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رشایط دریافت وام خود اشتغایل

اگـر جـزو آن دسـته از افراد بیکار هسـتید که در حرفـه ای آموزش دیده و
تبحر دارید اما سـرمایه الزم برای راه اندازی کسـب و کار خود ندارید می
توانیـد روی کمـک صندوق مهر امام رضا که مسـئول پرداخت تسـهیالت
خود اشـتغالی اسـت حساب کنید.
ایـن تسـهیالت بـه صـورت قرض الحسـنه با کارمـزد  4درصـد در اختیار
واجدیـن شـرایط قـرار مـی گیـرد که بازپرداخت اقسـاط آن بسـته به نوع
درآمـد زایـی شـغل ایجاد شـده بـه صورت ماهانـه  ،فصلی یا سـاالنه مقرر
مـی گـردد؛ پرداخـت اقسـاط ماهانـه پـس از یـک دوره تنفـس  12ماهه
آغاز می شـود و  4سـال به طول می انجامد اما اقسـاط سـاالنه فاقد دوره
تنفـس بـوده و در مـدت  5سـال بـاز پس گرفته می شـود؛ همچنین دوره

تنفـس بـرای مشـاغل فصلی سـه ماه می باشـد.
فـارغ التحصیلان دانشـگاه هـا و مراکـز عالـی ،دیپلمه های فنـی و حرفه
ای و کاردانـش ،دارنـدگان مـدارک فنـی و حرفـه ای از مراکـز آموزشـی،
دارنـدگان ایـده هـای کارآفرینـی ،برگزیـدگان مسـابقات مهـارت ملـی
و جشـنواره خوارزمـی ،مخترعیـن  ،بانـوان و سـایر افـرادی کـه قصـد راه
انـدازی شـغل جدیـد دارنـد یـا مـی خواهند شـغل خـود را توسـعه دهند
جـزو واجدیـن شـرایط دریافـت تسـهیالت محسـوب می شـوند.
سـقف تسـهیالت بـرای کسـب و کارهای خانگـی  50میلیون ریـال ،برای
مشـاغل خویـش فرمائـی و خود اشـتغالی  150میلیون ریـال و برای طرح
هـای کارفرمائـی و کارآفرینـی یک میلیارد ریال اسـت.

مواظب ابشید در دام کلمات گیر نیفتید

تـا بـه حـال به قـدرت کلمات فکر کـرده اید؟ اصال آیا می دانسـتید
کـه کلمـات هـم دارای جاذبه هسـتند؟ و می توانند بـه راحتی روی
تمـام افـکار و تصمیـم گیـری های شـما تاثیر گذار باشـند؟ ممکن
اسـت شـما در ایـن جـا بگوییـد کـه بلـه ،ایـن را همـه مـی داننـد
وگرنـه کارهایـی چـون رفتـن پیـش مشـاور و روان شـناس تـا این
حـد رواج نداشـت .منظـور مـن از کلمـات فارغ از گوینده آن اسـت.
مثلا کلماتـی را که شـما بدون آن که بدانید چه کسـی گوینده آن
اسـت ،بشـنوید یا بخوانید .جالب اسـت بدانید که این کلمات دارای
امـواج دافعـه و جاذبـه هسـتند و به راحتی می تواننـد در رفتارهای
شـما موثـر باشـند .بگذاریـد منظـورم را با یک مثال راحـت تر بیان

کنم.شـما در فروشـگاهی در برابر چندین مدل از بسـته های کیسه
ای چـای ایسـتاده ایـد .بـا داشـتن گزینـه های مد نظـر خود چند
بسـته را گزینـش کـرده ایـد و برای انتخاب نهایی و خریـد ،آن ها را
بیشـتر بررسـی مـی کنید .احتماال در حین بررسـی هـا نیم نگاهی
هم به قیمت و تعداد کیسـه های چای هر بسـته خواهید انداخت.
در بررسـی هـای دیـداری از جعبـه چـای ناگهـان یـک کلمـه آهن
ربایـی ذهـن شـما را بـه خـود جـذب می کنـد و آن چیزی نیسـت
جـز واژه ارگانیـک! بیشـتر افراد در زمانی که با ایـن واژه روبه رو می
شـوند ناگهـان خـود را در مزارع کشـت چای می بیننـد و کارگرانی
را مشـاهده مـی کننـد کـه در عیـن سـادگی و بـی غل و غشـی در

