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آیا مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت های نجومی مسکن را می شکند؟

 مالیات
در یک قدمی مسکن

فرصت امروز: این روزها بازار مس��کن حال و روز خوبی ندارد و طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مس��کن ش��هر 
تهران در اردیبهشت ماه امسال، قیمت مسکن در طول یک سال بیش از 112درصد رشد داشته است. در این میان، اغلب کارشناسان 
افزایش نجومی قیمت مسکن را ناشی از عدم اجرای سیاست های درست مالیاتی می دانند و معتقدند طرح مالیات بر عایدی سرمایه 
امالک می تواند بازار مسکن را تا حدودی به سامان برساند. این طرح از سال گذشته در دستور کار مجلس بوده و تصویب و اجرای آن 
می تواند از ورود سفته بازان و سوداگران به بخش مسکن بکاهد و منجر به کاهش قیمت مسکن شود، بنابراین در صورت اجرای این 
طرح می توان بازار مسکن را از دستبرد سوداگران و سودجویان در امان نگه داشت. اما حاال در شرایطی که دولت دوازدهم موافقت...

وزیر اقتصاد از پیگیری الیحه مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان مأموریت 
ویژه رئیس سازمان امور مالیاتی نام برد

کدام خریداران سکه باید مالیات بدهند؟
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اخذ مالیات از خریداران سکه چقدر قانونی است؟

نقره داغ خریداران سکه از کانال های رسمی

10 راز موفقیت از زبان گرنت کاردون
راه هایی برای افزایش شانس پذیرش محصول جدید

3دیدگاه مدیریتی کاربردی برای توسعه برند
کاربرد استراتژی برند برای مقابله با اتفاقات غیرمنتظره

زنبورها طعم مک دونالد را می چشند
انتقام هوآوی از اپل گران تمام می شود؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اعتراف عجیب بنیان گذار 
هوآوی به خرید آیفون برای 

7
عضو کمیسـیون تلفیق بودجه گفت اگر قیمت یک دستگاه 

خودروی تویوتا کمری هیبریـدی وارداتی در بازار 
200 میلیون تومان شود دیگر تقاضایی برای...

واردات خودروهای هیبریدی آزاد شد

 منتظر کاهش چشمگیر قیمت 
خودرو باشید

یادداشت
نیاز به احیای سرمایه اجتماعی 

برای تقویت رشد اقتصادی

با توجه به تغییرات گسترده در 
ش��اخص های اقتصادی در کشور و 
نیز با عنایت به مبانی درون زای آن 
یعنی س��رمایه اجتماعی باید گفت 
که در س��ال های اخیر با گسترش 
مدل های رش��د درون زا، س��رمایه 
انس��انی به عنوان عامل اصلی رشد 
اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و 
پس ازآن در کنار س��رمایه انسانی 
نق��ش قابلیت ه��ای اجتماعی نیز 
موردتوجه جدی قرار گرفته است. 
در این راس��تا، س��رمایه اجتماعی 
ک��ه مؤلفه اصلی آن اعتماد اس��ت 
جایگاه خاصی در مطالعات مربوط 
به رش��د را می ت��وان یافت. در این 
مبحث رابطه بین رشد اقتصادی و 
سرمایه اجتماعی با توجه به مبانی 
نظری و س��پس عمل��ی مدل های 
رش��د می توان��د عام��ل مهمی در 
بسط و گسترش وضعیت اقتصادی 
بوده و باید اذعان داش��ت که نتایج 
به دس��ت آمده نش��ان می دهد که 
س��رمایه اجتماعی در کنار س��ایر 
عوام��ل تولید تأثیر معن��اداری بر 
رش��د اقتصاد داش��ته که می تواند 
نقش  اقتصادی،  عوامل  باوجوداین 
مهم��ی در بهبود و نزول س��رمایه 
اجتماع��ی داش��ته باش��د. در این 
رابط��ه ض��رورت دارد پارامترهای 

تاثیرگ��ذار در بهبود و یا 
2رشد وضعیت اقتصادی...
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ایران بعد از یک س��ال در پیش گرفتن سیاس��ت »صبر استراتژیک« 
در پی خروج یک جانبه آمریکا از برجام، 1۸ اردیبهش��ت از تصمیم خود 
برای »کاهش تعهدات برجامی« خبر داد؛ سیاس��تی که براس��اس اعالم 
مس��ئوالن عالی کشور در راستای صیانت از امنیت و منافع ملی مردم و 
در اعمال حقوق خود مندرج در بندهای 2۶ و ۳۶ برجام در چندین گام 
و مرحله به مرحله اجرا می ش��ود. به گزارش ایس��نا، ایران به کشورهای 
باقی مان��ده در برجام ب��رای اجرای تعهدات خود ب��ه ویژه در حوزه های 
بانک��ی و نفت��ی ۶۰ روز فرص��ت داد و تاکی��د کرد: »در ه��ر زمان که 
خواسته های ما تامین شود؛ ما نیز به همان میزان اجرای مجدد تعهدات 
متوقف ش��ده را از س��ر خواهیم گرفت، اما در غیر این صورت، جمهوری 
اسالمی ایران مرحله به مرحله تعهدات دیگری را متوقف خواهد کرد.«
در مرحله اول اجرای این سیاس��ت، س��ازمان ان��رژی اتمی به عنوان 
مجری در فعالیت های صلح آمیز هس��ته ای مس��ئول اجرای دو گام مهم 
شد؛ برداشتن سقف تولید دو محصول مهم و کلیدی؛ اورانیوم غنی شده 
تا ۳.۶۷درصدی و آب س��نگین. همچنین براس��اس پانزدهمین گزارش 
آژان��س بین الملل��ی انرژی اتمی، تا عب��ور ایران از م��رز ۳۰۰ کیلوگرم 
اورانیوم غنی ش��ده یا مع��ادل آن )2۰2.۸ کیلوگ��رم اورانیوم( فقط 2۹ 
کیلوگ��رم باقی مانده اس��ت که با توجه به چهار برابر ش��دن نرخ تولید 
اورانیوم غنی ش��ده ایران در این یک ماه و با احتساب زمان گزارش دهی 
آژانس، این میزان اکنون بس��یار کمتر از 2۹کیلوگرم مورد اشاره خواهد 
بود. در عین حال تا پایان خردادماه ایران از س��قف تولید ۳۰۰ کیلوگرم 

اورانیوم غنی شده عبور خواهد کرد.
هم زم��ان ایران فعالیت های مرتبط با تعمی��ر و نگهداری کارخانه آب 
س��نگین اراک که س��االنه انجام می پذیرد و قرار بود طی دو ماه انجام 
گی��رد را کوتاه می کند و ای��ن کارخانه یک ماه زودت��ر از موعد از قبل 
تعیین ش��ده شروع به کار می کند. براساس گزارش اخیر آژانس در زمان 
گزارش دهی این نهاد بین المللی، ذخایر ایران حدود 12۵ تن بوده است 
که با توجه به شروع فعالیت این کارخانه از ابتدای خردادماه این مقدار 

به رقم قابل توجهی تاکنون باید رسیده باشد.
ایران اعالم کرده اس��ت که چنانچه در مرحل��ه اول اقدام درخوری انجام 
نگیرد، در مرحله دوم رعایت محدودیت های مربوط به س��طح غنی سازی 
اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرن س��ازی رآکتور آب س��نگین اراک را نیز 
متوق��ف خواه��د کرد. اما در حالی که اقدام و تصمی��م ایران در واکنش به 
بی عملی کش��ورهای اروپای��ی و چین و روس��یه در براب��ر زیاده خواهی و 
یک جانبه گرای��ی آمریکا بود، اما این آمریکا ب��ود که اگر نگوییم در مواضع 
جدی و واقعی اش اما در مواضع اعالمی اش دست به خانه تکانی اساسی زد. 
نکته مهم آنکه این تغییر مواضع ترامپ که در سطح گسترده ای انجام شد 
با هیچ واکنش قابل توجهی در صحنه بین الملل و ایران مواجه نشد. در یک 
ماه گذش��ته که ایران وارد فاز کاهش اجرای تعهدات هس��ته ای خود شده 
است، کمترین تالش و نگرانی را در بین سه کشور اروپایی و چین و روسیه 
شاهد بودیم. برخی تحلیلگران بر این نظرند که این کشورها، اقدامات تقابلی 
ای��ران در برابر خروج آمریکا از برج��ام را خطرناک نمی دانند. در این مدت 
حتی درخواست تشکیل یک جلسه فوری در چارچوب کمیسیون مشترک 

برجام در سطح معاونان یا وزیران خارجه با بی اعتنایی مواجه شد.
براس��اس اطالع خبرنگار ایسنا، مقامات ایرانی در رایزنی های دوجانبه 
به مقامات این کشورها اعالم کرده اند که اگر پیشنهاد یا طرح مشخص 
و کارگشایی برای عبور از موانع بر سر راه اجرای برجام ندارند، نیازی به 

تشکیل چنین جلسه ای نیست.
در این حال، هنوز هیچ خبر جدی و امیدبخش��ی درباره شروع به کار 
عملی کانال مالی اروپا )اینس��تکس( دیده و شنیده نمی شود. راه اندازی 
ای��ن کان��ال مالی با توج��ه به ترس ش��رکت ها و بانک ه��ای اروپایی از 
تحریم های آمریکا همچنان در هاله ای از ابهام است. حتی اگر این کانال 
برای تبادل کاالهای اساس��ی فعالیتش را شروع کند، که با وجود چراغ 
س��بز آمریکا به نظر نمی آید ش��رکت یا کش��وری اروپایی برای این کار 
پیشقدم شود، دردی از ایران دوا نخواهد کرد، چرا که شرط ایران برای 
بازگش��ت به اجرای تعهداتش طبق برجام، تامی��ن نیازهایش در حوزه 
نفتی و بانکی اس��ت. قرار اس��ت در همین هفته همزمان با سفر شینزو 
آب��ه به تهران، هایکو م��اس وزیر خارجه آلمان نیز ب��ه ایران بیاید. این 
عالی ترین مقام اروپایی اس��ت که بعد از اعالم تصمیم »کاهش تعهدات 

هسته ای» به ایران سفر می کند.
ام��روز اروپا در مواجهه با دو رویکرد متفاوت از س��وی ترامپ اس��ت؛ 
ترامپ��ی که به ی��ک ب��اره و برخالف تعه��دات بین الملل��ی و در میان 
مخالفت ه��ای هم  پیمانانش از برجام خارج ش��د و ترامپی که به یک باره 
بدون هیچ پیش شرطی پیشنهاد مذاکره با ایران را می دهد. این در حالی 
اس��ت که چماق »تحریم« همچنان محکم در دستان ترامپ علیه ایران 
و اروپا، چین و روس��یه ق��رار دارد. امروز اروپا بیش از هر زمان دیگر در 
صحنه بین المللی و منطقه ای )اتحادیه اروپا و خاورمیانه( ضعیف و گیج 
شده است. آنچه مسلم است اروپایی ها هنوز تمامی توان و اراده خود را 

برای مقابله با اقدامات و یکه تازی های آمریکا به کار نگرفته اند.
ج��دای از اینک��ه ایران در مقابل پیش��نهاد ترامپ ب��رای مذاکره چه 
دیدگاهی داش��ته باشد و پاسخش چه باش��د، به نظر نمی آید اروپایی ها 
چندان با شنیدن آن دست و پای شان را گم کرده باشند که مبادا ابتکار 
مذاک��رات و حل و فصل مس��اله را آمریکا بخواهد از دست ش��ان خارج 
کن��د. در همین حال که در مقابل تصمی��م ایران برای عبور از مرزهای 

هسته ای آرام هستند.
برای اروپایی ها، ایران و جامعه بین الملل بهترین کار و راه این اس��ت 
که آمریکا را به بازگشت به برجام راضی کنند. هرگونه تالش برای کنار 
گذاشتن برجام و شروع مذاکره ای جدید، تحت فشار آمریکا به بازگشت 
اعتم��اد فروریخت��ه کمکی نخواهد کرد. ش��اید اگ��ر اروپایی ها، چین و 
روسیه و برخی کشورهای دیگر از جمله ژاپن از اعتبار و هم پیمانی شان 
با آمریکا برای تغییر نظر ترامپ در این مدت اس��تفاده می کردند امروز 
به نتایج بهتری رس��یده بودیم تا اینکه کش��وری بزرگ مثل ژاپن ابزار 

سیاست های ظاهری و آنی رئیس جمهوری آمریکا شود.
با ش��روع کاهش تعهدات برجامی ایران، پنجره ای که در برابر دیپلماسی 
تالش می شد باز بماند در حال بسته شدن است و در این مدت هیچ تالش 
جدی و قابل توجهی از سوی 1+۴ برای حفظ برجام و اجرای خواست های 
ایران انجام نگرفته است و برعکس این کشورها ایران را همچنان به صبوری 
دعوت می کنند. فارغ از اینکه قطار هس��ته ای ایران برای شتاب گرفتن در 
حال آماده شدن است. از این رو این کشورها در صورت شکست برجام باید 
تبعات احتمالی آن را برعهده بگیرند. ش��اید از بین رفتن برجام و بازگشت 
تحریم ها و اقدامات همه جانبه برای ایران مضر و خطرناک باشد، اما به همان 
میزان که تحریم ها اثری به مراتب وحش��تناک تر از 2۰1۰ برای ایران پیدا 
کرده اس��ت، تبعات منطقه ای و امنیتی بازگشت بحران هسته ای نیز قابل 

پیش بینی و مدیریت نیست.

