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با وضع مالیات بر انتشار کربن، هم درآمدزایی می شود و هم از آلودگی هوا کاسته می شود

 بازی برد-   برد
برای اقتصاد ایران

آلودگی هوا تنها مختص ایران نیست و ساالنه صدها هزار نفر در کشورهای جهان بر اثر بیماری های مرتبط با آلودگی هوا، جان 
خود را از دس��ت می دهند. دلیل اصلی آلودگی هوا و به عبارت دقیق تر، باال بودن میزان انتش��ار کربن، استفاده زیاد از سوخت های 
فسیلی و فرآورده های نفتی است. طبق گزارشی که صندوق بین المللی پول به  تازگی در مورد آلودگی هوا و ضرورت اجماع جهانی 
برای مقابله با این معضل جهانی منتشر کرده، اگر ایران بتواند سیاست وضع مالیات بر انتشار کربن را در کشور اجرا کند می تواند 
بین 5 تا 9درصد تولید ناخالص داخلی خود درآمد کس��ب کند؛ درآمدی که در ش��رایط فعلی هم کمک بزرگی برای اقتصاد ایران 
محسوب می شود و هم با کاهش انتشار کربن باعث بهبود هوای کشور می شود.  اگرچه اجرای این سیاست در ایران ممکن است...

حذف 4 صفر از پول ملی تا ۲ سال دیگر
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سهم منابع استانی از منابع بودجه سال آینده 34درصد است

جغرافیای استانی بودجه 99

رویای بزرگ داشته باشید
عادت های روزمره که کارایی تان را افزایش می دهد

چگونه محیط کاری پویاتری داشته باشیم؟
اصول بازاریابی تعاملی در اینستاگرام

چالش های انتخاب نام برای برند
چرا تولید محتوای زیاد سودمند نیست؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اقدام جدید جف بزوس در راستای 
مقابله با تغییرات آب و هوایی

4 فرصت امـروز: میزگرد »کارکردهای توافق بازخرید 
)رپو( منطبق با شریعت در بازار پول و سرمایه« در...

 ایرادات فقهی و شرعی عملیات بازار باز در پژوهشکده
پولی و بانکی بررسی شد

 عملیات بازار باز در انطباق
با شریعت اسالمی

سرمقاله

فراتر از قانون

قاع��ده کلی در تصوی��ب آیین نامه 
اجرایی قوانین، آن است که آیین نامه 
مغایر با قانون نباشد و فراتر از مرزهای 
قانون به دستگاه های اجرایی، وسعت 
اختیار نبخشد. بررسی آیین نامه اجرایی 
یکی از قوانین در این زمینه، موضوع را 
روشن می کند. مجلس شورای اسالمی 
در اردیبهشت ماه امسال، »قانون الحاق 
موادی ب��ه قانون رفع موان��ع تولید و 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« 
را تصویب کرد. در ماده ۶۱ این قانون 
آمده است: »به  منظور بررسی و اتخاذ 
تصمیم درخصوص حل و فصل و اتخاذ 
تصمیم نس��بت به واحدهای تولیدی 
به وی��ژه در موارد مرب��وط به تکمیل و 
راه ان��دازی طرح های نیمه تمام، تامین 
مال��ی، تعیین تکلیف بدهی های معوق 
و همچنی��ن رفع مش��کالت مرتبط با 
محیط زیست، منابع طبیعی و معادن 
و رفع موان��ع صادراتی به دولت اجازه 
داده می شود نس��بت به ایجاد »ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید« به ریاست 
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت اقدام 
کند.«پی��ام قانون گ��ذار در این قانون، 
روشن و شفاف است؛ تالش هماهنگ 
رف��ع  ب��رای  اجرای��ی  دس��تگاه های 
مشکالت واحدهای تولیدی! هماهنگی 
امور نیز به »س��تاد تس��هیل« سپرده 

شده است. 
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
همچنین هیات دولت در بهمن ماه امسال، آیین نامه اجرایی قانون مورد بحث را بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مجددا به تصویب رساند، اما با اندکی دقت در متن قانون و مصوبه هیات دولت می توان دریافت که این آیین نامه 

اجرایی در مواردی از قانون فراتر رفته است:
* اول؛ در بند 5 ماده ۳ مصوبه هیات دولت در شرح وظایف و اختیارات »ستاد تسهیل« آمده است: »تعامل با دستگاه 
قضایی در جهت اجتناب محاکم از صدور احکام منجر به توقف تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی.« پرسش این است 
که منظور از تعامل با دستگاه قضایی چیست؟ آیا این امر به معنای ورود رسمی »ستاد تسهیل« یا »کارگروه استانی« به 
دعوی مطروحه، یا توصیه اداری به محاکم مبنی بر خودداری از صدور رأیی است که منتهی به تعطیلی واحد تولیدی 
بدهکار خواهد شد؟ در این زمینه باید گفت، عالوه بر ابهام در مفهوم دقیق حقوقی واژه »تعامل« در مصوبه هیات دولت، 
در قانون مورد بحث اصطالحی تحت عنوان »دستگاه قضایی« وجود ندارد. پس آیین نامه نویس می بایستی در ماده ۱ 
این آیین نامه، تعریفی دقیق و قانونی از اصطالح »دستگاه قضایی« را مشخص می کرد تا معلوم شود آیا منظور از دستگاه 
قضایی، قوه قضائیه به مفهوم عام است، یا منظور از مراجع و محاکم قضایی، استان ها هستند. با توجه به این ابهام حقوقی 
و در فقدان تعریف قانونی مشخص، می توان دستگاه قضایی را هم به »قوه قضائیه به مفهوم اعم« و هم به محاکم حقوقی 
و جزایی یا دادسراها و مراجع وابسته به این قوه نظیر سازمان ثبت اسناد و امالک در سراسر کشور تاویل نمود، اما فارغ 
از این بحث ها، مسئله آن است که حتی با فرض تعامل »ستاد تسهیل و رفع موانع تولید« با قوه قضائیه، آیا می توان قانونا 
محاکم را ملزم ساخت تا برخالف تشخیص و نظر خود از صدور احکامی که صرفا بنا به تشخیص »ستاد تسهیل« منتهی 
به توقف تولید یا تعطیلی واحدهای تولیدی می شوند، خودداری کنند؟ و آیا می توان بدون صدور حکم یا دستور موقت 
توسط مراجع قضایی، ادارات ثبت را مکلف نمود که از تعقیب عملیات اجرایی خودداری نمایند؟ در پاسخ بدین پرسش ها 
و ابهامات بایستی توجه داشت که بنا به اصل 5۷ قانون اساسی موسوم به »اصل تفکیک قوا«، قوای سه گانه کشور یعنی 
قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه مستقل از یکدیگرند و هیچ کدام حق مداخله در وظایف و اختیارات قانونی یکدیگر را 
ندارند. به این ترتیب، به نظر می رسد حتی با تعامل با قوه قضائیه از نظر قانونی و با توجه به اصل »تفکیک قوا« و استقالل 
قضات قانونا نمی توان با مصوبه ستاد تسهیل یا کارگروه های استانی، محاکم قضایی و دادسراها را مکلف کرد تا از صدور 
حکم در چارچوب موازین قانونی، ولو آنکه منتهی به توقف تولید یا تعطیلی واحدهای تولیدی شوند، خودداری کنند! 
اعمال چنین محدودیت های قانونی بر محاکم قضایی توسط قوه مجریه، مغایر با اصل »تفکیک قوا« است و نیاز به تصویب 
قوه مقننه دارد. این مطلب در مورد اعتبار قانونی  و اجرایی اسناد رهنی الزم االجرا و نیز اختیارات و مسئولیت های قانونی 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور هم صادق است. به بیان دیگر، با مصوبه ستاد تسهیل یا کارگروه های استانی نمی توان از 
صدور اجراییه توسط دفاتر اسناد رسمی یا تعقیب عملیات اجرایی توسط ادارات ثبت جلوگیری نمود و بانک های طلبکار 
یا سازمان ثبت اسناد و امالک کشور را از تعقیب عملیات اجرایی منع کرد، زیرا براساس قوانین و مقررات، چنین اموری 
قطعا نیازمند طرح دعوی و صدور دستور موقت است و انجام این امر نیز در صالحیت محاکم قضایی است، البته مگر آنکه 

واحد بدهکار یا کارگروه استانی ستاد تسهیل از طریق قوه قضائیه در این مورد اقدام نمایند.
* دوم؛ در »قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور«، اختیارات قانونی 
صرفا به »ستاد تسهیل و رفع موانع تولید« و کارگروه های استانی آن داده شده است، در حالی که در ماده 5 مصوبه هیات 
دولت، به  همراه معرفی ستاد تسهیل و نیز کارگروه های استانی و بدون ارائه تعریف دقیق قانونی و به طور موازی، کلیه 

وظایف و اختیارات کارگروه های استانی به دبیرخانه کارگروه نیز داده شده است.
در این زمینه گفتنی است در ماده ۴ مصوبه هیات دولت و تبصره آن، آمده است که دبیرخانه ستاد در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و دبیرخانه کارگروه در س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان مستقر و رئیس سازمان، دبیر کارگروه 
خواهد بود. بدین ترتیب، معنا و مفهوم حقوقی غیرمس��تقیم ماده 5 آیین نامه اجرایی مورد بحث، آن اس��ت که رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان به  عنوان رئیس دبیرخانه کارگروه تسهیل استان، همان اختیارات کارگروه 
را خواهد داشت، در حالی که در قانون، چنین موضوعی پیش بینی نشده و فراتر از قانون به مسئولین اجرایی، وسعت 

اختیار داده شده است.
* سوم؛ مشکالت واحدهای تولیدی با بانک ها عمدتا مربوط به درخواست تسهیالت جدید یا امهال تسهیالت معوق 
پرداخت شده است. ماده ۶2 »قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید«، تکلیف شبکه بانکی کشور را در هر دو مورد 
به طور شفاف، مشخص کرده است: »بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیالت یا موارد 
امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر طرف مدت یک ماه موافقت کنند، یا دالیل مخالفت خود را همراه با مستندات 
مربوطه به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند.« همچنین »هیات موردنظر قانون گذار متشکل از خبرگان مورد 
وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان، از میان افرادی است که استاندار پیشنهاد می کند و توسط رئیس کل بانک مرکزی، 

منصوب و تشکیل می شود.«
بنابراین هیات مورد اش��اره مستقل از ستاد تسهیل و کارگروه استانی آن و صرفا تحت نظارت بانک مرکزی است و 

موظف اس��ت دالیل بانک/بانک ها برای اس��تنکاف از پرداخت تسهیالت موردنظر یا امهال تسهیالت پرداختی به واحد 
تولیدی متقاضی را بررسی و درباره آن اعالم نظر نماید، اما اگر هیات مورد اشاره، دالیل بانک را موجه تشخیص نداد، 
بانک نیز بایستی تسهیالت مصوب ستاد تسهیل را به متقاضی پرداخت نماید یا با امهال موافقت کند. ضمانت اجرای 
تخلف بانک ها از دستور بانک مرکزی در این قانون نیز مشخص شده است: ارجاع تخلف به هیات انتظامی بانک ها! بنابراین 
با این تصریح قانونی، عدم پرداخت تسهیالت مورد تصویب کارگروه های استانی برای واحدهای تولیدی موردنظر به  عنوان 
یکی از جرائم دارای مجازات قانونی تعیین نشده است. لذا نمی توان با اعمال فشار، بانک ها را ملزم به پرداخت تسهیالت 
موردنظر کارگروه اس��تانی س��تاد تسهیل نمود؛ در حالی که تبصره ماده ۷ مصوبه هیات دولت برخالف ماده ۶2 قانون، 
اختیارات کارگروه های اس��تانی را فراتر از قانون افزایش و مقرر کرده است: »تصمیمات کارگروه در چارچوب اختیارات 
دستگاه های اجرایی الزم االجراست. در مواردی که دستگاه اجرایی ذی ربط برخی از تصمیمات کارگروه را مغایر با قوانین 
و مقررات بداند، موظف است ظرف دو هفته از تاریخ ابالغ تصمیمات یادشده، مراتب را با ذکر دلیل برای ستاد ارسال 
نماید.« اما از جمله تصمیمات کارگروه، پرداخت تسهیالت جدید یا امهال تسهیالت معوق واحدهای تولیدی است، در 
نتیجه این پرسش یا به عبارت بهتر، این ابهام حقوقی مطرح می شود که آیا بانک های غیرموافق با تصمیمات کارگروه 
استانی بایستی برابر مقررات ماده ۶2 قانون، اعتراض خود را ظرف یک ماه پس از ابالغ تصمیم به هیات منتخب بانک 
مرکزی اعالم کنند، یا براساس مقررات تبصره بند 5 ماده  ۷ مصوبه دولت، حداکثر ظرف دو هفته پس از ابالغ تصمیم 

به کارگروه استانی اعالم نمایند؟ این ابهام قانونی قطعا موجب سردرگمی بانک ها و دستگاه های اجرایی خواهد شد.
* چهارم؛ در حال حاضر، امهال کلیه تس��هیالت یا به عبارتی، فرصت دهی قانونی به بدهکاران بانکی برای پرداخت 
بدهی شان به بانک ها تابع مقررات دستورالعمل امهال است که با تایید شورای فقهی بانک مرکزی و تصویب شورای پول 
و اعتبار در ش��هریورماه امسال به سیستم بانکی کشور ابالغ شده است. مستثنی شدن تسهیالت واحدهای تولیدی از 
مقررات دستورالعمل امهال نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است، اما نتیجه حاصل از وسعت اختیارات کارگروه استانی 
مندرج در بند ۷ ماده 5 مصوبه هیات دولت، خروج ضمنی تسهیالت واحدهای تولیدی از شمول مقررات دستورالعمل 
امهال خواهد بود بنابراین به نظر می رسد این موضوع، مستلزم اعالم نظر بانک مرکزی یا مصوبه شورای پول و اعتبار است 
که اگر تسهیالت پرداختی به واحدهای تولیدی از شمول مقررات دستورالعمل امهال مستثنی باشد، در این صورت، امهال 

تسهیالت پرداخت شده به این قبیل واحدهای تولیدی بایستی براساس کدام مقررات صورت پذیرد؟
* پنجم؛ قانون گذار در »قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور«، هدف و 
منظور از تصویب قانون را این گونه تبیین کرده است: »بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکالت واحدهای 
تولیدی.« مفهوم حقوقی اصطالح »حل و فصل«، حل مشکالت واحدهای تولیدی و فیصله دادن به اختالف واحدهای 
تولیدی با دستگاه های ذی ربط نظیر بانک های پرداخت کننده تسهیالت است، اما اختالفات را چگونه می توان حل و فصل 
کرد و فیصله داد؟ پاسخ روشن است: با هم اندیشی و تفاهم طرفین اختالف؛ یعنی واحدهای تولیدی بدهکار و بانک های 
طلبکار بایستی به نوعی تفاهم راجع به نحوه امهال تسهیالت پرداختی به این واحدها دست یابند بنابراین در ماهیت حقوقی 
اصطالح »حل و فصل«، تفاهم طرفین اختالف نهفته است. طبعا با این شیوه می توان بدون توسل به برخوردهای اداری یا 
قضایی، مشکالت واحدهای تولیدی مشمول قانون با بانک های طلبکار را به راحتی حل و فصل کرد و رفع اختالف نمود؛ 
در حال��ی ک��ه مصوبه هیات دولت فاقد کمترین مقررات راجع به نحوه حل و فصل اختالفات و تفاهم واحدهای تولیدی 
بدهکار و بانک های طلبکار تحت نظارت بانک مرکزی اس��ت. افزون بر آن، در صورت معوق شدن تسهیالت پرداختی به 
واحدهای تولیدی برای بانک های پرداخت کننده تسهیالت، دو راه حل بیشتر متصور نخواهد بود: یا اقدام قضایی و اجرایی 
به منظ��ور وصول مطالبات معوق یا مدارا و تفاهم با مش��تری بده��کار و دادن فرصتی به وی به منظور پرداخت مطالبات 
بانک، تحت  شرایط و مقررات خاصی که اصطالحا »امهال تسهیالت« نامیده می شود. لذا، منطقی نیست برای حل یک 
مشکل، مشکالت دیگری پدید آورد و بر حجم مطالبات معوق بانک ها افزود و قدرت تسهیالت دهی بانک ها به واحدهای 
تولیدی نیازمند تس��هیالت را تضعیف کرد. همچنین در مورد الزام بانک ها به پرداخت تسهیالت موردنظر کارگروه های 
اس��تانی س��تاد تسهیل باید به این نکته توجه کرد که به موجب قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون تسهیل اعطای 
تسهیالت و همچنین آیین نامه جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانک ها )مصوب 28 اسفندماه ۱۳9۷ ستاد مبارزه 
با مفاسد اقتصادی(، احراز توانایی مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح از جمله مسئولیت های قانونی بانک های 
تسهیالت دهنده است. در نتیجه، الزام بانک ها به پرداخت تسهیالت موردنظر کارگروه های استانی بدون احراز موارد فوق، 
مفهومی جز تسهیالت تکلیفی نخواهد داشت. به  هر حال، حل مشکالت بدهی واحدهای تولیدی یا نیاز به سرمایه در 
گردش آنها، نیازمند مساعدت شبکه بانکی کشور است. کسی در این نکته تردیدی ندارد، اما بایستی توجه کرد که اجرای 
مطل��وب و موفق آیین نامه اجرایی ماده ۶2 »قانون الحاق م��وادی به قانون رفع موانع تولید« نیازمند تفاهم و هم فکری 
سیس��تم بانکی کشور با تولیدکنندگان و دستگاه های اجرایی ذی ربط است. بدین لحاظ، با توجه به اشکاالت اشاره شده 
به نظر می رسد آیین نامه اجرایی »قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور« 
نیازمند بازنگری است تا موجب سردرگمی واحدهای تولیدی، دستگاه های اجرایی و افزایش مطالبات معوق بانک ها نشود.

با ورود ویروس »کرونا« به ایران، ماسک و ژل ضدعفونی کننده به کاالی اول بازار تبدیل شده اند
»کرونا« وارد می شود

فرصت امروز: مرگ دو نفر بر اثر »کرونا« در قم! این خبری بود که وزارت بهداشت پس از تکذیب اولیه ماجرا سرانجام در روز چهارشنبه اعالم 
کرد و بدین ترتیب، ایران رسما به جمع 2۶ کشوری پیوست که پیش از این ویروس »کرونا« در خاک آنها منتشر شده است.

انتش��ار این خبر در رس��انه ها و اطالعیه وزارت بهداش��ت کافی بود تا به موازات هراس عمومی از شیوع »کرونا« در افکار عمومی، عده ای به 
درآمدزایی از این مسیر بپردازند، به طوری که پس از کمبود ماسک در داروخانه ها حاال ژل ضدعفونی کننده و حتی دستمال مرطوب نیز به کاالی 
اول بازار ایران در این روزها تبدیل شده اند. یک بررسی ساده نشان می دهد اقبال به فروشگاه های اینترنتی برای خرید ماسک در روزهای اخیر به 
میزان قابل توجهی افزایش یافته است. سایت هایی چون دیوار و شیپور پر است از آگهی فروش ماسک در انواع مختلف با »قیمت های توافقی« و 

البته سایت های اینترنتی فروش کاال همچون دیجی کاال نیز »ناموجود بودن« این کاال را در صفحه خود اعالم کرده اند.
البته وزارت بهداشت، سقف قیمت ماسک برای مصرف کننده را ۴۱۰۰ تومان اعالم کرده و با اشاره به اینکه تولیدکنندگان داخلی روزانه یک 
و نیم میلیون ماسک تولید می کنند بر تامین نیاز داخلی کشور تاکید کرده است، اما داستان در بازار به گونه ای دیگر رقم می خورد؛ چنانچه 
ماس��ک های س��اده حتی تا قیمت ۱5 هزار تومان فروخته می شود و بسیاری از داروخانه ها تاکید دارند موجودی ماسک شان تمام شده و فردا 

ماسک جدید برای عرضه خواهند آورد.
به گزارش خبرآنالین، داللی حاال مدت هاست به بحران اقتصاد ایران تبدیل شده است. هر زمان که فضا در بازاری مساعد باشد، عده ای حاضرند 
تا از آب گل آلود ماهی بگیرند، چه صف گوشت دولتی باشد، چه صف خرید پوشک و ماکارونی؛ روزهایی بود دالالن تنها بازار ارز و طال و سکه 
را رصد می کردند و گهگاهی حمله به بازار مسکن و خودرو در دستور کار قرار می گرفت، اما بی اخالقی امروز به تمامی بازارها تسری یافته حتی 

بازار کاالیی غیرضروری مانند رب گوجه فرنگی یا ضروری در مواقع خاص مانند ماسک.
در حالی برخی تالش دارند از ترس مردم از ویروس کرونا پول دربیاورند که به گفته وزارت بهداشت، تاکنون ابتالی پنج ایرانی به این ویروس 
تایید شده است. جوسازی درخصوص میزان ابتال به کرونا در فضای مجازی و انتشار »فیک نیوزها« از یک سو و داغ کردن بازار ماسک برای 
بهره گیری از موقعیت ایجادشده از سوی دیگر سبب شده است بازار خرید و فروش ماسک در موقعیتی عجیب قرار گیرد؛ موقعیتی که بیش از 

پیش نشان می دهد تهی شدن فرهنگ تجارت از اخالق تا چه میزان می تواند امنیت روانی شهروندان را در معرض خطر قرار دهد.
در این بین، قیمت ماسک های ساده ای که پیش از این بین ۳ تا 5 هزار تومان در بسته های یک تا سه عددی به فروش می رسید حاال به ۱5 
تا 2۰هزار تومان در اغلب مناطق تهران رسیده است. گزارش های منتشره نشان می دهد ارسال مقادیر موردنیاز ماسک به قم از سوی وزارت 

بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در دستور کار قرار گرفته است.
در عین حال، ماسک های فیلتردار بسته به نوع ماسک به قیمت هایی بین ۱2 تا ۳۰ هزار تومان فروخته می شود. برخی سودجویان نیز در 
این میان با انتشار آگهی های »فیک« درصددند امنیت روانی افکار عمومی را نشانه بگیرند و فضا را ملتهب کنند از این رو با انتشار آگهی هایی 
مبنی بر فروش ماسک فیلتردار به قیمت ۱۰۰هزار تومان، زمینه را برای دست به دست شدن تصویر این آگهی فراهم آورده اند. به گفته یک 
متصدی داروخانه، ماسک های فیلترداری که پیش از این، حتی پس از اعالم شیوع کرونا در چین به قیمت ۶ هزار تومان رسیده بود، در حال 
حاضر به قیمت ۳۰ هزار تومان فروخته می شود. وی دلیل این اتفاق را افزایش قابل توجه قیمت ها در عمده فروشی ها از یک سو و امتناع بسیاری 

از عمده فروشان از عرضه کاالی شان می داند.
آنچه در این میان اما کمی عجیب است عبارت »قیمت توافقی« بر پای بسیاری از آگهی ها در شبکه های اجتماعی برای کاالیی است که 
درس��ت تا چند روز پیش قیمت مش��خص و قطعی داشته است. از سوی دیگر، ژل های شست وشوی دست که پیشتر به قیمت 8 تا ۱۰ هزار 
تومان فروخته می شد حاال در صورت موجود بودن به ۱5 الی 2۰هزار تومان رسیده است. دستمال مرطوب کاالی دیگری است که داروخانه ها 

از افزایش قیمت آن خبر می دهند و می گویند دستمال فروشی ها مواجهند.

فراتر از قانون

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها 

و موسسات اعتباری خصوصی

86073381



فرصت امروز: بخش��ی از منابع در بودجه س��االنه به  صورت اس��تانی جمع آوری 
می ش��ود که س��هم این منابع از کل منابع بودجه سال 99 چیزی حدود ۳۴درصد 
اس��ت. این منابع استانی ش��امل بخش هایی از »درآمدهای مالیاتی«، »درآمدهای 
ناش��ی از کمک های اجتماعی«، »درآمدهای ناشی از مالکیت دولت«، »درآمدهای 
حاص��ل از ف��روش کاالها و خدمات«، »درآمدهای حاصل از جرایم و خس��ارات« و 

»درآمدهای متفرقه« است.
بررسی اعتبارات بودجه 99 به تفکیک ملی یا استانی نشان می دهد سهم اعتبارات 
اس��تانی از منابع عمومی دولت با احتس��اب برخی ردیف های متفرقه که از س��ال 
۱۳9۷ در قالب بودجه اس��تانی قرار گرفته اند، حدود 5.5درصد است. این ردیف ها 
شامل اعتبارات بازارچه های مرزی، کمک زیان شرکت های آب و فاضالب روستایی و 
اعتبارات موضوع ماده 2۳ قانون تخلفات رانندگی و سهم شهرداری ها و دهیاری های 

کشور است.
همچنین به غیر از 5.5درصد بودجه استانی، سازمان برنامه و بودجه طبق قانون 
استفاده متوازن از امکانات کشور موظف است ساالنه ۳درصد از کل اعتبارات بودجه 
عمومی را به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و رفع تبعیض و ارتقای سطح 
مناطق کمتر توسعه یافته بین شهرستان ها توزیع کند. این بخش از اعتبارات حدود 

۳درصد از منابع عمومی را دربر می گیرد. 
بر این اس��اس می توان گفت، کل مصارف عمومی دولت در الیحه بودجه س��ال 
۱۳99 برابر با ۴8۴ هزار میلیارد تومان است که از این میان حدود ۴5۷ هزار میلیارد 
تومان به صورت ملی و 2۷هزار میلیارد تومان به صورت استانی است. در این بین، 
سهم مصارف عمومی ملی 9۴.5درصد و سهم منابع استانی 5.5درصد است که این 

موضوع، عدم توازن منطقه ای در بودجه سال آینده را نشان می دهد.
توزیع درآمدها و اعتبارات استانی در بودجه 99

براس��اس آنچه نهاد پژوهش��ی مجلس گزارش داده، در الیحه بودجه س��ال 99، 
مجموع درآمدهای استاني کل اس��تان ها ۱.۶۳9 هزار میلیارد ریال است، درحالي 
که کل مصارف عمومي اس��تان ها 2۶2 هزار میلیارد ریال و با احتس��اب اعتبارات 
متفرقه استاني شده 2۶9هزار میلیارد ریال است. این موضوع نشان مي دهد نسبت 
درآمدهای استاني به مصارف عمومي استان ها حدود شش برابر است. این نسبت در 

قانون بودجه سال ۱۳98 حدود پنج برابر بوده است.
بیش��ترین درآمد اس��تاني به ترتیب به اس��تان های تهران، اصفهان، خوزستان، 
هرمزگان و خراسان رضوی تعلق دارد که جمعا حدود ۶8درصد درآمدها را به خود 
اختصاص داده اند. تهران از منظر درآمد استاني فاصله قابل توجهی با سایر استان ها 
دارد و تقریبا نیمي از درآمدهای اس��تاني متعلق به استان تهران است. استان های 
اصفه��ان با ۷درصد، خوزس��تان با ۶درصد و هرمزگان ب��ا ۴درصد نیز در رتبه های 

بعدی ایستاده اند.
از منظر اعتبارات اس��تاني نیز استان های خوزستان با 8درصد، تهران با ۶درصد، 
ف��ارس ب��ا ۶درصد، خراس��ان رضوی با 5درص��د، کرمان با 5درصد و سیس��تان و 
بلوچس��تان با 5درصد، رتبه های نخست را به خود اختصاص داده اند. در مقابل نیز 
اس��تان های قم، س��منان و قزوین در رتبه های پایاني جای گرفته اند. همچنین از 
میان ۳۱ اس��تان کشور، 2۴ اس��تان دارای مازاد درآمد مثبت هستند و از این نظر، 

استان های تهران، اصفهان، خوزس��تان و هرمزگان به ترتیب بیشترین مازاد درآمد 
استاني در بودجه 99 را دارند.

ضریب بازگشت از درآمد استان چه می گوید؟
برای مقایسه استان های کشور می توان از مفهوم ضریب بازگشت )برخورداری( از 
درآمد استان استفاده کرد. این ضریب که از نسبت مصارف عمومی استان به درآمد 
استان حاصل می ش��ود، میزان برخورداری استان از درآمدهایش را نشان می دهد. 
به عبارت بهتر، این ضریب نشان می دهد چه میزان از درآمدهای هر استان دوباره به 
خود اس��تان برمی گردد تا صرف مصارف عمومی استان شود. این ضریب معموالً به 
صورت درصد بیان می شود و برای استان هایی که مصرف عمومی مازاد بر درآمدشان 
دارند، بیش��تر از ۱۰۰ و برای اس��تان هایی که مصرف عمومی کمتر از درآمدهای 
استانی شان دارند کمتر از ۱۰۰ است. استان های دارای رتبه باال، استان هایی هستند 

که دارای مصارف عمومی بیشتری نسبت به درآمدهای استانی هستند. 
این نس��بت در الیحه بودجه س��ال ۱۳99 برای هفت اس��تان ایالم، سیستان و 
بلوچس��تان، لرستان، خراسان جنوبی، کردس��تان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان 
شمالی بیش از ۱۰۰ بوده که به معنای برخورداری بیش از ۱۰۰درصدی استان از 
درآمدهایش است. این نسبت برای 2۴ استان دیگر کمتر از ۱۰۰ است. رتبه ضریب 
بازگشت در الیحه بودجه سال ۱۳99 برای ۱5 استان با ارتقا همراه بوده است. این 

نسبت برای دو استان تهران و اصفهان 2 و ۱۰درصد است.
بررس��ی ضریب بازگشت استان های مختلف نشان می دهد در قانون بودجه سال 
۱۳99 اس��تان ها نسبت به سال های گذش��ته همگراتر شده اند. این مساله خصوصاً 
نس��بت به الیحه س��ال ۱۳98 تغییر قابل مالحظه ای داشته است به طوری که در 
الیحه س��ال ۱۳98 بیش��ترین ضریب بازگش��ت درآمد 2۱۶ بوده است و 9 استان 
دارای ضریب بیش از ۱۰۰ بوده اند. این مس��اله نش��ان می دهد مجلس با تغییراتی 
که در جدول بودجه اس��تانی ایجاد کرده استان ها را از نظر ضریب بازگشت درآمد 

همگراتر کرده است.
همچنین یکی از شاخص ها در بررس��ی بودجه استانی، بررسی مصارف عمومی 
اس��تان ها و اعتبارات تملک دارایی س��رمایه ای اس��تان ها به صورت س��رانه است. 
مش��اهده سرانه اس��تان ها می تواند در ارائه تصویری از بودجه استانی کمک کننده 
باش��د. بررس��ی مصارف عمومی استان ها و س��رانه مصارف عمومی استان ها نشان 
می دهد که س��رانه اعتبارات هزینه ای استانی حدود ۱۶۶ هزار تومان است و سرانه 
اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی برابر با ۱5۱ هزار تومان است. از نظر توزیع 
استانی، بیشترین سرانه اعتبارات هزینه ای برای استان های ایالم )52۰هزار تومان(، 
خراس��ان جنوبی )۳8۶ ه��زار تومان( و کهگیلویه و بویراحم��د )۳۷9 هزار تومان( 
اس��ت و کمترین سرانه اعتبارات هزینه ای استانی مربوط به استان های تهران )۶۷ 
هزار تومان(، البرز )9۷ هزار تومان( و خراس��ان رضوی )۱۱۳هزار تومان( اس��ت. از 
نظر اعتبارات تملک دارایی س��رمایه ای بیشترین سرانه اعتبارات عمرانی مربوط به 
اس��تان های کهگیلویه و بویراحمد )۴۳۷ هزار تومان(، ای��الم )۴۳۳ هزار تومان( و 

بوشهر )۳۶۰ هزار تومان( است.
کمترین سرانه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای نیز مربوط به استان های تهران 

)۴5 هزار تومان(، البرز )۷۰ هزار تومان( و اصفهان )۷۶ هزار تومان( است.

درآمدها و مصارف عمومی استان به تولید ناخالص داخلی
اما یکی دیگر از ش��اخص ها در بررسی بودجه استانی، بررسی درآمدها، مصارف 
عمومی اس��تان و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان به تولید ناخالص داخلی 
بدون نفت اس��تان است. این نسبت نیز می تواند در ارائه تصویری از بودجه استانی 
کمک کننده باشد. بررسی ها نشان می دهد، میانگین نسبت درآمد عمومی استان ها 
به تولید ناخالص داخلی اس��تان ها در کل کشور ۴.9درصد است و بیشترین نسبت 
درآمد عمومی اس��تان ب��ه تولید ناخالص داخلی اس��تان برای اس��تان های تهران 
)8.9درصد(، هرمزگان )۷.9درصد( و اصفهان )5.۴درصد( و کمترین نسبت درآمد 
عمومی استان به تولید ناخالص داخلی استان برای استان های لرستان )۱.5درصد( 

ایالم )۱.۶درصد، سیستان و بلوچستان ۱.۶درصد است.
همچنین میانگین نس��بت اعتبارات هزینه ای استان ها به تولید ناخالص داخلی 
استان ها در کل کشور ۰.۴درصد است و بیشترین نسبت اعتبارات هزینه ای استان 
به تولید ناخالص داخلی اس��تان برای استان های ایالم ۱.۷درصد، خراسان جنوبی 
۱.5درصد و کهگیلویه و بویراحمد ۱.5درصد و کمترین نس��بت اعتبارات هزینه ای 
اس��تان به تولید ناخالص داخلی استان برای اس��تان های تهران ۰.۱درصد، بوشهر 

۰.2درصد و البرز ۰.2درصد است.
میانگین نس��بت اعتبارات عمرانی استان ها به تولید ناخالص داخلی استان ها در 
کل کش��ور ۰.۴درصد اس��ت و بیشترین نس��بت اعتبارات عمرانی استان به تولید 
ناخالص داخلی اس��تان برای استان های کهگیلویه و بویراحمد ۱.۷درصد، سیستان 
و بلوچستان ۱.۶درصد و ایالم ۱.۴درصد و کمترین نسبت اعتبارات عمرانی استان 
به تولید ناخالص داخلی اس��تان برای استان های تهران ۰.۱درصد، البرز ۰.2درصد 

و اصفهان ۰.2رصد است.
توزیع اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور

دولت براس��اس قانون مکلف است س��االنه ۳درصد از منابع بودجه عمومی را به 
منظور اس��تفاده متوازن از امکانات کش��ور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقای 
سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت در قالب ردیف مشخص 
تحت همین عنوان تعیین کند. مطابق با قانون سهم هر استان براساس شاخص های 
نرخ بیکاری، آب ش��رب شهری و روس��تایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، 
بهس��ازی روستاها، راه و زیرساخت های جاده ای، سرانه های عمران شهری و درآمد 

شهرداری ها مشخص می شود.
بررس��ی ها نش��ان می دهد استان های سیس��تان و بلوچس��تان، کرمان، فارس، 
خوزستان و خراسان رضوی، بیشترین س��هم را از اعتبارات موضوع قانون استفاده 
متوازن به خود اختصاص داده اند، به نحوی که بیش از ۳2درصد این اعتبارات به این 
استان ها تعلق گرفته است. در مقابل، قم، سمنان، قزوین و زنجان در رتبه های پایانی 

قرار دارند و کمتر از 5درصد اعتبارات به این استان ها تعلق گرفته است. 
بررسی سرانه این اعتبارت نیز نشان می دهد بیشترین سرانه مربوط به کهگیلویه 
و بویراحمد با ۴8۰ هزار تومان و کمترین آن به استان های تهران و اصفهان به ترتیب 
با 28۰۰ تومان و 9۳۰۰ تومان است. سرانه کشوری نیز ۱۷۰ هزار تومان است. این 
اعتبارات در الیحه بودجه س��ال ۱۳99 نسبت به قانون بودجه سال ۱۳98 کمتر از 

یک درصد رشد داشته است.

سهم منابع استانی از منابع بودجه سال آینده 34درصد است

جغرافیای استانی بودجه 99

همان طور که در گزارش باال اش��اره ش��د، کل مصارف عموم��ی دولت در الیحه 
بودجه سال آینده ۴8۴ هزار میلیارد تومان است که از این میزان، ۴5۷ هزار میلیارد 
تومان به صورت ملی و 2۷هزار میلیارد تومان به صورت استانی است. در این بین، 
س��هم مصارف عمومی ملی 9۴.5درصد و س��هم منابع استانی 5.5درصد است که 
این موضوع، عدم توازن عمودی شدید در ساختار دولت را نشان می دهد، اما توازن 

عمودی چیست و توازن افقی به چه وضعیتی گفته می شود؟
به گفته مرکز پژوهش ها، یکی از موانع اصلی کارایی س��اختارهای اداری دولتی 
در اکثر کش��ورهای در حال توس��عه، تمرکز بیش از حد تصمیم گیری و اختیار در 
دولت مرکزی است. سازمان های دولت مرکزی از نظر جغرافیایی و اجتماعی از مردم 
دورند و با آگاهی کمی از مشکالت و خواسته های مردم در استان ها، تصمیم گیری 
می کنن��د. راهکار متداول برای برخورد با چنین تمرکزی، تمرکززدایی اس��ت. این 
اصطالح به  طور ضمنی یادآور ویژگی های مثبت مانند نزدیکی و هم جواری، مربوط 

بودن، استقالل، مشارکت، پاسخگویی و حتی دموکراسی است.
تمرکز و عدم تمرکز، ویژگی هایی نیس��تند که بت��وان آنها را در یک طبقه بندی 
دوگانه جای داد، بلکه آنها نمایانگر قطب های فرضی یک طیف هستند که یک سوی 
آن س��اختار کاماًل متمرکز و س��وی دیگر آن ساختار کاماًل نامتمرکز است. ساختار 
متمرکز س��اختاری سازمانی اس��ت که در آن اختیار برای تصمیم گیری های مهم 

توس��ط مدیران در سطوح باالیی سلسله مراتب حفظ می شود، اما ساختار نامتمرکز 
ساختاری سازمانی است که در آن اختیار برای تصمیم گیری های مهم درباره منابع 
س��ازمانی و راه اندازی پروژه های جدید به مدیران در همه س��طوح سلس��له مراتب 

تفویض می شود.
ساختار سازمانی دولت ها می تواند در هر جایی بر روی این محور دوقطبی باشد 
که بر کارایی آن تأثیر بس��زایی دارد. از آنجا که در س��اختار نامتمرکز نزدیکی بین 
کسانی که اداره می کنند و اداره می شوند بیشتر می شود، تمرکززدایی به افراد اختیار 
داده و سبب ایجاد نهادهایی مانند اعتماد، تعامل و شبکه سازی می شود که بالطبع 

در کاهش هزینه مبادله موثر است.
* عدم توازن عمودی: عدم توازن عمودی به این معناس��ت که بین اندازه دولت 
در س��طح مرکز و اندازه دولت در س��طح استان ها عدم توازن ش��دید برقرار باشد؛ 
به طوری که میزان اختیار، وظایف، کارکنان و بودجه دولت در س��طح مرکز بس��یار 
بیشتر از دولت در سطح استان ها باشد بنابراین براساس سهم نسبی بودجه استانی 
که در حیطه اختیارات تصمیم گیری ش��ورای برنامه ریزی اس��تان است به بودجه 
دولت می توان به ش��رایط تمرکز و عدم تمرکز ساختار اداری دولت پی برد و پایین 
بودن سهم بودجه استانی که در حیطه اختیارات تصمیم گیری شورای برنامه ریزی 
اس��تان است، نسبت به س��هم بودجه ملی، عدم توازن عمودی در ساختار دولت را 

نشان می دهد.
* ع��دم توازن افقی: همچنین ع��دم توازن افقی به این معناس��ت که در اندازه 
نسبی دولت بین استان ها عدم توازن برقرار باشد؛ به طوری که میزان اختیار، وظایف، 
کارکنان و بودجه در برخی از استان ها بیشتر از برخی دیگر باشد بنابراین براساس 
مقایسه سهم نس��بی بودجه استان ها که در حیطه اختیارات تصمیم گیری شورای 
برنامه ریزی اس��تان است می توان به شرایط توازن افقی استان ها پی برد. بررسی ها 
نش��ان می دهد که توزیع س��رانه مصارف عمومی استان ها )که در حیطه اختیارات 
تصمیم گیری شورای برنامه ریزی استان است( بین ۱۱2هزار تومان به ازای هر نفر 
برای استان تهران تا 95۳ هزار تومان به ازای هر نفر برای استان ایالم متغیر است 
که نشان می دهد نسبت بیشترین به کمترین سرانه مصارف عمومی استانی 8.۴8 
برابر است که می تواند نشان دهنده عدم توازن افقی باشد، اما اگر اعتبارات ملی نیز 
که توس��ط دستگاه های اجرایی در استان ها هزینه می ش��ود را به مصارف عمومی 
استانی اضافه کنیم توزیع سرانه مصارف بین ۱5۱۶ هزار تومان به ازای هر نفر برای 
اس��تان البرز تا 5۰۴9هزار تومان به ازای هر نفر برای ایالم متغیر اس��ت که نشان 
می دهد نس��بت بیشترین به کمترین س��رانه مصارف استانی به ۳.۳۳ برابر کاهش 
می یاب��د بنابراین می توان گفت چنانچه عدم توازن عمودی کاهش یابد، عدم توازن 

افقی نیز تا حدود زیادی کاهش می یابد و چه بسا رتبه استان ها تغییر اساسی کند.