حـال چیـدن  ،خشـک کردن و بسـته بندی سـنتی چای هسـتند.
همیـن دیـدگاه در کنـار تمام دانسـته هـای ما از مضـرات تولیدات
بیوشـیمیایی ،محصـوالت تراریختـه ای و افزودنی مجاز و غیر مجاز
در قالـب طعـم دهنـده هـا و رنگ دهنـده ها و حتی نگـه دارنده ها
باعـث مـی شـود ،پیش فـرض اصلی خریدتان را کـه خرید به صرفه
و اقتصـادی اسـت بـه کلـی فراموش کنید و بسـته چای کیسـه ای
ارگانیـک را بخریـد .از ایـن دسـت کلمـات روی بسـته بنـدی ها به
وفـور دیده می شـود .کلماتـی چون «برتریـن»« ،تخصصی ترین»،
«سـنتی»« ،پیشـرفته»« ،ارگانیـک»« ،بـدون مواد نگه دارنـده» و...
مـی تواننـد شـما را به راحتی بـرای انتخاب احساسـی برانگیزند.
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بـا سلام .مـن یـک مسـتاجر هسـتم .قیمـت خانـه هـای اجاره
ای بـه طـرز وحشـتناکی بـاال رفتـه اسـت و واقعـا بـرای مـا کـه
یـک خانـواده کارگـری هسـتیم دیگر امیـدی برای پیـدا کردن
خانـه اجـاره ای در شـهر وجـود ندارد .من امسـال مجبور شـدم
در حومـه مشـهد بـرای خودمـان خانه اجـاره کنم .تـا حرف هم
بزنیـم مـی گوینـد کـه حقوق تـان را کـه افزایـش داده اند حاال
هـر چـه بگویـی با این یـک تومن و دو زار اضافـه ما درتامین نان
خودمـان هـم مانـده ایم کسـی قبول نمـی کند.

کاربرزهرامنفرد

بـا سلام و خسـته نباشـید  .مطلب تـان درباره مایع ظرفشـویی
خاکسـتر خیلـی خـوب بـود .مـن به شـخصه فکر می کـردم که
مایـع خاکسـتر مایـع بی کیفیتی اسـت  .البته نداشـتن تبلیغات
تلویزیونـی و همچنیـن بیتوجهـی تولیـد کنندگانـش به بسـته
بنـدی هـای متنـوع و پـر رزق و بـرق تـر نیـز در ایـن طـرز تفکر
بـی تاثیـر نبود .جالب اینجاسـت کـه در هفته گذشـته این مایع
ظرفشـویی را خریـداری کـردم و واقعـا از اینکـه بـدون تـرس از
حساسـیت ظرف هایم را بدون دسـتکش شستم خیلی راضی ام.
علاوه بـر اینکه کیفیت لکه بری و سـرعت شستشـو بـا اینمایع
بـا سـایر مایـع هـای بـازار کـه قیمتـی باالتـر از خاکسـتر دارنـد
تفاوتـی نـدارد .لطفـا ایـن رویه تـان را ادامـه دهید.