یک ماه از گام نخست ایران در کاهش تعهدات برجام گذشت

1+4 همچنان در »کما«

رضا پدیدار
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران



فرص��ت امروز: این روزها بازار مس��کن ح��ال و روز خوبی ندارد و طبق 
آخری��ن گزارش بان��ک مرکزی از تحوالت بازار مس��کن ش��هر تهران در 
اردیبهشت ماه امسال، قیمت مسکن در طول یک سال بیش از 112درصد 
رشد داش��ته است. در این میان، اغلب کارشناسان افزایش نجومی قیمت 
مس��کن را ناش��ی از عدم اجرای سیاست های درس��ت مالیاتی می دانند و 
معتقدند طرح مالیات بر عایدی س��رمایه امالک می تواند بازار مسکن را تا 
حدودی به سامان برساند. این طرح از سال گذشته در دستور کار مجلس 
بوده و تصویب و اجرای آن می تواند از ورود س��فته بازان و س��وداگران به 
بخش مس��کن بکاهد و منجر به کاهش قیمت مس��کن شود، بنابراین در 
صورت اجرای این طرح می توان بازار مس��کن را از دس��تبرد سوداگران و 

سودجویان در امان نگه داشت.
اما حاال در ش��رایطی که دولت دوازدهم موافقت خود را با طرح مالیات 
بر عایدی س��رمایه اعالم کرده اس��ت، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
در مراس��م تودیع و معارفه روسای س��ابق و جدید سازمان امور مالیاتی از 
تصویب کلیات مالیات مسکن در این کمیسیون خبر داده و گفته این طرح 

برای بررسی جزییات بیشتر به صحن مجلس می رود.
ب��ه گفته محمدرضا پورابراهیم��ی، اصالح مالیات بر عملکرد، تس��ریع 
تصویب مالیات بر عایدی س��رمایه، نهایی شدن طرح صندوق های مکانیزه 
فروش و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیس��یون اقتصادی 

مجلس پیگیری شده و در برخی موارد طرح ها نهایی شده است.
مدتی قبل هم محمد اس��المی، وزیر راه و شهرس��ازی در جلسه ای که 
با اعضای کمیس��یون عمران مجلس برگزار ش��د، از حمایت وزارتخانه راه 
و شهرسازی نس��بت به الیحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد. هرچند 
جزییات بیش��تری از این موضوع اعالم نش��د اما به هر حال این موافقت 
تلویحی، نوعی همسویی دولت و مجلس در طرح مالیات مسکن محسوب 
می ش��ود. این در حالی بود که پیش��تر عباس آخوندی، وزیر س��ابق راه و 

شهرسازی با طرح های مالیاتی در حوزه مسکن موافق نبود.
مهمترین چالش مالیات بر عایدی سرمایه امالک

به گزارش ایسنا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه حدود دو سال است که 
در مجلس بررسی می شود؛ هرچند این طرح مخالفانی هم بین نمایندگان 
و مس��ئوالن دولتی دارد که نگرانند به تشدید ش��رایط رکودی در بخش 
مسکن منجر شود، با این حال موافقان می گویند که مهمترین هدف این 
قانون پیش��نهادی، جلوگیری از معامالت س��فته بازانه ای است که به طور 

مکرر، قیمت مسکن و خودرو را افزایش می دهد.

اما یکی از موارد چالش برانگیز در اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن، 
عدم اتصال برخی وزارتخانه ها و دس��تگاه ها با سازمان امور مالیاتی است. 
مدتی قبل، س��ید کامل تقوی نژاد، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی گفته 
بود که وزارت راه و شهرس��ازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت 
نیرو، وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، نیروی انتظامی، س��ازمان تأمین 
اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت اسناد، سازمان نظام پزشکی، اتاق 
بازرگانی ایران، سازمان بیمه سالمت و برخی بانک ها از جمله دستگاه هایی 
هس��تند که هنوز با سامانه جامع مالیاتی همکاری نمی کنند. به گفته او، 
همکاری نکردن این دس��تگاه ها در حالی اس��ت که طبق ماده 1۶۹ مکرر 
قانون مالیات های مستقیم، مکلف به ارائه اطالعات به سازمان امور مالیاتی 

هستند.
وام مسکن همچنان کم تقاضا ماند

در همین حال، رش��د نجومی قیمت های مسکن از سال گذشته سبب 
شده تا رکود در بازار مسکن ادامه  داشته باشد و نتیجه این رکود در قیمت 
اوراق تسهیالت مسکن نیز قابل مشاهده است، چراکه در این مدت تقاضا 

برای خرید این اوراق نیز کاهش یافته است.
مدتی است که قیمت اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن رشد یا افت 
چندان زیادی ندارد و این اوراق در فرابورس ایران با حدود قیمت هر ورق 
۵۰ هزار تومان معامله می ش��ود. به عنوان نمونه امتیاز تسهیالت مسکن 
مرداد پارسال تقریباً ۴۹ هزار و ۹۰۰ تومان است و امتیاز تسهیالت مسکن 

دی ماه 1۳۹۶ نیز معادل ۴۹ هزار تومان داد و ستد می شود.
همچنین قیمت تعداد اندکی از این اوراق بیش از ۵۰ هزار تومان است. 
به عنوان نمونه اوراقی که در فروردین 1۳۹۷ صادر شدند هر ورق ۵۳ هزار 
تومان داد و ستد می شوند، اما در عین حال همانطور که اشاره شد اکثریت 

این اوراق در محدوده ۵۰ هزار تومان داد و ستد می شوند.
به گفته بسیاری از بنگاه داران خرید و فروش مسکن، در این روزها بازار 
مسکن به دلیل قیمت های غیرمنطقی راکد است. از سال گذشته که ارزش 
پول ملی رو به کاهش گذاش��ت قیمت مس��کن با رشد فزاینده ای مواجه 
شد. این رشد قیمت ها سبب شده که وام مسکن نتواند کمک چندانی به 

خانه دار شدن بی خانه ها کند.
هزینه وام مسکن برای زوج ها

ام��ا با توجه به میانگین قیم��ت اوراق ۵۰ هزار تومانی، زوج های تهرانی 
برای دریافت وام 1۰۰ میلیون تومانی مس��کن باید 2۰۰ برگه تس��هیالت 
مسکن خریداری کنند. آنها باید 1۰ میلیون تومان صرف خرید این 2۰۰ 

برگ ها کنند. به این مبلغ با احتساب 2۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت 
خرید آن باید ۴۰ برگ تسه خریداری شود، 2میلیون تومان اضافه می شود. 
در نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام 12۰ میلیون تومانی مس��کن 

حدود 12 میلیون تومان صرف شود.
همچنین زوج های غیرتهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از 2۰۰ 
هزار نفر جمعیت زندگی می کنند، می توانند تا س��قف ۸۰ میلیون تومان 
وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید 1۶۰ ورق بهادار خریداری کنند 
و با این حس��اب باید ۸میلیون تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با 
احتس��اب 2میلیون توم��ان برای خرید اوراق وام جعال��ه در مجموع برای 

دریافت وام 1۰۰ میلیون تومانی باید 1۰ میلیون تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این، زوج های س��اکن در سایر ش��هرهای با جمعیت زیر 2۰۰ 
هزار نفر می توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مس��کن 12۰ برگ 
به��ادار خریداری کنند که باید ۶میلیون تومان بابت خرید اوراق بپردازند. 
همچنی��ن برای دریافت 2۰ میلیون توم��ان دیگر بابت وام جعاله نیز باید 
2میلیون تومان پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی 

۸میلیون تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.
هزینه وام مسکن برای مجردها

مجردهای تهرانی نیز می توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیرزوج هایی 
که در مراکز استان های باالی 2۰۰ هزار نفر جمعیت قرار دارند تا سقف ۵۰ 
میلیون تومان و در نهایت غیرزوج های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ 
میلی��ون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید 12۰، 1۰۰ و 
۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیالت مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.

با این حس��اب مجردهای تهرانی باید برای خرید ای��ن اوراق ۶میلیون 
تومان، افراد س��اکن در مراکز اس��تان باالی 2۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ 
۵میلیون تومان و افراد گروه س��وم مبل��غ ۴میلیون تومان پرداخت کنند. 
البته در صورت تمایل برای دریافت وام 2۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ 

2میلیون تومان دیگر هم بپردازند.
اوراق تسهیالت مسکن قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش 
اسمی هر برگ ۵میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو 
دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان 
اعتبارش باقی مانده، قیمت متفاوتی دارد. در صورتی که مدت اعتبار این 
اوراق به اتمام رس��یده و دارنده اوراق از تس��هیالت آن استفاده نکند، نماد 
معامالتی آن متوقف خواهد ش��د و وجوه پرداخت��ی دیگر به دارنده اوراق 

بازپرداخت نخواهد شد.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت های نجومی مسکن را می شکند؟

مالیات در یک قدمی مسکن

دولت های روس��یه و  هلن��د اعالم کردند ک��ه قصد دارند با س��رمایه گذاری در 
اینستکس به این سازوکار مالی بپیوندند.

دولت هلند در پاسخ به پرسش های پارلمان این کشور پیرامون اقدامات اتحادیه 
اروپا در مقابله با تحریم های آمریکا علیه ایران، در نامه ای به تاریخ چهارشنبه ۵ ژوئن 
)1۵خردادماه( به س��ران نهاد قانون گذاری این کشور که در تارنمای رسمی دولت 
منتشر شد، ضمن اعالم حمایت از اینستکس، از برنامه خود برای سرمایه گذاری و 

پیوستن به این سازوکار مالی اروپایی خبر داد.
در این نامه، در پاس��خ به پرسشی پیرامون نحوه کارکرد »قانون مسدودساز« که 
از سوی اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم های آمریکا احیا شد، وزیران امور خارجه 
و تجارت خارجی هلند تاکید کردند که این اتحادیه تاثیر فراسرزمینی تحریم های 

آمریکا را غیرقانونی دانسته و به رسمیت نمی شناسد. این اعضای کابینه دولت هلند 
با اشاره به سامانه حمایت از مبادالت تجاری با سرنام انگلیسی اینستکس، همچنین 
گفتند: هلند همواره حمایت خود را از اینس��تکس ابراز و اعالم کرده که قصد دارد 
سهامدار آن شود. مقام های دولت هلند افزودند: پیش از آنکه هلند بتواند سهامدار 
این سامانه شود، اینستکس باید به خوبی توسعه داده شود. تصمیم گیری نهایی در 

این باره زمان می برد.
دولت هلند در این نامه ضمن اعالم مخالفت خود با تاثیر فراسرزمینی و یکجانبه 
تحریم های آمریکا که ناقض قوانین بین المللی است، تاکید کرد که آمستردام پس از 
اجرای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( تجارت با تهران را گسترش داد به شکلی 
که صادرات هلند به ایران از ۳۷۶ میلیون یورو در سال 2۰1۴ به 1.۰۶ میلیارد یورو 

در سال 2۰1۷ رسید. این نامه همچنین با تاکید بر اهمیت تداوم برجام، تصریح کرد 
تا زمانی که آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارشی از نقض این توافق از سوی ایران 
نداده، همانطور که تاکنون اینگونه بوده، هلند برای حفظ برجام تالش خواهد کرد.

