های ارزیابی توزیع درآمد اس��ت که به تغیی��رات مبانی درآمد 
حس��اس تر است، اما شاخص آتکینس��ون برگرفته از تابع رفاه اجتماعی 
اس��ت و به  واس��طه امکان انتخاب پارامتر تابع ای��ن قابلیت را دارد که 
نابرابری را در س��طوح مختلف درآمدی جامعه اندازه گیری کند. در این 
پژوهش، برای ارزیابی نابرابری درآمد از ش��اخص ضریب جینی استفاده 

شده است.
نابرابری درآمد چقدر در خرید مسکن فقرا موثر است؟

به رغم ظرفیت باالی توس��عه ای کش��ور، کمبود مس��کن و استطاعت 
پایی��ن مالی خانوارها برای خرید آن از مش��کالت اساس��ی اقتصادی و 
اجتماعی کشور اس��ت. مطالعه حاضر، مسئله افزایش نابرابری درآمد و 
تاثیر آن بر اس��تطاعت خرید مسکن را به  صورت جامع ترین با استفاده 
از مدل س��ازی های علمی انجام داده و در صدد پاسخگویی به این سؤال 
بوده اس��ت که آیا ممکن اس��ت رفتار ثروتمندان و متعاقب آن،  افزایش 
نابرابری درآمد منجر به این ش��ود که خانواره��ای کم درآمد مجبور به 
پرداخت قیمت باالتر برای خرید س��رپناه ش��وند یا نه. بنابراین با مرور 
عوامل موثر بر قیمت و اجاره مس��کن در بعضی کالنش��هرها، به تحلیل 
نابرابری درآمد و اثر آن بر بازار مس��کن و چگونگی توانایی تامین مالی 

خرید مسکن توسط افراد دهک های پایین درآمدی پرداخته است.
در ای��ن بی��ن،  باید توج��ه کرد که افزای��ش نابراب��ری درآمد، قیمت 
کاالهای مصرف شده توسط فقرا را افزایش می دهد. شواهد غیرقابل انکار 
برای به دس��ت آوردن چنین رابطه ای زیاد س��خت نیس��ت. در طول 20 
سال گذشته، خانوارهای فقیر در آمریکا شاهد کاهش نسبی خودشان و 
تغییرات نامطلوب در پیامدهای مس��کن بوده اند. این فرضیه که افزایش 
درآمد ثروتمندان باعث مشکالت مالی خانوارهای فقیر برای تامین مالی 
مسکن می شود، موضوع جدیدی نیست. اگر افزایش درآمد ثروتمندان، 
قیمتی را که فقرا باید برای نیازهای مسکن بپردازند افزایش دهد، آنگاه 

می توان نتیجه گرفت که نابرابری تشدید شده است.
اس��تدالل می ش��ود که عملکرد ثروتمندان در بازار مسکن بر تقاضای 
مسکن افراد کم درآمد تاثیر دارد. با افزایش درآمد، تقاضا برای مسکن به 
 عنوان یک کاالی نرمال باید افزایش یابد. در اقتصاد به  خاطر فرصت های 
محدود س��رمایه گذاری و مالکیت نامناسب زمین های خصوصی، مسکن 
یک دارایی مطلوب برای اهداف س��رمایه گذاری است. در نتیجه، کشش 
درآمدی تقاضای س��رمایه ای مسکن بیش��تر از کشش درآمدی تقاضای 
مصرفی و سرپناه است. در بازار مسکن، نابرابری بیشتر درآمد و کاهش 
قیم��ت خری��د کم درآمده��ا و میان درآمدها باعث می ش��ود واحدهای 
مسکونی بیشتری توسط افراد پردرآمد خریداری شود و در نتیجه، نرخ 
واحدهای مس��کونی خالی افزایش می یابد. در این میان، افزایش درآمد 
خانوارهای ثروتمند قیمت تعادلی مس��کن را باالتر می برد چراکه قیمت 
در بازار امالک و دارایی تعیین می شود و در نتیجه، نسبت قیمت مسکن 

به درآمد با افزایش نابرابری درآمد باال می رود.
تحوالت مسکنی 7 شهر ایران در ربع قرن

علی اکب��ر قل��ی زاد، داود جعفری سرش��ت و مهدی عس��گری در این 
پژوهش، با ترکی��ب داده های مقطعی هزینه-درآمد خانوار که توس��ط 
مرکز آمار ایران تولید ش��ده و با روش های علم��ی، رفتار خانوارها را به 
مدت 2۵ س��ال بررسی کرده اند. این مطالعه برای دوره زمانی ۱۳۷0 تا 
۱۳۹4 انجام شده و شامل هفت کالنشهر تهران، کرج، مشهد، اصفهان،  
تبریز، شیراز و اهواز است که تنها مناطق شهری را دربر می گیرد. از آنجا 
که ثروتمندان بیش از تقاضای مصرف خود سرمایه گذاری سوداگرانه در 
مس��کن انجام می دهند، این رفتار عملکرد بازار مس��کن و تقاضای موثر 
مس��کن کم درآمدها و میان درآمدها را از طریق تش��دید نابرابری درآمد 
تحت تاثی��ر قرار می ده��د. نتایج این تحقیق نش��ان می دهد که افزایش 
نابرابری درآمد س��رانه خانوارها در کالنش��هرها اثر منفی و معنا داری بر 
درآم��د باقیمانده )مخارج غیرمس��کن خانوار( و اث��ر مثبت و معنادار بر 
نس��بت قیمت مس��کن به درآمد خانوار و نس��بت اجاره به درآمد دارد. 
افزای��ش نابرابری به  صورت افزایش ش��کاف بین گروه های دارای درآمد 
ب��اال و درآمد پایین منجر ب��ه کاهش قدرت خرید مس��کن خانوارهای 
کم درآمد و میان درآمد می ش��ود و کیفیت استفاده این خانوارها به طور 

معنادار کاهش می یابد.
در این مطالعه، برای نشان دادن استطاعت خرید مسکن از سه شاخص 
نس��بت قیمت مس��کن به درآمد خانوار، نسبت اجاره به درآمد و درآمد 
باقیمانده به عنوان متغیرهای وابسته استفاده شد تا تاثیر افزایش ضریب 
جینی خانوارها و دیگر متغیرهای مهم بر آنها اس��تخراج شود. سه مدل 
برآورد شد که در هر سه، تاثیر ضریب جینی بر میانگین لگاریتم درآمد 
باقی مانده و دو نس��بت مورد اش��اره از لحاظ آماری معنادار بود. درآمد 
باقی مانده به  صورت کس��ر هزینه اجاره از درآمد در طول سال محاسبه 
ش��د. با افزایش در نابرابری درآمد، درآم��د باقی مانده برای کم درآمدها 
و میان درآمد ه��ا کاهش و نس��بت اجاره به درآم��د افزایش می یابد که 
دقیقا مش��ابه نتایج مطالعات گذشته اس��ت که نشان می دهند افزایش 
نابراب��ری درآمد باع��ث کاهش درآمد باقی مانده، افزایش نس��بت اجاره 
به درآمد و کاهش اس��تفاده از مس��کن در خانوارهای ضعیف می ش��ود. 
افزای��ش نابرابری به  صورت افزایش ش��کاف بین گروه های دارای درآمد 
باال و درآمدهای پایین منجر به کاهش قدرت خرید مس��کن خانوارهای 
کم درآمد و میان درآمد می ش��ود و کیفیت استفاده این خانوارها به طور 
معنادار کاهش می یابد. همین طور افزایش نابرابری درآمد باعث کاهش 
درآمد خانوارهای کم درآمد می ش��ود و توانایی آنها را در کس��ب درآمد 
کاه��ش می ده��د. از طرفی، هرگون��ه افزایش نابراب��ری درآمدها باعث 
افزایش قیمت مسکن می شود و این افزایش قیمت مسکن باعث کاهش 
قدرت خرید مس��کن برای خانوارهای کم درآمد و میان درآمد می ش��ود، 
اما اس��تطاعت خرید مس��کن برای خانوارهای ثروتمند افزایش می یابد، 
چراکه منافع و قدرت خرید خانوارهای ثروتمند به واس��طه رشد قیمت 
مس��کن، افزایش می یابد. نتای��ج این تحقیق همچنین نش��ان می دهد 
درآمد دائمی، اثر مثبت و معناداری بر اس��تطاعت خرید مسکن دارد و 
افزایش آن باعث افزایش درآمد باقی مانده و همین طور کاهش نس��بت 

اجاره به درآمد برای خانوارهای کم درآمد و میان درآمد می شود.

مسکن چگونه از کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای در ربع قرن تبدیل شد؟

تحوالت مسکن در 7 کالنشهر ایران

فرصت امروز: اتاق تعاون ایران درحالی از مهرماه امس��ال، طرح شامخ 
ساختمان را اجرا کرده که تازه ترین گزارش این نهاد نشان می دهد رقم 
ش��اخص مقدار تولید یا ارائه خدمات در دی ماه امس��ال 42.۹۳ و رقم 
شاخص میزان فروش 40.۷۶ بوده که از بهبود اندک وضعیت ساختمان 

نسبت به آذرماه حکایت دارد.
همچنین طبق آمارهای بان��ک مرکزی، تعداد معامالت آپارتمان های 
مس��کونی تهران در دی ماه امس��ال به ۱0 هزار و ۷00 واحد رسیده که 
بیانگر رش��د ۱2.۱درصدی نسبت به ماه قبل و رشد ۵۹درصدی نسبت 
به دی ماه س��ال قبل اس��ت. براس��اس آنچه مرکز آمار اتاق تعاون ایران 
گ��زارش داده، با توجه به افزایش تقاضا در برخی صنایع س��اختمانی به 
دلیل قرارگیری در ماه های پایانی س��ال، میزان سفارشات جدید با رقم 
شاخص ۳8.۵۹ کمی افزایش یافته ولی موجودی مواد اولیه و تجهیزات 
خریداری شده با رقم ۳۶.4۱ نسبت به ماه گذشته تغییر خاصی نداشته 
که تحریم ها و مش��کالت موجود در ترخی��ص کاال، بی ثباتی قیمت ها و 
کمبود تقاضای موثر در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال های قبل، در این 
زمینه موثر بوده اس��ت. در یک دس��ته بندی کلی، بخش ساختمان در 

ایران ش��امل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی )تجاری و عمرانی( 
اس��ت که در بخش مسکونی طبق آمار منتشره توسط بانک مرکزی، در 
دی ماه ۹8 تع��داد معامالت آپارتمان های مس��کونی تهران به ۱0۷00 
واحد رس��یده که نس��بت به ماه قبل ۱2.۱درصد و نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ۵۹درصد افزایش را نشان می دهد. متوسط قیمت هر متر مربع 
زیربنای واحد مس��کونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
ش��هر تهران نیز با 2.2درصد افزایش نس��بت به ماه قبل و 40.۹درصد 
افزایش نس��بت به ماه مشابه سال گذش��ته به رقم ۱۳.8 میلیون تومان 
رسیده اس��ت. براساس اطالعات آماری، قیمت خرید مواد اولیه تنها در 
برخی اقالم )۷۳.۳۷( نس��بت به آذر اندک��ی کاهش را تجربه کرد و در 
نتیجه قیمت فروش محصوالت و خدمات موردنیاز بخش س��اختمان با 
رقم ش��امخ )۵۵.۹8( نس��بت به ماه گذشته در حد بسیار جزئی کاهش 
یافته که البته کمبود تقاضای موثر جهت س��اخت و ساز در سال جاری 
و تالش جهت افزایش توان رقابتی در وقوع این امر بی تاثیر نبوده است.

می��زان به کارگی��ری نیروی انس��انی نی��ز در مجموع با رقم ش��امخ 
4۱.8۵ تغییر محسوس��ی نداشته اس��ت؛ ضمن اینکه برای پاسخگویی 

به تقاضاهای موجود فصل آخر س��ال از می��زان تعدیالت نیروی کار در 
این ماه کاس��ته شده است. همچنین مصرف حامل های انرژی همچنان 
ب��ه دلیل کاهش فعالیت بخش��ی از کارگاه های تولی��دی نظیر تولیدات 
س��ازه های فل��زی با افزایش مج��دد قیمت آهن و میلگ��رد در دی ماه، 
کاهش فعالیت های س��اخت و س��از و نیز صرفه جوی��ی به دلیل افزایش 

قیمت برخی حامل های انرژی، در حد نامحسوسی کاهش یافته است.
ب��ا وجود موانعی نظی��ر تحریم ها و کاهش مب��ادالت ارزی، با اجرای 
قان��ون معافیت مالیات��ی درآمدهای صادراتی و افزای��ش حجم تولید و 
فعالیت ه��ای بازاریابی در ماه های پایانی س��ال، می��زان صادرات اندکی 
افزایش یافته و عدد 4۷.28 را نش��ان می دهد. میزان محصوالت ناتمام 
ی��ا در نوبت ف��روش در این ماه ب��ه دلیل افزایش اندک س��رعت انجام 
سفارش��ات و تالش جهت تحویل به موقع سفارش��ات در ماه های پایانی 
س��ال، افزایش نیافته و تا حدودی در جهت کاهش پیش رفته اس��ت. با 
توجه به انتظار افزایش تقاضا در ماه های پایانی س��ال،  فعاالن اقتصادی 
نسبت به بهبود فعالیت های این بخش در بهمن ماه خوشبین بوده و رقم 

شاخص ۵4.8۹، موید این مطلب است.

جدیدترین گزارش طرح شامخ ساختمان منتشر شد

رشد 5۹درصدی معامالت آپارتمانی تهران نسبت به سال گذشته

دریچه

از آلودگی شترهای جاسک تا ادامه پروازهای چین به ایران
آخرین خبرها از »کرونا  ویروس«

با وجود اینکه از عصر جمعه گذشته، پروازهای مستقیم ایران به 
چی��ن و بالعکس به حالت تعلیق درآمده بود، به نظر می رس��د این 
پروازها با راه و روش��ی دیگر ادامه دارند و مسئوالن برای جلوگیری 
از شیوع ویروس »کرونا« در ایران باید جدی تر به این موضوع ورود 
کنند. در همین حال، خبرهای راس��ت و دروغ بس��یاری به واسطه 
ش��یوع »کرونا وی��روس« در ایران به راه افت��اده که موجب هراس 
عمومی جامعه شده است. در تازه ترین نمونه این خبرها اعالم شده 
که شترهای بندر جاسک آلوده به ویروس »کرونا« هستند و انتشار 
این ش��ایعه در حالی منجر به وحش��ت مردم این منطقه ش��ده که 
بس��یاری از کارشناسان از تفاوت ویروس مشاهده شده در شترهای 

بندر جاسک با ویروس کرونا کشنده 20۱۹ خبر می دهند.
به گزارش فارس، سه هفته ای است که سونامی ویروس »کرونا« 
دولت چین را درگیر خود کرده است. مقامات بهداشتی کشور چین 
در آخرین اظهار نظر خود، شمار قربانیان ویروس کرونا را ۳۶0 نفر 
و افراد مبتال در سراس��ر چین را ۱۶ هزار و ۶۶۵ نفر اعالم کرده اند. 
برمبنای صحبت های مس��ئوالن وزارت بهداش��ت ایران اما تاکنون 
هیچ مورد ابتال به ویروس کرونا در کش��ور دیده نش��ده، اما به نظر 
می رسد شایعات کرونا بسیار س��ریع تر از این ویروس عمل کرده و 

خود را به ایران رسانده اند.
اخیرا ش��ایعه ای مبنی بر مشاهده ویروس کرونا در شترهای بندر 
جاس��ک و همچنین احتمال انتقال این ویروس از شتر به انسان در 
فضای مجازی دس��ت به دس��ت می شود. بررس��ی منابع اولیه خبر 
آلوده ش��دن شتر به ویروس کرونا مشخص می کند، این شایعه پس 
از رسانه ای شدن نامه هشدارآمیز سرپرست شبکه بهداشت و درمان 

جاسک به بیمارستان خاتم االنبیا این شهر مطرح شده است.
بدسلیقگی در نحوه انتشار خبر آلودگی شترها به »کرونا«

در همین راس��تا، علی صفر ماکنعلی، معاون بهداشتی و پیشگیری 
س��ازمان دامپزش��کی با اشاره به اینکه ش��ترهای جاسکی به نوعی از 
ویروس کرونا مبتال ش��ده اند که هی��چ ارتباطی با گونه  جدید ویروس 
کرونا با نام »کرونا ویروس 20۱۹« ندارد، گفت: اطالع رسانی که توسط 
سرپرست شبکه بهداشت و درمان جاسک انجام شده در شرایط فعلی، 
نهایت بدسلیقگی محسوب می شود و این شیوه اطالع رسانی می تواند 

موجب ایجاد وحشت بی مورد در میان مردم شود.
به گفته معاون بهداش��تی و پیشگیری س��ازمان دامپزشکی، طبق 
جدیدترین دستاوردهای علمی، هیچ ارتباطی بین ویروس کرونا 20۱۹ 
و حیوان های اهلی مثل شتر که برای تولید غذا استفاده می شود وجود 
ن��دارد. این یعنی تا امروز ردپایی از این ویروس در دام های اهلی مورد 

استفاده در تولید غذای انسان دیده نشده است.
همچنین فاطمه نوروزیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان درباره تفاوت های ویروس موجود در ش��ترهای بندر جاسک 
و ویروس کرونا 20۱۹، گفت: ویروسی که در چین این روزها در حال 
انتقال بین انس��ان ها بوده، ناش��ی از ویروس کرونای ن��وول 20۱۹ یا 
کروناویروس جدید بوده که با کروناویروسی که پیشتر در شترها دیده 

شده، متفاوت است.
اما یکی از دالیل اصلی تفاوت بین ویروس عامل بیماری مرس در 
شترهای بندر جاس��ک با ویروس کرونا کشنده 20۱۹، درمان پذیر 
بودن عامل بیماری مرس است. محمد جانباز، مدیرکل دامپزشکی 
هرم��زگان در این باره می گوید: با کنترل، پایش و آزمایش ۳0 نفر 
شتر که برای کش��تار در جاسک در حال حمل بود، متوجه ابتالی 
آنه��ا به ویروس از نوع مرس ش��دیم که ب��ا کروناویروس در چین 
متفاوت اس��ت. شترهای آزمایش ش��ده به سرعت قرنطینه شدند و 
پ��س از 2۱ روز آزمایش مجدد از آنها انجام ش��د که این بار جواب 

آزمایش منفی بود.
بنابراین با توجه به این صحبت ها، آلوده شدن حیوانات اهلی منطقه 
جاسک نظیر شتر، به ویروس »کرونا« که صدها نفر را در چین از پای 
درآورده اس��ت، بیش از آنکه خبری موثق باشد، یک کژتابی رسانه ای 
اس��ت که به دلیل نحوه انتشار نامناسب این خبر در رسانه ها به وجود 

آمده است.
چرا پروازهای چین به ایران هنوز ادامه دارد؟

در این میان، جالب اس��ت ک��ه به رغم مصوبه تعلی��ق پروازهای 
بین چی��ن و ایران، اما این پروازها کم��اکان ادامه دارد. به گزارش 
ایس��نا، جمعه یازدهم بهمن ماه بود که جلسه ای به ریاست اسحاق 
جهانگی��ری، معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای بهداش��ت، 
اطالعات، کش��ور، امور خارجه، راه و شهرس��ازی و نمایندگان سایر 
دستگاه ها برگزار شد تا برنامه ریزی و تمهیدات الزم برای پیشگیری 
از ورود وی��روس کرونا در کش��ور انجام و راهکاره��ای مقابله با این 
ویروس بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ شود. در این جلسه به گفته 
رضا جعفرزاده س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی کشوری، پروازهای 
رفت و برگش��ت ایران-چین به حالت تعلیق درآمد و برای بازگشت 

مسافران ایرانی از چین تمهیدات الزم اندیشیده شد.
اما با وجود اینکه این مصوبه عصر روز جمعه ابالغ ش��د، همچنان 
در روزهای گذش��ته ش��اهد ادامه  این پروازها هس��تیم، چراکه در 
سایت های خرید و فروش اینترنتی بلیت هواپیما همچنان بلیت این 
پروازها فروخته می ش��ود و ایرالین های خارجی اقدام به جابه جایی 
مس��افران از ایران به چین و چین به ایران می کنند که می توان به 
عمان ایر، اتحاد ایرویز، چاینا سوترن ایرالینز و . . . اشاره کرد. البته 
س��فیر چین در تهران در توییتی مدعی شد که مدیرعامل شرکت 
هواپیمایی ماه��ان برای ادامه  همکاری با چین اعالم آمادگی کرده 
اس��ت، اما در این س��ایت ها خبری از فروش بلیت هواپیمای ماهان 

نیست.
همچنی��ن یکی دیگ��ر از اتفاقاتی ک��ه در این زمین��ه می افتد و 
به نظر می رس��د باید برای آن تدبیری اندیش��یده ش��ود، پروازهای 
غیرمس��تقیم به چین اس��ت که با چند ش��رکت هواپیمایی انجام 
می شود. به عنوان مثال، یک مسافر می تواند برای رفتن به پکن، از 
فرودگاه امام خمینی )ره( و با ش��رکت هواپیمایی عمان ایر به دوبی 
برود و از آنجا با ش��رکت هواپیمایی اتحاد امارات این کش��ور را به 
مقصد چین ترک کند و این پروازها در مس��یر برگشت وجود دارد 
که با توجه به اینکه بس��یاری از این کش��ورها پروازهای خود را به 
ش��هرهای مختلف چین ممنوع کرده اند، مس��ئوالن باید فکری به 
حال این مس��اله کنند، چراکه ه��دف از ممنوعیت و لغو پروازها به 
چین کنترل مبادی ورودی کش��ور برای پیشگیری و جلوگیری از 

ورود ویروس کرونا بوده است.
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فرصت امروز: نظام چندنرخی ارز از جمله چالش های همیشگی اقتصاد 
ای��ران بوده و با اینکه اقتصاددانان بارها نس��بت ب��ه پیامدهای مخرب ارز 
چندنرخی هش��دار داده اند، اما با این حال، دود این سیاست گذاری اشتباه 
همچنان به چشم اقتصاد ایران فرو می رود. تازه ترین نمونه واقعیت تلخ ارز 
چندنرخی به تخصی��ص ارز 4200 تومانی برمی گردد که تبعات آن را در 
یکی دو س��ال گذشته مش��اهده کرده و به عینه دیده ایم که تخصیص ارز 
ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی چه فسادها و رانت هایی را به دنبال 
داشته است. تجربه تاریخی این مسئله در اقتصاد ایران نشان می دهد دولت 
با سیس��تم ارز چندنرخی همواره در تخصیص بهینه منابع دچار مش��کل 
ش��ده و در نتیجه، رانت خواری و فعالیت هاي س��وداگرانه در اقتصاد شکل 
مي گیرد، اما به رغم همه این هش��دارها، ارز 4200 تومانی همچنان مورد 
توجه نظام تصمیم گیری در اقتصاد ایران است و در بودجه سال آینده نیز 

حضوری مستمر دارد.
تبعات چندنرخی بودن ارز در اقتصاد ایران

از ش��روع تخصی��ص ارز دولت��ی ت��ا همین ح��اال، روزی نب��وده که 
کارشناس��ان و اقتصاددانان درباره تبعات نظ��ام ارز چندنرخی صحبت 
نکنند و هش��دار ندهند. در تازه ترین نمونه، علی اصغر س��میعی، رئیس 
اس��بق کانون صراف��ان، تبعات ارز چندنرخی را هم ب��رای اقتصاد و هم 
برای اعتماد عمومی جامعه مخرب و کمرش��کن دانست و گفت که اگر 
از همین فردا سیاس��ت چندنرخی ارز برچیده شود، گامی مثبت به نفع 

اقتصاد ایران برداشته خواهد شد.
س��میعی در گفت وگو با خبرآنالین، ابتدا به وضعیت ب��ازار ارز در یکی 
دو س��ال گذشته اش��اره کرد و گفت: در ابتدای س��ال ۹۷ به بهانه خروج 
غیراخالقی آمریکا از برجام، قیمت ارز دچار تالطم شدید شد و دالر آمریکا 
تا باالی ۱8 هزار تومان هم قیمت خورد. هرچند با دخالت دیرهنگام ولی 
شتاب زده بانک مرکزی، قیمت دالر طی تالطماتی به زیر ۱0 هزار تومان 
ه��م رس��ید، ولی در آن نرخ چندان طاقت نیاورد و ب��از به باالی ۱۳ هزار 
تومان رسید و متاسفانه همراه با نوسانات و البته با تالطم کمتر ادامه یافت.
رئیس اس��بق کانون صرافان با بیان اینکه از ابتدای سال ۹8 سعی شد 
جلوی نوسان شدید ارز گرفته شود و بازار آزاد تا حدی اداره شد، ادامه داد: 
با وجود این کنترل بازار ارز اما باز هم بین کمترین و بیشترین قیمت ها در 
سال ۹8 گاهی بیش از ۳0درصد اختالف بود که برای ارز مقدار نامتعارفی 
محس��وب می ش��ود؛ مخصوصا که بارها جای کمترین قیمت و بیشترین 
قیمت عوض شد که خود این به نوعی ایجاد رانت می کرد و باعث تشویق 

سفته بازان و بورس بازان به دخالت در این بازار می شد.
به گفته س��میعی، اگر در سال ۹۶ قیمت دالر واقعی تر عرضه می شد و 

ب��ه ضرب تزریق بیش از تقاضا قیمت را پایین نگه نمی داش��تند و در اول 
س��ال ۹۷ هم به قیمت غیرواقعی 4200 تومان اصرار نمی ورزیدند و اجازه 
می دادند تا بازار خود قیمت را تنظیم کند، تا آخر س��ال ۹۷  قیمت دالر 

نمی توانست  از مرز ۹ هزار تومان عبور کند.
وی ادامه داد: قیمت دالر در سال ۹8 نیز حتی با همین نرخ تورم اعالمی 
40درصدی، می توانست با شیب مالیم تا حداکثر ۱۳ هزار تومان باال برود 
و البته بدون نوسان، ولی به هر حال ناخدایان کشتی اقتصاد کشور، افکار 
دیگری داشتند و دارند. از یک طرف، عالقه مند به نرخ های متنوع برای ارز 
هس��تند و از طرف دیگر، آرزوهای خود را که البته آرزوی همه ما هست، 
ب��ه عنوان تحلیل و پیش بینی ارائ��ه می کنند؛ در حالی که علم اقتصاد به 

بی رحمی معروف است و با هیچ کس رودربایستی ندارد.
آسیب های نظام ارز چندنرخی در اقتصاد

رئیس اسبق کانون صرافان به آسیب های چندنرخی بودن ارز اشاره کرد 
و ادامه داد: البته گاهی با سخن نامهربان و غیرقانونی یک کشور زورمند، 
ممکن است جوی منفی ایجاد شود و در عین حال ممکن است با لبخندی 
دیگر از س��وی مس��ئولی دیگر، جو قدری مثبت ش��ود، ولی واقعیت های 
اقتص��ادی در اثر هیچ جو مثبت و یا منفی تغییر جدی نمی کند و وظیفه 
اصل��ی بانک های مرکزی هم در همه جای دنیا ایس��تادگی در مقابل این 

جوسازی های عمدی یا اتفاقی است.
به اعتقاد س��میعی، باید در موقع مناسب با تزریق های مثبت و در زمان 
دیگر با تزریق منفی جلوی باالرفتن ها یا ریزش مصنوعی قیمت ها را بگیرند؛ 
نه اینکه یک جا خودشان را ببازند و بگویند ما درب خزانه بانک مرکزی را 
قفل می زنیم و یک جا ذوق زده ش��وند و همراه بازار شروع به تزریق بیش 
از تقاضا کرده و از پایین آمدن مقطعی قیمت ها، اس��تقبال و ابراز ش��عف 
کنن��د. در هر حال باز هم جای ش��کر دارد که در س��ال ۹8 با تمهیداتی 
جلوی تالطمات شدید گرفته شد؛ هرچند که کماکان چندنرخی بودن ارز 
همچ��ون زخمی بر پیکر اقتصاد م��ا باعث خونریزی و صدمه دائم بر پیکر 

نحیف اقتصاد کشور است.
او اعتقاد دارد که اگر از همین فردا سیاس��ت چندنرخی برچیده ش��ود، 
گامی مثبت به نفع اقتصاد کش��ور برداشته ش��ده می شود. گام های مهم 
دیگری که می ش��ود برای بهبود وضعیت اقتصادی برداش��ت، کنترل نرخ 

تورم، اصالح نرخ بهره و مخصوصا اصالح نظام مالیاتی کشور است.
س��میعی با اشاره به نظام مالیاتی کشور متذکر شد: نظام مالیاتی کشور 
هن��وز با هم��ان روش زمان قبل از انق��الب اداره می ش��ود؛ در حالی که 
مترقی ترین روش اخذ مالیات در فقه پویای ش��یعه موجود اس��ت. شاید 
برخ��ی فکر کنند، روش اخذ مالیات و تعرفه گم��رک یا عوارض خروج از 

کشور، چه ربطی به قیمت و وضعیت ارز دارد؟ ولی باید دانست در جهان 
امروز مسائل اقتصادی کامال زنجیروار به یکدیگر مرتبط است.

عاقبت نرخ های غیرواقعی در اقتصاد چیست؟
س��میعی در پایان س��خنانش به نقل داس��تانی پرداخت و گفت: اجازه 
دهید داستانی تعریف کنم. گفتند شخصی مغازه چلوکبابی داشت، مدیر 
چلوکبابی بررس��ی کرد و دید با توجه به قیمت گوش��ت و برنج و روغن و 
اجاره مغازه و حقوق کارمندها و کارگرها روزانه هزار چلوکباب پرس��ی 8 
هزار تومان تمام می شود. گزارش قیمت تمام شده را به صاحب چلوکبابی 
اعالم کرد و نظر کارشناس��ی خود را مبنی بر اینکه خوب اس��ت هر پرس 

چلوکباب را ۱0 هزار تومان بفروشیم، اعالم داشت.
رئیس اسبق کانون صرافان ادامه داد: اما نظر صاحب چلوکبابی این نبود. 
دستور داد هر پرس چلو کباب به قیمت ۵ هزار تومان قیمت گذاری شود 
و به فروش برسد و چون آدم ثروتمندی بود، روزانه ۳ میلیون تومان زیان 
حاصل را از جیبش پرداخت می کرد، ولی به این هم بسنده نکرد و دستور 
داد به رفقای نزدیکش که مثال ۱00 نفر می شدند، هر پرس چلوکباب به 
قیمت ۳ هزار تومان فروخته ش��ود. قیمت دیگری هم برای اقوام در نظر 
گرفت و خالصه مابه التفاوت آن قیمت ها را خودش پرداخت می کرد، اما در 
نهایت دو اتفاق باعث عدم موفقیت او ش��د؛ یکی اینکه ثروت و درآمدهای 
او دچار نقصان ش��د و دیگر اینکه هر روز به مش��تری های این چلوکبابی 
اضافه می شد، یعنی کس��انی که مصرف شان مثال هفته ای یک چلوکباب 
بود، چون چلوکباب با قیمت غیرواقعی و ارزان عرضه می شد، هر روز اقدام 
به خرید چلو کباب می کردند، کس��انی هم پیدا ش��دند که شروع کردند 
چلوکب��اب ۱0 هزار تومانی را ۵ هزار توم��ان بخرند و ببرند ۷ هزار تومان 
بفروش��ند و البته اقوام و دوس��تان هم که س��ود مضاعف می بردند. با این 
توصیف، خوب می شود حدس زد که بعد از مدتی سرنوشت این چلوکبابی 

به کجا می رسد.
به گفته سمیعی، در واقع سرنوش��ت هر ارزان فروش بی منطقی همین 
خواهد بود. هم باعث اس��راف در جامعه می شود، هم باعث گمراهی مردم 
می ش��ود و هم باعث ورشکستگی قیمت گذاران بی منطق می شود. از همه 
مهم تر، اخالق اجتماعی را تضعیف می کند و معموال عاقبت این کارها هم 
به خی��ر نمی انجامد. فرقی نمی کند این نرخ غیرواقعی برای ارز باش��د یا 
حامل های انرژی، برای تعرفه های گمرکی باش��د یا اخذ مالیات بر درآمد، 
چراکه قیمت در همه جا به معنای عالمت است. عالمت غلط چه برای ارز 
باش��د و چه برای بنزین، چه برای حقوق کارمندان و کارگران باشد و چه 
برای مالیات و عوارض خروج از کش��ور، سم مهلک است و باعث گمراهی 

فعاالن اقتصادی و نهایتا صدمه به اقتصاد کشور خواهد شد.