نهاد پژوهشی مجلس گزارش داد

عدم توازن های منطقه ای در بودجه سال آینده

نگاه

حلقه های مفقوده رشد اقتصادی کدامند؟
 بایدها و نبایدهای

رشد اقتصادی ایران
رش��د اقتصادی که نش��انگر افزایش تولید یا درآمد س��رانه ملی 
اس��ت، به اعتقاد اقتصاددانان برای بهبود آن باید اقداماتی همچون 
بهبود فضای کس��ب وکار و رفع موانع موجود در آن، ایجاد محیط 
قاب��ل اعتماد و پیش بینی پذیر برای س��رمایه گذاری، نقش بیش��تر 
بخش خصوصی در اقتصاد و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی 

انجام شود.
ب��ه گزارش ایس��نا، نظام اقتص��ادی متعادل آن اس��ت که ثبات 
و ش��رایط اقتص��ادی را ب��ه گونه ای به وج��ود آورد که ب��ا تغییر 
سیاس��ت های پولی و مال��ی انتظ��ارات س��رمایه گذاران و فعاالن 
اقتص��ادی در ی��ک بازار به صورت قابل توج��ه تغییر نکند؛ بلکه با 
ایجاد یک محی��ط امن اقتصادی، پس انداز ملی و س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی را افزایش داده، تراز پرداخت ها را بهبود بخش��یده 
و از طری��ق کاهش قابل توجه نااطمینانی و پیش��برد برنامه ریزی 
بلندمدت کمک بس��یاری به رش��د واقعی اقتص��ادی کند تا حدی 

که از آن به عنوان شرط الزم برای رشد اقتصادی یاد شده است.
دس��تیابی به نرخ رشد اقتصادی باال یکی از اهداف مهم هر نظام 
اقتصادی اس��ت که تحقق این امر ملزم به بکارگیری سیاست های 
مناسب اقتصادی، ثبات سیاس��ت های اقتصادی و شناخت عوامل 
موثر بر رش��د اقتصادی اس��ت و امروزه اقتصاددانان پذیرفته اند که 
ثبات اقتصادی الزمه یک ش��رط الزم برای رشد اقتصادی باالست، 
درحال��ی ک��ه بی ثباتی اقتص��ادی یکی از عوامل مهمی اس��ت که 

افق های رشد اقتصادی را محدود می سازد.
تغییرات رشد اقتصادی در 9 ماهه امسال

متغیرهای اساسی اقتصاد باثبات شامل نرخ تورم، کسری بودجه، 
نرخ ارز و رابطه مبادله است و در این بین، تورم عامل مهمی است؛ 
ب��ه طوری که وجود تورم باال در هر اقتصادی نش��ان دهنده وجود 
نارسایی هایی در آن اقتصاد است. اخیرا مرکز آمار اطالعاتی درباره 
نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه ابتدایی سال جاری منتشر کرده که 
طبق آن نرخ رش��د اقتصادی در مدت ذکرشده بهبود یافته است؛ 
به گونه ای که این نرخ بدون نفت به صفر درصد و با احتساب نفت 

به منفی ۷.۶درصد رسیده است.
همچنی��ن رش��د اقتص��ادی در 9 ماهه س��ال ۱۳98 در بخش 
کشاورزی مثبت ۳.2درصد، در گروه صنایع و معادن معادل مثبت 
2درصد، بخش خدمات منفی ۰.2درصد و بخش ساختمان معادل 

مثبت 9.۶درصد بوده است.
عالوه بر این، گروه های صنایع و معادن، س��اختمان، مستغالت، 
کرایه و خدمات کس��ب و کار و بخش کشاورزی بیشترین سهم را 

در بهبود رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه سال ۱۳98 داشته اند.
در ای��ن راس��تا ب��رای تحلیل و بررس��ی این رش��د اقتصادی و 
پیش بینی نرخ رش��د اقتصادی در آینده با تعدادی از کارشناس��ان 
اقتص��ادی گفت وگو کردیم ک��ه طبق گفته آنان، رش��د اقتصادی 
افزایش حجم کاالها و خدمات در مقایس��ه با یک دوره مش��خص 
است و باید رشد اقتصادی هم از جهت کمی و کیفی مورد بررسی 
قرار گیرد تا این رش��د اقتصادی منجر به بهبود رفاه زندگی مردم 

شود.
اما برای بهبود رش��د اقتصادی چه باید کرد؟ براس��اس اظهارات 
کارشناسی، برای بهبود رشد اقتصادی در آینده باید بستر مناسبی 
برای ایجاد رش��د اقتصادی فراهم ش��ود. عالوه بر ای��ن، اقداماتی 
همچون ایج��اد محیطی قابل اعتماد برای س��رمایه گذاری فعاالن 
بخ��ش خصوصی که آنها را برای س��رمایه گذاری تش��ویق کند تا 
موجب حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد شود، بهبود فضای 
کسب و کار از طریق رفع موانعی همچون روند طوالنی اخذ مجوز، 
مهیاکردن ش��رایطی برای جذب و جلب بیش��تر س��رمایه گذاری 
خارجی در اقتصاد کشور، راهکارها و پیشنهاهایی کارشناسی است 
که می تواند موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی 

شود.
ع��الوه بر موارد ذکرش��ده، اصالح نظام بانک��ی که در آن فعاالن 
اقتص��ادی نمی توانن��د به راحتی ب��ه بانک مراجعه و درخواس��ت 
تس��هیالت کنند، تعیین نوع نظام اقتصادی کش��ور که براس��اس 
آن روند و سیس��تم سیاس��ت و اهداف اقتصادی قابل تشخیص و 
پیگیری باشد؛ از جمله مواردی هستند که می توانند بر بهبود رشد 

اقتصادی تاثیرگذار باشند.
در این زمینه یک کارش��ناس اقتصادی می گوید که بهبود رشد 
اقتصادی در 9 ماهه  س��ال جاری، بر اثر ت��ورم موجود در اقتصاد 
ایجاد شده و اگر تورم را از رشد اقتصادی جدا کنیم، با عدم بهبود 
نرخ رشد اقتصادی مواجه می شویم که باید برای بهبود این نرخ در 
آینده س��عی کنیم میزان تولید ناخالص داخلی به خصوص میزان 

تولید نفت را افزایش دهیم.
همچنی��ن، ب��ه عقیده یک کارش��ناس دیگر، می ت��وان با بهبود 
فض��ای کس��ب و کار، افزایش نق��ش بخش خصوص��ی در اقتصاد 
و جذب س��رمایه گذاری خارجی، رش��د اقتص��ادی و رکود را بهتر 
ک��رد. بنابراین، با بهبود فضای کس��ب و کار و رف��ع موانع موجود 
در آن می ت��وان فعاالن اقتصادی و بخ��ش خصوصی را در صورت 
قابل اطمینان و پیش بینی پذیر شدن آینده اقتصادی کشور از این 
جهت که س��رمایه آنها به کجا می رود؛ برای سرمایه گذاری ترغیب 
و تش��ویق ک��رد و همچنین، در پی آن س��رمایه گذاران خارجی را 
هم با مش��اهده فضای ام��ن و پیش بینی پذیر اقتصادی کش��ور به 
س��رمایه گذاری در ایران ترغیب می ش��وند تا در نتیج��ه این امر، 
ش��رایط برای افزایش تولید ناخالص داخلی، رش��د اقتصادی و در 

کنار آن رفاه مردم هم فراهم شود.
کسری بودجه تهدیدی برای رشد اقتصادی

از آنج��ا که ثب��ات اقتصادی الزمه رس��یدن به رش��د اقتصادی 
باالس��ت و این ثبات اقتصادی در گرو نرخ تورم، کس��ری بودجه، 
نرخ ارز و رابطه مبادله اس��ت، مسئوالن باید قبل از هر چیزی این 
مولفه ه��ا را کنترل و مدیریت کنند. همچنین ش��ک و تردیدهایی 
که برای تحقق درآمدهای بودجه سال آینده وجود دارد و این امر، 
می تواند منجر به ایجاد کسری بودجه هنگفتی شود. لذا باید تمام 
تالش ها و برنامه ریزی ها در جهت تحقق درآمدهای بودجه ۱۳99 
باشد تا این موضوع نه تنها سایر سیاست های اقتصادی کشور، بلکه 

رشد اقتصادی را هم تحت تاثیر قرار ندهد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
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آلودگی هوا تنها مختص ایران نیس��ت و س��االنه صدها هزار نفر در کش��ورهای 
جهان بر اثر بیماری های مرتبط با آلودگی هوا، جان خود را از دست می دهند. دلیل 
اصلی آلودگی هوا و به عبارت دقیق تر، باال بودن میزان انتشار کربن، استفاده زیاد از 

سوخت های فسیلی و فرآورده های نفتی است.
طبق گزارشی که صندوق بین المللی پول به  تازگی در مورد آلودگی هوا و ضرورت 
اجماع جهانی برای مقابله با این معضل جهانی منتشر کرده، اگر ایران بتواند سیاست 
وضع مالیات بر انتشار کربن را در کشور اجرا کند می تواند بین 5 تا 9درصد تولید 
ناخالص داخلی خود درآمد کس��ب کند؛ درآمدی که در ش��رایط فعلی هم کمک 
بزرگی برای اقتصاد ایران محسوب می شود و هم با کاهش انتشار کربن باعث بهبود 

هوای کشور می شود.
آنچه گاز کربن بر سر سیاره زمین می آورد؟

اگرچ��ه اج��رای این سیاس��ت در ای��ران ممکن اس��ت همانند دیگر کش��ورها 
ب��ا مخالفت هایی همراه باش��د، اما اج��رای آن را می توان به مثابه ب��ازی برد - برد 
برای اقتصاد ایران قلمداد کرد، چراکه از یک س��و، انگیزه سرمایه گذاری در توسعه 
زیرس��اخت های سوخت های پاک را فراهم می کند و از سوی دیگر از آسیب پذیری 

اقتصاد ایران در برابر تحریم های نفتی می کاهد.
ب��ه گفت��ه صن��دوق بین المللی پ��ول، اگر ب��رای ح��ل معضل انتش��ار گازهای 
دی اکسیدکربن و تجمع این گاز در جو اطراف زمین سیاستی اندیشیده نشود، نسل 
بعدی س��یاره ای بس��یار گرم تر از سیاره ما را به میراث خواهد برد و آسیب های این 
مسئله را می توان در از بین رفتن بسیاری از گونه های گیاهی و وقوع بالیای طبیعی 
زیادی که زمینه س��از مرگ انسان ها می ش��ود مشاهده کرد. جامعه جهانی در سال 
2۰۱5 و به دلیل تالش های زیاد توانس��ت زمینه را برای توافق پاریس فراهم کند 
که هدف اصلی این توافق محدودکردن روند افزایش دمای کره زمین به س��طحی 
بین ۱.5 تا 2 درجه س��انتی گراد بیش��تر از دماي قبل از انقالب صنعتی است. قرار 
بر این بود که تا س��ال 2۰2۰ انتش��ار گاز دی اکسید کربن در دنیا 2۰ تا ۴۰درصد 
تنزل یابد و کشورها راهکارها و سیاست های به کار گرفته شده برای تحقق این هدف 
را به س��ازمان ملل ارائه دهند تا هم بستری برای مطالعات بیشتر فراهم شود و هم 
به عنوان راهکارهای موفق در اختیار دیگر کشورها به خصوص کشورهای در حال 

توسعه قرار بگیرد.
طبق آنچه »آینده نگر« از گزارش صندوق بین المللی پول ترجمه کرده، با استفاده 
از ابزارها و سیاس��ت های اقتصادی موجود تا س��ال 2۰۳۰ تنها یک س��وم از میزان 
کاهش ضروری انتش��ار کربن محقق می شود. برای اینکه بتوانیم مشکل امروز دنیا 
را حل کنیم و از این بحران زیس��ت محیطی عبور کنیم باید سیاست ها و ابزارهای 

تازه ای را در پیش بگیریم و مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود.
پیدا و پنهان وضع مالیات بر انتشار کربن

مالیات بر کربن به معنای وضع مالیات بر واحدهای صنعتی و تولیدی است که از 
سوخت های بسیار آالینده مانند زغال سنگ و فرآورده های نفتی استفاده می کنند. 
وضع این مالیات ها باعث افزایش قیمت سوخت های فسیلی، الکتریسیته و کاالهای 
مصرفی می شود که زمینه را برای کاهش تقاضا برای این محصوالت فراهم می کند. 
در این ش��رایط واحدهای صنعتی و تولیدی به فکر اصالح روش تولید و اس��تفاده 
از تجهیزات مدرن تری می افتند که به جای س��وخت های فس��یلی و بسیار آالینده 
از س��وخت های کم آالینده استفاده می کنند. س��ازمان ملل اعالم کرده است وضع 
مالیات ۳5 دالری به ازای هر تن دی اکس��ید کربن منتشرش��ده در س��ال 2۰۳۰ 
باعث می شود تا قیمت زغال سنگ مصرفی در واحدهای صنعتی ۱۰۰درصد، قیمت 
انرژی الکتریسیته 25درصد و قیمت گازوییل ۱۰درصد افزایش یابد. مالیات بر کربن 
منتشرشده همچنین سبب می شود تا انگیزه ای برای سرمایه گذاری و مطالعه روی 
منابع انرژی کم آالینده و تکنولوژی های مورد اس��تفاده در این بخش ایجاد شود. از 
جمله توسعه زیرساخت های ایجاد نیروگاه هایی که با منابع احیاشونده کار می کنند.
مطالعات نشان داده است با وضع مالیات ۳5 دالری بر انتشار هر تن کربن تا سال 
2۰۳۰ به طور متوسط انتشار کربن 2۳درصد کمتر می شود و اگر نرخ مالیات به مرز 
۷۰ دالر رسید میزان کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن به ۳۴درصد خواهد رسید. 
در کش��ورهای گروه 2۰ با دریافت ۳5 دالر به عنوان مالیات بر انتشار هر تن کربن 
از میزان انتشار کربن 2۱درصد کاسته می شود و با دو برابر کربن مبلغ مالیات، افت 

کاهش انتشار کربن به ۳2درصد خواهد رسید.
چی��ن از اجرای این سیاس��ت باالترین میزان منفعت را می ب��رد. طبق گزارش 
صندوق بین المللی پول در نتیجه وضع مالیات ۳5 دالری بر انتش��ار کربن، میزان 
انتشار ۳۰درصد تنزل خواهد یافت در حالی که با وضع مالیات ۷۰ دالری ما شاهد 
افت ۴2درصدی میزان انتش��ار کربن خواهیم بود. این آمار نش��ان می دهد چین با 
وضع مالیات ۳5 دالری می تواند مطابق با توافق پاریس عمل کند و انتشار خود را 
تقلیل دهد، اما در بس��یاری از کشورها رقم ۳5 دالر برای حصول افت ۳۰درصدی 

انتشار کربن کفایت نمی کند.
ایران چقدر می تواند درآمد به دست بیاورد؟

صندوق بین المللی پول همچنین در این گزارش با اش��اره به سطح باالی انتشار 
کربن در کشورهای ایران، هند، چین، اندونزی و شمار دیگری از کشورهای در حال 
توسعه نوش��ت: مالیات ۳5 دالری بر انتش��ار کربن باعث می شود تا میزان کاهش 
انتشار کربن در کشورهای چین و هند حتی از میزانی که برای از بین بردن بحران 

زیس��ت محیطی در این کشورها الزم است هم فراتر رود ولی در کشورهای ایران و 
پاکستان و بخش های صنعتی بریتانیا مبلغ مناسبی برای احقاق اهداف توافق پاریس 
تا سال 2۰۳۰ است، اما اگر بخواهیم اوضاع زیست محیطی دنیا را به وضعیتی که 
قبل از انقالب صنعتی داش��تیم برسانیم باید رقم این مالیات را تا سقف ۷۰ دالر و 
حتی ۱۰۰ دالر افزایش دهیم که در شرایط فعلی اقتصادی دنیا امکان پذیر نیست.

از ط��رف دیگر با وضع مالیات ۳5 دالری بر انتش��ار هر تن کربن در ایران دولت 
می تواند درآمدی معادل 5درصد تولید ناخالص داخلی را تا سال 2۰۳۰ ایجاد کند 
و اگ��ر میزان مالی��ات به مرز ۷۰ دالر برس��د، درآمد حاصل از ای��ن بخش به مرز 
9.۱درصد تولید ناخالص داخلی کش��ور خواهد رس��ید که رقم قابل توجهی است. 
صندوق بین المللی پول اعالم کرده اس��ت در میان ۳۰ کش��ور مورد مطالعه میزان 
درآمدی که ایران از اجرای این سیاست کسب می کند بیش از دیگر کشورها است و 
البته در کنار این کسب درآمد کاهش انتشار گازهای آالینده و مطلوب شدن هوایی 

که مردمان استشمام می کنند هم وجود دارد.
طبق این برآوردها، میزان انتش��ار گاز دی اکس��ید کرب��ن کامال تحت تأثیر این 
سیاس��ت قرار دارد ولی هرچه میزان استفاده از زغال سنگ و سوخت های فسیلی 
در یک کشور بیشتر باشد - مانند وضعیت چین- پاسخگویی به این سیاست باالتر 

است و اجرای این سیاست با موفقیت بیشتری همراه است.
در یک کالم، در ایران وضع مالیات ۳5 دالری باعث می شود تا سال 2۰۳۰ انتشار 
گاز کربن 9درصد تقلیل یابد و اگر مالیات بر انتشار کربن به ۷۰ دالر برسد میزان 

کاهش انتشار این گاز آالینده به مرز ۱5درصد می رسد.
برد دوجانبه؛ هم درآمدزایی و هم کاهش آلودگی هوا

مس��ئله مهم در زمینه وضع مالیات بر کربن این اس��ت که این سیاست 
می توان��د درآمد زیادی برای دولت ها ایجاد کن��د. انتظار می رود با دریافت 
مالی��ات ۳5 دالری ب��ه ازای هر تن کربن تا س��ال 2۰۳۰، درآمدی معادل 
۱ تا 2درصد تولید ناخالص داخلی دنیا ایجاد ش��ود که این درآمد می تواند 
صرف توس��عه زیرساخت های اقتصادی و صنعتی و ارتقای بهره وری تولید 
شود. حتی این پول می تواند برای جبران تاثیرات منفی اقتصادی ناشی از 
افزایش قیمت انرژی در دنیا استفاده شود و فرصت های شغلی تازه ای را در 
دنیا ایجاد کند؛ این آمار و ارقامی است که صندوق بین المللی پول در انتهای 
گزارش خود به آن اشاره کرده و نوشته است: در نتیجه اجرای این طرح در 
دنیا، معادل ۱درصد تولید ناخالص داخلی جهان در صورت وضع مالیات ۳5 
دالری و معادل ۱.8درصد تولید ناخالص داخلی دنیا در نتیجه وضع مالیات 

۷۰ دالری، درآمد ایجاد خواهد شد. 

با وضع مالیات بر انتشار کربن، هم درآمدزایی می شود و هم از آلودگی هوا کاسته می شود

بازی برد-   برد برای اقتصاد ایران
مسکن

تاثیر مالیات بر عایدی امالک در بازار مسکن
تورم مسکن 99 کمتر از تورم عمومی خواهد بود

مالیات بر عایدی امالک، مابه التفاوت ارزش روز زمان واگذاری امالک 
و حق واگذاری محل نس��بت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده 
آن اس��ت. به عقیده یک اقتص��اددان، تعیین این نوع مالیات در الیحه 
اصالح مالیات های مس��تقیم می تواند س��د بزرگی بر حضور دالالن و 
اقدامات سفته بازانه آنها در بازار مسکن باشد که موجب حذف سودهای 
بادآورده در بخش امالک و مس��تغالت، کاهش قیمت مسکن، افزایش 
درآمدهای مالیاتی دولت که در بخش امالک صفر بوده و محدود کردن 

فرار مالیاتی در این بخش باشد.
به گزارش ایس��نا، الیحه اصالح مالیات های مس��تقیم با سه محور 
س��اماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی، اجرای سیستم مالیات بر 
مجموع درآمد اشخاص حقیقی و برقراری مالیات بر دارایی برای بررسی 
و تصویب به دولت ارسال شده که یکی از پایه های مالیاتی جدید در آن 
مالیات بر عایدی امالک اس��ت و این نوع مالیات عبارت از مابه التفاوت 
ارزش روز زمان واگذاری امالک و حق واگذاری محل نس��بت به ارزش 

زمان تملک یا قیمت تمام شده آن است.
نرخ های مالیاتی در نظر گرفته شده طبق مدت تملک برای این نوع 
مالیات شامل، یک سال و کمتر معادل 25درصد، بیش از یک تا شش 
سال به ازای هر سال معادل 2.5 واحد درصد نرخ مذکور کاهش می یابد 

و مدت تملک هفت سال و بیشتر معادل ۱۰درصد است.
در این زمینه، علی بخشی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیستم 
مالیاتی کشور نسبت به دنیا عقب مانده و باید اقداماتی برای نزدیک تر 
شدن نظام مالیاتی به الگوهای روز مالیاتی دنیا انجام شود، گفت: این 
الیحه اقدام بس��یار درستی در جهت ارتقا و به روز کردن نظام مالیاتی 
کش��ور است. کاهش مالیات شرکت ها از 25درصد به ۱۰درصد در این 
الیحه اقدام درس��تی است، زیرا در تمام دنیا شرکت ها مشمول مالیات 
نیستند و فقط سهامداران شرکت ها مشمول مالیات هستند که این امر 
به ش��رکت ها کمک می کند تا بتوانند سیس��تم های مالی خود را بهتر 

جمع بندی کنند.
افزایش درآمدهای مالیاتی با مالیات بر عایدی امالک  

وی ادامه داد: در کش��ورهای غربی مالیات بر عایدی امالک یکی از 
مقوله های اصلی  درآمدهای مالیاتی اس��ت که تصویب در کش��ور ما 
می تواند س��د بزرگی در مقابل نرخ تورمی باشد. حضور خریداران برای 
انجام بازی های س��فته بازانه در بازار مسکن، باعث می شد تا خریداران 
واقعی مسکن قادر به خرید مسکن در اثر افزایش قیمت نباشند. حال 
در صورت تصویب مالی��ات بر عایدی امالک می تواند مانعی بر حضور 

دالالن و اقدامات سفته بازانه در بازار مسکن شود.  
بخشی با بیان اینکه این نوع مالیات می تواند سودهای بادآورده را در 
بخش امالک و مس��تغالت حذف کند و اظهار کرد: این نوع مالیات در 
بازار مس��کن قطعا می تواند اثر کاهشی در قیمت مسکن داشته باشد 
و کس��انی وارد بازار مسکن  شوند که نیازمند واقعی مسکن باشند. در 
نتیجه، در اثر عملیاتی شدن این نوع مالیات، اینکه ملکی خریده شود و 
در یک زمان دیگر آن  دو برابر فروخته شود، دیده نخواهد شد که این 
امر به نفع قشری است که خانه را برای استفاده شخصی می خواهد، نه 

برای سفته بازی و اقدامات سودجویانه.
این اقتص��اددان افزود: مالیات بر عایدی امالک می تواند اثر بس��یار 
مثبتی بر درآمدهای مالیاتی داشته باشد. با این نوع مالیات، درآمدهای 
مالیات��ی دولت ک��ه در بخش امالک صفر ب��وده افزایش پیدا می کند. 
درآمدهای حاصل از امالک یکی از مس��یرهای ف��رار مالیاتی بوده که 

با این نوع مالیات، فرار مالیاتی در این بخش بسیار محدودتر می شود.
او در پایان خاطرنشان کرد اینکه مالیات بر عایدی امالک چه تاثیری 
بر آینده بازار مسکن خواهد داشت، در طول زمان مشخص خواهد شد 
و در این مورد امیدوارم که مجلس با دولت در این زمینه برای تصویب 
این نوع مالیات و به خصوص الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم 

همکاری کند.
تورم مسکن 99 کمتر از تورم عمومی است

همچنین مهدی روانش��ادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه 
احتماال رشد قیمت مسکن شهر تهران در سال آینده مقداری پایین تر 
از نرخ تورم خواهد بود، گفت: سال آینده شهرهایی که از روند افزایش 

قیمت مسکن تهران جا مانده اند این عقب ماندگی را جبران می کنند.
روانش��ادنیا ادامه داد: اگر سیکل های گذشته را مالک قرار می دادیم 
باید سال ۱۳98 بازار مسکن شهر تهران به یک ثبات قیمتی می رسید 
که البته از تیرماه تا آذرماه قیمت ها یا پایین می آمد یا افزایش ناچیزی 
داشت، اما چند پارامتر خارج از بازار و چند پارامتر داخل بازار مسکن، 
این بخش را دچار تغییر مسیر کرد. تغییر قیمت بنزین، افزایش نسبی 

نرخ ارز، اتفاقات سیاسی و اقتصادی از عوامل بیرونی بود.
وی افزود: در داخل بازار مسکن نیز دولت سقف تسهیالت را به 2۴۰ 
میلیون تومان افزایش داد. از طرف دیگر مصالح س��اختمانی از جمله 
آهن آالت و میلگرد رش��د داشتند.  در نتیجه برخالف پیش بینی ها در 
آذرماه با نقطه عطف جدیدی در بازار مس��کن مواجه بودیم. اما عامل 
کنترل کننده که همان نبود ظرفیت در طرف تقاضا بود، افزایش نرخ ها 
را کنترل کرد؛ به طوری که از رش��د حدود 8درصد ماهیانه به 2درصد 
رسید. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قدرت متقاضیان با رشد 
قیمت در س��ال های ۱۳9۶ و ۱۳9۷ هنوز تطبیق نش��ده است، گفت: 
ش��واهد گویای آن است که شوک متغیرهای داخلی و خارجی بر بازار 
مسکن از بین رفته و تا پایان سال ثبات نسبی بر  این بازار حاکم  خواهد 
بود. روانش��ادنیا، رکود معامالت امالک تهران در شهریورماه را طی سه 
دهه  اخیر بی سابقه دانست و گفت: با توجه به تقاضای زیر پوست بازار، 
رکود قابل تداوم نبود و دیدیم که در آذرماه تعداد معامالت تا بیش از 
سه برابر نسبت به شهریورماه افزایش پیدا کرد. همین روند تا آخر سال 
نیز ادامه دارد و به نظرم میانگین ۱۰ هزار معامله در تهران تا پایان سال 

را خواهیم داشت.
وی تاکید کرد:  با توجه به وضع عمومی اقتصاد کش��ور، پارامترهای  
داخل بازار مسکن در سرنوشت قیمت و تعداد معامالت، تعیین کننده 
نیستند و طبیعتا رفتار بازار در سال ۱۳99 تابع بازارهای موازی است. 
ن��رخ ارز در ب��رآورد م��ردم از ارزش امالک و  قیمت ف��روش واحدها 
تاثیرگذار اس��ت. به عبارت دیگر ارزش ریال می تواند در تحوالت بازار 

مسکن تاثیرگذار باشد.
این کارشناس با اش��اره به ماهیت ناهمگن بودن مسکن گفت: این 
قابلیت در اختالف تورم مناطق و  ش��هرهای مختلف تاثیرگذار است، 
اما به طور کلی می توان گفت ظرفیت و توان خرید متقاضیان به سقف 
خود رسیده و پیش بینی من این است که تورم مسکن در سال آینده 

مقداری کمتر از تورم عمومی کشور خواهد بود.
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قیمت نفت روز جمعه در پی گس��ترش شیوع ویروس کرونا در کشورهای دیگر 
عالوه بر چین و نگرانی ها نس��بت به تقاضا برای س��وخت کاهش پیدا کرد. بر این 
اساس، بهای معامالت آتی نفت برنت 28 سنت معادل ۰.5درصد کاهش پیدا کرد 
و به 59 دالر و س��ه سنت در هر بشکه رس��ید. همچنین بهای معامالت آتی نفت 
آمریکا 28 س��نت معادل ۰.5درصد کاهش پیدا کرد و به 5۳ دالر و ۶۰ س��نت در 

هر بشکه رسید.
به گزارش ایس��نا، مقامات کره جنوبی روز جمعه ابتالی 52 نفر دیگر به ویروس 
کرون��ا را تایید کردند. در چین که بزرگ ترین واردکننده نفت جهان اس��ت، موارد 
جدید ابتال به ویروس کرونا روز جمعه نسبت به روز پیش افزایش پیدا کرد این در 

حالی است که مقامات چینی تالش ها برای مهار این اپیدمی را تشدید کرده اند.
ِگ��ِرگ پریدی، تحلیلگر نفت اس��تراتفور در این باره گفت: دالی��ل زیادی برای 
احتی��اط وجود دارد زیرا هنوز تاثیر ویروس کرونا روی تقاضا برای نفت مش��خص 
نش��ده است. اگر تاثیر این اپیدمی مالیم باشد روی تصمیم روسیه برای حمایت از 

کاهش بیشتر تولید نفت در نشست آتی اوپک پالس تاثیر خواهد گذاشت.
الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه نیز گفت که تولیدکنندگان نفت جهان درک 
می کنند که برای اوپک و متحدانش دیگر معنا ندارد که زودتر از زمان تعیین شده 

دیدار کنند.
این گروه چندین سال است که تولیدش را برای مقابله با اشباع عرضه محدود نگه 
داشته و بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند با شیوع ویروس کرونا که روی تقاضا برای 

نفت تاثیر منفی گذاشته است، این تولیدکنندگان پیمان محدودیت عرضه خود را 
تمدید کرده یا کاهش تولید بیشتری اعمال کنند.

مس��کو اعالم کرده که موضع خ��ود را در روزهای آینده اعالم خواهد کرد. عامل 
دیگری که باعث کاهش قیمت نفت شد، صعود ارزش دالر بود که با تقاضا به عنوان 
دارایی مطمئن روبه رو شده است. در آمریکا ذخایر نفت هفته گذشته برای چهارمین 
هفته متوالی رشد کرد با این حال کمتر از میزانی بود که تحلیلگران پیش بینی کرده 

بود. ذخایر بنزین و سایر سوخت ها به روند کاهشی اخیرشان ادامه دادند.
در این میان، رشد معامالت مسکن در چین و رشد اقتصادی در تایلند تحت تاثیر 
ش��یوع ویروس کرونا شدیدا کاهش پیدا کرده است. به گزارش رویترز، تا پایان ماه 
ژانویه رشد معامالت مسکن در چین به کمترین سطح خود در طول دو سال اخیر 
رسیده است و کارشناسان دلیل اصلی کاهش شدید تقاضا در بخش مسکن را شیوع 
ویروس کرونا عنوان می کنند. با توجه به اهمیت بخش مس��کن در رشد اقتصادی 
چین انتظار می رود که کل رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه 

نخست امسال کاهش پیدا کند.
به طور متوس��ط قیمت مس��کن در ۷۰ ش��هر بزرگ جهان در م��اه ژانویه تنها 
۰.2درصد و برمبنای س��االنه نیز تنها ۶.۳درصد افزایش داش��ته است. در شرایطی 
ک��ه تاکنون ویروس کرون��ا جان بیش از ۱۷۷۰ نفر را گرفته و بیش از ۷۰ هزار نفر 
را مبتال کرده اس��ت س��رمایه گذاری ها در زیرساخت ها و پروژه های عمرانی با رکود 

نسبی مواجه شده اند.

ژانگ دا وی، تحلیلگر بازار مسکن در پکن گفت: به طور کلی رکود مسکن تعمیق 
خواهد شد و انتظار داریم کاهش رشد در این بخش در ماه فوریه حتی از ماه ژانویه 

نیز بیشتر باشد.
از س��وی دیگر رشد اقتصادی تایلند نیز به کمترین سطح پنج سال اخیر رسیده 
اس��ت. تایلند که به عنوان دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه آ. سه. آن وابستگی زیادی 
ب��ه تجارت خارجی دارد از ماه ه��ای قبل نیز به خاطر جنگ تجاری آمریکا و چین 

تحت فشار قرار گرفته بود.
طب��ق اع��الم مرکز آمار تایلند، در س��ال 2۰۱9 رش��د اقتصادی این کش��ور به 
2.۶درصد رس��یده که ۰.5درصد کمتر از پیش بینی های قبلی و ضعیف ترین رش��د 
ساالنه ثبت شده در این کشور از سال 2۰۱۴ بوده است. در سه ماهه پایانی سال نیز 

رشد اقتصادی تنها ۰.2درصد اندازه گیری شده است.
س��ازمان برنامه ریزی تایلند در گزارش��ی اعالم کرد که پیش بینی خود از رش��د 
اقتصادی امس��ال این کش��ور را به ۱.5 تا 2.5درصد کاهش داده که دارای اختالف 

معناداری با رشد پیش بینی شده قبلی 2.۷درصدی تا ۳.۷درصدی است.
هفته گذش��ته نیز دن ناکورنتاب، رئی��س بانک مرکزی تایلند گفته بود به دلیل 
شیوع ویروس کرونا این بانک انتظار دارد رشد اقتصادی در سال 2۰2۰ رقمی کمتر 
از 2درصد باشد. انتظار می رود تایلند امسال ۳۷ میلیون گردشگر را جذب کند که 
تقریبا 2میلیون نفر کمتر از رقم ثبت ش��ده در سال قبل است. صادرات نیز احتماال 
کاهش 5درصدی را خواهد داشت که بخش بزرگی از آن مربوط به چین خواهد بود.

پدیدار شدن آثار اولیه کرونا بر اقتصادهای شرقی

قیمت نفت باز هم کاهش یافت
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افتتاح ۲ شعبه جدید در بانک  پاسارگاد
 بانک پاس��ارگاد با افتتاح دو شعبه  »کاشانک« و »طالقانی کرج«، شبکه 
بانکی خود را برای ارائه خدمات بهتر به مش��تریان گسترش داد. به گزارش 
روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، در راستای گسترش شبکه بانکی و رفاه حال 
مشتریان، دو شعبه  »کاشانک« و »طالقانی کرج«، بانک  پاسارگاد افتتاح شد 
و در ح��ال ارائه انواع خدمات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مراجعه کنندگان 
اس��ت. گفتنی است ش��عبه »کاشانک« در تهران، کاش��انک، خیابان شهید 
پورابته��اج، جنب خیابان لش��گری، پ��الک 2 و ش��عبه  »طالقانی کرج« در 
شهرس��تان کرج، خیابان طالقانی ش��مالی، نبش کوچه شهروز، پالک ۴۰5 

واقع شده  است.

بدهی های تولید کنندگان امهال می شود
اثرات خبر خوش همتی بر تولید

روز چهارش��نبه هفته گذش��ته بود که رئیس کل بانک مرکزی در صفحه 
اینس��تاگرام خود از خبری خ��وب برای تولیدکنندگان خبر داد و نوش��ت: 
براس��اس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها بدهی تولیدکنندگان را برای 
یک بار و با تنفس شش ماهه و با حداکثر اقساط پنج ساله امهال می کنند.

به نوش��ته عبدالناصر همتی، مش��کل تولیدکنندگانی که تمام یا بخشی 
از بدهی آنها معوق ش��ده است، در جلسه ش��ورای پول و اعتبار مطرح شد 
بنابراین براس��اس مصوبه ش��ورای پول و اعتبار، بانک ها موظف هس��تند در 
صورت درخواس��ت تولیدکنندگان با دریاف��ت ۷.5درصد مانده بدهی، برای 
یکبار و با تنفس شش ماهه و با حداکثر اقساط پنج ساله بدهی آنها را امهال 
کنند.  به گفته رئیس کل بانک مرکزی، مهلت اس��تفاده از این تسهیالت تا 

پایان شهریور 99 است، اما تاثیر این تصمیم بر تولید چگونه خواهد بود؟
در حالی که به اعتقاد اکثر تولیدکنندگان، س��رمایه در گردش مهم ترین 
مش��کل آنهاست، امهال بدهی تولیدکنندگان با اقس��اط پنج ساله می تواند 
کم��ک بزرگی به بخش تولی��د کند. خیلی از تولیدکنندگان از گذش��ته به 
واسطه جهش ارزی با مش��کالت زیادی روبه رو شدند. در این میان افزایش 
هزینه ه��ای تولی��د به دلیل باالرفتن نرخ ارز باعث ش��د تا تولیدکنندگان با 
ظرفیت کمتری فعالیت کنند و بخشی از آنها در پرداخت اقساط تسهیالت 

دریافتی از بانک ها مشکل پیدا کردند.
طبق اعالم بانک مرکزی، تس��هیالت پرداختی بانک ها طی 9 ماهه س��ال 
۱۳98 به بخش های اقتصادی مبلغ ۶2۶2.۷ هزار میلیارد ریال است که در 
مقایس��ه با دوره مشابه س��ال قبل مبلغ ۱۴۳8.۷ هزار میلیارد ریال )معادل 

29.8درصد( افزایش داشته است.
در کنار افزایش تس��هیالت پرداختی به واحدهای تولیدی، بانک مرکزی 
برنامه های مختلفی برای افزایش توان آنها در بازپرداخت این تسهیالت اجرا 
کرده اس��ت. یکی از این برنامه ها که در سال های اخیر اجرا شد، بخشودگی 

جریمه دیرکرد تسهیالت زیر ۱۰۰ میلیون تومان بود.
این در حالی اس��ت که بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به  
دلیل مش��کالت سال های اخیر قادر به پرداخت اقساط بانکی خود نبودند و 
انباشت بدهی های بانکی آنها به معضل جدیدی برای آنها تبدیل شده است 
ب��ه طوری که تولیدکنندگان برای تأمین س��رمایه در گردش خود به  دلیل 
بده��ی قادر به دریافت تس��هیالت جدید نبودند، اما براس��اس برنامه جدید 
دولت آنها می توانس��تند با پرداخت اصل تسهیالتی که در سال های گذشته 

دریافت کرده بودند، از پرداخت سود و جریمه معاف شوند.