از آن طرف، والدیمیر چیزوف، نماینده روس��یه در اتحادی��ه اروپا از مذاکره این 
کشور با این اتحادیه درخصوص پیوستن به مکانیسم کانال ویژه تجاری اروپا - ایران 
خبر داده است. سفیر روسیه در اتحادیه اروپا در این خصوص گفت: روسیه در حال 
گفت و گو و مذاکره با اروپا برای پیوستن به مکانیسم کانال ویژه تجاری اتحادیه اروپا 
با ایران )اینستکس( است. به گفته چیزوف، آنها این موضوع را که اینستکس ایجاد 
شده پنهان نمی کنند و با وجود مشکالتی جدی، همچنان تالش برای برقراری این 

مکانیسم ادامه دارد.

ایران پس از گذش��ت بیش از نیم قرن از تجرب��ه دولت ملی مصدق بار دیگر در 
شرایط مشابهی با ابتدای دهه ۳۰ قرار گرفته و با تحریم های نفتی روبه رو شده است؛ 
چنانکه به گفته وحید شقاقی شهری، پس از ۶۵سال ایران در شرایطی قرار گرفته 

که ناچار است دخل و خرج خود را بدون درآمدهای نفتی محاسبه کند.
این اقتصاددان در گفت وگو با خبرآنالین، گریزی به تجربه تحریم نفتی در دولت 
مصدق زد و گفت: اولین بار در دولت مصدق به مدت دو س��ال اقتصاد بدون نفت 

را تجربه کردیم.
او با تاکید بر اینکه تحریم نفتی آمریکا در حقیقت شبیه س��ازی تاریخی ایران با 
دهه ۳۰ است، گفت: آن زمان نیز تحریم نفتی، دولت وقت را با بحران روبه رو کرد 
اما نظام سیاس��ی ایران عزمی برای پیش��رفت در آن دوره نداشت، چیزی که امروز 
تغییر کرده همین است و باید با تصمیم گیری درست و تکیه بر توانایی های درونی 

بتوانیم از پس مشکالت برآییم.
به گفته شقاقی، بازخوانی تاریخ نشان می دهد این اقدام البته کاری شدیدا دشوار 
بود و دولت وقت با انتش��ار اوراق قرضه دولتی و تحمل محدودیت ها در صدد اداره 

کش��ور برآمد. عضو هیات رئیسه دانش��گاه خوارزمی با اشاره به کودتای 2۸ مرداد، 
ادامه داد: پس از وقوع کودتای انگلیس��ی- آمریکایی 2۸ مرداد، البته اقتصاد ایران 
به مراتب بیشتر از گذشته وابسته به واردات و نفت شده است. وی تاکید کرد: حاال 
تحریم های نفتی آمریکایی ها ما را در موقعیت تازه ای قرار داده است؛ موقعیتی که 

خداحافظی با نفت را ضروری کرده است.
وی با اشاره به اینکه ایران جایگزین هایی ملموس و واقعی را به جای درآمدهای 
نفتی داراس��ت، ادامه داد: پیشگیری از فرار مالیاتی، مبارزه با فساد، اصالح ساختار 
تخصیص یارانه و ... همگی منابع درآمدی مهم و قابل دسترسی برای دولت محسوب 

می شود.
این استاد دانشگاه گفت: البته که اجرای چنین برنامه هایی دشوار است، اما باید 
دید ثمره آن چیست؟ ثمره این برنامه بی تردید بهره مندی ایران از قدرتی اقتصادی 
اس��ت، در این صورت اس��ت که شعار اس��تفاده از فرصت تحریم ها به واقعیت بدل 

می شود و تنها در حد شعار باقی نمی ماند.
وی با اشاره به نقش اعتماد عمومی در این حوزه تاکید کرد: همان طور که توضیح 

دادم اعتم��اد عمومی با مبارزه دقیق همه قوا با فس��اد اتف��اق می افتد، وقتی مردم 
این جدیت را ببینند با دولت همراه می ش��وند و سختی ها را تحمل می کنند چون 

می دانند گشایشی در راه است.
ش��قاقی اضافه کرد: من فکر می کنم باید سیاس��ت هایی اجرا شود که راه تحریم 
دوباره ایران بسته شود، ایران در حوزه بنزین چه کرد؟ راه را بر تحریم دوباره بست، 
حاال نیز باید با کاهش وابستگی به نفت و تدوین برنامه دخل و خرج بدون نفت، این 

حربه دشمن را بی اثر سازد.
او در بخش دیگری از س��خنانش به مساله اصالحات اقتصادی اشاره کرد و ادامه 
داد: من معتقدم قواعد بازی باید تغییر کند تا ابتکار عمل در دس��ت ما قرار گیرد؛ 
هنوز دولت قواعد بازی بدون نفت را در همه ارکان اجرایی نکرده است و همچنان 

براساس منطق پیش از تحریم  ها با امور برخورد می شود.
عضو هیات رئیس��ه دانشگاه خوارزمی با اش��اره به اینکه اجرای چنین برنامه ای 
جسارت می خواهد، افزود: مبارزه با فساد، عقالیی شدن و اصالح نظام بانکی و اصالح 

ساختار یارانه ها هر کدام نیازمند یک برنامه ریزی جدی و گام به گام است.

با هدف سرمایه گذاری

هلند و روسیه به اینستکس می پیوندند

شباهت امروز اقتصاد ایران با دوره مصدق چیست؟

شرایط تبدیل تهدید تحریم به فرصت

یادداشت

نیاز به احیای سرمایه اجتماعی برای تقویت 
رشد اقتصادی

با توجه به تغییرات گس��ترده در شاخص های اقتصادی در کشور 
و نیز با عنایت به مبانی درون زای آن یعنی س��رمایه اجتماعی باید 
گفت که در س��ال های اخیر با گس��ترش مدل های رش��د درون زا، 
س��رمایه انس��انی به عنوان عامل اصلی رش��د اقتصادی مورد توجه 
ق��رار گرفته و پس ازآن در کنار س��رمایه انس��انی نقش قابلیت های 
اجتماع��ی نیز موردتوجه جدی قرار گرفته اس��ت. در این راس��تا، 
سرمایه اجتماعی که مؤلفه اصلی آن اعتماد است جایگاه خاصی در 
مطالعات مربوط به رشد را می توان یافت. در این مبحث رابطه بین 
رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی با توجه به مبانی نظری و سپس 
عملی مدل های رش��د می تواند عامل مهمی در بس��ط و گس��ترش 
وضعیت اقتصادی بوده و باید اذعان داش��ت که نتایج به دست آمده 
نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در کنار سایر عوامل تولید تأثیر 
معناداری بر رش��د اقتصاد داش��ته که می توان��د باوجوداین عوامل 
اقتصادی، نقش مهمی در بهبود و نزول س��رمایه اجتماعی داش��ته 
باش��د. در این رابطه ضرورت دارد پارامترهای تاثیرگذار در بهبود و 
یا رشد وضعیت اقتصادی را مورد مداقه قرار داده و در شرایطی که 
س��ال ۹۸ را با امید برای آینده ای بهتر برای وضعیت کش��ور و نیز 
رفاه بیشتر مردم آغاز کرده ایم می باید گام نهادن در مراحل اجرایی 
و عملیاتی رش��د و توس��عه را ب��ا امید به چش��م به راه موفقیت های 
اقتصادی و اجتماعی حاصل از تالش بیشتر دولت و مردم به عنوان 
بزرگ ترین س��رمایه اجتماعی در کنار یکدیگر ببینیم. در این راستا 
توجه به سرمایه های اجتماعی به همان اندازه مهم است که تمرکز 
بر بهبود وضعیت اقتصادی و حصول اطمینان از داشتن شرایط الزم 
برای رس��یدن به اهداف رفاهی کش��ور دارای اهمیت ویژه ای است. 
درواقع توجه به بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور مستلزم تمرکز بر 
کیفیت س��رمایه اجتماعی اس��ت، زیرا وجود سرمایه های اجتماعی 

بستر بهره وری از سرمایه های اقتصادی نیز است.
براس��اس گزارش معاونت امور اقتص��ادی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی از پایش ش��اخص های ملی محیط کس��ب وکار در راس��تای 
س��نجش و ارتقای بهره وری و تحلیل ش��اخص س��رمایه اجتماعی 
در س��ال گذشته، یکی از عوامل مؤثر ذکرش��ده در بهبود وضعیت 
اقتصادی، س��رمایه های اجتماعی اس��ت که مجموعه ای از پیوندها، 
همکاری، اعتماد متقابل و ارتباطات میان اعضای جامعه را ش��امل 
می شود. به باور بانک جهانی توجه به سرمایه انسانی که در حقیقت 
همان استعداد و خالقیت ذاتی افراد جامعه است و بیشتر از طریق 
نهادهای مردم محور و س��من ها بروز می کند، مهم ترین و موثرترین 
سرمایه گذاری درازمدت و سبب ایجاد رفاه و ارتقای کیفیت زندگی 
در هر کشور است. دولت ها در این میان نقش ظریفی دارند زیرا از 
یک سو باید شرایط استفاده بهینه از سرمایه های اجتماعی را فراهم 
کنند ولی نباید از سویی دیگر با مداخله گری، مانع بروز خالقیت ها 
ش��وند. الزم به توضیح اس��ت که این مهم با تمرکز بر نقش جوانان 
به عنوان سرمایه های انسانی و سازنده آینده کشور، حاکی از اهمیت 
ای��ن عامل در اهداف اصلی و کلی حاکمیت اس��ت. در این راس��تا، 
موضوع جوان گرایی نباید تنها در انتصاب مدیران و مس��ئوالنی که 
از لحاظ سنی جوانند خالصه شود و در مقابل باید افکار و مطالبات 
نس��ل جوان که سرمایه اصلی اجتماعی کش��ور هستند نیز مدنظر 

قرار گیرد.
 ناگفته نماند که علی رغم مشارکت مؤثر مردم و نهادهای مردمی 
در وقایع س��یل اخیر و گسترده کش��ور، متأسفانه براساس گزارش 
اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی از تحلیل ش��اخص های سرمایه 
اجتماعی در مقایس��ه با س��ال های گذش��ته نمایانگر تنزل کیفیت 
رفت��ار مردم در زمینه های��ی مانند کمک به دیگران و ش��رکت در 
س��ازمان های خیری��ه و مردم نه��اد اس��ت و متأس��فانه، رفتارهای 
پرخاش��گرانه و س��رقت و موارد مش��ابه آن روندی صعودی داشته 
اس��ت. وضعیت نامناس��ب اقتص��ادی کنونی و ناامیدی نس��بت به 
وضعیت ه��ای پیش رو، از دالیل اصل��ی روندهای نزولی و صعودی 
فوق اس��ت. متأسفانه س��ایه نومیدی بر نسل جوان جامعه به دلیل 
بیکاری و نبود درآمد مکفی برای گذران زندگی روزمره، نبود انگیزه 
برای پیش��رفت های آینده و بی نش��اطی، نهایتاً به ف��رار مغزها و از 
دست رفتن سرمایه های انسانی که طی سال ها شاهد آن بوده ایم و 
به تبع آن، منجر به پسرفت اقتصادی می شود. متغیر دیگری در این 
شاخص نمایانگر وضعیت نامطلوب درک و شناخت متقابل مردم و 
مسئوالن اجرایی و عملیاتی در نظام اجرایی حاکم بر جامعه است. 
نگرانی خانواده ها نس��بت به آینده فرزندان نیز پارامتر مؤثر دیگری 
است که خود نشانی از عدم اطمینان به کیفیت مسئولیت ها و نگاه 