عاقبت ارزان فروشی ارز چه می شود؟

مصائب ارز چندنرخی
رویداد

تفاهم نامه سه جانبه بررسی ابعاد تعارض منافع امضا شد
از وقوع فساد در صدور مجوز تا 

قانونمندشدن تعارض منافع
فرصت امروز: تفاهم نامه سه جانبه بررسی ابعاد تعارض منافع و تاثیر آن 
بر رفاه اجتماعی، روز گذشته با هدف مقابله با فقر بین جهاد دانشگاهی، 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مرکز پژوهش های مجلس 
به امضا رسید. این تفاهم نامه به منظور ارتقای همکاری سه جانبه در زمینه 
بررسی ابعاد تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی و تدوین سند مقابله 
با تعارض منافع انجام ش��ده و مش��ارکت در تدوین سند جامع مقابله با 
تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی و ارائه  آن به روسای قوای مقننه 
و مجریه، مشارکت در جلب حمایت اجتماعی و سیاست گذاران مرتبط از 
تصویب و اجرای سند و مشارکت در نظارت بر اجرای سند ازجمله اهداف 

آن خوانده شده است.
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراس��م امضای این تفاهم نامه به 
مواردی از وقوع فس��اد و تعارض منافع در صدور مجوزها، اش��اره کرد و 
گفت: الیحه مدیریت تعارض منافع را در ۳۹ ماده تقدیم مجلس کرده ایم 
و امیدواریم در اولین فرصت، مصوب شده و زمینه  قانونی برخورد با این 

تخلفات فراهم شود.
به گفته محمد ش��ریعتمداری، پژوهش های علمی نشان می دهد که 

رابطه منطقی بین افزایش فساد و کاهش رفاه زندگی مردم وجود دارد.
روایت شریعتمداری از قانونمندشدن تعارض منافع

او با بیان اینکه تعارض منافع در کشور قانونمند شده و در همه ارکان 
کش��ور رسوخ کرده اس��ت و باید با مصادیق آن برخورد شود، افزود: اگر 
نتوان فس��اد را کنترل کرد، در مسیر کاهش رفاه اجتماعی گام برداشته 
می شود که زیبنده جامعه ما نیست. پیش از انقالب حاشیه نشینی و فقر 
در بین مردم در حال گسترش بود، بر این اساس همه شعارهای آن دوران 
بر رفع تبعیض و برخورد با فساد قرار داشت و این موضوع از دغدغه های 

رهبر کبیر انقالب بود.
شریعتمداری با تاکید بر مبارزه با فساد گفت: در جامعه ما مرسوم شده 
که وقتی صحبت از فقر می شود فقربازی راه می افتد و جلساتی تشکیل 
می ش��ود که درباره فقر و فساد گفت وگو کنیم؛ این امر جامعه را خسته 

کرده و باید تالش کنیم جنبه های عملی و عملیاتی پررنگ شود.
وزیز تعاون با اش��اره ب��ه اینکه باید اقدام عملی برای مب��ارزه با فقر و 
فساد انجام شود و دستگاه ها باید در این زمینه فعال باشند، گفت: برای 
نمونه اکنون قوانین و بخش��نامه های سازمان تامین اجتماعی منشأ بروز 
فساد است و یکی از مصادیق آن وجود کارگزاری هاست. در بهزیستی نیز 
همینطور اس��ت خودمان ناظر و منظور بوده و به عبارتی مجری و ناظر 
بهزیستی بر خیریه ها هستیم. این حرکت در بهزیستی آغاز شده که کار 

یا در بخش خصوصی یا در دولت دنبال شود.
وی با تاکید بر روش��ن کردن نورافکن ها بر زوایای تاریک موجود گفت: 
یک نمونه دیگر این است که خود سازمان فنی و حرفه ای مجوز تاسیس 
آموزش��گاه می دهد و از آن س��و برای خودش��ان و دوستان ش��ان مجوز 
آموزشگاه می گیرند. با مثال هایی که بیان کردم متاسفانه شاهد هستیم 
که تعارض منافع را در کش��ور قانونمند کرده ایم بنابراین باید با مصادیق 

واقعی تعارض برخورد کنیم و مردم آن را احساس کنند.
چرا در ایران موسسات خیریه بزرگ وجود ندارد؟

احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم، 
با بیان اینکه تعارض منافع در ابعاد مختلف از دغدغه ها و مس��ائل مهم 
اقتصادی است، گفت: طرحی در این زمینه در سال ۹۷ آماده و آبان ماه 
امس��ال الیحه ای تقدیم مجلس شورای اسالمی شد. تعارض منافع یکی 
از موتورهای اصلی کاهش رفاه و فقر و راه حل آن این اس��ت که تعارض 
باید تبدیل به هماهنگی منافع ش��ود. به گفت��ه وی، تعارض می تواند در 
بخش خصوصی، نهادهای عمومی و جناح های سیاسی وجود داشته باشد، 
ب��ا افزایش هزینه های دولت، عدم کارایی در سیس��تم اجرا رخ می دهد. 
در واق��ع، تعارض بین س��ازمان ها و درون آنها موجب افزایش هزینه ها و 
ناکارآمدی است و برای کاهش تورم هم باید تعارض منافع را کنترل کنیم. 
به عنوان مثال، وقتی در بخش خصوصی هماهنگی ایجاد نشود کارخانه ها 

نمی توانند با صنایع مشابه در کشورهای دیگر رقابت کنند.
میدری با طرح این سوال که چرا موسسات خیریه و تشکل های صنفی 
ب��زرگ در ای��ران نداریم، ادام��ه داد: علت این امر، ع��دم هماهنگی بین 
نهادهای مردمی است و مشکالت مختلفی برای نهادها ایجاد کرده است. 
تعارض در جناح های سیاس��ی نیز همان اختالف بین گروه های سیاسی 
است و می تواند ریشه تعارضات باشد. در این تفاهم نامه، تعارض در نظام 
رفاه اجتماعی مدنظر است و به عنوان شناسایی و از بین بردن ریشه  فساد 
از سال قبل در دستور کار وزارت رفاه قرار گرفته و برخی موارد حل شده 
اس��ت. به گفته وی، بخش پژوهش��ی این تفاهم نامه را جهاد دانشگاهی، 
تکمیل کرده، طرح ارائه ش��ده به مجل��س را مرکز پژوهش های مجلس 
ش��ورای اسالمی دنبال می کند و ما هم به عنوان آزمایشگاهی برای حل 
تعارض اقدام خواهیم کرد. او با اش��اره به اش��تغال همزمان در دو بخش 
دولتی و خصوصی که موجب تعارض منافع اس��ت، گفت: در تفاهم نامه 
به این موضوع پرداخته می شود و می تواند تبعاتی به همراه داشته باشد. 
نمونه آن، اش��تغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی است. 
شکل دیگر تعارض، تعارض درآمد و وظیفه است. عالوه بر این، وقتی افراد 
بعد از اتمام شغل به بخش خصوصی بروند یا رفت و آمد به بخش دولتی 

داشته باشد، تعارض به وجود می آید.
تعارض منافع به  دنبال سیاست زدایی از مقابله با فساد است

همچنین محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه این 
مراسم گفت: برون دادهای اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری مانند رشد، 
فقر، درآمد و ... متناسب با سیستم های عمومی هر کشوری است. یکی از 
اولویت های هر دولت و مجلسی بازآفرینی در اصالح بخش عمومی است 
و اگر ساختارها تغییر نکند با رفتن و آمدن ها بازآفرینی  تغییری را شاهد 
نخواهیم بود. بحث تعارض منافع دو ویژگی عمده برای مقابله با فساد و 

افزایش کارایی به وجود می آورد.
به گفته قاس��می، در حوزه مقابله با فس��اد تاکید بر پیش��گیری دارد؛ 
تقسیم کار بین مجموعه های اجرایی کشور زمینه ای برای فساد درست 
می کند. بحث تعارض منافع اگر در دس��تور کار جدی قرار بگیرد چنین 
مشکالتی به وجود نمی آید. همچنین سیاست زدایی از موضوعات اصلی 
دیگر است که با فساد مقابله می کند. تجربه کشورها نشان می دهد هرگاه 
سیاس��ت های مقابله با فساد وارد دستگاه های سیاسی شده موفق نبوده، 
بحث تعارض منافع به دنبال سیاس��ت زدایی از مقابله با فس��اد است. به 
دنبال این اهداف، طرحی نوشته شد و تقدیم مجلس شد و اگر این طرح 
به نتیجه ای برسد از کارهای ماندگاری خواهد بود که کل مدیریت کشور 

را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
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با وجود ش��ک و تردید در تحقق درآمدهای در نظر گرفته ش��ده برای 
بودجه س��ال آینده و اعتق��اد اقتصاددانان به عدم تحق��ق این نوع منابع 
درآم��دی که یک��ی از آنها واگذاری ۵0 هزار میلیارد تومانی اموال اس��ت، 
مع��اون وزیر اقتصاد، تحق��ق واگذاری اموال مالی و س��رمایه ای در الیحه 
بودج��ه ۱۳۹۹ را در گ��رو دادن اختیارات و امکانات ب��ه وزارت اقتصاد در 
این زمینه می داند و می گوید که اگر امکاناتی برای شناسایی سازمان های 
دارای اموال مازاد و انتقال س��ریع آنها ب��رای فروش به وزارت اقتصاد داده 
شود، بخش زیادی از واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای انجام می شود.

به گزارش ایسنا، از زمانی که الیحه بودجه ۱۳۹۹ توسط رئیس جمهور 
در ۱۷ آذر به مجلس تحویل داده ش��د، کاهش درآمدهای نفتی و تحقق 
مناب��ع جایگزین درآمدهای نفتی همچون مالی��ات و واگذاری اموال مالی 
و س��رمایه ای از جمله موضوعات مورد ش��ک و تردید بود؛ به گونه ای که 
اکثر اقتصاددانان درآمدهای تعیین شده در این الیحه را غیرقابل تحقق و 
عملیاتی دانس��تند و به گفته آنها، این عدم اطمینان از تحقق درآمدها در 

آخر موجب کسری بودجه برای دولت خواهد شد.
در منابعی که دولت برای س��ال آینده در الیحه بودجه پیش بینی کرده 
484 هزار میلیارد تومان منابع عمومی در نظر گرفته شده که حدود ۱24 
هزار میلی��ارد تومان مربوط به واگذاری دارایی مال��ی، 2۶۱ هزار میلیارد 
تومان برای درآمدهای مالیاتی و ۹8 هزار میلیارد تومان نیز برای واگذاری 

دارایی های سرمایه ای است.
در راس��تای تحقق این منابع درآمدی نیز در الیحه بودجه س��ال آینده 
دو بند در تبصره )۱2( به عنوان حکم در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته 
تا بتواند ارقام پیش بینی شده را محقق کند. به نحوی که در جزء )2( بند 
»د« این تبصره به وزارت اقتصاد اجازه داده شده با هماهنگی سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور نسبت به مکان محور کردن اطالعات اموال غیرمنقول 

دولتی اقدام کند. همچنین نسبت به مولدسازی دارایی های دولت تا 8000 
میلیارد تومان با اس��تفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر 
نیاز دس��تگاه های اجرایی به استثنای انفال بدون رعایت تشریفات مربوط 
به تصویب هیات وزیران اقدام کند که در این رابطه دس��تگاه های اجرایی 

مکلف به همکاری با وزارتخانه شده اند.
ع��الوه بر ای��ن، در جزء )۳( این بن��د به وزارت اقتص��اد و دارایی اجازه 
داده شده تا س��قف 40هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های منقول و 
غیرمنقول مازاد دولت به اس��تثنای انفال را بدون رعایت تشریفات مربوط 
به تصویب هیات وزیران بفروشد و باید دستگاه های اجرایی با آن موافقت 

کنند.
این در حالی اس��ت ک��ه وزارت اقتصاد تجربه چن��دان موفقی در مورد 
واگذاری اموال نداش��ته اس��ت؛ به طوری که طی س��ال های اخیر بارها بر 
ف��روش و واگذاری دارایی و ام��وال و امالک مازاد بانک ها که به نصف این 
۵0 هزار میلیارد تومان هم نمی رسید، پافشاری کرده و در قالب قانون نیز 
بانک ه��ا مکلف به این واگ��ذاری بودند اما نتایج مطابق با پیش بینی انجام 
ش��ده پیش نرفته اس��ت. لذا این سوال پیش می آید که آیا می توان رقمی 
نزدیک به ۵0 هزار میلیارد تومان را از فروش اموال طی یکس��ال محقق و 

بخشی از درآمد سال ۱۳۹۹ را تامین کرد؟
موضوعی که ایس��نا پاس��خ آن را از معاون امور اقتص��ادی وزیر اقتصاد 
جویا ش��ده اس��ت و دهقان دهنوی نیز درباره مکانیزم وزارت اقتصاد برای 
محقق ش��دن ۵0 هزار میلیارد تومان واگذاری اموال تعیین شده در الیحه 
بودجه ۱۳۹۹ به عنوان بخش��ی از درآمد سال آینده دولت، اینگونه پاسخ 
داده ک��ه برای تحقق این امر باید اختی��ارات و امکاناتی در اختیار وزارت 

اقتصاد قرار گیرد.
به گفته وی، سازمان هایی که اموال مازاد دارند، این اموال مازاد را اعالم 

نمی کنند تا بفروش برسد؛ بلکه باید این اختیار برای وزارت اقتصاد فراهم 
ش��ود تا اگر این وزارتخانه، س��ازمانی که اموال مازاد داش��ت را شناسایی 
کند و بتواند س��ریع آن مال مازاد را به مجموعه ای که می خواهد بفروشد، 

منتقل  کند.
معاون وزیر اقتصاد همچنین برای جذب س��رمایه های خرد برای خرید 
اموال مالی و س��رمایه ای راهکاری ارائه داد که براساس آن باید سازمان و 
نهادها اموال مازاد خود را در قالب EFT ثبت کنند؛ یعنی در صندوق هایی 
سهام آن صندوق و واحدهای سرمایه گذاری آن به شکل راحت در اختیار 
طیف بیش��تری از مردم قرار بگیرد تا در آخر، س��رمایه های خرد را بتوان 
ب��رای آنها جذب کرد که بخش��ی از واگذاری این اموال محقق ش��ود. به 
گفته دهقان دهنوی، با ظرفیت موجود، محقق شدن واگذاری اموال عملی 
نخواهد ش��د، مگر اینکه اختیارات و امکانات ذکرشده برای وزارت اقتصاد 
فراهم شود که در نتیجه این امر، شانس بیشتری برای تحقق بخش زیادی 
از واگذاری اموال مالی و س��رمایه ای در بودجه س��ال ۱۳۹۹ وجود خواهد 

داشت.
با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که مجلس برای الیحه بودجه سال 
آینده و به خصوص منابع درآمدی این الیحه چه تدبیری می اندیشد، زیرا با 
وجود شرایط اقتصادی فعلی، بودجه سال از اهمیت باالیی برخوردار است 
و عدم قطعیت در تحقق درآمدهای آن، کش��ور را با مش��کالتی همچون 
کسری چشمگیر درآمد مواجه خواهد کرد. همچنین از آنجاکه منابع دیگر 
درآمدزایی برای دولت در بودجه س��ال آین��ده )درآمدهای مالیاتی( نیز با 
وجود معافیت ها و فرارهای مالیاتی از جهت تحقق یافتن در تنگنا قرار دارد 
و ع��زم ج��دی برای مقابله با این موارد نیاز اس��ت تا هم از این موضوعات 
جلوگیری شود، هم برای دولت درآمدزایی ایجاد شود تا تحقق درآمدهای 

بودجه نیز تحت تاثیر قرار نگیرد.

شرط وزارت اقتصاد برای فروش اموال مازاد دولتی

به وزارت اقتصاد، اختیار شناسایی اموال مازاد بدهید
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بانکداری ایران؛ 41 سال پس از پیروزی انقالب

مقایسه وضعیت و جایگاه فعلی نظام بانکداری کشور با دوران پیش از انقالب، گویای 
پیش��رفت های چشمگیر در این نظام اس��ت؛ گرچه نمی توان از ضعف ها و نارسایی های 
موجود چشم پوشی کرد. با پیروزی انقالب اسالمی در بهمن ۱۳۵۷، ارکان مختلف نظام 
اقتصادی کشور همچون سایر ارکان اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، دستخوش تغییرات و 
تحوالت بزرگی شد. بدون شک از جمله ارکان مهم و اساسی اقتصاد ایران طی این چهار 
دهه، نظام پولی و بانکی بوده که نقش تعیین کننده ای در سراس��ر نظام اقتصادی کشور 
برجای نهاده است. مطالعه وضعیت و جایگاه فعلی نظام بانکداری ایران با حدود 2۱ هزار 
شعبه فعال در سراسر کشور و مقایسه آن با دوران پیش از انقالب، گویای پیشرفت های 
چشمگیر این نظام طی چهار دهه اخیر است؛ گرچه در این دوران، تحریم های سهمگین 
و ناجوانمردانه دشمنان انقالب اسالمی موانع و محدودیت هایی را برای پیشبرد برخی از 
اهداف نظام بانکی کش��ور ایجاد کرده است. یکی از مهم ترین تحوالت مثبت نظام پولی 
و بانکی کش��ور در سال های پس از انقالب اسالمی، تالش جهت حذف ربا از نظام پولی 
و بانکی و حرکت به س��مت نظام بانکداری بدون ربا و منطبق با اصول شریعت اسالمی 
بوده اس��ت. تصویب قانون عملیات بانک��ی بدون ربا در ش��هریور ۱۳۶2 و اجرای آن از 
س��ال ۱۳۶۳حرکتی امیدوارکننده در این راستا بود که البته با مطالعات و پژوهش های 
انجام شده در سال های بعد در زمینه های ابزارسازی، نهادسازی، سیاست گذاری و نظارتی 
رشد و گستردگی بیشتری یافت. عالوه بر این قابل کتمان نیست که نظام بانکداری ایران 
در زمینه هایی همچون توسعه کمی و کیفی زیرساخت های فنی و ابزارهای نظام پرداخت 
از جمله در بانکداری الکترونیک، تنوع بخش��ی به نظام بانکی با توس��عه انواع بانکداری 
تجاری، تخصصی، توس��عه ای و ش��رکتی، رش��د و توس��عه بانکداری خصوصی، تقویت 
کارکردی بازار ریالی و ارزی بین بانکی، تقویت مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی در 
بدنه نظام بانکی، رشد تامین مالی ُخرد در جهت افزایش رفاه خانوارها و ایجاد کارآفرینی، 
رشد کمی و کیفی ارائه خدمات بانکی در سراسر کشور اعم از نقاط دورافتاده و محروم، 
تامین مالی س��اخت و نوسازی مساکن ش��هری و روستایی، افزایش دانش و تحصیالت 
پرس��نل و مدیران بانکی، افزایش معلومات و اطالعات امور بانکی در جامعه مش��تریان، 
رش��د مدیریت دانش و ارائه اطالعات آماری به جامعه علمی و کارشناس��ی کش��ور و ... 

پیشرفت های قابل مالحظه  و چشمگیری نسبت به دوران پیش از انقالب داشته است.
اما در کنار تمامی موفقیت ها و کامیابی ها که با تالش مس��تمر جامعه ش��ریف بانکی 
کش��ور حاصل آمده، الزم است با رویکردی آسیب شناسانه و دغدغه مندانه، اذعان کنیم 
که نظام بانکداری ایران پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی همچنان با 
نارس��ایی ها و محدودیت هایی مواجه است. از جمله مهم ترین این موارد می توان به عدم 
اجرای کامل و اطمینان بخش اصول شرعی در عملیات برخی از موسسات مالی و اعتباری، 
عدم نهادینه ش��دن سازوکار نظارت شرعی از حیث س��تادی در اجرای عملیات مالی و 
اعتباری، رش��د ناهمگون و نامناس��ب خلق پول و نقدینگی و در نتیجه ظهور تورم های 
دورقم��ی، ناکافی بودن میزان مقاومت و س��المت برخی از موسس��ات مالی و اعتباری، 
عدم پشتیبانی کافی در رفع نیازمندی های تامین مالی چرخه  تولید ملی و نسبت باالی 
تعداد شعب بانکی به جمعیت بالغ کل کشور اشاره داشت. از این جهت به نظر می رسد 
در حال حاضر پیگیری س��ه اقدام از ضروریات نظام بانکی کش��ور به حساب می آید: اول 
اصالح و تصویب هرچه س��ریع تر قوانین بانکداری با توج��ه به ضعف و خألهای قوانین 
موجود و نیازمندی های عصر حاضر، دوم نوسازی نظام نظارتی در ابعاد مدیریت منابع و 
وجوه، حسابداری و حسابرسی، حکمرانی شرکتی و نظارت شرعی و سوم پیگیری مجدانه 
عملیات بازار باز جهت کنترل نقدینگی، مدیریت بازار بدهی و اِعمال سیاست های کارآمد 
پولی. سخن پایانی آنکه پاسخ دهی به این پرسش که کارنامه نظام بانکداری ایران در 4۱ 
سال پس از انقالب اسالمی چگونه بوده است، نیازمند یک پژوهش همه جانبه و متکی 
به آمار و ارقام اس��ت. ش��اید در نگاه اول مقایسه بانکداری امروز با بانکداری سال ۱۳۵۷ 
نشانگر یک رشد چشمگیر در ابعاد کمی و کیفی باشد، اما جهت کشف پاسخی علمی 
به پرسش فوق تامل بر دو سوال ذیل ضروری است: اول: نظام بانکی ایران با لحاظ تمام 
ظرفیت ها، امکانات و محدودیت ها، تا چه میزان توانس��ته است به »وظیفه و مسئولیت 
خود« در جهت تحقق اهداف مدنظر انقالب اسالمی اعم از عدالت اقتصادی، حفظ ثبات 
و آرامش اقتصادی، رشد و توسعه اقتصادی و استقالل و خوداتکایی اقتصادی عمل کند؟
دوم: نظام بانکی در مقایس��ه با سایر نهادهای اقتصادی کشور همچون بازار سرمایه، 
نظام مالیاتی، نظام بازرگانی و گمرکی، نظام بیمه، نظام یارانه ها و ... از حیث موفقیت و 
پیشرفت در چه جایگاه و رتبه ای قرار دارد؟                                         منبع: ایِبنا

یادداشت

فرصت امروز: چندی پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی از اجرای طرح »گام« 
برای مقابله با تحریم ها و کاهش فش��ارهای اقتصادی خب��ر داد. حاال این طرح در 
آس��تانه اجراس��ت و روز گذشته از سامانه اعطای تس��هیالت طرح »گام« با حضور 

عبدالناصر همتی در شعبه مرکزی بانک ملی رونمایی شد.
طرح »گام« یا همان »گواهی اعتبار مولد« این امکان را به چهار بانک 
ملی، ملت، تجارت و صادرات می دهد که به مشتریان شناخته شده خود 
اعتبار شش ماهه بدهد و این اعتبار قابلیت عرضه و فروش در بازار پول 
و س��رمایه را نیز دارد. هدف این طرح، حل بخشی از معضل سرمایه در 
گردش بنگاه هاست و قرار است تولیدکنندگان به بانک ها معرفی شده و 
با تضمین بانک گواهی اعتبار دریافت کنند که به این ترتیب در زنجیره 

ارزش، اوراق بهادار جای پول نقد را می گیرد.
براس��اس این دستورالعمل، با بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی که در قالب 
زنجیره های تأمین تولید قرار دارند و با برخورداری از ضمانت بانک ها و موسس��ات 
اعتباری، زمینه تامین منابع موردنیاز س��رمایه در گردش فراهم می شود. همچنین 
»گواهی اعتبار مولد« به عنوان ابزاری بازارمحور و با قابلیت نقل و انتقال در بازارهای 
پول و سرمایه در کنار سایر ابزارهای موجود، تسهیالت جدیدی را برای تامین اعتبار 

بنگاه ها و رونق تولید فراهم می کند.
جزییات طرح جدید اعطای تسهیالت از زبان همتی

رئیس کل بانک مرکزی در مراس��م آغاز عملیات اجرایی ص��دور اوراق »گام« از 
تامی��ن اعتبار بیش از ۶00 میلیارد ریالی واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: بانک 
مرک��زی در کنار کنترل تورم، رونق تولید و حمایت از بخش غیرنفتی اقتصاد را به  
شدت دنبال می کند و امروز هم با همین هدف از عملیات اجرایی طرحی رونمایی 

می کنیم که هدف آن، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.
به گفته همتی، چهار بانک ملی ایران، ملت، تجارت و صادرات با این ابزار جدید، 
گام جدیدی در زمینه تأمین مالی زنجیره تولید برمی دارند. این اوراق به واحدهایی 
داده می شود که در ایفای تعهدات، خوشنام بوده و واقعا مولد هستند و برای مواد و 

کاالهای واسطه نیاز به سرمایه در گردش دارند.
رئیس ش��ورای پول و اعتبار با اشاره به تامین اعتبار بیش از ۶00 میلیارد ریالی 
واحدهای تولیدی ادامه داد: پیش بینی می ش��ود ۵0 هزار میلیارد تومان در مرحله  
اول از ای��ن طریق برای واحدهای تولیدی تامین اعتبار کنیم و امروز بیش از ۶00 

میلیارد ریال در این راستا تامین صورت گرفته است.
همتی به عنوان »رونق ملی« که برای سال ۹8 انتخاب شده، اشاره کرد و گفت: 
علی رغم فشار حداکثری دشمنان برای ایجاد رکود و تورم در اقتصاد کشور اقدامات 
تولیدکنندگان و سیستم بانکی که تالش کردند نقدینگی مناسب را تامین کنند در 

نهایت منجر به موفقیت شد.
او با بیان اینکه سیس��تم بانکی از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۵0 هزار میلیارد 

تومان تسهیالت در اختیار بخش های مختلف اقتصادی قرار داده است، افزود: از این 
می��زان نزدیک به ۶0درصد برای س��رمایه در گردش بنگاه های تولیدی و خدماتی 
اختصاص داده شده و از این سرمایه در گردش 80درصد به بخش صنعت تخفیف 

داده شده است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، هدف از اجرای طرح »گام« این است که بتوان 
نقدینگی مورد نیاز تولید را بدون نیاز به افزایش نقدینگی در س��طح جامعه تامین 
ک��رد. چهار بانک مل��ت، ملی، تجارت و صادرات آماده اجرای این طرح هس��تند و 
بانک ه��ای دیگ��ر نیز اعالم آمادگی ک��رده و در صف قرار دارن��د. البته این بانک ها 
در زمینه  ال س��ی، داخلی و ریالی فعال بودند و این ابزار جدید به عنوان یک ابزار 

بازارمحور به تولید کشور رونق بیشتر خواهد داد.
گام در بازار پول و سرمایه قابل نقل و انتقال است

همت��ی به ویژگی های طرح »گام« اش��اره کرد و ادام��ه داد: »گام« در بازار پول 
و س��رمایه قابل نقد و انتقال اس��ت. همچنین ویژگی دیگر »گام« آن اس��ت که به 
واحدهای واقعا مولد داده می ش��ود به همین دلیل اس��م آن »گواهی اعتبار مولد« 
اس��ت، یعنی واحدهایی می توانند از این طرح اس��تفاده کند که نیاز به مواد اولیه 
و واس��طه ای دارند و از فروش��نده دیگری که خودش تولیدکننده اس��ت، کاالهای 

واسطه ای خریداری می کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار مصوب کرده است که 
از طریق »گام« ۵0 هزار میلیارد تومان در مرحله  اول تامین اعتبار شود، گفت: امروز 
بالغ بر ۶00 میلی��ارد ریال تامین اعتبار صورت می گیرد که این میزان در روزهای 

آینده رشد خواهد داشت.

به گفته رئیس ش��ورای پول و اعتبار، بانک ها پش��ت تامین مالی بنگاه هایی که 
ب��ه صورت زنجی��ره ای تولید با یکدیگر ارتباط دارند، هس��تند و از این طریق یکی 
از مهم ترین مش��کالت واحدهای تولیدی رفع خواهد ش��د. برنامه ما این است که 

۶۵درصد منابع را در اختیار واحدهای کوچک و متوسط قرار بدهیم.
او در مورد اینکه کدام بانک ها می توانند در این طرح مشارکت داشته باشند نیز 
توضیح داد: بانک مرکزی تنها به بانک هایی اجازه می دهد که بداند می تواند از این 
ط��رح حمایت کنند زیرا اگر برای مثال بعد از ۹ ماه مش��کلی پیش آمد بانک باید 

بتواند تامین مالی انجام دهد.
نرخ سود گام از نرخ سود مصوب بانک مرکزی بیشتر نیست

همتی سپس به ماده ۶2 قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: این قانون به 
بانک مرکزی و به ستاد تسهیل استان ها اختیاراتی داده است. جمع بندی مذاکراتی 
که در ستاد تسهیل داشتیم این شد که براساس قانون ستاد تسهیل استان ها مجازند 
اگر بانکی توافقی که بین تولیدکنندگان و بانک ها صورت گرفته است را قبول نکرد، 
می تواند به هیات خبرگان که منصوب رئیس کل بانک مرکزی است مراجعه کنند 

و نظر آنها فسخ الخطاب خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه نرخ سود »گام« از نرخ 
س��ود مصوب بانک مرکزی بیش��تر نیس��ت، گفت: واحدهای تولیدکننده 
تضامین��ی را از واحده��ا یا اعتب��اری که نزد بانک ها دارن��د گواهی اعتبار 
می دهند و می توانند آخر س��ال تسویه کنند، اما چنانچه کسی اوایل سال 
گرفته است می تواند کاال بخرد یا بعد از یک ماه در بازار سرمایه به فروش 

برساند. حداکثر کارمزد آن نیز 2درصد است.

رئیس کل بانک مرکزی از تامین اعتبار بیش از ۶۰۰ میلیارد ریالی واحدهای تولیدی خبر داد

شروع عملیات اجرایی طرح »گام«
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مدیرعامل بورس کاالی ایران:
راه اندازی فیوچرز قیر به بازار نقد و مستمر 

نیاز دارد
مدیرعامل بورس کاالی ایران درخصوص راه اندازی بازار قراردادهای آتی قیر 
گفت برای راه اندازی فیوچرز هر محصولی نیازمند وجود یک بازار نقد مس��تمر 
روزانه هس��تیم که راهکار مناس��ب در این حوزه شروع به کار معامالت گواهی 
س��پرده کاالیی به عنوان یک بازار مس��تمر و روزانه پیش از ب��ازار قراردادهای 
آتی اس��ت. حامد س��لطانی نژاد همچنین از مذاکره دو س��اله بین بورس کاال و 
سازمان امور مالیاتی برای معافیت مالیاتی گواهی سپرده کاال خبر داد و گفت: 
این مذاکرات طی دو س��ال اخیر در جریان بوده اما به نتیجه نرس��یده اس��ت. 
س��لطانی نژاد در گفت وگو با ایس��نا، درباره راه اندازی ب��ازار فیوچرز قیر توضیح 
داد: راه اندازی فیوچرز قیر فعال مش��کل بازار دارد. برای هر بازاری که قرار باشد 
راه اندازی شود ابتدا باید یک بازار نقد مستمر روزانه وجود داشته باشد. در حال 
حاضر قیر به این صورت است که یک هفته توسط عرضه کننده عرضه می شود و 
یک هفته ممکن است عرضه نشود. او با تاکید بر اینکه باید یک بازار مستمر قیر 
وجود داشته باشد، اظهار کرد: باید این بازار وجود داشته باشد تا قیمت های آن 
بتواند به قیمت های آتی کمک کند. به همین دلیل باید بازار گواهی سپرده که 
بازاری است که روزانه مبادالت دارد راه اندازی شود، اما بحث معافیت مالی ارزش 
افزوده راه اندازی بازار گواهی س��پرده محصوالتی غیر از محصوالت کش��اورزی 
هنوز در گیر و دار بخش��نامه های سازمان امور مالیاتی است و در این راستا در 
حال مذاکره با سازمان امور مالیاتی هستیم که معافیت مالیاتی گواهی سپرده 
کاالی��ی را برای کاالهایی غیر از کاالهای کش��اورزی که مالیات ندارند، تثبیت 
کنیم و این موضوع توس��ط س��ازمان مالیاتی تایید شود. مدیرعامل بورس کاال 
با بیان اینکه مذاکره با س��ازمان امور مالیاتی در مورد موضوع مذکور حدود دو 
سال است که در جریان است، ادامه داد: با این حال هنوز به نتیجه نرسیده ایم. 
البته هر اوراق بهاداری که سازمان بورس به عنوان ابزار مالی شناسایی کند ابزار 
معافیت مالیاتی را دارد، گواهی س��پرده هم همینطور. زیرا شورای عالی بورس 
و س��ازمان بورس آن را به عنوان ابزار مالی گواهی س��پرده شناسایی کرده و از 
مالیات هم باید معاف باشد اما اتفاقی که افتاده این است که سازمان امور مالیاتی 
باید بخش��نامه اش را صادر کند که این اتفاق هنوز نیفتاده اس��ت. سلطانی نژاد 
ادامه داد: اگر بخش��نامه توسط س��ازمان امور مالیاتی صادر شود دست ما برای 
اینکه روی محصوالت دیگر هم مشتقات را تعریف کنیم باز است. به طور کلی 
بورس های کاالیی در دنیا بیش از آنکه به بازار نقد بپردازند، بازارهای مش��تقه 
در آنها فعال هس��تند اما نرخ تورم بسیاری از کشورهایی که بورس های کاالی 
پیشرفته مبتنی بر بازار مشتقه دارند با کشور ما متفاوت است. در کشوری که 
تورم رو به رشد است سخت می شود بازار مشتقه را راه اندازی کرد. وی با تاکید 
بر اینکه توسعه بورس های کاالیی باعث رشد اقتصادی یک کشور می شود، گفت: 
زیرا پیش بینی پذیری نسبت به آینده قیمت کاالها به وجود می آید، صنایع رشد 
می کند و می توان در س��ایه تامین کاال و مواد اولیه موردنیاز در بازار مس��تمر، 
برای تولید برنامه ریزی کرد. در کش��ور ما هم باید بورس کاال توسعه پیدا کند 
اما گاهی مس��ئوالن به تناسب اقتضای زمانی به سمت قیمت گذاری می روند و 
نحوه تخصیص کاالیی که قیمت گذاری می شود جامعه هدف متفاوت می شود.

بورسکاال

فرصت امروز: ش��اخص بورس ته��ران در پایان چهارمی��ن روز هفته و 
پانزدهمین روز بهمن ماه، یک هزار و ۳۱8 واحد رش��د کرد و به رقم 440 
هزار و ۱۹۹ واحد رس��ید. همچنین ش��اخص کل )هم وزن( با 4۹۳ واحد 
کاهش به ۱4۵ هزار و 4۹ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۳2۹ واحد 
افت به ۹۶ هزار و ۷۵0 واحد رس��ید. ش��اخص آزاد شناور نیز با یک هزار 
و ۹۷0 واحد افزایش به رقم ۵۳2 هزار و ۵۶۶ واحد رس��ید، ش��اخص بازار 
اول یک هزار و 8۶۳ واحد افزایش و ش��اخص ب��ازار دوم یک هزار و ۳۷0 

واحد کاهش داشت.
در معام��الت ای��ن روز بیش از ۱0 میلیارد و 224 میلیون س��هم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 4۷ هزار و 8۶۷ میلیارد ریال داد و ستد شد. 
نمادهای بانک تجارت، بانک ملت، سایپا، فوالد مبارکه اصفهان، ملی مس 
صنایع ایران، بانک صادرات ایران و توس��عه مع��ادن و فلزات نیز از جمله 

نمادهای پربیننده دیروز بودند.
همچنی��ن نمادهای مخابرات ای��ران )اخابر( ب��ا ۵2۶ واحد، بانک ملت 
)وبملت( با 4۶۶ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با 44۱ واحد، کشتیرانی جمهوری 
اس��المی ایران )حکش��تی( با 2۶۹ واحد، پاالیش نفت تهران )شتران( با 
20۵ واحد و بانک تجارت )وتجارت( با ۱۷2 واحد بیش��ترین تأثیر مثبت 
را بر شاخص کل داشتند. در نقطه مقابل، نمادهای فوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد( با ۱۶۶ واحد، صنایع شیمیایی ایران )شیران( با ۱4۵واحد، شرکت 
ارتباطات س��یار ایران )همراه( با ۱4۵ واحد، سایپا )خساپا( با ۱۱۶ واحد، 
معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( و فجر انرژی خلیج فارس )فارس( هر دو 

با ۹۳ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر معامالت بورس گذاشتند.
گ��روه خودرو در معامالت روز سه ش��نبه صدرنش��ین برترین گروه های 
صنعت ش��د و یک میلیارد و ۷۷۳ میلیون برگه س��هم به ارزش بیش از 

۷هزار و ۵84 میلیارد ریال در این گروه داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از هشت واحد افزایش داشت و بر روی کانال 
۵هزار و ۵4۵ واحد ثابت ماند. در این بازار ۳میلیارد و ۵۳0 هزار برگه سهم 

به ارزش بیش از 48 هزار و 8۷۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، سهامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، 
فرابورس ایران )فرابورس( و پتروش��یمی غدیر )ش��غدیر( بیشترین تأثیر 
مثبت را بر ش��اخص این بازار داش��تند. همچنین نماد پتروشیمی مارون 
)مارون(، س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، 
صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع( و 
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز( و توکاریل )توریل( مانع از رشد بیشتر این 

شاخص در روز سه شنبه شدند.
ورود نقدینگی به بازار سرمایه ادامه  دارد

نوید قدوسی، کارشناس بازار سرمایه رشد شاخص بورس تهران در چند 
هفته گذشته را نشان دهنده ورود نقدینگی به بازار سرمایه دانست و گفت: 
در وضعیت کنونی ورود نقدینگی به بازار سرمایه ادامه دار است و تا زمانی 
که ریس��ک های سیاسی و امنیتی خاصی کش��ور را تهدید نکند و فضای 
اقتصادی و سیاس��ی به همین شکل حاکم باشد مشکل خاصی برای رشد 

این بازار وجود نخواهد داشت.
قدوسی در گفت و گو با ایرنا، به رشد این روزهای شاخص بورس اشاره 
کرد و ادامه داد: عامل قالب در رشد بازار سرمایه هجوم نقدینگی به سمت 
این بازار است که زمینه افزایش معامالت در بازار را فراهم کرده است. در 
ابتدا باید علت هجوم نقدینگی به بازار س��رمایه مشخص شود تا بتوان به 

صورت قاط��ع اعالم کرد ورود نقدینگی به این بازار ادامه دار خواهد بود یا 
خیر.