ابالخره ابزار ارز منطیق شد!
قبـل از اعلام خبر قطعی تصمیم سیاسـتمداران ایاالت متحده
در خصـوص تمدیـد یـا عـدم تمدیـد معافیـت های نفتـی برای
ایـران و سـایر کشـورهای در حـال تجارت نفتی با ایـران ،تقریبا
تمـام کسـانی کـه دسـتی در بازار پـر التهاب طال و ارز داشـتند؛
پیـش بینـی رشـد بیـش از حـد انتظـار نـرخ ایـن دو قلـم را می
کردنـد و حتـی نسـبت بـه انفجـار قیمـت ها و تـورم زیـاد بعد از
نهایـی شـدن تصمیم ایاالت متحده هشـدار می دادنـد .اما بازارها
بـه ویـژه بـازار ارز بعـد از خبـر تداوم نیافتن معافیـت های نفتی از
سـوی ایـاالت متحـده دچار تنش و افزایش نرخ لجام گسـیختهای
نشـد .درایـن میـان بعضی از کارشناسـان دلیل این بـی تفاوتی ارز
را تجربـه ایـن بـازار در چنـد روز اخیـر و در رابطـه بـا مواضـع غیر
عقالنـی ایـن کشـور در برابر سـپاه پاسـداران،می دانند .بـه اعتقاد
این کارشناسـان بازار ارز نسـبت به آلترناتیوهای فرامرزی به ویژه
محـرک هـای ایـاالت متحـده بی تفاوت شـده اسـت .از نظر آن ها
رقابـت نـرخ هـا در بـازار ارز از محـرک هـای بـازاری و دالل گونـه
تحریـک مـی شـود و حتـی اگـر در پشـت مرزهـای ایـران جنـگ
تمـام عیـاری اتفـاق بیفتـد ،بـازار ارز تکان چندانـی نخواهد خورد.
آن هـا بـی تفاوتـی ایـن بـازار را در چندمـاه گذشـته و در هنـگام
اسـتعفای ناگهانـی دکتـر ظریـف و بـاال گرفتـن تنـش هـا میـان
پاکسـتان و هنـد دلیلـی بـر صحـت ادعای خـود می دانسـتند .اما
از سـوی دیگر عده ای این رفتار منطقی بازار را به سیاسـت های
مداخلـه جویانـه و البتـه موفـق بانـک مرکزی برای تعادل بخشـی
بـه بـازار ارز عنـوان مـی کردنـد .از نظر این کارشناسـان سیاسـت
های دو سـتونی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز توانسـته اسـت

تـا حـد زیـادی بسـترهای افزایـش نـرخ ارز را کاهش دهـد .براین
اسـاس سیاسـت های مداخله جویانه بانک مرکزی در بازار ارز در
چارچـوب قیمـت گـذاری مداخله جویانه و همچنیـن نظارت و به
دسـت گرفتـن خریـد و فروش ارز توانسـته اسـت کـه قیمت های
مبادلـه ای نـرخ ارز را در یـک محـدوده معیـن نگه دارد.
اقبـال بانـک مرکـزی در موضـوع ورود بـه ایـن بازارها تا کنـون ،و با
توجـه بـه ضعـف هایـش مانند :از هـم گسسـتگی ،محدودیت های
اجرایـی و انجـام شـدن مبـادالت در چارچـوب صرافی هـای بانکی،
همچنـان دارای توفیـق اسـت و بـه گفته کارشناسـان امـکان تداوم
موفقیـت آمیـزش تـا مدت هـای طوالنی وجـود دارد.
سـتون دوم سیاسـت هـای بانـک مرکـزی بـرای بـه راه آوردن ارز
برمـی گـردد بـه موضـوع بازارهـای متشـکل ارزی کـه تقریبـا از
یـک هفتـه آینـده بـه صـورت رسـمی کار خـود را آغاز مـی کند.
بازارهـای متشـکل ارزی نیـز ماننـد اهرمـی سـعی خواهـد کرد تا
کنتـرل بانـک مرکـزی را بیشـتر از گذشـته روی نـرخ ارز اعمـال
کنـد .بـه نظـر ایـن کارشناسـان باخبـر شـدن بـازار ( فروشـنده-
دالل -خریـدار) از اجرایـی شـدن سیاسـت های بانـک مرکزی در
جهـت تعدیـل نـرخ ارز و همچنین توفیق نسـبی این نهـاد در این
زمینه باعث شـده اسـت که بازار دسـت به اقدامات هیجانی مانند
خریدهـای بـی محابـای ارز بـه امیـد افزایـش نرخ آن ،نزنـد .البته
در ایـن بیـن باید به شکسـت ایـاالت متحده در ابتـدای فروردین
مـاه سـال جـاری در ایجـاد اختلال نـرخ تبدیـل درهم بـه ریال
نیـز اذعـان داشـت که بیـش از پیـش اراده و تـوان بانک مرکزی
را در کنتـرل بـازار ارز بـه منصـه ظهور گذاشـت.