جامعه به فرد است.
ش��کی نیس��ت که توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون 
س��رمایه اجتماعی امکان پذیر نیست و انسجام جامعه تنها با اعتماد 
اف��راد به یکدیگ��ر و احترام متقابل صورت می گی��رد. در این رابطه 
هرچه س��طح این اعتماد پایین تر باش��د میزان رش��د اقتصادی نیز 
پایین تر خواهد بود. به طور مثال، ما ش��اهد ای��ن اعتماد اجتماعی 
در س��ال های جن��گ بودیم. به گفته وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی 
بااینکه کشور متحمل هزینه هنگفتی در طول جنگ تحمیلی شد، 
اما س��رمایه اجتماع��ی و تعلق خاطر مردم به کش��ور و نظام باعث 
حفظ آب وخاک کشور شد. این اعتماد اجتماعی سرمایه ای است که 
متأسفانه کمتر و کمتر می شود، اما باید بپذیریم که جوانان به عنوان 
بزرگ تری��ن و مهم ترین س��رمایه اجتماعی بای��د در تمام عرصه ها 
ش��انه های خود را زیر بار مس��ئولیت بدهند و در مسیر هدایت های 
علمی، تجربی گام بردارند. اما افزون بر این توانمندی ها، اس��تفاده 
از همه نیروهای انس��انی جامع��ه ازجمله بانوان و اقلیت ها و آنهایی 
که همیش��ه در پس پرده فعالیت های اقتصادی و فرهنگی س��اکن 
و س��اکت مانده اند نیز باید در دس��تور کار و پیش��انی جامعه قرار 
بگیرن��د، بنابراین در این زمان که مش��کالت س��رمایه اجتماعی را 
تضعیف کرده باید همه برای انس��جام بهتر و بازگشت سرمایه های 
اجتماعی تالش کنند. شاید بهتر است بگوییم این تالش نباید تنها 
به این زمان محدود شود و همگرایی و مشارکت حداکثری باید یک 

فرهنگ جاافتاده در گفتمان سیاسی و اقتصادی کشورمان باشد.
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فرصت امروز: پس از ارز، این بار نوبت خریداران س��که بود تا از سوی 
س��ازمان امور مالیاتی، مشمول مالیات شناخته ش��وند و به این ترتیب 
می توان گفت پایه مالیاتی جدیدی با عنوان مالیات بر عایدی س��رمایه 
به صورت رس��می در دستور کار دولت قرار گرفته است، اما پس از آنکه 
س��ازمان امور مالیاتی هفته گذش��ته در بخش��نامه ای میزان مالیات بر 
خرید س��که را اعالم کرد این ش��ائبه در افکار عمومی به وجود آمد که 
دولت قصد دارد از تمام معامالت و دادوس��تدهای سکه مالیات دریافت 
کند، درحالی که این تصور درس��ت نیس��ت و طبق گفته سازمان امور 
مالیاتی، تنها خریدارانی که بیش از 2۰ سکه از بانک مرکزی خریداری 

کرده اند، مشمول پرداخت مالیات می شوند.

در همین زمینه، وزیر اقتصاد دیروز در مراسم تودیع و معارفه رؤسای 
قبلی و جدید س��ازمان امور مالیاتی، جزییات جدیدی از وصول مالیات 
از س��که های پیش فروش ش��ده را اعالم کرد و طبق گفته او، قرار است 
خریدارانی که قصد س��وداگری نداش��تند، از پرداخت این مالیات معاف 

شوند.
فرهاد دژپس��ند همچنین مأموریت جدید رئیس سازمان امور مالیاتی 
را پیگیری الیحه جامع مالیات بر عایدی س��رمایه عنوان کرد و با اشاره 
به اهمیت مالیات بر عایدی س��رمایه گفت: قرار بود الیحه جامع مالیات 
بر عایدی س��رمایه تا پایان خردادماه از س��ازمان امور مالیاتی به وزارت 
اقتصاد ارس��ال شود و حاال مأموریت رئیس جدید این سازمان آن است 

که این موضوع را با جدیت دنبال کند.
وزیر اقتصاد س��پس به تش��ریح مس��ائل روز حوزه مالی��ات پرداخت 
و اف��زود: بای��د بودجه مبتنی ب��ر نفت را به بودجه مبتن��ی بر مالیات و 
درآمدهای پایدار تبدیل کنیم. این درحالی است که سال گذشته شاهد 
تحقق 1۰۷ هزار میلی��ارد تومان درآمد مالیاتی به صورت نقدی و 1۰۹ 

هزار میلیارد تومان به صورت تهاتر بودیم.
عدم تأیید »پناهی« بهت آور بود

او با بیان اینکه عدم تأیید محمدقاس��م پناهی برای ریاس��ت سازمان 
ام��ور مالیاتی برای من بهت آور بود، گفت: من برای این س��ازمان، آقای 
پناه��ی )سرپرس��ت وقت س��ازمان ام��ور مالیاتی( را معرف��ی کردم اما 
به واس��طه بداخالقی هایی که صورت گرفت، با ریاس��ت وی در سازمان 
مالیات��ی موافقت نش��د. متأس��فانه بعضی ها یاد گرفته ان��د که از طریق 

تخریب، برای خود پله بسازند.
به گزارش مهر، دژپس��ند اف��زود: عدم تایید آق��ای پناهی، برای من 
بهت آور بود و من مجبور ش��دم از آقای نوبخت خواهش کنم که بتوانیم 
از آقای پارسا که رئیس مرکز آمار بود، از سازمان مالیاتی استفاده کنیم. 
آقای پارسا تجربه خوبی دارد و من از وی می خواهم که کارهای گذشته 

را توسعه و تکمیل و ایده های جدید را اجرا کند.
نمی خواهیم پول زور از کسی بگیریم

وزیر اقتصاد با بیان اینکه س��ازمان ام��ور مالیاتی وظیفه بزرگ انتقال 
اهرم حداکثر درآمد را دارد، گفت: مالک ما اخذ مالیات حقه است و ما 
نمی خواهیم از کس��ی پول زور بگیریم. اگ��ر می خواهیم درآمدها را باال 

ببریم، حق نداریم مؤدیان خوش حساب را شکنجه کنیم.
وی همچنی��ن گفت: نظام جامع مالیاتی صرفاً تبدیل کار دس��تی به 
مکانیزاسیون نیست، بلکه باید راهی برای برون رفت از وضعیت کنونی و 
هوشمندسازی نظام مالیاتی باشد. باید روابط فرد به فرد را از بین ببریم 
و سیس��تم با تمام ظرفیت خود کار کند. در این راستا صندوق مکانیزه 

فروش و ماده 1۶۹ مکرر، می تواند کمک زیادی به ما کند.
تا دو سال دیگر مالیات الکترونیکی باید محقق شود

دژپس��ند خطاب به رئیس جدید س��ازمان امور مالیاتی گفت: ما قرار 
گذاش��ته ایم که تا پایان دولت دوازدهم، مالی��ات الکترونیکی به معنای 
واقعی کلمه، محقق ش��ود. الکترونیکی کردن، مقدمه هوشمندس��ازی 
نظام مالیاتی و در پی آن، هوشمندس��ازی اقتصاد کش��ور است. باید با 
روش های مختلف، فراریان مالیاتی را در تور بیندازیم که هوشمندسازی، 

یکی از روش های مؤثر در این حوزه است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما در اقتصاد، رابطه بین مالیات و رشد را مطرح 
می کنیم. اگر از بخشی، مالیات بیشتری بگیریم، این موضوع تأثیر منفی 
بر تولید می گذارد. باید توجه داش��ته باش��یم که هرچه آبادانی کش��ور 

بیشتر باشد، درآمد حقه مالیاتی نیز بیشتر می شود.
خودداری از خام فروشی نفت، پایه مالیاتی را افزایش می دهد

به گفته وی، اگر نفت را به س��مت فرآوری عمودی و افقی و زنجیره 
ارزش ببری��م، ش��اهد افزایش پایه ه��ای مالیاتی خواهیم ب��ود. افزایش 
درآمده��ای مالیاتی با تکیه بر پایه های جدید، مورد حمایت مقام معظم 

رهبری و رئیس جمهور نیز است.
وزیر اقتصاد در پایان، از ارسال طرحی جامع به ریاست جمهوری برای 
رون��ق تولید خبر داد و گفت: یکی از مؤلفه های این طرح، بهبود فضای 
کس��ب وکار اس��ت که در این خصوص نیز برنامه جامع��ی را آماده و به 
کمیسیون اقتصادی دولت ارس��ال کردیم که در حال حاضر این برنامه 

در کمیسیون اقتصادی در دست بررسی قرار دارد.
به گزارش »فرصت امروز«، مراس��م تودیع و معارفه رؤس��ای سابق و 
جدید س��ازمان امور مالیاتی صبح ش��نبه هجده��م خردادماه با حضور 
فرهاد دژپس��ند وزیر اقتصاد، سید کامل تقوی نژاد رئیس سابق سازمان 
امور مالیاتی، محمد قاس��م پناهی سرپرست سابق سازمان امور مالیاتی، 
امیدعل��ی پارس��ا رئی��س جدید س��ازمان ام��ور مالیات��ی و محمدرضا 
پورابراهیمی رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی در 

محل وزارت اقتصاد برگزار شد.

وزیر اقتصاد از پیگیری الیحه مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان مأموریت ویژه رئیس سازمان امور مالیاتی نام برد

کدام خریداران سکه باید مالیات بدهند؟
یادداشت

گزارش »رویترز« از امکان سنجی تاثیر تحریم ها بر صنعت 
پتروشیمی ایران:

پتروشیمی ایران تحریم پذیر نیست
فرصت امروز: وزارت خزانه داری ایاالت متحده در ادامه تحریم های یک جانبه 
خ��ود با صدور اطالعیه ای هلدینگ خلیج ف��ارس، بزرگترین هلدینگ صنعت 
پتروش��یمی ایران و ۳۹ ش��رکت زیرمجموعه آن و نمایندگی های فروش این 
ش��رکت ها در خارج از ایران را مش��مول تحریم  کرد، اما چ��را آمریکایی ها در 
ادامه تحریم های یک جانبه به فکر صنعت پتروشیمی افتادند و آیا این تحریم ها 
می توان��د خللی برای صنعت پتروش��یمی ایران به وج��ود آورد؟ »رویترز« در 

گزارشی به این سوال پاسخ داده است.
چرا صنعت پتروشیمی؟

صنعت پتروشیمی یکی از مهم ترین منابع ارزآور ایران است و آمارهای وزارت 
نفت نشان می دهد این صنعت در سال گذشته 1۷.1 میلیارد دالر برای کشور 
درآمدزایی داشته است. در حال حاضر صنعت پتروشیمی بیش از ۵۰ مجتمع 
تولیدی و فعال دارد و در حدود ۶۰ طرح در این صنعت در حال اجرا است که 
از این تعداد در حدود ۳۴ طرح، با بیش از 2۰درصد پیشرفت فیزیکی، به عنوان 
پروژه های فعال محسوب می شوند. عملکرد تولید مجتمع های تولیدی، بیانگر 
میزان تولید ۵۳.۶ میلیون تن است که از این میزان در حدود ۳۰.۷ میلیون تن 
محصول قابل فروش و مابقی به عنوان خوراک بین مجتمعی عرضه می ش��ود. 
در واقع جمع بندی این عددها نشان می دهد که صنعت پتروشیمی ایران بعد 
از نفت، بزرگترین صنعت ارزآور کشور است و به همین دلیل مقامات آمریکایی 
به فکر تحریم این صنعت افتاده اند؛ صنعتی که در افق سال 1۴۰۴ و طر ح های 
در حال اجرا میزان تولید آن به بیش از 1۰۰میلیون تن در سال خواهد رسید 
و ایران را به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی در جهان 

تبدیل خواهد کرد.
تحریم پتروشیمی ایران شدنی است؟

به رغم هیاهوی رس��انه ای مقامات آمریکایی پس از تحریم ش��رکت صنایع 
پتروش��یمی خلیج ف��ارس، تحلیلگران اما می گویند این اق��دام در عمل تأثیر 

چندانی نداشته و تنها می توان آن را یک اقدام نمادین دانست.
در همین خصوص، رویترز در گفت وگو با س��ه تحلیلگر و یک مقام س��ابق 
وزارت خزانه داری معتقد اس��ت که جدیدترین تحریم ها احتماالً تأثیر چندانی 
نخواهد گذاشت، زیرا شرکت های غیرآمریکایی پیش از این به دلیل تحریم های 

موجود برای همکاری با بخش پتروشیمی ایران با محدودیت مواجه شده اند.
به گزارش ایس��نا، یک مقام س��ابق وزارت خزانه داری که مایل نبود نامش 
فاش ش��ود، گفت: تحریم های جدید تأثیر چندانی نخواهد گذاشت، زیرا اکثر 
ش��رکت های چندملیتی به دلیل محدودیت هایی که پیش از این اعمال شده 