به گفته  قدوسی، بازار سرمایه ایران در مقایسه با دیگر بازارهای سنتی 
برای س��رمایه گذاری کمتر ش��ناخته ش��ده بود به همین دلیل بازدهی و 
نقدش��وندگی کمتری را نسبت به س��ایر بازارها تجربه کرد. از آنجایی که 
در چن��د وقت گذش��ته ورود نقدینگی به این بازار مح��دود بود، بنابراین 

مزیت های موجود در بازار سرمایه مغفول مانده و کمتر دیده شده است.
او با بیان اینکه بازار س��رمایه به مرور در حال ش��ناخت است، افزود: تا 
چند س��ال گذش��ته زمانی که عرضه اولیه انجام می شد حدود ۱00 هزار 
کد اقدام به مشارکت در خرید عرضه اولیه می کردند، اما اکنون در آخرین 
عرض��ه اولیه ای که صورت گرفت یک میلی��ون و 200 هزار کد در عرضه 
اولیه مشارکت کردند که این موضوع نشان دهنده شناخت بازار سرمایه در 

بین افراد جامعه است.
قدوسی با بیان اینکه محدودیت های موجود در دیگر بازارها تا حدودی 
زمین��ه ورود نقدینگی در این بازارها را محدودتر کرده اس��ت، گفت: بازار 
سرمایه بازار شفافی است که ریسک های مالیاتی و ریسک های دیگری که 

ممکن است در این بازار وجود داشته باشد را شامل نمی شود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه محدودیت در ایجاد بازدهی 
دیگر بازارها از جمله عوامل تاثیرگذار در رش��د بازار س��رمایه بوده است، 
گف��ت: در وضعیت کنونی امکان افزایش بیش��تر قیمت ها در دیگر بازارها 
وجود ندارد، این موضوع خود عاملی است که باعث شده تا بازار سرمایه در 

مقایسه نسبی با دیگر بازارها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
به اعتقاد قدوس��ی، حرکت بورس با تاخیر نسبت به دیگر بازارها انجام 
شد و بازارهای موازی، بازدهی اصلی خود را برای سرمایه گذاران در دوران 
جهش تورمی ایجاد کردند. زمانی که در کش��ور با ش��وک تورمی مواجه 
می شویم در ابتدا بازار ارز، طال و مسکن شروع به حرکت می کند و در انتها 
بورس حرکت خواهد کرد و خود را با شرایط تورمی جدید تطبیق می دهد.

ارزش 2۰ هزار میلیاردی بازار اوراق بهادار در پایان دی
بررسی شاخص های بازار سرمایه نشان می دهد در پایان معامالت دی ماه 
امس��ال، ارزش بازار اوراق بهادار ش��امل ارزش کل بورس تهران، فرابورس 
ایران، بورس انرژی و بورس کاال به 20،۶۹2 هزار میلیارد ریال رس��ید که 
نش��ان دهنده رشد ۱4.۹درصدی نس��بت به ماه قبل و رشد ۱۱۹درصدی 
نس��بت به ارزش بازار اوراق بهادار در پایان سال ۱۳۹۷ است. همچنین با 
بررسی شاخص های بازار سرمایه شاهد افزایش ۱۵.8درصدی شاخص کل 
)وزنی ارزش��ی( بورس اوراق بهادار در پایان معامالت یک ماهه منتهی به 
دی ماه هستیم که این بیشترین مقدار شاخص کل در دوره ۱۳ ماهه اخیر 

محسوب می شود.
به گزارش س��نا، این رش��د ۱۵.8درصدی در پایان معامالت یک ماهه 
منته��ی به دی ماه با رس��یدن به مقدار 40۹،808 واحد به دس��ت آمده 
است. به عبارت دیگر، بررسی شاخص های بازار سرمایه نشان دهنده افزایش 
۱۵.8درصدی ش��اخص کل )وزنی-ارزش��ی( بورس اوراق بهادار در پایان 
معام��الت یک ماهه منتهی به دی ماه و رس��یدن آن به مقدار 40۹،808 
واحد اس��ت که این رقم بیش��ترین میزان شاخص کل در ۱۳ ماه گذشته 

به حساب می آید.
همچنین مقدار ش��اخص کل بورس اوراق بهادار از ابتدای سال ۱۳۹8 
تا پایان دی ماه ۱۳۹8، ۱2۹.4درصد رش��د داش��ته اس��ت. شاخص کل 
)وزنی-ارزشی( فرابورس ایران نیز در دوره یک ماه منتهی به پایان دی ماه 
۱۳۹8 با ۱۶.۳درصد افزایش به مقدار ۵،۳0۱ واحد و بیشترین مقدار خود 
طی دوره ۱۳ ماهه اخیر رس��ید. این در حالی است که مقدار شاخص کل 
)وزنی-ارزشی( فرابورس ایران از ابتدای سال ۱۳۹8 تا پایان دی ماه ۱۳۹8، 

۱۳4.8 درصد رشد را نشان می دهد.
به طور کلی مجموع ارزش معام��الت بورس ها )بورس تهران، فرابورس 
ای��ران، بورس کاال و بورس انرژی( در پایان دی ماه ۱۳۹8 به ۱،2۱۱،۵40 
میلیارد ریال رس��ید که این مقدار 22.2درصد نس��بت به دوره یک ماهه 
گذشته افزایش داشته است. در دی ماه سال ۱۳۹8 شاهد بیشترین مقدار 

ارزش معامالت ماهانه طی دوره ۱۳ ماهه اخیر بوده ایم.
همچنین ارزش جذب و تجهیز منابع به تفکیک س��رمایه ای و بدهی از 
ابتدای س��ال تا پایان دی ماه ۱۳۹8 به ۱،44۷ هزار میلیارد ریال رس��ید. 
این در حالی است که ارزش جذب و تجهیز منابع در دوره ۱2 ماهه سال 
۱۳۹۷، ۱،2۵4 ه��زار میلیارد ریال بوده اس��ت. همچنین در پایان دی ماه 
۱۳۹8، ارزش مانده اوراق بدهی منتشره در پایان دی ماه ۱۳۹8 به ۱،۳8۹ 
هزار میلیارد ریال رسید که از این مقدار 8۳.4درصد اوراق با ناشر دولتی، 
۱2.4درصد اوراق ش��رکتی و 4.2درصد س��هم اوراق شهرداری ها است. از 
منظر نوع اوراق، بیش��ترین ارزش مانده اوراق ب��ه ترتیب مربوط به اوراق 

اسناد خزانه اسالمی با 44.4درصد و اوراق منفعت با ۱۷.۵درصد است.

ارزش بازار اوراق بهادار تا پایان دی ماه به 2۰ هزار میلیارد ریال رسید

رشد ۱۳۱۸ واحدی شاخص بورس
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سطح مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی به یک 
میلیون هکتار می رسد

بابعل��ی گفت پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت با ورود آفت جدید 
ملخ صحرایی سطح مبارزه به یک میلیون هکتار برسد.

علی بابعلی، رئیس مبارزه با آفات عمومی س��ازمان حفظ نباتات 
کش��ور در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره آخرین 
وضعی��ت هج��وم ملخ های صحرای��ی اظهار کرد: م��وج دوم هجوم 
ملخ های صحرایی از آبان به کشور آغاز شد که بدین منظور تاکنون 
در سطحی معادل ۶ هزار هکتار مبارزه صورت گرفته است و ۵ هزار 
و ۵00 هکتار مربوط به اس��تان هرمزگان و ۵00 هکتار سیستان و 

بلوچستان است.
او اف��زود: ای��ن ملخ های صحرایی در مس��یر بازگش��ت از هند و 
پاکس��تان به س��مت کانون های ش��اخ آفریقا دریا و دریای سرخ به 
دلیل ش��رایط مساعد بارندگی در برخی اس��تان های جنوبی کشور 
ریزش کردند که بدین ترتیب مس��ئوالن سازمان حفظ نباتات اقدام 

به شروع مبارزه کردند.
تاخیر 2 هفته ای ورود فاز جدید ملخ صحرایی به کشور

 بابعلی از ورود ریزش های جدید ملخ های صحرایی به کشور خبر 
داد و گف��ت: با توجه به بارندگی های اخیر ورود فاز جدید ملخ های 
صحرای��ی به تاخیر افتاد در حالی که پیش بینی حاکی از آن اس��ت 
که با ورود ملخ های صحرایی به کش��ور سطح مبارزه به یک میلیون 

هکتار می رسد.
رئی��س مبارزه با آفات عمومی س��ازمان حفظ نباتات کش��ور در 
پایان درب��اره آخرین وضعیت تخصیص اعتب��ارات تصریح کرد: در 
فاز جدید مبارزه پیش بینی ش��ده است که رقمی حدود 8۵ میلیارد 
تومان اعتبار مورد نیاز اس��ت ک��ه تاکنون تنها با 20 میلیارد تومان 
آن موافقت ش��ده است این در حالی اس��ت که تاکنون اعتباری در 

اختیار سازمان حفظ نباتات قرار نگرفته است.

پرداخت ۹ هزار میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید در سال  جاری
 بررسی مشکل هزار واحد تولیدی تاکنون

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از پرداخت 
۹ هزار و ۶۵0 میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید در استان سمنان 

در سال  جاری خبر داد.
بهروز اس��ودی در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
اس��تان س��منان با اعالم این خبر گفت: در سال جاری 2۹0 واحد 
تولیدی استان بالغ بر ۹هزار و ۶۵0 میلیارد ریال تسهیالت از محل 

رونق تولید و تبصره ۱8 دریافت کرده اند.
وی تصری��ح کرد: از مجموع تس��هیالت پرداختی ب��ه واحدهای 
تولی��دی ، ۱44 واحد ب��ه ارزش ۶ هزار و 8۶0 میلیارد ریال مربوط 
ب��ه رونق تولید و ۱4۶ واحد ب��ه ارزش  2هزار و ۷۹0 میلیارد ریال 

مربوط به بند الف تبصره ۱8 برنامه تولید و اشتغال است.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان س��منان اظهار 
داش��ت: تاکنون در قالب تس��هیالت رونق تولی��د ۹8 ، ۵۵8 واحد 
تولیدی جهت دریافت تسهیالت به ارزش بیش از 2۷ هزار میلیارد 
ری��ال ب��ه بانک های عامل معرفی ش��ده اند که از ای��ن تعداد، ۳۳۶ 
پرونده جهت عقد قرارداد در بانک های عامل در دست بررسی است.

وی اضافه کرد: در بخش رفع موانع تولید کارگروه اس��تان تا این 
جلس��ه، تعداد  یک هزار و ۳8 واحد تولیدی مشکل دار در جلسات 
کارگروه مطرح و بررسی شده است که در جهت رفع موانع موجود،  
2هزار و 2۳4 مصوبه به تصویب اعضا رسیده است که از این تعداد، 

۷۳درصد مصوبات اجرایی و مابقی در دست اقدام است.
دبیر کارگروه رفع موانع تولید اس��تان با اشاره به دیگر دستور کار 
این جلس��ه افزود: در این نشست و با تصمیم اعضای کارگروه،  ۶۱ 
واحد صنعتی و کش��اورزی جهت دریافت تس��هیالت از محل منابع 
رونق تولید ۹8 به ارزش  یک هزار و ۹00 میلیارد ریال به بانک های 
عامل معرفی و همچنین مش��کالت بانک��ی، مالیات و زیربنایی پنج 
واحد تولیدی دیسکی لنت، رنگ پارس مهام، پاریزان صنعت، نقش 

جبه پارس و واحدهای ریخته گری چدن بررسی شد.

هشدار درخصوص خرید و فروش سکه های تقلبی
مردم فقط از فروشندگان معتبر سکه بخرند

کارش��ناس طال و جواهر گفت خریداران بای��د تنها از واحدهای 
معتبر و پروانه دار در بازار سکه خریداری کنند.

عباداهلل محمدولی، کارشناس طال و جواهر در گفت وگو با باشگاه 
خبرن��گاران جوان، درباره خرید و فروش س��که های تقلبی در بازار 
اظهار ک��رد: خری��داران باید از افراد شناخته ش��ده در بازار س��که 

خریداری کنند.
این کارش��ناس طال و جواهر ادامه داد: فروش��ندگان سکه تحت 
نظارت اتحادیه هستند و اتحادیه ها نظارت کامل بر فروشندگان طال 
دارند؛ این در حالی است که با توجه به آنکه سکه ها بیشتر به صورت 
بس��ته بندی هستند، تش��خیص اصل و تقلبی بودن آن دشوار است، 

بنابراین خریداران باید از فروشنده های معتبر خریداری کنند.
محمدولی از مردم درخواست کرد تا در صورت مشاهده تخلف با 

سامانه ۱24 تماس بگیرند.
پلمب در صورت تکرار تخلف

این کارش��ناس طال و جواهر بیان کرد: نیروهای بازرس��ی نظارت 
کامل بر واحدهای فروش دارند و اگر تخلفی صورت بگیرد، در وهله 
اول ب��ه آنها تذکر و اخطار داده می ش��ود و اگر باز این تخلف تکرار 

شود آن واحد صنفی پلمب می شود.
او در ادامه افزود: نکته  دیگری که باید به آن توجه کرد این است 
که ضرب و توزیع س��که در اختیار اتحادیه طال و جواهر قرار ندارد، 
ح��ال آنکه ممکن اس��ت در صنف ما هم مانند تم��ام اصناف دیگر 
تعداد بس��یار اندکی که ش��اید عدد آنها به انگشتان یک دست هم 
نرس��د، شیطنت هایی انجام دهند، اما نمی توان اینگونه گفت که در 

واحدهای مجاز صنفی سکه غیراصل فروخته می شود.
چند س��الی اس��ت که بحث خرید و فروش س��که های تقلبی در 
بازار مطرح ش��ده اس��ت، با این وجود همچنان به نظر می رسد که 
عزمی جدی برای جمع آوری این س��که ها و برخورد با این مش��کل 

وجود ندارد.

اخبـــار

بس��یاری از مس��ئوالن بر ای��ن باورند که با وجود رش��د چند براب��ری تولید و 
ذخیره سازی مناسب، احتمال واردات میوه های لوکس دور از انتظار نیست.

 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، ب��ازار میوه به عنوان یکی از محوری ترین 
اقالم س��بد غذایی با نوس��اناتی در آستانه س��ال جدید، رو به روست که هر یک از 

مسئوالن دالیل خاص خود را برای این گرانی ها مطرح می کنند.
ب��ا وجود رش��د چندبراب��ری تولید محص��والت باغی نس��بت به س��ال قبل و 
ذخیره س��ازی مناسب س��یب و پرتقال به عنوان دو قلم اصلی در سبد میوه خانوار 

انتظار می رود که در ایام پایانی سال قیمت میوه نوسان چندانی نداشته باشد.
بس��یاری از مسئوالن بر این باورند که با احیای وزارت بازرگانی احتمال واردات 
میوه های لوکس برای بازار ش��ب عید بسیار باالس��ت که این امر منجر به نگرانی 

باغداران شده است
چراکه در صورت تحقق این امر ضربه مهلکی به تولید داخل وارد می شود. حال 
به س��راغ مس��ئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین جزییات تنظیم بازار میوه شب 

عید و تاثیر واگذاری وظایف بازرگانی وزارت جهاد به وزارت صمت باخبر شویم:
احتمال واردات میوه لوکس در شب عید!

علی خان محمدی، مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کش��اورزی، با اشاره به اینکه 
کمبودی در عرضه میوه شب عید وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد 
اقلیمی، رشد چند برابری تولید محصوالت باغی نسبت به مدت مشابه سال قبل و 

ذخیره سازی مناسب سیب و پرتقال کمبودی در عرضه میوه شب عید وجود ندارد.
وی اف��زود: ب��ا احیای وزارت بازرگان��ی و واگذاری وظای��ف وزارت جهاد 
کش��اورزی به وزارت بازرگانی احتمال واردات میوه لوکس برای ش��ب عید 
بس��یار باالس��ت که در صورت تحقق این امر ضربه مهلکی ب��ه تولید وارد 

می شود.
خان محمدی ادامه داد: با وجود رشد سه تا چهار برابری محصوالت باغی اعم از 

سیب درختی، پرتقال، کیوی و ... نیازی به واردات میوه شب عید نداریم.
مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در پایان درباره قیمت میوه شب عید 
گفت: با توجه به افزایش قیمت بنزین و هزینه حمل و نقل، احتمال نوسان قیمت 

میوه دور از انتظار نیست.
رض��ا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی  ،درباره آخرین وضعیت 
تنظیم بازار میوه شب عید، اظهار کرد: با توجه به وضعیت مطلوب تولید محصوالت 
باغی و رشد چند برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل، نیازی به واردات میوه و 

تره بار برای تنظیم بازار شب عید نداریم.
وی اف��زود: بنابر آخرین آمار، تولید محصوالت باغی نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل ناشی از شرایط مطلوب بارندگی سه تا چهار برابر رشد 
داشته است، به عنوان مثال امسال به سبب وضعیت مطلوب تولید سیب 
درخت��ی، حدود یک و نیم میلیون ت��ن از این محصول باید به بازارهای 

هدف صادر ش��ود که متأس��فانه تاکن��ون اتفاقی نیفتاده اس��ت. رئیس 
اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی ادامه داد: برخ��ی از تجار بازارهای 
هدف حاضرند در برابر صادرات سیب و نارنگی پاکستانی به ایران بدهند 
که تاکنون تصمیمی راجع به تهاتر صادرات در ازای واردات گرفته نشده 
اس��ت در حالی که برای توسعه صادرات و جلوگیری از ماندن محصول 

روی دست باغداران، باید چنین تصمیماتی گرفته شود.
به گفته نورانی، صادرات س��یب در مقابل واردات انبه، آناناس و کمپوت آناناس 
سیاست مناسبی نیست که در هیأت دولت اخیرا افراد به دنبال دریافت مصوبه ای 
مبنی بر واردات کمپوت آناناس هستند که این حرکات درست نیست، چراکه اگر 
بخواهیم توسعه صادرات داش��ته باشیم، تهاتر کاال در ازای انبه، آناناس و کمپوت 

آناناس درست نیست.
این مقام مسئول افزود: اگر بخواهیم دو دالر محصوالت کشاورزی صادر کنیم و 
از آن طرف آناناس و انبه وارد کنیم، باید ارز بیشتری بدهیم که این توسعه صادرات 

نیست بلکه خروج  ارز از کشور است.
وی ب��ا اش��اره به اینکه اتخاذ ص��ادرات س��یب در ازای واردات آناناس، کمپوت 
آناناس و انبه سیاس��ت مناسبی نیس��ت، بیان کرد: با توجه به آنکه واردات جایگاه 
خ��ود را دارد، از ای��ن رو واردات آناناس، انبه و کمپ��وت آناناس در مقابل صادرات 

سیب مناسب نیست.

نحوه عرضه میوه شب عید امسال اعالم شد 

 پای میوه های لوکس به هفت سین ۹۹ باز می شود!

رئی��س ش��ورای صادرکنندگان دام کش��ور گفت در چند روز گذش��ته خرید 
تضمینی دام س��نگین با اوزان ۵00 کیلوگرم از س��وی پش��تیبانی امور دام آغاز 
ش��ده اس��ت. منصور پوریان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
اینکه بازار دام و گوشت قرمز همانند سابق است، اظهار کرد: با توجه به انباشت 
دام در واحد ه��ای دامداری قیمت دام زنده و گوش��ت قرمز از تعادل نس��بی در 

بازار برخوردار است.
او از آغ��از خری��د تضمینی دام خب��ر داد و گفت: در چند روز گذش��ته خرید 
تضمینی دام با اوزان ۵00 کیلوگرم توس��ط پش��تیبانی امور دام آغاز شده است 
که این امر می تواند تا حدودی به تعدیل قیمت کمک کند، اما به سبب انباشت 

شدید دام در واحد های دامداری کافی نیست.

پوری��ان با تاکید بر صادرات م��ازاد دام به بازار های هدف بی��ان کرد: با توجه 
به ش��رایط مناسب پرواربندی و زایش های مناس��ب انتظار می رود که مسئوالن 
ذی ربط با صادرات مدیریت ش��ده دام موافقت کنند چراکه استمرار این روند به 

زیان تولیدکنندگان و صنعت تمام می شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تاکنون مجوز صادرات دام صادر نشده است، 
بیان کرد: با وجود فراوانی تولید و انباشت دام در واحد های دامداری از مسئوالن 
ذی رب��ط انتظار می رود برای رفع چالش های ب��ازار اقدام به صادرات دام کنند تا 

بخشی از زیان تولیدکنندگان از این محل جبران شود.
قیمت فعلی دام و گوشت در خرده فروشی ها کاذب است

 رئیس ش��ورای صادرکنندگان دام کشور از رکود حاکم بر بازار گوشت قرمز و 

دام زنده خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت منطقی هر کیلو دام سنگین 2۵ هزار 
تومان و دام س��بک ۳۵ هزار تومان اس��ت که متاس��فانه به سبب جو روانی بازار 

قیمت های فعلی در بازار کاذب است.
او قیمت هر کیلو الش��ه گوسفندی در عمده فروشی ها را ۵0 هزار تومان اعالم 
کرد و گفت: این در حالی اس��ت که به س��بب س��ودجویی عوامل واسطه و دالل 

گوشت با نرخ های باالتری در بازار فروخته می شود.
پوریان در پایان تصریح کرد: اگرچه برخی مسئوالن اذعان می کنند که صدور 
مج��وز صادرات منجر به تالطم قیمت گوش��ت در بازار می ش��ود، اما به س��بب 
رش��د چند برابری تولید نس��بت به س��ال قبل صادرات مازاد دام تاثیری بر این 

موضوع ندارد.

رئیس اتحادیه شیرینی و شکالت گفت باتوجه به نزدیک شدن به 
روز مادر، هیچ افزایش قیمتی برای کیک و شیرینی در بازار نداریم.
عل��ی بهره مند در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، درباره 
قیمت کیک و ش��یرینی در روز مادر اظه��ار کرد: باتوجه به نزدیک 
شدن به روز مادر و افزایش تقاضای خرید، هیچ افزایش قیمتی برای 

کیک و شیرینی در بازار نداریم.
رئیس اتحادیه ش��یرینی و ش��کالت با اش��اره به اینکه نظارتی بر 
فروش��گاه های زنجیره ای اینترنتی از س��وی اتحادیه ها وجود ندارد، 
افزود: ما مخالف این امر نیس��تیم که فعالیت اینترنتی وجود داشته 
باش��د، ام��ا مخالفیم که فروش��گاه ها بدون مجوز در ح��ال فعالیت 

هستند چراکه نظارتی بر آنها وجود ندارد.
بهره من��د در ادامه از قیمت ش��یرینی های پرمصرف در بازار خبر 
داد و گفت: قیمت هر کیلو ش��یرینی تر ۳۵ هزار تومان، ش��یرینی 
دانمارکی 28 هزار تومان، ش��یرینی زبان 28 هزار تومان، ش��یرین 
پاپی��ون ۳8 هزار تومان، ش��یرینی یزدی 2۱ هزار توم��ان در بازار  

است.
رئی��س اتحادیه ش��یرینی و ش��کالت در ادامه اظه��ار کرد: مردم 
هرگونه تخلف در قیمت و شکایات خود را می توانند با شماره تلفن 
اتحادیه ۶۶۹444۹۹-۶۶۹444۱۱ مطرح کنند تا در اسرع وقت به 

آن رسیدگی شود.

 بهره من��د تاکی��د کرد: امیدواریم که رس��یدگی ب��ه فعالیت های 
اینترنتی اصناف به سرعت انجام گیرد، چراکه نظارتی بر آنها وجود 
ندارد و ممکن است قیمت شیرینی را به نرخ های متفاوتی به دست 

مصرف کننده برسانند.
او گفت: با توجه به آنکه بسیاری از افراد سودجو در ایام روز مادر 
و عی��د، با اجاره ک��ردن واحد های صنفی اقدام به توزیع ش��یرینی 
و آجی��ل نامرغوب می کنند که امکان رس��یدگی به ش��کایات افراد 
وجود ندارد، از این رو به خانوار ها توصیه می ش��ود که از واحد های 
صنفی مجاز و دارای پروانه کسب شیرینی و آجیل موردنیاز خود را 

خریداری کنند و فریب قیمت های پایین را نخورند.

خرید تضمینی دام آغاز شد

 صادرات دام تنها راه حل رفع بحران انباشت دام

افزایش قیمتی برای شیرینی در روز مادر نداریم

 نرخ هر کیلو شیرینی  تر 35 هزار تومان

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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اخبار

بهره برداری از اتوبوس های برقی تا 3 سال 
آینده در تهران

دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی 
از بهره ب��رداری اتوبوس ه��ای برقی تا 2 یا ۳ س��ال آینده خب��ر داد و گفت 

استفاده از این اتوبوس ها از تهران آغاز خواهد شد.
به گ��زارش پایگاه خبری »عصرخ��ودرو« به نقل از مه��ر، دکتر منوچهر 
منطق��ی با بی��ان اینکه ش��رکت های دانش بنیان همواره در صدد هس��تند 
موت��ور، اتوب��وس، خودروهای برقی و خ��ودران را به تولید برس��انند، اظهار 
کرد: بهره برداری از خودروهای برقی در کشور زودتر از خودروهای خودران 

خواهد بود.
وی ب��ا تاکید بر اینکه پروس��ه تولی��د خودروهای خ��ودران طوالنی تر از 
خودروهای برقی اس��ت، عنوان کرد: ما تا دو الی س��ه س��ال آینده ش��اهد 

خودروهای برقی در دسته اتوبوس های برقی خواهیم بود.
دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری بیان کرد: البته تولید موتورس��یکلت های برقی 
در کش��ور از چند سال پیش شروع شده و کمتر از دو الی سه سال آینده و 

زودتر از اتوبوس های برقی وارد سطح شهر خواهند شد.
وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش در کدام ش��هرها اس��تفاده از اتوبوس و 
موتورس��یکلت های برق��ی عمومی می ش��ود، گفت: معموالً ش��هرهایی که 
متقاض��ی هس��تند اما در ابتدا در تهران، اصفهان و مش��هد ای��ن اقدام آغاز 
خواهد ش��د. منطقی افزود: تولید این اتوبوس و موتورسیکلت های برقی که 
در یکی دو س��ال آینده به بهره برداری می رس��ند عمدتاً توسط شرکت های 
دانش بنیان به نتیجه رس��یده اس��ت. وی با بیان اینکه خوش��بختانه کشور 
اس��تعدادهای خوب و فوق العاده ای در تولی��د خودروهای برقی دارد، افزود: 
شاکله خودروهای برقی روی چهار فناوری حوزه های الکترونیک، ارتباطات، 
کنترل و الکتریس��یته اس��ت که در این زمینه محققان استعدادهای خوبی 
دارن��د؛ به قدری خوب در این زمینه ه��ا عمل کرده ایم که می توانیم در دنیا 
حرفی برای گفتن داشته باشیم. به گفته منطقی، فعاًل بهره برداری اتوبوس، 
موتورس��یکلت و خ��ودروی برقی در اولویت ما اس��ت و بع��د از آن امیدوار 
هس��تیم به س��مت تولید خودروهای خودران برویم. وی با بیان اینکه برای 
تولی��د خودروهای خودران نی��از به پلتفرم خودروهای برق��ی داریم، گفت: 
تولید خودروهای خودران زمانبر است و نیاز است که اول خودروهای برقی 
را در کشور داشته باشیم و به تولید برسانیم. وی با تاکید بر اینکه توسط دو 
خودروس��ازی بزرگ کشور، دو خودرو برقی شده، گفت: نمونه های اولیه این 
خودروها س��اخته شده که با اتکا به ش��رکت های دانش بنیان و حمایت های 

دولت به تولید انبوه خواهند رسید.

عرضه خودرو کم شد، قیمت خودرو گران شد 
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو گفت دلیل افزایش یک باره قیمت 
خودرو های داخلی و خارجی عدم عرضه خودرو از سوی خودروسازان است. 
در دو هفته اخیر عرضه خودرو به بازار کاهش یافته و قیمت ها نیز در ش��ب 

عید حبابی گران می شود.
به گزارش پارس��ینه، رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو در 
پاسخ به این پرسش که آیا در نیمه دوم سال تولید خودرو افزایش 
یافته اس��ت؟ به پارس��ینه گفت: یک ماه و نیم بیشتر به پایان سال 
باقی نمانده، این در حالی اس��ت که قیم��ت خودرو در بازار التهاب 
دارد. دلیل افزایش یک باره قیمت خودرو های داخلی و خارجی عدم 
عرضه خودرو از س��وی خودروسازان است. در دو هفته اخیر عرضه 
خ��ودرو به بازار کاه��ش یافته و قیمت ها نیز در ش��ب عید حبابی 

گران می شود.
س��عید موتمنی افزود: قیمت دالر در بازار گران ش��ده اس��ت؛ چه اتفاقی 
در بازار رخ داده که قیمت دالر به یک باره گران ش��ده اس��ت؟ بازار خودرو 
هم نس��بت به افزایش قیمت دالر س��یگنال منفی نش��ان داده است. همین 
موضوع باعث ش��ده که دیگر فروشندگان احساس ترس کنند و برای فروش 

خودروهای شان محتاطانه برخورد کنند.
وی اظه��ار کرد: چنانچه عرضه خ��ودرو در بازار افزایش یافته پس چرا ما 
شاهد ثبات یا کاهش قیمت خودرو در بازار نیستیم؟ با باالرفتن قیمت دالر 
قیمت خودرو نیز هر روز در حال افزایش است. فروشنده می گوید با افزایش 
روزانه قیمت ها چرا خودرویم را بفروش��م و خری��دار هم برای خرید خودرو 

دست نگه داشته است.
موتمنی با اش��اره به افزایش قیم��ت خودرو های تیبا و پراید گفت: قیمت 
تیبا ۷0 میلیون تومان شده و همچنین قیمت پراید ۱۱۱ نسبت به دو هفته 
گذش��ته از ۵۶ میلیون تومان به ۶۳ تومان رس��یده اس��ت. همچنین قیمت 
پراید ۱۵۱ و همچنین 20۷ دنده ای از محل کارخانه تا بازار بین 2۵ تا 4۳ 

میلیون تومان اختالف دارد.

 در س��ال ۶۱ گروهی با 4 میلیارد دالر وارد کش��ور شدند و هسته اولیه مافیای 
صنعت خودرو را شکل دادند.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، تحریم های اقتص��ادی، افزایش نرخ ارز و 
مسدودشدن حساب های بانکی کلماتی است که در چرایی صنعت خودرو شنیده ایم 

اما این تمام ماجرا نیست.
فساد در خودروسازی از جمله معضالتی است که امروزه با آنها مواجه هستیم و 
فقط مربوط به امروز نیستند و خیلی از اتفاقات از یک مکان خاص و در یک زمان 
خاص و با جمع ش��دن افراد خاص در س��ال هایی دور به امروز رسیدند. در سال ۶۱ 
گروهی با 4 میلیارد دالر وارد کش��ور شدند و هسته اولیه مافیای صنعت خودرو را 

شکل دادند.
فساد در خودروسازی موضوع جدیدی نیست. به گفته یکی از نمایندگان مجلس 
در ده��ه ۷0 که بزرگ ترین اختالس تاریخ کش��ور ۱2۳ میلیارد بود، برای طراحی 
س��مند، ۱20 میلیارد تومان با ارز 400 تومانی، معادل ۳۵00 میلیارد تومان امروز، 

پرداخت شد تا این طراحی گران که نه جذاب بود نه استاندارد، انجام شود.
به گفته کارشناس��ان، برخی اف��راد و گروه ها صنعت خ��ودرو را به انحصار خود 
درآورده اند. خودروسازان اعتقاد به ساخت خودروی ملی دارند اما کارشناسان معتقد 
هس��تند که این توان ب��ا وجود مافیای خودرو امکان پذی��ر نخواهد بود و تنها توان 

مونتاژکاری خودرو را داریم.
حال سوالی که به وجود می آید اگر خودروهای داخلی مونتاژکاری است چرا باید 
تکانه های دالری قیمت خودرو را نیز افزایش دهد؟ چراکه داخلی س��ازی مسئله ای 

است که به آن پرداخته نشده و تولیدات داخلی نداریم.
مافیایی که با رانت کار خود را پیش می برند

مه��دی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، گف��ت: ما دچار تله بنیان گذار 
ش��ده ایم، مافیای ناخواسته از ابتدا به نحوی جلو بردنمان که در یک تله ای افتادیم 
که تمامش دچار یک ش��بکه خاص و پیچیده ای است که اسمش را مافیا نمی شود 

گذاشت، چراکه اسم آن رانت است.
او بی��ان کرد: مافیا صد درصد گرفتار رانتی ر هاس��ت. مافی��ا به گروه هایی گفته 
می ش��ود که برای رسیدن به اهداف شان از حذف فیزیکی یا مقابله های این چنینی 
اس��تفاده می کنند. صنعت خودروسازی مان صد درصد رانتی است، یعنی شما را به 
دالیلی می گذارند مدیرعامل یکی از خودروسازی ها، به دالیلی می شوند عضو هیأت 
مدیره یا معاون یکی از خودروسازی ها؛ این دالیل تخصصی و شایسته گزینی نیست، 

یک سری دالیل دیگر که خودتان بگذارید سه نقطه!
دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خودرو تش��ریح ک��رد: اگر روزی دیدی��د که درب 
دانشگاه صنعتی ش��ریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه پلی تکنیک، به روی 

خودروسازی ها باز است می توان گفت مافیا در این صنعت وجود ندارد.
دادفر گفت: باید از مغز نخبه ای که امروز مانند ضربان قلب من و ش��ما می زند و 
ایده های نو و جدید مدیریتی، غیرمدیریتی، صنعتی، تولیدی و ... را طراحی می کند، 
اس��تفاده کرد. اگر روزی دیدید نخبگان کش��ور در صنعت خودروسازی ورود پیدا 

کرده اند بدانید که یک اتفاق خیلی جدید و درست می افتد.
دبی��ر انجمن واردکنن��دگان خودرو ب��ا تاکید بر اینکه دس��ت پنه��ان مافیای 
خودروس��ازی کشور بر دولت فشار وارد می کند تا نتواند واردات را آزاد کند، گفت: 
اکنون واردات خودرو ممنوع شده است که یکی از عوامل آن را می توان مافیا دانست.
او بیان کرد: دست پنهان مافیای خودروسازی کشور بر دولت فشار وارد می کند 
تا نتواند واردات را آزاد کند و هم کاال ها در گمرک انبار شوند تا بتواند از این فضا به 

نفع خود بیشترین بهره برداری را داشته باشد. سهم واردات خودرو فقط ۵درصد در 
بازار و فقط یک درصد از کل ارزش کاال های وارداتی در سال ۹۷ بود.