بانکنامه

فرص��ت امروز: میزگرد »کارکردهای توافق بازخرید )رپو( منطبق با ش��ریعت در 
بازار پول و سرمایه« در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد و تاثیرات 
قرارداد بازخرید اس��المی در بازارهای مالی ایران م��ورد ارزیابی قرار گرفت. در این 
نشس��ت سید عباس موسویان عضو ش��ورای فقهی بانک مرکزی، علی صالح آبادی 
رئیس انجمن مالی اس��المی ایران و مدیرعامل بانک توس��عه ص��ادرات ایران، امیر 
هامونی مدیرعامل شرکت فرابورس، معاون اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی 
و استاد دانشگاه مفید حضور یافتند و از دیدگاه خود به بررسی ویژگی های عملیات 

بازار باز منطبق با اصول شریعت اسالمی پرداختند.
ابزارهای بانک مرکزی برای سیاست پولی

سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در نشست »کارکردهای 
توافق بازخرید )رپو( منطبق با شریعت در بازار پول و سرمایه« با بیان اینکه یکی از 
ماموریت های اصلی بانک مرکزی سیاس��ت های پولی است، گفت: بانک مرکزی در 
زمینه سیاس��ت پولی از سه ابزار تغییر نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و بازار 
باز بانکی استفاده می کند که در این میان تغییر نرخ ذخیره قانونی در میان مدت و 
بلندمدت جوابگو است و با توجه به امکان ایجاد آشفتگی در سیستم بانکی و عدم 
تغییر سریع جوابگو نیست و نمی توان در این زمینه اقدام کرد؛ این در حالی است که 
از سوی دیگر، نرخ تنزیل مجدد در کوتاه مدت جوابگو و موثر است اما در بلندمدت 

پاسخگوی نیازها نیست.
ب��ه گزارش روابط عمومی پژوهش��کده پولی و بانکی، عضو ش��ورای فقهی بانک 
مرکزی ادامه داد: بهترین ابزار که س��ریع، دقیق و به موقع برای انجام سیاست های 
پولی در خدمت بانک مرکزی باشد، عملیات بازار باز بانکی است که ابزاری تاثیرگذار 
و کارآمد برای هدایت حجم نقدینگی و کنترل نرخ سود با استفاده از بستر عملیات 

بازار باز است.
موسویان سپس به اس��تفاده بانک های غربی از مدل عملیات بازار باز اشاره کرد 

و خاطرنش��ان س��اخت: عملیات بازار باز در بانکداری غربی با استفاده از روش های 
مختلفی انجام می شود و در ایران باید این عملیات منطبق با اصول شریعت اسالمی 

انجام شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی سیاست های پولی و بانکی 
خود را در بازار باز بانکی از طریق خرید و فروش مواد خاصی از اوراق بهادار در بازار 
بین بانکی انجام می دهد و قرارداد بازخرید از جمله این اوراق به ش��مار می رود که 

براساس آن فروش اوراق باید با شرط بازخرید باشد.
او س��پس به مدل های حقوقی قرارداد بازخرید اش��اره کرد و گفت: اولین قالب 
قرارداد باز خرید اس��تقراض یا وثیقه بوده که این نوع از قرارداد عموما دارای اوراق 
قرضه دولتی یا اس��ناد خزانه دولتی مبتنی بر قرض با بهره و ربا است که این مدل 
به هیچ عنوان قابل استفاده در سیستم بانکداری اسالمی نیست، اما مدل دوم که بر 
پایه خرید و فروش بوده و اوراق به فروش می رس��د و شرط بازخرید وجود دارد، در 

سیستم بانکداری اسالمی قابل استفاده است.
موس��ویان تصریح کرد: یک نکته مهم بحث استفاده از مدل رپوی غربی بر بستر 
اس��تقراض و وثیقه گذاری اوراق بهادار و ربا اس��ت که این مدل در جامعه اسالمی 
و سیستم بانکداری اس��المی نمی تواند مورد بهره برداری قرار بگیرد چراکه قرارداد 
بازخرید اس��المی بر پایه قرض و وثیه نیس��ت بلکه مبتنی بر خرید و فروش اوراق 

بهادار است.
عضو ش��ورای فقهی بانک مرکزی در پایان سخنانش تاکید کرد: قرارداد بازخرید 
اسالمی باید بر پایه اوراق بهادار مشروع مانند اسناد خزانه اسالمی، اوراق مشارکت، 

اوراق اجاره و سایر صکوک دولتی اسالمی انجام شود.
انتفاع بازار سرمایه از توافق بازخرید اسالمی

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس دیگر کسی بود که در این نشست صحبت کرد. 
هامونی با اشاره به اینکه فرابورس ایران بر پایه فرمول  بلک- شولز روش بهینه سازی 

معامالت رپو را برای ایجاد کریدور نرخ بهره مدل سازی کرده است، گفت: در روش 
پیشنهادی  فرابورس  یک استراتژی بهینه برای حفظ کریدور نرخ بهره با استفاده از 

رپو محاسبه می شود.
وی توضیح داد که حفظ تعادل نرخ بهره و منحنی بازده تا سررسید حول نرخ ها 
هدف یک کریدور تعیین می شود و با استفاده  از ابزارهایی همچون اختیار معامله و 

رپو این کریدور حفظ می شود.
مدیرعام��ل فرابورس با بیان اینکه با اجرای قرارداد بازخرید )رپو( اس��المی گام 
موثری در جهت بانکداری اس��المی صورت می گیرد، خاطرنش��ان کرد: این مهم با 
کمک و همکاری بازار پول و س��رمایه رقم می خورد و مزایای بی شماری برای بازار 

مالی کشور به همراه دارد.
هامونی عنوان کرد که موضوع توافق نامه بازخرید منطبق با شریعت به تامین مالی 
سرمایه در گردش شرکت ها که در مقابل تعهدات خود از دولت اسناد خزانه اسالمی 
دریافت کرده اند کمک ش��ایانی می کند، همچنین تعمیق بازار بدهی، شفافیت نرخ 
س��ود و اعمال درست سیاس��ت های پولی بانک مرکزی در عملیات بازار باز از دیگر 

مزایای رپو اسالمی در بازار پول و سرمایه به شمار می رود.
کارکردهای رپو منطبق با اصول شریعت اسالمی

همچنین علی صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسالمی و مدیرعامل بانک توسعه 
صادرات ایران نیز در این نشست به عملیات بازار باز و اقدامات بانک مرکزی در این 
زمینه اش��اره کرد و گفت: عملیات بازار باز با توجه به س��اختار مناسب و تطابق با 
قوانین شریعت اسالمی می تواند تاثیرگذار باشد و تاثیرات خوبی در زمینه مدیریت 

بازار پول داشته باشد.
به گفته صالح آبادی، رپو منطبق با شریعت اسالمی در بازار پول می تواند توسط 
بانک مرکزی جهت سیاس��ت گذاری پولی از طریق عملیات بازار باز و همچنین در 

بازار بین بانکی با هدف تامین نقدینگی کوتاه مدت به کار گرفته شود.

ایرادات فقهی و شرعی عملیات بازار باز در پژوهشکده پولی و بانکی بررسی شد

عملیات بازار باز در انطباق با شریعت اسالمی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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رئیس سازمان بورس اعالم کرد
آخرین خبرها از عرضه اموال مازاد بانک ها 

در بورس
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، آخرین وضعی��ت مذاکره با وزارت 

اقتصاد برای عرضه اموال مازاد بانک ها در بورس را تشریح کرد.
ش��اپور محمدی در گفت وگو با ایسنا، در مورد عرضه اموال مازاد بانک ها 
در بورس توضیح داد: معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد با س��ازمان بورس 
در مورد عرضه اموال مازاد بانک ها، زمین و امالک و مستغالت در بورس کاال 
مذاکره کرده اند. وی ادامه داد: در مورد سهام هم صحبت کرده اند. می توانند 
عرض��ه کنند و منعی برای آن وجود ندارد. بانک ها می توانند س��هام خود را 
در بورس عرضه کنند. س��از و کار آن از قبل وجود داش��ته و به س��از و کار 
جدید نیاز ندارد. محم��دی همچنین گفت: موضوع مورد مذاکره با معاونت 
بانک و بیمه عرضه امالک و مستغالت و زمین در بورس کاال بود که در تابلو 
هم مشخص است. واگذاری اموال مازاد بانک ها و خروج بانک های دولتی از 
بنگاه داری موضوعی اس��ت که طی سال های اخیر بانک مرکزی بر آن تاکید 
کرده، اما در هیچ دوره ای این واگذاری به نقطه موردنظر نرسیده است. دی 
ماه سال ۱۳9۳ نمایندگان مجلس شورای اسالمی همه بانک ها و مؤسسات 
اعتباری را موظف کرد که در مدت س��ه س��ال، ام��وال منقول و غیرمنقول 
مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه هایی که فعالیت غیربانکی دارند، 
واگذار کنند. بخش��ی از قانون رفع موانع تولید نیز که در خرداد سال بعد از 
آن به تصویب رسید، به موضوع فروش اموال مازاد بانک ها اختصاص داشت 
و بس��ترهای قانونی این طرح را آماده و ضمان��ت اجرایی قانونی برای انجام 
ای��ن مهم را برای بانک ها فراهم کرد. براس��اس ای��ن مصوبه، همه بانک ها و 
مؤسس��ات اعتباری ملزم شدند ساالنه حداقل ۳۳درصد از اموال خود اعم از 
منقول، غیرمنقول و س��رقفلی را که به تملک آنها و ش��رکت های تابعه آنها 
درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران مازاد محسوب می شود، واگذار کنند.
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد نیز در ابتدای خردادماه سال جاری طی 
جلس��ه ای با مدیران عامل بانک های دولت��ی، تاکید کرد که برنامه واگذاری 
اموال و دارایی های مازاد بانک ها باید تا انتهای سال جاری به سرانجام برسد. 
وی از مدیران عامل بانک های دولتی خواس��ت ت��ا برنامه مدون واگذاری ها 
ش��امل زمان بندی و ش��یوه های واگذاری اموال و دارایی ه��ای مازاد خود را 
به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه ارائه دهند.

در این راس��تا، اواخر آذرم��اه بود که مدیرکل امور بانک��ی و بیمه وزارت 
اقتصاد از عرضه امالک مازاد بانک ها در بورس کاال و طی یک ماه آینده خبر 
داده ب��ود. عباس مرادپور با بی��ان اینکه حکم واگذاری امالک مازاد بانک ها، 
اردیبهش��ت 9۴ و در قال��ب م��اده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید توس��ط 
مجلس تصویب ش��ده اعالم کرده بود در حالی طبق مصوبه ش��ورای پول و 
اعتبار، مازاد اموال تملیکی بانک ها باید حداکثر طی دو سال به فروش برسد 
که زمینه عرضه امالک مازاد بانک ها از طریق بورس کاال فراهم شده و طی 
یک ماه آینده عملی می شود. مذاکرات متعددی هم با سازمان بورس انجام 

شده و انتظار می رود طی یک ماه آینده عملی شود.

بورسکاال

تقریبا تمام دولت ها عالقه داش��تند و دارند که صفرهای پول ملی را بر باد دهند، اما 
تابه ح��ال هیچ کدام از آنها موف��ق نبوده اند. در همین حال،  الیحه اصالح ماده یک قانون 
پولي و بانکي کشور )حذف چهار صفر از واحد پول ملي( در کمیسیون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي به تصویب رسید و اگر این الیحه در صحن علنی مجلس تصویب شود، 
بانک مرکزي موظف است ظرف مدت دو سال مقدمات اجرایي قانون را با همکاري سایر 

دستگاه هاي اجرایي فراهم آورد.
در سال ۱۳۷2 بود که برای اولین بار ایده حذف صفر از ریال مطرح شد و بانک مرکزی 
مطالعات گسترده ای را در این زمینه آغاز کرد. به گزارش تابناک، در سال ۱۳8۶ مجددا 
ایده حذف صفر از پول ملی با دستور رئیس جمهور وقت در دستور کار قرار گرفت. این 
طرح به قدری جدی ش��ده بود که بانک مرکزی با راه اندازی سایت ویژه رفرم پول ملی، 
از مردم درخواست کرد تا نظرات خود را پیرامون نام واحد جدید پولی و همچنین میزان 
صفرهایی که باید از پول ملی حذف شوند ارائه دهند. ولی عمر دولت دهم به اجرای رفرم 

پولی قد نداد و این طرح با تغییر دولت به فراموشی سپرده شد.
این فراموشی تا اواسط آبان ماه سال ۱۳95 ادامه داشت تا اینکه حسین قضاوی معاون 
وقت امور بانکی وزیر اقتصاد که در دولت قبل ِس��َمت معاون اقتصادی بانک مرکزی را 
برعهده داشت بر ضرورت حذف پول ملی تاکید کرد. بعد از این مصاحبه و در مورخه ۱۷ 
آذرماه ۱۳95 خبری از هیأت دولت بیرون آمد که حکایت از رأی کابینه دولت یازدهم 
به اصالح پول ملی و تغییر واحد پولی از ریال به تومان داشت. البته این تصمیم براساس 

طرح بانک مرکزی اتخاذ شده بود.
موضوع حذف صفر از پول ملی بعد از تصمیم خبر ۱۷ آذرماه ۱۳95 مس��کوت ماند 
ت��ا اینکه دوباره در مورخ��ه ۱۱ دی ماه ۱۳9۷ و با رونمایی از ایران چک های جدید یک 
بار دیگر موضوع حذف صفر از پول ملی به خبر رس��انه ها تبدیل ش��د. بانک مرکزی از 
ایران چک های 5۰ هزار تومانی رونمایی کرد که چهار صفر آن کمرنگ شده بود و همین 

موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را تقویت می کرد.
این موضوع توسط عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت. 
س��ایت بانک مرکزی طی خبری در مورخه ۱۶ دی ماه ۱۳9۷ محتویات نشست رئیس 

کل بانک مرکزی با نمایندگان عضو فراکس��یون والیی مجلس را منتش��ر کرد. در این 
نشست عبدالناصر همتی عنوان کرده بود که الیحه حذف چهار صفر از پول ملی از سوی 
بانک مرکزی تقدیم دولت شده است و امیدوارم هرچه سریع تر این مهم به نتیجه برسد.
سرانجام در مورخه 9 مردادماه سال جاری هیات دولت تصویب کرد که چهار صفر از 
پول ملی حذف ش��ود. پس از تصویب این الیحه در هیات دولت، این موضوع برای طی 
تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مردادماه سال جاری به مجلس شورای اسالمی ارسال شد.
پ��س از تصوی��ب این الیحه در دولت، دکتر محس��ن رضایی دبیر مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام درخصوص تصمیم دولت در پس��ت اینس��تاگرام خود نوشت: از دولت و 
مجل��س می خواهم اصالحات اقتص��ادی را جدای از هم پیش نبرند. حذف چهار صفر از 
پول ملی به این صورت یک اقدام ناقص و هزینه بر اس��ت و نظام پولی و مالی کش��ور را 
باید به صورت یکجا و یکپارچه اصالح کرد. ساختار بودجه، نظام مالی، بازار سرمایه، نظام 
پولی و ارزی کشور مانند ظروف مرتبطه هستند. اگر یکی را اصالح و دیگری را بالتکلیف 
بگذارید سیس��تم به صورت االکلنگی، فعال می ش��ود و آثار اصالحات را از بین می برد؛ 
عالوه بر آن اقدامات جزیره ای زیرساخت های اقتصادی را به جای اصالح، تخریب می کند!
پس از گذشت حدود دو ماه از تصویب این الیحه در هیات دولت؛ هفتم مهرماه ۱۳98 
نمایندگان مجلس ضمن تصویب یک فوریت این الیحه، آن را جهت بررسی های تکمیلی 
و ابعاد مختلف اجرایی به کمیس��یون اقتصادی مجلس ارجاع دادند. سرانجام این الیحه 
ب��ا انجام اصالحات جزئی در عنوان و متن در ۶ بهمن ۱۳98 مورد تصویب کمیس��یون 
اقتص��ادی مجلس قرار گرفت و مقدمات جهت طرح موضوع در جلس��ات صحن علنی 

مجلس فراهم شد.
مطابق با آنچه بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت، این بانک موظف است ظرف مدت دو 
سال مقدمات اجرایی قانون مزبور را با همکاری سایر دستگاه های اجرایی فراهم کند. حاال 
پرسش این است که آیا در شرایط فعلی، موضوع حذف صفر از پول ملی جزو اولویت های 

اقتصادی کشور جهت بررسی بوده است؟
وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این باره گفت: این طرح 
نمی تواند در حال حاضر جزو اولویت های اقتصادی کشور باشد و من در گذشته نیز اشاره 

کردم که طرح های اولویت دارتر دیگری در اقتصاد وجود دارد که آنها باید پیگیری شوند 
و این طرح نباید هم اکنون وقت کمیسیون های اقتصادی مجلس را می گرفت.

وی با اشاره به اینکه حذف صفر از پول ملی یک هزینه هایی را بر دوش دولت خواهد 
گذاش��ت، ادامه داد: این طرح درس��ت است که دو سال دیگر باید اجرایی شود ولی باید 
مقدماتی چون تغییر سیس��تم های حسابداری و جمع آوری و تعویض پول های فعلی در 
دس��ت مردم انجام ش��ود که این موارد هزینه هایی را به دولت تحمیل خواهد کرد. این 
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: اگر در کشوری موضوع تورم حل نشود، حذف 
صفرها از پول ملی بی فایده اس��ت و پس از مدتی دوباره صفرها به پول ملی بازخواهند 

گشت.
وی افزود: این سیاست معموال در کشورهایی اجرا می شود که با ابرتورم هایی رو به رو 
بوده اند و نرخ های تورم باالی ۱۰۰درصد را به خود دیده اند و سپس به یک ثبات در نرخ 

تورم رسیده اند و بعد، اقدام به حذف صفر از پول ملی کرده اند.
شقاقی شهری ادامه داد: اقتصاد ایران نه با ابرتورم رو به رو بوده است و عموماً نرخ های 
تورم در ایران زیر 5۰درصد بوده اس��ت و نه اینکه با ثبات رو به رو بوده ایم و پیش بینی 
می ش��ود که س��ال آینده نیز ما با یک نرخ تورم باال مواجه باش��یم و ممکن اس��ت این 
تورم های باال همچنان حفظ شود. وی گفت: بنابراین تا زمانی که ریشه های تورم کنترل 
و حذف نش��ود و اقتصاد به یک ثبات الزم نرس��د عماًل حذف صفر از پول ملی بی فایده 

خواهد بود.
شقاقی شهری با اشاره به اینکه حذف صفر از پول ملی ارتباط به کنترل و کاهش تورم 
ندارد، گفت: باید به این نکته اشاره کرد که هم اکنون در بسیاری از شهرستان های کشور 
پول ه��ای خردتر مث��ل 5 هزار ریالی )5۰۰ تومانی( جهت پرداخت مثال کرایه تاکس��ی 
کارب��رد دارد. لذا اگر طرح حذف چهار صفر از پول ملی آغاز ش��ود و مثاًل ۱۰هزار ریال 
)هزار تومان( با حذف چهار صفر به یک تومان تغییر کند آنگاه پول های خرد کنونی مثل 
5 هزار ریالی به دلیل بسیار کوچک شدن رقم، تمایل به گردشدن به سمت باالتر را دارند 
ک��ه این خود نیز موجب ایجاد یک بار تورمی خواهد ش��د. همچنین اجرای طرح باعث 

ایجاد انتظارات تورمی نیز خواهد شد.

حذف 4 صفر از پول ملی تا ۲ سال دیگر

یک قدم به حذف صفر نزدیک تر شدیم
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مذاکرات کره جنوبی با آمریکا درباره تجارت 
ایران

یک دیپلمات کره جنوبی که مسئول امور خاورمیانه است در راستای 
تالش های کره جنوبی برای صادرات کاالهای انسان دوستانه به ایران بدون 

نقض تحریم های واشنگتن، به آمریکا سفر کرد.
به گزارش ایسنا، هونگ جین ووک، مدیرکل امور خاورمیانه و آفریقای 
وزارت خارجه کره جنوبی به آمریکا سفر کرده و قرار است با مقامات دفتر 

کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری دیدار کند.
طبق گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، این مقام کره ای احتماال 
صادرات کاالهای انسان دوستانه به ایران از طریق مکانیزم مشابه سوییس 
که یک شیوه پرداخت برای تسهیل فروش غذا و دارو از سوی شرکت های 

سوییسی به ایران است، پیشنهاد خواهد کرد.
آمریکا در آوریل س��ال 2۰۱9 معافیت ها برای واردات نفت ایران برای 
کره جنوبی و سایر کشورها را تمدید نکرد. از آن زمان شرکت های کره ای 
در استفاده از سیستم مبادالت دوجانبه که در آن از وون استفاده می شود، 
با مشکالتی برای فروش دارو و سایر اقالم انسان دوستانه به ایران مواجه 

شدند.

هند و ایران به صادرکنندگان چای در زمینه 
پرداخت ها اطمینان دادند

ایران و بانک دولتی »یوکو بانک« به تاجران چای هند اطمینان دادند 
که صادرات چای هند به ایران ادامه خواهد داشت و صادرکنندگان چای 

هندی در زمینه پرداخت با مشکلی مواجه نخواهند شد.
به گزارش ایرنا به نقل از نشریه »اکونومیک تایمز« در گذشته تعدادی 
از صادرکنندگان چای هند نس��بت به تاخی��ر در پرداخت ها ابراز نگرانی 

کرده بودند.
بانک یوکو هند از سال 2۰۱2 تاکنون براساس قرارداد روپیه-ریال میان 
ایران و هند، به عنوان بانک عامل در تجارت میان دو کشور ایفای نقش 

می کرده است.
س��وجیت پاترا، رئیس انجم��ن چای هند گفت: در دی��دار اخیر علی 
چگینی سفیر جمهوری اسالمی ایران و سایر مقامات تجاری این کشور 
ب��ا تاجران چای هند، چندین مس��اله موجود در تجارت چ��ای با ایران 
مورد بررس��ی قرار گرفت. مقامات ای��ران و بانک یوکو به تاجران هندی 
اطمینان دادند که در زمینه پرداخت ها از س��وی ایران با هیچ مش��کلی 

مواجه نخواهند شد.
وی اف��زود: ما همچنین به ایران اعالم کردیم که می توانیم تولید چای 

نوع ارتدوکس را افزایش دهیم.
داده های منتشرش��ده از س��وی کمیته صنایع چای هند نشان داد که 
واردات چای ایران از هند در س��ال گذشته افزایش یافته و ایران با عبور 

از روسیه به بزرگ ترین خریدار چای هند در جهان تبدیل شده است.
براس��اس داده های منتشرش��ده، ایران در سال گذش��ته حدود 5۳.5 
میلیون تن چای از هند وارد کرده است که این مقدار در مقایسه با سال 

2۰۱8 یک افزایش ۷۴درصدی را از خود نشان می دهد.
همچنین قیمت هر کیلوگرم چای خریداری شده توسط ایران در سال 
گذش��ته 2۷۶ روپیه )۴ دالر( بوده اس��ت که این قیمت در سال 2۰۱8 

حدود 255 روپیه اعالم شده بود.
ای��ران همچنین یک خری��دار بزرگ چای ارتدوکس هند اس��ت. این 
کشور ساالنه 28 تا ۳۰میلیون کیلوگرم چای ارتدوکس از هند خریداری 
می کند. هند که دومین کش��ور بزرگ صادرکننده چای به جهان است، 
معموال چای از نوع سی تی سی را به کشورهایی از جمله پاکستان، مصر 
و انگلیس صادر می کند در حالی که این کش��ور محصوالت چای از نوع 
ارتدوکس را به کشورهایی همچون ایران، عراق و روسیه ارسال  می کند.

 )CTC( و غیرسنتی )Orthodox(چای به دو شیوه سنتی ارتدوکس
تولید می ش��ود. تفاوت این دو شیوه به نوع مالش و لوله کردن برگ سبز 
چای مربوط اس��ت. در شیوه CTC کلیه س��لول ها و رنگدانه های چای 
اکسیده می شوند و در نتیجه این نوع چای از نظر رنگ و کیفیت نسبت 

به شیوه سنتی برتری دارد.
ارزش تجارت دوجانبه هند و ایران از  ۱2.9 میلیارد دالر در سال مالی 
2۰۱۷-2۰۱۶ به ۱۳.8 میلیارد دالر در سال مالی 2۰۱8-2۰۱۷ افزایش 
یافته اس��ت. ارزش صادرات هند به ایران ح��دود 2.5 میلیارد دالر بوده 

است. هند ساالنه بیش از ۱۰ میلیارد دالر نفت از ایران وارد می کند.

65 هزار تن سیب و پرتقال شب عید در بازار 
توزیع می شود

معاون مدیرکل دفتر برنامه ری��زی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گفت ۶5 هزار تن س��یب و پرتقال شب عید در 

سطح کشور به قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار توزیع می شود.
به گزارش ایرنا، صدیف بیک زاده در جلس��ه س��تاد تنظیم بازار استان 
قزوین، افزود: از ۳۰هزار تن پرتقال برنامه ریزی ش��ده برای توزیع در بازار، 

هم اکنون 2۴ هزار تن پرتقال به استان های مقصد منتقل شده است.
وی اضاف��ه کرد: 2۱۰ هزار تن کاالهای اساس��ی ش��امل روغن، برنج، 
گوش��ت، مرغ، شکر و ... جهت تامین و پش��تیبانی ایام بازار پایانی سال 
پیش بینی شده است که با تصویب کارگروه ستاد تنظیم بازار توزیع آنها 
آغاز خواهد ش��د. بیک زاده گفت: تاکنون ۷8 جلس��ه ستاد تنظیم بازار 

برگزار شده و مسائل بازار رصد و مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیر پروژه طرح خرید و ذخیره س��ازی میوه ایام پایانی س��ال وزارت 
صنعت، معدن و تجارت افزود: تمام تالش ها برای تنظیم بازار کش��ور در 
ایام پایانی س��ال انجام شده است و باید تمامی مسئوالن دقت کنند که 

میوه های پیش بینی شده به نحو مطلوب میان مردم توزیع شود.
وی با بیان اینکه امس��ال شکل عرضه پرتقال متفاوت بوده و در قالب 
نایلون پیج عرضه می شود، افزود: این روش، قابلیت ماندگاری پرتقال را باال 

برده و افت کمتری را از این محصول در پی خواهد داشت.
 بی��ک زاده اضافه ک��رد: تمامی ضرر و زیان ه��ای این طرح پیش بینی 
ش��ده اس��ت ولی بروز برخی از حوادث غیرمترقبه مانند بیماری ها و ... 
ممکن اس��ت تنظیم ب��ازار را تحت تاثیر قرار ده��د. وی افزود: کل میوه 
ذخیره سازی ش��ده تنظیم بازار، یک درصد کل تولید کشور است و باید 
تمامی برنامه ریزی های الزم برای توزیع دقیق و مطلوب آنها در سطح بازار 
صورت گیرد. بیک زاده گفت: هدف اصلی دولت در این طرح، افزایش رفاه 
مصرف کننده داخلی است و باید استان ها در تحویل میوه ها دقت بیشتری 

داشته باشند تا محصوالت با ضایعات کمتری به دست مشتری برسد.

اخبـــار

یک عض��و اتاق بازرگانی تهران معتقد اس��ت ب��رای کاهش تالطم  در 
بازاره��ای صادرات��ی و حفظ وجهه مثب��ت کاالهای ای��ران در بازارهای 

بین المللی، سیاست ها در این حوزه باید بلندمدت تدوین شوند.
مه��دی معصومی اصفهانی در گفت وگو با ایس��نا، اظه��ار کرد:  فارغ از 
آنکه بحث درباره صادرات چه کاالیی مطرح اس��ت،  باید در نظر داش��ت 
ک��ه بازار صادراتی، ویژگی های خاص خ��ود را دارد. ما نمی توانیم یک بار 
کاالیی را به یک مشتری خارجی بفروشیم و دیگر کاری با آن واردکننده 
نداشته باشیم، بلکه امروز آنچه در بازار صادرات اهمیت دارد، تداوم ارسال 

محصول و تضمین نیازهای واردکننده در مدتی طوالنی است.
ب��ه گفت��ه وی، در فضای عادی نیز به دس��ت آوردن ب��ازار صادراتی و 

رس��یدن به معامالت قطعی، کاری دشوار، پیچیده و طوالنی مدت است. 
ب��ا توجه به تحریم ها، ش��رایط برای صادرکنن��دگان ایرانی در این بخش 
دشوارتر نیز شده است؛ از این رو نمی توان با تغییر مداوم دستورالعمل ها، 

روی این بازار ریسک کرد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با اش��اره ب��ه برنامه ریزی تولیدکنندگان 
براس��اس بازارهای احتمالی فروش شان، بیان کرد:  وقتی یک تولیدکننده 
چه در حوزه کش��اورزی و چه در حوزه صنعتی، کاالیی را تولید می کند، 
برنام��ه ای ب��رای بازارهای احتمال��ی تدارک دیده و اگ��ر محصول فضای 

صادرات داشته باشد، قطعا روی این بازار نیز برنامه ریزی می شود.
معصومی ادامه داد: وقتی قرارداد صادرات بسته می شود و تولیدکننده 

آماده ارسال محصولش می ش��ود ولی ناگهان با یک مصوبه صادرات یک 
محصول ممنوع ش��ده یا روی آن تعرفه وضع می ش��ود، تولیدکننده ضرر 

قابل توجهی می کند و در کنار آن بازار صادراتی ما نیز به خطر می افتد.
وی خاطرنشان کرد:  پیش از آنکه به شکل جزئی راجع به یک محصول 
صحبت کنیم، باید در نظر داشت که سیاست های صادراتی باید بلندمدت 
تعریف ش��وند و برای مثال رویکرد کش��ور برای مدت ۱۰ ساله مشخص 
ش��ود. در چنین بستری تولیدکننده می داند باید خود را برای چه بازاری 

آماده کند و آیا اساسا اجازه صادرات آن را خواهد داشت یا خیر.
به گزارش ایسنا، در ماه های گذشته بخش خصوصی از برخی سیاست ها 

در وضع عوارض صادراتی بر برخی محصوالت انتقاد کرده است.

سیاست های صادراتی ۱۰ ساله تدوین شود

س��رانجام در جریان تصمیم هیات دولت برای تعیین تکلیف و ترخیص برخی 
اقالم رسوب کرده در گمرک، کاالهای گروه ۴ که عمدتا غیرضرور و مصرفی بوده 
و حواش��ی بسیاری نیز در رابطه با آنها وجود داشت ترخیص می شوند؛ کاالهایی 
که گمرک تاکید دارد کلیه آنها قبل از ممنوعیت وارد ش��ده و به دالیل مختلف 

صاحبان کاال نتوانستند آن را در مهلت های قانونی ترخیص کنند.  
به گزارش ایس��نا، گروه ۴ مجموعه ای از کاالهایی هس��تند که در چند س��ال 
اخی��ر ترخی��ص آنها از گمرکات و بنادر با مش��کالتی مواجه بود ولی به هر حال 
با دس��تور رئیس جمهور در س��ال جاری برای حل و فصل مش��کالت مربوط به 
کاالهای رس��وب کرده در گمرک ای��ن گروه کاالیی نیز در جریان بررس��ی قرار 
گرفت، اما اینگونه نبود که در مورد آنها نیز مانند سایر کاالها تصمیم گیری شود. 
به هر صورت کاالهای گروه ۴ نیز مانند خودروهای دپوش��ده جریان خاص خود 

را داشته و جدا از سایر کاالها در مورد آنها تصمیم گیری شد.
چندی پیش بود که وزیر اقتصاد بعد از بازدیدی که از گمرک خرمشهر داشت 
در کنار پیش��نهادی که برای تعیین تکلی��ف خودروهای مانده در گمرک مطرح 
کرد پیش��نهادی را نیز در راس��تای تعیین تکلیف و ترخیص کاالهای گروه ۴ به 
هی��ات دولت ارائه کرده بود تا اینکه در جلس��ه ۱۶ بهمن م��اه هیات وزیران در 
رابطه با خودروهای دپوش��ده و البته کاالهای گروه ۴ به استناد اصل ۱۳8 قانون 

اساسی تصمیم گیری کرد.
با توجه به اقالمی که در گروه ۴ وجود داشت در رابطه با ترخیص آنها حواشی 
زیادی ایجاد ش��ده و مطرح بود که دولت نس��بت ب��ه ترخیص کاالهای ممنوعه 
و ی��ا آنهایی که کاالهای لوکس و غیرضروری هس��تند در ش��رایط ارزی موجود 

اقدام می کند.  
در بی��ن این کاالها انواع مختلف از جمله پوش��اک، آالت موس��یقی، ژل های 
تزریقی، غذای حیوانات و حتی قطعات و کاالهای اولیه کارخانجات صنعتی دیده 

می شد که مجموع ارزش آن به حدود ۷۰ میلیون یورو می رسد.

اما تازه ترین توضیحاتی که ارونقی -معاون فنی و امور گمرکی ایران -در رابطه 
ب��ا ترخیص کااله��ای گروه ۴ ارائه کرده از این حکای��ت دارد که کلیه این اقالم 
قبل از ممنوعیت وارد بنادر و گمرکات ش��ده و ب��ه دالیل مختلف صاحبان کاال 
نتوانس��ته اند در مهلت های قانونی قبلی نسبت به ترخیص این کاالها اقدام کنند 
و پیشنهاداتی که تصویب شده در راستای تعیین تکلیف کاالهای رسوب شده در 
بنادر و گمرک با رعایت حقوق مکتس��به  ای ب��وده که برای صاحبان این کاالها 
ایجاد ش��ده است و چنانچه اقالمی مشمول ش��رایط مندرج در مصوبه ابالغی از 
نظر تاریخ ثبت س��فارش، تاریخ قبض انبار یا تاریخ بارنامه نش��ود، به هیچ عنوان 
قابلی��ت ترخیص ندارد و باید با توجه به قوانین مربوطه نس��بت به اعاده آنها به 

خارج از کشور اقدام شود.
۲7 هزار یورو اسباب بازی و ۲06 هزار یورو پیانو و ویالون

اما در بین کاالهای گروه ۴ حدود 2۷ هزار یورو اس��باب بازی بوده که در س��ه 
ماهه اول س��ال ۱۳9۷ و زمانی که ممنوعیتی برای کاال اعالم نش��ده بود وارد و 
در یکی از گمرکات دپو ش��ده است.   حدود 2۰۶ هزار یورو از این کاالها پیانو و 
ویالون اس��ت که طی سه فقره ثبت سفارش در سال ۱۳9۶، به یکی از گمرکات 
رسیده و در یکی از بنادر دپو شده و علی رغم تمدید ثبت سفارش در یک مرحله، 
نماین��ده صاحب کاال موفق به اظه��ار کاال به گمرک در مهلت یک ماهه اعطایی 

طی مصوبات قبلی جهت ترخیص کاال نشده است.
همچنین حدود ۱۱ میلیون و ۴25 هزار یورو از این کاالها، پوش��اک در انواع 
مختل��ف ب��وده که علی رغم صدور ثبت س��فارش، به دلیل عدم تایید منش��أ ارز 
توس��ط مرجع ذی ربط و عدم اظهار کاال ب��ه گمرک و اخطارهای صورت پذیرفته 
درخصوص پایان مهلت ماندگاری کاال، صاحب کاال نس��بت به مرجوع کردن این 
کاالها که موضوع ۱۱ فقره ثبت سفارش را شامل می شود اقدام کرده و می توان 
گفت هیچ پوش��اکی در حال حاضر در گمرکات و بنادر وجود ندارد که مشمول 

این مصوبه شود.

تکلیف  ژل های تزریقی
 اما ژل های تزریقی که از پرحاش��یه های گروه ۴ هس��تند طبق توضیح معاون 
فنی گمرک تمامی ژل های تزریقی موجود در گمرک فرودگاه امام خمینی )ره( 
که ارزش آنها 5میلیون و 8۰۰ هزار و 9۱5 یورو برآورد شده دارای ثبت سفارش 
بانک��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حتی دارای کد رهگیری بانک نیز 
هستند. موضوع این ژل ها به این  صورت است که این کاالها در فصل ۳۰ جدول 
تعرفه ثبت س��فارش ش��ده اند که در گروه کاالیی قرار دارد و با این وضعیت، هم 
ثبت س��فارش آنها مورد تأیید قرار گرفته و هم منش��أ ارز آنها تایید ش��ده است 
لیکن براس��اس اعالم نظر س��ازمان جهانی گمرک درخصوص این کاال )ژل های 
تزریق��ی(، گمرک فصل ۳۳ جدول تعرف��ه را برای طبقه بندی این کاالها صحیح 
اعالم کرده که ردیف تعرفه استنباطی در گروه ۴ کاالیی قرار گرفته و از ترخیص 

این کاال جلوگیری شده است.
قطعات صنعتی هم ترخیص می شود

آنطور که معاون فنی گمرک اعالم کرده اس��ت تعداد زیادی کاالهای صنعتی، 
از جمله ش��یرآالت صنعتی مربوط به ش��رکت ها و پروژه ه��ای تولیدی در میان 
این کاالها وجود دارد که براس��اس عدم ایجاد ردیف تعرفه مجزا برای این اقالم 
صنعتی - با وجود عدم تولید در داخل کش��ور- در گروه ۴ کاالیی قرار گرفته و 
امکان ترخیص آنها فراهم نشده است که با اجرای این مصوبه مشکل آنها و برخی 

اقالم دیگر برطرف خواهد شد.
اما از کل اقالم گروه ۴ که طی مصوبه هیات دولت تعیین تکلیف می شود  سه 
محمول��ه غذای حیوانات و پرن��دگان به ارزش ۶۱۷ هزار و 59۱ یورو وجود دارد 
یعنی دوفقره ثبت س��فارش سیستم بانکی و یک فقره ثبت سفارش ارز متقاضی 
ب��ه این کاالها اختصاص یافته و این کااله��ا قبل از ممنوعیت اعالمی و در نیمه 
دوم س��ال ۱۳9۷ به س��ه گمرک رسیده دپو ش��ده اند که صاحبان آنها به دالیل 

مختلف امکان انجام تشریفات گمرکی را نداشته اند.