برای همکاری با ایران با مشکل مواجه شده اند.
همچنین سوزان مالونی از اندیشکده بروکینگز واشنگتن، تحریم های جدید 
آمریکا را یک »گام خنثی« خوانده و می افزاید: من فکر می کنم این گام خنثی، 
عامدانه در راس��تای مجموعه ای تکراری از محدودیت ها علیه اقتصاد ایران در 
عرصه های بین المللی طراحی ش��ده است. اگرچه اثر خالص این تحریم جدید 
نسبتاً کوچک خواهد بود، اما به نظر من دولت ترامپ حساب ویژه ای روی این 
تحریم ها و محدودیت های همپوش باز کرده اس��ت تا از طریق آنها فش��ار بر 
ایران را افزایش دهد و این احساس را ایجاد کند که کل اقتصاد ایران مشمول 
تحریم است. همه این موارد در حالی است که به گفته حسین علیمراد، مدیر 
سرمایه گذاری ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی، ش��رکت های خارجی به ویژه 
ش��رکت های آسیایی با در نظر داشتن شرایط و مزیت های صنعت پتروشیمی 
ایران و با وجود همه تبلیغات منفی کنونی پس از خروج ایاالت متحده آمریکا 
از برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام(، همچنان مایل به همکاری هستند. به 
طوری که مذاکره برای حضور دوباره یک کنسرسیوم سرمایه گذاری در صنعت 

پتروشیمی ایران انجام شده است.
همچنی��ن بنا ب��ر اع��الم مدیرعامل ش��رکت تجارت صنعت پتروش��یمی 
خلیج فارس، ش��رایط بین المللی کنونی کش��ور تأثیری بر صادرات محصوالت 

هلدینگ خلیج فارس نداشته است و صادرات طبق روال ادامه دارد.
بنا بر اعالم وزارت نفت و به گفته رضا عبادزاده، ش��رایط بین المللی کنونی 
کشور تأثیری بر صادرات شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس نداشته 
است و عرضه محصوالت این شرکت به بازار داخلی نسبت به سال های گذشته 
افزایش یافته اس��ت. وی با بیان اینکه مشتریان ما یکی از مبانی تحلیلی بازار 
صادراتی محصوالت پتروشیمی هستند، افزود: پافشاری مشتریان خارجی برای 
امضای قرارداد یک س��اله صادراتی در همین ش��رایط کنونی، خود گواه انجام 

صادرات محصوالت پتروشیمی به طور طبیعی است.
جان گرفتن سرمایه گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی

براس��اس برآورده��ا، تولید محصوالت پتروش��یمی تا س��ال 1۴۰۰ حدود 
۷۰درصد افزایش خواهد یافت؛ به گونه ای که ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی 
در حال حاضر معادل ۶۴ میلیون تن است که تا سال 1۴۰۰ به ۹۴ میلیون تن 
خواهد رسید. مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیش از این 

گفته بود که مذاکره با سرمایه گذاران خارجی صنعت پتروشیمی ادامه دارد.
از س��وی دیگر، بهزاد محمدی، مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی 
با اش��اره به وضعیت کنونی صنعت پتروشیمی در کشور خاطرنشان کرده که 
هم اکنون ۵۵واحد پتروش��یمی فعال با ظرفیت تولید ۶۵ میلیون تن در سال 
داریم که بخش��ی از این تولیدات صرف خود صنایع می شود و ۳1 میلیون تن 
آن قابل فروش اس��ت. مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی از افزایش 
۷۰درصدی تولید محصوالت پتروشیمی تا سال 1۴۰۰ خبر داد و گفت: تنوع 
محصوالت و مقاصد صادراتی صنعت پتروشیمی باعث شده این صنعت مانند 

صنعت نفت خام تحریم پذیر نباشد.
معاون وزیر نفت، درآمد کشور از فروش محصوالت پتروشیمی را 1۷ میلیارد 
دالر اعالم کرد و گفت: از ۳1 میلیون تن تولیدات قابل فروش 22 میلیون تن 
آن با ارزش 12 میلیارد دالر به ۳۰ کش��ور مقصد صادرات می ش��ود. محمدی 
همچنین از در دس��ت احداث بودن ۶۴ واحد پتروش��یمی با پیش��رفت 2۰ تا 
۹۹درصد هم در کش��ور خبر داد که ش��ش طرح آن تأمین خوراک با ظرفیت 
1۵ میلیون تن و پنج پروژه نیز زیرس��اختی است. این پروژه ها تا سال 1۴۰۳ 
به بهره برداری می رس��د و ظرفیت تولیدات پتروشیمی کشور با افزایش ۹۰ تا 

۹۵درصدی به 1۳۰ میلیون تن در سال می رسد.
صنعت پتروشیمی به حرکت خود ادامه می دهد

همچنین عبدالحسین بیات، مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
با اشاره به تأثیر تحریم های جدید آمریکا در صنعت پتروشیمی به ایسنا، گفت: 
ماهیت صنعت پتروشیمی به گونه ای است که تقاضا برای دریافت محصوالت 
پتروشیمی نسبت به سطح تولید در سطح بین الملل و بازار جهانی جلوتر است، 

به گونه ای که آنچه که امروز تولید می شود، کفاف نیازها را نمی دهد.
وی ادام��ه داد: هیچ ک��دام از کش��ورهای تولیدکنن��ده و صاح��ب صنعت 
پتروشیمی، امکان تولید و جایگزینی حدود 2۵ میلیون تن محصوالت صادراتی 
پتروشیمی تهران را ندارند و همان طور که در صنعت نفت مدعی شده بودند، 
کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی می توانند جایگزین 

شوند، در اینجا حتی ادعایی وجود نخواهد داشت.
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توسعه راهکارهای پرداخت  الکترونیک از طریق تلفن همراه
کیف پول همراه بانک  پاسارگاد را بشناسید

کیف پول همراه پاسارگاد )کیپاد( در راستای توسعه راهکارهای پرداخت 
الکترونی��ک از طری��ق تلفن همراه هوش��مند، توس��ط بانک  پاس��ارگاد و با 

مشارکت شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد عرضه شده  است.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، با پیش��رفت جوامع و پررنگ 
ش��دن نقش فناوری در زندگی روزمره، حذف ش��یوه  های س��نتی در عرصه 
پرداخت، امری اجتناب ناپذیر اس��ت. از این رو نسخه جدید کیف پول همراه 

پاسارگاد )کیپاد( با قابلیت های بسیار کاربردی عرضه شده  است.
برنامه کیپاد، این امکان را برای کاربران خود فراهم می  سازد تا به راحتی 
و بدون صرف وقت، پرداختی س��ریع، امن و خوش��ایند را در حوزه پرداخت 
ع��وارض آزادراه��ی و دیگر حوزه ه��ای پذیرندگی کیپاد )س��وپرمارکت ها، 
نانوایی ها، رستوران ها، فست فودها، کیوس��ک  های مطبوعاتی، دفاتر تایپ و 
تکثیر و ...( و اماکن عمومی و تفریحی ) شهربازی ها، پارکینگ های عمومی 
و نظای��ر آن( تجربه کنند. براس��اس این خبر، ب��ا پرداخت عوارض جاده ای 
از طری��ق کیپاد، امکان عبور بدون واس��طه از هر عوارض��ِی دارای پرداخت 
الکترونیک��ی، ب��ه راحتی و بدون اتالف وقت و مان��دن در صف های طوالنی 
میس��ر ش��ده اس��ت. اس��کن کد QR، انتقال پول به دیگر کاربران، کارت 
ش��هروندی، انتقال به حساب، اشتراک س��امانه پخش آنالین فیلم و سریال 

آیو از دیگر قابلیت های نسخه جدید اپلیکیشن کیپاد است.
www. دارندگان گوش��ی های هوش��مند، می توانند با مراجعه به سایت

kipaad.ir به راحت��ی اپلیکیش��ن کیپ��اد را دانلود و نصب کنند س��پس با 
اجرای اپلیکیش��ن، شماره تلفن همراه خود را در س��امانه ثبت کرده و پس 
از فعال ش��دن کیپ��اد، از طریق گزینه »پروفایل« نس��بت به ثبت اطالعات 
خود اقدام کنند. گفتنی اس��ت مرکز مش��اوره و اطالع رسانی بانک  پاسارگاد 
به ش��ماره ۸2۸۹۰ آماده پاسخگویی به س��واالت مشتریان است. همچنین 
مشتریان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر درخصوص جزییات خدمات 
ارائه شده در این برنامه، به سایت بانک  پاسارگاد به نشانی www.bpi.ir و 

یا سایت کیپاد مراجعه کنند.

بانک مرکزی اعالم کرد
بانک های خصوصی ادغام نمی شوند

بانک مرکزی در پی انتش��ار ش��ایعه ای در فضای رسانه ای کشور مبنی بر 
ادغ��ام برخی بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی اع��الم کرد بانک های 
خصوصی ادغام نمی ش��وند. به گزارش »فرصت امروز«، روابط عمومی بانک 
مرکزی اعالم کرد: با توجه به انتش��ار ش��ایعه ای در فضای رس��انه ای کشور 
مبن��ی ب��ر ادغام برخی بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوص��ی، به آگاهی 
می رساند بانک مرکزی در حال حاضر، تنها پروژه ادغام بانک های وابسته به 
نیروهای مسلح را دنبال می کند. بر همین اساس ضمن تکذیب شایعه ادغام 
هر بانک یا موسسه اعتباری دیگر، از فعاالن رسانه ای، سهامداران و مشتریان 
بانک ها و موسس��ات اعتباری درخواس��ت می ش��ود آخرین اخبار مربوط به 
ادغام بانک ها یا س��ایر مس��ائل مرتبط را صرفا از طریق پایگاه اطالع رسانی 

بانک مرکزی به نشانی cbi.ir دنبال کنند.

تهران در صدر، کهگیلویه  و بویراحمد در قعر
کدام استان ها بیشترین وام بانکی را 

گرفته اند؟
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که تسهیالت اعطایی بانک ها 
در 11 ماهه س��ال ۹۷ رش��د 2۶.۴درصدی داشته و در این میان، بیشترین 
میزان تسهیالت در استان تهران و کمترین مربوط به کهگیلویه و بویراحمد 
بوده اس��ت. به  گزارش »فرصت امروز«، آمارهای بانک مرکزی حاکی است 
که مانده کل تس��هیالت در پایان بهمن م��اه 1۳۹۷ بالغ بر 1۴۵۷۳.۹ هزار 
میلیارد ریال اس��ت که نس��بت به مقطع مش��ابه س��ال قبل ۳۰۴۵.۸ هزار 
میلیارد ریال )2۶.۴درصد( و نسبت به پایان سال قبل 1۹۸۶.۷ هزار میلیارد 

ریال )1۵.۸درصد( افزایش داشته است.
بیش��ترین مبلغ تسهیالت مربوط به اس��تان تهران با مانده ۹۴۷۷.۹ هزار 
میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 
۵۰.۳ هزار میلیارد ریال اس��ت. همچنین استان های اصفهان با ۵۴1.۵ هزار 
میلیارد ریال و خراسان رضوی با ۴۶۳.۸ هزار میلیارد ریال بیشترین میزان 

تسهیالت را پس از استان تهران به خود اختصاص داده اند.
البته بانک مرکزی یکی از علل مهم باال بودن رقم تس��هیالت در اس��تان 
تهران را استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر 
اس��تان ها در اس��تان تهران عنوان و اعالم کرده است که عمده فعالیت های 
بانکی آنها از طریق ش��عب بانک ها و مؤسس��ات اعتباری استان تهران انجام 
می ش��ود. شایان ذکر است نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده 
قانونی ۸۰.2درصد است که نسبت به پایان بهمن ماه 1۳۹۶ و پایان اسفند 
1۳۹۶، ب��ه ترتیب ۳.۷ و ۵.2 واحد درصد کاهش نش��ان می دهد. نس��بت 
مذک��ور در اس��تان تهران ۹1.۹درصد و در اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد 

1۰۷.۴درصد است.