دادف��ر با بیان اینکه زمانی که واردات خ��ودرو آزاد بود مردم بدون هیچ معطلی 
می توانستند در کمترین زمان خودرو تهیه کنند، گفت: این یک امتیاز مثبت برای 
واردکنندگان بود. خودروسازان داخلی وقتی توان تحویل به موقع خودرو را نداشته 
و ندارند از شیوه هایی برای در دست گرفتن بازار خودرو و انحصار استفاده می کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرد: خودروسازان دولت و مردم را به جایی 
می رس��انند که هر امتیازی که می خواهند، بگیرند. نهاد های نظارتی و امنیتی باید 

نظارت ریزبینانه تری به این موضوع داشته باشند.
دبی��ر انجمن واردکنن��دگان خ��ودرو، درخص��وص آخرین وضعی��ت ترخیص 
خودرو های دپو شده در گمرک گفت: در فضایی که همه دنیا تالش می کنند به هر 
شکل ممکنی ایجاد نارضایتی در کشور کنند، چرا ما کاالی موجود در گمرک را که 

به طور کامل پول آن پرداخت شده را معطل می کنیم؟
او ب��ا بیان اینکه مصوبه هیات دولت چهار ماه پ��س از صدور اعتبار دارد، ولی تا 
به االن به گمرکات درخصوص ترخیص خودرو ها ابالغیه ای فرس��تاده نشده است، 
افزود: تعطیالت زیادی پیش رو داریم و نباید با تعلل در کار سبب انباشت خودرو ها 

در گمرک شویم.
او با بیان اینکه دولت باید مصوبه های اثربخش صادر کند، گفت: پیگیر موضوعات 

از طریق سازمان و ارگان های مربوطه هستیم تا این مشکل به زودی حل شود.
دادفر ادامه داد: شرایط واردکنندگان خودرو بسیار نامساعد است، تکلیف بَد بهتر 
از بالتکلیفی است. فضا به سمت تعدیل نیروی انسانی و کمتر شدن فعالیت تجاری 

و بازرگانی پیش می رود.

اولین مافیای خودرو در کشور را بشناسید

خودروس��ازان ایران در حالی اعالم کرده اند محصوالت خود را از ابتدای س��ال 
آینده مطابق با اس��تاندارد آالیندگی مصوب در قانون هوای پاک )یورو۵( تولید 
و عرضه می کنند که رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط 
زیس��ت می گوید این س��ازمان هیچ مجوزی در حوزه اس��تاندارد یورو۵ به ایران 

خودرو و سایپا نداده است.
به گزارش پدال نیوز، ماجرای اس��تاندارد یورو ۵ آنجا به س��وژه ای داغ تبدیل 
ش��د که خودروس��ازان اقدام ب��ه پیش فروش محصوالت یورو4 ب��ا موعد تحویل 
س��ال آینده کردند. ازآنجاکه طبق قانون هوای پاک، ش��ماره گذاری خودروهای 
داخلی از ابتدای س��ال آینده منوط به رعایت اس��تاندارد آالیندگی یورو۵ است، 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ابتدا با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپس 
با خودروس��ازان )ایران خودرو( وارد مکاتبه و خواستار توقف پیش فروش های با 
اس��تاندارد یورو4 شد. حرف محیط زیستی ها این بود که با توجه به اجباری شدن 
اس��تاندارد آالیندگی یورو۵ از ابتدای سال آینده، پیش فروش خودروهای یورو4 
ب��ا موعد تحوی��ل ۹۹، غیرقانونی بوده و باید ملغی ش��ود. ظاه��را وزارت صمت 
پاس��خ شفافی به س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت نداده، اما خودروسازان اعالم 

کرده اند اس��تاندارد یورو۵ را از ابتدای س��ال آین��ده در محصوالت تولیدی خود 
رعایت خواهند کرد. حتی در پیش فروش هایی که پس از مکاتبات طرفین انجام 
ش��د، قید اس��تاندارد یورو۵ نیز لحاظ و خودروس��ازان اع��الم کردند محصوالت 
پیش فروشی را مطابق با همین استاندارد در سال آینده تحویل خواهند داد. این 
اس��تاندارد البته طبق قانون هوای پاک باید از ابتدای امس��ال به اجرا درمی آمد، 
اما یک س��ال فرجه برای خودروس��ازان در نظر گرفته شد تا آنها ملزم به رعایت 

استاندارد موردنظر از ابتدای سال ۹۹ شوند.
 هرچن��د ب��ا توجه ب��ه اصالح��ات صورت گرفت��ه در مت��ن پیش فروش های 
خودروسازان، به نظر می رسید چالش میان آنها و محیط زیست حل شده، با این 
حال گویا فعال توافق قطعی به دست نیامده است. آنطور که رئیس مرکز ملی هوا 
و تغییر اقلیم س��ازمان حفاظت محیط زیست می گوید مجوزی درباره استاندارد 
آالیندگی یورو۵ به خودروس��ازان داده نشده است. محمدمهدی میرزایی قمی در 
پاس��خ به این پرسش مبنی بر اینکه سرنوشت اس��تاندارد آالیندگی یورو۵ برای 
س��ال آینده چه خواهد ش��د، گفت: بنابر قانون هوای پاک، خودروسازان باید از 
ابتدای سال ۹8 نسبت به ارتقای استاندارد آالیندگی خودروها از یورو4 به یورو۵ 

اق��دام می کردن��د، اما در نهایت با توجه به البی آنها و همچنین بروز مش��کالتی 
مانن��د تحری��م و کمب��ود نقدینگی، وزارت صنع��ت، معدن و تجارت پیش��نهاد 
داد اج��رای این مصوبه یک س��ال به تعوی��ق بیفتد. وی اف��زود: در حال حاضر 
وقت زیادی تا پایان س��ال باقی نمانده و خودروس��ازان نیز مشغول پیش فروش 
محصوالت ش��ان برای س��ال آینده هستند و فقط عبارت »اس��تاندارد آالیندگی 
یورو4« را به »اس��تاندارد آالیندگی یورو۵« تغییر داده ان��د. میرزایی قمی تاکید 
کرد: این در حالی اس��ت که خودروس��ازان هیچ مجوزی برای محصوالت یورو۵ 
خود از سازمان محیط زیست دریافت نکرده اند؛ وی در ادامه عنوان کرد که شما 
به  عنوان رس��انه از ایران خودرو و سایپا بپرس��ید از کجا مجوز گرفته اند؟ اینکه 
بگویند ما خودرو با اس��تاندارد یورو۵ تولید می کنیم، کافی نیس��ت، زیرا باید از 
محیط زیس��ت مجوز بگیرند که نگرفته اند. با توجه به اظهارات رئیس مرکز ملی 
هوا و تغییر اقلیم س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، به نظر می رسد چالش میان 
این سازمان و خودروسازان بر سر استاندارد یورو۵ همچنان حل نشده باقی مانده 
و س��ال آینده که زمان اجرای اس��تاندارد است، بحث و جدل میان طرفین ادامه 

خواهد داشت.

در حالی در آخرین ماه های س��ال خودروسازان نسبت به افزایش تولید روزانه 
خ��ود اقدام کرده اند که احتمال کاهش ۳0درصدی تولید به واس��طه ممنوعیت 

پروازها از چین و کمبود مواد اولیه مطرح می شود.
به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، ویروس کرونا که تاکنون جان بیش 
از 420 چین��ی را گرفته این روزها صنعت خ��ودرو جهان را نیز تحت تاثیر قرار 

داده است.
 هرچن��د مدیرعامل رابرت بوش، بزرگ تری��ن عرضه کننده قطعات خودرو در 
جهان هش��دار داده که ویروس کرونا می تواند ب��ر زنجیره جهانی تامین قطعات 
خ��ودرو تاثیر بگذارد، ولکمار دنر، مدیرعامل این ش��رکت در اش��توتگارت تاکید 
کرده که ما طبیعتا نگران هس��تیم اما در حال حاضر هیچ اختاللی در تجارت و 

زنجیره عرضه ما به وجود نیامده است.
 ای��ن در حالی اس��ت که مس��ئوالن صنعت خ��ودرو معتقدند که به واس��طه 
ممنوعیت پروازها و رفت و آمدها واردات قطعات های تک و ایربگ ها با چالش��ی 
اساس��ی روبه رو خواهد شد که این امر می تواند منجر به کاهش تولید در صنعت 

خودرو ایران شود.  

 س��عید مدنی، کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره به تاثیر وی��روس کرونا بر 
کاه��ش تولید صنعت خودرو ای��ران نیز می گوید: هرچن��د نمی توان با قاطعیت 
بر روی میزان کاهش تولید خودرو با این ویروس اظهارنظر کرد اما بدون ش��ک 
تاثیرگذار اس��ت، چراکه مراودات با چین زیاد اس��ت و در حال حاضر نیز یکی از 

معدود کشورهایی است که امکان همکاری با آن در صنعت خودرو وجود دارد.
 وی ب��ا اش��اره به تامی��ن برخی قطعات حس��اس و های ت��ک از طریق چین 
می افزاید: هم اکنون برخی از این قطعات در کش��ور در حال داخلی س��ازی است، 
اما در برخی از قطعات که نیاز داخل از طریق تولیدات داخلی تامین نمی ش��ود، 
باید نسبت به واردات از چین اقدام کرد که با گسترش این ویروس، این موضوع 

می تواند تحت تاثیر قرار گیرد.
 مدنی با تاکید بر اینکه الزم اس��ت طی این مراودات کنترل بیش��تری انجام 
ش��ود، تصریح می کند: بدون ش��ک گس��ترش این ویروس کار صنعت خودرو را 
سخت تر کرده است و تنها در صورت کنترل و همچنین قرنطینه درست می توان 

نسبت به کاهش اثرات این ویروس امیدوار بود.
 مدیرعامل اس��بق گروه خودروسازی س��ایپا درخصوص تاثیر ویروس کرونا بر 

صنعت خودرو جهانی نیز می گوید: تا چند س��ال گذشته خودروسازی چین بازار 
مصرف خود را تامین می کرد و چندان وارد بازار صادراتی نشده بود و تنها درصد 
پایینی را به چند کشور ارسال می کرد و بیشتر تامین کننده نیاز خود بود بر این 

اساس نمی تواند بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.
ب��ه گفت��ه وی، از آنجا ک��ه نی��روی کار ارزان در چین وج��ود دارد برندهای 
خودروس��ازی نسبت به راه اندازی کارخانه در چین اقدام کرده بودند که تعطیلی 
کارخانه ه��ای آنها ش��اید بر میزان کاهش تولید این برنده��ا تاثیرگذار بوده و در 

نهایت صنعت خودرو جهان را با چالشی مواجه کند.  
 این ش��رایط در حالی اس��ت که تمام برندهای خودروی��ی جهان که پیش از 
این نس��بت به راه اندازی کارخانه در چین اقدام کرده بودند، در حال تعطیلی و 
جمع کردن کارخانه های خود هس��تند. از س��وی دیگر بوش تامین کننده قطعات 
خ��ودرو نی��ز از تعطیلی برند خود در چین خبر داده که این امر بدون ش��ک در 
زنجیره تامین خودروسازان تاثیرگذار خواهد بود. حال باید دید بازگشت صنعت 
خودرو چین از این وضعیت چقدر زمان برده و چه راهکارهایی برای جبران این 

زیان پیش بینی خواهد کرد.

آیا خودروسازان کشور مجوز تولید موتور یورو 5 را گرفته اند؟

سرنوشت واردات قطعات های تک از چین به کجا می رسد؟
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س��ورنا س��تاری، مرک��ز جامع رش��د و ن��وآوری واحده��ای فناور 
س��ازمان پژوهش ه��ای علم��ی و صنعتی ای��ران را افتت��اح کرد. ۱0 
ش��رکت دانش بنیان برتر مستقر در این مرکز رش��د واحدهای فناور، 

دستاوردهای ش��ان را ب��ه مع��اون علمی و 
فن��اوری رئیس جمه��وری معرف��ی کردند. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخب��گان، این مرکز جامع رش��د و نوآوری 
واحده��ای فناور با حضور س��ورنا س��تاری 
معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری در 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 
افتتاح شد. این مرکز جامع رشد و نوآوری، 
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری در س��ازمان پژوهش های علمی و 
صنعتی ایران میزبان ۱۹4 نیروی انس��انی 
دانش آموخت��ه و 4۳ محص��ول دانش بنیان 
ایران ساخت شده است. این شرکت ها که در 

حوزه های میکروالکترونیک، نانوالکترونیک، پلیمرها، فلومتر و سیاالت، 
آزمونگر سامانه های هوایی، س��اخت رادار، مکانیک، مکاترونیک فعال 

هستند به گردش مالی بیش از ۱۵۷ میلیارد تومان رسیده اند.

از۱۹4 نفر از جمع فعاالن مشغول به کار در شرکت های دانش بنیان 
ای��ن مرکز رش��د،  ۱۵8 نفر به صورت تمام وق��ت و ۳۶ نفر پاره وقت 
فعالیت دارند که 20 دانش آموخته دکترا در میان آنان فعالیت دارند.

بالغ بر 4۳ محصول دانش بنیان توس��ط 
این ۱0ش��رکت تولید شده و با رسیدن به 
مرحله تجاری س��ازی گ��ردش مالی ۱۵۷ 

میلیارد تومانی را به همراه داشته است.
حمای��ت از تبدیل پژوهش ها به فناوری 
به منظور حمایت از توس��عه فناوری های 
جدی��د از اه��داف س��ازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی اس��ت و این فضا با هدف 
تحق��ق این منظ��ور تجهی��ز و در اختیار 
فعاالن فناور ش��رکت های دانش بنیان قرار 

گرفته است.
جمل��ه  از  حمایت های��ی  همچنی��ن 
بازار،  ارتباط��ی، تعامل ب��ا  حمایت ه��ای 
تعامل با صندوق های س��رمایه گذاری، راهبری و مالکیت فکری به این 
شرکت ها ارائه می شوند که به عنوان فناوری موتور محرک پژوهش به 

فناوری شناخته می شوند.

ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری توانس��ته با گذشت شش س��ال، تعداد اعضای باشگاه مشتریان خود 
را به بیش از ۶۷ هزار عضو برس��اند. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 

نخب��گان، ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری ه��ای 
راهب��ردی معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری ک��ه از س��ال ۹۳ کار خ��ود را ب��ا 
ه��دف بهبود کیف��ی و افزای��ش کمی خدمات 
آزمایش��گاهی در حوزه های فن��اوری راهبردی 
آغاز کرده است، توانسته با گذشت شش سال، 
تعداد اعضای باش��گاه مشتریان خود را به بیش 
از ۶۷ هزار عضو برس��اند. ب��ه گونه ای که مدیر 
این شبکه می گوید که روزانه ۳00 عضو جدید 

به این باشگاه افزوده می شود.
ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
ع��الوه  ب��ر مراک��ز آزمایش��گاهی زیرمجموعه 

س��ازمان های دولت��ی و وزارتخانه ه��ای مختل��ف، مراکز آزمایش��گاهی بخش 
خصوصی را نیز دربر می گیرد. بخش های آزمایشگاهی وابسته به انواع مؤسسات 
تحقیقاتی و آموزش عالی اعم از دانشگاه، پژوهشگاه، مرکز تحقیقاتی و مواردی 

از این دست، می توانند در این شبکه عضو شده، فعالیت کنند.
»در حال حاضر این ش��بکه در ۳۱ اس��تان و ۶۷ شهر حدود ۵۵0 مجموعه 

آزمایشگاه را به عنوان عضو قطعی یا آزمایشی دارد.«
رضا اسدی فرد، مدیر ش��بکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی کش��ور با اعالم مطلب 
ف��وق، می گوی��د: بی��ش از ۶۷ هزار ش��خص 
و ش��رکت در این باش��گاه عضو هستند و به 
ط��ور میانگی��ن هر روز ۳00 عض��و جدید به 
باش��گاه مشتریان این ش��بکه افزوده می شود 
که با افزایش این مش��تریان، خدمات بیشتر 

و متنوعی را نیز ارائه خواهیم داد.
بن��ا به گفته اس��دی فرد، بی��ش از ۵ هزار 
آزمایش��گاه ب��ا بی��ش از ۱۳ ه��زار تجهی��ز 
آزمایشگاهی، خدمات شان در این شبکه را به 

اشتراک می گذارند.
ساالنه به طور میانگین آزمایشگاه های عضو 
ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی با رشد عملکردی در حدود درصد 
روبه رو هس��تند و شبکه در بعضی ش��اخص ها مانند رضایت مشتریان و بهبود 

عملکرد، روند رو به رشدی را تجربه کرده است.

روزانه 3۰۰ عضو جدید به شبکه آزمایشگاهی اضافه می شود افتتاح مرکز جامع رشد و نوآوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 

بیس��ت و شش��مین کنفرانس اپتی��ک و فوتونیک و دوازدهمی��ن کنفرانس 
مهندس��ی و فناوری فوتونیک ایران به صورت همزمان با حمایت س��تاد توسعه 
فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیش��رفته و س��اخت معاونت علمی و فناوری 

برگزار شد.
 گردهمای��ی س��االنه متخصصان ح��وزه اپتیک و فوتونی��ک در هر دوره در 
یکی از دانش��گاه ها و مراکز علمی کش��ور برگزار می ش��ود. در برگزاری بیست 
و پنجمی��ن دوره ای��ن رویداد، بی��ش از 2۵0 مرکز و نهاد علمی و پژوهش��ی 
مشارکت داشته اند. بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دوازدهمین 
کنفران��س مهندس��ی و فناوری فوتونیک ایران در حال حاضر در ش��هر کرج و 
دانش��گاه خوارزمی در حال برگزاری اس��ت. این گردهمایی دو روزه تا روز ۱۶ 

بهمن نیز ادامه خواهد یافت.
در این رویداد علمی، جدید ترین مقاله های پژوهش��ی که حاوی نکاتی نو در 

علوم اپتیک و فوتونیک باشد عرضه خواهد شد.

آش��نایی متخصصان و پژوهش��گران دانش��گاهی و مراکز پژوهشی و صنعتی 
کش��ور با فعالیت یکدیگ��ر، مبادله اطالعات و ایجاد ارتب��اط بین صنعتگران و 
پژوهش��گران و آشنایی با آخرین دس��تاوردهای علمی و فناوری در زمینه های 

گوناگون اپتیک و فوتونیک در کشور از جمله اهداف این کنفرانس است.
در پای��ان این همای��ش و اتمام فرآیند داوری، مق��االت برتر و منتخب برای 

انتشار به نشریات معتبر علمی و پژوهشی بین المللی معرفی می شوند.
 اپتی��ک غیرخط��ی، اپتیک کوانتوم��ی، اپتیک هندس��ی و طراحی اپتیکی، 
افزاره ه��ای بلور فوتونی، افزاره  های پالس��مونی، افزاره  ه��ای فراماده، افزاره  های 
نوری آلی و پلیمری، افزاره های نوری نیم  رسانا، افزاره های تراهرتز، اندازه گیری 
بر پایه ن��ور، انبرک نوری، بیوفوتونیک، پالس��ما، اپتیک پراش��ی، تمام نگاری، 
سامانه  های اپتوالکترومکانیکی، سلول های خورشیدی، طیف   نگاری، فیبر نوری، 
لیزرهای نیم  رسانا، لیزرهای حالت جامد و گازی، مگنتوفوتونیک، نانوساختارها 

و نانوذرات نوری بخشی از محورهای این کنفرانس است.

س��تاد توس��عه اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری در ادامه برنامه های حمایتی خود، اق��دام به ارائه تخفیفات 
ویژه اینترنت پرسرعت به شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های خالق کرده 
اس��ت. این کار با همکاری مش��ترک ستاد و ش��رکت انتقال داده های آسیاتک 
عملیاتی می ش��ود.  ارائه خدمات به ش��رکت های دانش بنی��ان و خالق یکی از 
اهداف ستادهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. ارائه خدمات 
ویژه اینترنت پرس��رعت هم با همین هدف و با امضای یک تفاهم نامه همکاری 
مش��ترک میان ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری و شرکت آسیاتک پیگیری می شود.

براس��اس این تفاهم نامه مقرر اس��ت که کلیه خدمات مورد تعهد آس��یاتک 
ب��ا تس��هیالت ویژه به اس��تارت آپ هاي خ��الق، دانش بنیان منتخ��ب و مراکز 
ش��تاب دهی ک��ه همگی از طریق معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 

معرفی می شوند، ارائه شود.
براساس این همکاری مش��ترک، همه خدمات با تخفیفات ویژه به شرکت ها 
ارائه می ش��ود شرکت آسیاتک موظف اس��ت که تحت مجوز از سازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباط��ات رادیوی��ی و ب��ا رعایت اس��تانداردهاي مص��وب، مطابق 
فرمت ها و ش��رایط عادي، هر یک از خدمات مورد درخواس��ت استارت آپ ها و 

شتاب دهنده هاي معرفی شده از طرف ستاد را ارائه کند.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری ژالتین نوعی پروتئین طبیعی و خالص اس��ت که از هیدرولیز کالژن 
موجود در استخوان و پوست حیوانات به دست می آید که دارای ۹0- 8۵درصد 
پروتئی��ن ،2-۱درصد نمک های معدن��ی و ۱۵-8درصد آب و فاقد هرگونه قند 

و چربی است.
بخش عمده و اصلی ژالتین تولیدی در دنیا از پوست خوک و بخش کوچکی 

از  آن نیز از پوست و استخوان گاو )با ذبح غیرشرعی( به دست می آید.
یک ش��رکت دانش بنیان چندین س��ال اس��ت ک��ه در زمین��ه تولید ژالتین 
ب��رای مصارف کارخانجات داروس��ازی و غذایی و همچنین ب��ا ارائه ژالتین در 
بسته بندی های خانگی محصولی ۱00درصد حالل واقعی و ایرانی با منشأ گاوی 

و ذبح شرعی و بدون شک و شبهه را تولید و عرضه می کند.
فرهاد فرهنگ مهر، مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان »فرآوری دارویی ژالتین 
حالل« درباره این محصول ارزش��مند توضی��ح داد: ژالتین به عنوان یک ماده 
پروتئینی، دارای ۱8 نوع اس��یدآمینه بوده که مقدار اسیدهای آمینه گالیسین، 
پرولین و هیدروکس��ی پرولین در آن  بسیار قابل توجه است که وجود هر یک 
از این اس��یدهای آمینه دارای اهمیت بس��زایی در بدن بوده و در بس��یاری از 

فعالیت های زیستی در انسان مشارکت دارند.
این فعال فناور به کاربرد ژالتین در صنایع مختلف اشاره و بیان کرد: ژالتین 

در دو صنعت غذایی و دارویی کاربرد فراوانی دارد، در صنایع غذایی ژالتین  در 
صنایع ش��یرینی پزی، شکالت  س��ازی و لبنیات به کار می رود. در بخش دارویی 
نیز در تهیه روکش های قرص، کپسول و … از این محصول استفاده می کنند.

وی درباره کیفیت محصوالت تولیدی این شرکت گفت: محصوالت تولیدشده 
با باالترین کیفیت تهیه می شوند و به دلیل اینکه برخی از محصوالت در صنایع 
دارویی مورد اس��تفاده قرار می گیرد الزم اس��ت با استانداردهای باالی اروپایی 

تولید شوند.
نیاز ساالنه 35۰۰ تن ژالتین در کشور

مدیرعامل تنها تولیدکننده ژالتین حالل در کشور گفت: در حال حاضر نیاز 
ساالنه کشور به این محصول ۳۵00 تن است که ۳ هزار تن آن از طریق واردات 

تامین می شود که از قیمت پایین تری نیز برخوردار است.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان »فرآوری دارویی ژالتین حالل« درباره میزان 
اش��تغال زایی این ش��رکت گفت: در ای��ن مجموعه برای ۱۵0 نف��ر به صورت 
مس��تقیم شغل ایجاد شده اس��ت این درحالی است که در حال حاضر به دلیل 
واردات بی رویه این محصول با یک دوم تا یک س��وم ظرفیت کارخانه مش��غول 

به فعالیت هستیم.
فرهنگ مهر ادامه داد: عمده ژالتین خارجی از کشورهای چین، کره، تایلند، 

کلمبیا و ترکیه وارد کشور می شود.

جدیدترین گزارش مالی از شـرکت خودروسـازی تسال، افزایش سـودآوری در ماه های 
اخیر را نشـان می دهد. طی ساعات اولیه از معامالت روز دوشنبه در بازار سهام نیویورک، 

ارزش سهام تسال از ۶5۰ دالر به 7۶۰ دالر رسید.
به گزارش زومیت، تحلیلگران اقتصادی تسـال در هفته  اخیر، شـرایط مالی این شرکت 
طی سـه ماه چهارم سال 2۰1۹ را بسـیار امیدوارکننده نشان دادند. بر این اساس، سود هر 
سـهم تسال حدود 8 دالر اسـت، درحالی که یک سال قبل نزدیک به شش دالر پیش بینی 
شـده بود. همچنین، سودآوری تسال برای سال 2۰21 به میزان دو برابر سال 2۰1۹، برآورد 
شـده است. بعضی کارشناسان معتقدند، ارزش سهام تسال تا سال 2۰24 می تواند 1۰ برابر 

رشد کند.
دیگر دلیل افزایش قیمت سهام تسال، مربوط به قرارداد تجاری این شرکت با پاناسونیک 

اسـت. برندهای آمریکایی و ژاپنی در صنعت باتری سـازی همکاری دارند. چند روز پیش، 
مدیر مالی پاناسـونیک اعالم کرد، مشکالت مربوط به تولید باتری های موردنیاز تسال رفع 
شـده اسـت و این موضوع، در آینده منجر به تأخیر در تحویـل خودروهای برقی نخواهد 
شد. همچنین، افزایش تیراژ تولید باتری ها به کاهش قیمت آنها می انجامد که البته بهبود 

سودآوری تسال را در پی خواهد داشت.
در لحظه  شـروع معامالت بورس نیویورک، ارزش سهام تسال از ۶5۰ به ۶74 دالر رسید 
و پس از چند سـاعت، 77۰ دالر را فتح کرد. سـهام این شـرکت طی یک سـال اخیر، در 
7۰درصد موارد با قیمتی باالتر از روز قبل، معامله شده است و حاال در حدود 13۰ میلیارد 
دالر ارزش دارد. در پایان معامالت روز دوشـنبه، قیمت هر سـهم تسال با رشد 2۰درصدی 

نسبت به روز کاری قبل، 78۰ دالر است.

با حمایت ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت

کنفرانس ساالنه اپتیک و فوتونیک برگزار شد

استارت آپ ها اینترنت پرسرعت دریافت می کنند

توسط یک شرکت دانش بنیان

ژالتین 1۰۰درصد حالل تولید شد

سهام تسال در یک روز، ۱۸درصد رشد کرد

دریچــه

معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری طرح کالن ملی فناور مانیتور عالئم حیاتی 
بیمار را رونمایی کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، دستگاه مانیتور 
عالئم حیاتی بیمار با قابلیت س��وییچ به سیس��تم پکس بیمارس��تانی از قابلیت نمایش 

تمامی عالئم حیاتی بیمار به صورت دقیق برخوردار است.
این محصول دانش بنیان ایران س��اخت، نخس��تین دس��تگاه دارنده فناوری اتصال به 

آرشیو تصاویر پزشکی )PACS( است.
ش��رکت دانش بنیان مهندس��ی سازگان گس��تر توانسته اس��ت نیاز صنعت پزشکی 
کش��ور به نمایشگرهای عالئم حیاتی را با محصول دانش بنیان ایران ساخت تامین کند. 
مولفه های اصلی این دس��تگاه ش��امل عالئم حیاتی قلب، درصد اکسیژن، حرارت، فشار 

و تنفس می شود.

مانیتورینگ پزشکی ایران ساخت 
رونمایی شد

چهارشنبه
16 بهمن 1398

شماره 1488
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اس��کنر سه بعدی بدن قادر است بخش های مختلف بدن انسان را با جزییات 
کامل ظرف چند ثانیه ثبت و ضبط کند. اس��کنر س��ه بعدی قابلیت این را دارد 
که با رنگ های گوناگون و نیز مش بندی، نقاط مختلف بدن انس��ان را به  دست 

آورده و شکل بدن را مشخص کند.
 به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
اس��کنرهای س��ه بعدی ب��دن در بررس��ی رون��د 
تغیی��رات بدن در زمینه های مختلف پزش��کی و 
حت��ی طراح��ی و دوخت لباس بس��یار پرکاربرد 
ش��ده اند. ای��ن اس��کنرها در ابتدا بیش��تر برای 
اس��تفاده در طراح��ی و دوخت لباس اس��تفاده 
می ش��د ولی به مرور و با پیشرفت این تجهیزات 
از این اس��کنرها برای مراقبت های پزشکی مورد 

استفاده قرار می گیرد.
محمدص��ادق ش��اه آبادی، مدیرعامل ش��رکت 
دانش بنیان »راهکارهای صنعتی سارنگ« که در 

زمین��ه طراحی و تولید تجهیزات کنترل کیفی با فناوری نوین پردازش تصویر 
فعالیت دارد درباره »اسکنر سه بعدی بدن آنیا« گفت: این اسکنر می تواند مدل 
س��ه بعدی بدن را به دس��ت آورد. این دستگاه از دو بخش سکوی گردان و برج 

سنسور تشکیل شده است. پس از ایستادن فرد بر روی سکوی گردان، سنسور 
سه بعدی روشن شده و سکوی گردان شروع به چرخش می کند تا سنسور تمام 
نقاط بدن فرد را ثبت و ضبط کند و در آخر نرم افزار آنیا مدل س��ه بعدی بدن 

فرد را نمایش می دهد.
فالکونیک��س، سیس��تم  اس��کنر س��ه بعدی 
بازس��ازی مدل س��ه بعدی از تصاویر دو بعدی 
به روش فتوگرامتری اس��ت. اس��کنر سه بعدی 
تابانوس و همچنین مرلینو، سیستم اندازه گیری 
کرنش به روش فتوگرامت��ری از دیگر تولیدات 
این ش��رکت اس��ت. وی بیان کرد: کش��ورهای 
اصل��ی تولیدکنن��ده ای��ن تجهی��زات آمریکا، 
آلمان و روس��یه هس��تند. مدیرعامل ش��رکت 
دانش بنی��ان »راهکاره��ای صنعتی س��ارنگ« 
درباره تعداد نفراتی که در این ش��رکت مشغول 
به کار هس��تند، گفت: در این شرکت به صورت 

مستقیم ۱۷ نفر مشغول به کار هستند.
ای��ن فعال فن��اور افزود: نمونه تولیدش��ده این ش��رکت با محصول مش��ابه 
آمریکایی به لحاظ نرم  افزاری و س��خت افزاری قابل رقابت اس��ت عالوه بر این 

محصول این شرکت قابلیت پشتیبانی از زبان فارسی را نیز دارد.

جمه��وری دموکراتیک کنگو دومین کش��ور بزرگ در آفریق��ا و یازدهمین 
کش��ور بزرگ جهان به  ش��مار می آید و این یعنی یک بازار بزرگ اقتصادی که 
می تواند مقصد دانش بنیان های ایرانی قرار گیرد. بنا بر اخبار موجود، مهم ترین 

فرصت های صادراتی به کش��ور کنگ��و، به حوزه 
دانش بنیان مرتبط می شود.

ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد 
ملی نخبگان، جمه��وری دموکراتیک کنگو 
ب��ا جمعیت��ی بی��ش از ۹۱ میلی��ون نف��ر، 
ش��انزدهمین کش��ور پرجمعی��ت جهان و 
چهارمین کشور پرجمعیت در آفریقا است. 
همچنین به عنوان پرجمعیت ترین کشوری 
که زبان رسمی آن فرانسوی است، شناخته 

می شود.
این کش��ور تا س��ال ۱۹۹۷ می��الدی زئیر نام 
داشت. این کش��ور از غنی ترین کشورهای جهان 
از نظ��ر مناب��ع طبیعی به  ش��مار می آید و بخش 

اعظمی از این ثروت توس��ط کش��ورهای غربی از این کشور خارج می شود. به 
گونه ای  که تراز تجاری این کش��ور آفریقایی ۳میلیارد دالر مثبت است. ارزش 
مناب��ع معدنی کنگو 24 تریلیون دالر برآورد ش��ده  که براب��ر با تولید ناخالص 

داخلی آمریکا و اروپا است.
ای��ن کش��ور 80درصد ذخایر س��نگ های کولت��ان را در خود ج��ای داده  و 
بزرگ تری��ن تولیدکننده کبالت در دنیا، دومی��ن تولیدکننده بزرگ الماس در 
دنی��ا و بزرگ ترین تولیدکنن��ده مس در آفریقا 
اس��ت. ضمن اینکه ذخایر قابل توجهی از قلع، 

روی، طال، اورانیوم و نفت نیز دارد.
 شریعتی سفیر ایران در کنگو، ابراز امیدواری 
ک��رد پ��س از رایزنی ایش��ان با وزی��ر فناوری 
اطالعات این کش��ور، فعالیت اس��تارت آپ ها و 
شرکت های خالق حوزه فناوری اطالعات ایران 

در این کشور توسعه یابد.
وی بیان ک��رد: با توجه به اینکه دولت منابع 
مناس��بی ب��رای س��رمایه گذاری در حوزه های 
فناورانه در اختیار دارد، موقعیت مناسبی برای 
ورود به این بازار فراهم ش��ده است. بیش از دو 
س��وم نیروی کار در این کش��ور به کش��اورزی 
اش��تغال دارند و قهوه، چای، کاکائو، کائوچو و محصوالت نخلی از این کش��ور 
ص��ادر می ش��ود. مواد معدن��ی نقطه اتکای اقتصاد این کش��ور اس��ت و حدود 

۶0درصد از صادرات را تشکیل می دهد.

کنگو بازار خوبی برای دانش بنیان های ایرانی استاسکنر سه بعدی بدن ایران ساخت شد

افزودنی ه��ای غذایی دس��ته ای از م��واد با کاربرد ف��راوان در 
صنایع گوناگون را شامل می شوند که هر سال واردات آن هزینه 
س��نگینی را هم��راه دارد، اما محققان ایرانی با اعطای کرس��ی 
پژوهش��ی در این حوزه در تالش هس��تند تا این افزودنی ها را با 
مواد بومی ایران تولید کنند. کاری که آغاز شده است و به زودی 

نتایج درخشانی را شاهد می شویم.
آنتی اکس��یدان ها،  نگهدارنده ه��ا، 
قوام دهنده ه��ا،  فل��زی،  گیرنده ه��ای 
سفیدکننده ها، بافرها، قلیاها و اسیدها، 
غیرمغذی،  ش��یرین کننده های  رنگ ها، 
مکمل های غذایی و اس��انس ها برخی از 

این مواد هستند.
در این میان دسته ای از مواد با عنوان 
افزودنی ه��ای عملگرا وج��ود دارند. در 
کش��ور ما ۹۵درصد این م��واد وارداتی 
است و بیش از 20 میلیون دالر تنها در 
صنع��ت غذا و دارو واردات در این حوزه 

وجود دارد.
از س��ویی در صنعت غ��ذا وجود این 

م��واد به قدری ضروری اس��ت ک��ه دانش انحص��اری آن وجود 
دارد. پس اگر بخواهیم در این حوزه انحصاری وارد ش��ویم باید 
به دانش تولید این مواد دس��ت پیدا کنی��م. تولید افزودنی های 

عملگرا نیاز به فناوری و دانش خاص خود دارد.
 از آنجایی که این حوزه میان رشته ای برای کشور حائز اهمیت 
است. صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری اقدام به اعطای کرس��ی پژوهش��ی 
در ای��ن حوزه با عنوان »هیدروکلوییدهای طبیعی بومی ایران« 

کرده است.

 س��یدمحمد رض��وی، مج��ری این کرس��ی پژوهش��ی گفت: 
صمغ های بومی یا همان هیدروکلوییدهای طبیعی دریچه ورود 
برای تولید مواد غذایی س��الم هستند.  پس تولید افزودنی های 
غذایی با مواد بومی در این کرس��ی پژوهش��ی مدنظر اس��ت. به 
عنوان مثال استفاده از موادی مانند دانه ریحان، اسفرزه و کتیرا. 
در صنع��ت غذا هنوز آنچنان ک��ه باید این مواد جای خود را باز 
نکرده اند. با اس��تفاده از آنها ترکیباتی 
تولی��د می ش��ود که عملگرا هس��تند. 
این ترکیبات خ��واص گوناگونی مانند 

قوام دهنده و کف زا دارند.
رضوی ادامه داد: فرمول افزودنی های 
تولیدشده با مواد بومی ترکیبی است و 
از هر ماده بومی ب��ا توجه به خاصیت 
و نقش��ی که دارد بهره برده می شود، 
اما مس��ئله مهم توجه ب��ه جنبه های 
کرس��ی  ای��ن  در  اس��ت.  تغذی��ه ای 
تحقیقات روی مهندس��ی بافت انجام 

می شود.
 افزودنی های غذایی دنیایی گسترده 
دارند، اما نکته مهم تحقیقاتی که محققان کشور در این کرسی 
پژوهش��ی انجام می دهن��د، جایگزین کردن م��واد بومی با مواد 
شیمیایی اس��ت. تاکنون مس��یر زیادی پیموده شده است و به 
زودی ای��ران نیز در زم��ره دارندگان این دان��ش و فناوری قرار 

می گیرد.
در گام نخس��ت با انجام این کرس��ی پژوهش��ی دس��تیابی به 
مرجعیت علمی در این حوزه مدنظر اس��ت که به زودی محقق 

می شود. مرکزی در روی مواد طبیعی بومی ایران کار کنند.

»تجاری س��ازی فناوری نانو« عنوان برنامه ای است که توسط 
س��تاد فناوری نان��و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
برگ��زار و در آن از طرح های��ی که ظرفیت تجاری ش��دن دارند 

حمایت می شود.
 در این برنامه هر سال طی چند فراخوان پذیرش طرح انجام 
می ش��ود. س��ومین فراخ��وان دریافت طرح در هش��تمین دوره 
برنامه طرح های نوآورانه فناوری نانو )نانو مچ( آغاز ش��ده اس��ت 
و عالقه مندان از ۱۵ بهمن ماه س��ال جاری تا ۱۵ اسفندماه برای 

ثبت طرح خود فرصت دارند.
حمای��ت از فع��االن ح��وزه فن��اوری نانو برای تجاری س��ازی 
دس��تاوردهای آنها هدفی است که در این برنامه دنبال می شود. 
هشتمین دوره این برنامه مهرماه سال جاری آغاز و دو فراخوان 
نیز منتش��ر شد. اکنون س��ومین و آخرین فراخوان در سال ۹8 
منتشر شده اس��ت تا مسیر تجاری سازی ایده ها در این حوزه با 

سرعت بیشتر پیموده شود.
 طرح های ارسال ش��ده از چهار جنبه ارزیابی می ش��وند. معیار 

فنی که مواردی مانند بررسی سیر پژوهشی و تست های مرتبط، 
اعتبارس��نجی نتایج ارائه شده و بررسی تست های کارایی در آن 
بررس��ی می ش��ود. معیار نو بودن که به بررسی نوآوری طرح در 
داخل کشور و در سطح بین المللی و مقایسه جنبه نوآورانه طرح 
با آخری��ن ایده های مطرح در حوزه صنعتی مش��ابه می پردازد. 
معیار نانویی بودن جنبه دیگری است که در این طرح ها بررسی 
می ش��ود. همچنین این طرح ها از جنبه معیار تجاری نیز مورد 
بررس��ی قرار می گیرند تا امکان توس��عه و بهینه سازی محصول 
ب��رای کاربردهای صنعت��ی، امکان تولید صنعتی آن و بررس��ی 

رقبای داخلی و خارجی آن ارزیابی شود.
پ��س تمام��ی تیم هایی که به نمون��ه  اولیه بهینه رس��یده اند، 
می توانند از این فرصت برای تجاری سازی محصول خود استفاده 

کنند و مسیر توسعه طرح نوآورانه خود را هموار کنند.
 در ص��ورت پذیرش طرح ها، حمایت های برنامه در دس��ترس 
فناوران قرار خواهد گرفت تا بتوانند نمونه اولیه خود را توس��عه 

داده و آماده ورود به صنعت و بازار کنند. 

اسـت. برندهای آمریکایی و ژاپنی در صنعت باتری سـازی همکاری دارند. چند روز پیش، 
مدیر مالی پاناسـونیک اعالم کرد، مشکالت مربوط به تولید باتری های موردنیاز تسال رفع 
شـده اسـت و این موضوع، در آینده منجر به تأخیر در تحویـل خودروهای برقی نخواهد 
شد. همچنین، افزایش تیراژ تولید باتری ها به کاهش قیمت آنها می انجامد که البته بهبود 

سودآوری تسال را در پی خواهد داشت.
در لحظه  شـروع معامالت بورس نیویورک، ارزش سهام تسال از ۶5۰ به ۶74 دالر رسید 
و پس از چند سـاعت، 77۰ دالر را فتح کرد. سـهام این شـرکت طی یک سـال اخیر، در 
7۰درصد موارد با قیمتی باالتر از روز قبل، معامله شده است و حاال در حدود 13۰ میلیارد 
دالر ارزش دارد. در پایان معامالت روز دوشـنبه، قیمت هر سـهم تسال با رشد 2۰درصدی 

نسبت به روز کاری قبل، 78۰ دالر است.

حدود 8۰درصد از کل فروش محصوالت تسـال در سـه ماهه  چهارم سـال 2۰1۹ به مدل 
3 اختصاص داشـته اسـت. غول خودروهای الکتریکی دنیا برای تحویل 5۰۰ هزار دستگاه 
انواع مدل ایکس، S و 3 در سال 2۰2۰ آماده می شود. در آخرین فصل سال گذشته، تعداد 
112 هزار دسـتگاه از محصوالت تسال فروخته شـدند؛ درحالی که پیش بینی مالی قبلی به 
1۰۶ هزار دسـتگاه اشاره کرده بود. عالوه بر ۹2,55۰ دستگاه مدل 3، تعداد 1۹,45۰ نمونه 

مدل ایکس و S تحویل مشتریان تسال در سراسر دنیا شده اند.
تولید تسـال مدل Y در کالس کراس اوورهای کوچک هم به  تازگی آغاز شـده است. این 
محصـول تـا یک ماه آینـده، در آمریکا عرضه خواهد شـد تا به مرور و مطابـق نیاز بازار 
جهانی، افزایش تولید داشته باشد. اگر  مدل Y مشابه مدل 3 با تقاضای باال رو به رو شود، 

طبیعتا رشد سهام تسال در سال 2۰2۰ هم ادامه خواهد داشت.

افزودنی های غذایی با مواد بومی ایران تولید می شود

مسیر ورود محصوالت نوآورانه نانو به بازار هموار شد

سهام تسال در یک روز، ۱۸درصد رشد کرد

یادداشـت

ما انسان ها در دوره ای زندگی می کنیم که به عصر ارتباطات معروف است. بیشترین 
فعالیت های انس��ان بر پایه ارتباطات و همچنین انتقال اطالعات از ش��بکه های مختلف 

است.
این ارتباط در سطح گسترده شبکه جهانی اینترنت و در مقیاس کوچک تر شبکه های 
محلی هس��تند. هدف از برقراری چنین ارتباطی دسترس��ی به اطالع��ات موردنیاز در 

حوزه های مختلف است.
یک ش��رکت دانش بنیان در داخل کش��ور توانس��ته با تولید س��خت افزار و همچنین 
نرم افزارهای موردنیاز این صنعت بخش قابل توجهی از نیاز بازار داخل به این تجهیزات 

را مرتفع سازد.

 انتقال اطالعات با تجهیزات بومی
ایمن شد



قدرت بی نظیر اینترنت در جذب کاربر سبب شده تا روش های تبلیغات 
اینترنتی یکی از موثرترین شیوه های تبلیغ در دنیای امروز شناخته شود. 
امروزه، هر کس��ب و کاری برای رش��د بهتر، در کنار ش��یوه های قدیمی 
بازاریاب��ی، نیازمند تبلیغات اینترنتی موثر اس��ت. ب��رای خلق یک تبلیغ 
هدفمند و تاثیرگذار باید روش های تبلیغات اینترنتی را به خوبی شناخته و 
از چگونگی کارکرد آنها اطالع کافی داشته باشید، تا بتوانید بهترین نوع از 

تبلیغات اینترنتی را برای کسب و کار خود انتخاب کنید.
مهم ترین روش های تبلیغات اینترنتی در دنیای کسب و کار

)SEM( تبلیغ در موتورهای جست وجو
یک��ی از متداول تری��ن روش های تبلیغ��ات اینترنت��ی بازاریابی موتور 
جس��ت وجو )SEM( بوده که گوگل در صدر آن ق��رار دارد. در واقع غول 
 Google Ad :عظیم فناوری روشی دارد که توسط شما حمایت می شود
Words. مزیت اصلی این نوع تبلیغ در این است که با کمک تکنیک های 
SEM موقعی��ت وب س��ایت ش��ما بهبود یافت��ه و تبلیغات ت��ان در نتایج 
جست وجوهای مرتبط کاربران نمایش داده شده و آنها راحت تر شما را پیدا 
می کنند. این روش بیش��تر توسط کسانی استفاده می شود که هدف شان 
دریافت ترافیک وب و Conversion است. این تبلیغات اینترنتی معموالً 
با پرداخت هر کلیک )PPC( کار کرده که از نظر قالب، فقط تا چهار خط 

متن پشتیبانی شده و به روش زیر توزیع می شود:
.URL 25 کاراکتر در عنوان، 7۰ تا در متن و 35 تا برای

 Advertising On Social( تبلیغ در شبکه های اجتماعی
)Networks

عاقالنه نیس��ت که از قدرت شبکه های اجتماعی برای دستیابی به یک 
تجارت موفق چشم پوشی کرد. به لطف محبوبیت و اثربخشی این شبکه ها، 
می توانید تبلیغاتی موثر در آنها داشته و فالوورهای بیشتری جذب کنید. 
هر شبکه اجتماعی بنا به کار و محتوای خود، تبلیغات اینترنتی مخصوص 
به خود را ارائه می دهد. فیس بوک Facebook، توییترTwitter،لینکدین 
LinkedIn، اینس��تاگرام  Instagram و یوتی��وب YouTube فقط 
برخی از آنها هس��تند. به عالوه شبکه های اجتماعی به شما این امکان را 
می دهن��د که جامعه هدف خود را انتخاب کرده و حضورتان را در آنجا به 

حداکثر برسانید.
بنرها )Banners( یکی از روش های تبلیغات اینترنتی

بنرها یکی از متداول ترین روش های تبلیغات اینترنتی هستند و بیشتر به 

این دلیل است که جزو اولین تبلیغات آنالین بوده اند. در این روش، تبلیغ 
در قال��ب، اندازه و طرح های مختلف در یک صفحه وب به طرز ماهرانه در 
مع��رض دید قرار گرفته و هنگامی که کاربر به روی آن کلیک می کند به 
س��ایتی که ش��ما انتخاب کرده اید، منتقل می شود، اما به دلیل زیاد بودن 
این نوع تبلیغ، می توان گفت که تا حدی اشباع شده و به سختی می تواند 
توجه کاربران را به خود جلب کند. لذا برای تبلیغات آنالین، بهتر است ابتدا 
گزینه های دیگری مانند Google Ad Words یا تبلیغ در شبکه های 

اجتماعی را مدنظر قرار دهید.
 )Pop-up( پاپ آپ

شکی نیست که بارها و بارها تبلیغات پاپ آپ را حین استفاده از اینترنت 
بس��ته اید. اگرچه این روش تبلیغات اینترنتی سال ها پیش کارآمد بود، اما 
امروزه بس��یار آزاردهنده بوده و محبوبیت چندانی ندارد، اما برخی با قرار 
دادن یک پاپ آپ در وب س��ایت خود، از کاربران برای اش��تراک رایگان در 
خبرنامه دعوت کرده تا به روزترین اطالعات مربوط به وب سایت را برای شان 
ارس��ال کنند. چیزی به همین س��ادگی می توان��د در افزایش دیتابیس و 
گرفتن نتایج بهتر کمک کند. این روش بیشتر در سایت های خدماتی و یا 

سایت هایی که تولید محتوا می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد.
)Advertising On Blogs( تبلیغ در وبالگ ها

اینجا منظور بنرها نیس��تند؛ بلکه نوعی تبلیغات غیرمس��تقیم بوده که 
معموالً از طریق تعریف کردن داس��تان یا به اشتراک گذاشتن یک تجربه 
در رابطه با محتوای تبلیغ انجام می ش��ود. این روش نس��بتاً جدید بوده و 

بسیاری از مشاغل هنوز از مزایای آن آگاه نیستند.
در این شیوه تبلیغات اینترنتی، در ازای »پرداختی« که به بالگرها انجام 
می دهید، مقاله و محتوایی دریافت می کنید که در آن از مزایای استفاده از 
محصوالت یا خدمات شما صحبت شده است. البته این »پرداخت« همیشه 
شامل پول نیست؛ بلکه می تواند استفاده از محصوالت و خدمات خودتان 
باش��د. اگر می دانید کدام وبالگ ها در راستای محصوالت یا خدمات برند 

شما فعالیت دارند، این روش گزینه بسیار مناسبی است.
)Advertising On Cell Phones( تبلیغ در تلفن های همراه

از آنجا که صاحبان ش��رکت ها و مشاغل تمایل دارند تبلیغات خود را با 
سریع ترین رس��انه در حال رشد تطبیق دهند، این نوع تبلیغات اینترنتی 
محبوب ترین روش در چند سال گذشته بوده است. زیرا تقریباً تمام افراد 
دارای تلفن هوشمند یا نوع دیگری از دستگاه تلفن همراه هستند، اما باید 

در نظر داش��ت که صفحه ای که توس��ط کاربران در تلفن های هوشمند و 
کامپیوترها مشاهده می شود، یکسان نیست بنابراین طرحی که برای تبلیغ 

در نظر گرفته می شود، باید متناسب با تلفن همراه باشد.
)E-mail marketing( بازاریابی ایمیلی

سال هاس��ت که بازاریابی ایمیلی به عنوان یک��ی از روش های تبلیغات 
اینترنتی حاکم ب��وده و ارتباطی به ایمیل های مزاحم و Spam ندارد. در 
اینج��ا منظور تبلیغات و آگهی های مخفی روزانه در پیام های دوس��تانه و 
ارزشمندی است که کاربر نمی خواهد آنها را حذف کند. این روش تبلیغات 
اینترنتی را می توان به عنوان بخش��ی از راهکار بازاریابی دیجیتال در نظر 
گرفت نه به عنوان یک شکل از تبلیغ. اپل یکی از برندهایی است که مرتبا 

از این روش استفاده می کند.
)Video Advertising( تبلیغات ویدئویی

از آنجا که ویدئو یکی از محبوب ترین محتواهای مورد اس��تفاده کاربران 
اینترنت است، تبلیغات ویدئویی نیز متقاضیان زیادی دارد. این نوع تبلیغات 
 YouTube بیشتر در سایت های مخصوص به اشتراک گذاری ویدئو نظیر
Daily motion،، آپ��ارات و… قبل از پخش ویدئوی اصلی، برای کاربر 
نمایش داده می شوند. به عالوه این تبلیغات می توانند به شکل بنر ویدئویی 
در یک وب سایت درج شوند، که نتایج نشان می دهد این شیوه کاربران را 
نسبت به متن یا تصاویر ساده، بیشتر جذب می کند. یادتان باشد که این 
روش تبلیغ اینترنتی می تواند در بهبود نتایج جست وجو نیز موثر واقع شود.
ری مارکتینگ )Re Marketing( از روش های تبلیغات اینترنتی

ری مارکتینگ ی��ا بازاریابی مجدد، یک��ی از بهترین روش های تبلیغات 
اینترنتی است. این تکنیک به شما این امکان را می دهد که تبلیغات برند 
شما به کاربرانی که قباًل از وب سایت شما بازدید کرده  اند، نشان داده شود. 
این روش بیش��تر بر روی بازگشت سرمایه متمرکز است. لذا اگر بسیاری 
از کاربران، س��ایت ش��ما را بدون خرید کردن ت��رک می کنند، این روش 
گزینه ای اس��ت که باید مورد بررس��ی قرار دهید، اما مراقب باشید! چون 

به کارگیری ضعیف ری مارکتینگ، می تواند نتیجه عکس بدهد.
اگرچه موارد ذکرشده، اصلی ترین روش های تبلیغات اینترنتی هستند، 
اما روش های تبلیغات اینترنتی بسیار گسترده هستند. شما می توانید این 
روش ها را با هم ترکیب کرده و یک راهکار تبلیغاتی آنالین، که شامل انواع 

مختلف تبلیغات اینترنتی باشد را برای برندتان انتخاب کنید.
beloved.marketing :منبع

بازاریابی از طریق ش��بکه های اجتماع��ی در صدر تمامی روش ها قرار 
داش��ته و پیش بینی می ش��ود که اهمی��ت آن در چند س��ال آینده به 
مرات��ب افزایش پیدا کند. تحت این ش��رایط یک��ی از مواردی که باعث 
افزایش س��رعت موفقیت شما می شوند، همکاری با اینفلوئنسرها است، 
با این حال آیا ای��ن افراد بهترین گزینه های موجود برای تمامی برندها 
هس��تند؟ درواقع در کنار این افراد ش��اخه ای ش��کل گرفته است به نام 
میکرواینفلوئنسر که از تعداد دنبال کننده به مراتب پایین تری برخوردار 
ب��وده و معم��وال فعالیت آنها تخصصی تر اس��ت. در همین راس��تا قصد 
بررس��ی و تحلیل این موضوع را داریم که چرا به عقیده بسیاری از افراد 
میکرواینفلوئنس��رها گزینه های به مراتب بهتری برای همکاری تجاری 

هستند. 
1-به بودجه به مراتب کمتری نیاز است 

همکاری با یک میکرواینفلوئنس��ر، بسیار کم هزینه تر از اینفلوئنسرها 
بوده و این امر باعث صرفه جویی ش��دید در بودجه ش��ما خواهد ش��د. 

این امر به معنای آن اس��ت که ش��ما قادر به همکاری با افراد به مراتب 
بیش��تری خواهید بود. همچنین توجه داشته باشید که تخصصی بودن 
افراد به این معنا اس��ت که مخاطبان هرچند ک��م این افراد، از آمادگی 
ذهنی الزم برای پذیرش برند ش��ما و تبدیل شدن به مشتری برخوردار 
هس��تند. در نهایت این موضوع کمک خواهد کرد تا حتی برندهای نوپا 
با امکانات مالی بسیار محدود نیز بتوانند در این زمینه فعالیت های الزم 

را داشته باشند.
2-تبلیغی حرفه ای تر خواهید داشت 

ب��ه علت این امر که تعداد تبلیغ های چنین افرادی به مراتب کمتر از 
یک اینفلوئنس��ر است، آنها زمان و انگیزه باالتری را برای جلب رضایت 
شما خواهند داش��ت. به همین خاطر نیز کیفیت تبلیغ، به مراتب بهتر 
خواهد بود. همچنین توجه داش��ته باشید که حجم کم تبلیغات، باعث 
می ش��ود تا ش��ما بهتر نمایش داده شده و بیشتر در ذهن مخاطب باقی 
بمانید. برای مثال در حال حاضر بس��یاری از اینفلوئنس��رها ده ها تبلیغ 
را تنها در یک روز انجام می دهند. این تعداد باال باعث می ش��ود تا عمال 
هیچ چیز در ذهن مخاطب باقی نمانده و حتی از این اقدام تکراری بیش 
از حد خس��ته شود، با این حال تبلیغ ش��ما تنها تنوعی در فعالیت های 

یک میکرواینفلوئنس��ر بوده و حتی ممکن اس��ت مخاطب تا یک هفته، 
تبلیغ دیگری را مش��اهده نکند. بدون ش��ک این امر به ماندگاری باالتر 

شما و افزایش تاثیر تبلیغ کمک شایانی را خواهد کرد.
3-امکان تعامل بیشتر فراهم است 

یک اینفلوئنس��ر ب��ه علت وجود تع��داد باالی مخاطب��ان خود عمال 
نمی تواند با بیش��تر آنها ارتباط الزم را داش��ته باش��د، ب��ا این حال این 
امر برای یک میکرواینفلوئنس��ر کام��ال متفاوت بوده و آنها می توانند در 
کم ترین مدت زمان ممکن، به تمامی س��واالت پاس��خ دهند. همچنین 
معموال ارتباط این افراد با تمامی مخاطبان خود در س��طح بسیار خوبی 
همراه است. بدون شک چنین تبلیغی از سوی این افراد، به علت ارتباط 

بسیار خوب، با شانس موفقیت باالتری همراه خواهد بود. 
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که اگر هنوز هم با تردیدهایی مواجه 
هس��تید، می توانید با هر دو گروه همکاری داش��ته و براساس آمارهای 
به دست آمده، مناس��ب ترین گزینه را انتخاب کنید. همچنین فراموش 
نکنید که بس��یاری از افراد مس��تعد، تاکنون به میکرواینفلوئنسر بودن 
فکر نکرده اند. به همین خاطر هیچ گاه از ارائه چنین پیش��نهادی واهمه 

نداشته باشید.  

مزیت های همکاری با میکرواینفلوئنسرها 

برنامه گوگل برای به حداقل رساندن 
مشکالت اندروید 

گوگل برای رفع حداکثری نواقص خود مدت ها است که برنامه ای 
تح��ت عنوان ضد باگ را ایجاد کرده اس��ت که در آن با افرادی که 
بتوانند به تراش��ه امنیتی Titan M در س��ری گوش��ی های سری 
پیکسل این شرکت نفوذ کند، پاداشی را خواهد داد، با این حال این 
شرکت در راستای رقابت هرچه بهتر با رقیب همیشگی خود )اپل( 
اعالم کرده است که میزان این پاداش را به ۱/۵میلیون دالر افزایش 
داده است. این امر در حالی است که در هنگام شروع این طرح تنها 
۳8 هزار دالر نصیب هر فرد می ش��د. با این حال این سیاس��ت تنها 
به گوش��ی های تلفن همراه اختصاص نداش��ته و گوگل حتی برای 
موتور جست وجوگر خود نیز مشابه این برنامه را از مدت ها قبل به 
اجرا گذاشته است. در این رابطه فراموش نکنید که اندروید در حال 
حاضر مورد استفاده اکثر برندهای فعال در زمینه تولید گوشی های 
هوش��مند قرار دارد. به همین خاطر آنها نیز چنین طرح هایی را به 
اجرا گذاش��ته اند، با ای��ن حال هیچ یک از آنه��ا تاکنون چنین رقم 
باالی��ی را برای رفع مش��کالت خود تعیین نکرده ان��د. این امر خود 
بیانگ��ر تالش جدی گوگل برای رقابت هرچه بهتر با س��ایر برندها 
خصوصا اپل در بازار است. حال باید دید که آیا گوگل می-تواند به 
پادشاهی چندین ساله اپل پایان دهد؟ همچنین از امروز باید شاهد 
ش��روع فعالیت بسیاری از هکرها در سراس��ر جهان برای به دست 

آوردن جایزه باشیم. 
techcrunch :منبع

توییتر به نخستین شبکه اجتماعی بدون 
کاهش کیفیت تصاویر تبدیل می شود

توییتر به عنوان بزرگ ترین شبکه اجتماعی مبتنی بر میکروبالگ، 
در سال جدید طرح-های نوآورانه ای را در دستور کار خود قرار داده 
اس��ت تا فاصله خود با س��ایر رقبای قدرتمند را به حداقل برساند. 
یکی از جدیدترین این موارد، امکان ارس��ال تصاویر باکیفیت اصلی 
اس��ت. درواقع ایرادی که بسیاری از کاربران به شبکه های اجتماعی 
می-گیرند این است که آنها کیفیت عکس را عمال نابود کرده و این 
امر باعث می ش��ود تا تالش های افراد بی نتیج��ه باقی بماند. اگرچه 
تصور می ش��د که اینستاگرام در این زمینه اقدامی را انجام دهد، با 
این حال توییتر پیش��گام ش��ده و با این اقدام در صدر اخبار جهانی 
قرار گرفته اس��ت. درواقع این امکان جدید، یک اقدام بسیار بزرگ 
محس��وب ش��ده و پیش بینی می شود که ش��اهد افزایش چشمگیر 
تعداد کاربران این ش��بکه باش��یم. در این رابطه آقای براین )مدیر 
بخش مهندس��ی توییتر( اعالم کرده اس��ت که ب��رای عدم کاهش 
س��رعت سیس��تم، تصاویر همچنان با کاهش کیفی��ت اولیه همراه 
خواهن��د بود، با این حال در صورت کلی��ک بر روی آنها، می توانید 
ش��اهد کیفیت اصلی باشید. پیشگام ش��دن توییتر روندی را ایجاد 
خواه��د کرد تا ش��بکه های اجتماعی به مکان��ی بهتر خصوصا برای 
عکاسان تبدیل شود. حال باید دید که واکنش شبکه های اجتماعی 
دیگر نس��بت به ای��ن اقدام فوق الع��اده چه خواهد ب��ود. همچنین 
پیش بینی می ش��ود که در آین��ده ای نزدیک چنی��ن قابلیتی برای 

ارسال ویدئو نیز به وجود آید. 
techcrunch :منبع

چین برای نخستین بار مقام اول از نظر تعداد 
میلیاردر را به دست آورد

اگر در گذش��ته تنها دو ابرقدرت به نام آمریکا و روسیه در سطح 
جه��ان وجود داش��ت، اکنون بای��د یک نام دیگر را ای��ن بار از قاره 
آس��یا به این فهرس��ت اضافه کرد. چین به عن��وان پرجمعیت ترین 
کش��ور جهان به س��رعت مراحل رش��د را در چند س��ال اخیر طی 
کرده و امس��ال برای نخس��تین بار به باالترین تعداد میلیاردر دست 
پیدا کرد. چین از این نظر به س��لطه چند س��اله آمریکا پایان داده 
که تعجب بس��یاری از افراد را به همراه داشته است. بنا بر آمارهای 
منتشرشده از بین ۱0درصد جمعیت جهان که در دسته میلیاردرها 
قرار می گیرن��د، ۱00 میلیون آنها چین��ی و ۹۹ میلیون آمریکایی 
هس��تند. با توجه به تنش های چند وقت اخیر این دو کشور، بدون 
شک این خبر مسئوالن کشور چین را بسیار خوشحال خواهد کرد، 
ب��ا این حال به صورت کل��ی هنوز هم تعداد افراد ثروتمند آمریکا با 
اختالفی فاحش بیش��تر است و بعید به نظر می رسد که چین قادر 
باشد تا در این زمینه حداقل برای ۱0 سال آینده حرفی برای گفتن 
داش��ته باشد. حال باید دید که آیا آمریکا برای بازپس گیری جایگاه 
خود برنامه ای خواهد داش��ت و یا باید به نام کش��ور چین به عنوان 

مالک جدید این عنوان عادت کنیم.
reuters :منبع
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برای عملکرد حرفه ای در هر ش��بکه اجتماعی، شما نیازمند آگاهی از 
نمونه های موفق خواهید بود. این امر باعث خواهد ش��د تا در کنار یک 
راهنمای عمل بسیار مناسب، ایده هایی را نیز به دست آورید که تاکنون 
نس��بت به آنها بی توجه بوده اید. در همین راس��تا به بررسی ۱۳ مورد از 

بهترین نمونه پست های تجاری اینستاگرام خواهیم پرداخت. 
1-محصول جدید 

معرف��ی به موقع جدیدترین محصوالت بس��یار مهم خواهد بود، با این 
حال ش��ما باید از مدت ها قبل در این رابطه برنامه ریزی کرده و ذهن ها 
را آماده س��ازید. همچنین ذکر پس��ت جدید در بخش استوری، شانس 
دیده ش��دن را افزای��ش خواهد داد. در این زمین��ه تقریبا تمامی برندها 
اقدامات الزم را انجام داده و همواره پس��تی را به جدیدترین محصوالت 
خ��ود ارائه می دهند. در نهای��ت فراموش نکنید که تنها ذکر یک تصویر 
کافی نبوده و بهتر اس��ت تا از امکان ارس��ال ۱0 عکس در یک پس��ت 

استفاده کرده و فیلمی را نیز در بخش IGTV قرار دهید. 
2-ایده  های جدید

این بخش می تواند حالتی خبری و یا کامال آموزش��ی داش��ته باش��د. 
درواقع این امر که مطالب ش��ما صرفا تجاری نباش��د، خود دلیل برای 
مان��دگاری مخاطب و مراجعه مداوم به صفحه ش��ما خواهد بود، با این 
ح��ال فراموش نکنید که هم��واره نیازی به تولی��د در این زمینه وجود 
نداش��ته و ش��ما می توانید بهترین موارد موجود را برای مخاطبان خود 
ترجمه کنید. برای مثال ممکن اس��ت یک برند فعال در زمینه پوشاک، 
به بررس��ی ۱0 راهکار برای افزایش طول عمر لباس ارائه دهد که بدون 
ش��ک برای هر مخاطبی ارزش��مند خواهد بود، با این حال نباید خود را 
در ای��ن زمینه مح��دود کرده و از ضرورت ارائه ن��وآوری و موارد متنوع 

غافل نشوید. 
3-پاسخ دهی به سواالت 

اگرچه برای پاس��خ دادن به س��واالت گفته می ش��ود ک��ه ایجاد یک 
هایالیت اس��توری گزینه کامال مناس��بی خواهد بود، با این حال توجه 
داشته باشید که همه سواالت از ارزش و اهمیت یکسانی برخوردار نبوده 
و الزم اس��ت تا به صورت مفصل به برخ��ی از موارد بپردازید. به همین 
خاطر استوری فضای کافی برای این موضوع را نخواهد داشت. همچنین 
ممکن اس��ت پیام مهم ش��ما در بین تعداد زیادی از سواالت آنطور که 
باید مورد توجه قرار گرفته نشود. به همین خاطر نیز ضروری است تا به 
صورت مداوم به پرس��ش مخاطبان نیز بپردازد. برای مثال ممکن است 
در رابطه با یک مش��کل مهم صحبت کرده باشند که حضور نماینده آن 
بخش در کنار تحلیل درس��ت اوضاع می تواند کامال رضایت بخش باشد. 
درواقع شما در صفحه تجاری خود باید به نحوی رفتار کنید که نشانگر 
توجه بس��یار باال و اولویت اول بودن مخاطب اس��ت. در نهایت نمایش 
چهره مدیریت و کارمندان هر بخش، از نظر روانشناسی به کسب اعتماد 

سریع تر کمک شایانی را خواهد کرد. 
4-بازنشر

ای��ن امر که به محتواهای ارزش��مند و مرتبط با حوزه کاری خود که 
توسط مخاطبان ایجاد ش��ده است توجه نشان دهید، بدون شک باعث 