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیس��یون شورای پول و 
اعتبار گفت در جلسه شورای پول و اعتبار، تنفس شش ماهه و تقسیط 

پنج ساله برای بدهکاران واحدهای تولیدی مصوب شد .
ب��ه گزارش گروه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، س��عید زرندی 
گفت: در س��ال 99 کلیه واحد های تولیدی دارای مجوز از وزارت صمت 
و وزارت جه��اد کش��اورزی تا پایان ش��هریورماه س��ال 99 می توانند با 
پرداخت ۷.5درصد از بدهی خود به سیس��تم بانک��ی و با بهره مندی از 
شش ماه تنفس و در پنج سال تقسیط، نسبت به تعیین تکلیف بدهی و 

بهره مندی از خدمات و تسهیالت بانکی بهره مند شوند.
او افزود: این تصمیم در راستای مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد 
تس��هیل و رفع موانع تولید و با هدف حمایت مؤثر از واحد های تولیدی 

و ارتقای تولید و اشتغال گرفته شده است.
وی اف��زود: مطابق ب��ا آیین نامه فعل��ی، واحد های تولی��دی ملزم به 
پرداخ��ت 2۰درصد از مانده بده��ی بودند که با اجرای این مصوبه مهم، 
واحد های تولیدی می توانند با کاهش حدود ۶۰درصدی نسبت به رویه 
قبلی و صرفا با پرداخت ۷.5درصد از بدهی، از خدمات بانکی اس��تفاده 
کرده تا در س��ال آینده ب��ا بهره مندی واحد های تولی��دی از خدمات و 
تس��هیالت بانکی به عنوان شریانات اقتصادی و حیاتی، شاهد شکوفایی 

و رونق روزافزون تولید و اشتغال در کشور باشیم.
زرن��دی گفت: مطابق با ماده ۶۱ قانون رف��ع موانع تولید رقابت پذیر، 
بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل کلیه مشکالت واحد های 
تولیدی به عهده ستاد و کارگروه های استانی آن گذاشته شده و مصوبات 

کارگروه های اس��تانی تس��هیل و رفع موانع تولید همانند مصوبات ستاد 
برای کلیه دستگاه های اجرایی و سیستم بانکی نافذ و اجرایی است.

او اضاف��ه کرد: با توجه به اختیارات تفویض ش��ده به اس��تان ها کلیه 
واحد ه��ای متقاض��ی می توانن��د برای ح��ل و فصل مش��کالت خود به 
کارگروه ه��ا مراجعه کنند تا تس��هیل فضای عمومی تولی��د به ویژه در 
حوزه ه��ای بانک��ی، مالیاتی و تأمی��ن اجتماعی همانن��د مصوبه تعیین 

تکلیف بدهی بانکی، از مصوبات صادره بهره مند شوند.
معاون طرح و برنام��ه وزارت صمت تأکید کرد: با توجه به الزم االجرا 
بودن مصوبات صادره در س��تاد و کارگروه های اس��تانی و با همکاری و 
تعامل مابین کلیه دس��تگاه ها در اجرای مصوبات صادره س��ال ۱۳99، 

سال شکوفایی تولید و اشتغال کشور خواهد بود.

ماجرای ترخیص 70 میلیون یورو کاالهای پرحاشیه

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد

تصویب تنفس 6 ماهه و تقسیط 5 ساله برای بدهکاران واحد های تولیدی

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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ایران خودرو K13۲ معرفی شد؛ جایگزینی 
برای تولید پژو 301 در ایران بدون حضور پژو

ایران خودرو روز پنجش��نبه در جلس��ه هیات دولت در اقدامی بی س��ابقه 
فیس لیف��ت پژو ۳۰۱ را تحت کد فن��ی IKCO K۱۳2 در حضور رئیس 

جمهور رونمایی کرد.
اطالعات فنی چندانی از این خودرو در دست نیست اما آنچه واضح است 
اینکه در پی تحریم های صنعت خودروس��ازی و فروش س��هام گروه پژو به 
فیات-کرایسلر و تشکیل یک هلدینگ آمریکایی، ایتالیایی-فرانسوی، پروژه 
تولید پژو ۳۰۱ در ایران با چالش های فراوانی روبه رو شده بود و حاال به نظر 
می رس��د که ایران خودرو راه حل برون رفت از این ش��رایط را تولید نس��خه 

فیس لیفت شده با برند اختصاصی خود تحت عنوان K۱۳2 یافته است.
تا زمان نگارش این مطلب، تصاویر چندانی از این خودرو منتش��ر نش��ده 
اس��ت اما با نگاهی به تصور نمای داخل که ب��ا حضور رئیس جمهور همراه 
اس��ت می توان بر ش��باهت قاب��ل توجه داش��بورد و تریم داخلی با نس��خه 

استاندارد پژو ۳۰۱ صحه گذاشت.
حال باید منتظر ماند تا اطالعات بیش��تری درخص��وص این خودرو ارائه 
 )TU5 نسخه ارتقایافته( EC5 ش��ود اما با توجه به داخلی سازی پیش��رانه
احتمال استفاده از این پیشرانه بر روی ایران خودرو کا ۱۳2 بسیار باالست.

خداحافظی با خودرو یورو 4 قطعی است
معاون نظارت بر اجرای اس��تاندارد س��ازمان ملی استاندارد ایران با تاکید 
بر اینکه فرصت خودروس��ازان برای تولید خودرو یورو ۴ تمدید نشده، گفت 
از س��ال آینده خودروس��ازان باید پیش از اقدام به فروش نسبت به دریافت 

مجوزهای آالیندگی و استانداردهای یورو 5 اقدام کنند.
به گزارش ایس��نا، براساس ماده ۴ قانون هوای پاک قرار بود که از ابتدای 
س��ال ۱۳98 فروش خودروهای یورو ۴ ممنوع شود و خودروسازان پیش از 
اقدام به فروش نس��بت به دریافت مجوزهای آالیندگی و استانداردهای یورو 
5 اقدام کنند، اما بنابر درخواس��ت خودروس��ازان اجرای این قانون تا س��ال 

۱۳99 به تعویق افتاد.
با این ح��ال،   با وجود اینکه در ماه های گذش��ته پیش فروش محصوالت 
یورو ۴ ش��رکت ایران خودرو خبرساز شد و همچنان نگرانی از تعویق دوباره 
اجرای این قانون وجود دارد، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی 

استاندارد ایران این گمانه زنی ها را منتفی دانست.
وحید مرندی مقدم در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه مس��ئول اجرای 
قان��ون مرب��وط به توقف تولید خودروهای یورو ۴ در س��ال آینده س��ازمان 
حفاظت محیط زیست است، تصریح کرد: زمان شماره گذاری خودرو در ناجا 
باید سازمان ملی استاندارد گواهی پاس شدن استانداردهای هشتادوپنج گانه 
و سازمان حفاظت محیط زیست گواهینامه مربوط به دارا بودن مجوز یورو۴ 
از نظ��ر آالیندگی را صادر کن��د و تا این دو گواهینامه صادر نش��ود پلیس 

خودرو را شماره گذاری نمی کند.
وی افزود: بنابراین در صورتی که خودروسازان به تعهد خود مبنی بر تولید 
خودروه��ای یورو 5 در س��ال آینده عمل نکنند و س��ازمان حفاظت محیط 
زیس��ت هم در این زمینه گواهی مربوطه را صادر نکند، خودروهای یورو ۴ 

شماره گذاری نخواهند شد.
به گزارش ایس��نا، این اظهارات در حالی مطرح ش��ده که آذرماه امس��ال 
دبی��ر انجمن خودروس��ازان ایران اعالم کرد که فعال ب��ه دلیل آماده نبودن 
زیرس��اخت ها به وی��ژه عدم تولی��د و توزیع س��وخت یورو 5، ام��کان تولید 

خودروی سواری با استاندارد آالیندگی یورو 5 وجود ندارد.
معافیت خودروسازان از اجرای برخی استانداردها موقتی است

این مقام مس��ئول در ادامه در پاس��خ به اینکه خودروسازان تا چه زمانی 
از پ��اس کردن برخی اس��تانداردها معاف هس��تند،  تصریح ک��رد: در حال 
حاض��ر خودروهای س��واری و تجاری از پاس کردن دو یا س��ه اس��تاندارد 
از اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه معاف ش��دند، اما مقرر شده ما و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( تا آخر سال گزارشی از وضعیت کارخانه ها 
برای ش��ورای عالی اس��تاندارد تهیه کنیم تا درباره فرصت خودروسازان در 

زمینه اجرای این استانداردها تصمیم گیری شود.
ب��ه گفته وی ب��ا توجه به اینکه به دلیل ش��رایط تحریم برخی از قطعات 
های تک موردنیاز برای اجرای این استانداردها باید بومی سازی شود تصمیم 
گرفته ش��ده تولید خودروس��ازان متوقف نشود و برای پاس کردن دو یا سه 

مورد از این استانداردها به خودروسازان فرصت داده شود.

سهمیه بنزین اسفندماه شارژ شد
جزییات دریافت بنزین انواع وسایل نقلیه

۶۰ لیتر س��همیه بنزین اس��فندماه خودروهای ش��خصی بدون هیچ گونه 
تغییری، س��اعت 2۴ شب چهارش��نبه ۳۰ بهمن ماه در کارت های هوشمند 

سوخت شارژ شد.
ب��ه گزارش خبرنگار مهر، ۶۰ لیتر س��همیه بنزین اس��فندماه خودروهای 
ش��خصی بدون هیچ گونه تغییری ساعت 2۴ شامگاه چهارشنبه )۳۰ بهمن( 

در کارت های هوشمند سوخت شارژ شد.
در اس��فندماه نیز مطابق ماه های گذشته ۶۰ لیتر سهمیه بنزین به کارت 
هوشمند س��وخت خودروهای ش��خصی و 25 لیتر بنزین به کارت سوخت 
موتورس��یکلت ها با ن��رخ ۱.5۰۰ تومان واریز می ش��ود، همچنین س��همیه 
س��وخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت 

مصرف سوخت واریز خواهد شد.
براساس این گزارش، از ساعت صفر روز جمعه )2۴ آبان ماه( سهمیه کامل 
ماه آبان سال ۱۳98 همه خودروها به کارت سوخت شخصی آنها واریز شد و 

سهمیه خودروهای شخصی به مدت شش ماه قابل ذخیره است.
اس��تفاده از سهمیه س��وخت تنها با اس��تفاده از کارت هوشمند سوخت 
ش��خصی میس��ر خواهد بود و در صورت اتمام س��همیه، مال��کان خودروها 

می توانند بنزین با نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومانی دریافت کنند.
سواری شخصی بنزینی: ۶۰ لیتر

سواری شخصی دوگانه سوز: ۳۰ لیتر
تاکسی بنزینی: ۴۰۰ لیتر

تاکسی دوگانه سوز: 2۰۰ لیتر
موتورسیکلت: 25 لیتر

وانت کم مصرف بنزینی: 2۰۰ لیتر
وانت کم مصرف دوگانه سوز: ۶۰ لیتر

وانت پُرمصرف بنزینی: ۳۰۰ لیتر
وانت پُرمصرف دوگانه سوز: ۱2۰ لیتر

آمبوالنس: 5۰۰ لیتر.

بررسی بازار خودروی پایتخت در پنج روز پایانی بهمن ماه گویای شرایط آرام تری 
نسبت به هفته گذشته است و نوسان قیمت ها در آن کمتر مشاهده می شود.

بررسی خبرنگار ایرنا از بازار خودروی تهران، رشد نسبی قیمت ها را نشان می دهد 
ک��ه به گفته کارشناس��ان بازار، دلیل اصلی آن بیان س��لیقه ای قیمت ها در فضای 
مجازی و کانال های تلگرامی، واتس اپی و ... و محدودیت عرضه خودروسازان است.

امروز هر دس��تگاه پراید ۱۱۱ به ۶۳ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ به 59.5 میلیون 
توم��ان، پرای��د ۱5۱ بین ۶۴ تا ۶5 میلیون تومان، تیب��ا هاچ بک ۷2 تا ۷۳ میلیون 
توم��ان، تیبا صندوقدار ۶8 میلیون تومان، س��اینا دنده ای ب��ه ۷5 میلیون تومان و 

کوئیک دنده ای 89 میلیون تومان قیمت خوردند.
همچنین هر دستگاه پژو ۴۰5 جی ال ایکس به 9۱ میلیون تومان، پژو ۴۰5 اس 
ال ایکس ۱۰9 میلیون تومان، دنا ساده ۱۴۰ میلیون تومان، سمند ال ایکس 9۶ تا 
9۷ میلیون تومان، پژو 2۰۶ ساده تیپ 2 به 98 میلیون تومان، پژو 2۰۶ ساده تیپ 
5 به ۱۱۷ میلیون تومان، پژو پارس ۱۱۶ تا ۱۱۷ میلیون تومان و پژو پارس با موتور 

تی یو5 به ۱۳۰ میلیون تومان قیمت گذاری شدند.
کارشناسان معتقدند اگر عرضه به اندازه کافی بود و سقف قیمتی برای خودروهای 

موجود در بازار تعیین می شد، شاهد رشد افسارگسیخته قیمت ها نبودیم.
به گفته کارشناسان، اگر سقف قیمتی وجود داشته باشد، آنگاه فردی که خودرو 
در اختیار دارد به قیمت گذار و تعیین کننده قیمت تبدیل نمی ش��ود؛ موضوعی که 

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان متولی آن است.
آن��ان یادآور می ش��وند: امروز اختالف قیم��ت 25 میلیون تومان��ی را در برخی 
خودروهای داخلی شاهدیم، در این شرایط همچنان تقاضا برای ثبت نام وجود دارد 
و آنهای��ی که خودرو در اختیار دارند با احتمال افزایش قیمت ها، از فروش دس��ت 

می کشند.
لزوم تعیین مرجع رسمی برای قیمت گذاری خودرو

کارشناسان بازار تاکید دارند که اگر به دنبال آرامش در بازار هستیم، باید سقف 
قیمت ها و میزان سود فروش مشخص باشد. همچنین مرجع رسمی قیمت گذاری 

خودرو اتاق اصناف یا اتحادیه نمایشگاه داران خودرو باشد.
آن��ان می گویند: اگر قیمت گذاری توس��ط این اتحادیه انجام می ش��د، قیمت ها 

هیچ گاه اینطور افسارگسیخته رشد نمی کرد.
کارشناسان به تعیین هماهنگ قیمت ها توسط گروه های تشکیل شده در فضای 
مجازی اش��اره کرده و تاکید دارند: باید با ارائه سقف قیمتی، فرصت سوءاستفاده را 

از برهم زنندگان بازار گرفت.
ب��ه گفته آنان، وقتی نتوان بازار خودرو را کنترل کرد، بازار لوازم یدکی و س��ایر 

خدمات خودرویی نیز از کنترل خارج می شود.
بر پایه مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا، در گروه مونتاژی ها هر دستگاه جک اس 
5 ب��ه ۳۶5 میلیون تومان، هایما اس ۷ به ۳۶8 میلیون تومان، پژو 2۰۰8 به ۴۳۰ 

میلیون تومان، س��راتو به ۶25 میلیون تومان و س��یتروئن سی ۳ به ۴۶5 میلیون 
تومان قیمت خوردند.

همچنین در گروه خارجی ها، هر دس��تگاه رنو تلیسمان 8۳5 میلیون تومان، رنو 
کولئوس یک میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان، النترا ۶25 میلیون تومان و هر دستگاه 

سانتافه یک میلیارد و 8۰ میلیون تومان قیمت گذاری شدند.
کارشناس��ان می گویند وقتی برای خودرو همچون لوازم خانگی سقف قیمتی و 
قیمت مصرف کننده مشخص باشد، آنگاه خرید خودرو در شهریور، مهر و اسفندماه 
فرقی نخواهد کرد، خودروی یک کاالی اساسی در زندگی شهری امروز است و اگر 

قیمت آن کنترل نشود اثر روانی بر مردم خواهد داشت.
در این زمینه، یک کارش��ناس خودرو به ایرنا، گفت: باید در ماه های گذشته که 
اختالف قیمت کارخانه و بازار خودروها به 2میلیون تومان رسیده بود، نهاد نظارتی 

کنترل ها را آغاز می کرد.
وی بیان داش��ت:  خودروسازان مایلند خودروهای تولیدی خود را در حاشیه بازار 
بفروش��ند، اما حاش��یه بازار هم باید سقف قیمتی داشته باشد نه اینکه هر کس به 

دلخواه خود قیمت بدهد.
این کارش��ناس تاکید کرد: باید یک بار برای همیشه قیمت خودروها آنالیز شود 
و در قانون سودی مشخص برای خرید و فروش ها در نظر گرفته شود؛ تنها در این 

صورت است که التهابات بازار فروکش خواهد کرد.

بازار پرنوسان خودرو و لزوم تعیین سقف قیمتی

خس��ارت س��االنه حوادث رانندگی به بیش از ۱۷ هزار نفر کش��ته، ۳5۰ هزار 
مجروح و ۱5 هزار میلیارد تومان رسیده که هزینه اقتصادی و اجتماعی سنگینی 
را به کش��ور تحمیل می کند، اما قرار است با اجرای طرح راننده محورشدن بیمه 

شخص ثالث این آمار کاهش پیدا کند.
به گزارش ایرنا، براساس برنامه ششم توسعه، با هدف کاهش خسارات جانی و  
مالی ناشی از حوادث رانندگی، باید بیمه های شخص ثالث راننده محور شوند که 

البته تاکنون اجرایی نشده است.
چندی اس��ت که زیرس��اخت های اجرای این طرح با همکاری دولت و نیروی 
انتظامی در حال آماده سازی است که انتظار می رود در اواسط سال آتی، عملیاتی 
شود. براساس این طرح، شرکت های بیمه موظفند براساس راننده محور بودن در 
بیمه ش��خص ثالث به هر دستگاه خودرو خس��ارت پرداخت کنند که طبق آن، 
رانن��دگان پرخطر که ریس��ک باالیی دارند حق بیمه بیش��تری پرداخت کرده و 

رانندگان قانون مدار از تخفیف های ویژه ای بهره مند خواهند شد.
۱5 هزار میلیارد تومان، خسارت ساالنه بیمه شخص ثالث

»پرویز خسروش��اهی« قائم مقام بیمه مرکزی جمهوری اسالمی روز جمعه در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در این باره گفت: در سال 9۷ حدود ۱2هزار 
میلیارد تومان خسارت در بخش بیمه شخص  ثالث پرداخت شده است که امسال 

برآورد می شود به ۱5هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
وی اضاف��ه ک��رد: تجربه جهانی نش��ان می ده��د که تفکیک بیمه گ��زاران به 
کم ریسک و پرریسک، کارایی نظام بیمه را باال برده و باعث اصالح رفتار رانندگان 

و کاهش حادثه آفرینی آنها می شود.
9.5 میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه نامه

قائم مقام بیمه مرکزی با اش��اره به جزییات اجرای طرح راننده محورشدن بیمه 

شخص ثالث در سال 99، افزود: اکنون حدود 85درصد وسایل نقلیه موتوری )به 
جز موتورسیکلت( بیمه شخص  ثالث را خریداری می کنند.

خسروش��اهی افزود: اما در بخش موتورس��یکلت، پوش��ش آن پایین است به 
طوری که از ۱۱ میلیون موتورس��یکلت فعال در کشور حدود ۱.5 میلیون دارای 

بیمه نامه شخص  ثالث هستند.
وی با اشاره به پیامدهای عدم پوشش بیمه شخص  ثالث، اضافه کرد: رانندگانی 
که دارای بیمه ش��خص  ثالث نیستند، به جز پرداخت خسارت، باید دو برابر حق 

بیمه شخص  ثالث، جریمه پرداخت کنند.
راننده محورشدن بیمه شخص  ثالث در سال 99

قائم مقام بیمه مرکزی درباره زمان اجرای طرح راننده محورشدن بیمه شخص 
 ثالث، اظهار داش��ت: بعید اس��ت که این طرح از ابتدای سال 99 اجرایی شود اما 

تالش می کنیم که این طرح در  سال 99 عملیاتی شود.
وی با اش��اره به تفاوت های طرح راننده محورش��دن بیمه شخص  ثالث با شیوه 
کنونی صدور این نوع بیمه نامه، گفت: اکنون برای تعیین حق بیمه تنها بررس��ی 
می ش��ود که آیا راننده، خس��ارت داش��ته اس��ت یا نه؟ و اینکه مثال خودرو چند 

سیلندر است.
خسروش��اهی اف��زود: ام��ا در ط��رح راننده محورش��دن بیمه ش��خص  ثالث، 
ویژگی ه��ای راننده در مرکز توجه قرار می گیرد که مهم ترین آنها رفتار رانندگی 

فرد متقاضی است.
وی اضاف��ه کرد: رفتار رانندگی اف��راد در بانک اطالعاتی نیروی انتظامی، ثبت 

شده است که باید آنها را اخذ و مدل سازی کرد.
قائم مق��ام بیمه مرکزی با بیان اینکه برای اخذ این اطالعات از نیروی انتظامی 
نیاز به هماهنگی بین دس��تگاهی و هماهنگ کردن س��امانه ها وجود دارد، ادامه 

داد: با مدل س��ازی می توان نمره ریس��ک را برای رانندگان صادر و براس��اس آن 
اق��دام ب��ه تعیین مبلغ حق بیمه ک��رد. وی با بیان اینکه ضریب خس��ارت بیمه 
ش��خص  ثالث اکنون حدود ۱۱۴درصد اس��ت، گفت: با اجرای این طرح ضریب 
خسارت این بخش کاهش خواهد یافت. خسروشاهی با اشاره به ضریب خسارت 
5۰ تا ۷۰درصدی بیمه ش��خص  ثالث در س��ایر کش��ورها، افزود: هدف اصلی از 

راننده محورکردن بیمه شخص  ثالث، کاهش حوادث رانندگی است.
وی اضافه کرد: حدود ۱۷ هزار کش��ته و ۳۶۰ هزار مجروح ناش��ی از حوادث 
رانندگی در سال 9۷ بوده است که تالش می شود از طریق طرح راننده محورکردن 

بیمه شخص ثالث، میزان آن را کاهش دهیم.
قائم مقام بیمه مرکزی خاطرنش��ان کرد: با اجرای این طرح، افراد پرریسک به 
دلیل افزایش حق بیمه به س��وی اصالح رفتار رانندگی خود حرکت می کنند که 

کاهش حوادث را به دنبال خواهد داشت.
کاهش حق بیمه رانندگان کم خطر

پی��ش از این نیز رئی��س کل بیمه مرکزی نیز به ایرنا در ای��ن باره گفته بود: 
عام��ل حدود ۷5درص��د تصادفات، اش��تباهات و عملکرد انس��انی اس��ت که با 

راننده محورکردن صدور بیمه نامه، تالش می شود این اشتباهات، اصالح شود.
وی با بیان اینکه باید تالش ش��ود که رانندگان ناچار به رعایت بیش��تر قوانین 
ش��ده و در نتیجه آمار تصادف��ات کاهش یابد، افزود: در زم��ان صدور بیمه های 
جدید به عواملی مانند س��ن راننده، مدت زمان اخذ گواهینامه، سابقه تصادفات و 

... توجه شده و حق بیمه براساس این عوامل تعیین و اخذ خواهد شد.
وی گفت: براس��اس این طرح، حق بیمه راننده ه��ای پرخطر افزایش می یابد، 
ام��ا در مقابل، راننده ه��ای کم خطر از معافیت ها و تخفیف��ات بیمه ای برخوردار 

خواهند شد.

تولید و عرضه محصوالت جدید ایران خودرو با همکاری قطعه س��ازان س��طح 
یک )Tier۱( با باالترین س��طح کیفی در جهت جلب رضایت مشتریان و کسب 

سهمی مناسب از بازارهای داخلی و بین المللی صورت خواهد گرفت.

ب��ه گزارش ایکوپرس، فرش��اد مقیم��ی مدیرعامل ایران خودرو در جلس��ه با 
مدیران و مس��ئوالن کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو گفت:  این در حالی است 

که ارتقای سطح کیفی محصوالت فعلی هم با جدیت دنبال می شود. 
وی افزود:  همه مش��تریان حق دارند ک��ه محصوالت و کاالهایی که خریداری 
می کنن��د باکیفیت باش��د و به همی��ن منظور عالوه بر ارتق��ای کیفیت، نوآوری 
محص��والت جدید نیز در ایران خودرو در دس��تور کار ما ق��رار گرفته به طوری 
که در تالش هستیم خودروهای جدیدی را در سال آینده به بازار عرضه کنیم.

مقیمی با اش��اره به  اهمیت کیفیت در تامین قطعات محصوالت ایران  خودرو 
گفت: هرگز در این زمینه کوتاه نخواهیم آمد، با اجرای مکانیزم های سختگیرانه 
اجازه ورود قطعات بی کیفیت را به خطوط تولید نخواهیم داد و هیچ وقت کیفیت 

را فدای افزایش تیراژ تولید نخواهیم کرد. 
مدیرعام��ل ایران خودرو تاکید کرد: ارتق��ای کیفیت در زنجیره تامین، تولید، 

مهندسی محصول، خدمات پس از فروش و لجستیک در اولویت این خودروساز 
قرار دارد و فرهنگ کیفیت و نظام خودکنترلی باید در تمام سطوح نهادینه شود.
وی تصریح کرد:  اس��تراتژی ایران خودرو بر استفاده از توان قطعه سازان ایرانی 
در طراحی و تولید و تامین بنا ش��ده اس��ت و الزامات س��ختگیرانه کیفی برای 

صادرات محصول به بازارهای هدف تدوین و اجرا خواهیم کرد.
مقیم��ی بر لزوم تدوین برنامه های تحولی در س��اختار کیفی از زنجیره تامین 
تا طراحی و تولید محصول نهایی تاکید کرد و خاطرنش��ان ساخت: همه مدیران 

ایران خودرو باید در برابر موضوع کیفیت پاسخگو باشند.
مدیرعام��ل ایران خودرو از بازنگ��ری در نظام کنترل کیفی قطعات خبر داد و 
گفت: باید دس��ت کم برای تامین هر قطعه دو منبع داش��ته باشیم و تک سورس 

بودن قطعات به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
در ادامه حس��ن وفادار، نایب رئیس هیات مدی��ره و قائم مقام مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو در کیفیت خاطرنش��ان کرد:  فرآیند توسعه و ارتقای سطح 
کیفی فرآیندهای تولید، محصوالت و خدمات با توجه به اهداف تدوین ش��ده در 
برنام��ه کالن و راهبردی ایران خودرو به  صورت مس��تمر تدوین، اجرا و در حال 
پایش اس��ت. وی افزود: پروژه ه��ای ارتقای کیفی محصوالت تولیدی در س��ال 

جاری تدوین و بیش از 9۰درصد آنها اجرایی شده که دستیابی به سه ستاره در 
محص��ول پارس، بیانگر جدیت مجموعه ایران خودرو در اجرای برنامه های بهبود 

و ارتقای کیفیت محصوالت است.
وفادار اعالم کرد: ستاره سوم پارس،  پنجمین ستاره ارتقای کیفیت محصوالت 
ای��ران خودرو در س��ال جاری بوده و پیش از این محصوالت دناپالس و س��ورن 
به ترتیب به ۴ و ۳ س��تاره کیفی ارتقا یافته اند و همچنین محصوالت پژو 2۰۷ 
صندوق��دار و پ��ارس اتوماتیک نیز به ترتیب ۴ و ۳ س��تاره کیفیت را از آن خود 
کرده ان��د. وفادار ارزیابی رضایت مش��تریان از کیفیت اولی��ه محصوالت در بازه 
زمانی س��ه ماهه اول مالکیت محصول در شاخص IQS را از جمله شاخص های 
مهم در ارزیابی های ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران خواند و گفت: 
تعداد ایرادات اعالم شده در ۱۰۰ دستگاه خودروی تحویل شده به مشتریان ایران 
خودرو در ش��ش ماهه ابتدایی س��ال 98 نسبت به ش��ش ماهه ابتدایی سال 9۷ 

حدود ۷درصد بهبود )کاهش ایراد( را تجربه کرده است.
وی افزود: در حال حاضر تمامی محصوالت تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو 
دارای رضایتی باالتر از اهداف اعالم شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

)متوسط صنعت( هستند.

قائم مقام بیمه مرکزی:

کاهش تلفات 17 هزار نفری حوادث رانندگی با راننده محورشدن بیمه
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کسب و کارامـروز8

نخستین نمایش��گاه عکس کارآفرینان برتر مناطق روستایی و محروم کشور 
روز گذشته میزبان دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری بود؛ نمایشگاهی که از روز گذشته در پیاده راه دانشگاه 

تهران برپا ش��ده و تا دهم اسفندماه ادامه خواهد 
داش��ت. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نقل 
از س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان این 
نمایش��گاه همزمان با روز مل��ی اقتصاد مقاومتی 
و کارآفرینی توس��ط آژانس عکس مستند سو، با 
موضوع کارآفرینان برتر مناطق روستایی و محروم 
سراس��ر کش��ور به صورت نمایش خیابانی ایجاد 
شده است. پرویز کرمی، دبیر ستاد فرهنگ سازی 
اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری در بازدید از این نمایش��گاه، گفت: برای 
نمای��ش امی��د و اعتماد به نف��س کارآفرینان در 
جای جای ایران اس��المی بهتری��ن، ماندگارترین 

و تاثیرگذارتری��ن روش اس��تفاده از زبان هنر اس��ت که دوس��تان ما در آژانس 
س��و این مهم را طی پنج س��ال واقع نگاری با نگاه دوربین عکاسی ثبت کرده  و 
اکنون به نمایش عمومی گذاش��ته اند. وی افزود: این نمایش��گاه حاصل کار این 

عکاسان و کنشگران اجتماعی اس��ت. من به آنها خداقوت می گویم و امیدوارم 
ای��ن توان، عالقه و انگیزه در آینده ای نزدیک در قالب یک ش��تاب دهنده حوزه 
هنر و صنایع خالق به کمک ترویج فرهنگ کارآفرینی ملی بیاید.  کرمی ادامه 
داد: من بارها گفته ام، اگر قرار است دستاوردهای 
علمی و فناوری کشور یا تعبیراتی که در روایت  
فتوح��ات جهاد عل��م و فناوری وجود داش��ته 
اس��ت را به جامعه نش��ان بدهیم، حتما باید از 
توان فیلم س��ازان و عکاس��ان خوب کشور برای 
ماندگاری، توضیح، بس��ط موض��وع و کمک به 
گفتمان سازی استفاده کنیم. ما به زبان پرنفوذ 
هنر، خصوصا در بع��د تصویر و فیلم نیاز داریم. 
دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در 
ادامه بیان کرد: فکر می کنم نهادهای متولی هر 
چقدر ازاین دست جشنواره ها، حمایت بیشتری 
داشته باشند و رصد بیشتری در باب آنها صورت 
گیرد، اینها می توانند در ماندگاری موضوعات و جهاد فتوحات علم و فناوری به 
ما کمک کنند. اگر به این موارد توجه مکفی را نداش��ته باش��یم، درواقع حال و 

پیشینه خودمان را ضعیف کرده ایم.

دانش بنیان های صادراتی چهارم اس��فندماه امس��ال میهمان س��ورنا ستاری 
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری می ش��وند. میهمانی که قرار اس��ت با 
حضور در این جمع، هم با دس��تاوردها و مش��کالت آنها آش��نا ش��ود و هم از 

برگزیدگان صادراتی تقدیر کند.
 به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئی��س جمهوری 
روزه��ای ابتدای��ی آخرین ماه س��ال 98 را به 
حض��ور در نشس��ت ش��رکت های دانش بنیان 
صادرات��ی اختصاص داده اس��ت؛ نشس��تی که 
قرار اس��ت با ارائه نهادهای مالی، توس��عه ای و 
حمایتی، پرس��ش و پاسخ شرکت ها و تقدیر از 

صادرکنندگان برتر برگزار شود.
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
یک��ی از پیش ق��راوالن ایج��اد و توس��عه بازار 
محصوالت دانش بنیان اس��ت و این مهم را در 

بطن زیست بوم فناوری و نوآوری با همکاری همه بازیگران این عرصه به پیش 
برده اس��ت، به گونه ای که در کنار فراهم ش��دن بازار فروش این محصوالت در 
داخل کش��ور، برخی دانش بنیان های داخلی توانسته اند به بازارهای بین المللی 

هم رخنه کنند.
حضور آنها در بازارهای جهانی یکی از افتخارات زیست بوم فناوری و نوآوری 
در کشور است. بر همین مبنا، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، چهارم 
اسفندماه س��ال جاری با حضور در نمایشگاه 
بین الملل��ی ته��ران و در جمع ش��رکت های 
دانش بنیان صادراتی از برترین های آنها تقدیر 

خواهد کرد.
در این نشس��ت مسئوالن و مدیران مرتبط 
با ح��وزه ص��ادرات کش��ور از جمل��ه ئییس 
س��ازمان توس��عه تجارت، مدیرعام��ل بانک 
توس��عه صادرات، مدیرعامل صندوق ضمانت 
ص��ادرات، نایب رئی��س اتاق بازرگان��ی و نیز 
مس��ئوالن صندوق ن��وآوری و ش��کوفایی و 
وزارت امور خارجه هم حضور خواهند داشت.

در حاش��یه ای��ن نشس��ت، دو تفاهم نام��ه 
هم��کاری میان مرک��ز تعام��الت بین المللی 
علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و س��ازمان توس��عه 
تجارت و اتاق بازرگانی با هدف توس��عه زیرس��اخت های ص��ادرات دانش بنیان 

منعقد می شود.

دانش بنیان های صادراتی گردهم جمع می شوندنمایشگاه عکس کارآفرینان برتر مناطق محروم برپا شد

ب��ا حضور معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری تفاهم  نامه های 
همکاری میان ش��رکت های دانش بنیان قطعه س��از و گروه صنعتی 
ایران خودرو منعقد ش��د تا رون��د تولید ایران س��اخت قطعات این 
صنعت با پررنگ شدن نقش فعاالن زیست بوم نوآوری شتاب بگیرد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری 
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری مهمان گروه صنعتی ایران 
خودرو ش��د تا ب��ا امضای چن��د تفاهم نامه همکاری میان ش��رکت 
س��اپکو، ش��رکت های دانش بنیان و پارک فن��اوری پردیس معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، روند توسعه صنعت خودروسازی 

به کمک فعاالن زیست بوم نوآوری شتاب بگیرد.
نوآوری دانش بنیان ها از خودروسازی صنعتی پویا می سازد

در این مراس��م س��تاری با تأکید بر ایجاد زمین��ه حضور نوآوری 
ش��رکت های دانش بنیان در صنعت خودروس��ازی کشور گفت: باید 
تصمی��م بگیریم که از بی��ن کارخانه داری، خودروس��ازی و صنعت 
خودرو در پی کدام هس��تیم. مرز می��ان دانش بنیان بودن یا نبودن 

یک صنعت نوآور و پویا، همین جا آشکار می شود.
س��تاری با بیان اینکه  صنعت، پذیرای نوآوری و کسب وکارهای 
دانش بنیان و محلی برای توسعه نوآوری است، افزود: کارخانه داری 
نی��ازی به نیروی انس��انی متخصص ن��دارد و محدود ب��ه ابزارهای 
وارداتی اس��ت. در حالی که صنعت به دنبال نوآوری، ماشین سازی 

و طراحی است و کارخانه داری در نقطه آغاز خود باقی می ماند.
رئیس بنیاد ملی نخب��گان، ظرفیت بیش از ۴میلیون و 5۰۰هزار 
نفری نیروی انس��انی را فرصتی برای توسعه صنایع و تزریق نوآوری 
به آنها دانست و گفت: ظرفیت نیروی انسانی خالق و دانش آموخته 
ضرورت ایجاد صنعت دانش بنیان را دوچندان می کند و با اس��تفاده 
از ای��ن ظرفیت خارق العاده باید بتوانیم به صنعتی دس��ت یابیم که 

با سوار شدن به نوآوری ها، شاهد صنعت پیشرفته خودرو باشیم.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد: خوش��بختانه 
این اتفاق به تدریج در صنعت خودرو در حال تحقق است و االن به 
جایی رسیده ایم که طراحی در این صنعت رخ می دهد. وقتی پلتفرم 
و زیرس��اخت طراحی در اختیار کشور باشد، دانش ایجادشده از این 

صنعت موجب خلق ارزش افزوده و اشتغال واقعی می شود.
س��تاری همچنین بیان ک��رد: در این ص��ورت می توانیم همپای 
کش��ورهای پیش��رفته مدل های کارآمد و جدید خ��ودرو را مطابق 
ب��ا فرهن��گ بوم��ی و نیازه��ای جامعه در ش��کل روزآم��د تولید و 
تجاری س��ازی کنیم. محصوالتی که می توانن��د به بازارهای خارجی 

راه پیدا کنند.
عزم صنعت خودروسازی ایران برای پیشرفت جدی است

رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنی��ان در ادامه گفت: 
خوش��حالم که ش��اهد آغاز ای��ن روند هس��تم و ایران خ��ودرو در 
همکاری با صندوق نوآوری و ش��کوفایی با برگزاری رویداد نیازهای 
فناورانه صنعت خودرو، نشان داد که عزم صنعت خودروسازی ایران 
برای پیش��رفت و توسعه به کمک نوآوری و فناوری دانش بنیان ها و 

استارت آپ ها جدی است.
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری با بی��ان اینکه صنعت 
خ��ودرو اقتصاد بزرگی را در دل خ��ود دارد، گفت: این صنعت مرز 
فناوری ه��ای مختلف را درمی نوردد و از زیس��ت فن��اوری تا هوش 

مصنوعی را درگیر می کند. استفاده از این فناوری ها در دنیا به یک 
بحث جدی تبدیل ش��ده اس��ت و صنایع بزرگ ناگزیر از حرکت در 
مسیر اس��تفاده از فناوری ها و حرکت به سوی توسعه به طور مثال 

در حوزه هوشمندسازی هستند.
ستاری ادامه داد: اگر صنعت خودروسازی به این مسیر ورود نکند، 
قطعا میدان را به ش��رکت های خالق و نوآوری که الزاما خودروساز 
نیس��تند اما بر مدار ن��وآوری حرکت می کنند، واگ��ذار می کند. راه 
توس��عه این صنایع اس��تفاده از نوآوری های جدیدی است که هم با 
قیمت و کیفیت رقابتی مورد اس��تقبال جامعه قرار بگیرد و توس��عه 

دانش این حوزه را در پی داشته باشد.
به گفته وی، در حال حاضر شرکت های دانش بنیانی در حوزه های 
مختلفی مانند هوش مصنوعی داریم که صنعت خودروسازی کشور 
می توان��د نیاز خود را برای آنها تعریف کند و با مدیریت روی آن در 
همکاری با این شرکت ها ضمن رفع آن نیاز به دستاوردهای تازه ای 

دست پیدا کند.
رئی��س بنی��اد ملی نخب��گان همچنین بی��ان ک��رد: فناوری های 
پیش��رفته مزیت هایی را به خودرو ارائه می دهد که عالوه بر کاهش 
هزینه های تمام ش��ده و افزایش کیفیت فرآورده های تولیدی، زمینه 
را برای توسعه فناوری و پیشرفت کشور در این حوزه هموار می کند. 
به کمک فناوری این ش��رکت ها اس��ت که صنع��ت خودرو می تواند 

نوآوری و پیشرفت را ضمیمه تولیدات خود قرار دهد.
ستاری در پایان گفت: برای تحقق این موضوع مهم باید با نگرشی 
تازه به ش��رکت های دانش بنیان نگریس��ته شود و در تمام شرایط از 
جمله اکنون که س��ایه تحریم ها بر این صنعت گسترده شده است، 
درها برای اس��تفاده از توانمندی ش��رکت های دانش بنیان گش��وده 

باشد و از فعاالن زیست بوم نوآوری استقبال شود.
تعامل میان فعاالن دانش بنیان و صنعت خودرو 

براس��اس این گزارش، با حض��ور معاون علم��ی و فناوری رئیس 
جمه��وری، رئیس گ��روه صنعتی ایران خودرو در این مراس��م پنج 
تفاهم نام��ه هم��کاری فناورانه بین ش��رکت س��اپکو، ش��رکت های 

دانش بنیان و پارک فناوری پردیس امضا شد.
نخس��تین تفاهم نامه با محوریت ایجاد فن ب��ازار تخصصی خودرو 
می��ان پ��ارک فن��اوری پردیس معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری و س��اپکو، ب��ا حضور پیرمحم��دی مدیرعامل س��اپکو و 

صفاری نیا رئیس پارک فناوری پردیس منعقد شد.
تفاهم نامه بعدی میان ش��رکت دانش بنیان رویال صنعت و ساپکو 
با محوریت پیاده سازی سامانه  emp برای نخستین بار در کشور بر 
روی خودروها پیاده سازی می شود. با تحقق این طرح فناور بیش از 
۱5۰ میلیون  صرفه جویی ارزی صورت می گیرد. همچنین ش��رکت 
دانش بنیان سیال نیرو صنعت با محوریت توسعه فرمان هیدرولیک 
در پلتفرم خودرو با این شرکت خودروساز تفاهم نامه همکاری امضا 

کرد.
شرکت دانش بنیان فدک صنعت پویاشاد با محوریت تولید »ایران 
ساخت« گاز مصرفی در خنک کننده خودرو نیز تفاهم نامه بعدی را 
با شرکت س��اپکو منعقد کرد. براساس این تفاهم نامه های همکاری 
در حوزه قطعه س��ازی از ش��رکت های دانش بنیان ایران که نیازهای 

صنعت خودروسازی را تأمین کنند، حمایت می شود.