سازمان امور مالیاتی پاسخ داد
دریافت مالیات از سپرده های ارزی و ریالی 

واقعیت دارد؟
در حالی برخی منابع تالش دارند شایعه اخذ مالیات از سپرده های ریالی 
و ارزی را همزمان با ابالغ بخش��نامه مالیات س��که منتشر کنند که دستیار 

ویژه رئیس سازمان مالیاتی این موضوع را از اساس رد می کند.
به گزارش تس��نیم، در روزهای اخیر سازمان امور مالیاتی از بخشنامه ای 
رونمایی کرد که طبق آن خریداران س��که های پیش فروش��ی که س��ال ۹۷ 
س��که های خود را دریاف��ت کرده اند، باید مالیات عایدی بر سرمایه ش��ان را 
پرداخ��ت کنند. این بخش��نامه هرچند موافقان و مخالفانی را داش��ت ولی 
موجب ش��ده تا ش��ایعاتی مبنی بر اخذ مالیات از س��ایر منابع درآمدی نیز 
مطرح ش��ود؛ یکی از این شایعات مربوط به اخذ مالیات از سپرده های ریالی 

و ارزی بود که پناهی آن را از اساس رد کرد.
قاس��م پناهی در پاسخ به این س��وال که آیا دولت بنا دارد از سپرده های 
ارزی نیز مالیات دریافت کند؟ گفت: س��پرده های ریالی و ارزی طبق قانون 

از پرداخت مالیات معاف هستند.
به گفته وی، دولت و سازمان امور مالیاتی هیچ برنامه ای برای اخذ مالیات 
از س��پرده های ارزی و ریال��ی ندارد، بنابراین با قاطعی��ت می توان گفت که 

دریافت مالیات از سپرده های ارزی و ریالی غیرقانونی است.

بانکنامه

این روزها دریافت مالیات از خریداران س��که به یکی از خبرهای پرس��ر و صدای 
اقتصادی تبدیل شده است. سازمان امور مالیاتی هفته گذشته اعالم کرد آن دسته 
از افرادی که به دلیل تدابیر بانک مرکزی و دولت در نوسانات ارزی سال گذشته، از 
بانک کارگشایی، به عنوان بانک عامل اجرای سیاست های بانک مرکزی در حوزه طال 
و ارز، س��که خریداری کرده اند، می بایست بابت خریدهای خود مالیات بدهند. این 
درحالی است که مدیران نظام بانکی بر این باورند این کار دولت غیرقانونی است و 

قراردادها معاف از مالیات بوده است.
به گزارش مهر، موضوع اخذ مالیات از خریداران س��که س��ال گذشته هم بارها و 
بارها به صدر اخبار کشیده شد، اما تا هفته گذشته، هیچ گاه دولت سیاست رسمی 
خود در این حوزه را اعالم نکرده بود، چراکه هر بار با مقاومت های زیادی از س��وی 
خریداران و فعاالن بازار سکه مواجه می شد و این گروه، اخذ مالیات از این خریدها 

را غیرقانونی می دانستند.
خریداران: به خاطر خرید از کانال رسمی جریمه می شویم

همان روزهایی هم که بانک مرکزی اعالم کرد قرار اس��ت به منظور ثبات بخشی 
به بازار ارز و هدایت بخش��ی از نقدینگی مردم از بازار ارز به سمت بازار سکه و طال، 
سیاس��ت پیش فروش و فروش های فوری سکه را اجرایی کند، هیچ وقت صحبت از 
اخذ مالیات از خریداران س��که نبود. در واقع، تمام هدف بانک مرکزی در آن زمان، 
هدای��ت نقدینگی و خروج آن از ب��ازار ارز بود که به صورت هیجانی، تقاضا را برای 
خرید انواع ارز به شدت افزایش داده بود، اما اکنون این خبر کاماًل رسمی اعالم شده 

که دولت قصد دارد در حوزه فروش سکه، مالیات هایی را از خریداران اخذ کند.
آنگونه که گفت وگوی خبرنگار مهر با کارشناسان حوزه طال و سکه نشان می دهد، 

اخذ مالیات از خریداران سکه چندین وجه دارد. برخی آن را به لحاظ مفاد قانونی، 
غیرقانونی می دانند و برخی دیگر، اقدام س��ازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از 

خریداران سکه را کاماًل قانونی و براساس نص صریح قانون مالیات اعالم می کنند.
در این میان، اظهارات خریداران س��که نیز ش��نیدنی است. محمد. ص که سال 
گذشته تعدادی سکه از بانک کارگشایی خریداری کرده است، گفت: به دلیل خرید 
رسمی س��که از کانال های دولتی و شفاف، از سوی دولت مجازات شده ایم و دقیقاً 
افرادی که خریدهای خود را به خارج از سیس��تم بانکی و صرافی های مجاز منتقل 

کرده اند، عالوه بر اینکه درآمد باالیی کسب کرده اند، مالیاتی هم نمی پردازند.
مقام مسئول نظام بانکی: اقدام دولت قانونی نیست

اما دس��ت اندرکاران حراج در روزهایی که بانک مرکزی آنها را مکلف به برگزاری 
حراج ها و پیش فروش های سکه کرده بود، نظر دیگری دارند و این کار سازمان امور 

مالیاتی را قانونی نمی دانند.
یک مقام مسئول در نظام بانکی در این خصوص گفت: روزهایی که حراج بانک 
کارگش��ایی برگزار می ش��د، بانک مرکزی اعالم کرده بود که این سکه ها از مالیات 
معاف هس��تند، اما در گواهی های فروش س��که چیزی به عن��وان معاف از مالیات 

درج نشده بود.
وی که خواست نامش ذکر نشود، افزود: به نظر می رسد که مجلس باید در مورد 
اخذ مالیات از خریداران س��که تصمیم گیری کند، چراکه در هنگام فروش سکه در 

بانک کارگشایی اخذ مالیات، به خریداران سکه اعالم نشده بود.
به گفته این مقام بانکی، اگر در گواهی های فروش س��که اعالم شده بود که این 
سکه ها مشمول مالیات خواهند شد، حتماً واکنش منفی مردم را در پی داشت، اما 

در شرایط اعالمی، اخذ مالیات گفته نشده بود.
کارشناس حقوقی: اگر در قرارداد معافیت ذکر نشده باشد، مالیات قانونی است

در همین زمینه، یاسر مرادی، کارشناس حقوقی بانکی معتقد است: اخذ مالیات 
از خریداران س��که بس��ته به ش��رایطی که در روز اعالم فروش های حراجی بانک 
کارگش��ایی اعالم ش��ده، می تواند قانونی باشد یا نباش��د؛ به این معنا که اگر بانک 
مرکزی در ش��رایط ف��روش و حراج های خود، اعالم کرده باش��د که این گواهی ها 
و س��که های خریداری شده معاف از مالیات هس��تند، امروز حق اخذ مالیات از آنها 

را ندارد.
به گفته وی، اما اگر در گواهی های فروش چیزی مبنی بر اخذ مالیات ذکر نشده 
باشد، به لحاظ قانون سازمان امور مالیاتی می تواند وارد عمل شده و مطابق با ماده 
1۸۶ قانون مالیات، نس��بت به اخذ مالیات از خریداران سکه اقدام کند، چراکه این 
معامله سودآور بوده و مشمول دریافت مالیات است؛ مگر اینکه در شرایط فروش آن 

ذکر شده باشد که از دریافت مالیات معاف است.
مرادی ادامه داد: باید در آگهی بانک مرکزی به صراحت ذکر شده باشد که اخذ 
مالیات از خریداران صورت نمی گیرد؛ در غیر این صورت اگر این موضوع مس��کوت 
مانده باش��د، اکنون سازمان امور مالیاتی مجاز اس��ت که از خریداران سکه مالیات 

اخذ کند.
بان��ک مرک��زی در زمان پیش فروش س��که رس��ماً اع��الم کرده که س��که های 
پیش فروش��ی مش��مول »مالیات بر ارزش افزوده« نمی ش��وند، بنابراین معافیت از 
مالیات بر ارزش افزوده دارند؛ این در حالی اس��ت که مالیات فعلی به نظر می رسد 

مالیات بر عایدی سرمایه باشد که متمایز از مالیات بر ارزش افزوده است.

اخذ مالیات از خریداران سکه چقدر قانونی است؟

نقره داغ خریداران سکه از کانال های رسمی

یک اقتصاددان معتقد اس��ت برآوردها نش��ان می دهد که در سه فصل 
آین��ده تولی��د در آمریکا با کاهش بیش��تری مواجه خواهد ش��د و همین 

موضوع، قدرت دالر را نیز کاهش می دهد.
مرتضی ایمانی راد در تازه ترین یادداش��ت خود در اینس��تاگرام نوشت: 
کاهش یک س��ال گذشته تولید در آمریکا، بیانگر کاهش بیشتر در مابقی 

سال 2۰1۹ است.
به گفته ایمان��ی راد، در هفته اول ماه ژوئن، به خصوص آمارهای جمعه 

هفتم ژوئن، نشانگر کاهش شدید اشتغال بود. آمار مشاغل جدید ایجادشده 
آنق��در کم بود که بازارهای مالی دالر را لرزاند و یورو اوج گرفت. این روند 
قابل پیش بینی بود و برای نیمه دوم سال میالدی پیش بینی می شود که 

این روند ادامه پیدا کند و یا حداقل تثبیت شود. 
این اقتصاددان یادآور شد: نکته مهم آن است که این کاهش چه معنایی 
خواهد داشت. به طور خالصه، اثرش بر متغیرهای مهم جهانی به این شرح 
است: ایجاد فضا برای افزایش نفت به میزان محدود )به دلیل کاهش نرخ 

رشد جهانی، نفت قدرت باال رفتن زیاد را ندارد(؛ افزایش شدید قیمت طال؛ 
افزایش ین ژاپن؛ افزایش ی��ورو در بازارهای جهانی تا محدوده های 1۵.1 
)یورو به دلیل مش��کالت اروپا زیاد نمی تواند اوج بگیرد( و افزایش یوان و 

دالرهای کاال پایه مخصوصا دالر نیوزیلند و دالر کانادا.
این کارشناس ارشد اقتصاد در پایان نوشت: در ضمن اگر آمارها باز هم 
در آمریکا ضعیف بیرون بیاید و بازارهای مالی به ریزش خود ادامه دهند، 

شانس ترامپ برای چهار سال بعدی بسیار کم خواهد شد.

اهتمام شرکت فوالد زرند ایرانیان، جذب سرمایه  انسانی بومی است
درصد باالیی از س��رمایه  انسانی در کارخانه های کنسانتره و گندله سازی شرکت 
فوالد زرند ایرانیان، از نیروهای بومی شهرس��تان، با عملکرد بس��یار رضایت بخش 

هستند.
به گزارش »فرصت امروز«، مهندس س��هراب نژاد مدیرعامل ش��رکت فوالد زرند 
ایرانیان )از ش��رکت های هلدینگ میدکو( در دیدار ب��ا دکتر امیری، نماینده مردم 
زرند در مجلس ش��ورای  اسالمی و همچنین خنجری فرماندار زرند ضمن بیان این 
مطلب گفت: ش��رکت فوالد زرند ایرانیان، اهتمام جدی در افزایش میزان اشتغال و 
جذب نیروهای بومی منطقه دارد. تاکنون نیز گام های بس��یار خوبی در این مسیر 

برداشته  است. خوش��بختانه عملکرد نیروهای بومی زرند در این شرکت نیز بسیار 
رضایت بخش است.

مهندس س��هراب نژاد ضمن ش��رح وضعیت پروژه فوالد و اش��اره به تالش های 
مستمر و شبانه روزی مجموعه برای راه اندازی این پروژه عظیم، ادامه داد: در پروژه، 
تعداد محدودی از نیروهای غیربومی شاغل هستند که همه از پیشکسوتان صنعت 
فوالدسازی بوده و سال های طوالنی در پست های حساس فوالد اصفهان مشغول به 
کار بودند که آمادگی کامل برای انتقال دانش و مهارت خود به نیروهای جوان تر را 

دارند. انتظار می رود نیروهای بومی از این تجربه ها استفاده کنند.
وی با اش��اره به عملکرد کم نظیر این ش��رکت در تولید گندل��ه ادامه داد: ما در 

تولید گندله رکورد زده ایم. امیدواریم تا پایان سال جاری شاهد تولید شمش فوالد 
در زرند باش��یم. گفتنی است ش��رکت میدکو به عنوان هلدینگ صنایع و معادن، با 
راه ان��دازی و اجرای بیش از ۳۵ ط��رح و پروژه و تولید بیش از ۳۰درصد از ظرفیت 
فوالد کش��ور و بیش از 2۵درصد از ظرفیت مس کش��ور، باعث ایجاد بیش از ۴۵ 
هزار اش��تغال مس��تقیم و بیش از ۳۰۰ هزار اشتغال غیرمستقیم شده  است. تولید 
اولین کاتد مس به روش تانک بایولیچینگ، برای اولین بار در جهان توسط شرکت 
میدکو یکی از طرح های موفق و منحصر به فرد این شرکت است که در نتیجه آن 
شاهد صرفه جویی قابل توجه در مصرف انرژی و آب و کاهش قیمت تمام شده کاتد 

مس هستیم.