رضایت بیش��تر و ایجاد تنوع مطلوب خواهد شد. در نهایت این سیاست 
کمک خواهد کرد تا از نیاز ش��ما در زمینه تولید محتوا کاسته شود. به 
همین خاطر ضروری اس��ت تا ضمن تش��ویق مخاطبان به روش-های 
مختل��ف ب��رای فعالیت در این زمین��ه، توجه خود را با بازنش��ر مطالب 
نشان دهید. تحت این شرایط فراموش نکنید که ذکر آیدی افراد بسیار 
ض��روری خواهد بود. همچنین بازنش��ر مطالب مه��م صفحات دیگر نیز 
می تواند گزینه مناس��بی باش��د، با این حال توجه داشته باشید که این 
اقدام تنها زمانی باید رخ دهد که ارتباط خوبی میان ش��ما برقرار باشد. 
این امر باعث خواهد ش��د تا صفحه مذکور نیز اقدامی مش��ابه را انجام 
ده��د. در غیر این صورت صرفا ی��ک تبلیغ را برای برندهای دیگر انجام 

داده اید. 
5- فروش محدود 

هنگام��ی که در رابطه با یک موضوع محدودی��ت به وجود آید، افراد 
ب��ه صورت ناخ��ودآگاه تمایل باالتری را به خرید پی��دا خواهند کرد. به 
همین خاطر اختصاص پس��ت هایی در این رابطه سیاستی کامال درست 
خواه��د ب��ود. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا یک پیش��نهاد ویژه 
ب��رای مخاطبان خود داش��ته و برای آن محدودی��ت زمان و تعداد قائل 
ش��وید. تحت این ش��رایط پس از مدتی ش��اهد انقالبی در زمینه تعداد 
فروش خود خواهید ب��ود. درواقع اگرچه برخی از افراد عقیده دارند که 
ش��بکه های اجتماعی سایت فروش محس��وب نمی شوند، با این حال در 
ص��ورت اقدام حرفه ای ش��ما می توانید به صورت همزمان به چند هدف 

دست پیدا کنید. 
۶-فیلم های کوتاه

امروزه اثبات شده است که رعایت اصل کوتاهی باعث افزایش شانس 
دیده ش��دن خواهد ش��د. درواقع اف��راد تمایل چندانی را به مش��اهده 
محتواه��ای طوالن��ی ندارند، با این ح��ال این امر در رابط��ه با موارد 
کوتاه، کامال متفاوت بوده و باالترین میزان رضایت نیز به همین موارد 
اختصاص دارد. به همین خاطر نیز شما می توانید با تولید و یا ترجمه 
چنین مواردی، کیفیت محتواهای صفحه خود را ارتقا بخشید. در این 
رابطه صفحه آشپز مطرح ترکیه ای بوراک اوزدمیر می تواند مثال بسیار 
خوبی باشد. وی با ایجاد ویدئو هایی کوتاه از آشپزی های جالب و حتی 
عجیب خود، موفق ش��ده اس��ت تا در مدتی کوتاه ب��ه دنبال کنندگان 
میلیونی دس��ت پیدا کرده و ش��هرتی جهانی را به دست آورد. اگرچه 
ممکن است تصور کنید که در زمان نظیر یک دقیقه نمی توان اقدامی 
را انج��ام داد، ب��ا این حال بوراک با افزایش س��رعت ویدئو های خود و 
حذف موارد غیرضروری، موفق ش��ده اس��ت تا چارچوب مشخصی را 
برای خود تعیین کرده و در همین زمان کم، مواردی فوق العاده جذاب 
را تولید کند. به همین خاطر بهتر اس��ت تا ب��ه جای تمرکز کردن بر 

روی محدودیت ها به دنبال تطبیق دادن خود با شرایط باشید.
7-پشت صحنه

مخاطب همواره تمایل دارد تا با داس��تان و اتفاقات پشت صحنه شما 
آش��نا ش��ود. این امر باعث خواهد شد تا احس��اس نزدیکی بیشتری را 
داش��ته باش��ند. به همین خاطر توصیه می ش��ود تا یک��ی از بخش های 

پست های شما، بررسی اتفاق مهم و جالب پشت صحنه باشد. 
8- اخبار

اخبار جدید و مهم شرکت ضروری است تا در قالب یک پست منتشر 

ش��ود، با این حال ای��ن امر به معنای عدم نیاز ب��ه پیگیری اخبار دیگر 
نبوده و الزم اس��ت تا یک هایالیت اس��توری را به آن اختصاص دهید. 
برای مثال صفحه اوبر )نخستین تاکسی اینترنتی( به شکلی حرفه ای در 

این زمینه فعالیت می کند.
۹-اینفلوئنسرها و سلبریتی ها 

به هر نحوی که با این دو قشر محبوب ارتباط برقرار کرده اید، ضروری 
اس��ت تا پس��تی را به آنها اختصاص دهید. بدون ش��ک این اقدام باعث 
می ش��ود تا طرفداران آنها نیز به سمت شما سوق پیدا کنند. در نهایت 
هم��کاری طوالنی مدت با موارد منتخب، بهت��ر از توجه به تمامی موارد 
موج��ود خواهد بود. درواقع این امر که مش��اهده یک فرد تداعی کننده 
برند ش��ما در ذهن مخاطب باش��د، دس��تاوردی اس��ت که با همکاری 

طوالنی مدت به دست خواهد آمد. 
1۰-اعیاد و رویدادها 

روزهای بزرگ و مهم ضروری است تا مورد توجه ویژه شما قرار گیرد. 
درای��ن رابطه هر برند با توجه به میزان خالقی��ت و امکانات خود رفتار 
کرده و نمی توان یک راهکار کلی را ارائه کرد، با این حال ضروری است 

تا در همان روز، پستی متناسب را داشته باشید. 
11-خیریه و محیط زیست 

این دو گزینه از مواردی محس��وب می شود که مورد توجه همگانی 
قرار داش��ته و فعالیت در آنها وجهه بس��یار خوبی را برای شرکت به 
همراه خواهد داش��ت. به همی��ن خاطر ضروری اس��ت تا به صورت 
مداوم، پس��ت هایی را به آنها اختص��اص دهید. فراموش نکنید که در 
کن��ار فعالیت در رابطه ب��ا کمک به نهادها و اف��راد مختلف و تالش 
برای حفظ محیط زیست، از آموزش صحیح نیز غافل نشوید. این امر 
باعث خواهد شد تا سایرین نیز بتوانند کمک هایی حرفه ای را داشته 
باش��ند. همچنین می توانید از افراد عالقه مند برای همکاری استفاده 
کنید. این امر ش��ما را در مراحلی جدی��د از میزان تعامل با مخاطب 

قرار خواهد داد.
12-فرصت های شغلی

این امر که فرصت های ش��غلی جدید را با مخاطبان خود به اش��تراک 
بگذارید، بدون ش��ک یک اقدام بس��یار جذاب خواهد بود. علت این امر 
به این خاطر اس��ت که بس��یاری از افراد جویای کار بوده و این امر که 
در ابتدا این موضوع را با مخاطبان خود مطرح کنید، بدون ش��ک نوعی 

احترام و توجه ویژه محسوب می شود. 
13-چالش ها و مسابقات 

صفحه شما باید مخاطب را به خوبی درگیر کرده و حتی سرگرم کننده 
باش��د. به همین خاطر ش��ما به انواع بازی ها و مس��ابقات نیاز خواهید 
داش��ت. به همین خاطر نیز توصیه می شود تا با انتشار یک پست، افراد 
را از م��وارد جدید آگاه کرده و در بخش اس��توری، حمایت های الزم را 

انجام دهید. 
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که بهتر اس��ت تا ه��ر ۱۳ مورد را به 
ص��ورت همزم��ان مورد توج��ه قرار دهید تا صفحه ش��ما به س��طحی 
حرفه ای نزدیک تر ش��ود. همچنین توجه داش��ته باشید که همواره فضا 
برای فعالیت های بیش��تر و تنوع های باالتر وجود داشته و نباید خود را 

محدود به این موارد بدانید.  
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روانشناسی فروش بیشتر در صنعت خرده فروشی
فروش موفق با قیمت گذاری عجیب و غریب

اغل��ب برندها در تالش ب��رای تولید محصوالت ج��ذاب و کاربردی برای 
مخاط��ب هدف هس��تند. هر چقدر ه��م که محصوالت برند م��ا کاربردی و 
موردپسند مخاطب هدف باشد، در نهایت باید قیمتی برای آن انتخاب کنیم. 
بسیاری از مشتریان با مشاهده قیمت محصوالت نظرشان درباره خرید تغییر 
پیدا می کند. در هر صورت تعیین قیمت برای محصوالت یکی از دشوارترین 
بخش های کسب و کار محسوب می  شود. به همین خاطر در صورت موفقیت 
در زمینه قیمت گذاری مطلوب محصوالت بخش وس��یعی از مسیر موفقیت 
طی خواهد ش��د. برخی از برندها با تکیه بر احساسات هیأت مدیره با تجربه 
قبل��ی اقدام ب��ه انتخاب یک س��طح قیمت برای محصوالت ش��ان می کنند. 
این امر در بس��یاری از مواقع موجب نگرانی و اس��ترس بیش از حد مدیران 
برن��د در زمینه فروش مطلوب محصوالت می ش��ود. وقتی کار ما غیردقیق و 

کارشناسی نشده باشد، احتمال بروز خطا نیز افزایش خواهد یافت. 
تعیین قیمت مناسب در تمام کسب و کارها اهمیت دارد. این امر به طور 
وی��ژه ای برای فروش��گاه های آنالین و آفالین دارای اهمیت اس��ت. اگر یک 
فروشگاه در زمینه جلب نظر مخاطب هدف با قیمت های مناسب موفق عمل 
نکند، ش��انس زیادی برای ادامه فعالیت در بازار رقابتی نخواهد داشت. خبر 
خوش برای برندها و خرده فروش��ی ها امکان دستیابی به یک فرمول مناسب 
در زمین��ه قیمت گذاری محصوالت اس��ت بنابراین دیگر نی��ازی به انتخاب 
قیمت به طور شانس��ی نیس��ت. در این زمینه علم روانشناسی و آمار کمک 
گس��ترده ای به ما خواهد کرد. اگر برندها فرآیند قیمت گذاری را با اس��تفاده 
از اصول درس��ت بیاموزند، احتمال دستیابی به موفقیت بسیار بیشتر خواهد 
ش��د. در ادامه تالش اصلی دستیابی به راهکاری مناسب برای تعیین قیمت 

محصوالت خواهد بود. 
روانشناسی قیمت گذاری محصوالت

بدون تردید قیمت محصوالت تاثیر روانش��ناختی قابل مالحظه ای بر روی 
مخاطب هدف دارد. فرآیند رواشناس��ی قیمت گذاری محصوالت از سده ۱۹ 
میالدی و از س��وی روزنامه ها شروع ش��د. در آن زمان تعیین قیمت رقابتی 
برای جلب مخاطب بیش��تر ضروری ب��ود. وقتی کانال های خبری محدود به 
روزنامه باشد، تمام مردم عالقه مند به خرید انواع نشریات خواهند بود. بدون 
ش��ک اکنون دیگر چنین وضعیتی برای صنع��ت روزنامه و مطبوعات وجود 
ندارد. از آن زمان تا به حال شرکت های بزرگ و کوچک تالش بسیار زیادی 
برای انتخاب سطح قیمت های رقابتی به منظور غلبه بر رقبای شان کرده اند. 
خوش��بختانه در طول چند دهه اخیر پیش��رفت های بسیار زیادی در زمینه 
روانشناس��ی قیمت گذاری محصوالت روی داده اس��ت. به این ترتیب برندها 
فرصت بیش��تری ب��رای جلب توجه مخاطب هدف دارن��د. در این مقاله من 
به یکی از ش��یوه های جذاب و تا حدی غیرمنتظ��ره در حوزه قیمت گذاری 

محصوالت خواهم پرداخت. 
استفاده از قیمت های عجیب و غریب برای افزایش فروش

اس��تراتژی اس��تفاده از قیمت های عجیب و غریب مبتنی بر کاهش اندک 
هزین��ه محصوالت، به عنوان مثال در حد چند س��نت، ب��رای ارزان به نظر 
رسیدن آنهاست. این امر تاثیر رواشناختی قابل مالحظه ای بر روی مخاطب 
هدف دارد. اغلب برندهای بزرگ برای ارزان تر نشان دادن محصوالت شان در 
مقایسه با سایر کاالهای مش��ابه اقدام به استفاده از این استراتژی می کنند. 
به عن��وان مثال، اگر قیمت محصوالت دیگر برندها ۱0 دالر باش��د، برند ما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امکان اس��تفاده از قیمت ۹.۹۹ دالر 
را خواه��د داش��ت. در این میان ما فقط یک س��نت ارزان تر فروش خواهیم 
داش��ت، اما تاثیر روان��ی همین تفاوت قیمت اندک ب��ر روی مخاطب هدف 

بسیار زیاد است. 
اجازه دهید س��طح قیمت 2 هزار دالر ب��رای یک محصول حوزه 
فناوری ه��ای نوین را مورد توجه قرار دهیم. اگر یک برند با س��طح 
قیمت ۱۹۹۵ دالر به رقابت با محصول موردنظر بپردازد، براس��اس 
اس��تراتژی قیمت گ��ذاری عجیب و غریب ش��انس بیش��تری برای 
موفقیت خواهد داش��ت. در نگاه نخست این ش��یوه عجیب و شاید 
غیرمفید به نظر برس��د، اما در صورت شناس��ایی درست قیمت های 

رقبا امکان کسب موفقیت از سوی ما وجود دارد. 
نکته جالب در صنعت خرده فروش��ی اس��تفاده از الگوی مورد بحث برای 
محصوالت کامال مش��ابه اس��ت. به این ترتیب با یک دس��تکاری کوچک در 

قیمت ها امکان جلب نظر مخاطب هدف فراهم می شود. 
امروزه دالیل بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری الگوی قیمت گذاری 
عجیب و غریب عنوان می ش��ود. برخی از شرکت ها هماهنگی سطح 
قیم��ت موردنظر با انتظار مش��تریان برای یافتن محصوالت ارزان را 
دلی��ل اصلی موفقیت در فروش می دانند. به این ترتیب مخاطب در 
جست وجو برای سطح قیمت ارزان تر و مواجهه با محصوالت مشابه 
به محض مش��اهده یک محصول ارزان تر جذب آن می شود. این امر 
حتی درباره تفاوت قیمت های بس��یار نزدیک به هم نیز صحت دارد. 
به عنوان مثال اگر قیمت محصوالت مش��ابه در خرده فروش��ی های 
دیگر 400 دالر باش��د، ما با انتخاب سطح قیمت ۳۹۹.۹۹ دالر نیز 
ام��کان جلب نظر مخاطب ه��دف را خواهیم داش��ت.  یکی از نکات 
مهم در این زمینه تالش برندها برای کاهش بیش��تر قیمت به منظور جلب 
نظر دوچندان مخاطب اس��ت. به این ترتیب ش��رکت ها به جای اس��تفاده از 
قیمت 2۹۹.۹۹ دالر به س��راغ قیمتی مانند 2۹۷.۶۷ دالر می روند. این امر 
احس��اس ناخوشایند برخی از مش��تریان در زمینه اس��تفاده از شرکت ها از 
الگ��وی قیمت گذاری عجیب و غریب را رفع می کن��د. به هر حال با افزایش 
شهرت این تکنیک پاس��خگویی به برخی از احساسات ناخوشایند مشتریان 
ض��روری خواهد بود.  اش��تباه برخی از برندها در زمینه اس��تفاده از الگوی 
قیمت گذاری عجیب تالش برای کاهش ش��دید قیمت هاست. به این ترتیب 
حاش��یه سود آنها به خطر می افتد. اس��تراتژی قیمت گذاری عجیب و غریب 
فقط در صورت پایبندی به س��ود خودمان کارکرد مناسب خواهد داشت. به 
هر حال برند ما نیز باید س��ود مناس��بی از فرآیند کسب و کار داشته باشد. 
بنابرای��ن کاهش ش��دید قیمت ها حتی در مدت زمانی مح��دود را فراموش 
کنید. تاثیر روانی قیمت های بس��یار پایین انتظار مداوم چنین قیمت گذاری 
از س��وی مش��تریان اس��ت. به این ترتیب در صورت افزایش هرچند اندک 

قیمت محصوالت مشتریان مان از دست خواهند رفت. 
نکته نهایی درباره الگ��وی بازاریابی تاثیرگذار مربوط به ایجاد تمایز میان 
برندم��ان با دیگر رقباس��ت. گاهی اوقات تالش برای ف��روش محصوالت به 
طور انحصاری در ب��ازار ایده جذابی خواهد بود. در این صورت اگر از الگوی 
قیمت گذاری عجیب و غریب نیز اس��تفاده کنی��م، تاثیرگذاری ما دوچندان 
خواهد شد. همچنین در صورت استفاده از این شیوه در کنار سایر الگوهای 
قیمت گذاری و فروش سود نهایی برندمان افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
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الزامات شروع یک کسب وکار

کارآفرینی یکی از ش��غل های بس��یار محبوب و رویای��ی برای هر فرد 
محسوب می شود، با این حال شما تنها زمانی می توانید آن را به حقیقت 
تبدیل کنید که از اقدامات ضروری در این زمینه آگاه باشید. بدون شک 
نخستین اقدام این است که یک کسب وکار را راه اندازی کنید، با این حال 
تا چه اندازه نس��بت به الزامات آن آگاهی دارید؟ بدون شک هنگامی که 
آگاهی کافی داش��ته باشید، انجام حتی سخت ترین کارها نیز با سهولت 
بیشتری همراه خواهد بود. در همین راستا به بررسی الزامات شروع یک 
کسب وکار خواهیم پرداخت که می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی برای 

شما باشد. 
1-ایده ای بی نظیر داشته باشید 

همه ما نسبت به اهمیت در اختیار داشتن ایده آگاه هستیم، با این حال 
نکته ای که فراموش می کنیم این است که تصور ما در رابطه با یک موضوع 
ممکن اس��ت با واقعیت موجود تفاوت های چشمگیری را داشته باشد. به 
همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا در رابطه با ایده خود با افراد حرفه ای 
مشورت کرده و آزمایش های الزم را داشته باشید. این امر باعث می شد تا 
در نهایت به اطمینان الزم برای شروع کار خود دست پیدا کنید. اگرچه 
همواره اعالم می شود که نباید از شکست واهمه داشته باشید، با این حال 
فراموش نکنید که این امر به معنای عملکرد بدون فکر نبوده و ما با یک 
انتخاب اشتباه، عمال هزینه فرصت برای پرداختن به کاری به مراتب بهتر 
را از دست خواهید داد، با این حال هیچ گاه فراموش نکنید که شما حتی 
در بهترین حالت ممکن نیز نمی توانید به اطمینان ۱00درصد دست پیدا 
کنید. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا با گذر از ۷0درصد اطمینان، 
سریعا شروع به اقدام کنید. همچنین نباید از ترس واهمه داشته باشید. 
بدون شک در هر اقدامی یکی از نتایج احتمالی، شکست خواهد بود، با این 
حال همه افراد موفق نیز شکس��ت هایی را داشته اند و اگر تجربه ها و طی 

کردن این مراحل رخ ندهد، بدون شک پیشرفت نخواهید کرد.
2-تجربه کافی داشته باشید 

برای این امر که به یک کارآفرین تبدیل شوید، شما باید شایستگی الزم 
را داش��ته باشید. در غیر این صورت عمال با نتیجه خوبی همراه نخواهید 
بود. فراموش نکنید که تجربه اول معموال بس��یار پرخطا است. به همین 
خاطر توصیه می ش��ود تا به عنوان دستیار یک مدیر، برای مدتی فعالیت 
ک��رده و اقدامات کوچکی را انجام دهید تا در نهایت به تجربه الزم برای 

شروع کار خود دست پیدا کنید. 
3-وضعیت مالی خود را سر و سامان دهید 

ش��روع هر کاری برای چند ماه بدون س��وددهی خواهد بود. تحت این 
ش��رایط شما باید سرمایه کافی برای گذران زندگی خود را داشته باشید. 
این امر در حالی اس��ت که بس��یاری از افراد هنگامی کار خود را ش��روع 
می کنند که بدهی های بس��یاری را داشته و تصور می کنند که این اقدام 
می تواند ناجی آنها باشد، با این حال اگر با شکست مواجه شوید عمال نابود 
خواهید ش��د. به همین خاطر نیز همواره توصیه می شود تا قبل از شروع 
فعالیت خود، اوضاع مالی خود را س��ر و سامان دهید. این امر ریسک کار 
شما را تا حد زیادی کاهش خواهد داد. همچنین این امر که تحت فشار 
مالی باشید، بدون شک تمرکز و امکان طی کردن یک مسیر درست را از 
شما خواهد گرفت. برای مثال ممکن است سریع تر از آنچه که باید اقدام به 
کسب سود باال کنید که این امر مسیر طبیعی کار را نابود خواهد ساخت. 

4-مدل مالی خود را تعیین کنید 
کس��ب و کار ش��ما از چه راه هایی قرار است کسب درآمد داشته 
باشد؟ این امر یکی از پرسش های کامال حیاتی بوده و الزم است تا 
نس��بت به آن به پاسخی درس��ت دست پیدا کنید. درواقع اگر تنها 
دلخوش به فروش محصول به مشتری باشید، بدون شک شکستی 
س��ریع را تجربه خواهید کرد. درواقع ش��ما باید راه های متنوعی را 
برای کس��ب درآمد داشته باش��ید تا در صورت بروز یک مشکل، با 
بحران مواجه نش��وید. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا در این 

رابطه یک برنامه تعیین کنید. 
5-فرهنگ کاری شرکت را شکل دهید 

این امر که بدانید شرکت شما با چه رویکردی فعالیت خواهد کرد، یکی 
از موارد بسیار مهمی است که باعث خواهد شد تا از همان روز اول بتوانید 
به بهترین نحو شرکت را مدیریت کنید. این امر در حالی است که بسیاری 
از افراد در طول مسیر برنامه های خود را شکل می دهند که باعث خواهد 
ش��د تا مدتی را با پایین ترین راندم��ان کاری ممکن طی کنند. فراموش 
نکنید که در بازار به ش��دت رقابتی حال حاضر، حتی از دست دادن یک 

روز نیز می تواند نتایج بسیار بدی را به همراه داشته باشد. 
۶-قوانین را بشناسید 

 اگر قوانین را نشناس��ید هر اقدام ش��ما ممکن اس��ت با دردسرهایی 
غیرقابل جبران همراه باش��د. همچنین بعید است که به عنوان یک برند 
نوپا قادر باش��ید تا برای خود وکیلی را اس��تخدام کنید. به همین خاطر 
ضروری است تا قوانین مرتبط با حوزه کاری خود را مورد مطالعه قرار داده 
و با رعایت آنها گام بردارید. فراموش نکنید که تالش برای انجام کارهای 
غیرقانونی، حتی اگر منجر به رشد سریع شما شود، در نقطه ای دردسرساز 
خواهد شد که ممکن است شما رشد زیادی را کرده و در سطحی ایده آل 
قرار داشته باشید. تحت این شرایط بدون شک شکست خوردن، تلخ تر از 

حد تصورات خواهد بود. 
7-نسبت به اقدامات الزم برای ثبت برند و مجوزها آگاهی پیدا 

کنید 
این امر باعث خواهد ش��د تا روند انجام کارها با سهولت باالتری همراه 
بوده و در این زمینه ها با مش��کالتی جدی مواجه نش��وید. در این رابطه 
اس��تفاده از تجربیات افرادی که موفق به طی کردن این مراحل شده اند، 

کامال کارساز خواهد بود. 
8-تمامی روش های تبلیغاتی را بشناسید 

این امر باعث خواهد شد تا در نهایت برای تبلیغ برند خود، ضمن ایجاد 
تنوع، امکان انتخاب بهترین ها و قرار دادن بیشترین تمرکز بر روی موارد 

منتخب، وجود داشته باشد. 
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که اگ��ر همه و یا یک��ی از این موارد 
معرفی شده را در خود مشاهده نمی کنید، نباید آن را به معنای پایان کار 
خود بدانید. درواقع همواره فرصتی برای پیشرفت وجود داشته و می توانید 
با یک تصمیم، شرایط را تغییر دهید. همچنین این موارد تنها الزامات اولیه 
برای شروع کار شما به عنوان کارآفرین محسوب می شود. به همین خاطر 

هیچ گاه نباید خود را به آنها محدود کنید. 
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رهبری

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

در بس��یاری از مقاالت پزش��کی در رابطه با آسیب های خطرناک نشستن  های 
طوالنی صحبت ش��ده اس��ت. درواقع این اقدام که در محیط های کاری بس��یار 
رایج اس��ت، به سادگی می تواند سالمت ش��ما را با تهدیدی جدی مواجه سازد. 
در راس��تای مقابله با این موضوع انواع راهکارها معرفی ش��ده است که میزهای 
تردمیلی یکی از جالب ترین آنها محسوب می شود. در حال حاضر برندهایی نظیر 
گوگل از این فناوری استفاده می کنند، با این حال تا به امروز مورد توجه همگانی 
قرار نگرفته است. به همین خاطر در این مقاله قصد بررسی مزیت های فوق العاده 
اس��تفاده از این نس��ل جدید از میزها را دارم که باعث ش��د تا شرکتی به مراتب 

بهتر را در اختیار داشته باشم. 
1-افزایش خالقیت 

هنگامی که تصمیم گرفتم تا در در شرکت خود از این نوع میزها استفاده کنم، 
با یک تحلیل ساده نکته ای بسیار جالب را متوجه شدم. میزان خالقیت کارمندان 
به نسبت ماه های گذشته رشدی چشمگیر را پیدا کرده بود. همین امر نیز باعث 
شد تا به دنبال دلیل عملی این اتفاق باشم. نتایج آخرین تحقیقات حاکی از آن 
است که راه رفتن به بهبود بهتر عملکرد مغز کمک کرده و به همین خاطر است 

که بسیاری از افراد برای فکر کردن، پیاده روی را انتخاب می کنند. در این رابطه 
حتی اس��تیو جابز نیز بارها به اهمیت پیاده روی برای بهبود عملکرد مغز اش��اره 
ک��رده اس��ت، با این حال اگر بخواهید اجازه دهید ت��ا کارمندان به صورت مکرر 
اق��دام به پیاده روی کنند، بدون ش��ک تمرکز آنها بر روی کار نابود ش��ده و این 
امر به طوالنی شدن انجام کارها منجر خواهد شد. به همین خاطر ایده میزهای 
تردمیلی، یک گزینه بس��یار عالی محسوب می ش��ود. درواقع با این وسیله، افراد 
در حین انجام کارهای خود، قادر به راه رفتن نیز خواهند بود، با این حال توجه 
داشته باشید که این میزها جایگزین موارد رایج نیست. درواقع نیازی به استفاده 
مداوم از آنها نیز وجود نداش��ته و این امر می تواند نتیجه عکس و خستگی بیش 
از حدی را به همراه داشته باشد. به همین خاطر ضروری است تا یک برنامه ریزی 

درست را برای مدت زمان استفاده از آن داشته باشید. 
2-حفظ سالمتی

حداقل 4۵ دقیقه پیاده روی برای س��المت هر فردی کامال ضروری است. در این 
رابطه این نوع از تردمیل ها می تواند کمک بس��یار خوبی محسوب شود، با این حال 
توجه داش��ته باشید که س��رعت تردمیل نباید به حدی باش��د که افراد محکوم به 
استفاده از لباس ورزشی و تعرق شدید شوند. همچنین ابعاد تردمیل باید به نحوی 
باشد که به سادگی حتی در کوچک ترین دفاتر نیز قابل استفاده بوده و از قابلیت تا 
شدن برخوردار باشند. بدون شک به هر میزان که کارمندان از تناسب اندام باالتری 

برخوردار باشند، احتمال ابتال به بیماری نیز کاهش پیدا کرده که این امر به معنای 
کاهش نیاز به مرخصی خواهد بود. در نهایت این اقدام شما توجه به کارمندان را به 
اثبات رسانده و منجر به افزایش رضایت آنها خواهد شد، با این حال فراموش نکنید 
که ش��رایط سنی و بدنی افراد با یکدیگر متفاوت بوده و الزم است تا برای هر فرد با 

توجه به نظرات خودشان، برنامه ریزی جداگانه داشته باشید. 
3-کاهش استرس

ش��اید عجیب به نظر برس��د، با ای��ن حال راه رفتن یک��ی از راهکارهای کامال 
موثر در زمینه کاهش اس��ترس محسوب می ش��ود. بدون شک حتی در بهترین 
شرکت ها نیز کارمندان در معرض انواع استرس ها قرار خواهند داشت. به همین 
خاطر وجود راهکاری برای رهایی از آنها کامال ضروری خواهد بود. بدون ش��ک 
راه رفتن همگام با انجام کارها نه تنها اس��ترس افراد را با کاهش��ی جدی مواجه 
می سازد، بلکه فرصت را برای فکر کردن به موارد بیهوده نیز از میان خواهد برد. 
در آخ��ر فرام��وش نکنید که این میزها تنها برای کارمندان نبوده و با توجه به 
این امر که مدیر ش��رکت پرمشغله ترین فرد محسوب می شود، این امر باید برای 
ش��ما نیز مورد اس��تفاده قرار گی��رد. همچنین با توجه به ای��ن موضوع که هنوز 
بسیاری از شرکت ها در این زمینه فعالیت های الزم را انجام نداده اند، می توانید از 

آن به عنوان یک مزیت رقابتی و اقدامی تبلیغاتی استفاده کنید. 
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خالقیت تنها برای هنرمندان و موس��یقیدان ها نیس��ت؛ عالوه بر این نمی توان 
آن را قابلیتی جانبی دانس��ت که صرفا برخورداری از آن خوب یا مفید باشد. اگر 
می خواهید که کارمندان تان، تیم هایی پربازده و روش��نگر باشند باید خالقیت را 

در میان تمامی آنها پرورش دهید.
خالقیت باعث می ش��ود که راه حل های کارآمدی را برای مشکالت پیچیده و 
دشوار ارائه دهید؛ عالوه بر این، ایده های جدیدی را ایجاد کرده و شما را متحول 
می کند. خالقیت به افراد اجازه می دهد تا جریان کار و رویکردها را تقویت کنند 
و از همه مهم تر اینکه الهام بخش افراد بوده و تیم های شادتری را ایجاد می کند.

آیا این بدان معناست که تنها باید خالق ترین افراد را استخدام کنید؟
البته که اینطور نیس��ت. برخی افراد به صورت ذاتی از قوه خالقیت منحصر به 
فرد و ویژه ای برخوردار هس��تند، اما این بدان معنا نیست که خالقیت سایر افراد 
کمت��ر بوده و یا غیر قابل پرورش اس��ت. تمامی افراد نش��انه هایی از این قابلیت 
را دارند، تنها باید ش��رایط و امکانات شکوفا ش��دن آن را فراهم کنید. استخدام 
اف��رادی که به صورت طبیعی از این قابلیت برخوردار هس��تند، به ش��ما کمک 
می کند، اما ش��ما بای��د فراهم کردن محیطی را به عنوان ه��دف اصلی خود قرار 

دهید که خالقیت تمامی افراد را شکوفا می کند.
ام��ا چطور می توان چنین کاری را انجام داد؟ برای آش��نایی بیش��تر با یوکن 

همراه شوید:
1. شرایط را برای برنامه کاری انعطاف پذیر فراهم کنید

منظ��ور از برنامه انعطاف پذیر این اس��ت که قانون اجباری بودن س��اعت های 
کاری ۹ ت��ا ۵ را تغییر دهیم. اینگونه از برنامه ها ش��رایطی را فراهم می کنند که 
کارمن��د در هر بازه زمان��ی که باالترین بازده را دارد، ب��ه کار و فعالیت بپردازد؛ 
همچنین ش��رایط کار در خانه و یا حتی تعطیالت بدون محدودیت را در اختیار 
کارمندان قرار می دهد. منظور این اس��ت که سطحی از انعطاف به اجرا گذاشته 

شود تا انواع مختلفی از افراد بتوانند خودشان را با آن تطبیق دهند.
بررس��ی های مختل��ف نش��ان داده اند ک��ه برنامه ه��ای کاری انعطاف پذیر، به 
بهره وری باالتر و رضایت از کار بیش��تر منجر می ش��وند. تنها این موارد می تواند 
ش��ما را به داش��تن یک برنامه انعطاف پذیر ترغیب کند، با این حال نکته بهتری 

نیز وجود دارد، اینگونه از برنامه های کاری به خالقیت بیش��تر منجر می ش��وند. 
اگر کارمندان به این س��اعت های زمانبندی شده متعهد نباشند، به ساعت خیره 
نش��وند و یا برای برگشتن از ساعت های ناهار، عجله ای نداشته باشند، می توانند 
فش��ار را از روی خود برداش��ته و به راحتی روی ارائه راه حل های مفید متمرکز 
شوند. شما تنها در صورتی می توانید از کارمندان تان بخواهید که خارج از قواعد 
و اصول همیش��گی فکر کنند که اجازه کار کردن در ش��رایط خارج از قواعد را 

برای آنها فراهم کنید.
2. زمان های بیشتری را برای استراحت اختصاص دهید

براساس بررسی های اخیری که در این زمینه انجام شده، زمان های استراحتی 
که برای کارمندان در نظر گرفته می شود می تواند به افزایش بهره وری و رضایت 
از کار منجر ش��ود. اگر ساعت های استراحت بیش��تر را به فرهنگ شرکتی خود 
اضافه کنید، باعث می شود که حس اجبار از بین رفته و کار، به فعالیتی از روی 
عالقه تبدیل ش��ود. زمانی که هیچ فشاری را برای انجام دادن یک کار پیچیده و 
س��نگین وارد نکنید، کارمندان می توانند با آرامش و تفکر بیش��تری به انجام آن 
کار بپردازند. آنها به جای اینکه تمامی زمان خود را مضطرب باشند، آزادی عمل 
بیش��تری داشته و می توانند به مش��کالت فکر کنند و در نهایت، راه حل نهایی 

موردنظر شما را ارائه دهند.
3. به ایده های جدید گوش کنید

یک��ی از بزرگ ترین مس��ائلی ک��ه خالقیت را محدود می کن��د، نبود یا فقدان 
خالقیت نیس��ت؛ بلکه عدم توجه و نش��نیدن ایده ها و خالقیت های جدید است. 
ای��ن احتمال وج��ود دارد که ایده های جالب، خالقانه و هوش��مندانه ای به ذهن 
کارمندان ش��ما رسیده باش��د، اما آنها هیچ اشتیاقی برای ارائه آن ایده ها ندارند، 

چراکه احساس راحتی نمی کنند.
برای از بین بردن چنین اختالفاتی، روش جدیدی را پیش گرفته و به ایده های 
جدی��د گوش کنی��د؛ ایده های بد یا حتی ایده هایی که برخالف طرز تفکر ش��ما 
هس��تند را نیز نادیده نگیرید. فراموش نکنید که مجبور نیس��تید که تمامی این 
ایده ها را اجرا کنید، بلکه باید برای آنها ارزش قائل شوید، بازخورد صادقانه خود 
را ارائه کرده و به خاطر بیان ایده ها قدردان آنها باش��ید. انجام دادن مستمر این 

کار باعث می شود که روحیه و فضای الزم برای تولید ایده های مثبت فراهم شود.
4. محیط کار خود را با تجربیات احساسی انباشته کنید

بیشتر تجربه های خالقانه از ترکیب دو ایده غیرمرتبط به وجود می آیند. تشویق 
جریان ایده های غیرمنطقی از طریق تجربه های احساسی می تواند در الهام بخشیدن 
به کارمندان موثر باشد. برای مثال می توانید هنرهای انتزاعی را روی دیوارهای دفتر 
کار نصب کنید، از عطرهای جدید استفاده کرده و یا موسیقی های غیرمتعارف را در 
محیط پخش کنید. با این کار باعث می ش��وید که روش فکر کردن کارمندان تغییر 
کرده و شبیه به محیط شوند. اعمال این روش ها همچنین می تواند احساس آرامش و 
رضایت بیشتری را در افراد ایجاد کند؛ در نتیجه اعضای تیم شما شادتر شده و همگام 

با افزایش خالقیت، بهره وری آنها نیز بیشتر می شود.
5. ذهنیت تیم را تسهیل کنید

کمت��ر پیش می آید که یک ایده خالقانه به ص��ورت کامال ناخودآگاه به ذهن 
افراد خطور کند. بهترین ایده های کس��ب و کاری در اغلب موارد با اس��تفاده از 
جریان های فکری و بعد از اینکه با شرکا، سرمایه گذاران و اعضای تیم به اشتراک 
گذاش��ته می شوند، به وجود آمده اس��ت. خالقیت نیز یک ورزش گروهی است، 

بنابراین وظیفه شماست که اعضای تیم را به کار کردن گروهی تشویق کنید.
بنابراین پیش��نهاد ما این اس��ت که ذهنیت تیم را با از بی��ن بردن دیوارهای 
دفتر، تس��هیل کنید، تمرین های تیمی را به اجرا بگذارید و فرصت ارتباط بیشتر 
را ب��رای هم گروهی های خ��ود فراهم کنید. این روش باعث می ش��ود که اعتماد 
متقابل افزایش یافته و کار کردن گروهی برای ارائه ایده های بهتر، آسان تر شود.