سـال گذشـته دمای کره زمین به باالترین حد خود رسـید. وقوع چند فاجعه نظیر آتش سـوزی اسـترالیا، یکی از پیامدهای آن بود. 
همیـن امر باعث شـد تا بسـیاری از برندها به دنبال ایفای نقش بـرای جلوگیری از این تهدید جهانی باشـند. در این بین جف بزوس از 
جمله چهره های فعال بوده و پس از طرح خود برای کمک به کاهش گسـترش ویروس کرونا، در جدیدترین پسـت خود در اینسـتاگرام 
از اختصاص 10 میلیارد دالر برای ایجاد یک موسسـه تحقیقاتی خبر داده اسـت. درواقع این بنیاد قرار است که کمک های بسیاری را به 

با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نهضت داخلی سازی صنعت خودرو شتاب می گیرد

اقدام جدید جف بزوس در راستای مقابله با تغییرات آب و هوایی
به قلم: جی پیترز  )نویسنده حوزه تکنولوژی و کسب وکار( - مترجم: امیر آل علی

دریچــه

دهم اس��فندماه امس��ال آخرین مهلت ب��رای فعاالن، صنعتگ��ران و فارغ التحصیالن 
حوزه تولید فرآورده های آبزی و زیس��ت فناوری دریایی اس��ت ت��ا در برنامه حمایت از 
طرح های تولیدی این حوزه مش��ارکت کنند. آذرماه امس��ال ی��ک تفاهم نامه همکاری 
س��ه جانبه میان مرکز توس��عه فناوری راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری، ستاد 
توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و گروه توسعه صنایع 
غذایی تحفه منعقد ش��د. این تفاهم نامه با هدف راه اندازی ش��تاب دهنده تخصصی در 
حوزه فرآورده های آبزیان و زیس��ت فناوری دریا به امضا رسید تا براساس آن، تولید این 
نوع محصوالت در کش��ور، ش��تاب گیرد. »تولید امگا۳ از ان��واع آبزیان و ضایعات آن«، 
»تولید کیتین و کیتوزان از پوسته میگو« و »تولید ژالتین از ضایعات آبزیان« از جمله 

موضوعاتی است که در این تفاهم نامه بر تولید آنها تاکید شده است.

طی یک تفاهم نامه سه جانبه

تولید فرآورده های آبزی شتاب می گیرد

شنبه
3 اسفند 1398

شماره 1498
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توان بخش��ی در کنار پیش��گیری و درمان اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند. 
ع��ده  ای از بیماران بعد از آنکه بهبود پیدا می کنند به حمایت های توانبخش��ی 

نیازمند هستند تا بتوانند به زندگی عادی خود بازگردند.
دان��ش  »پوین��دگان  دانش بنی��ان  ش��رکت 
سیستم های توان افزای پاسارگاد« با به کارگیری 
و  الکترونی��ک  ب��رق،  رش��ته های  متخصص��ان 
گرایش های مختلف مکانیک توانس��ته اس��ت به 
دان��ش طراحی و تولید روبات اس��کلتی دس��ت 
پیدا کن��د و ایران را در گروه کش��ورهای دارنده 
این فناوری پیش��رفته قرار دهد. س��ید مصطفی 
دانش بنی��ان  ش��رکت  مدیرعام��ل  حوائج��ی، 
توان اف��زای  سیس��تم های  دان��ش  »پوین��دگان 
پاس��ارگاد )پداس��یس(« درب��اره محص��ول این 
ش��رکت که »روبات اسکلت بیرونی اکسوپد« نام 
دارد، گفت: این محص��ول برای افرادی که دچار 
فلج پا هس��تند طراحی شده است. این روبات به 

ف��رد در راه رفتن و همچنین نشس��ت و برخاس��ت کمک می کن��د و می تواند 
جایگزین ویلچر شود. حوائجی به ویژگی های این محصول اشاره و توضیح داد: 
این روبات امکان ایستادن، نشستن و راه رفتن را فراهم می کند و به آنان آزادی 

عمل بیشتری در زندگی می دهد. همچنین استفاده از این روبات باعث تحرک 
بیشتر در نتیجه موجب تنظیم فشار خون می شود و همچنین باعث جلوگیری 
از مش��کالت گوارش��ی و کلیوی، زخم بس��تر، بهبود تنفس و نیز جلوگیری از 

تضعیف ماهیچه های بدن می شود.
این فعال فناور گفت: روبات اس��کلت بیرونی 
اکس��وپد در دو نس��خه درمانگاه��ی و نس��خه 
ش��خصی قابل ارائه است. در نسخه درمانگاهی 
این محصول به همراه حام��ل نگهدارنده کاربر 
و  نرم اف��زار وی��ژه کنترل روبات ارائه می ش��ود 
که کاربر زیر نظر پزش��ک از دس��تگاه استفاده 

می کند.
در نس��خه دوم، روب��ات ب��ه هم��راه عصا و 
دیگر تجهیزات جانبی مث��ل باتری و کامپیوتر 
کنترل کنن��ده داخل��ی قابل ارائه اس��ت و فرد 
اس��تفاده کننده می توان��د از آن در خان��ه و یا 

مکان های دیگر استفاده کند.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنی��ان »پویندگان دانش سیس��تم های توان افزای 
پاس��ارگاد« درباره مش��خصات فنی این روبات توضیح داد: وزن این روبات 29 

کیلوگرم و دارای چهار مفصل فعال و دو مفصل غیرفعال است.

رئیس دانش��گاه علم و فرهنگ از آمادگی این دانش��گاه برای اشتراک گذاری 
تجربیات کارآفرینی و کسب و کار با دانشگاه  اروپایی ارمنستان خبر داد.

به گزارش ایس��نا، دکتر هاش��می در حاش��یه بازدید  هیات همراه دانشگاه 
اروپایی جمهوری ارمنس��تان از دانش��گاه علم و 
فرهنگ، گفت: این دانش��گاه به واسطه وابستگی 
به جهاد دانشگاهی و رویکرد کارآفرینی در بخش 
ایجاد کس��ب و کاره��ای دانش بنی��ان تجربیات 
خوب��ی دارد ک��ه می تواند ب��ا دانش��گاه اروپایی 

ارمنستان به اشتراک بگذارد. 
وی در ادام��ه اف��زود: س��مپوزیوم بین المللی 
گردشگری با همکاری س��فارت اتریش و انجمن 
نیچرفرن��د اروپ��ا در ای��ران در دانش��گاه علم و 
فرهنگ برگزار ش��د که خروجی آن اس��تارت آپ
DPL است که تعداد زیادی دانشجو، راهنمایان 
کوهس��تان و راهنمایان تخصصی در آن مشغول 
ب��ه کار هس��تند و جامع��ه محل��ی و بحث های 

اکوتوریسمی را مدنظر دارند.
رئیس دانش��گاه علم و فرهنگ ادامه داد: سمینار وب پژوهی نیز یکی دیگر از 
فعالیت های بین المللی پژوهش��ی دانشگاه علم و فرهنگ است که امسال برای 

ششمین سال متوالی برگزار می شود و از شاخص های الزم در حوزه بین المللی 
برخوردار است.

دکتر هاش��می از سمینار بین المللی گردشگری و معنویت نیز به عنوان یکی 
دیگر از رویدادهای پژوهش��ی این دانشگاه یاد 
کرد و افزود: دپارتمان گردش��گری و معنویت با 
نظریه جدید خود در این سمینار به نقد، تحلیل 

و ترویج این دیدگاه می پردازد.
در ادام��ه دکتر بیش��اریان، رئیس دانش��گاه 
اروپایی ارمنس��تان نیز گفت: دانش��گاه اروپایی 
ارمنس��تان عضو یوراژه )اتحادیه دانش��گاه های 
اروپایی( بین دولتی محسوب می شود و براساس 
قراردادهای علمی-فرهنگی و همکاری مشترک 
بین اتری��ش، آلمان، فرانس��ه با ه��دف ترویج 
آموزش س��بک اروپایی در ارمنس��تان تاسیس 
ش��ده و تمایل ب��ه همکاری با دانش��گاه علم و 

فرهنگ ایران دارد. 
وی افزود: این دانش��گاه در بخش گردشگری، گردشگری سالمت، الگوهای 
کارآفرینی و س��لول های بنی��ادی رویان تمایل به همکاری با دانش��گاه علم و 

فرهنگ دارد.

 آمادگی دانشگاه علم و فرهنگفناوری بومی روبات به کمک افراد توان یاب می آید
برای اشتراک گذاری تجربیات کارآفرینی با دانشگاه  اروپایی ارمنستان

رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی بنی��اد ملی نخبگان در 
اختتامیه نخستین دوره از جش��نواره »فیلم نوآوری و فناوری« 
هنر را زبانی گویا و موثر برای برای ش��تاب دادن به روند توسعه 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها و اکوسیستم کارآفرینی 
دانست که با ایجاد تعامل میان هنرمندان و فعاالن عرصه علم و 

فناوری این امر محقق می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، زیست بوم 
فن��اوری و نوآوری با همت نیروی متخصص انس��انی با ش��تاب 
مس��یر حرکت و رش��د خود را طی می کن��د، در این میان زبان 
هن��ر ابزاری موثر برای فرهنگ س��ازی حوزه عل��م و فناوری در 

جامعه است.
در این راس��تا نخستین دوره از جشنواره »فیلم کوتاه نوآوری 
و فن��اوری« برگزار ش��د و همزم��ان با روز اقتص��اد مقاومتی و 

کارآفرینی به کار خود پایان داد.
پرویز کرمی، دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنیان 
معاون��ت علمی و فناوری در اختتامیه ای��ن رویداد که با حضور 
استاندار قم و جمعی از مسئوالن و هنرمندان برگزار شد، گفت: 
هنرمندان با حضور در این جشنواره کمک کردند تا فعالیت های 
فناوران��ه و نوآورانه بهتر و غنی تر با زبان هنر صنعت س��ینما به 
جامعه عرضه شود. برای موفقیت در این حوزه باید فعالیت های 
فرهنگ��ی و هن��ری از جمله »فیلم« برجس��ته ش��ود. همچون 
اقدامات کشور در حوزه نوآوری یا فناوری که در سال های اخیر 
ورود مناسبی داشتیم و شاهد درخشش در این حوزه ها هستیم.
کرمی با بیان اینک��ه معاونت علمی تاکید مقام معظم رهبری 
ب��رای تبدیل گفتمان عل��م و فناوری به عن��وان گفتمان غالب 
در جامع��ه را س��رلوحه فعالیت خود قرار داد، بی��ان کرد: برای 
تحق��ق این هدف نیاز ب��ود تا تمام مردم و ب��ه خصوص صدا و 
س��یما، رس��انه ها و فیلم و س��ینما در این حوزه درگیر ش��وند. 
روزهای نخس��ت حتی مردم با کلم��ه پارک های علم و فناوری، 
اس��تارت آپ ها و فعالیت های آنها آش��نایی نداش��تند، اما اکنون 
ب��ا کمک اهالی رس��انه و فرهنگ و هنر ای��ن گفتمان به خوبی 
در کش��ور ش��کل گرفته اس��ت. مقام معظم رهبری با تاکیدات 
جریان س��از خ��ود مانند نهض��ت تولید علم و فن��اوری، جنبش 
نرم اف��زاری، دانش محوری و اقتصاد دانش بنی��ان در جامعه این 

حرکت را آغاز کردند تا امروز به این نقطه رسیده ایم.
وی ادامه داد: موضوع علم و فناوری در جامعه گفتمان مسلط 
نمی شود، مگر اینکه زبان گویای هنر آن را حمایت کند. در حال 
حاضر نزدیک به 5 هزار شرکت دانش بنیان و ۶هزار استارت آپ 
در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور فعال هستند اما در استان 
قم ۷۰ ش��رکت دانش بنیان وج��ود دارد. در صورتی که ظرفیت 

این استان برای این شرکت ها بیشتر از این تعداد است.
دبیر ستاد فرهنگ س��اری اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و 
فناوری ب��ا بیان اینکه البته حرکت ه��ای خوبی در حوزه علم و 
فناوری در این اس��تان آغاز ش��ده است، افزود: با توجه به وجود 
حوزه علمیه قم و س��ایر دانش��گاه ها این استان باید محل ظهور 
استارت آپ های حوزه علوم انسانی باشد. اکنون جای خالی مرکز 
نوآوری و کارخانه نوآوری در ش��هر قم حس می ش��ود. استاندار 
ق��م این مطالبه را از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 

برای راه اندازی این مراکز داش��ته باشند تا ش��اهد رونق بیشتر 
فعالیت های زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در این استان باشیم. 
رئیس جمهور نیز در افتتاح کارخانه نوآوری آزادی بر راه اندازی 

این نوع کارخانه ها در هر استان تاکید کردند.
کرم��ی همچنین بیان ک��رد: کارخانه های ن��وآوری پلتفرمی 
اس��ت که از فضای متروک یا غیر قابل اس��تفاده درون ش��هرها 
را به مکانی برای اس��تقرار ش��تاب دهنده های حوزه های مختلف 
و محل زایش اس��تارت آپ ها تبدی��ل می کند. افراد دارای ایده و 
استارت آپ ها در این مکان استقرار می یابند، رشد می کنند تا در 
نهایت ش��رکت خود را راه اندازی و ایده خود را پرورش دهند و 

رفع کننده نیاز جامعه باشند.
مش��اور معاون علم��ی و فناوری رئیس جمه��وری با تاکید بر 
ش��کل گیری ش��رکت های فناور در حوزه فرهن��گ و هنر گفت: 
هنرمندان ایرانی در جشنواره های متعدد هنری مانند انیمیشن، 
آثار هنری و فیلم صاحب نام هس��تند. سینمای ما برنده اسکار 
اس��ت و اکثر جوایز بین المللی را از آن خود کرده اس��ت، اما در 
تولید مشکل وجود دارد و مشکل آن فردمحوری و تولید متکی 
بر فرد و هنرمند اس��ت، در صورتی که در دنیا این ش��رکت های 
بزرگ فیلم سازی هستند که صاحب نامند. در ایران نیز باید این 
ش��رکت ها ش��کل گیرد تا فرهن��گ و هنر و در کن��ار آن حوزه 
علم و فناوری رش��د کند. گردش مال��ی در حوزه صنایع خالق 
2هزار و ۷۰۰ میلیارد دالر اس��ت که حداقل یک درصد آن باید 
ش��امل کشور ما شود. این ممکن نیس��ت مگر با به وجود آمدن 

شرکت های حوزه هنر.
کرم��ی در پایان بیان کرد: در حال حاض��ر نزدیک به 5 هزار 
شرکت دانش بنیان در کشور فعال هستند که برای بیش از ۳۰۰ 
هزار نفر اشتغال زایی داش��ته اند. همچنین درآمد این شرکت ها 
س��ال گذشته 9۰ هزار میلیارد تومان بود که یک چهارم بودجه 

کل کشور می شود.
براس��اس این گزارش، آیین اختتامیه نخستین جشنواره فیلم 

کوتاه نوآوری و فناوری در تاالر مرکزی شهر قم برگزار شد.
در این مراس��م همچنین بهرام سرمس��ت اس��تاندار قم، سید 
حسین اخوان علوی رئیس پارک علم و فناوری قم، سید موسی 
حس��ینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم نکاتی را 
درخص��وص لزوم توجه به موضوع تولیدات فرهنگی و هنری در 

حوزه علم و فناوری داشتند.
با ۱۶۳ اثر که در مجموع به دبیرخانه نخستین جشنواره فیلم 
کوتاه نوآوری و فناوری این استان ارسال شده بود، آغاز و از این 
بین 2۱ اثر پس از داوری به بخش نهایی راه یافت و برگزیدگان 
در پنج بخش رپرتاژ آگهی، کلیپ ، انیمیش��ن، موش��ن گرافیک، 
بخش های جنبی آماتور و حرفه ای و بخش موبایلی و بخش ویژه 

شامل شهدای فناوری و وقف تجلیل شدند.
تقویت فیلم س��ازی در حوزه فناوری، حمایت مادی و معنوی 
از هنرمن��دان عرصه فناوری، ارتقای آم��وزش، تحلیل، تبیین و 
روش های س��اخت انواع فیلم های مس��تند و غیرمس��تند برای 
معرفی و شناس��ایی نخبگان و صاحب��ان ایده های جدید، کمک 
به فرآیند تجاری س��ازی ایده و محصوالت دانش بنیان، از جمله 

اهداف این جشنواره بود.

تمامـی گروه هـای فعال و دغدغه مند انجام دهد. حال باید دید که این اقدام ثروتمندترین فرد جهان، تا چه حد تاثیرگذار و نتیجه بخش 
خواهد بود. همچنین پیش بینی می شـود که این موسسـه به مکانی برای تامین بودجه طرح های مناسب نیز تبدیل شود. به همین خاطر 

اصال بعید نیست که بازهم شاهد کمک مالی جف بزوس به این مجموعه باشیم. 
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رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان در جشنواره فیلم نوآوری و فناوری:

بهره گیری از زبان هنر توسعه شرکت های دانش بنیان را شتاب می دهد

اقدام جدید جف بزوس در راستای مقابله با تغییرات آب و هوایی
به قلم: جی پیترز  )نویسنده حوزه تکنولوژی و کسب وکار( - مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

ب��ا حضور معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری، وزیر صنع��ت، معدن و تجارت و 
استاندار البرز، تفاهم نامه چهارجانبه همکاری ایجاد »شهرک تحقیقاتی کاوش« منعقد 
ش��د تا زیست بوم فعالیت های نوآورانه رونق و توس��عه پیدا کند. ظهر دیروز و با حضور 
سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، تفاهم نامه چهارجانبه همکاری 
توس��عه زیست بوم شهرک تحقیقاتی کاوش بین وزارت صمت، معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، استانداری البرز و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران امضا شد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراسم با بیان اینکه استان البرز اکنون 
قطب توسعه بس��یاری از فناوری ها از جمله زیست فناوری است، ادامه داد: استان البرز 
در برخی از حوزه های فناوری به حدی از توانمندی رس��یده است که یک قطب در آن 

حوزه فناوری به شمار می رود.

»کاوش« به زیست بوم نوآوری »البرز« 
می پیوندد



انتخاب نام مناس��ب برای ش��رکت ی��ا برند اهمیت بس��یار زی��ادی دارد. اغلب 
کارآفرین��ان زمان زیادی برای انتخ��اب نام اختصاص می دهند. دلیل اصلی این امر 
اهمیت این موضوع در سرنوشت برندهاست و مخاطب هدف نخستین برخوردش با 
برند ما مشاهده نام  آن است. بنابراین در صورت انتخاب نامی دقیق امکان موفقیت  

ما در جلب نظر مخاطب هدف و تبدیل آنها به مشتریان افزایش خواهد یافت. 
امروزه اغلب برندهای بزرگ دارای نام های زیبا و جذابی هستند. به عنوان مثال، 
برند فیس بوک از نام س��اده و تاثیرگذاری س��ود می برد. ماجرای انتخاب این نام به 
خوبی در فیلم »ش��بکه اجتماعی« با بازی جاستین تیمبرلیک و اندرو گارفیلک به 
تصویر کشیده شده است. ابتدا نام فیس بوک دارای پیشوند و پسوند بود، با این حال 
در طول مذاکرات صورت گرفته برای تاسیس این برند در نهایت فقط نام فیس بوک 
انتخاب ش��د. این امر تاثیر بس��یار زیادی بر روی جلب نظر مخاطب هدف از سوی 
این پلتفرم اجتماعی داشته است. سایر حوزه های کسب و کار نیز درست به همین 

ترتیب است. 
بس��یاری از برندهای بزرگ، ب��ه ویژه در زمینه ش��بکه های اجتماعی، از الگوی 
فیس ب��وک پیروی کرده اند. اگر نگاهی به فهرس��ت نام های ش��بکه های اجتماعی 
انداخته باشید، تمام آنها از نام های کوتاه و سرراست بهره می برند. این امر به خوبی 
در نام هایی نظیر توییتر، یوتیوب و اینس��تاگرام قابل مش��اهده است. کمتر پلتفرم  
اجتماعی دارای نام دو بخش��ی است. این امر نقش مهمی در به یادسپاری نام های 

موردنظر از سوی مخاطب هدف دارد. 
بدون تردید هیچ ش��یوه یکسانی برای انتخاب نام مناسب در حوزه های مختلف 
کسب و کار وجود ندارد. الگوی انتخاب نام برای شبکه های اجتماعی به طور قطعی 
در س��ایر حوزه های کس��ب و کار کاربرد ندارد. به همین خاطر فرآیند انتخاب نام 
برای کسب و کارها بسیار پیچیده و دقیق است. این نکته به معنای امکان ناپذیری 
انتخاب نامی مناس��ب برای کس��ب و کارها نیست. هدف اصلی من در این مقاله به 
جای بررس��ی الگوهای انتخاب نام به طور مناس��ب از سوی شرکت ها تالش برای 
بررس��ی شیوه های نادرست است. به این ترتیب ما چشم انداز بهتری از آینده پیش 

روی کسب و کارمان خواهیم داشت. 
تجربه برند فیس بوک در زمینه حذف پیشوند و پسوندهای نامش بیانگر اهمیت 
نکات کوچک در زمینه انتخاب نامی جذاب برای برندهاست، با این حال فیس بوک 
تنها برند موفق در زمینه انتخاب نام مناس��ب نیست. یکی دیگر از غول های دنیای 
کس��ب و کار به نام گوگل نیز در زمینه انتخاب نام مهارت بس��یار زیادی دارد. این 
امر فقط منحصر به نام برند نیس��ت. گوگل در زمینه انتخاب نام سرویس های خود 
نی��ز مهارت بس��یار زیادی دارد. نکته جالب اینکه نام اولی��ه گوگل به عنوان موتور 
جس��ت وجو »بک راب« بود. این نام در ۱5 س��پتامبر ۱99۷ به گوگل تغییر یافت. 
این تغییر تاثیر مهمی بر روی سرنوش��ت این برند داش��ت بنابراین بخش مهمی از 
موفقیت های دو دهه اخیر گوگل به خاطر انتخاب نامی جذاب برای برندش است. 

گوگل در سال 2۰۰۶ بدل به یک فعل جدید در زبان انگلیسی شد. به این ترتیب 
فعل گوگل وارد دیکش��نری های معتبر انگلیسی زبان ش��د. این امر به دلیل کاربرد 
وس��یع نام این برند در زمینه جس��ت وجوی مطالب آنالین بود. بدون تردید اگر نام 
گوگل همان بک راب باقی می ماند، ش��انس بس��یار اندکی برای موفقیت در زمینه 

تاثیرگذاری بر روی فرهنگ انگلیسی و جهانی داشت. 
اجازه دهید یک مثال دیگر در زمینه انتخاب نام مناس��ب را مورد بررس��ی قرار 
دهیم. آیا ش��ما نوشیدنی ش��رکت برد درینک را امتحان خواهید کرد؟ بسیاری از 
مش��تریان به دلیل انتخاب نام یک فرد برای برند فعال در زمینه نوشیدنی به سراغ 
چنی��ن محصوالتی نخواهند رفت. در عوض اغلب ما تجربه اس��تفاده از پپس��ی یا 

کوکاکوال را داشته ایم. 
نکته جالب درباره نام برد درینک ارتباط آن با پپسی است. کالب بردهام در سال 
۱89۳ فرمول تازه ای برای تولید نوش��یدنی های گازدار تهیه کرد. وی نام شرکت و 
نوش��یدنی ها را براساس نام خود »برد درینک« انتخاب کرد. اگرچه در نگاه نخست 
این نام بس��یار جذاب به نظر می رس��د، اما وی پنج سال بعد نام پپسی را جایگزین 
انتخاب نخس��تش کرد. گاهی اوقات ما ایده های متفاوتی درباره نام های جذاب در 
زمینه کس��ب و کار داریم، اما واکنش مش��تریان به انتخاب ما کامال متفاوت است 
بنابراین همیشه باید نحوه واکنش مشتریان نسبت به نام برندمان را مدنظر داشته 

باشیم. 

گاهی اوقات ما در زمینه انتخاب نام به سراغ دو بخش مکمل می رویم. به عنوان 
مثال برند دانکین دوناتز در ابتدای فعالیتش Open Kettle نام داشت. سپس در 
سال ۱95۰ به نام دانکین دوناتز تغییر نام داد. نکته جالب اینکه در نهایت در سال 
2۰۱8 نام این برند به دانکین تغییر یافت. به این ترتیب یک نام بلند در طول زمان 

به نامی کوتاه و فشرده تبدیل شد. 
بدون شک انتخاب نام مناسب شیوه های مختلفی دارد. بسیاری از برندها در عمل 
نام های متفاوتی برای کس��ب و کارش��ان انتخاب کرده اند. این تاریخچه چشم انداز 
مناس��بی پیش روی ما برای انتخاب نام های مناس��ب ق��رار می دهد. نکته مهم در 
این می��ان تعلق فرآیند انتخاب نام به طور مش��ترک به حوزه های روانشناس��ی و 
جامعه شناس��ی است. به این ترتیب ما عالوه بر نیاز به آگاهی از فرهنگ بازار هدف 

باید آشنایی مطلوبی با ویژگی های مشتریان مان به طور فردی نیز داشته باشیم. 
چه عواملی یک نام بد را شکل می دهد؟

تالش برای تعریف نام های بد یا المان های تش��کیل دهنده نام های نامناس��ب در 
زمینه برندسازی از تعیین نمونه های مناسب دشوار تر است. نام ها در دنیای کسب و 
کار، درست مانند لغات دیگر، بار مفهومی خاصی دارند. این امر فرآیند انتخاب نام 

مناسب و تعیین ویژگی های آن را دشوار خواهد کرد.
براس��اس گزارش موسس��ه فوربس، به طور میانگین هر سال ۶2۷ هزار کسب و 
کار تازه شروع به فعالیت می کنند. بدون تردید این امر فرآیند انتخاب نام را دشوار 
خواه��د کرد. به هر حال برندهای بس��یار زیادی در کن��ار ما قصد انتخاب نام برای 
کسب و کارشان را دارند. این امر دشواری های بسیار زیادی پیرامون انتخاب ترکیب 

مناسب ایجاد خواهد کرد. 
استفاده از خالقیت و نوآوری در زمینه انتخاب نام برند اهمیت بسیار زیادی دارد. 
بدون اتکا به خالقیت در زمینه انتخاب نام ما توانایی الزم برای جلب نظر مخاطب 
هدف را نخواهیم داش��ت. ام��روزه برخی از برندها در زمینه انتخاب نام دس��ت به 
تقلید های صرف می زنند. این امر نتیجه بسیار منفی برای آنها در پی خواهد داشت. 
نکته مهم در اینجا تالش برای استفاده از نام های مناسب و جدید است. در غیر این 
صورت مخاطب توجه چندانی به ما نخواهد کرد. در ادامه به برخی از اش��تباه های 

مهم و تاثیرگذار در زمینه انتخاب نام برای کسب و کار اشاره خواهیم کرد. 
1. عدم ایجاد لحن خاص

پیش از شروع فرآیند انتخاب نام های اولیه برای برندمان باید به ایجاد لحن خاصی 
برای برندمان توجه داشته باشیم. هر کسب و کاری دارای ویژگی های خاصی است 
بنابراین تالش بای انتخاب نام بدون توجه به ش��رایط حوزه کس��ب و کار بی نتیجه 
خواهد بود. اگرچه حوزه های کس��ب و کار در دنیای کنونی بسیار متنوع است، اما 
به طور کلی تحت پنج دس��ته مدرن، س��نتی، س��رگرمی، عملگرا و احساسی قابل 
دس��ته بندی است. هر شرکتی در این شرایط باید نام مناسب برای کسب و کارش 
را انتخاب کند. در غیر این صورت توانایی تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مشتریان را 

از دست خواهد داد. 
گاهی اوقات ش��رکت ما در زمینه ه��ای مختلفی فعالی��ت دارد. این امر موجب 
اس��تفاده از چند گروه بندی فوق برای انتخاب نامی مناسب می شود. یکی از نکات 
مهم در زمینه انتخاب نام مناسب ضرورت مراجعه به تجربه موفق سایر برندهاست. 
بسیاری از شرکت ها در زمینه انتخاب نام مناسب دچار سردرگمی می شوند. دلیل 
اصلی این امر عدم آشنایی آنها با فرآیند انتخاب نام است. به همین خاطر بسیاری 
از برندها در عمل نام های مناس��بی برای برندش��ان انتخاب نمی کنند. اس��تفاده از 
تجرب��ه دیگر برندهای بزرگ در زمینه انتخاب نام تاثیر انکارناپذیری بر روی تجربه 

ما خواهد داشت. 
۲. باور به تاثیرگذاری نام کوتاه

یکی از باورهای نادرس��ت در زمینه انتخاب نام برای برند مربوط به تاثیرگذاری 
بیشتر نام های کوتاه در هر شرایطی است. این امر برای تمام کسب و کارها صحت 
ندارد، بنابراین شاید در برخی از موارد انتخاب نام کوتاه هزینه های بسیار زیادی برای 
شرکت موردنظر داشته باشد. نکته مهم در اینجا توجه به ماهیت کسب و کارمان و 
تالش برای انتخاب نامی هماهنگ با شرایط شرکت مان است، بنابراین اگر نام کوتاه 

با شرایط کسب و کار ما هماهنگی داشت، باید به هر قیمتی از آن استفاده کرد.
انتخاب نام کوتاه برای برند همیش��ه ارزان و س��اده نیست. گاهی اوقات برخی از 
ش��رکت های دیگر پیش از ما اقدام به انتخاب نام موردنظر کرده اند، بنابراین ما در 
عمل امکان استفاده از نام دلخواه مان را نخواهیم داشت. این اتفاق در دنیای کسب 
و کار ب��ه ط��ور مداوم روی می دهد. به عنوان مثال، اوب��ر در ابدا تحت عنوان »اوبر 
تاکسی« مشغول فعالیت بود. این شرکت در تالش برای کوتاه سازی نامش به سراغ 

انتخاب »اوبر« رفت، با این حال در مس��یر انتخاب این نام مش��کالت بسیار زیادی 
پیش روی آنها قرار داشت. نخستین مشکل ثبت یک شرکت موسیقی به نام اوبر بود 
بنابراین در عمل مسئوالن اوبر تاکسی باید حق استفاده از نام موردنظر را خریداری 
می کردند. فرآیند خرید نام موردنظر برای اوبر تاکسی هزینه باورنکردنی یک میلیون 

دالر به همراه داشت. 
بدون تردید بس��یاری از برندها در زمینه خرید نام دیگر برندها احتیاط بس��یار 
زی��ادی می کنند. این ام��ر گاهی اوقات منجر به صرف نظ��ر از خرید نام موردنظر 
می ش��ود. شاید اگر هر ش��رکت دیگری به جای اوبر تاکسی بود، قید خرید یک نام 
به ارزش یک میلیون دالر را می زد، با این حال مدیران این برند در نهایت حاضر به 
پرداخت هزینه موردنظر شدند. نکته جالب اینکه ارزش کنونی برند اوبر معادل ۱۷ 
میلیارد دالر ارزیابی ش��ده است بنابراین با یک انتخاب درست، علی رغم پرداخت 

هزینه سنگین، فرآیند فعالیت اوبر به خوبی اوج گرفت. 
یکی از اشتباهات برندها در زمینه انتخاب نام مربوط به استفاده از نام های مشابه 
رقباس��ت. این امر به دلیل تمایل هر دو کسب و کار به یک نام و تالش برای ایجاد 
تغیی��رات جزئی در آن برای بهره مندی از آن ص��ورت می گیرد. توصیه من در این 
بخش عدم اس��تفاده از نام های مش��ابه با رقباس��ت. چنین کاری مشتریان را دچار 
سردرگمی خواهد کرد. همچنین احتمال اشتباه مشتریان برندمان در زمینه خرید 

محصوالت و مراجعه به رقیب افزایش خواهد یافت.
3. پیچیدگی های انتخاب نام برند

در فرآیند نام گذاری همیشه استفاده از خالقیت بیشتر مورد تاکید قرار می گیرد، 
با این حال چنین امری به معنای عدم دشواری انتخاب نام نیست. اغلب کارآفرینان 
موف��ق در زمینه انتخاب نام برای برند از فرآیند تفکر بیرون از چارچوب اس��تفاده 
می کنند. این امر چشم انداز وسیع تری در اختیار افراد قرار خواهد داد. به این ترتیب 

در جمع بندی نهایی ما نام های بهتری خواهیم داشت. 
استفاده از تفکر خارج از چارچوب در زمینه انتخاب نام با گزینش نام های پیچیده 
متفاوت اس��ت. بسیاری از برندها تفاوت موجود در میان این دو فرآیند را به خوبی 
درک نمی کنند. به همین خاطر در عمل به سوی انتخاب نام های پیچیده و عجیب 
می روند. این امر موجب کاهش ش��انس برند ما در زمینه جلب نظر مخاطب هدف 
می ش��ود. اغلب چنین اش��تباهاتی از س��وی برندهای خارجی عالقه مند به حضور 
در ی��ک بازار روی می ده��د. اینکه نام برند ما در فرهن��گ بومی مان جذابیت های 
خاصی دارد، الزاما به معنای هماهنگی با طبع و پس��ند مردم دیگر کشورها نیست 
بنابراین شاید در عمل باید اندکی تغییر در فرآیند حضورمان در بازاری جدید با نام 
فعلی برندمان ایجاد کنیم. برخی از برندها در این زمینه اقدام به تاسیس یک برند 
زیرشاخه با نامی متفاوت برای حضور در بازاری تازه می کنند. این امر تاثیر منفی نام 

اصلی برند موردنظر در بازار هدف خارجی را کاهش خواهد داد. 
4. عالقه زودهنگام به یک نام

عالقه بیش از حد به یک چیز در مدت زمانی کوتاه همیشه بیانگر کیفیت باالی 
امر موردنظر نیس��ت. بس��یاری از بازاریاب ها در فرآیند انتخاب نام برای کس��ب و 
کارش��ان به سرعت به یک نام عالقه مند می شوند. این امر در برخی از موارد منجر 
ب��ه انتخاب و تایید نهایی نام موردنظر پیش از موعد مقرر خواهد ش��د. توصیه من 
در این بحث کامال واضح است: انتخاب نام در مدت زمان محدود را فراموش کنید. 

م��ا نیازمند آگاهی از نظرات افراد مختلف درباره کیفیت و ویژگی ای نام انتخابی 
برای برندمان هستیم. در غیر این صورت شاید نام موردنظر فقط به نظر ما زیبا باشد. 
این اشتباه اغلب از سوی کارآفرینان جوان روی می دهد. به این ترتیب آنها در عمل 
به هیچ نظر یا انتقادی درباره نام دلخواه شان برای برند توجه نمی کنند. نتیجه نهایی 
این امر ناتوانی در زمینه دستیابی به اهداف مان در دنیای کسب و کار خواهد بود. 