کاربرمحمدبقایینژاد

مـن حـدود سـه مـاه اسـت که بـه دلیل تعدیـل نیـرو از کارخانه
اخـراج شـده ام و بیمـه بیـکاری مـی گیـرم .بمانـد کـه آیـا ایـن
مبلـغ مـی توانـد تمـام هزینه های یک خانـواده  4نفری بـا دو تا
بچـه مدرسـه ای را تامیـن کنـد یـا خیـر .مـن به خاطر تـرس از
سرکشـی هـای مامـور بیمـه در خانه نشسـته ام و نمـی توانم به
صـورت مـداوم هـر روز دنبـال کار بگردم .از شـرکت های بیمهای
خواسـتارم کـه در مـورد ایـن موضـوع کمی بازبینی کننـد .البته
بایـد گفـت بـا این کار و بارهـای الکترونیکـی و در دنیای مجازی
هـم صـرف اینکه شـخصی از صبح تا شـب در منزل باشـد بیکار
تلقی نمی شـود.

کاربرسعید...

بـا سلام .آیـا افزایـش یک دفعـه ای و صد وپنجـاه تومانی بلیت
متـرو صحیـح اسـت؟یعنی برای کسـی کـه مجبور اسـت هر روز
دو مرتبـه سـوار متـرو شـود بایـد  300تومان افزایـش بها در نظر
گرفت .برای منی که دانشـجو هسـتم و تقریبا در هفته  4مرتبه
بایـد به دانشـگاه فردوسـی بـروم و درآمدی نـدارم خیلی گران در
می آید .مترو و وسـایل نقلیه عمومی چیزی نیسـت که مردم از
آن ها کم اسـتفاده کنند .در واقع مردم مجبور به اسـتفاده از آن
هـا هسـتند و این فشـار مالـی زیادی بر خانواده هـا وارد می کند.

کاربرS.J.K

بـا سلام .مطلـب شـما دربـاره اسـتارت آپ هـا بسـیار خـوب و
آموزنـده بـود .امـا جـای برخـی از نـکات در آن خالـی بـود کـه
امیـدوارم در پرونـده هـای بعـدی بـه آن هـا توجه کنیـد .من به
حـوزه اسـتارت آپ خیلـی عالقـه مندم امـا نمی دانـم دقیقا چه
امکانـات و چـه دانشـی بـرای وارد شـدن به این حوزه نیاز اسـت؟
بسـیاری موفقیت در این حوزه را مرهون شـانس و روابط عمومی
بـاال مـی داننـد .آیـا برای اینکه یک اسـتارت آپ قـوی راه اندازی
کنیم نیاز به داشـتن مدرک دانشـگاهی مرتبط با برنامه نویسـی
دارم؟ اگر سیسـتم کامپیوتری خیلی قوی نداشـته باشـم نیز باز
هـم مـی توانـم دربـاره موفقیت خـودم مطمئن شـوم؟ نکته آخر
ایـن کـه آیـا سـازمانی وجـود دارد که ماننـد یک شـریک درباره
اسـتارت آپ هـا بـا ایده پرداز اولیه سـرمایه گـذاری کند یا اینکه
بایـد بـه همـان وام اندک دل خـوش کرد؟