خالقیت چیزی نیست که به صورت طبیعی در تمامی افراد وجود داشته باشد، 
ام��ا با اعمال این روش ها می توانید ایده های بیش��تر و جدیدتری را از کارمندان 
دریافت کنید، چش��م انداز بهتری داش��ته باش��ید و راه حل های بهتری را برای 
مشکالتی که سد راه کسب و کارتان می شود، در اختیار داشته باشید. هر چقدر 
که فعالیت های تیمی بیش��تر باش��د و هر چقدر که راحتی و آسودگی کارمندان 
در محیط های خالقانه بیش��تر شود، ایده های خالقانه ای که دریافت می کنید نیز 

بیشتر خواهد شد.
Entrepreneur/ucan :منبع 

مدیران با استفاده از این 5 روش می توانند خالقیت را در میان کارمندان خود پرورش دهند

چرا استفاده از میزهای تردمیلی برای هر دفتری الزامی است 

به قلم: گارن مریک کارآفرین
مترجم: امیر آل علی

به قلم: لری آلتون نویسنده حوزه مدیریت و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی

چهارشنبه
16 بهمن 1398

شماره 1488



شهربازی گرگان با ۴۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در دهه فجر 
کلنگ زنی می شود

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: فرماندار گرگان گفت: شهربازی با سرمایه گذاری ۴۵۰میلیارد تومانی در 
دهه فجر امسال در منطقه تفریحی هزارپیچ کلنگ زنی می شود.محمد حمیدی در نشست خبری اظهارداشت: 
در دهه فجر امسال 178 پروژه عمرانی و تولیدی با اعتبار و سرمایه گذاری 1۵2 میلیارد و 77۰ میلیون تومان 
افتتاح و کلنگ زنی می شود.وی گفت: اجرای خط انتقال آب زون های 3 و ۴ شهرستان گرگان با 17.۵ میلیارد 
تومان اعتبار در دهه فجر امسال کلنگ زنی خواهدشد. تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی برخی از روستاهای 
این شهرســتان با 3.۵ میلیارد تومان و افتتاح 3۰۰ واحد مســکن مهر با حدود 3۵ میلیارد تومان از جمله 
طرح هایی اســت که در این مدت به بهره برداری می رسد.فرماندار گرگان افزود: در بخش اقتصادی نیز ۴11 طرح با سرمایه گذاری ۵61 میلیارد و 
639 میلیون تومان  با اشتغالزایی یکهزار و 218 نفر افتتاح و کلنگ زنی می شود.به گفته وی بزرگترین پروژه سرمایه گذاری شهرستان گرگان در ایام 
دهه فجر کلنگ زنی شهربازی در منطقه تفریحی هزارپیچ این شهر با سرمایه گذاری ۴۵۰ میلیارد تومان است.حمیدی بیان داشت: بازار موزه گرگان 
قرار بود در ماه های گذشته با حضور یک مهمان ملی کلنگ زنی شود اما این اتفاق رخ نداد اما عملیات ساخت پروژه آغاز شد. میزان سرمایه گذاری 
در این پروژه 7۵۰ میلیارد تومان است که در دهه فجر امسال کلنگ زنی می شود.وی افزود: در بخش کشاورزی نیز 3۴7 طرح با 99 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری و اشتغالزایی ۵۰۵ نفر و در بخش میراث فرهنگی با 17 طرح با 1۴.1 میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغال 122 نفر مهم ترین سهم 

را در افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی و اقتصادی دارند.

انتصاب 2 بانو در حوزه مدیریت شهرداری گرگان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، با توجه به تاکید دکتر »عبدالرضا دادبود« شهردار گرگان در خصوص 
انتصاب پست های مدیریتی به بانوان توانمند و با تجربه در شهرداری گرگان، 2 بانو در پست های مدیریتی شهرداری و سازمان های تابعه منصوب شدند.بر این اساس با 
صدور حکمی از سوی شهردار گرگان، »عذرا عمادالدین« به عنوان سرپرست معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه دو و »سیده شهربانو موسوی« به عنوان سرپرست 

معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان منصوب شدند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ایالم:
افتتاح هفت پروژه توزیع با اعتباری بالغ بر۷۴۰ میلیارد ریال

ایالم – هدی منصوری: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم از افتتاح هفت پروژه 
توزیع در استان و در ایام اهلل دهه مبارک فجر با اعتباری بالغ بر هفتصدوچهل میلیارد ریال خبر 
داد. هادی شــیرخانی اظهار داشت : از جمله این پروژه ها می توان به احداث نیروگاه خورشیدی 
1۰۰ کیلوواتی شهرستان دهلران با اعتبار هشت و نیم میلیارد ریال اشاره کرد. وی با شاره به سیل 
بهار ســال جاری در استان و تخریب شبکه های توزیع در برخی از شهرستان ها، افزود: قسمت 
عمده ای از شبکه های توزیع در شهرستان های دره شهر، سیروان، بدره و چرداول با اعتبار هفتاد 
و پنج میلیارد ریال بازســازی شــده اســت و در این ایام به بهره برداری خواهد رسید. شیرخانی تصریح کرد: انرژی برق به عنوان 
مهمترین زیرساخت توسعه نقش مهمی در موفقیت طرح های توسعه محور در استان دارد و به همین دلیل چهل و هشت میلیارد 
ریال اعتبار صرف تامین برق باغات زیتون هلیالن شده است تا برکات این طرح کشاورزی نصیب مردم شریف استان گردد. رییس 
هیات مدیره شرکت توزیع برق ایالم بیان کرد: با توجه به تخریب روستای چم شیردر نتیجه باال آمدن آب سد سیمره در بهار سال 
جاری این شرکت زیرساخت تامین برق روستای جدید را برای این مردم با اعتبار بیست و پنج میلیارد ریال فراهم نموده که به فضل 
خدا در این ایام پر برکت به بهره برداری خواهد رسید.  شیرخانی در پایان خاطر نشان کرد:پروژه اصالح شبکه و نصب سه دستگاه 
اتوبوستر جهت تامین برق پایدار کالت مورموری از توابع شهرستان آبدانان با ارزش چهل و دو میلیارد ریال نیزاز دیگر پروژه های 

قابل بهره برداری این شرکت است.

پیام سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز به مناسبت دهه فجر
ساری – دهقان : سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز به مناسبت در پیامی دهه فجر انقالب اسالمی را تبریک گفت. 

متن پیام بدین شرح است؛
بسمه تعالی

والفجر ولیال عشر ...
انقالب اسالمی ایران تجلی شکوهمند حماسه و سرافرازی ملتی است که با خون خود، عزت و افتخار را در عصر اسارت و 
قحطی انســانیت برای ایران اســالمی به ارمغان آوردند، ایام خجسته و غرورآفرین دهه فجر، یادآور پیروزی ها و راهبری های 
رهبر کبیر انقالب اسالمی و فداکاری ها عظیم ملت بزرگ ایران است. اینجانب ضمن بزرگداشت یاد و خاطر معمار کبیر انقالب اسالمی و تمامی شهیدان گرانقدر، ایام اهلل 
دهه فجر را به مقام معظم رهبری و همه هموطنان، تبریک و تهنیت گفته و از پیشگاه حضرت احدیت، سعادتمندی و توفیقات روزافزون را برای مردم ایران مسئلت دارم.
مقدم بیگلریان، سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز

مدیرعامل شرکت گاز گیالن از طریق سامانه سامد به درخواست های مردم پاسخ داد 
رشت- زینب قلیپور: در سومین روز از ایام اهلل دهه مبارک فجر و درجهت ارتباط مستقیم مردم و مسئولین 
و پاسخگویی شفاف به مردم عزیز، مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن به درخواست های مردم از طریق سامانه 
الکترونیکی ارتباط مردم و دولت )سامد( پاسخ داد.مهندس اکبر پس از این برنامه ضمن دیدار با مدیرکل بازرسی 
و شکایات استانداری گیالن، به بیان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در زمینه تکریم ارباب رجوع و صیانت از 
حقوق شهروندی پرداخت.وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 98 درصد از خانوارهای استان از نعمت گاز طبیعی 
برخوردارند اظهار داشت: خدمت رسانی به مردم با اتمام عملیات توسعه گازرسانی به پایان نمی رسد و این شرکت 
با حرکت به ســوی کیفی ســازی خدمات، برنامه های کیفی گسترده ای را در جهت افزایش رضایتمندی مشترکین به انجام رسانده است.مدیرعامل 
شــرکت گاز اســتان گیالن اظهار داشت: شرکت گاز استان گیالن تمام تالش خود را در جهت ایجاد فرآیندی شفاف و مشخص درجهت پاسخگویی 
به مشترکین به کار بسته و در این راستا با بارگذاری تمام خدمات قابل ارائه میز خدمت در سایت و نرم افزار موبایلی شرکت تا حد زیادی در زمان و 
هزینه برای مردم و مشترکین صرفه جویی نموده است.وی در پایان با اشاره به ارتقاء سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایات گاز گیالن گفت: مشترکین 
محترم در هر ساعت از شبانه روز می توانند درخواست ها و شکایات خود را از راه های مختلف نظیر شماره تلفن گویای 3۴1۴، سایت شرکت گاز به 

آدرس www.nigc-gl.ir، نرم افزار موبایلی خدمات الکترونیک گاز گیالن، شماره پیامک 3۰۰۰619۴، ایمیل  و .... به شرکت گاز ارسال نمایند.

سرپرست شهرداری محمدیه معرفی شد
قزوین – خبرنگار فرصت امروز: در جلســه شورای شــهر محمدیه ضمن پذیرش استعفای شهردار سابق، 
داود اوالدی به عنوان سرپرست شهرداری محمدیه معرفی شد. به گزارش روابط عمومی، مراسم معارفه سرپرست 
شهرداری محمدیه روز شنبه مورخه 98/11/۰۵ با حضور اعضای شورای اسالمی شهر و کارکنان شهرداری در سالن 
مفاخر شــهرداری محمدیه برگزار شد. ناظم اله فرهادی رئیس شورای اسالمی شهر محمدیه در این جلسه ضمن 
تشکر از خدمات مریم نخستین شهردار سابق محمدیه اظهار داشت: متأسفانه شهردار محمدیه مدتی است که درگیر 
درمان بیماری خود بودند و همین امر باعث شده بود که ایشان نتواند به درستی به کارهای مربوطه در شهرداری 
برسد و سرانجام با استعفا قطع همکاری خود را با این شهرداری اعالم کردند که اعضای شورا پس از بررسی استعفای شهردار با آن موافقت کردند. وی بیان 
کرد: به دلیل جلوگیری از توقف کارها در اولین جلسه نسبت به انتخاب سرپرست شهرداری اقدام شد که در نهایت از میان چند گزینه آقای داوود اوالدی 
مسئول واحد مالی شهرداری محمدیه برای این مسئولیت انتخاب شدند. رئیس شورای اسالمی شهر محمدیه در ادامه از همکاری کارکنان زحمت کش 
شهرداری محمدیه در زمان شهردار سابق تقدیر و تشکر کرد و خواستار همکاری و همراهی بیشتر کارکنان شهرداری همچون گذشته با سرپرست جدید 
شد تا کارها طبق روال گذشته پیش برود. فرهادی تاکید کرد: شورای شهر محمدیه با حمایت از سرپرست جدید شهرداری برای رسیدن شهر به برنامه های 
پیش بینی شده تالش خواهد کرد و در این راستا گام بر خواهد داشت. داوود اوالدی سرپرست شهرداری محمدیه از حسن اعتماد اعضا در انتخاب خود 
به عنوان سرپرستی تشکر و ابراز امیدواری کرد با عملکرد مطلوب و مثبت در مدیریت شهری محمدیه و مهرگان پاسخگوی این حسن اعتماد باشد. وی 
افزود: به عنوان یکی از اعضای خانواده بزرگ شــهرداری از خدمات مریم نخســتین شهردار سابق در سکان داری مدیریت شهری محمدیه و مهرگان به 
صورت شبانه روزی همراه و همگام پرسنل شهرداری بودند تقدیر می کنم. در پایان جلسه داوود اوالدی یه عنوان سرپرست شهرداری محمدیه معرفی شد

همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر
بازدید مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان از شرکت صنایع کاغذ پارس

اهواز – شــبنم قجاوند: همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر ســید محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی استان 
خوزســتان از شــرکت صنایع کاغذ پارس هفت تپه بازدید و با مدیران و کارگران دیدار و گفتگو کرد. سید محمد مرعشی مدیر 
کل تأمین اجتماعی استان خوزستان در دیدار با مدیران و کارگران شرکت صنایع کاغذ پارس با اشاره باینکه در سال رونق تولید 
و برقراری اشــتغال پایدار در واحدهای صنعتی اســتان گفت : رویکرد اصلی و هدف متعالی سازمان تأمین اجتماعی حمایت از 
کارفرمایان و کارگرانی است که علیرغم مشکالت موجود بویژه تحریه های تحمیلی استکبار توانسته اند با بهره مندی از تخصص 
نیروی انســانی و منابع داخلی تولید را تداوم بخشــند چرا که تولید ملی مقدمه ای بر اشتغالزایی و امنیت است . مرعشی ابراز 
امیدواری کرد تا همچون گذشته این سازمان بتواند در سایه تعامل و همدلی یاور نیروی کار و پشتیبان کارفرمایان و کارآفرینان ایران اسالمی باشد.  همچنین شاپور ابراهیمی 
مدیر داخلی شرکت صنایع کاغذ پارس با اعالم اینکه در سال 1392 برای بهره وری باالتر و بازسازی بزرگترین کارخانه کاغذ کشور سهام این شرکت را به بخش خصوصی 
واگذار گردیده گفت : صنعت ســلولزی یا خمیر و کاغذ برای کشــور صنعتی راهبردی محسوب می گردد و بعنوان نمادی از توسعه و پیشرفت جامعه بشمار می رود وی با 
تقدیر از سازمان تأمین اجتماعی در همراهی با تولید کنندگان و مساعدتهای بعمل آمده از سوی شعبه هفت تپه افزود : در حال حاضر تعداد 7۰۰ نفر پرسنل این شرکت 

بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی هستند و امیدواریم در راستای ایجاد توسعه پایدار بتوانیم در آینده نزدیک بزرگترین تأمین کننده خمیر و کاغذ در خاورمیانه باشیم.
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری قم از 
افتتاح 11۰ پروژه شــهرداری قم به مناسبت ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی با اعتباری 
بیــش از هزار و 2۰۰ میلیارد ریال یاد کرد افزود: نیروهای شــهرداری همه ظرفیت های 
خــود را به کار گرفته تــا بتوانند دهه فجر ماندگاری را در ذهــن عموم مردم رقم بزنند. 
مهدی کالنترزاده در نشســت رســانه ای افتتاح و بهره برداری از پروژه های شهرداری قم 
در ایام اهلل دهه فجر که در دفتر شــهردار قم برگزار شــد، با بیان اینکه امیدافزایی یکی 
از فرصت های دهه فجر انقالب اســالمی اســت، اظهار کرد: رسانه می تواند در این راستا 
نقش قابل توجهی را ایفا کند به ویژه رسانه های قم که به عنوان رسانه های شهر ام القرآی 
جهان اســالم مورد توجه رسانه های مختلف هستند. وی از افتتاح 11۰ پروژه شهرداری 
قم به مناســبت ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی با اعتباری بیش از هزار و 2۰۰ میلیارد 
ریال یاد کرد افزود: نیروهای شــهرداری همه ظرفیت های خود را به کار گرفته تا بتوانند 
دهه فجر ماندگاری را در ذهن عموم مردم رقم بزنند. مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری قم از افتتاح پنج پروژه در حوزه معاونت معماری و شهرســازی، 8۰ پروژه در 
حــوزه معاونت خدمات شــهری و 2۵ پروژه در حوزه معاونت فنــی و عمرانی یاد کرد و 
گفت: پروژه بلوار کوه ســفید به عنوان یکی از پروژه های شــاخص هفته آینده با حضور 
جمعی از مسئوالن افتتاح خواهد شد. وی با بیان اینکه شهرداری قم تعامل مطلوبی را با 
دستگاه های مرتبط با خود رقم زده است، گفت: تالش کرده ایم تا با استفاده از این تعامل 
بتوانیم پروژه ها و رسالت های خود را به شیوه مطلوب در شهر قم رقم بزنیم. کالنترزاده با 
اشاره به اجرای برخی پروژه های عمرانی در شهر مقدس قم تصریح کرد: ارتباط با اصحاب 

رسانه به عنوان یکی از اولویت های شهرداری مورد توجه قرار گرفته است تا بتوانیم عالوه بر 
جبران ضعف های احتمالی در روند خدمت رسانی به مردم، فعالیت های انجام شده را نیز به 
شهروندان معرفی کنیم. غالمرضا جانقربان معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم نیز 
در این  نشست رسانه ای با بیان اینکه 13 هزار هکتار محدوده قانونی ارائه خدمات توسط 
شــهرداری قم به مردم است، تصریح کرد: شهرداری حریم شهر را نیز برای توسعه آینده 
شهر محافظت می کند تا در صورت نیاز از این حریم نیز استفاده شود. معاون شهرسازی و 
معماری شهرداری قم با اشاره به اینکه از هزار و 67۰ هکتار بافت فرسوده شهری داریم که 
از این مساحت 31۵ هکتار بافت تاریخی است، خاطرنشان کرد: سکونت های غیررسمی ما 
همانند برخی دیگر از کالنشهرهای نیست بلکه بافت های ناکارآمد شهری است. جانقربان 
با تاکید بر اینکه محرک های توسعه در بخش بافت فرسوده به صورت ویژه مورد توجه قرار 

گرفته است، عنوان کرد: احیا و کیفیت بخشی به زندگی مردم در بافت فرسوده با ارتقای 
شاخص های مختلف شهری در این مناطق به صورت ویژه دنبال می شود. وی با بیان اینکه 
طی سال های اخیر به دنبال طرح های موضوعی و موضعی در مباحث شهرسازی رفته ایم 
خاطرنشان کرد: تا قبل از سال 139۵ به غیر از اعتبارات معاونت معماری و شهرسازی برای 
عمران و کیفیت بخشــی به زندگی مردم اعتباری نداشته ایم اما از سال 139۵ با تشکیل 
سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه)س( این رویکردها به شیوه 
مطلوب دنبال شده اســت. جانقربان یادآور شد: سال گذشته بودجه 16 میلیارد تومانی 
به 26۰ میلیارد تومان ارتقا یافته اســت که امیدواریم بتوانیم از آن برای افزایش کارآمد 
بافت های فرســوده اســتفاده کنیم. وی از بروزرسانی امضای الکترونیکی پروانه ها توسط 
مهندسان یاد کرد و ادامه داد: گزارش دهی مهندسان ناظر زمان بر بود که اکنون به صورت 
الکترونیکی دنبال می شود. معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم با اعالم انجام فرایند 
صدور پروانه به صورت غیرحضوری از طریق دفاتر پیشخوان خاطرنشان کرد: عالوه بر این 
بخش قابل توجهی از مردم با اســتفاده از فضای مجازی در منازل خود درخواســت های 
خود را در بخشــی از خدمات حوزه معماری و شهرسازی دنبال می کنند. وی با تاکید بر 
اینکه تهیه نقشه های الکترونیکی درحال دنبال شدن است، عنوان کرد: از ابتدای امسال 
نقشه های ساختمانی به صورت الکترونیکی تهیه می شود و ابزارهای فیزیکی حذف شده 
است. جانقربان از وجود برخی نماهای رومی در قم یاد کرد و گفت: کنترل ساخت و ساز 
نخســتین موضوع در حوزه سیما و منظر شهری اســت که در این راستا نشست هایی با 

مسئوالن استان قم در بخش های مختلف داشته ایم.

تبریز – ماهان فالح: به میمنت گرامیداشــت دهه فجر 1۵7 پروژه 
گازرسانی در استان افتتاح و یا آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با اعالم این خبر  گفت: 1۵7 
پروژه گازرسانی در استان شامل آغاز عملیات اجرایی 6۵ پروژه گازرسانی 
روستایی و افتتاح 92 پروژه دیگر از دستاوردهای دهه مبارک فجر سال 
جاری در حوزه گازرسانی استان خواهد بود. سیدرضا رهنمای توحیدی 
در تشریح پروژه های قابل افتتاح شرکت در دهه فجر گفت: گازرسانی به 
8۵ روستا در شهرستان های اسکو، تبریز، عجب شیر، بستان آباد، مراغه، 
کلیبر، خداآفرین، چاراویماق، جلفــا، میانه، مرند، هریس، اهر، ورزقان، 
 TBS و CGS در دهه فجر امســال افتتاح خواهد شــد. وی در ادامه به آغاز چندین هشــترود و هوراند و بهبود زیرساخت های 7 ایستگاه

پروژه گازرســانی اشاره کرد و افزود: عملیات گازرسانی به 6۵ روستا در 
شهرستان های تبریز، خداآفرین، سراب، کلیبر و ورزقان همزمان با دهه 
فجر آغاز خواهد شد. توحیدی تصریح کرد: هم اکنون 96 و نیم درصد 
مجموع خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند می باشد 
که با احتســاب پروژه های اجرایی در سالجاری و تحقق پروژه های در 
حــال اجرا این رقم بهره مندی به  7۴/98 درصد افزایش خواهد یافت. 
مدیرعامل شــرکت گاز استان با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی فاصله 
چندانی با استان سبز ندارد، خاطرنشان کرد: خدمت رسانی به مردم علی 
الخصوص در مناطق محروم، مهمترین دستاورد نظام مقدس جمهوری 

اسالمی است.

بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل آبفاي هرمزگان گفت:  17 
پــروژه  آب و فاضالب با اعتباري بالغ  بر ۴ هزار و ۵39 میلیارد ریال در دهه فجر 
امسال، به بهره برداری می رسد. "امین قصمي" گفت: امسال پروژه های شاخصی را 
در دست اجرا داریم که اثربخش ترین آن ها؛ طرح ملی آبرسانی از سد جگین به 
بشاگرد)شرق( و افتتاح فاز دوم آب شیرین کن بندرعباس )مرکز( است. وي افزود: 
با بهره برداری از فاز اول این طرح ملی، آب به شهرستان سردشت می رسد و شش 
روستای مسیر نیز از این خط انتقال به عنوان منبع اصلی تامین آب از آب شرب 
با کیفیت بهره مند می شــوند. وي اضافه کرد: همچنین با بهره برداری از فاز دو 
آب شیرین کن، ظرفیت آن به ۴۰ هزار مترمکعب در شبانه روز ارتقاء می یابد و تا 
پایان خرداد ماه 99 نیز این پروژه با ظرفیت نهایی یکصد هزار مترمکعب در شبانه 
روز وارد مدار بهره برداری می شــود. این مقام مســئول اظهار داشت: پروژه اجرا، 
اصالح و توسعه شبکه توزیع آب در شهرهاي بندرعباس. بیکا. جزایر تنب بزرگ، 

تنب کوچک و ابوموســي در مجموع به طول به طول ۵۵.۵ کیلومتر، اجراي خط 
انتقال آب شهرهاي بندرعباس، زیارتعلي و سیریک به طول 36.8 کیلومتر ، احداث 
3 باب مخزن ذخیره آب در شــهرهاي بندرعباس، بستک و هرمز به حجم ۵۰۰۰ 

مترمکعب از جمله پروژه های قابل افتتاح در بخش آب است که در مجموع اعتباري 
بیش از ۴ هزار و 319 میلیارد ریال اعتبار براي اجراي این پروژه ها هزینه شده است.

قصمي بیان کرد: همچنین در بخش فاضالب نیز 2 پروژه در مجموع با اعتبار 
22۰ میلیارد ریال در این دهه به بهره برداری می رســد که این پروژه ها شــامل؛ 
اجراي شبکه جمع آوري فاضالب در شهرهاي بندرعباس و رودان است. مدیرعامل 
آبفاي اســتان در ادامه افزود: طي ده ماهه گذشته با حمایت مدیریت عالي استان 
و تالش دو چندان متخصصان این صنعت، پروژه هاي شاخصي نظیر؛ طرح انتقال 
آب از آب شــیرین کن یکصد هزار مترمکعبي به مخازن داماهي، طرح تامین آب 
رویدر، طرح تامین آب بستک و جناح از آب شیرین کن چارک، احداث تصفیه خانه 
فاضالب میناب، احداث تاسیســات آبگیري اسکله سد جگین و طرح جمع آوري 
فاضالب در بافت فرســوده شهر بندرعباس در مجموع با اعتباري بالغ بر ۵ هزار و 

63۰ میلیارد ریال با پیشرفت فیزیکي قابل توجهي در حال اجراست.  

تبریز -ماهان فالح: مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری آذربایجان 
شرقی، سالمندان و بازنشستگان را از سرمایه های معنوی و قابل اتکای جامعه دانست 
و بهره گیری صحیح از ظرفیت دانش و تجربه این طیف ارزشــمند را برای حرکت 
در مسیر توسعه ضروری دانست. بدر شکوهی در هشتمین جلسه شورای سالمندان 
استان، با اشاره به ابالغ سند ملی رسیدگی به نیازهای سالمندان به عنوان یک سند 
باالدســتی از ســوی دولت، افزود: مهم ترین اولویت های مطرح شده در این سند، 
افزایش رفاه اجتماعی و ارائه خدمات مطلوب جهت تامین سالمت جسمی و روحی 
سالمندان است که در این زمینه الزم است برنامه ریزی های اصولی و عملیاتی توسط 
ادارات صورت گیرد. وی با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در زمینه ارتقای جایگاه و 
منزلت سالمندان، اظهار داشت: یکی از اولویت هایی که در این خصوص باید توسط 
نخبگان و گروه های مرجع اجتماعی مورد توجه قرار گیرد این است که نباید اجازه 
داد سالمندان در حاشیه مناسبات اجتماعی قرار گیرند و الزم است آحاد جامعه به 

سمت پویا و بانشاط نگه داشتن این قشر است. شکوهی با اشاره به اینکه تنها 1.۵ 
درصد از جمعیت سالمند استان در مراکز نگهداری پذیرش شده اند، افزود: این رقم 
مایه دلگرمی اســت و نشان می دهد روابط اجتماعی و خانوادگی در استان گرم و 

صمیمی است و سالمندان به عنوان پایه و ستون انسجام خانواده حضور دارند. رئیس 
اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت نیز در این جلسه زیرساخت های ایجاد شده 
برای خدمت رسانی به جامعه سالمندان را در سطح استان آذربایجان شرقی رضایت 
بخش و امیدوارکننده دانست و اظهار داشت: با اقدامات انجام شده در آینده نزدیک 
شاهد تبدیل تبریز به چهارمین شهر دوستدار سالمند در سطح کشور خواهیم بود.

محسن شتی با تأکید بر اینکه سالمندی نباید مانعی در راه فعالیت اقتصادی و بهره 
وری افراد باشــد، گفت: در کشورهای توسعه یافته، برنامه ریزی های کالن به گونه 
ای جهت گیری می شود که افراد سالمند بتوانند تا بیشترین میزان ممکن در تولید 
و اقتصاد و رونق بازار ایفای نقش کنند. ارشدزاده، مدیر کل بهزیستی استان نیز با 
اشاره به اینکه آذربایجان شرقی با 11.۴8 درصد جمعیت سالمند، ششمین استان 
سالمند در سطح کشور است، افزود: پیش بینی می شود در افق 2۵ ساله، جمعیت 

سالمندان استان به بیش از 2۰ درصد جمعیت استان برسد.

افتتاح 11۰ پروژه شهرداری قم با اعتباری بیش از هزار و 2۰۰ میلیارد ریال در ایام سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

در گرامیداشت دهه فجر اجرا می شود؛
بهره برداری از 1۵۷ پروژه گازرسانی در آذربایجان شرقی

مدیرعامل آبفاي هرمزگان خبر داد
بهره برداري از  1۷ پروژه در دهه فجر امسال

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی تأکید کرد؛

لزوم بهره گیری صحیح از دانش و تجربه سالمندان در مسیر توسعه جامعه

اهواز – شــبنم قجاوند: به مناسبت ایام اهلل دهه فجر، چهار طرح زیست محیطی 
شرکت فوالد خوزستان به بهره برداری رسید و یک طرح نیز کلنگ زنی شد.