نکته نخس��ت پ��س از گزینش چند نام به ص��ورت اولیه انطباق آنها با س��لیقه 
مش��تریان اس��ت. این امر در بس��یاری از موارد موجب اصالح فرآیند انتخاب نام از 
س��وی کارآفرینان می شود. در هر صورت نام برند ما باید موردپسند مخاطب هدف 
ق��رار گیرد. در غی��ر این صورت تمام معنای انتخاب نام مناس��ب برای برند از بین 

خواهد رفت. 
اکنون ما با برخی از نکات مهم در زمینه انتخاب نام های نامناسب برای برند آشنا 
شده ایم. این امر امکان پرهیز از تکرار چنین اشتباهاتی از سوی ما در زمینه انتخاب 
نام را فراهم خواهد کرد. بدون شک در نگاه نخست این فرآیند بسیار دشوار به نظر 
می رس��د، با این حال اندکی تمرین و تمرکز بر روی تفکر خارج از چارچوب کمک 

فراوانی به ما خواهد کرد. 
blog.hubspot.com :منبع

اپلیکیشن Hobbi طرح جدید فیس بوک

فیس بوک در راس��تای رقابت بهتر با شبکه هایی نظیر پینترست، 
اق��دام به معرفی یک اپلیکیش��ن جدید کرده اس��ت. در این برنامه 
افراد می توانن��د تصاویر خود در رابطه با تفریحاتی نظیر آش��پزی، 
ورزش، کاره��ای هنری و ... را به صورت یک مجموعه درآورده و با 
این اقدام پیشرفت خود را مالحظه کنند. درواقع این برنامه به نوعی 
آلب��وم تخصصی ش��ما خواهد بود، با این حال هن��وز امکان نمایش 
عکس ها برای دیگران به مانند پینترست و اینستاگرام وجود نداشته 
و تنه��ا می توانید یک کلی��پ را تهیه کرده و آن را در ش��بکه های 
اجتماع��ی خود به اش��تراک بگذارید. در تابس��تان س��ال گذش��ته 
 New Product Experimentation فیس بوک گروهی با نام
)به اختصار NPE( را تش��کیل داد تا بر روی پروژه هایی جدید که 
وابسته به اپلیکیش��ن فیس بوک نیستند، کار کنند. با این حال سه 
تالش قبلی این گروه موفقیت خاصی را به همراه نداشته و این امر 
باعث ش��ده اس��ت تا تردیدها در رابطه با این طرح جدید نیز زیاد 
باش��د، با این حال با توجه به این امر ک��ه مارک زاکربرگ احتمال 
شکس��ت های فراوان را برای این گروه پیش بینی کرده بود، به نظر 
می رس��د که همه چیز در راس��تای یک برنامه ریزی آینده نگرانه در 
حال پیگیری است. حال باید دید که این طرح تا چه اندازه می تواند 

نظر کاربران را به سمت خود جلب کند. 
theverge.com :منبع

چرا تولید محتوای زیاد سودمند نیست؟ 

عقیده بس��یاری از افراد این اس��ت که به ه��ر میزان که محتوای 
بیش��تری را تولید کنند، ش��انس موفقیت باالت��ری را نیز خواهند 
داش��ت، با این حال مدیران برتر جهان به پس از س��خنرانی مارک 
ش��فر در س��ال 2۰۱۴ به این نتیجه رس��یده اند که این اقدام حتی 
می-توانی��د نتیجه عکس را به همراه داش��ته و منجر به از دس��ت 
رفتن مخاطبین و مش��تریان ش��ود. با این ح��ال دلیل این موضوع 
چیس��ت؟ بدون ش��ک آگاهی در این زمینه باعث می-شود تا همه 
افراد با اطمینان ش��یوه کاری رایج خ��ود را تغییر دهند. در همین 
راستا به بررسی سه دلیل عدم سودمند بودن تولید محتواهای زیاد، 

خواهیم پرداخت. 
1-منجر به موارد تکراری خواهد شد

محتواهای بیش از حد باعث می شود تا افراد به صرف زمان زیادی 
نیاز داش��ته باشند. این امر خود به سادگی باعث خواهد شد تا آنها 
به صورت کامل قید ادامه کار را زده و از صفحه شما خارج شوند. با 
نگاهی واقع بینانه پی به این امر خواهید برد که ابدا نیازی به حجم 
باالی محتوا نبوده و الزم است تا در این رابطه تنها بر طبق ضرورت 
اقدام کنید. نکته دیگری که ذکر آن ضروری است این می باشد که 
اگر سایت ش��ما تولید محتوای حداکثری باشد، بسیاری از مطالب 
ش��باهت های باالیی را ب��ه یکدیگر پیدا خواهد ک��رد. این امر برای 
مخاطب درس��ت به مانند مش��اهده مطالبی تکراری خواهد بود. به 
همی��ن خاطر در این رابطه باید به نح��وی رفتار کنید که مخاطب 

بتواند همگام با شما جلو آمده و ابدا احساس بدی را پیدا نکند. 
۲-ارزش کار شما را کاهش می دهد

بدون شک س��رعت باال در تولید محتوا باعث خواهد شد تا دقت 
عمل کافی شکل نگرفته و این امر شانس دیده شدن مطالب شما را 
نیز با کاهش��ی چشمگیر مواجه می سازد. این امر در حالی است که 
اگر زمان صرف ش��ده برای ۱۰ مقاله را صرف یک مورد کنید، باعث 
خواهد ش��د تا یک شاهکار ش��کل گیرد. تحت این شرایط مطالب 
ش��ما با شایس��تگی کس��ب محبوبیت را پیدا کرده و به س��رعت با 
س��ایرین به اشتراک گذاشته می ش��ود. به همین خاطر باید نسبت 
ب��ه ارزش باالی مطالب خود اطمین��ان حاصل کنید. همچنین این 
ام��ر که در این زمینه به مناس��ب ترین روش های انتقال پیام توجه 
داش��ته باشید، بسیار مهم خواهد بود. برای مثال نقد و بررسی یک 
محصول با یک فایل ویدئویی به مراتب جذاب تر، سریع تر و ساده تر 
از زمان��ی خواهد بود که بخواهی��د آن را به صورت یک مقاله انجام 
دهی��د. همچنین نمایش مراحل تولید و انجام یک کار، به وس��یله 
اینفوگرافی به بهترین شکل انجام می شود. به همین خاطر ضروری 
اس��ت تا بهترین ش��یوه را برای هر موضوع انتخاب کنید. در نهایت 
فراموش نکنید که برای اقدامات ش��ما هم��واره باید فضایی جهت 

ترجمه و پوشش اخبار وجود داشته باشد. 
3-مورد بی توجهی موتورهای جست وجوگر قرار خواهید 

گرفت
موتورهای جس��ت وجوگر برای کسب رضایت کاربران در تالش 
هس��تند تا بهترین س��ایت-ها و مطالب را در معرض نمایش قرار 
داده و در این رابطه اولویت بندی دارند. بدون ش��ک س��ایت های 
حرفه ای ت��ر در صفحه نخس��تین ق��رار می گیرند. عل��ت اهمیت 
ای��ن موض��وع به این خاطر اس��ت که بی��ش از 8۰درص��د افراد 
جست وجوهای خود را در همان صفحه پایان داده و این امر باعث 
می شود تا عملکرد ضعیف شما منجر به از دست رفتن یک شانس 
بزرگ برای نمایش بهتر مطالب ش��ود. در نهایت مخاطبان نیز به 
محتواهای ضعیف توجهی نشان نداده و این موارد را با دیگران به 
اش��تراک نمی گذارند که خود باعث می شود تا رشد شما بیش از 
حد محدود شود. مثال بارز این امر درست به مانند یک کارگردان 
یا نویس��نده ای اس��ت که با یک اثر فاخر، دستاوردهایی به مراتب 
باالتر از ده ها تولیدات کارگردانان و نویس��ندگان دیگر را به دست 
می آورند. در نهایت فراموش نکنید که تفاوتی ندارد که س��ایرین 
به چه ش��یوه ای عمل می کنند، شما باید جسارت متفاوت بودن و 

انجام کار درست را داشته باشید.
در نهایت فراموش نکنید که الزم اس��ت تا به جای کمیت 
به کیفی��ت محتواهای خود توجه داش��ته و در تالش برای 
بهبود آن باش��ید. این امر ش��ما را ب��ه بهترین نتایج خواهد 

رساند. 
searchenginejournal.com :منبع
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افزایش س��طح تعامل برند با مخاطب هدف در اینستاگرام اهمیت بسیار زیادی 
دارد. اگرچه این فرآیند نیازمند اختصاص زمان و تالش بس��یار زیادی است، اما در 
نهایت رابطه ای عمیق و دقیق با مخاطب هدف برای ما به ارمغان خواهد آورد. یکی 
از چالش های اصلی در زمینه بازاریابی و تعامل با مخاطب در اینس��تاگرام ضرورت 
تعیین اهداف واقع گرایانه اس��ت. بدون تردید کس��ب و کار کوچک ما توانایی جلب 
نظر چندین میلیون فالوور، مانند سلبریتی های مشهور، در عرض چند ساعت پس 

از ثبتنام در اینستاگرام را ندارد. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی شیوه های تعامل سازنده و تاثیرگذار با مخاطب 
اس��ت. همچنین روش های گوناگون برای ارزیابی میزان تعامل برندمان با مخاطب 
نیز مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت. تالش اصلی من در بیان ش��یوه های موردنظر 

در این مقاله انتخاب ساده و در عین حال تاثیرگذارترین موارد ممکن بوده است. 
یکی از نکات مهم در زمینه تعامل با مخاطب هدف در اینس��تاگرام یا هر شبکه 
اجتماع��ی دیگر تالش برای اس��تفاده از روش های تاثیرگذار و تضمین ش��ده برای 
افزایش کیفیت رابطه مان با کاربران اس��ت. بس��یاری از برندها در عمل به س��وی 
اس��تفاده از شیوه های تازه یا کمتر مطمئن می روند. این امر موجب بروز مشکالتی 
برای فعالیت آنها در ادامه مسیر کسب و کارشان خواهد شد. وقتی ما از شیوه های 
تازه و کمتر مطمئن استفاده می کنیم، امکان بهره مندی از تجربه دیگران را نخواهیم 

داشت. به این ترتیب احتمال بروز خطا در فعالیت ما افزایش خواهد یافت. 
نکت��ه مهم بعد، عدم توجه به مواردی نظیر خرید الیک یا فالوور اس��ت. این امر 
عالوه بر اینکه اعتبار پوشالی برای برندمان ایجاد می کند، احتمال برخورد اینستاگرام 
ما را هم به همراه دارد. امروزه اینستاگرام در زمینه حفاظت از حقوق کاربران و ایجاد 
محیطی سالم در پلتفرمش قوانین سفت و سختی وضع کرده است. این امر همراه 
با نظارت شدید بر روی عملکرد کاربران نتیجه ای جز الزام برندها به پرهیز از خرید 

الیک یا فالوور را به همراه ندارد. 
تعامل در اینستاگرام به چه معناست؟

مفهوم تعامل با مخاطب هدف در اینستاگرام به معنای نحوه واکنش کاربران به 
محتوای منتشرش��ده اکانت ماست. خوشبختانه امروزه اینستاگرام برای اکانت های 
تجاری آمارهای مفیدی در زمینه سطح تعامل شان با مخاطب هدف منتشر می کند 
بنابراین ما در زمینه ارزیابی کمی وضعیت برندمان در این حوزه مشکلی نخواهیم 
داش��ت. نکته مهم در این میان ضرورت اس��تفاده از معیارهای جانبی برای ترسیم 

تصویری منسجم تر از وضعیت تعامل برندمان با مخاطب هدف است. 
بسیاری از برندها وضعیت تعامل شان با مخاطب هدف را براساس میزان الیک های 
دریافتی تحلیل می کنند. اگرچه مقدار الیک دریافتی اهمیت بس��یار زیادی دارد، 
ام��ا در عمل معیار واحد معتبری برای ارزیابی وضعیت برند نخواهد بود بنابراین ما 
به معیارهای تکمیلی بس��یار بیشتری نیاز خواهیم داشت. استراتژی اینستاگرام در 
زمینه اندازه گیری میزان الیک دریافتی هر صفحه در طول سال گذشته تغییر بسیار 
زیادی کرده اس��ت. بر این اس��اس به طور آزمایشی از آپریل سال گذشته مشاهده 
تعداد الیک پس��ت ها برای کاربران کانادایی از دس��ترس خارج شده است. این امر 
بخشی از استراتژی کلی اینستاگرام برای حذف نمایش تعداد الیک هر پست است. 
بدون تردید نکته مهم در زمینه حذف نمایش الیک هر پس��ت دلیل آن اس��ت. 
آدام موسری، مدیرعامل اینستاگرام، در مصاحبه با نیویورک تایمز دلیل این اقدام را 
افزایش توجه کاربران و برندها به کیفیت محتوا به جای نگاه صرف به تعداد الیک ها 
دانست. این امر در نهایت فضای اینستاگرام برای انتشار محتوا یا اظهارنظر را بهتر 
خواهد کرد. استراتژی تازه اینستاگرام به معنای عدم کفایت سرمایه گذاری بر روی 
تعداد الیک های دریافتی از س��وی برندهاس��ت. اکنون با توجه به ناتوانی برندها در 
زمین��ه اتکا به یک معیار واحد، باید به دنبال معیارها و ش��یوه های جایگزین برای 
بهبود وضعیت تعامل با مخاطب هدف و ارزیابی آن باشیم. در ادامه برخی از بهترین 

راهکارهای این عرصه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
پیش نیازهای افزایش تعامل با کاربران در اینستاگرام

متاسفانه در زمینه افزایش تعامل برندمان با کاربران یا به معنای دقیق تر مخاطب 
هدف هیچ راهکار یگانه ای وجود ندارد. برندهای بزرگ همیشه از راهکارهای مختلف 
و چندگانه برای کسب موفقیت در این زمینه استفاده می کنند. شیوه های انتخابی ما 
تا حد زیادی به اهداف و ویژگی های برندمان نیز بستگی دارد. به طور کلی انتخاب 
یک یا چند شیوه به طور یکسان برای برندهای مختلف امکان پذیر نیست بنابراین 
ب��ا توجه به وضعیت برندتان بای��د از بین راهکارهای موردبحث در ادامه مقاله چند 

گزینه را انتخاب کنید.
اطمینان از دسترسی به داده های معتبر

هنگامی که ما در تالش برای ارزیابی وضعیت تعامل برندمان با کاربران هستیم، 
باید از داده های معتبری اس��تفاده کنیم. بخش مهمی از داده های موردنیاز برندها 
در اینس��تاگرام از سوی تیم فنی آن مهیا می شود. نکته مهم در این میان ضرورت 
استفاده از برخی مکمل های جانبی برای افزایش سطح اعتبار داده های در دسترس 
اس��ت. همچنین برخی از برندها توانایی یا وقت الزم برای تحلیل داده های خام را 
ندارند بنابراین همکاری با آژانس های بازاریابی با گروه های مش��اوره کس��ب و کار 
گزینه مناسبی برای آنها خواهد بود. برخی از ابزارهای کمکی و مناسب برای ارزیابی 

وضعیت تعامل برندمان با مخاطب هدف در اینستاگرام به شرح ذیل است:
• اینستاگرام اینسایت

Hootsuite ابزار تحلیلی •
• یونیوت متریکس

• کی هول
• آیکون اسکوئر

استفاده از کارشناس های حرفه ای در زمینه بازاریابی نقطه قوت مهمی برای هر 
برند خواهد بود. در این زمینه برخی از برندها توانایی مالی همکاری با کارشناس های 
حرفه ای را ندارند. به همین خاطر باید به س��راغ اس��تفاده از ابزارها یا نرم افزارهای 
حرفه ای بروند. این امر بهترین جایگزین از نقطه نظر اقتصادی و بازاریابی خواهد بود. 

توجه به محاسبه ریاضی
اکن��ون راهکارهای متنوعی ب��رای ارزیابی وضعیت تعامل برنده��ا با کاربران در 
اینستاگرام وجود دارد. فرقی ندارد چه روشی را انتخاب می کنیم، نکته مهم در این 
میان تالش برای اس��تفاده از محاسبه های ریاضی در راستای ارزیابی نهایی نتیجه 
کار اس��ت. ایراد اصلی بسیاری از برندها عدم توجه به محاسبه های ریاضی کارآمد 
است. البته برخی از تیم های بازاریابی آشنایی کافی با چنین شیوه هایی را هم ندارند. 
ارزیابی وضعیت تعامل برند با مخاطب هدف به طور کلی در قالب سه فرمول کلی 
قابل بررس��ی است. فرمول نخست ارزیابی نسبت تعامل کاربران با میزان بازدید از 
محتوای مختلف صفحه، سپس نسبت تعامل با تاثیرگذاری و در نهایت نرخ تعامل 
روزانه و بازخوردهای دریافتی از س��وی کاربران. بررسی جانبی وضعیت برندمان با 
اس��تفاده از این سه فرمول مس��یر فعالیت برای رفع ایرادهای کار را بسیار هموارتر 

خواهد کرد. 
تکنیک های طالیی برای افزایش تعامل با کاربران

پس از آش��نایی با مقدمه افزایش تعامل با مخاطب در اینس��تاگرام باید به سراغ 
بررسی توصیه های کاربردی نیز رفت. در ادامه برخی از این توصیه ها را مورد بررسی 

قرار خواهیم داد. 
شناخت مخاطب هدف

ش��ناخت مخاطب هدف نخس��تین و مهم ترین گام در راس��تای تعامل سازنده 
با آنهاس��ت. این امر چش��م انداز روش��نی در اختیار ما برای بهبود وضعیت فعالیت 
بازاریابی مان قرار خواهد داد. نکته مهم در اینجا دسترس��ی به منابع مناس��ب برای 
ش��ناخت درس��ت مخاطب هدف است. اگر اکانت ش��ما در اینستاگرام در وضعیت 
کس��ب و کار قرار داش��ته باشد، امکان دسترس��ی به بخش »مخاطب« و مشاهده 
آماره��ای تفکیک��ی از مخاطب های صفحه ت��ان را خواهید داش��ت. در این بخش 
اطالعاتی نظیر جنسیت، محل سکونت و ساعت های اوج مراجعه کاربران به صفحه 

برندمان قابل دسترسی خواهد بود. 
اس��تفاده از ابزارهای کمکی دیگر مانند نرم افزار مدیریت ش��بکه های اجتماعی 
Hootsuite نیز اطالعات گسترده و مفیدی در اختیار ما قرار خواهد داد. ما به هر 
حال باید ش��ناخت درستی از مخاطب هدف مان پیدا کنیم. این امر تولید محتوای 

هماهنگ با سلیقه شان و تالش برای جلب نظر آنها را ساده تر خواهد کرد. 

توجه به عنصر زمان
زمان��ی که نوبت به زمان بندی و مقوله مدیریت زمان می رس��د، مهم ترین بحث 
بارگذاری محتوا در ساعت مناسب به منظور دریافت بازدید باالست. برخی از برندها 
ساعت های نامناسبی برای بارگذاری محتوا انتخاب می کنند. به این ترتیب در عمل 
کمتر مخاطبی نس��بت به مشاهده محتوای آنها تمایل نشان می دهد. همچنین در 

برخی از موارد محتوای موردنظر به هیچ وجه به دست مخاطب نیز نمی رسد. 
راهکار پیشنهادی در این بخش رابطه تنگاتنگی با شناخت درست مخاطب هدف 
دارد. وقتی ما ش��ناخت درس��تی از مخاطب هدف داشته باشیم، آگاهی معتبری از 
زمان های اوج حضورش��ان در اینس��تاگرام خواهیم داشت. این امر به ما در راستای 
بارگذاری محتوا در زمان درس��ت و دریافت بازدید هرچه بیشتر کمک خواهد کرد. 
نکته مهم در این میان تالش برای جلب توجه حداکثری فالوورهای برندمان است 
بنابراین در این مرحله نباید انتظار دریافت بازدید بیشتر از تعداد فالوورهای مان را 

داشته باشیم. 
اگر بررس��ی و تحلیل های ما بیانگر مراجعه حداکثری کاربران به اینستاگرام در 
س��اعت های پایانی روز است، باید همین زمان را انتخاب کنیم. در غیر این صورت 
محت��وای ما کمتر مورد بازدی��د مخاطب قرار خواهد گرف��ت. بخش قابل توجهی 
از این مس��ئله مربوط به الگوریتم اینس��تاگرام در زمینه نمایش پس��ت ها براساس 
اولویت زمانی و سلیقه ای هر کاربر است. به این ترتیب ما رعایت زمان بندی مناسب 

دست کم یکی از المان های مورد توجه الگوریتم اینستاگرام را خواهیم داشت. 
بارگذاری مداوم، نه بیش از اندازه، محتوا

حضور مداوم در شبکه های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد، با این حال گاهی 
اوقات برخی از برندها در این زمینه زیاده روی می کنند. این امر موجب دلس��ردی 
مخاطب از برند ما خواهد ش��د. مرز میان حضور فعال در اینس��تاگرام و بارگذاری 
بیش از اندازه محتوا بسیار باریک است. متاسفانه در این زمینه معیار یگانه ای نیز در 

دسترس نیست بنابراین ما با شرایط بسیار دشواری مواجه خواهیم بود. 
براس��اس آنچه در بخش قبل مورد بررسی قرار گرفت، محتوای ما باید در زمان 
حضور کاربران در اینس��تاگرام بارگذاری ش��ود. این امر تا حد زیادی تعامل سازنده 

مخاطب با محتوای ما را تضمین خواهد کرد. 
بارگذاری مداوم محتوا کلید موفقیت بلندمدت در تعامل با مخاطب هدف است. 
این امر بس��ته به نوع کس��ب و کار ما متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، برندهای 
فعال در زمینه ورزش در زمان برگزاری مسابقات رسمی بیشترین فعالیت را دارند. 
با اندکی توجه به وضعیت برندمان در حوزه کس��ب و کار بازه های زمانی بارگذاری 
پست به راحتی قابل شناسایی خواهد بود. به این ترتیب ما نسبت به عدم بارگذاری 

بیش از حد محتوا در اینستاگرام اطمینان حاصل خواهیم کرد. 
تعامل نزدیک با فالوورها

شبکه های اجتماعی به دالیل خاصی صفحات اجتماعی را یدک می کشد. بر این 
اساس ما باید تعامل نزدیک و صمیمانه ای با مخاطب هدف مان داشته باشیم. اشتباه 
برخی از برندها تالش برای جلب نظر مخاطب هدف و فراموش��ی اهمیت تعامل با 
فالوورهاس��ت. به این ترتیب به موازات جذب مخاطب ت��ازه، فالوورهای ثابت برند 

ریزش می کنند. 
تعام��ل نزدیک به فالوورهای برندمان امکان ایجاد انجمنی از مش��تریان ثابت را 
فراهم خواهد کرد. امروزه بخش قابل توجهی از س��وی برندها ناشی از خرید مداوم 
مش��تریان وفادار اس��ت. بنابراین اعتبار هر برند براس��اس میزان مشتریان ثابتش 
سنجیده می شود. یکی از راهکارهای اصلی در زمینه افزایش تعداد مشتریان ثابت 

برند تعامل نزدیک به فالوورهای مان در شبکه های اجتماعی است. 
کپشن را فراموش نکنید

اینس��تاگرام یک پلتفرم بصری اس��ت. این امر به معنای اهمیت بس��یار بیشتر 
محتوای تصویری در این پلتفرم است. نکته مهم در این میان عدم بی توجهی صرف 
به سایر فرمت های محتوایی در این پلتفرم است. به عنوان مثال، پست های محبوب 
در اینس��تاگرام عالوه بر تصاویر زیبا دارای کپشن های جذاب نیز هستند. این نکته 
به تاثیرگذاری هرچه بیش��تر محتوای ما بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. 
بس��یاری از برندها در عمل توانایی نگارش کپشن های جذاب را ندارند. برخی دیگر 
نی��ز به دالیل مختلف توجهی به این امر ندارند. در هر دو حالت برندهای موردنظر 
فرصت تعامل و بازاریابی طالیی را از دس��ت می دهند بنابراین ما باید هرچه بیشتر 
به دنبال راهکارهایی برای افزایش توانایی و مهارت کپشن نویسی مان باشیم. در غیر 

این صورت رقبا به سرعت از ما عبور خواهند کرد. 
توجه به محدودیت کاربرد لغات در بخش کپشن اینستاگرام ضروری است. بر این 
اساس ما تا 2 هزار کاراکتر مختلف به عنوان اجزای بخش کپشن در اختیار خواهیم 
داشت. این امر در مورد محدودیت هشتگ به ۳۰ عنوان می رسد. به این ترتیب در 
صورت درج تعداد هشتگ بیشتر کپشن تان برای مخاطب هدف نمایش داده نخواهد 
شد. بسیاری از برندها به دلیل بی توجهی به تعداد کپشن مجاز در عمل تاثیرگذاری 

پست شان را به شدت کاهش می دهند. 
استفاده از کپشن های کوتاه

توانایی اس��تفاده از 2 هزار کاراکتر در بخش کپش��ن الزاما به معنای استفاده از 
تمام آنها نیست. امروزه بسیاری از برندها با استفاده از تعداد کاراکترهای کمتر در 
زمینه نگارش کپشن موفقیت بیشتری در زمینه جلب نظر مخاطب هدف به دست 
می آورند بنابراین ما باید به دنبال تاثیرگذاری بیشتر با استفاده از تعداد کلمات کمتر 

باشیم. این امر منتهی به نگارش کپشن های کوتاه خواهد شد. 
امروزه برخی از برندها نظیر اس��تارباکس برای برخی از پست های شان از اموجی  
استفاده می کنند. مزیت استفاده از اموجی به عنوان کپشن عدم نیاز به ترجمه اش 
به زبان های مختلف است. شکلک های واحد در فرهنگ های گوناگون دارای معنای 
یکسانی هستند. بنابراین میزان کج تابی های ناشی از نگارش کپشن های طوالنی و 

مشکل ترجمه آنها نیز به شدت کاهش خواهد یافت. 
تگ کردن سایر کاربران

گاه��ی اق��وات تگ کردن س��ایر کاربران اقدام��ی مفید ب��رای افزایش جذابیت 
محتوای م��ان خواهد بود. به عنوان مثال، اگر در زمینه تولید یک پس��ت با برند یا 
اینفلوئنسر خاصی همکاری داشته اید، این نکته را با تگ کردن وی به کاربران نشان 
دهید. امروزه برندها دارای س��طح همکاری بس��یار باالیی با یکدیگر هستند. نکته 
مهم در این میان نمایش واضح همکاری برندمان با دیگران اس��ت. این امر اعتبار و 

جذابیت های برندمان را به شدت افزایش خواهد داد.
کاربرد بعدی تگ کاربران به هنگام بازنشر محتوا روی می دهد. برندها همیشه با 
برخی از محتوای تولیدی کاربران مواجه هستند. اقدام مناسب در این زمینه بازنشر 
محتوای دارای کیفیت باال و تگ کردن کاربر خالق آن اس��ت. به این ترتیب انگیزه 

سایر کاربران برای تولید محتواهای مشابه نیز بیشتر خواهد شد. 
استفاده از تگ جغرافیایی

استفاده از تگ جغرافیایی برای افزایش تعامل با کاربران بسیار مفید خواهد بود. 
این دس��ته از تگ ها محل ثبت تصویر موردنظ��ر را نمایش می دهد. به این ترتیب 
مخاطب هدف در صورت مش��اهده محتوای م��ا به خوبی از محل ثبت آن نیز آگاه 

خواهد شد. 
گاه��ی اوقات یک برن��د در محدوده محل س��کونت برخی از کاربران مش��غول 
برگزاری مراسم یا رویدادی محلی است. اگر در فرآیند بازاریابی این برند از تگ های 
جغرافیایی به طور مناسب استفاده شود، انگیزه کاربران اینستاگرامی اش برای حضور 

در مراسم موردنظر افزایش خواهد یافت. 
امروزه برخی از کاربران در شبکه های اجتماعی براساس تگ های جغرافیایی اقدام 
به مشاهده مطالب مختلف می کنند بنابراین در صورت استفاده درست از تگ های 
جغرافیایی امکان افزایش دامنه مخاطب هدف برندمان در اینستاگرام فراهم خواهد 

شد. 
توجه ویژه به ترندهای اینستاگرامی

ام��روزه در هر حوزه ای برخی از ترندهای داغ وج��ود دارد. ویژگی اصلی ترندها 
مدت زمان مش��خص محبوبیت شان در میان کاربران اس��ت. البته برخی از ترندها 
عم��ر طوالنی تری دارند. نکته مهم در این میان اس��تفاده به موقع از ترندهای مورد 
عالقه کاربران اس��ت. به این ترتیب ما شانس بیش��تری برای جلب توجه مخاطب 

هدف خواهیم داشت. 
یکی از ترندهای جذاب در روزهای پایانی س��ال 2۰۱9 تحت عنوان »چالش ۱۰ 
سال« رواج بس��یار زیادی پیدا کرد. این چالش شامل استفاده از تصاویر مربوط به 
سال 2۰۰9 و 2۰۱9 افراد برای نمایش تغییرات شان در طول این دهه بود. بسیاری 
از افراد در این چالش جذاب شرکت کردند. برخی از سلبریتی ها و چهره های مشهور 
دیگر نیز با مشارکت در این چالش شور و شوق مضاعفی ایجاد کردند. به این ترتیب 

در نهایت بیش از ۴میلیون پست با هشتگ این ترند تولید شد. 
برندهایی نظیر مک دونالد و دانکین دوناتز به خوبی از چالش ۱۰ س��ال استفاده 
کردند. به این ترتیب عالوه بر نزدیکی بیشتر با مخاطب هدف، امکان جلب نظرشان 
ب��ه محصوالت ب��ا نمایش تصویرهای قدیم��ی و جدید از آنها فراهم ش��د. معرفی 
محصوالت یکی از دغدغه های دائمی برندها در تعامل با مشتریان است. بدون تردید 
معرف��ی محصوالت کلید اصل��ی موفقیت در زمینه فروش آنه��ا خواهد بود. اگر ما 
در ای��ن زمینه ناموفق عمل کنیم، فرص��ت چندانی برای جلب نظر مخاطب هدف 

نخواهیم داشت. 
برندها در فضای شبکه های اجتماعی باید همیشه به روز باشند. در غیر این صورت 
ب��ه زودی از یاد کاربران خواهند رفت. ام��روزه پلتفرم های اجتماعی پر از برندهای 
بزرگ و کوچک است بنابراین ما در صورت بی توجهی به ترندهای تازه و تالش برای 
حفظ مخاطب های مان در نهایت با چالش های عمده ای مواجه خواهیم شد. استفاده 
از ترندهای برتر و داغ راهکاری مناسب برای به روز نگه داشتن برندمان خواهد بود. 

استفاده از طیف رنگ های مناسب
تصاویر جذاب و زیبا هنوز هم در اینس��تاگرام دارای اهمیت است. اگرچه فرمت 
ویدئ��و با تغییرات بس��یار زیادی در ای��ن پلتفرم به نمایش درمی آی��د، اما تصاویر 
همچنان بخش قابل توجهی از کاربران را به خود جلب می کند. بدون تردید هر برند 
تالش های بسیار زیادی برای ثبت و ویرایش تصاویر به صورت جذاب برای بارگذاری 
در اینستاگرام می کند. یکی از مهم ترین مراحل در زمینه جذاب سازی تصاویر بخش 
ویرایش اس��ت. متاس��فانه برخی از برندها توجه الزم به این بخش را ندارند. به این 
ترتیب در نهایت علی رغم هزینه فراوان در زمینه تولید تصاویر جذاب توانایی جلب 

نظر مخاطب هدف را از دست می دهند. 
ویرایش تصاویر باید براس��اس معیارهایی نظیر ماهیت کس��ب و کار و س��لیقه 
مخاطب هدف صورت گیرد. به عنوان مثال، اگر برند ما در زمینه فست فود فعالیت 
دارد، استفاده از طیف رنگ قرمز تاثیر مثبتی بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. 
امروزه هر صنعتی دارای طیف های رنگ خاصی برای خودش است. وظیفه اصلی ما 
در ای��ن میان تالش برای یافتن طیف های رنگ اصلی برای برندمان خواهد بود. به 
این ترتیب ما توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به ساده ترین شیوه ممکن 

را خواهیم داشت. 
تولید محتوای اصیل و منحصر به فرد

اس��تفاده از محتوای منحصر به فرد و اصیل در اینستاگرام اهمیت بسیار باالیی 
دارد. متاس��فانه امروزه برخی از برندها فق��ط در تالش برای تقلید و کپی برداری از 
دیگر رقبای شان هس��تند. این امر موجب شباهت بیش از اندازه محتوای بازاریابی 
برند ما با محتوای رقبا خواهد شد. به این ترتیب در نهایت فرآیند تصمیم گیری برای 
مخاطب هدف دشوار خواهد شد. وقتی برندها شباهت زیادی به هم داشته باشند، 
تصمیم گیری کاربران برای توجه بیش��تر به یک برند مبتنی بر شانس خواهد بود. 
هیچ برندی بر پایه تصمیم گیری شانس��ی مخاطب هدف امکان موفقیت در دنیای 
کسب و کار و بازاریابی را ندارد بنابراین ما باید به دنبال راهکارهایی برای ایجاد تمایز 

میان خودمان و رقبا باشیم. 
مش��اهده نحوه فعالیت برندهای بزرگ ایده ه��ای جذابی برای ایجاد تفاوت به ما 
می دهد. منظور من در این بخش تقلید صرف از رقبا نیس��ت، بلکه باید شیوه های 

تولید محتوای اصیل و منحصر به فرد از سوی آنها مورد شناسایی قرار گیرد.

بازاریابی موفق با فناوری واقعیت افزوده
نقش واقعیت افزوده در بازاریابی مدرن

اگر برند ش��ما احساس رقابت شدیدی با دیگر ش��رکت های فعال در عرصه 
کس��ب و کار ندارد، این امر به هیچ وجه خبر خوبی محس��وب نمی شود. امروزه 
اغلب برندها در تالش برای دس��تیابی به پیش��رفته ترین فناوری های ممکن در 
راس��تای رقابت تاثیرگذار با س��ایر برندها هس��تند. در این میان اگر ما توانایی 
رقابت تاثیرگذار با سایر برندها را نداشته باشیم، به تدریج از دنیای بازاریابی و 
کس��ب و کار کنار می رویم. دنیای بازاریابی مدرن با رقابت فشرده اش شناخته 
می ش��ود. به همین خاطر اغلب برندها در تالش برای استفاده از آخرین نسخه 
از فناوری های مدرن در راستای بهبود وضعیت شان در حوزه بازاریابی هستند. 
یکی از فناوری های تازه در زمینه بازاریابی مربوط به واقعیت افزوده است. این 
فناوری ش��امل افزودن نم��ای غیرواقعی )به طور معمول انیمیش��ن( به تجربه 
واقعیت عینی کاربران اس��ت. خوش��بختانه اس��تفاده از این فناوری در دنیای 
بازاریابی نیازی به هدس��ت های مخصوص ن��دارد. این امر مزیت اصلی فناوری 
واقعیت افزوده در مقایسه با واقعیت مجازی محسوب می شود، بنابراین استفاده 
از این فناوری بدون صرف هزینه های باال امکان پذیر خواهد بود.  کاربرد اصلی 
فناوری واقعیت افزوده ایجاد شرایط بازی و سرگرمی برای مخاطب کمپین های 
بازاریابی اس��ت. یکی از انتقادات اصلی کارش��ناس ها نسبت به فرآیند بازاریابی 
اغلب برندها عدم تعامل مخاطب هدف در آنها بود. امروزه با استفاده از فناوری 
واقعیت افزوده بخش قابل توجهی از چنین انتقاداتی پاس��خ داده ش��ده است.  
شاید ش��ما در زمینه بازاریابی بازی مانند پوکمن گو تولید نکنید، اما دست کم 
توانایی جلب نظر بیش��تر مخاطب هدف را خواهید داش��ت. بسیاری از برندها 
علی رغ��م هزینه های چندین میلیون دالری بازهم توانایی الزم برای جلب نظر 
مخاطب هدف را ندارند. به همین خاطر ما با استفاده از فناوری واقعیت افزوده 
امکان برتری بر چنین برندهایی را خواهیم داش��ت.  امروزه بس��یاری از برندها 
در سراس��ر جهان به ط��ور فعاالنه از فناوری واقعیت اف��زوده برای جلب توجه 
مخاطب هدف اس��تفاده می کنند. ب��ه عنوان مثال، برند اس��تارباکس از فیلتر 
واقعیت مجازی مخصوص خود در اینس��تاگرام برای کریس��مس رونمایی کرد. 
ای��ن امر تجربه جالبی برای طرف��داران این برند ایجاد کرد. به این ترتیب افراد 
توانایی اس��تفاده از این فیلترها برای تعامل بیشتر با استارباکس را پیدا کردند. 
نکته جالب اینکه صفحه رسمی استارباکس در اینستاگرام برخی از سلفی های 
برتر کاربران با اس��تفاده از فیلتر موردنظر را بازنش��ر کرد.  برند IKEA نیز در 
زمینه اس��تفاده از فن��اوری واقعیت افزوده مهارت باالی��ی دارد. این برند برای 
واقع نمایی محصوالتش از این فناوری نهایت اس��تفاده را می برد. به این ترتیب 
مش��تریان با اس��کن کاتالوگ محصوالت IKEA با استفاده از اپ رسمی برند 

امکان مشاهده نسخه سه بعدی محصول را خواهند داشت.
براس��اس گزارش موسس��ه نیلس��ن اکنون بیش از 5۰درصد از مشتریان 
در سراس��ر جهان مش��تاق به تجربه کمپین های بازاریابی با فناوری واقعیت 
افزوده هس��تند. این امر مسئولیت س��نگینی برای برندها ایجاد می کند. اگر 
ما از این فناوری در راستای بهبود کیفیت کمپین های بازاریابی مان استفاده 
کنیم، به راحتی توانایی جلب نظر مخاطب هدف را خواهیم داشت. براساس 
پیش بینی موسس��ه Popular Mechanics تا س��ال 2۰25 شاهد رشد 
۷۰درصدی اس��تفاده از فناوری واقعیت اف��زوده در دنیای بازاریابی خواهیم 

بود. بنابراین باید از همین االن برای تغییرات پیش روی آماده شد. 
prdaily.com :منبع

دالیل پخش موسیقی در فروشگاه ها

با حضور در بس��یاری از فروشگاه ها متوجه یک ویژگی مشترک به نام پخش 
موس��یقی خواهید ش��د، با این حال دلیل این اقدام چیس��ت؟ در این راستا به 

بررسی دالیل این اقدام خواهیم پرداخت. 
1-تجربه خرید را لذت بخش تر می سازد

به عقیده بیش از 8۴درصد خریداران در سال گذشته، پخش موسیقی فرآیند 
خرید را لذت بخش می کند. درواقع این امر که مش��تری از حضور در مغازه شما 
حس خوبی را داش��ته باش��د، احتمال افزایش مدت حضور او را بیش��تر کرده و 
این امر احتمال خرید بیشتر را نیز افزایش خواهد داد، با این حال توجه داشته 
باشید که شما باید در صورت نیاز، موسیقی را به انتخاب مشتری تغییر دهید. 

۲-انتظارکشیدن را ساده تر می سازد 
خصوصا در زمانی که مغازه و فروش��گاه با ازدحام جمعیت مواجه اس��ت، صبر 
کردن می-تواند س��خت باشد. تحت این شرایط پخش موسیقی می تواند آستانه 
تحمل افراد را افزایش دهد. درواقع در بسیاری از شیوه های درمانی، از موسیقی 
برای کاهش درد استفاده می شود. به همین خاطر نباید از معجزه آن غافل شوید. 