بازار ارز در یکی دو هفته اخیر با روند کاهشی قیمت مواجه شده و با نزدیک شدن 
قیمت هر دالر آمریکا به مرز 1۳ هزار تومان، احتمال افت بیشتر نرخ ارز تقویت شده 
است، اما فارغ از اینکه روند قیمتی ارز در روزهای اخیر چگونه باشد، قیمت های این 
بازار در بلندمدت تابعی از وضعیت عرضه است و در صورت تأمین نیاز بازار، احتمال 

تثبیت قیمت ارز افزایش می یابد.
در همین خصوص، سیدحس��ین سلیمی کارشناس مسائل پولی و ارزی با اشاره 
به اینکه قیمت ارز در شرایط عادی براساس رابطه عرضه و تقاضا مشخص می شود، 
گفت: پس  از اینکه س��ازوکار بازار ارز با ورود مؤثر بانک مرکزی س��اماندهی ش��د، 
قوی ترین عاملی که می تواند سرنوش��ت نرخ ارز را تعیین کند، میزان عرضه ارز در 
بازار و دورنمای تأمین نیازهای ارزی کشور است و در سال جاری نیز سرنوشت بازار 

ارز به همین عامل گره خورده است.
سیدحسین سلیمی، در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، افزود: نیازهای ارزی 
ایران اعم از خدماتی و بازرگانی، از دو منبع عمده صادرات نفت و صادرات کاالهای 
غیرنفتی تأمین می شود که نسبت به نیازها و مصارف ارزی معمول کشور دارای تراز 

مثبت اس��ت و بخشی از آن ذخیره می شود و با در نظر گرفتن این موضوع، اگر در 
س��ال ۹۸ کاهش درآمدهای نفتی بیش از مازاد ارزی که هر س��ال ذخیره می شود 
نباش��د و درآمدهای ارزی از محل صادرات غیرنفتی نیز طبق روال س��ال های قبل 
ادامه پیدا کند، می توان انتظار داشت رابطه عرضه و تقاضای بازار متناسب بماند و 
تنش��ی در نرخ ارز ایجاد نشود. سلیمی با اشاره به احتمال کاهش درآمدهای نفتی 
کشور در سال جاری، گفت: اگر در این شرایط با تسهیل شرایط صادرات غیرنفتی 
به خصوص در تجارت با همسایگان روند ارزآوری صادرات غیرنفتی با بهبود مواجه 
ش��ود، می توان امیدوار بود که جای خالی ارزهای نفتی توسط ارزهای غیرنفتی پر 

شود و ثبات بازار تداوم پیدا کند.
او ادام��ه داد: اگر قرار باش��د ج��ای خالی درآمدهای نفتی پر نش��ود یا صادرات 
غیرنفتی با وضع ممنوعیت های مختلف با مشکلی مواجه باشد، این انتظار وجود دارد 
که به میزان کسری ایجادشده در توازن عرضه و تقاضا، به بازار ارز فشار وارد شود.

این کارشناس مسائل پولی و ارزی با اشاره به اینکه می توان با مدیریت تقاضای 
ارزی و مح��دود ک��ردن برخی از مصارف غیرضروری، تا ح��دی کاهش درآمدها را 

جب��ران کرد، تصریح کرد: یک��ی از راهکارهایی که می تواند به جبران کس��ری ارز 
در کش��ور کمک کند، زمینه سازی برای جذب س��رمایه خارجی است که می تواند 
جایگزی��ن مؤث��ری در قبال کاهش درآمده��ای ارزی در اختیار کش��ور قرار دهد، 
اما موفقیت در این زمینه مش��روط به این اس��ت که در س��طح کالن، روند صدور 
دس��تورالعمل و بخش��نامه های مربوط به صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه گذاری 

خارجی با سطحی از تعقل همراه باشد و از بروز تنش های بیهوده جلوگیری کند.
به عقیده س��لیمی، اگر قرار باشد مانند ماه های نخست سال 1۳۹۷، فعالیت های 
بازرگانی و ارزی تحت تأثیر دستورالعمل های متواتر و غیرمعقول فلج شوند، حفظ 

ثبات بازار ارز بیش ازپیش سخت خواهد شد.
او با تأکید بر اینکه نرخ ارز در سال 1۳۹۸ بیش از هر چیز به نحوه تأمین نیازهای 
ارزی وابس��ته اس��ت، اظهار داشت: در این میان ش��یوه مدیریت بانک مرکزی نیز 
اثرگذاری مستقیمی بر حفظ فضای معقول بازار دارد، به خصوص که راه اندازی بازار 
متشکل ارزی نیز کمک می کند عرضه و تقاضای ارز میان صادرکننده و واردکننده 

باالنس شده و التهاب کاذب بازار غیررسمی ارز مهار شود.

پیش بینی یک اقتصاددان از کاهش شانس ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری

قدرت دالر کم می شود

مدیرعامل شرکت فوالد زرند ایرانیان:

با راه اندازی بازار متشکل ارزی

بازار ارز در سال 98 به کدام سو می رود؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه

19 خرداد 1398

شماره 1326



در انتظار تصمیم شورای عالی بورس
 رنگ آمیزی بازار پایه فرابورس ایران

به تعویق افتاد
قرار بود دوش��نبه این هفته برای اجرای دس��تورالعمل 
جدی��د بازار پایه فرابورس ای��ران، تمامی نمادهای مندرج 
در ای��ن بازار در پایان معامالت دوش��نبه متوقف و پس از 
انجام عملیات فنی و انتقال به تابلوهای مربوطه بازگشایی 
شود، اما در تصمیمی جدید قرار شده که زمان و چگونگی 
اجرای دس��تورالعمل جدید به بعد از جلس��ه شورای عالی 

بورس موکول شود.
ب��ه گزارش ایس��نا، قرار بود ب��رای راه ان��دازی تابلوهای 
پای��ه زرد، نارنج��ی و قرم��ز بازار پای��ه فراب��ورس ایران، 
تمامی نماده��ای مندرج در این ب��ازار در پایان معامالت 
روز دوش��نبه )2۰خرداد( متوق��ف و پس از انجام عملیات 
فنی و انتقال به تابلوهای مربوطه بازگش��ایی ش��ود اما به 
تازگی حس��ن امیری، معاون نظارت بر بورس های سازمان 
بورس به دبیرکل کانون نهادهای س��رمایه گذاری و کانون 
کارگزاران نامه ای ارسال کرده و در نهایت قرار شده که در 
این مورد در جلسه شورای عالی بورس تصمیم گیری شود.
احتمال دارد که دوش��نبه صبح، جلس��ه ش��ورای عالی 
بورس با حضور رئیس ش��ورای عالی بورس )وزیر اقتصاد و 
دارایی( تش��کیل و در این مورد تصمیم نهایی اتخاذ شود، 
اما اگر به هر دلیلی جلس��ه ش��ورای عالی بورس دوشنبه 
تش��کیل نشود یا در جلس��ه به این جمع بندی برسند که 
قان��ون جدید بازار پایه زمان دیگری اجرا ش��ود نمادهای 

این بازار در روز دوشنبه متوقف نخواهد شد.
در نتیجه فعاالن بازار پایه فرابورس برای اطالع دقیق از 
زمان اجرایی شدن قانون جدید بازار پایه باید منتظر جلسه 

شورای عالی بورس باشند.
گفتنی اس��ت در حال حاضر در فرابورس ایران معامالت 
در تابلو ج بازار پایه، س��ه روز در هفته انجام می ش��ود، اما 
مطابق دس��تورالعمل جدید ب��ازار پایه قرار ب��ود از اواخر 
خردادماه معامالت در س��ه تابلو زرد، نارنجی و قرمز انجام 
خواهد شد که در این تابلوها در تمام روزهای هفته امکان 

معامله وجود دارد.
در طبقه بندی قانون جدید، تابلو الف عماًل حذف ش��ده 
است. تابلو ب تبدیل به تابلو »زرد« شده و تابلو »نارنجی« 
نیز ب��ه جای تابلو ج فعالیت می کن��د. همچنین یک تابلو 
جدی��د با ن��ام تابلو »قرمز« ایجاد ش��ده اس��ت. در واقع، 
تابلوه��ای زرد، نارنج��ی و قرمز به ترتیب نش��انه احتیاط، 

احتیاط بیشتر و هشدار توقف به سرمایه گذاران هستند.

نماگربازارسهام

فرصت ام��روز: بازارهای مالی در حالی پس از تعطیالت نیمه خردادماه 
فعالیت خود را آغاز کردند که گمان می رفت در آس��تانه سفر نخست وزیر 
ژاپن به ایران در اواخر همین هفته، با رویکردی مثبت و فضای خوش بینانه 
مواجه شود، اما به نظر می رسد اعالم خبر تحریم پتروشیمی فارس و ۳۹ 
شرکت زیرمجموعه آن که شامگاه جمعه از سوی وزارت امور خارجه آمریکا 
منتشر شد، توانس��ت این خوش بینی را به صورت موقتی خنثی کند و به 

رشد قیمت در بازارهای ارز و طال و افت بازار سرمایه دامن بزند.
با این حال، روز شنبه سرانجام روند نزولی قیمت ارز و سکه متوقف شد 
و بازار طالی تهران باوجود عقبگرد قیمت جهانی طال، با رشد قیمت مواجه 
شد به گونه ای که قیمت هر گرم طالی 1۸ عیار در این بازار با 1.۸۷درصد 
رشد، به مرز ۴2۰ هزار تومان رسید. بررسی ها نشان می دهد بخشی از این 
رش��د قیمت ناشی از حرکت مثبت قیمت ها در بازار ارز باشد، اما افزایش 
تقاض��ا برای خرید طال و زی��ورآالت با اتمام ماه مبارک رمضان نیز در این 

رشد قیمت بی تأثیر نبوده است.
توقف روند نزولی سکه

ام��ا هم زمان با رش��د قیمت طال، بازار مس��کوکات طال نی��ز با افزایش 
قیمت مواجه ش��د و قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، با رشد 
1.۶۵درص��دی، ۷۵ هزار تومان گران تر ش��د و ب��ه ۴ میلیون و ۶2۷ هزار 
توم��ان رس��ید. به گزارش پایگاه خبری اتاق ای��ران و تا لحظه تنظیم این 
گزارش، قیمت هر س��که بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۵۰ تومان رش��د، به 
۴میلیون و ۴۹۳ هزار تومان رس��ید، اما سکه گرمی یا هزار تومان کاهش 
مواجه و یک میلیون و ۹ هزار تومان معامله شد. با این قیمت، حباب قیمتی 
سکه گرمی به ۴۹2هزار تومان می رسد. معامالت بازار ارز نیز در بازه مثبت 
دنبال شد و قیمت هر دالر آمریکا با ۹۳ تومان افزایش به 1۳ هزار و 1۹1 
تومان رسید. البته فضای مثبت بازار ارز نسبت به فضای بازار طال کم رمق تر 
و کم شتاب تر بود و برخی از ارزهای رایج نیز با افت قیمت مواجه شدند. در 
جریان معامالت نیمروزی بازار ارز در ش��رایطی که قیمت هر دالر آمریکا 
با رش��د ۰.۷۹درصدی مواجه شده بود، ارزهایی مانند درهم امارات، یوان 

چین، ین ژاپن و روپیه هند با افت ۰.۳ تا یک درصدی قیمت مواجه شد.
سهم های کوچک  مانع ریزش فزاینده قیمت ها شدند

اما تحوالت سیاسی اخیر، خصوصاً اعالم تحریم پتروشیمی فارس و ۳۹ 
زیرمجموعه این هلدینگ بزرگ، یکی از عوامل اثرگذار بر معامالت بورس 

تهران بود و هلدینگ پتروش��یمی فارس بیشترین تأثیر را بر افت شاخص 
کل داش��ت، هرچند بخش��ی از این اثرگذاری با اثرگذاری برخی دیگر از 
شرکت ها جبران شد و نهایتاً افول شاخص کل را به ۹۵ واحد محدود کرد.