در ســومین روز از ایام اهلل دهه مبارک فجر، با حضور محمد جواد اشــرفی  مدیر کل 
حفاظت محیط زیست استان خوزستان، سیروس کریمی رئیس پایش حفاظت محیط 
زیست، علی محمدی مدیرعامل فوالد خوزستان و جمعی از مسئوالن  شرکت، چهار طرح 
زیست محیطی به  بهره برداری رسید و یک طرح نیز کلنگ زنی شد. اولین طرح نصب 
کنترل غبار سیستم فروش گندله به روش مه خشک بود، که آثاری همچون: کاهش شدید 
تولید و انتشار غبار در ناحیه فروش گندله سازی، کاهش مصرف آب و برق و عدم نیاز به 
مواد شیمیایی را به دنبال دارد. در ادامه پروژه  ی نصب و راه اندازی دیزل ژنراتورهای فوالد 
سازی به بهره برداری رسید. این طرح با هدف : ایجاد سیستم مطمئن، پایدار و یکپارچه 
MVA برق اضطراری بخش فوالدسازی، کاهش تاثیر افت فشار گاز در زمستان، تقویت 
و نوســازی سیستم برق اضطراری بخش فوالدسازی اجرا شد.  این گزار حاکی است، در 
ادامه ی بهره  برداری از طرح ها نوبت به افتتاح  سیستم تفکیک ضایعات آهنی و غیر آهنی 
رسید. با اجرایی شدن این طرح  ظرفیت مهار غبار ۴۰ هزار تن مکعب افزایش پیدا می کند. 
از دیگر پیامدهای مثبت این طرح جلوگیری از انتشار خاک و غبار ناشی از عملیات تفکیک 
اســت. در ادامه پروژه ی راه اندازی جمع آوری دود کوره چهار با هدف کاهش شــاخص 
آلودگی محیطی، جداســازی سیستم مکش کوره 3 و ۴ و افزایش سطح  رضایت مندی 
ذیفعان داخلی و خارجی سازمان بود، که به بهره برداری رسید.  در پایان نیز کلنگ زنی 
پروژه ی مهندسی، خرید، نصب و راه اندازی تصفیه خانه شیمیایی پساب صنعتی انجام 
شد. از مهم ترین اهداف اجرای این پروژه می توان به:  تصفیه آب صنعتی به میزان 7۵۰ 
 RO متر مکعب در ساعت، پمپاژ آب نرم یا صنعتی و تصفیه مجدد و تهیه  محصول آب
با ظرفیت 7۵۰ متر معکب اشــاره کرد. پیش از افتتاح طرح ها علی محمدی مدیرعامل 
شرکت فوالد خوزستان ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه ی مبارک فجر از 
اجرای ۵ برابری تعهد شرکت در احداث فضای سبز شرکت فوالد خوزستان سخن گفت 
و افزود: مســاحت شرکت فوالد خوزستان در مجموع ۴۰۰ هکتار است و طبق استاندارد 
می بایست 2۵ درصد فضای سبز ایجاد کند؛ فوالد خوزستان با احتساب فضای سبز داخل 
و اطراف شــرکت بیش از ۵۰۰ هکتار فضای سبز ایجاد کرده است. عالوه بر این آمادگی 
داریم با همکاری دستگاه های اجرایی کمربند سبز شرکت فوالد خوزستان را تکمیل کنیم. 
وی افزود: همچنین برنامه ی قرار است با حضور کارکنان و خانواده های فوالد خوزستان در 

روز 1۵ اسفند ماه و به مناسبت روز درختکاری اجرا شود و در این حرکت، در زمینی به 
مساحت 2۵ هکتار در منطقه ی سیصد دستگاه نهال کاری شود. محمدی از الزام پیوست 
زیســت محیطی طرح های اجرایی شرکت فوالد خوزستان گفت و اظهار داشت: از تمام 
واحدها خواسته شــد، هر طرحی که در مرحله پیشنهاد و مطالعه قرار دارد، می بایست 
پیوســت زیست محیطی داشته باشــد. از طرفی طرح های اجرا شده، با نگاه حفاظت از 
محیط زیســت اصالح می شــوند. وی گریزی هم به افتخارات شرکت زد و گفت: فوالد 
خوزستان بزرگترین صادرکننده شمش و دومین تولید کننده فوالد کشور است. افتخار 
این را داشــتیم که در میان شــرکت های فوالدی، عنوان صادرکننده نمونه را از آن خود 
کنیم. در حوزه مسئولیت  های اجتماعی، موفق شدیم جایزه ملی CSR را کسب کنیم. 
از اهداف بزرگ فوالد خوزســتان در کنار توسعه و افزایش کیفیت تولید،  بهبود مستمر 
وضعیت زیست محیطی شرکت است، در همین راستا تدوین برنامه زیست محیطی در 
دستور کار قرار گرفت. اعتقاد ما این است که هر گونه هزینه ای در زمینه ی زیست محیطی 
صورت می گیرد، در واقع بازگشت سرمایه  برای مجموعه، شهر و استان است. مدیرعامل 

فوالد خوزستان از کاهش 6۰ درصدی آلودگی محیط زیست از سوی فوالد خوزستان خبر 
داد و افزود: از سال 87 تا 97 رشد تولید شمش از 2 میلیون 3۵۰ تن به 3 میلیون و 8۰۰ 
هزار تن رسیده است، در شرایط افزایش تولید انتظار می  رفت آالیندگی افزایش یابد، اما با 
اجرای طرح های زیست محیطی، کاهش 6۰ درصدی آلودگی اتفاق افتاد. همچنین طرح  
های اجرایی در زمینه ی محیط زیســت به عدد 9۵ می رسد. این طرح ها با هزینه ی بالغ 
بر 173 میلیارد تومان اجرایی شد.  وی ادامه داد: البته کار به همین جا ختم نمی شود و 
سرمایه گذاری  طرح های در دست اجرا با هدف کاهش انتشار غبار و آلودگی، 28۰ میلیارد 
تومان است.  در ادامه محمد جواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان 
از رشد چشم  گیر فضای ســبز در فوالد خوزستان گفت و ادامه داد: این حجم از فضای 
سبز در فوالد خوزستان نشان از توجه ویژه  مدیران شرکت به حفظ و توسعه فضای سبز 
دارد. این حجم از توسعه فضای سبز و توجه به اطراف شرکت مطمئنا فضای اجتماعی را 
معطوف به خود می کند. باید شرایط فراهم شود تا فعالیت های که شرکت فوالد خوزستان 
در راستای مسئولیت های اجتماعی و توسعه فضای سبز انجام داده است در جامعه نمود 
پیدا کند و بار روانی منفی موجود برداشــته شــود. وی افزود: بدون شک سرمایه  گذاری 
در مسائل زیست محیطی، هزینه نیست، بلکه یک کار اقتصادی است که در میان مدت، 
نتایج مثبت را به دنبال دارد. مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از شناسایی و رفع 
نقاط آالینده محیطی در فوالد خوزستان گفت و افزود: فن آوری فوالد خوزستان به نوعی 
مربوط به گذشــته است؛ باید به سمتی حرکت کرد و پروژه  هایی اجرا شوند که به حفظ 
محیط زیست و کاهش آالیندگی  کمک کند. هزینه 17۰ میلیارد تومانی اجرای 9۵ پروژه 
به همراه 28۰ میلیارد تومان طرح های در دست اجرا نوید بهبود شرایط و کاهش آلودگی 
محیط زســیت را به همراه دارد.  اشرفی احداث پل ششم را گره  گشای مشکالت حمل و 
نقل خودروهای سنگین دانست و افزود: با احداث این پل، از تردد خودروهای سنگین که 
عمدتا بارهای صنعتی به همراه دارند، در سطح شهر جلوگیری شد. عالوه بر این به کاهش 
مشــکالت ترافیکی که در نهایت کاهش آالیندگی محیط زیست را به دنبال دارد، کمک 
می کند. از مدیران فوالد خوزســتان انتظار می رود به توسعه شبکه های درون شهری و و 
ایجاد جاده های کمربندی توجه بیشتری داشته باشند. همچنین تالش هایی که تا به االن 
صورت گرفته قابل تقدیر است.  گفتنی است، در این مراسم با حضور محمد جواد اشرفی 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان، علی محمدی مدیرعامل فوالد خوزستان و سایر 
مسئوالن از کتاب طرح جامع محیط زیست و پسماند شرکت فوالد خوزستان رونمایی شد.

به مناسبت ایام اهلل دهه فجر

طرح های زیست محیطی شرکت فوالد خوزستان به بهره برداری رسید
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کتاب خواندن یکی از مهم ترین فعالیت هایی است که می توانید فرزندان خود را 
به آن تش��ویق کنید. کتاب خواندن سرگرم کننده،  اندیشه برانگیز و برای موفقیت 
در زندگی کاماًل حیاتی است. یک کتاب خوان فعال بودن تا کالس سوم ابتدایی 
عامل اصلی در موفقیت آتی کودک اس��ت. خواندن برای بچه ها فقط س��رگرمی 
نیس��ت، بلکه دروازه ای برای یادگیری در مورد افراد، مکان ها و ایده های دیگر با 

امکانات بی حدوحصر است. 
چرا خواندن برای کودکان مهم است؟

مهارت های واژگان و زبان را توسعه می دهد
قبل از اینکه بچه ها بتوانند خودشان بخوانند، مهم است که در اوایل عشق به 
کتاب را در آنها پرورش دهید. خواندن با صدای بلند برای آنها در س��ن کودکی 
یک راه عالی برای ارتقای مهارت های ارتباطی کالمی بین والدین و کودک است.

همان ط��ور ک��ه بچه ها بزرگ تر می ش��وند، ما ب��ا آنها به ط��ور روزانه صحبت 
می کنی��م، اما واژگان و موضوعاتی ک��ه در معرض آنها قرار دارند محدود و اغلب 
تکراری هس��تند. کتاب خواندن واژگان فرزند ش��ما را بهبود می بخشد و آنها را با 

انواع مختلف ساختار جمله، سبک نوشتن و شیوه بیان آشنا می کند.
نه تنه��ا درک خواندن فرزندان ش��ما در طول زمان بهب��ود می یابد، بلکه تأثیر 
مثبتی بر مهارت های نوشتاری و ارتباطات آنها نیز خواهد داشت. برای کودکانی 
که دو زبانه هستند یا زبان دوم یاد می گیرند، خواندن، بخش مهمی برای حفظ 

واژگان است.
حس تشنگی برای دانش را تشویق می کند

در مورد هر موضوع قابل تصور، بسیاری از سطوح مختلف برای خواندن وجود 
دارد. هن��گام خواندن کتاب، فرزندان ش��ما به موضوع��ات مختلف، فرهنگ ها و 
ایده های جدید معرفی خواهند ش��د. آنها همچنین متوجه می ش��وند که چقدر 
دانش برای کش��ف وجود دارد و به موضوعاتی که عالقه ش��ان را جذب می کند، 

بیشتر می پردازد.
در بس��یاری از م��وارد، آنها از محت��وای کتاب آنقدر ل��ذت می برند که حتی 
نمی فهمند در حال به دس��ت آوردن اطالعات زیادی در مورد یک موضوع خاص 

هستند.
همدلی را افزایش می دهد

کودکان درک بس��یار کمی از جهان اطراف شان دارند. این امر به خاطر تعداد 
محدود تجربیاتی اس��ت که با آن مواجه بوده اند و براس��اس ش��رایطی که در آن 
رش��د کرده اند. خوان��دن کتاب هایی در م��ورد انواع مختلف��ی از افراد که طیف 
وسیعی از تجربیات را داشته اند، به بچه ها اجازه می دهد که نه تنها تنوع را درک 
کنن��د، بلکه همچنین می توانند خود را جای فرد دیگر بگذارند. انجام این کار به 
آنها کمک می کند تا با افرادی که وجه اشتراک کمی با آنها دارند همدردی کنند 

که باعث توسعه شخصیت شان می شود.
بهترین فرم سرگرمی است

در عصر حاضر فناوری تبدیل به س��رگرمی بزرگس��االن و بچه ها ش��ده است. 
اگرچ��ه برنامه های تلویزیون��ی و برنامه های کودک می توان��د منبع خوبی برای 

یادگیری باشد، کتاب ها همیشه انتخاب بهتری هستند.
ب��ه جای صرف س��اعت ها در مقابل ی��ک صفحه، بچه ها را تش��ویق کنید که 
کت��اب را به عنوان منبع پیش فرض س��رگرمی در نظر بگیرند. مطالعات نش��ان 
می دهد که در خانواده هایی که خواندن در آن تاکید شده است، کودکان بیشتر 
به طور مس��تقل مطالعه می کنند و در طوالنی م��دت عالقه ای به کتاب در آنها 

ایجاد خواهد شد.

همبستگی ایجاد می کند
روش های متعددی وجود دارد که کتاب خواندن پیوندی میان والدین و کودک 
ایجاد می کند. از دوران کودکی، خواندن با صدای بلند، همبس��تگی را از طریق 

گذراندن وقت با هم و نزدیک بودن از نظر فیزیکی ایجاد می کند.
همان طور که فرزند شما بزرگ تر می شود، می توانید به خواندن با صدای بلند 
ادامه دهید یا همان کتاب را به طور جداگانه بخوانید و در مورد قسمت هایی که 

بیشتر از آن لذت بردید صحبت کنید.
از خواندن به عنوان یک فرصت برای تعامل با فرزندتان استفاده کنید، از آنها 

درباره اندیشه های خود در مورد موضوعاتی که در کتاب آمده است بپرسید.
 مغز آنها را تمرین می دهد

خوان��دن نیاز به قدرت بیش��تری نس��بت به تماش��ای تلویزی��ون دارد. وقتی 
بچه های ما کتاب می خوانند، از بخشی از مغز خود استفاده می کنند که با ادغام 

چند حس، بین کلمات و تفکر بصری ارتباط برقرار می کند.
برای خوانن��دگان مبتدی، تصاویر می تواند ابزار مفی��د برای کمک به آنها در 
درک بهتر روایت باش��ند. خوانندگان پیش��رفته تر، از مغز خود هنگام جمع آوری 
س��رنخ های متنی استفاده می کنند تا به آنها کمک کند کلمات یا عبارات ناآشنا 

را تشخیص دهند.
خواندن همچنین تفکر انتقادی را تحریک می کند و بچه ها را به ایجاد ارتباط 

بین کتاب و زندگی واقعی و تشکیل نظرات در مورد داستان تحریک می کند.
تمرکز را بهبود می بخشد

خواندن ی��ک کتاب نیاز به تمرکز دارد، که مهارت��ی ضروری برای کار کردن 
بر روی آن است، حتی برای کودکان نوپا که نمی توانند یک گوشه بنشینند.

پیوس��ته کت��اب خواندن برای بچه ها ب��ه آنها کمک می کند ت��ا آرامش ذهن 
داش��ته باشند و بدن خود را برای تمرکز بر یک کار در یک دوره زمانی مشخص 

تمرین دهند.
ب��ا از بی��ن ب��ردن حواس پرتی ها و دادن فضا ب��رای خوان��دن و درک به آنها، 

توجه شان جلب می شود و توانایی تمرکزشان در طول زمان بهبود می یابد.
باعث موفقیت آنها در مدرسه و زندگی می شود

مطالعات متعددی وجود دارد که نشان می دهد کتاب خواندن برای کودکان در 
سنین اولیه تأثیر پایدار بر موفقیت آنها در مدرسه دارد که اغلب به طور مستقیم 
به موفقیت در محل کار مرتبط است، اما مزایای آن فقط به  موفقیت علمی ختم 
نمی ش��ود. خواندن یک تجربه یادگیری درازمدت اس��ت که رش��د و پیشرفت را 
به ارمغان می آورد و باعث می ش��ود فرزندان ش��ما به طور کلی فرد )همس��ران، 

کارفرمایان و دوستان( بهتری باشند.
 خالقیت و تخیل را ترویج می دهد

هنگام خواندن یک داس��تان، کودکان ما تصویری از داستان را در ذهن خود، 
با اس��تفاده از خالقیت و تخیل ایجاد می کنند. هر فرد یک تصویر متفاوت را در 

ذهن خود می بیند که با هر بار خواندن کتاب ممکن است تغییر کند.
خواندن همچنین دنیاهای جدید، چه حقیقی چه خیالی را به کودکان معرفی 
می کند. غوطه ور ش��دن در کتاب اجازه می دهد تا بچه ها تجارب و س��ناریو های 
جدید که هرگز فکر نمی کردند ممکن باش��د را تص��ور کنند. آنها می توانند این 
ایده ه��ا را ب��ه زمان بازی خ��ود بیاورن��د و از خالقیت خود اس��تفاده کنند تا از 

محدودیت های زندگی روزمره بیرون بیایند.
از کجا شروع کنید

اکنون که از مزایای بسیاری که خواندن می تواند برای بچه های تان فراهم کند، 

آگاه هس��تید، قدم بعدی چیست؟ اگر فرزند شما هنوز خواندن را دوست ندارد، 
برای شروع خیلی دیر نشده است.

1. کتاب خواندن را به یک انتخاب تبدیل کنید، نه یک کار 
اجباری

کتاب خوان��دن را به ی��ک وظیفه اجباری یا تمرین اختصاص��ی تبدیل نکنید. 
بچه ه��ا را تش��ویق کنید و ی��ادآوری کنید ک��ه کتاب بخوانند، ام��ا اجازه دهید 
تصمیم گی��ری نهای��ی در م��ورد خوان��دن و مدت زمان آن را خودش��ان بگیرند. 

احساس اجبار در نهایت لذت این تجربه را از آنها خواهد گرفت.
اگر یک خواننده بی میل دارید، س��عی کنید دریابید که علت اصلی بی میلی او 
چیس��ت. اگر فرزند شما با کلمات مشکل دارد، چند کتاب زیر سطح خواندن او 
پیدا کنید تا اعتماد به نفسش در شناخت واژه هایی که از قبل می داند را افزایش 
دهید. به تدریج به کتاب های سخت تر روی آوردن باعث می شود بیشتر مایل به 

خواندن داوطلبانه باشند.
جایگزین دیگر کتاب های صوتی هس��تند. ش��نیدن صدای شخص دیگر که با 
اعتماد به نفس می خواند، راهی عالی برای س��المت اس��ت، او قادر خواهد بود از 

کتاب لذت ببرد بدون آنکه برای خواندن آن به مشکل بربخورد.
اگر محتوا مسئله است و خواندن را خسته کننده می داند، او را به انواع مختلفی 

از موضوعات معرفی کنید.
2. انواع موضوعات برای خواندن را پیشنهاد کنید

خوان��دن می تواند در بس��یاری از فرم ها صورت بگیرد و ه��ر فرم چیزی را به 
خواننده معرفی می کند. اگر کودک در لذت بردن از خواندن مشکل دارد، ممکن 

است به این دلیل باشد که ژانر مورد عالقه خود را پیدا نکرده است.
کتاب های س��نتی در بس��یاری از ژانرها، از جمله رمز و راز، تاریخ، بیوگرافی، 
فانت��زی، علم��ی تخیلی و ... عرضه می  ش��وند. برخی از کتاب ها در س��بک های 
منحصر به فرد و س��رگرم کننده نوشته ش��ده اند، از قبیل کتاب های ماجراجویی، 

رمان خاطرات گونه، یا رمان فکری.
اگر به دنبال موضوعاتی هستید که بیشتر بصری  و تحریک کننده اند یک رمان 
گرافیکی، مجله یا کتاب سفر را امتحان کنید. کتاب ها همچنین منابع عالی برای 
یادگیری مهارت های جدید هس��تند. کتاب جوک، کتاب ش��عبده بازی و کتاب 

آشپزی نمونه های بزرگی از این هستند.
فراموش نکنید که بچه ها را به س��مت خواندن عمل��ی نیز راهنمایی کنید. از 
کمک آنها در خواندن لیس��ت مواد غذایی در فروش��گاه استفاده کنید یا از آنها 

بخواهید هنگام آشپزی دستورالعمل غذا را بخوانند.
3. کتاب را دست اول تجربه کنید

همان طور که بچه های ش��ما کتاب های بیش��تری را می خوانند، ممکن اس��ت 
ش��روع ب��ه تصور ای��ن کنند که اگ��ر یکی از ش��خصیت های کت��اب بودند چه 
می ش��د؟یک راه عالی برای حمایت عش��ق به خواندن، کمک کردن به آنها برای 

مجسم کردن بخش های مورد عالقه خود از کتاب است.
یکی دیگر از راه های جالب برای جشن گرفتن تمام  کردن یک کتاب، تماشای 
تفسیر فیلمی از آن است. مشاهده شخصیت های محبوب به روی صفحه نمایش 

یک راه آسان برای افزایش لذت بردن از خواندن است.
4. یک الگو باشید

شما شخصی ترین فردی هس��تید که فرزندان تان از آنها الگوبرداری می کنند. 
بچه ها عاش��ق کپی ک��ردن از والدین خ��ود و انجام کارهایی هس��تند که پدر و 
مادرش��ان هر روز انجام می دهند. فقط به آنها نگویید که بخوانند. با انجام دادن 

به آنها نشان دهید. دو صد گفته چون نیم کردار نیست.
هنگامی که شما عشق خود را به خواندن و کتاب ها الگو قرار می دهید و به آنها 
نش��ان می دهید که شادی به زندگی شما می بخش��د، بچه ها نیز تمایل خواهند 

داشت همان شادی را احساس کنند.
5. زمانی برای مطالعه کنار بگذارید

برای یک کودک با یک برنامه پرمشغله و بسیاری از فعالیت های سرگرم کننده 
روی صفحه نمایش، کنار گذاشتن وقت برای خواندن می تواند دشوار باشد.

ای��ن تصمیم را با ایج��اد زمان اختصاصی که فقط برای خواندن اس��ت، کمی 
س��اده تر کنید. زمان مطالعه می تواند درس��ت قبل از خواب ، درست بعد از انجام 
تکالیف یا هر زمان که برای برنامه های شلوغ خانواده تان بهترین است باشد. این 
زم��ان می تواند ب��رای خواندن با صدای بلند با کودک یا خواندن مس��تقل مورد 

استفاده قرار گیرد.
۶. کتاب را به زندگی بیاورید

پیدا کردن ارتباطات زندگی واقعی با کتاب هایی که بچه های شما می خوانند، 
لذت تجربه خواندن را گس��ترش می دهند. آیا بچه های شما یک کتاب در مورد 
زندگ��ی در مزرعه را ت��ازه تمام کرده اند؟ آنها را به بازدی��د از یک مزرعه محلی 
ببری��د و بگذارید آنچه خواندند را در زندگی واقعی نیز تجربه کنند. خواندن یک 
کتاب درباره سیاره ها و فضا می تواند منجر به سفر به مرکز نجوم شود. برای یک 
سفر به یاد ماندنی، به سفر خانوادگی خارج از کشور بروید، مانند بازدید از لندن 

پس از اتمام سری هری پاتر.
7. کتاب را در دسترس داشته باشید

ی��ک کتابخانه عالی در منطقه خود پی��دا کنید تا فرزندان تان را به آنجا ببرید 
و اجازه دهید س��حر و جادو از امکان بی حد و مرز را تجربه کنند. کارت کتابخانه 
برای ش��ان بگیرید و آنها را تشویق کنید که مالکیت ماجراجویی خواندن را خود 

به دست بگیرند.
مجموع��ه ای کوچ��ک از کتاب را در خانه خود درس��ت کنید ت��ا بچه های تان 
همیشه کتاب در دسترس داشته باشند. از یک کتابفروشی بازدید کنید، آنالین 
جس��ت وجو کرده یا برای اش��تراک ماهانه ثبت نام کنید. دستیابی به کتاب های 
جدی��د به صورت منظ��م، کتاب خوان��دن را هیجان انگیز و س��رگرم کننده نگه 

می دارد.
8. یک باشگاه کتابخوانی راه بیندازید

داش��تن افراد دیگر به شما کمک می کند انگیزه برای خواندن بیشتر و کشف 
کتاب های جدید داش��ته باش��ید. بچه های خود را تش��ویق کنید تا یک باشگاه 
کتاب، با همساالن خود یا با شما، شروع کنند. یک کتاب انتخاب کنید که همه 
از آن لذت ببرند و مهلتی برای دور هم جمع ش��دن و صحبت درباره  آن تعیین 
کند. مهلت مقرر ملموس انگیزه زیادی برای ادامه در مس��یر و به صورت منظم 

خواندن به شما می دهد.
کالم آخر

پرورش عش��ق برای خواندن در کودکان یکی از بزرگ ترین هدایایی است که 
می توانی��د به آنها بدهید. خواندن کتاب می توان��د آنها را به هر جا که می توانند 
تص��ور کنند ببرد. مزایایی که برای آنها در کوتاه مدت و درازمدت فراهم می کند 

بی شمار است.
از این نکات استفاده کنید تا به طور فعال کتاب خواندن را تشویق کرده تا به 

یک فعالیت لذت بخش در زندگی آنها تبدیل شود.
Lifehack/ucan :منبع

چرا کتاب خواندن برای کودکان اهمیت دارد و از کجا باید شروع کنیم؟
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بررسی 5 تکنیک افزایش جذابیت محصوالت
افزایش جذابیت محصوالت با راهکارهای منحصر به فرد

بازار کسب و کار و فروش در چند دهه اخیر شاهد رقابت بسیار گسترده ای میان برندها در نقاط مختلف جهان بوده 
است. تیم های بازاریابی در میانه این رقابت سنگین وظیفه افزایش جذابیت محصوالت برای مشتریان را دارند. به این 
ترتیب امکان فروش بهتر و افزایش س��ود برندها فراهم می ش��ود. بدون تردید تالش برای افزایش جذابیت محصوالت 
هدف س��اده ای محس��وب می ش��ود، با این حال همین هدف س��اده در مرحله اجرا دش��واری های خاص خود را دارد. 
بازاریاب های مختلف به ش��یوه های گوناگونی در تالش برای افزایش جذابیت محصوالت هس��تند. این امر گزینه های 
بسیار زیادی در اختیار بازاریاب های تازه کار قرار می دهد. توسعه فناوری و افزایش ابزارهای در دسترس بازاریاب ها نیز 
عامل دیگری برای ساده شدن فرآیند جذاب سازی محصوالت است. البته این ابزارهای اضافی نیاز برندها به استفاده از 
اس��تراتژی های کاربردی را رفع نمی کند. در ادامه این مقاله برخی از راهکارهای کاربردی و آزموده ش��ده برای افزایش 

جذابیت محصوالت در بازار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
1. اتکا بر اعتبار و اصالت برند

نخس��تین راهکار در زمینه افزایش جذابیت محصوالت تالش برای معرفی برندمان به عنوان یکی از کارش��ناس های 
خبره حوزه کس��ب و کار است. این امر اعتماد مش��تریان را جلب خواهد کرد. بی تردید فروش محصوالت به مشتریان 
دارای اعتماد به ما بس��یار س��اده تر خواهد بود. یکی از نکات مهم در زمینه جلب اعتماد مش��تریان تالش برای نمایش 

جلوه ای معتبر و اصیل از خودمان است. این امر بدون تعامل سازنده و مداوم با مخاطب هدف امکان پذیر نیست.
امروزه بسیاری از برندها در تالش برای ایجاد اعتبار و اصالت برای خود هستند. این امر گاهی اوقات چندین سال به 
طور می انجامد. برخی از برندها حتی شعارهای تبلیغاتی شان را نیز در راستای افزایش اعتبارشان انتخاب می کنند. به 
عنوان مثال، شعار »بهترین پیتزافروشی منطقه در ۱0 سال اخیر« به طور کامل در راستای ایجاد اعتبار و اصالت برای 
برند اس��ت. این امر تاثیر روانی قابل توجهی بر روی مخاطب هدف دارد. نکته مهم در اینجا میزان باورپذیری ش��عارها 
و ادعاهای ما از س��وی مخاطب هدف اس��ت. اگر پیام های ما مورد بی توجهی مخاطب قرار گیرد، شانس مان برای جلب 

نظر آنها و بازاریابی تاثیرگذار کاهش چشمگیری خواهد یافت. 
2. تعامل احساسی با مشتریان

یکی از راهکارهای همیش��ه مناسب برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تعامل احساسی با آنهاست. پیش نیاز این امر 
ش��ناخت درس��ت از مشتریان است. بخش های توس��عه و تحقیقات نقش مهمی در کسب شناخت درست از مشتریان 
دارند. به این ترتیب ما با دسترسی به اطالعات مناسب و ارزشمند امکان تاکید بر تعامل احساسی را خواهیم داشت. 
امروزه اغلب کمپین های بازاریابی و تبلیغات مبتنی بر تعامل احساسی با مخاطب است. یکی از اشتباهات برندها در 
این زمینه تالش برای به گریه انداختن یا جلب ترحم مش��تریان اس��ت. وقتی از احساسات صحبت می کنیم، باید انواع 

احساسات را مدنظر داشته باشیم. در غیر این صورت امکان فعالیت و تعامل سازنده از ما دریغ خواهد شد. 
اگر ش��ما در زمینه فروش محصوالت مرتبط با خواب راحت فعالیت دارید، تالش برای انتقال احس��اس یک خواب 
س��اده و راحت نقش مهمی در تعامل عاطفی با مخاطب هدف خواهد داش��ت. امروزه بس��یاری از مردم از خواب بد و 
ناکافی رنج می برند. مشکالت خواب در کلینیک های خواب به طور ویژه مورد بررسی قرار می گیرد، با این حال استفاده 
از کمپین های بازاریابی و تبلیغات برای فروش بیشتر محصوالت راهکار ضروری خواهد بود. تعامل احساسی با مخاطب 
هدف همیش��ه برای برندها نتیجه مثبتی در پی دارد. این امر انگیزه مش��تریان برای خرید را دوچندان می کند. امروزه 
مشتریان بیشتر براساس احساسات شان، در مقایسه با استدالل های منطقی، دست به خرید می زنند بنابراین ما باید از 

این نکته برای افزایش جذابیت محصوالت مان استفاده کنیم. 
3. تاکید بر نکات منطقی

اگرچه مش��تریان در زمینه خرید بیشتر به احساسات شان توجه دارند، اما این امر به معنای رها ساختن شیوه جلب 
نظر منطقی از س��وی برندها نیست. اغلب برندها در زمینه استفاده از دالیل منطقی برای افزایش فروش مهارت بسیار 
زیادی دارند. این امر ش��امل بیان نقاط قوت و مزیت های محصوالت اس��ت. همچنین برای رقابت با دیگر برندها بیان 
امکانات بیش��تر محصوالت مان اهمیت دارد. به این ترتیب مخاطب با یک مقایسه منطقی و ساده انگیزه بیشتری برای 

خرید محصوالت ما خواهد داشت. 
اس��تفاده از قیمت مناس��ب برای محصوالت نقش مهمی در جلب نظر مخاطب از نقطه نظر منطقی دارد. مش��تریان 
به طور طبیعی به محصوالت دارای کیفیت باال با س��طح قیمت پایین تر تمایل بیش��تری دارند. این امر به طور ویژه در 
مورد محصوالت مشابه برندها صادق است بنابراین ما باید از سطح قیمت هرچه پایین تر برای جلب نظر مخاطب هدف 
استفاده کنیم. شاید در نگاه نخست این امر بسیار دشوار باشد، اما با تالش برای کاهش هزینه های جانبی برند امکان 

استفاده از این تکنیک فراهم خواهد شد. 
4. ایجاد فوریت برای مشتریان

ایجاد حس فوریت در مش��تریان نقش مهمی در افزای��ش جذابیت محصوالت دارد. این امر به طور معمول در قالب 
برگزاری جش��نواره های ویژه فروش با تخفیف های مناس��بتی روی می دهد. به عنوان مثال، به صف های طوالنی خرید 
در روز جمعه س��یاه نگاه کنید. در این روز اغلب مردم در تالش برای خرید محصوالت با قیمت مناس��ب هستند. دلیل 
عجله مش��تریان ایجاد محدودیت زمانی و تعداد کاالها از س��وی برندهاست. به این ترتیب مشتریان در کمترین زمان 
ممکن اقدام به خرید تعداد قابل توجهی از محصوالت مختلف می کنند.  نکته جالب درخصوص ایجاد احساس فوریت 
در مشتریان افزایش تمایل آنها برای خرید محصوالتی که کمتر به آنها نیاز دارند، است. به این ترتیب برندها با ایجاد 

نوعی فوریت ساختگی در مدت زمانی کوتاه موفق به افزایش سطح تاثیرگذاری شان می شوند. 
5. استفاده از گروه های اجتماعی

امروزه اغلب مردم س��طح اعتماد بس��یار کمی به دنیای آنالین دارند. این امر ناشی از دروغ پردازی های مداوم برخی 
از بازاریاب ها در تبلیغات مختلف است. در چنین شرایطی برخی از برندها برای افزایش جذابیت محصوالت شان اقدام 
به همکاری با افراد عادی کرده اند. مردم وقتی نکته ای از زبان برندها می ش��نوند، میزان اعتماد کمتری از خود نش��ان 
می دهند. این امر در مورد صحبت های مردم عادی کامال متفاوت اس��ت. بر این اس��اس سطح باورپذیری صحبت مردم 
عادی بسیار بیشتر از برندهاست.  برند اپل در اغلب کمپین های بازاریابی اش از مشتریان خود استفاده مناسب می کند. 
این امر شامل برگزاری کمپین های بازاریابی با استفاده از تصاویر کاربران در راستای نمایش قدرت دوربین های اپل تا 
معرفی امکانات جدید محصوالتش می ش��ود. به این ترتیب این برند در زمینه جلب اعتماد مش��تریان و استفاده از آن 

برای بازاریابی تاثیرگذارتر مهارت بسیار باالیی دارد. 
جمع بندی

استفاده از نکات مورد بحث در این مقاله برای افزایش جذابیت محصوالت برند ضروری است. توصیه نهایی من برای 
بهره مندی از نتیجه بهتر در زمینه جذاب سازی محصوالت استفاده همزمان از نکات مورد بحث در این مقاله است. به 
ای��ن ترتی��ب ما از نقطه نظرهای متفاوت مخاطب هدف برندمان را ترغیب خواهیم کرد. این امر جذابیت محصوالت ما 

را به شدت افزایش خواهد داد. 
noobpreneur :منبع
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الهام بخش��یدن به تیم، قس��متی از وظایف یک مدیر است. اگر 
دوس��ت دارید که کارمندان تان با همدیگر و مشتری رفتار خوبی 
داش��ته باشند و کارشان را به بهترین شکل انجام دهند، این شش 

عادت را در خودتان ایجاد کنید. 
روزتان را با لبخند آغاز کنید

اصوال کارمندان روز خود را با حالت چهره مدیرش��ان 
آغ��از می کنند. اگر با لبخند وارد ش��رکت ش��وید، همه 
ب��ه این موضوع فکر می کنند ک��ه روز خوبی را در پیش 
خواهند داش��ت و در نتیجه بیش��تر تالش خواهند کرد. 
به همین دلیل در هنگام ورود به ش��رکت، لبخند به لب 

داشته باشید.
به افراد تیم توجه کنید

کارمندان شما انس��ان های واقعی هستند نه ماشین. آنها دارای 
خان��واده، س��لیقه های مختلف، س��رگرمی و حت��ی موفقیت هایی 
هس��تند که باید جش��ن گرفته ش��وند. اح��وال آنها را بپرس��ید. 
می توانید س��وال هایی مثل »اوضاع چط��وره؟«، »تعطیالت خوش 

گذشت؟« و ... بپرسید.

Nellie Akalp  یک کارآفرین و نویس��نده موفق است که دارای 
چهار فرزند است، با این حال برای برقرار کردن ارتباط با کارمندانش، 
ه��ر روز ناه��ار را با یکی از آنها می خورد. او اعتقاد دارد که با این کار، 

کارمندانش موارد زیادی را از او یاد گرفته اند و بالعکس.
صبور باشید

وقت��ی یکی از کارمندان ش��ما اش��تباهی مرتکب می ش��ود، با 
صبوری راجع به مشکل پیش آمده صحبت کنید تا به یک نتیجه 
مناسب برسید. این رفتار خیلی بهتر از داد زدن است که در نتیجه 
آن کارمند دچار دلس��ردی و خودباختگی می شود. تمام انسان ها 
خطا می کنند اما نوع برخورد کردن درس��ت، می تواند از رخ دادن 

مجدد آن جلوگیری کند.
قدردان و محترم باشید

ب��ا بیان کلم��ات جادوی��ی از قبی��ل »لطفا« و »متش��کرم« و 
»ببخش��ید« به افرادی که اطراف ش��ما هس��تند، نشان دهید که 
برای آنها ارزش قائل هس��تید. متاس��فانه افراد بالغ زیادی هستند 
که از قدرت این کلمات آگاه نیستند و از آنها به درستی و در زمان 

مناسب استفاده نمی کنند.

شوخ طبع باشید
مطابق گزارش های پزش��کی کلینیک Mayo خندیدن سبب از 
بین رفتن اس��ترس می شود و توانایی افراد را برای حل مشکالت باال 
می برد. محیطی شاد برای شرکت ایجاد کنید و فقط زمانی می توانید 
با کارمندان تان شوخی کنید که سبب توهین و یا ایجاد کدورت نشود. 

فاصله میان شوخی کردن و تمسخر خیلی کوچک است.
برای کارمندان ارزش قائل باشید

ب��ه صورت ماهانه جلس��ه ای برگزار کنی��د و از کارمندان تقاضا 
کنید که نظرات شان را برای بهبود دادن اوضاع مطرح کنند. اگر با 
نظرات خوبی مواجه شدید، از آنها استفاده کنید و از کارمندی که 
آن نظر را داده بود، قدردانی کنید. با این کار احس��اس مالکیت را 

به کارمندان القا می کنید و عالقه مندی آنها به کار باالتر می رود.
ن��وع برخورد ش��ما به عنوان ی��ک مدیر می توان��د تاثیر باالیی 
ب��ر کارمندان بگذارد. پس اگر کارمندانی باانگیزه داش��ته باش��ید 
و محی��ط مناس��بی در اختیار آنها ق��رار دهی��د، می توانید انتظار 

بهره وری باال داشته باشید اما خودسازی را فراموش نکنید.
Allbusiness/ucan :منبع 

با عاداتی ساده، الگوی تیم تان باشید

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: جنا سیپراس کارآفرین مستقل و نویسنده حوزه کسب و کار
   ترجمه: علی آل علی    