3-روحیه مشتری را بهبود می بخشد
شما دقیقا نمی دانید که مش��تری از چه روحیه ای برخوردار است برای مثال 
ممکن اس��ت چند دقیقه قبل یک دعوا را پش��ت سر گذاشته باشد، با این حال 
روحیه هر فردی را بهبود بخش��د. بدون ش��ک قانع کردن مشتری ای که روحیه 
خوبی را دارد، س��اده تر خواهد بود. با این حال فراموش نکنید که موسیقی شما 
نباید به حدی بلند باش��د که افراد را اذیت کرده و مش��کلی را در رسیدن صدا 
ایجاد کند. همچنین بهتر اس��ت تا یک لیست از موارد پیشنهادی تهیه کنید تا 

همه چیز مطابق میل افراد باشد. 
4-منجر به افزایش وفاداری مشتریان می شود 

ی��ک تجربه مثبت و جذاب تا مدت ها در ذهن مخاطب باقی خواهد ماند. این 
موض��وع می تواند خود به بهانه ای برای حضور مجدد مش��تری تبدیل ش��ود. به 
همین خاطر نیز گفته می ش��ود که این امر می تواند به ایجاد و افزایش وفاداری 
مش��تریان کم��ک کند، با این ح��ال نباید از آن انتظارات بی��ش از حدی را نیز 
داشته باشید. درواقع این امر تنها یکی از صدها روشی است که باید برای ارتقای 
وفاداری مش��تریان خود استفاده کنید. به همین خاطر ابدا آن را کافی ندانسته 

و خود را به آن محدود نکنید. 
5-احتمال توصیه کردن شما را افزایش می دهد 

در حدود ۶۰درصد از خریداران فروش��گاه هایی را که در زمینه پخش موسیقی 
فعالی��ت حرف��ه ای دارند را به س��ایرین توصیه کرده و در رابط��ه با آن را صحبت 
می کنند. این رقم برای جوان ترها باالتر بوده و به خوبی اهمیت آن را برای رش��د 
ش��رکت نش��ان می دهد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که سیستم های پخش شما باید کامال مناسب و باکیفیت باشد در غیر این صورت 
نتیجه ای را به دست نخواهید آورد.  در نهایت توصیه می شود تا به اقدامات سایر 

برندها در این زمینه توجه داشته و هیچ گاه از ارائه خالقیت خودداری نکنید. 
smallbiztrends.com :منبع 
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چه محصوالتی در ebay باالترین شانس 
فروش را دارند 

فروش��گاه ebay از بزرگ تری��ن بازارهای اینترنت��ی برای فروش 
اجناس نو و دس��ت دوم محسوب می شود که در سال ۱995 توسط 
پیر امیدیار تاسیس شد. اگرچه در این سایت هر چیزی را می توانید 
ب��ه فروش برس��انید، با این حال برخی از اجناس از ش��انس فروش 
باالت��ری برخوردار بوده که پس از تحلیل آمارهای منتشرش��ده در 

سال گذشته، به بررسی ۱۰ مورد منتخب خواهیم پرداخت. 
1-لوازم جانبی گوشی های هوشمند 

بسیاری از لوازم جانبی گوشی های هوشمند پس از مدتی کارایی 
اولیه خود را از دس��ت داده و با خرابی مواجه می ش��وند. با توجه به 
این امر که تقریبا تمامی افراد از این دس��تگاه  ها اس��تفاده می کنند، 
میزان تقاضا نسبت به آن بسیار باال بوده و همین امر باعث می  شود 
تا در صدر وسایلی قرار گیرد که باالترین شانس فروش را دارد. نکته 
دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید، قیمت باالی بسیاری از 
برندهای لوازم جانبی بوده که باعث می ش��ود تا اولویت بس��یاری از 

افراد خرید دست دوم آنها باشد. 
۲-کتونی های ورزشی

در ای��ن رابطه نه تنها افرادی که قصد اس��تفاده از این محصوالت 
را دارند، بلکه حتی کلکس��یوندارها نی��ز تمایل باالیی را به خرید از 
خود نش��ان داده و ش��ما می توانید از این دو تقاضا برای کسب سود 
خود اس��تفاده کنید. درواقع اگرچه بسیار عجیب به نظر می رسد، با 
این حال بس��یاری از افراد خصوصا در آمریکا، عالقه به جمع آوری و 
نگهداری انواع مختلف کتونی های ورزشی را دارند. برای مثال مدل 
Cap ۱۱ Air Jordan ت��ا ب��ه امروز باالترین می��زان تقاضا را به 

ثبت رسانده است. 
3-کارت هدیه 

ای��ن امر که کارت هدی��ه خود را به فروش برس��انید، یکی دیگر 
از موارد پرطرفدار محس��وب می ش��ود. برای مثال ممکن است شما 
کارت هدی��ه ای به ارزش چند دالر را برای خرید از یک فروش��گاه 
لوازم برقی داش��ته باشید، با این حال قصد خرید وجود ندارد. تحت 

این شرایط می توانید آن را به قیمتی مناسب به فروش برسانید. 
4-اسباب بازی  قهرمانان مارول 

تنها کافی اس��ت تا نگاهی به پرفروش ترین فیلم های تاریخ جهان 
بیندازید تا به محبوبیت قهرمانان مارول در س��طح جهان پی ببرید. 
به همین خاطر بس��یاری از افراد به دنبال اسباب بازی های آن بوده 
و این امر تنها به کودکان مختص نمی شود. درواقع بسیاری از افراد 
تمایل دارند تا در این رابطه به مانند یک کلکس��یونر رفتار کنند، با 
این حال قیمت باال، باعث می شود تا موارد دست دوم آن طرفداران 

بیشتری را داشته باشد. 
5-سکه 

کلکسیونرهای بس��یاری عالقه به جمع آوری س��که های مختلف 
دارند. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که در 
سطح جهان، تعداد کلکسیونرهای سکه، بیش از سایرین بوده و این 
امر باعث می ش��ود تا بازار خوبی در رابطه با آن وجود داش��ته باشد. 
به همین خاطر ش��ما حتی یک س��که خ��ود را می توانید به فروش 
برس��انید، با این حال به هر میزان که س��که ش��ما قدیمی تر باشد، 

ارزش آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
6-بیت کوین 

ارزه��ای دیجیتال به یکی از بخش های ج��ذاب اقتصادی تبدیل 
شده است. درواقع بسیاری از افراد از این نوع ارزها استفاده می کنند 
که تعداد آنها روزانه در حال افزایش چش��مگیری اس��ت. به همین 
خاطر شما می توانید بیت کوین های خود را به راحتی در این سایت 

به فروش برسانید. 
7-بازی های ویدئویی

بازی ه��ای ویدئوی��ی قدیم��ی و جدید، ب��رای بس��یاری از افراد 
جذابیت فوق العاده ای را داشته و شما می توانید آنها را با قیمت های 
باورنکردنی به فروش برسانید. این امر در حالی است که بسیاری از 
افراد این موارد را دور می اندازند در حالی که می توان آنها را به پول 
نقد تبدیل کرده و فردی را به نیاز خود رس��اند. برای مثال در سال 
گذشته خرید دست دوم سری جدید بازی God of War به علت 

قیمت باالی آن بسیار محبوب بود.
8-دستبند شفا

این دس��تبند زیبا که در آن از سنگ های طبیعی که بنا بر اعتقاد 
س��ازندگان آن دارای خواص درمانی اس��ت، در سال گذشته بسیار 
محب��وب ب��ود. به همین خاطر حت��ی فروش موارد ن��و آن نیز بازار 

خوبی دارد. 
9-وسایل افراد مشهور

هر چیزی که از یک فرد مش��هور در اختیار داشته باشید، شانس 
فروش باالیی را در ebay خواهد داش��ت. ب��رای مثال پیراهن یک 
بازیکن و توپ های امضاشده از جمله این موارد محسوب می شود. 

10-دوربین های واقعیت مجازی
اگرچه این تکنولوژی هنوز در ابتدای مسیر خود قرار دارد، با این 
حال میزان تمایالت نس��بت به آن بس��یار باال بوده و شما می توانید 
چنین دس��تگاهی را به س��رعت به فروش برسانید. در سال گذشته 

محبوب ترین نوع آنها Oculus Go نام داشت. 
در نهایت فراموش نکنید که این موارد برترین های س��ال گذشته 
بوده و احتمال دارد که امس��ال تغییراتی را داش��ته باشد. به همین 

خاطر ابدا از فروش محصوالت دیگر ناامید نشوید. 
smallbiztrends.com :منبع
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تمرک��ز بر روی فعالیت کاری و ارائه کیفیت باال در تمام طول روز امر بس��یار 
دش��واری محسوب می ش��ود. کارآفرینان در طول روز با امور مختلفی سر و کار 
دارن��د. گاهی اوقات فش��ار کار یا تاثیر اخبار منفی ب��ر روی عملکرد افراد کامال 
مش��هود اس��ت. در چنین ش��رایطی تالش را حفظ روحیه یا عملک��رد بهتر در 
زمینه کسب و کار بسیار دشوار خواهد بود. یکی از مهم ترین بخش های موفقیت 
در کس��ب و کار مرب��وط به مدیریت زمان اس��ت. وقتی م��ا برنامه ریزی دقیقی 
برای اس��تفاده مناسب از زمان مان نداشته باشیم، ارائه عملکرد مطلوب در زمینه 

کارآفرینی دشوار خواهد شد. 
آگاهی از بهترین الگوهای فعالیت در دنیای کسب و کار و تالش برای کاهش 
فشارهای کاری مهم ترین عامل در موفقیت کارآفرینان بزرگ محسوب می شود. 
گاهی اوقات ما نیازمند بازبینی نحوه فعالیت حرفه ای مان در دنیای کسب و کار 
هس��تیم. این امر نقش موثری در یافتن نقاط ضعف و تالش برای بهبود وضعیت 

فعالیت مان خواهد داشت. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از راهکارهای کاربردی و س��اده برای 
حفظ عملکرد مثبت مان در حوزه کس��ب و کار و کارآفرینی در طول ساعت های 
کاری است. بدون تردید تحقق این امر ساده نخواهد بود، با این حال استفاده از 

چند توصیه و نکته مهم کار را ساده تر خواهد کرد. 
1. برنامه ریزی پیش از موعد

فعالیت کارآفرینی همراه با بهره وری باال در صورت آگاهی از نقش��ه راه مان در 
طول ساعت های کاری بسیار ساده تر خواهد بود. بسیاری از مدیران و کارآفرینان 
در عمل برنامه مشخصی برای روزهای کاری ندارند. آنها از لحظه حضور در دفتر 
کار اق��دام به س��اماندهی امور و برنامه ریزی برای س��اعت های پیش رو می کنند. 
اگرچ��ه برنامه ری��زی در لحظه برای مدیران و کارآفرینان اهمیت بس��یار زیادی 
دارد، اما این توانایی باید فقط در شرایط ضروری و حاد مورد استفاده قرار گیرد. 
برند ما با برنامه ریزی ناگهانی و روزمره توانایی کسب موفقیت را نخواهد داشت. 
شاید صحبت پیرامون برنامه ریزی پیش از موعد مخاطب را به فکر برنامه ریزی 
بلندمدت بین��دازد. نکته مهم در این زمینه عدم نیاز به برنامه ریزی های طوالنی 
و بلندمدت اس��ت. گاهی اوق��ات برنامه ریزی برای روز پیش رو در ش��ب قبل به 
اندازه کافی مناس��ب خواهد بود. بنابراین بدون نیاز به فرآیندهای پیچیده امکان 

موفقیت در زمینه حفظ عملکرد عالی مان در طول روز فراهم خواهد شد. 
یک��ی از نکات مهم در زمینه برنامه ریزی برای س��اعت های کاری اس��تفاده از 
ش��یوه های واقع گرایانه اس��ت. ما باید نس��بت به توانمندی های خودمان آگاهی 
مناس��بی داشته باشیم. در غیر این صورت امکان برنامه ریزی مناسب را نخواهیم 
داشت بنابراین در زمان برنامه ریزی به توانمندی ها و شرایط موجود توجه کنید. 

اش��تباه اغلب کارآفرینان تعیین برنامه های فشرده برای ساعت های کاری است. 
چنین برنامه هایی در اغلب موارد امکان اجرای دقیق ندارند بنابراین ما همیش��ه 
از برنامه های موردنظرمان عقب خواهیم افتاد. این احساس در اغلب موارد موجب 

بروز استرس و فشار روانی مضاعف بر روی ما می شود. 
۲. اهمیت تغذیه مناسب در طول روز

برخی از مش��کالت در زمینه فعالیت روزانه در محیط کار راه حل های بس��یار 
س��اده ای دارد. بس��یاری از کارآفرینان در زمینه حفظ کیفیت عملکردش��ان در 
حوزه کس��ب و کار به دنبال راهکارهای مختلفی هس��تند. این امر گاهی اوقات 
زمینه الزم برای صرف هزینه های بی مورد را فراهم می سازد. تالش برای استفاده 

از تغذیه های مناسب در طول روز نقش مهمی در افزایش توانایی های ما دارد. 
برخی از کارآفرینان در طول روز و در محیط کار به جای استفاده از وعده های 
غذایی مناس��ب به مصرف اس��نک های مختلف رو می آورند. این امر در راستای 
کاه��ش مدت زمان الزم برای صرف یک وعده غذایی صورت می گیرد. ش��اید در 
عمل چنین راهبردی زمان در دسترس ما را بیشتر کند، اما در نهایت توانمندی 

ما را به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد داد. 
نکته بعد که باید مدنظر کارآفرینان قرار گیرد، استفاده از ویتامین های مختلف 
در طور روز است. اگر ما فقط یک نوع خاص از غذا را در طول هفته میل کنیم، 
به تدریج نیاز بدن مان به سایر ویتامین ها افزایش شدیدی خواهد یافت. این امر 

با حالت هایی نظیر ضعف مداوم یا بی حوصلگی همراه است. 
3. تعیین اهداف مشخص

فعالیت در دنیای کس��ب و کار با آگاهی از اهداف موردنظرمان بسیار 
س��اده تر خواهد بود. مش��کل بس��یاری از کارآفرینان عدم تعیین زمان 
مش��خص برای دس��تیابی به اهداف شان اس��ت. به این ترتیب در عمل 
یک هدف ساده ماه ها به طول خواهد انجامید. برنامه ریزی درست برای 
تعیی��ن اهداف نیازمن��د پیش بینی زمان حدودی دس��تیابی به اهداف 
موردنظر نیز هس��ت. در غیر این صورت ما بخش قابل توجهی از زمان 

مفیدمان در طول روز را از دست خواهیم داد. 
یک��ی از نکات مه��م در زمینه کار بر روی اهداف مختل��ف عدم انجام چندین 
فرآیند در کنار هم است. این امر به طور معمول کیفیت نهایی کار ما را به شدت 
تح��ت تاثیر قرار خواهد داد. به این ترتیب ما ب��ا فرآیندهای پیچیده، طوالنی و 

بی پایانی همراه خواهیم بود. 
برنامه ری��زی زمانی برای دس��تیابی به اهداف موج��ب افزایش نظم و 
دق��ت در فعالیت ما خواهد ش��د. برخی از کارآفرین��ان حتی برای تمام 
اعضای شرکت نیز اقدام به تهیه برنامه زمانمند می کنند. توصیه من در 
ای��ن بخش ارائه آزادی عمل موردنیاز ب��ه کارمندان برای تدوین برنامه 
کاری شخصی ش��ان است. این امر موجب پویایی فعالیت اعضای شرکت 
در قالب گروه های مختلف خواهد ش��د. تجربه بسیاری از برندها ناکامی 

برنامه ریزی دقیق مدیران برای کارمندان را نشان داده است بنابراین ما 
نباید با استفاده از این شیوه بر روی سرنوشت برندمان ریسک کنیم. 

4. تهیه لیست های کاری
درست مانند برنامه ریزی، در اینجا نیز یادداشت کارهای پیش رو بر روی کاغد 
نقش مهمی در ایجاد نظم کاری دارد. بسیاری از کارآفرینان بزرگ اهداف روزانه 
یا حتی ساالنه ش��ان را روی کاغذ پیاده می کنند. بخش قابل توجهی از تاثیر این 

شیوه به دلیل اثرگذاری روانی اش بر روی سیستم اعصاب افراد است. 
براس��اس پژوهش های روانش��ناختی از س��وی پژوهشگران دانش��گاه هاروارد 
بسیاری از نگرانی های شغلی در پی یادداشت امور و اهداف بر روی کاغذ کاهش 
می یابد. اس��تفاده از شیوه های س��اده و کم هزینه برای کاهش استرس و افزایش 
بهره وری در محیط کار الزامی اس��ت. برخی از برندها هزینه های بسیار کالنی در 
حوزه افزایش بهره وری انجام می دهند، اما برخی از تکنیک های س��اده بدون نیاز 

به صرف هیچ گونه هزینه ای همان تاثیر را بر جای خواهند گذاشت. 
اگر شما فردی با دغدغه های زیاد در محیط کار هستید، یادداشت های خود را 
به صورت روزانه تنظیم کنید. توصیه من در این بخش اس��تفاده از ترتیب بندی 
براس��اس اولویت امور است. فقط در این صورت ش��ما امکان رسیدگی به بخش 
قابل توجهی از کارهای تان در طول روز را خواهید داش��ت. مش��کل بس��یاری از 
کارآفرینان تالش برای ش��روع فرآیند کاری براساس امور ساده و پیش پا افتاده 
اس��ت. به این ترتیب بخش قابل توجهی از توان آنها در این میان به هدر خواهد 
رف��ت. وقتی هم که به س��راغ کارهای مهم می روند، دیگ��ر انرژی و توان الزم را 

نخواهند داشت. 
5. فعالیت براساس سطح انرژی 

هر فردی دارای سبک زندگی خاصی است. این امر به معنای ناتوانی شرکت ها 
در زمینه اتکا به الگویی واحد برای فعالیت تمام کارمندان شان است. کارآفرینان 
در دنیای کس��ب و کار ش��یوه های مختلفی برای رسیدگی به امور، درست مانند 
س��بک زندگی، دارن��د. ما به جای تالش برای تقلید ص��رف از دیگران در زمینه 
فعالی��ت کاری باید در تالش برای یافتن الگوی منحصر به فرد خودمان باش��یم. 
در غیر این صورت به احتمال زیاد برنامه های ما برای رس��یدگی به امور مختلف 

با مشکالت زیادی مواجه خواهد شد. 
برخی از افراد صبح ها بس��یار زود از خواب بیدار می ش��وند. این دسته از افراد 
نقطه اوج انرژی ش��ان برای فعالیت کاری تا ظهر است بنابراین تمام فعالیت های 
مهم برای این دس��ته از افراد باید در س��اعت های صبح تعریف شود. نقطه مقابل 
این دس��ته از افراد مربوط به کارمندان دارای س��بک زندگی شبانه است. اگر به 
عنوان یک کارآفرین یا مدیر ش��رکت به س��بک زندگی خودمان و کارمندان مان 
توجه داشته باشیم، امکان کاهش استرس در محیط کار و حفظ کیفیت مطلوب 

کاری فراهم می شود. 
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آغاز ارزیابی سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران در شرکت گاز مازندران
ساری – دهقان : ارزیابان سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران با حضور در جلسه افتتاحیه ، فعالیت 
خود را برای ارزیابی شرکت گاز استان مازندران آغاز کردند. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت 
گاز استان مازندران، "جعفر احمدپور" مدیرعامل شرکت گاز مازندران، ضمن عرض خیر مقدم به تیم ارزیابی جایزه 
سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران ، فرآیند ارزیابی را فرصتی مغتنم برای شرکت های گاز استانی برشمرد 
و گفت: مأموریت اصلی شرکت های گاز استانی ارائه خدمات بهینه و ایمن به مشترکین است و این مهم میسر نمی 
شود مگر اینکه سازمان نیازهای مشترکین را شناسایی کرده و در جهت ارتقای سطح رضایتمندی آنان تالش کند. وی 
کسب رضایت مشتریان را مهمترین و تأثیرگذارترین عامل در تعالی سازمانی عنوان کرد و اظهار داشت: برای پیمودن مسیر تعالی باید همه دوشادوش یکدیگر 
با تعریف و اجرای پروژه های بهبود در حفظ و تقویت نقاط قوت و اصالح زمینه های قابل بهبود حرکت کنیم و خود را متعهد به پیمودن مسیر تعالی بدانیم.
احمدپور ضمن قدردانی از ارزیابان تعالی ســازمانی خواســتار ارزیابی دقیق و ارائه نقاط قابل بهبود و نقاط قّوت در فرآیندهای سازمان شد و تصریح کرد: 

قطعاً مواردی که در جلسه اختتامیه ارائه خواهد شد مجموعه شرکت گاز استان را در رسیدن به اهداف خود در مسیر تعالی سازمانی یاری خواهد کرد.
وی افزود: بهبود مستمر هر سازمان در گرو ایجاد انگیزه برای منابع انسانی و در کنار آن بکارگیری شیوه های صحیح انجام فرآیندها است که این مهم با 
توجه به تعهد، تخصص و ایمان کارکنان در شرکت گاز مازندران به خوبی پیاده سازی شده است. همچنین در این مراسم "محمد حیدری بهبهانی" ارزیاب 

ارشد تیم ارزیابی شرکت ملی گاز ایران، برگزاری ارزیابی در شرکت گاز استان مازندران را یک فرصت برای یادگیری متقابل عنوان نمود.

»قمکارت« به زودی در قم اجرایی می شود
قم - خبرنگار فرصت امروز: رییس ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم از آغاز 
فعالیت »قمکارت« تا پایان سال خبر داد و گفت: از آنجایی که اتوبوس های قدیمی دارای دستگاه های 

جدید نبودند، فعالیت قمکارت به تعویق افتاده است.
کوروش محمدحســینی در خصوص فعالیت »قمکارت«، اظهار داشت: این پروژه ۲ بخش را شامل 
می شــود که یک بخش کیف پول الکترونیک شهروندی و بخش دیگر کارت شهروندی است. رییس 
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم گفت: بخش کارت شهروندی به صورت کامل آماده 
شده و دستگاه های خودشارژ نیز برای آنها تهیه شده است که می توان به صورت اتوماتیک فعالیت شارژ کارت را انجام داد. محمدحسینی 
با اشاره به آغاز فعالیت قمکارت تا پایان امسال، افزود: از آنجایی که اتوبوس های قدیمی دارای دستگاه های جدید نبودند، فعالیت قمکارت 
به تعویق افتاده است. وی در خصوص بخشی از قمکارت که کیف پول الکترونیکی است، افزود: در سامانه »قمیار« که سامانه میز خدمات 
الکترونیکی است بخش کیف پول الکترونیک قابل مشاهده است که بخش هایی که به موجب آن شهروندان می توانند مبالغ مورد نظر را 
به شهرداری واریز کنند که در حال آماده سازی می باشد. رییس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم بیان کرد: به منظور 
اجرای پروژه تاکسی هوشمند در ۲۰ تاکسی با کمک سازمان تاکسیرانی، QR بارکد نصب شده است و قابلیت پرداخت الکترونیک در 

آن وجود دارد.

در کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:
ضرورت ایجاد شبکه مهارت آموزی زنان سرپرست خانواده استان اصفهان 
اصفهان – قاسم اسد: کمیته ســمن ها و صنایع خالق ذیل کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و تشکل های اتاق بازرگانی 
اصفهان، به منظور ایجاد هم افزایی میان خیریه ها، سمن ها و ارگان های دولتی، در راستای مهارت افزایی زنان سرپرست خانوار اقدام 
به تشــکیل جلسه ای با حضور مدیران انجمن ها و خیریه هاي انتخاب شده در شهر اصفهان و مدیران آموزشگاه هاي حرفه آموزي 

چندین شهرستان در زمینه اشتغال و کارآفرینی نمود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان علی فضیلتی، رئیس کمیته سمن ها و صنایع خالق در این جلسه ضمن اشاره 
به ضرورت ایجاد شــبکه مهارت آموزي، اشــتغال و کارآفرینی دستگاه ها و مؤسسات خیریه و مردم نهاد استان اصفهان براي زنان 
سرپرســت خانواده و خود سرپرســت، افزود: طبق آخرین آمار مربوط به سال 95، حدود 3 میلیون زن سرپرست خانوار در کشور 
وجود داشــته که این آمار در اســتان اصفهان 67 هزار نفر بوده و پیش بینی می شــود که این آمار در سال جاری به 8۰ هزار نفر 
افزایش یافته باشد. وی با بیان اینکه متاسفانه برنامه های خاص یا منظم و حلقه پیوسته ای برای خودکفایی و یا مهارت آموزی و 
درآمدزایی زنان سرپرست خانواده  به شکل جامعی دیده نشده است، افزود: با وجود این، پرداختن به اشتغال این افراد از اهمیت 

زیادی برخوردار است. 
رئیس کمیته ســمن ها و صنایع خالق، هم افزایی، همکاری و شناخت پتانسیل های موجود در سمن ها، خیریه ها و ارگان های 
دولتی را در رســیدگی هرچه بهتر به زنان سرپرســت خانواده مهم دانست.  فضیلتی هدف از این جلسه را ایجاد کارگروهی برای 
karaweb. شناسایی زنان سرپرست خانوار و مهارت آموزی به آنها عنوان کرد و از ایجاد سایت جامع اشتغال و کارآفرینی به نشانی
ir با هدف ایجاد بانک جامع اشــتغال خبر داد. وی شناسایی، تحقیق و انتخاب، آمادگی، رغبت سنجی و استعدادیابی، راهنمایی 
و مشاوره، مهارت آموزی، تجهیز و پشتیبانی و کمک به بهره برداری و ساختارسازی را به عنوان فرایند برنامه اشتغال پایدار برای 
زنان سرپرست خانوار معرفی و عنوان کرد: مقرر شده این فرایند در خور و بیابانک، سمیرم، گلپایگان، داران،  بویین و میاندشت، 
نایین و بادرود عملیاتی شود.  فضیلتی اولین حلقه مفقوده و کار زمین مانده در زمینه اشتغال بانوان سرپرست خانواده را شناسایي 
این افراد دانست.  در ادامه حاضرین جلسه، طرح مذکور را گامي مؤثر در مهارت آموزي و اشتغال زنان سرپرست خانواده دانستند 

و برای همکاری اعالم آمادگی کردند.

مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان خبرداد:
صادرات ۴۷۷ هزار تن کاال در ۹ ماهه سال جاری 

همدان - خبرنگار فرصت امروز : مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان از صادرات 86 میلیون دالری در 9 
ماهه امسال خبر داد و گفت: در 9 ماهه امسال ۴77 هزار تن کاال به ارزش 86 میلیون دالر صادرات از استان همدان 
صورت گرفته است. سید ناصر محمودی مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به اینکه درآمد استان در 
بودجه 99 نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است، افزود: ۱۰5۰ میلیارد تومان درآمد در بودجه 99 برای 
استان همدان دیده شده که از ۱۰5۰ میلیارد تومان درآمد استان، 9۴۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی بوده است. وی 
با بیان اینکه در سال 98 هدفگذاری صادرات استان همدان ۱۰۰۰ میلیون دالر بوده است، یادآور شد: همچنین در 

این مدت 5.6 هزار تن کاال به ارزش ۲7.6 میلیون دالر وارد استان شده است. 
تهاتر ۵۰ میلیارد تومانی بدهی و مطالبات بخش خصوصی از دولت

محمودی درباره گالیه استاندار همدان از بانک های خصوصی استان در زمینه هزینه سپرده های استان در سایر استان ها، تصریح کرد: بانک های خصوصی باید 5۰ تا 
6۰ درصد از سپرده های استان را در همان استان هزینه کنند که این موضوع به جد پیگیری می شود.  مدیرکل اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه در استان 
همدان بیش از ۱5۰ هزار نفر از دریافت سهام سود عدالت جامانده اند، ادامه داد: فرم سهام عدالت یک میلیون و 56۱ هزار نفر در استان همدان تکمیل شده است که از 
این تعداد یک میلیون و 36۲ هزار نفر ثبت نام خود را قطعی کرده اند و در سال های 86 و 87 هم ۴76 هزار و 79۴ نفر از مشمولین 3۴5 میلیارد ریال سود سهام عدالت 
دریافت کردند. محمودی از تهاتر 5۰ میلیارد تومانی بدهی و مطالبات بخش خصوصی از دولت نیز گفت و ادامه داد: اشخاص حقیقی و حقوقی و نهاد های خصوصی در 

صورتی که به بخش دولتی بدهکاری داشته یا از دولت طلب دارند، می توانند اطالع دهند تا میزان بدهی یا طلب آن ها را تهاتر کنیم. 
تشکیل ۶۰۰۰ پرونده فرار مالیاتی در استان همدان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: 6۰۰۰ پرونده فرار مالیاتی در استان همدان شناسایی شده است. سیدناصر محمودی مدیرکل امور 
اقتصادی و دارایی استان همدان بابیان اینکه سال گذشته 6 هزار پرونده فرار مالیاتی در استان همدان شناسایی شد، گفت: تالش برای به حداقل رساندن 
فرار مالیاتی در دستور کار اقدامات انجام شده است.  اوبا بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار، مولد سازی دارایی های دولت و اقتصاد هوشمند از اولویت های 
این وزارتخانه است افزود: به همین منظور کارگروه بهبود فضای کسب و کار در استان همدان تشکیل شده و خروجی آن نیز خوب بوده است، همچنین رتبه 
کسب و کار استان همدان از ۲3 به ۱۱ ارتقا یافته است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان اظهار داشت: شناسایی فرایند ها و مقررات مخل کسب 
و کار در کارگروه پایش کسب و کار به صورت مستمر انجام می شود و در این زمینه قوانین مخل کسب و کار در زمینه های مالیاتی، گمرکی و مواردی از این 
قبیل شناسایی می شود تا در زمینه رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار موفق عمل کنیم. محمودی با اشاره به اهمیت بخش خصوصی بیان کرد: یکی 
از محور های عملیاتی وزارت اقتصاد و دارایی توسعه و توانمند سازی بخش خصوصی است و به همین منظور مرکز توسعه خدمات سرمایه گذاری در استان 
همدان تشکیل شده است و از سال 93 فعال است که در این مرکز دستگاه های اثرگذار و فرابخشی نماینده فعال دارند. محمودی با اشاره به وضعیت سرمایه 
گذاری دراستان ادامه داد:خوشبختانه علی رغم تحریم های صورت گرفته ,از هفته گذشته 5۰درصد میزان جذب سرمایه گذاری افزایش داشته است. او اظهار 
داشــت: با توجه به منابع در آمدی دولت تاکنون در امد دولت و هزینه کشــور خوب اداره شده است. محمودی با بیان اینکه 65۰ میلیارد  تومان در بخش 
سرمایه گذاری خارجی در استان هزینه شده است افزود: در این سرمایه گذاری به طرفیت شهرداری قرار دادی ایجاد شده و تفاهم نامه ای هم در این زمینه 

ایجاد شده است. این مسئول گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که منابع در امدی ما از منابع غیر نفتی تامین شود.

دعوت مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت از مردم برای 
حضور در انتخابات

رشت - زینب قلیپور: کمتر از یک ماه پس از برگزاری جشن بزرگ چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، ملت بزرگ ایران جمعه 
این هفته اولین انتخابات خود در چله دوم انقالب اسالمی را تجربه خواهد کرد و بدون شک این بار هم حضور حماسی را رقم خواهد زد و بار دیگر دشمنان 
انقالب، اســالم و نظام اســالمی را مایوس خواهد نمود.این ملت بزرگ تاکنون در برهه ها و مقاطع مختلف و حساس انقالب اسالمی با حضور آگاهانه خود، 
دست رد به سینه دشمنان زده و همه فتنه گری ها را خاموش کرده و حاال در دوم اسفند ماه امسال در شرایطی پای صندوق های اخذ رای حاضر خواهد 
شد که هجمه دشمنان بیش از هر زمان نمود یافته است تا به زعم خود با فشار حداکثری آنها را از صحنه به در کنند که به مدد الهی با حضور حداکثری 
مردم، امید همه دشمنان باز هم ناامید خواهد شد. به همین دلیل انتخابات امسال برای ملت بزرگ ایران نه تنها بیانگر حضور پرشور بلکه به معنای عملیات 
مردمی در جنگ نرم با دشمنان قسم خورده ایران اسالمی است.نیروهای شهرداری رشت نیز همگام و همپا با دیگر آحاد ملت غیور ایران ضمن حضور پای 
صندوق های اخذ رای، در تالشی مضاعف با دست اندرکاران و مجریان برگزاری انتخابات، با فراهم کردن شرایط و آمادگی های الزم، زمینه های این حضور 

حماسی و آگاهانه را ایجاد خواهد نمود.
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اخبار

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: همایش مهندسان صنعت برق و نظام 
مهندســی استان بوشهر با همکاری شــرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، 
سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره راه و شهرسازی استان و با حضور رئیس 
سازمان نظام مهندسی کشور، اعضای هیئت مدیره تاسیسات برقی سازمانهای 
نظام مهندسی استانهای کشور، مسئولین استانی و مهندسین رشته برق عضو 
ســازمان نظام مهندسی در شهر بوشهر برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشــهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان بوشهر بعنوان یکی از سخنرانان اصلی این همایش اظهار داشت: جایگاه و 
نقش شرکت های توزیع بعنوان مرحله نهایی از زنجیره برق و رابط بین صنعت 
برق و مشــترکان، همواره با رشــد مداوم وتغییر مستمر و سریع رفتار مصرف 
کنندگان از نظر کمی و کیفی مواجه است و نقشی چند سویه بر عهده دارد:    

نخســت: خدمت رسانی به مشترکان و تامین رضایت ایشان و فروش انرژی 
به عنوان یک کاالی اقتصادی

 دوم:  ایفای نقش فنی برای نگهداری ، راهبری و توسعه شبکه های توزیع
سوم:  حفظ ارتباط و هماهنگی با بخش های باالدست صنعت برق به طوری 
که موجبات ادامه فرآیند تولید و عرضه برق حاصل گردد و راه توســعه صنعت 

هموار شود.
اردشــیر مذکوری افزود: در راســتای تامین برق مطمئن  و پایدار در سطح 
استان، این شرکت با 86۰۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط 7۱۰۰ کیلومتر شبکه 
فشار ضعیف وتعداد ۱76۰۰ دستگاه ترانس با ظرفیتی معادل ۴۱۰۰ مگاولت 
آمپر، برق ۴8۰۰۰۰ مشترک را  تامین می کند. وی ضمن تبریک ایام اهلل دهه 
مبارک فجر افزود:  برای تداوم این خدمت رسانی در ایام دهه مبارک فجر 3۱  
پروژه با اعتبار بالغ بر۴۱ میلیارد تومان در بخش توســعه ونیرورسانی به بهره 
برداری می رســد و  ۱۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱3.۲ میلیارد تومان عملیات 

اجرایی آن آغاز خواهد شد.
 مذکــوری بیــان کرد: یکی از شــاخص های اصلی تداوم برقرســانی به 
مشــترکین ، میزان انرژی توزیع نشده  هر مشــترک در سال می باشد که 
با تالش شــبانه روزی همکاران این شرکت  از سال 9۰ تاکنون روند کاهشی 
داشــته بطوریکه این شاخص در صنعت برق اســتان بوشهر در حال حاضر 

۲93 دقیقه به ازای هر مشــترک در ســال می باشد که نسبت به متوسط 
کشوری که حدود 6۰۰ دقیقه در سال است 5۰ درصد می باشد و انشاهلل روند 
کاهشی با برنامه ریزی های خوبی که انجام شده است ادامه خواهد داشت و 
به هدف ۲5۰ دقیقه در سال 99 خواهیم رسید. وی با اشاره به لزوم مدیریت 
ســمت تقاضا افزود: از ویژگی های بارز صنعت برق اســتان بوشهر متفاوت 
بودن ســبد مصرف انرژی آن با کشــور، یعنی پایین بودن مصرف صنعتی و 
غالب بودن مصرف خانگی اســت. به طوری که از نظر میزان انرژی مصرفی 
7۱ درصد مصرف برق اســتان و از نظر تعداد مشترکین 8۱ درصد در حوزه 
تعرفه خانگی اســت. همچنین شــدت مصرف انرژی در استان باال می باشد 
بطوریکه متوسط سرانه مصرف مشــترکین خانگی در استان بوشهر ۴ برابر 
متوسط کشور است. و این موضوع لزوم پیاده سازی ضوابط و الزامات مدیریت 
سمت تقاضا و مصرف برق در طراحی و اجرای تاسیسات برق در بخش های 
خانگی و تجاری را نشان می دهد که اهمیت و نقش سازمان نظام مهندسی 
را دو چندان می کند. همچنین سیاســت های تعرفه ای و غیر واقعی بودن 
قیمــت برق باعث رواج بد مصرفــی و عدم توجه به مقوله مدیریت مصرف و 
سوق دادن مشترکین به سمت استفاده از لوازم پر مصرف اما ارزان قیمت تر 
شده است. حاصل چنین امری رشد سرسام آور پیک بار در چهاردهه گذشته 
شده است. بطوریکه در صنعت برق استان پیک بار بطور میانگین رشد سالیانه  
7 درصدی داشــته است و این بدان معنی است که برای پاسخگویی به پیک 
بار، تاسیسات و شــبکه برق ، هر ده سال دو برابر شده است  ادامه این روند 

با توجه به تنگناهای اقتصادی نه ممکن و نه الزم اســت لذا بایستی ذهنیت 
و نگاه مردم و مهندسین و طراحان حوزه ساختمان و برق به سمت مدیریت 
توامان عرضه و تقاضا تغییر یابد. در کنار توسعه سمت تقاضا به سمت مصرف 
و فرهنگ ســازی در جهت ایجاد بستر الزم در حوزه مدیریت مصرف توجه 
بیشتری معطوف گردد.    مذکوری افزود: مدیریت مصرف یک امر تخصصی 
است و می بایســت از تمام ظرفیت ها بویژه متخصصین علوم اجتماعی در 

جهت تحقق موضوع بهره گرفت.
پیک بار استان بوشهر در تابســتان امسال برابر ۱65۱ مگاوات اتفاق افتاده 
اســت و در حال حاضر)فصل زمســتان( حدود۴5۰ مگاوات است که در شب 
حادث می شود یعنی 7۲ درصد کاهش نشان می دهد که عمدتاً بار سرمایشی و 
فصلی است، لذا در صورت مدیریت مصرف و کاهش ۲۰ درصدی بار سرمایشی 
میزان ۲۰۰ مگاوات مدیریــت بار می تواند انجام گیرد که معادل یک نیروگاه 
۲8۰ مگاواتی با هزینه ۱۴۰میلیون یورو می باشد. این امر با استفاده از پنجره 
دو جداره، عایق کاری مناســب ســاختمان ها و تغییر دمای کولرها به دمای 
آسایش یعنی  با تغییر دمای کولر از ۱8 به ۲۴  درجه به راحتی قابل دستیابی 
اســت. لذا شرکت توزیع نیروی برق به همین منظور و با توجه به اینکه حدود 
8۱ درصد مصارف برق اســتان در حوزه خانگی و تجاری است طرح مشارکت 
مشــترکین خانگی و تجاری در کاهش بار پیک بار تابستان 99 را با استفاده از 
پتانسیل های شرکت های مشاور استارت آپ، سازمان های مردم نهاد و شرکت 
های دانش بنیان در دستور کار دارد و طی فراخوان عمومی از همه فعالین در 
این حوزه ها جهت ترغیب و تشویق مشترکان خانگی و تجاری و جلب همکاری 
آنها جهت کاهش مصرف خود در ســاعت اوج مصرف دعوت به همکاری می 
نماید. مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با اشاره به وضعیت 
آینده انرژی در جهان در 3۰ ســال آینده افزود: بررسی های علمی نشان می 
دهــد در 3 دهه آتی بخش انرژی جهانی شــاهد تحوالت بزرگی خواهد بود از 
آن جمله می توان به افزایش عمق نفوذ برق  بطوریکه در ســال ۲۰35 نیمی 
از خودروهای جهان برقیخواهد بود  و تعداد خودروهای سنگین برقی از تعداد 
خودروهای دیزلی پیشی می گیرد، افزایش بازدهی انرژی و افزایش سهم انرژی 

های تجدید پذیر اشاره کرد.