ابزار داغ کننده نوبرانه های فصیل

خبرهـای تعجـب برانگیـزی از بـازار میـوه بـه گـوش مـی رسـد .در این شـرایط و با توجه بـه تغییر فصل ،محصـوالت نوبرانه ای با قیمت های اسـتثنایی
و حتـی باورنکردنـی از مغـازه هـا و هایپرمارکـت هـا سـردرآورده اسـت .در ایـن میـان چغالـه بادام کـه در واقع همان بادام نارس اسـت ،بـا قیمتی حدود
 240هـزار تومـان بـرای هـر کیلـو و گوجـه سـبز نیـز بـا قیمـت  200هزار تومـان برای هر کیلـو رکورد گـران ترین نوبرانه هـا را به دسـت آوردند .گرانی
بـی قاعـده ایـن دو نوبرانـه در زمانـی کـه محصـوالت باغـی در بیشـتر مناطـق ایـران زیر باران های سـهمگین و حتی نـزوالت جوی منجمد شـده چون
بـرف و تگـرگ هسـتند نگرانـی هـا بـرای افزایـش قیمـت میـوه رسـیده را چنـد برابـر کرده اسـت .جو روانـی بازار میوه فروشـی بـر این موضوع اسـتوار
اسـت کـه تابسـتان بـی میـوه ای را در پیـش رو خواهیـم داشـت .اما خوشـبختانه روسـای اتحادیه های مرتبـط بخش خصوصی می گوینـد قیمت انواع
میـوه و تـره بـار در سـال جـاری بـا توجـه بـه فراوانـی میـوه دهـی درختـان و باغـات بـه زودی کاهـش پیـدا می کند .امید اسـت بـا توجه بـه این پیش
بینـی خوشـبینانه مسـئوالن اقـدام بـه صـادر کـردن مجوزهای صـادرات انواع میـوه و تره بار نکنند تا بار دیگر شـاهد تکـرار ماجرای گوجـه فرنگی ،پیاز
و سـیب زمینـی در بـازار نباشـیم .اگـر از نظـر شـما پیـش بینـی اتحادیـه هـای خصوصی کمـی با واقعیت فاصلـه دارد ،کافی اسـت مدتی صبـر کنید تا
صحـت و سـقم ایـن پیش بینـی را دریابید.

پراید اب اعصاب و روان مردم ابزی یم کند

بـا آنکـه تقریبـا چنـد هفتـه ای اسـت قیمـت محصـوالت خودرویـی تولید داخـل به ویژه پرایـد رو به ثبات گذاشـته اسـت و حتی در برخـی از موارد
شـاهد کاهـش نـرخ آن هـا در بازارهـای رسـمی شـده ایـم ،خبرها از بـازار خرید و فـروش خودروها ،حاکی از بـه وجود آمدن رکود در معامالت اسـت.
رکـودی کـه ایـن بـار نـه بـه دلیـل افزایـش نامنصفانـه قیمـت  ،نـه به دلیـل کاهش تولیـد و نه به دلیل کاهش تقاضاسـت کـه دلیل اصلـی این رکود
عوامـل روانـی شـناخته شـده اسـت بـه ایـن معنـا که خوش خیالـی و رویاپـردازی صاحبان فعلـی خودروها باعث رکود معامالت شـده اسـت .به کالم
دیگـر بـا آنکـه خریـداران بـه همیـن قیمـت های بـاال و گاه ناعادالنـه خودروها رضایت داده اند ،فروشـندگان بـا امید به اینکه قیمت خودروی شـان از
اینکه هسـت باالتر خواهد رفت از فروش خودداری می کنند .براین اسـاس قیمت سـاپیا  111سـفید در بازار  50میلیون و  800هزار تومان تعیین
شـده اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه نمایشـگاه داران بـرای سـایپا  131قیمـت  46میلیون و  500هـزار تومان تـا  46میلیون و  700هـزار تومان را
ارائـه مـی دهنـد .سـایپا  132نیـز  49میلیـون تومـان فـی خـورده اسـت .ارزان ترین مدل پراید که همان سـایپا  151اسـت نیز با قیمـت  45میلیون
تومانـی در بـازار بـی خریـد و فـروش جـوالن مـی دهد.واقعیـت این اسـت تـا زمانی که امـکان واردات محصوالت مناسـب فرامرزی به صـورت عادالنه
بـا تولیـدات داخلـی محقـق نشـود ،خریـداران بایـد صبر خود را برای ناز کردن های فروشـندگان زیادتر کنند .متاسـفانه فروشـندگان با داشـتن اهرم
عرضـه در گیشـه بـی رقیـب بـازار خـودرو خریـداران را مجبور می کنند به هرسـازی کـه آن ها می نوازنـد ،برقصند!