اهواز – شبنم قجاوند: عملیات اجرایی پنج پروژه کالن برق در بحث 
تولید، انتقال و فوق توزیع با حضور استاندار خوزستان و مدیران شرکت برق 
منطقه ای خوزستان، در بهبهان آغاز شد. استاندار خوزستان در آیین آغاز 
عملیات اجرایی این پروژه ها گفت: در قدم اول باید از مدیرعامل و کارکنان 
شرکت برق منطقه ای خوزستان تشــکر کرد چرا که برق استان را با آن 
شــرایطی که تحویل گرفته اند به یک شرایط نرمال، ایده آل و پیشرو در 
کشور تبدیل کرده اند. غالمرضا شریعتی بیان کرد: برنامه ریزی های توسعه 
زیرساخت های برق در همه نقاط استان در حال انجام است و در پنج سال 
آِینده برق خوزستان، پیشگام صنعت برق در کشور است. وی تصریح کرد: 
با بهره برداری از این پروژه ها شهرستان بهبهان به منطقه امن انرژی تبدیل 
خواهد شد که زیرساخت های مناسب برای توسعه و ایجاد سرمایه گذاری 
در دیگر بخش ها را دارد. مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزســتان 

نیز در آیین کلنگ زنی این پرژه ها، اظهار داشــت: تکمیل و توسعه پست 
۴۰۰ کیلو ولت ارجان بهبهان، ورود و خروج دو مدار خط ۲3۰ کیلو ولت 
بهبهان – دوگنبدان در پســت ارجان، کلنگ زنی پست ۱3۲ کیلو ولت 
GIS والیت و خط ۱3۲ کیلو ولت دو مداره بهبهان اصلی، والیت، بهبهان 

فرعی تا رینگ شاهد- ارجان پروژه هایی هستند که عملیات اجرایی آنها، 
آغاز شده است. محمود دشت بزرگ حجم سرمایه گذاری این پروژه هارا 5 
هزار و 53۲ میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: با شرایط اقتصادی که در کشور 
حاکم اســت این حجم از سرمایه گذاری در زیرساخت های برق رقم قابل 
توجهی است که نشان از هدف گذاری های صورت گرفته برای توسعه برق 
و مستمر بودن آن در هر شرایطی است. وی بیان کرد: با بهره برداری از این 
پروژه ها 93۰ مگاولت آمپر ظرفیت و 5۴ کیلومتر مدار به زیرساخت های 
برق شهرســتان بهبهان اضافه خواهد شد. مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای خوزستان تصریح کرد: عملیات اجرایی نیروگاه گازی مقیاس کوچک 
بهبهان با ظرفیت ۲5 مگاوات و ســرمایه گذاری هزار و صد میلیارد ریالی 
بخش خصوصی نیز امروز آغاز شده که نقش ویژه در تقویت ولتاژ و پایداری 

شبکه برق منطقه خواهد داشت و در تابستان 99 وارد مدار می شود.

بندرعباس - خبرنــگار فرصت امروز: طرح انتقال آب به 
شمال شهر بندرعباس در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران 
و با حضور وزیر نیرو افتتاح شد. مدیرعامل آبفاي استان در تشریح 
جزئیــات این طرح گفت: با افتتاح این طرح، شــهر تازیان و ۴۴ 
روستای واقع در شمال شهر بندرعباس با جمعیتی بالغ بر ۱۰۲ هزار 
نفر از منابع آبي پایدار بهره مند مي شوند.   "امین قصمي" افزود: در 
این طرح خط انتقال آب به طول 8,7 کیلومتر با لوله های فوالدی 
به قطر 6۰۰ میلیمتر از میدان ورودی شهر بندرعباس تا ایستگاه 
پمپاژ چهچکور به روش EPC احداث شده است. وي ادامه داد: 
همچنین احداث یک باب ایستگاه پمپاژ در "چهچکور" بندرعباس 
با ظرفیت ۴5۰ لیتر در ثانیه و مخزن هزار مترمکعبی بتنی "شهرو" 

در قالب همین طرح افتتاح شد. قصمی، اعتبار هزینه شده برای این 
طرح را ۲۲۰ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: عملیات اجرایي این 

طرح از ســال 96 آغاز شد که هم اکنون در هفته هفدهم پویش 
#هرهفته_الف_ب_ایران با حضور وزیر نیرو مورد بهره برداری قرار 
گرفت. وي افزود: تا پیش از این، مناطق واقع در شمال بندرعباس 
با چالش هایی در زمینه تامین آب مواجه بودند اما طبق وعده ای 
که داده بودیم این پروژه تکمیل و به بهره برداری رسید. مدیرعامل 
آبفاي استان گفت: با ادامه اجراي این طرح، صنایع واقع در شهرک 
صنعتی مناطق مذکور نیز از نعمت آب شرب پایدار بهره مند مي 
شوند که می تواند به رونق اقتصادی بیشتر استان بینجامد. الزم به 
ذکر است؛ با اجراي پویش #هرهفته_الف_ب_ایران قرار است تا 
پایان امسال هر هفته طرح هایی در صنعت آب و برق توسط وزیر 

نیرو به بهره برداری برسد.

همایش مهندسان صنعت برق در بوشهر برگزار شد

با حضور استاندار خوزستان
آغاز عملیات اجرایی پنج پروژه کالن برق در بهبهان

با حضور وزیر نیرو در هرمزگان؛

طرح آبرساني به شمال شهر بندرعباس افتتاح شد

تبریز – ماهان فالح: با حضور معاون منابع انســانی و پشــتیبانی شرکت 
مهندســی آبفای کشور مراســم معارفه علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و 

فاضالب آذربایجان شرقي برگزار شد.
در ابتداي این مراسم علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی با ارائه گزارش کوتاهی از عملکرد شرکت آب و فاضالب شهري 
استان آذربایجان شرقي اظهار کرد: این شرکت در حال حاضر خدمات خود را در 

زمینه تامین و توزیع آب شرب بهداشتی در قالب ۱ میلیون 666 هزار 
فقره انشعاب آب به جمعیتی بالغ بر 3 میلیون 9۲7۲۰۰ نفر  در 6۲ 
شــهر استان و تعداد ۲۲3۲ روستا ارائه می کند. ایمانلو همچنین به 
اقدامات انجام شده در خصوص آب در 5 سال اخیر اشاره کرد و افزود: 
در زمینه اصالح، بازسازی و توسعه شبکه ها اقدامات اساسی صورت 
گرفته اســت به طوری که در 5 سال گذشته حدود ۱۱۲3 کیلومتر 
نسبت به توسعه و اصالح شبکه و اجرای خط انتقال آب اقدام نموده 
و تعــداد بیش از ۲7۰ هزار فقره انشــعاب آب واگذار کند. ایمانلو در 
خصوص عملکرد بخش فاضالب شرکت افزود: اجراي طرح هاي جمع 
آوري و دفع بهداشــتي فاضالب با هدف سالم سازي محیط زیست، 
افزایش سطح بهداشت عمومي، ممانعت از آلودگي آبهاي زیرزمیني 
همواره مورد تاکید شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقي مي 
باشــد بطوریکه در حال حاضر در ۲۰ شهر استان طرح فاضالب اجرا 
می شــود و تاکنون بیش از 37۰۰ کیلومتر شبکه فاضالب در سطح 
استان احداث شده و بیش از 86۱33۰ فقره انشعاب فاضالب واگذار 
شده است و در 5 سال گذشته بیش از 8۲7 کیلومتر شبکه فاضالب 
احداث و ۲86 هزار فقره انشعاب فاضالب واگذار شده است . وی ادامه 
داد: همچنیــن ۲ باب تصفیه خانه فاضالب بناب و ســهند و 3 باب 

تصفیه خانه آب در شــهرهای جلفا، بخشایش و نظر کهریزی مورد بهره برداری 
قرار گرفته است و در حال حاضر حدود 67/۲ درصد از جمعیت شهري استان و 
79 درصد از جمعیت کالنشهر تبریز تحت پوشش تاسیسات جمع آوري و دفع 
بهداشتي فاضالب قرار دارد که بیش از میانگین کشوری می باشد . وی افزود: در 
حال حاضر ۱۱ باب تصفیه خانه فاضالب در مدار بهره برداری بوده و 7 باب تصفیه 
خانه فاضالب نیز در حال احداث می باشد که از مهمترین آنها احداث مدول دوم 
تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز می باشد . ایمانلو، اقدامات فرهنگی شرکت 
در خصوص مدیریت مصرف آب توســط دفتر روابــط عمومی را کارآمد و موثر 
توصیف کرد و افزود: دفتر روابط عمومی شــرکت اقدامات خوب و موثری را در 

بخش مدیریت مصرف آب شامل برگزاری جشنواره نخستین واژه )آب(، استفاده 
از ظرفیت های ســازمانهای مردم نهاد  NGO، تولید انیمیشن های مربوط به 
صرفه جویی در ۲6 قسمت در سطح ملی، برگزاری کمپین خانه تکانی و مدیریت 
مصرف آب در سطح ملی، اجرای مسابقات نقاشی آب = زندگی، اجرای طرح ملی 
آموزشی بانوی آب در سطح ملی و تولید و پخش برنامه های یاشایش سسی از 

صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی از جمله این برنامه ها است.

 ایمانلو در خاتمه به مزایای یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب اشاره 
کرد و افزود: از جمله مزایای این طرح کوچک سازی ساختار دولت، یکپارچگی 
در مدیریت آب شرب مردم اعم از شهری و روستایی، استفاده از تمامی ظرفیتهای 
منابع انسانی، منابع آب شرب موجود، ماشین آالت و تجهیزات و تاسیسات، ارتقاء 
و تسهیل در خدمات رسانی و پاسخگوئی به مشترکین، کاهش تنشهای ناشی از 
کمبود آب بخصوص درروستاهای پیرامون شهرها، حل و فصل مسائل مشترک 
و موضوع بین آب و فاضالب شــهری و روســتایی، هم افزایی ظرفیتهای فنی و 
اجتماعی و اقتصادی آب و فاضالب شــهری و روســتایی و کاهش هزینه های 
اداری، مدیریتی و ثابت و به تبع آن کاهش قیمت تمام شده و هزینه های خدمات 

آبرسانی از جمله مزایای یکپارچه سازی شرکت ها می باشد.
در ادامه مراســم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی 
ضمن تبریک یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی گفت: 
بحث ادغام و یکپارچه ســازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی را 
به فال نیک می گیریم و ان شــاء اهلل در بحث بهبود خدمات همانگونه که اعتقا 
داریم اتفاق خواهد افتاد . رحمتی در پایان ضمن تقدیر و تشــکر از تالش های 
همــکاران در صنعت آب و فاضالب اســتان و نیز از مهندس ایمانلو 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان که مدتی مسئولیت هر دو 
شرکت را بعهده داشتند تشکر و قدردانی نمود و برای ایشان بعنوان 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی آرزوی موفقیت 
کرد. در ادامه مراسم معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشــور ضمن تقدیر و تشــکر از معاونت امور عمرانی 
اســتانداری آذربایجان شرقی و ســایر مدیران و مسئولین و تبریک 
سالروز قیام مردم تبریز در سال ۴۲ گفت: همانطوری که اطالع دارید 
در صنعت آب و فاضالب کشــور حدود 7۰ هــزار نفر در قالب های 

مختلف قراردادی همکاری می کنند.
گیاهی ادامه داد: تا به حال 9۰ شــرکت را تحت پوشش داشتیم 
و از این 9۰ شــرکت 3۱ شرکت آن بنام شرکت های آب و فاضالب 
روســتایی بودند که با شــرکت های آب و فاضالب شهری یکپارچه 
شــدند . وی ادامه داد: با یکپارچه شــدن این دو شرکت با دوستانی 
مواجه خواهید شــد که قطعا بازوهای بسیار اجرایی خواهند بود و ما 
فکر می کنیم که انرژی شرکت در دو مجموعه گذشته خودش با این 
ترکیب و یکپارچگی تبدیل به یک هم افزایی ایجاد خواهد شــد و ما 

می توانیم اقدامات بسیار خوبی را انجام بدهیم.
معاون منابع انسانی شرکت آبفای کشور افزود: ما از توانمندیهای شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی آگاه هستیم، آبفای آذربایجان شرقی همیشه جزو چند 
شرکت برتر و اول ما در صنعت آب و فاضالب کشور بوده است و ما اطمینان داریم 
که با این یکپارچگی اتفاق خوب و میمونی  در شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی رخ خواهد داد. وی در پایان برای مهندس علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب ) شهری و روستائی ( استان آذربایجان شرقی آرزوی توفیق کرد. 
الزم به ذکر است در پایان حکم انتصاب ایمانلو با امضاء جانباز مدیرعامل شرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشور توسط معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت 

مهندسی آبفای کشور اهداء شد.

معاون منابع انسانی شرکت آبفای ایران در مراسم معارفه علیرضا ایمانلو: 

آبفا آذربایجان شرقی جزو چند شرکت برتر و اول صنعت آب و فاضالب کشور است
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خیل��ی از افراد نمی توانند در طول روز تمام کارها و وظایف محول ش��ده خود 
را به انجام برس��انند و همواره از نبود وقت کافی گله مند هس��تند. آنها همیش��ه 
مش��غول کارند، اما باز هم به تمام مسئولیت های ش��ان رس��یدگی نمی کنند. در 
مقابل افرادی هستند که در روز کارهای زیادی را انجام می دهند، آنها تفاوتی با 
افراد با بهره وری پایین ندارند، تنها عادت هایی را در زندگی خود به کار گرفته اند 
که به آنها کمک می کند به تمام کارهای شان برسند. در ادامه با ما همراه باشید 

تا ۱5 عادتی که سبب افزایش بهره وری شما می شود را بیان کنیم.
میز کار تمیز و مرتبی داشته باشید

وقت��ی دفتر کارتان نامرتب و درهم ریخته باش��د، نمی توانید بهره وری باالیی 
داشته باشید. البته برخی افراد معتقدند هرج و مرج و شلوغی سبب افزایش قوه 
خالقیت می شود. جاش دیویس )Josh Davis(، مدیر بخش تحقیقات موسسه  
»رهبری اعصاب« می گوید: »توجه به معنای انتخاب چیزهای عجیب و غیرعادی 
اس��ت.« وقتی کتاب موردعالقه تان روی میز باش��د، ش��ما تشویق می شوید تا از 
انجام وظایف کاری خود طفره روید. ش��اید تصور کنید بی نظمی و شلوغی هیچ 
تأثی��ری روی انجام کارها ندارد، اما در هر صورت روی قدرت تمرکز ش��ما تأثیر 

می گذارد.
کس��انی که دفتر کار مرتبی دارند، دیرتر خسته می شوند و کارهای شان را به 
 Harvard( »طور پیوسته انجام می دهند. پژوهشی در »هاروارد بیزینس ریویو
Business Review( منتش��ر ش��ده که اعالم می کند دفت��ر کار تمیز و مرتب 
س��بب می شود تا ۱.5 برابر بهره وری بیشتری داشته باشید. پس میز کار نامرتب 
ش��ما را از انج��ام مس��ئولیت های تان وام��ی دارد، هرچند ممکن اس��ت در بین 

بهم ریختگی ها احساس راحتی بیشتری کنید.
از قانون 80/۲0 بهره ببرید

باید برای انجام کارهای تان برنامه ریزی کنید، پیش��نهاد می شود 9۰ دقیقه از 
وقت خود را به کارهای مهم و با اولویت باال اختصاص دهید، این یعنی 2۰درصد 
از هشت س��اعت کاری صرف انجام کارهای بااهمیت شود. پس اگر 8۰درصد از 
روز خ��ود را به کارهای بی ارزش رس��یدگی کنید، باز توانس��ته اید به کمک 9۰ 
دقیقه ای که برای اهداف و ارزش های خود وقت گذاشته اید، به پیشرفت برسید.

ساعت کاری تان را پایین بیاورید
تحقیقات انجام گرفته در دانش��گاه استنفورد نش��ان می دهد با افزایش ساعت 
 John( »کاری بیش از 5۰ س��اعت، بهره وری نیز کاهش می یابد. »جان پنکول
Pencavel(، استاد دانشگاه استنفورد با بررسی کارگران در طول جنگ جهانی 
اول، به نتایج جالبی دست یافته است. او می گوید با افزایش ساعت کاری تا ۴9 
س��اعت، بهره وری افزایش می یابد، اما بعد از آن کارایی کمتر می شود، به طوری 

که ۷۰ ساعت کار با خروجی 5۶ ساعت کار برابر است.
از گوشی موبایل دور باشید

ت��ا وقتی که گوش��ی خود را کن��ار نگذارید، یک عامل حواس��پرتی همراه تان 
خواهد بود. گزارش منتشرش��ده در دانش��گاه ایالتی فلوریدا حاکی از آن اس��ت، 
اگر توجهی به گوش��ی در حال لرزش تان نکنید، در هر صورت صدای آن س��بب 

حواسپرتی و منحرف شدن ذهن تان می شود.
نیازی به خواندن تمام ایمیل ها نیست

الکس��اندار س��موئل )Alexandra Samuel(، نویس��نده  کتاب »اس��تفاده  
هوش��مندانه از رسانه های اجتماعی«، راهکاری برای اجتناب از حواسپرتی ناشی 
از خوان��دن ایمیل ه��ای پی در پی دارد. او می گوید: می توانید با جس��ت وجو در 
گوگل امکان تبدیل ایمیل به متن )email-to-text( را در گوش��ی خود پیدا 
کنید. روش فعال س��ازی برای هر یک از اپراتورهای تلفن همراه متفاوت است. با 
این کار ایمیل های خاص به صورت پیامک به گوشی موبایل تان ارسال می شود، 
پس می توانید سرویس ایمیل را فراموش کنید و به کارتان برسید؛ با این راهکار 
مطمئن خواهید بود تمام ایمیل های مهم را در گوشی خود خواهید داشت. البته 
در ح��ال حاضر امکان اس��تفاده از این قابلیت در ایران وج��ود ندارد اما می توان 

امیدوار بود این قابلیت در آینده فراهم شود.
همواره کارهای ارزشمند و بااهمیت را انجام دهید

معموالً انجام کارهایی که مورد عالقه مان نیست، به سختی و خیلی کند پیش 
می رود. می توانید کارهای ارزشمند را خودتان انجام دهید و کارهای ناخوشایند 
را ب��ه دیگران واگذار کنید. هیالری رتیج )Hillary Rettig(، نویس��نده  کتاب 
»هفت راز پرکار بودن« می گوید: کارهای پرارزش از مس��ئولیت های اصلی شما 
هس��تند، پس تم��ام توان خود را برای انجام آنها ب��ه کار گیرید. با واگذار کردن 
کارهای ناخوشایند به دیگران، ارتباط محکم تری میان شما و آنها ایجاد می شود، 

البته ممکن است این کارها برای دیگران باارزش تلقی شود.
جلسات گروهی پربازدهی داشته باشید

ب��رای اینکه جلس��ات کاری خود را به بهترین وجه ممکن برگزار کنید، س��ه 
راهکار خواهید داشت:

• برنامه ریزی داشته باشید
خیلی خوب اس��ت که بدانید هدف از برگزاری جلس��ه چیست و چه مواردی 
باید در آن مش��خص شود. آلن ایس��نر )Alan Eisner(، استاد دانشگاه پیس 
)Pace(، با داشتن صورت جلسه قادر خواهید بود مدت زمان جلسات را کوتاه تر 
کنید. عالوه بر آن، صورت جلسه را برای تک تک اعضا بفرستید تا هر کس بداند 

چه وظیفه ای دارد.

• عوامل برهم زننده تمرکز را حذف کنید
اج��ازه دهی��د تمام ش��رکت کنندگان ایده های خ��ود را بیان کنن��د، این کار 
نی��ازی به تهیه  صورت جلس��ه ندارد. کری گرین )Cary Greene(، نویس��نده  
»خرابکاری ساده« )Simple Sabotage( می گوید، هر فردی ایده های خود را 
بروز می دهد در حالی که ممکن است هیچ ربطی به موضوع بحث نداشته باشد. 
توصیه می کنیم ایده های خود را بنویسید. اگر می خواهید جلسه تان نتیجه بخش 

باشد باید تمام ایده های مطرح شده را پیگیری کنید.
• از روی صندلی بلند شوید

زم��ان جلس��ه را روی ۳۰ تا ۴5 دقیق��ه قرار دهید. بعد از ش��روع زمان تمام 
افراد ش��رکت کننده از جای خود بلند ش��وند و به صحبت و گفت و گو با دیگران 
بپردازند. کاریس��ا تاکر )Karissa Thacjer(، روانشناس معروف، با این راهکار 
احس��اس راحتی بیشتری داش��ته و کمی از میزان رسمیت محل کم می شود، با 

این کار می توانید به قدرت تمرکز خود بیفزایید.
سر کار کمی ُچرت بزنید

پژوهش های انجام شده توسط محققان دانشگاه میشیگان نشان می دهد چرت 
روزانه از بروز رفتارهای عصبی جلوگیری می کند و قدرت تحمل شرایط سخت را 
باال می برد. پس افرادی که در محل کار چرت می زنند بهره وری بیشتری دارند.

از عوامل کاهش دهنده بهره وری دوری کنید
ب��رای افزایش بهره وری باید برخی موانع را بشناس��ید. پنج مورد در لیس��ت 

عوامل برهم زننده تمرکز قرار دارند:
*مکالمات تلفنی و پیام های کوتاه

*اینترنت
*سخن چینی و غیبت
*شبکه های اجتماعی

*ایمیل
کارهای تان را اولویت بندی کنید

 Lisa( برای داش��تن بهره وری باالتر باید به اولویت ها توجه کنید. لیزا زاس��لو
Zaslow( می گوید:

براساس توانایی ذهنی خود عمل کنید
قطعا در طول روز انرژی و بهره وری یکسانی نداریم. زاسلو می گوید: وقتی که 
انرژی بیشتری دارم روی انجام کارهای مهم تر متمرکز می شوم و وقتی خسته ام 

به کارهای کم اهمیت مانند خواندن ایمیل ها می پردازم.
از عواملی که سبب تأخیر در کارها می شود دوری کنید

ب��رای اینکه بتوانید روی انجام کارهای مه��م تمرکز کنید باید از انجام بعضی 

امور بگذرید. مثاًل نیاز نیس��ت هر روز صندوق پس��تی خود را چک کنید، بلکه 
تنها هفته ای یک بار کافی اس��ت. برخی کارشناسان می گویند هر روز باید مجله 
یا کتابی خواند اما زاس��لو معتقد اس��ت می توان آنها را در گوشه ای جمع کرد و 

در اولین فرصت خواند.
خواب خود را تنظیم کنید

برای باالبردن بهره وری و داشتن یک روز مفید باید خواب شبانه  کافی داشت. 
مطالعات نشان می دهد کم خوابی و خواب بیش از حد به یک اندازه مخرب است. 

پس به اندازه بخوابید تا بهره وری تان باال رود.
از نور خورشید بهره ببرید

دریافت نور خورشید سبب تحریک ذهن و در نتیجه افزایش بهره وری 
می ش��ود. بررس��ی کمیته انرژی کالیفرنیا گویای آن اس��ت کسانی که 
در محل کار کنار پنجره هس��تند و نور خورش��ید را دریافت می کنند، 
عملک��رد بهتری داش��ته و بین ۶ ت��ا ۱2درصد س��ریع تر به تماس های 
تلفنی پاس��خ می دهند. عالوه بر آن، عملکرد حافظه این افراد نیز ۱۰ تا 

25درصد بهتر عمل می کند.
رفتارهای انسان دوستانه داشته باشید

اگر می خواهید کس��ب و کار خود را رون��ق دهید، باید با کارمندان خود رفتار 
انسان دوس��تانه ای داش��ته باش��ید و همواره آنها را تش��ویق کنید. تعریف دقیق 
انتظارات و تش��ویق آنه��ا، به کارمندان انرژی و انگیزه می ده��د. بنا بر مطالعات 
انجام ش��ده توسط موسسه  گالوپ )Gallup(، اس��تارت آپ هایی که با کارمندان 
خ��ود تعام��ل دارند، ش��اهد افزای��ش ۶5درص��دی در معامالت خ��ود، افزایش 

25درصدی بهره وری و ارتقای ۱۰درصدی رضایت مشتریان بوده اند.
شکایت خود را به روش درست اعالم کنید

 Russell( ش��کایت خود را برای بهبود اوضاع مطرح کنید. راس��ل جانس��ون
Johnson(، اس��تاد مدیریت و نویس��نده  مجل��ه روانشناس��ی، می گوید: اعالم 
مش��کالت در قالب یک راه حل، از میزان تمرکز روی مش��کل کم می کند. پس 
احساس ناراحتی که س��بب خستگی ذهن می شود را به احساسی رضایت بخش 

تبدیل خواهد کرد.
ورزش کنید

ورزش سبب سالمتی و باالبردن بهره وری فرد می شود. البته نیاز نیست حتما 
حرکات ورزشی سنگینی انجام دهید، بلکه پیاده روی نیز کارساز است. پژوهش ها 
نشان می دهد موش هایی که در هر روز 2۰ دقیقه می دوند، زودتر و بهتر از دیگر 

موش ها مسیر خود را پیدا می کنند.
Fastcompany/ucan :منبع

عادت های روزمره که کارایی تان را افزایش می دهد
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اینکه رویای بزرگی داش��ته باش��ید احتماال یکی از رایج تری��ن و معقول ترین 
توصیه های ممکن اس��ت. برای رس��یدن به موفقیت، تنه��ا کاری که باید انجام 
دهیم این اس��ت که هدف بزرگی داش��ته باش��یم و اجازه ندهیم رویاهای مان را 
محدود کند، مگر غیر از این است؟ خب، این تمام داستان نیست. این نوع تفکر 
که »بزرگ تر بهتر است« همچنین می تواند یک شمشیر دو لبه باشد، حداقل در 
جهان کارآفرینی که این طور است، کاترین مینشو، مدیرعامل شرکت ِدمیوز، این 

موضوع را به خوبی می داند. 
او در س��ال 2۰۱۱، برای بنیان گذاری پلتفرم توسعه شغلی در سن 2۶سالگی، 
کار خود را در شرکت بهداشتی کلینتون ترک کرد، که اکنون سالیانه 5۰میلیون 
بازدیدکنن��ده منحص��ر به فرد را جذب می کند. او می گوی��د که کارآفرینان باید 
رویای بزرگ داش��تن را با کوچک بودن ش��روع کرده و ش��غل خود را به تعادل 

برسانند. در غیر این صورت، خود را محکوم به شکست می کنند.
او می گوید: »به عنوان یک بنیان گذار تالش برای ساختن بزرگ ترین و بهترین 
کس��ب و کار ممکن می تواند بسیار وسوس��ه انگیز باشد، اما شما آنچه را که باید 
را نمی دانید، ش��ما می توانید زمان و پ��ول زیادی را صرف ایجاد چیزی کنید اما 

متوجه شوید که بازار به شما نیاز دارد تا در مسیر دیگری حرکت کنید.«
مینش��و می گوید که بهتر اس��ت اولین حمله خود به دنیای کسب و کار را به 
جای اس��اس قرار دادن یک دیدگاه بزرگ بر اینکه کس��ب و کارتان چگونه باید 

باشد، بر پایه اطالعات و آزمون و خطا بنا کنید.
تعریفی از این کلیش��ه این می ش��ود که تازه کارانی که در دنیای کسب و کار 

زمین را به لرزه درمی آورند، یک روزه ساخته نمی شوند.
زمانی که مینشو و یکی دیگر از بنیانگذاران الکساندرا کاووالکوس اولین مدل 

خود را از وب سایت ساختند، آن  مدلی که ساخته بودند بسیار پرزرق و برق بود.
مینش��و می گوید که »ما مش��اوره ای عالی از یکی از مش��اوران خود دریافت 
کردیم که به ما گفت فقط یک چیزی راه اندازی کنید و آن  را ساده نگه  دارید که 
این حرف به بازگشت ما به طرح های اولیه و ساده ترین ایده ما نیاز داشت که در 
نهایت تبدیل به نسخه اولیه محصول اصلی و پروفایل های شرکت ما یعنی میوز 
ش��د. اگر ما تالش می کردیم که همه چیز را از اول تا آخر می س��اختیم، احتماال 

هرگز کارمان شروع نمی شد.«
عالوه  بر آن، در روزهای نخستین، کسب و کار تازه تاسیس آنها پول کافی در 

بانک نداشت تا هزینه های کارمندان تمام وقت را تامین کند.
و او اضاف��ه کرد که »قدم ش��روع کوچک  ما نیز کار ب��ا کارمندان نیمه وقت و 

کارآموزان بود که بیشتر آنها در طول کار به کارمندان ما تبدیل شدند.«

با این حال مینشو می گوید که داشتن یک دیدگاه اساسی هنوز بخش مهمی 
از یک موفقیت به حس��اب می آید. رویای بزرگ داشتن تا زمانی خوب است که 
ش��ما نخواهید به اجبار کسب و کار جدید خود را با آن استانداردهای غیرواقعی 
مطابق��ت دهید. با در نظر گرفتن یک رویکرد محتاطانه تر برای ایجاد کس��ب و 

کار خود شما می توانید خود را برای یک موفقیت طوالنی مدت تنظیم کنید.
مینش��و بیان می کند که »رویایی بزرگ داش��تن مهم اس��ت تا بدانید که قرار 
اس��ت به کجا برسید، همچنین اغلب مهم است که دیدگاهی بزرگ برای انگیزه  
دادن به تیم خود و رس��یدن به یک جایگاه قابل توجه در بازار داشته باشید، اما 
اگ��ر بخواهید به صورت واقعی چیزی را بس��ازید و منابع خود را توس��عه دهید، 

اینکه کار خود را کوچک شروع کنید مفید خواهد بود.«
Businessinsider/ucan :منبع
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راهکارهای جذب بیشتر مشتری برای خرده فروشی ها

خرده فروشی ها یکی از بخش های مهم در زمینه کسب وکار محسوب می شوند که تا به امروز کمتر مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. در این رابطه مس��ئله فروش، یک چالش همیش��گی محسوب می  شود. درواقع به 
عقیده بس��یاری از مدیران، این بخش تجاری به علت کوچک بودن، ابدا توان مقابله با برندهای بزرگ را 
نداشته و این امر باعث می شود تا آنها محکوم به رضایت به سودی محدود باشند، با این حال واقعیت این 
اس��ت که این تصور کامال غلط بوده و همه چیز به عملکرد خودتان وابس��ته است. در این راستا به بررسی 

اصولی خواهیم پرداخت که باعث جذب مشتری برای خرده فروشی ها خواهد شد. 
1-شیفت کاری داشته باشید 

برای عملکردی درخشان، افراد نیاز به سطح انرژی کافی دارند. بدون شک توقع از فردی که از صبح تا 
شب در مغازه حضور دارد، بیش از حد ایده آل گرایانه خواهد بود. این امر در حالی است که شما می توانید 
در دو یا سه شیفت کارها را تقسیم کنید. برای مثال صبح تا ظهر یک گروه، ظهر تا عصر گروهی دیگر و 
عصر تا شب آخرین کارمندان حضور داشته باشند. این امر باعث می شد تا افراد صرفا به کار شما محدود 
نبوده و امکان انجام فعالیت های بیش��تر و در نهایت کس��ب درآمد باالتر را داش��ته باش��ند. درواقع صرفا 
فروشندگی کردن برای بسیاری از افراد خصوصا آنهایی که خانواده تشکیل داده اند، ابدا کافی نخواهد بود. 
همچنین مشتریان نیز می توانند با چهره های جدید که انرژی باالتری نیز دارند آشنا شده و این امر تنوع 
الزم را برای آنها به همراه خواهد داش��ت. آمارها نیز حاکی از آن اس��ت که خرده فروش��ی هایی که به این 

شیوه رفتار می-کنند، عموما موفق تر ظاهر شده اند. 
۲-با توجه به عملکرد افراد سطح حقوق را تعیین کنید 

این امر که افراد بدانند در صورت تالش بیش��تر و عملکردی تاثیرگذارتر حقوق باالتری را نیز خواهند 
داش��ت، باعث می ش��ود تا تحولی در راندم��ان کاری آنها رخ دهد. به همین خاطر انج��ام دو اقدام کامال 
ضروری خواهد بود. نخس��ت آنکه الزم اس��ت تا حقوق ثابت را کنار گذاش��ته و تنها براساس عملکرد آنها 
س��طح را تعیین کنید، با این حال الزم اس��ت تا قوانین مشخصی در این رابطه وجود داشته باشد تا افراد 
احساس بی عدالتی نکنند. همچنین ضروری است تا شرایط رقابت سالم را ایجاد کنید. برای مثال افرادی 
که رضایت مش��تری باالتری را داشته باش��ند، پاداش هفتگی خواهند داشت، با این حال نکته ای که باید 
به آن توجه داش��ته باشید این اس��ت که باید به تعداد مشتری نیز توجه داشته باشید برای مثال رضایت 
۷.2درصدی که از ۱۰۰۰ مش��تری به دس��ت آمده اس��ت، به مراتب بهتر از عدد 8.۴از ۳۰ مشتری است. 
درواقع اگر به این موارد کوچک دقت عمل کافی را نداش��ته باشید، با نتایج عکس مواجه خواهید شد. در 
نهایت ش��ما نیز می-توانید از راهکارهای مدیران دیگر در این رابطه اس��تفاده کنید. برای مثال ری کراک 
)مالک برند مک دونالد( از زوج های جوان که با مشکل مالی مواجه بودند استفاده می-کرد. حضور همسر 
در محل کار و انگیزه باال برای کس��ب درآمد بیش��تر، باعث می ش��د تا فروشندگان عملکردی فراتر از حد 

تصور را داشته باشند. 
3-لباس فرم را فراموش کنید 

این امر نه تنها هزینه ای را برای شما به همراه خواهد داشت، بلکه برای فروشندگان نیز سختی هایی را به 
همراه دارد. به همین خاطر توصیه می شود که تنها یکسری قوانین داشته باشید و آنها را در انتخاب نوع 
لباس تا حد امکان آزاد بگذارید. این امر رضایت باالتری کارمندان ش��ما را به همراه داش��ته و این رضایت 

شغلی در نحوه رفتار آنها با مشتری نیز نمود خواهد داشت. 
4-قدرت خرید جامعه هدف را مورد توجه قرار دهید 

این امر که بدانید اکثریت جامعه هدف ش��ما از چه س��طح درآمدی برخوردار بوده و تا چه حد قدرت 
خری��د دارند، کمک خواهد کرد تا قیمت گذاری بهتر و راهکارهای مناس��ب تری را ارائه دهید. برای مثال 
اگر قدرت خرید کم اس��ت، ضرورت اقس��اطی کردن خرید محصوالت، کامال حیاتی خواهد بود. همچنین 
ش��ما باید تخفیف های ویژه را جزو اصول بازاریابی خود قرار دهید. این امر اگرچه در ظاهر س��ود ش��ما 
را کاهش می دهد، با این حال با افزایش چش��مگیر تعداد مش��تری ش��ما حتی با سود به مراتب باالتر نیز 
مواجه خواهید ش��د. این سیاس��ت درست اقدامی است که در جمعه سیاه نیز به اجرا درمی آید. به صورت 
خالصه خرده فروش��ی ای موفق خواهد بود که جامعه خود را به خوبی بشناس��د و براس��اس این شناخت 

تصمیم گیری و اقدام کند. 
5-راحتی را مهم ترین فاکتور بدانید 

این امر که خرید کردن از ش��ما در مقایس��ه با سایر رقبا، راحت تر باش��د، یک مزیت رقابتی فوق العاده 
محس��وب می ش��ود. درواقع ش��ما باید به دسترس��ی، نوع چیدمان مغازه، امکانات رفاه��ی ضروری نظیر 
آبس��ردکن فضای کافی برای نشستن و ... توجه داشته باش��ید. در این رابطه حتی برخی از مغازه ها برای 
راحتی کار مش��تریان خود، س��رویس ارس��ال رایگان محص��ول حتی در هنگام خرید حض��وری را ایجاد 
می کنند. درواقع برای موفقیت ضروری اس��ت تا نگاهی بلندمدت را داش��ته و از کاهش س��ود خود برای 

ساخت آینده ای بهتر واهمه ای نداشته باشید. 
6-از اینترنت کمک بگیرید 

بسیاری از افراد از هزینه های ساخت یک اپلیکیشن وحشت دارند، با این حال چندین برابر آن را صرف 
روش ه��ای تبلیغاتی که تاثیرگذاری کمی را دارند نظیر پخش تراکت می کنند. علت این امر به این خاطر 
اس��ت که برای طراحی و س��اخت یک اپلیکیشن شما باید یک هزینه اولیه را پرداخت کنید که کمی باال 
اس��ت، با این حال هزینه هایی نظیر پخش کردن تراکت، به این علت که خرد هس��تند، چندان به چش��م 
نمی آید، با این حال یک اپلیکیش��ن ش��ما را تا آخرین روزی که قصد فعالیت دارید، ایمن کرده و مشتری 
را به باالترین حد رضایت خواهد رساند. به همین خاطر بسیار مهم است که درست هزینه کنید. فراموش 
کنید که امروزه اکثر افراد از گوش��ی های هوشمند برخوردار بوده و وجود یک اپلیکیشن باعث می شود تا 
ش��انس موفقیت باالیی را داش��ته باشید، با این حال در این بین از توجه به شبکه های اجتماعی نیز نباید 
غافل شد. همچنین این امر که تا حد امکان خود را همگام با حفظ محیط زیست معرفی کنید، بدون شک 
با توجه به اهمیت یافتن این موضوع در سطح جهانی، تاثیرگذاری فوق العاده ای را به همراه خواهد داشت. 
برای مثال شما می توانید به جای تهیه کارت، اپلیکیشن خود را معرفی کنید که این امر به معنای حذف 
نیاز شما به کاغذ و تولید زباله خواهد بود. همچنین جایگزین کردن کیسه به جای نایلون های پالستیکی، 
از دیگر اقدامات جذاب محسوب می شود. درواقع در حال حاضر بسیاری از افراد به علت مشغله های کاری 
خود تمایل کمی برای خرید حضوری دارند. به همین خاطر امکان خرید اینترنتی در کنار تولید مناسب 
محتوا، می-تواند معجزه ای در رابطه با میزان فروش ش��ما باشد.  در نهایت فراموش نکنید که تمامی این 
روش ها در صورتی که ش��ما از اجناس رضایت بخشی برخوردار نباشید، بدون فایده خواهد بود. به همین 

خاطر توصیه می شود که همیشه چیزی را به فروش برسانید که خودتان حاضر به خرید آن هستید. 
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