در اولی��ن روز معامالت بازار س��رمایه در این هفته هرچند که نمادهای 
بزرگ و شاخص ساز با کاهش قیمت مواجه شدند، اما بسیای از سهم های 
کوچک دس��ت به دست هم دادند که ش��اخص هم وزن برخالف شاخص 

کل رشد کند.
به گزارش ایسنا، کلیت شرایط بازار و هیجانات موجود سبب شد شاخص 
بازار ش��ناور برخالف شاخص کل 2۸۸ واحد رشد کند و تا رقم 2۵۶ هزار 

و ۸۹2 واحدی باال رود.
شاخص بازار اول نیز با رشد 2۸ واحدی مواجه شد، اما شاخص بازار دوم 
۶۴۰ واح��د کاهش پیدا کرد. همچنین آیفکس با 1۴ واحد کاهش مواجه 

شد و به رقم 2۸۹۶ واحدی رسید.
ارزش معامالت بورس تهران روز گذشته به حدود 1.1۳۵ میلیارد تومان 

رسید و ارزش معامالت فرابورس رقم ۴۷1 میلیارد تومان را تجربه کرد.
حجم معامالت فرابورس ایران به عدد ۹۷۶ میلیون س��هم و اوراق مالی 
رسید. همچنین حجم معامالت بورس رقم ۳.۶ میلیارد سهم و اوراق مالی 

را رد کرد.
قیمت سهام صنایع پتروش��یمی خلیج فارس و شرکت های تابعه آن با 
افزایش عرضه و در نتیجه کاهش قیمت مواجه ش��د. در این نماد بیش از 
۷1درصد از فروشندگان افراد حقیقی بودند اما نزدیک به ۸۶درصد از این 
خریدها، توسط سهامداران حقوقی پتروشیمی خلیج فارس صورت گرفت. 
در عین حال قیمت آخرین معامله س��هام هلدینگ خلیج فارس توانست 

مقداری تقویت شود.
افت ناچیر شاخص بورس پس از تعطیالت

فش��ار عرضه در نمادهای بزرگ در کنار برخی از سهم های فلزی سبب 
ش��د ش��اخص کل بازار ۹۵ واحد افت کند و در نهایت شاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی بورس در تراز 22۶هزار و ۸۸۸ واحدی نشست، اما کاهش 
نس��بتاً اندک نماگر اصلی بازار سرمایه در کنار رشد ۸۴1 واحدی شاخص 
کل هم وزن بیانگر این بود که بسیاری از سهم های کوچک در مقابل کاهش 
قیمت ها مقاومت کردند و توانستند سود مناسبی را از آن سهامداران کنند. 
از طرفی نفت پارس، پتروش��یمی پردیس، کش��تیرانی جمهوری اسالمی 

ایران و پتروش��یمی ش��یراز از جمل��ه نمادهایی بودند که س��عی کردند 
شاخص های بازار سرمایه را تقویت کنند.

س��یمانی ها از جمله نمادهایی بودند که با صف خرید و رش��د فزاینده 
قیمت مواجه شدند و سعی کردند به رشد شاخص های بازار کمک کنند. 
در ای��ن گروه با افزایش ارزش معام��الت روبه رو بودیم؛ به طوری که 1۵۶ 
میلیون سهم به ارزش بیش از ۵۴ میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت.

در گروه مواد و محصوالت دارویی نیز قیمت ها عمدتاً افزایشی بود و در 
برخی از سهم ها با صف خرید مواجه بودیم. در این گروه نیز ارزش معامالت 
به مراتب رشد کرد و رقم ۶۶میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان را به ثبت رساند.
اما بانکی ها از جمله نمادهایی بودند هرچند که ارزش معامالت نس��بتاً 
خوبی را به ثبت رساندند، اما با کاهش قیمت روبه رو شدند. در گروه خودرو 
و ساخت قطعات به جز چند سهم که از قضا جزو سهم های تأثیرگذار گروه 
نیز هستند مابقی رشد کردند. خودرویی ها بیشترین ارزش معامالت را به 
خود اختصاص دادند و با دست به دست کردن بیش از ۸۳میلیون سهم و 

اوراق مالی ارزش معامالت 1۵۹ میلیارد تومانی را به ثبت رساندند.

بازارهای مالی از خواب تعطیالت بیدار شدند

ُافت بورس، رشد اندک سکه و دالر
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کم فروشی در نان همچنان ادامه دارد
کم فروش��ی و گران فروشی برخی واحدهای نانوایی به بهانه هایی همچون 

افزودن کنجد، سبوس و سبزی همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایس��نا، میانه سال ۹۶ بود که اخباری در زمینه افزایش قیمت 
نان منتش��ر ش��د و قرار بر آن بود تا از ابتدای آذرم��اه قیمت نان در حدود 
1۵درصد افزایش یابد و این اتفاق رخ داد اما عمر نرخ های جدید تنها چند 
روز بود و دوباره قیمت های رس��می کاهش یافت و همچنان پابرجاست، اما 
نکت��ه قابل تأمل در این زمینه آن اس��ت که هر چن��د وقت یک بار به بهانه 
استفاده از افزودنی هایی همچون کنجد، سبوس و سبزی، قیمت نان اندکی 

سفارشی محاسبه می شود!
ع��الوه بر آن هر چند وقت یک بار به بهان��ه ای وزن چانه و کیفیت خمیر 
و پخت نان کاهش یابد به گونه ای که در یک س��ال اخیر شاهد بودیم که به 
صورت هماهنگ از س��وی برخی واحدهای نانوایی، کیفیت پخت نان و وزن 

چانه آن آب رفته است.
برخی از نانوایی ها در چند س��ال اخیر به روش های خاصی روی آورده اند. 
از این روش ها می توان به کاهش وزن چانه، کاهش کیفیت خمیر نان، اجبار 
مش��تری به خرید نان های سفارش��ی و عرضه نان تنها به روش سفارش��ی 

اشاره کرد.
در چند وقت اخیر دیده شده که در برخی مناطق کیفیت نان به خصوص 
نان های س��نگک کاهش یافته و میزان س��وختگی نان ه��ا افزایش یافته یا 
قس��مت هایی از نان خمی��ر می ماند که این موارد ب��ه دلیل کاهش کیفیت 

خمیر و پخت نان است.
از س��وی دیگر برخی واحدهای آزادپز در ماه های گذشته تنها محصوالت 
سفارش��ی که هزینه بیشتری برای مشتری به همراه دارد را عرضه می کنند 
ک��ه البته ناگفت��ه نماند کیفیت پخت این دس��ت نان ها ه��م بعضاً آنچنان 

تعریفی ندارد.
تمام این مس��ائل در حالی رخ می دهد که س��ازمان های نظارتی همچون 
س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت، س��ازمان غذا و دارو، س��ازمان ملی 
اس��تاندارد و س��ازمان حمایت حق��وق مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
خروجی نس��بت به بازرس��ی و نظارت بر فعالیت نانوایی ها در این چند ماه 

ارائه نکرده اند.
در ای��ن رابطه ف��ردی که برای خرید نان س��نگک مراجعه ک��رده بود با 
گالیه مندی از تفاوت قیمت نان در واحدهای نانوایی مختلف گفت: هر واحد 
با تغییر س��ایز نان و افزودن موادی همچون سبوس، کنجد و سبزی قیمتی 
را ب��رای خود در نظر گرفته و حتی در مورد نان س��اده نمی توان نرخ ثابتی 

را پیدا کرد زیرا برخی از واحدها نان ساده را از پخت خود حذف کرده اند.

قیمت سیب زمینی به 8 هزار تومان رسید
قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران به 

۴ تا ۶ هزار تومان و در خرده فروشی به ۶ تا ۸ هزار تومان رسید.
به گزارش تسنیم، بعد از آزادسازی نسنجیده صادرات سیب زمینی و پیاز 
قیمت این محصوالت رو به افزایش است به طوری که در فصل برداشت نیز 
مردم س��یب زمینی را  با قیمت ۸ هزار تومانی خریداری می کنند و در حق 

آنها  اجحاف صورت می گیرد.
قیمت هر کیلوگرم س��یب زمینی در میدان مرک��زی میوه و تره بار تهران 

حدود ۴ تا ۶ هزار تومان و در خرده فروشی به ۶ تا ۸ هزار تومان است.
سوم اردیبهشت ماه سال جاری بود که رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با ارس��ال نامه ای به رئیس گمرک صادرات س��یب زمینی و پیاز را 

آزاد اعالم کرد.
در آن نامه آمده بود: پیرو نامه ش��ماره 21۶۰۵/۶۰ به تاریخ 1۰ فروردین 
۹۸، درخصوص ممنوعیت صادرات سیب زمینی و پیاز و با توجه به ضرورت 
اس��تمرار تولید و تنظیم بازار کش��ور مقتضی اس��ت موضوع رفع ممنوعیت 
صادرات س��یب زمینی و پی��از از تاریخ صدور این نامه ب��ه گمرکات اجرایی 

ابالغ شود.
بناب��ر این گ��زارش با توجه به کاهش ارزش پول مل��ی و اعطای یارانه به 
تولید در بخش کش��اورزی، صادرات ای��ن محصول برای متقاضیان صادرات 
صرف��ه زی��ادی دارد، اما این امر منج��ر به کاهش عرض��ه و گرانی در بازار 

داخلی می شود.

عمده مشکالت مرغداران، کمبود منابع مالی 
است

 سرپرس��ت معاونت هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری خوزستان گفت 
بیش��تر مش��کالت مرغداران، کمبود منابع مالی اس��ت و در این زمینه اگر 
دولت می توانس��ت این منابع را در اختیارش��ان بگذارد، قطعاً مشکالت شان 

حل می شد.
 سید نوراله حسن زاده در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه واردات مرغ 
به اس��تان از دیگر استان ها اظهار داش��ت: سازمان جهاد کشاورزی، سازمان 
صنعت، معدن و تجارت و اداره کل دامپزش��کی اس��تان خوزستان، زنجیره 
تأمی��ن مرغ را به طور کامل بررس��ی دقیق و آسیب شناس��ی کرده ا ند تا در 
نهایت تصمیم درس��ت مبنی بر چگونگی تأمین این کاالی اساس��ی گرفته 

شود.
وی افزود: به دادگستری استان هم اعالم کرده  ایم برنامه هایی که قرارگاه 
فرمانده��ی اقتصادی اس��تان ابالغ می کند را اجرای��ی و با متخلفان برخورد 
کن��د زیرا در صورت عدم برخورد با متخلفان، این نابس��امانی ها در بازار رخ 

می دهد.
سرپرس��ت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تصریح 
کرد: بیشتر مشکالت مرغداران، کمبود منابع مالی است و در این زمینه اگر 
دولت می توانس��ت این منابع را در اختیارش��ان بگذارد، قطعاً مشکالت شان 

حل می شد.
حس��ن زاده عنوان کرد: غالباً مشکالت مالی مرغداران را وادار می کند که 
تنظی��م قیم��ت مرغ را در بازار بر هم بزنند و روابط پنهانی برای عدم عرضه 

یا افزایش قیمت را برقرار کنند.
وی ادامه داد: برای تنظیم قیمت مرغ در بازار اس��تان باید هر چیزی که 
در ستاد تنظیم بازار مصوب می شود اجرایی شود و در این زمینه اگر کسی 

نیز از مصوبات تبعیت نکند باید با او برخورد قانونی شود.
سرپرس��ت معاونت هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری خوزستان گفت: 
اقتصاد کش��ور، براساس عرضه و تقاضا اس��ت، اما چون در کشور مشکالتی 
وجود دارد، باید در حوزه های مختلف مراقبت صورت بگیرد تا اقالم به موقع 

به دست مردم برسد و مشکلی وجود نداشته باشند.

اخبـــار

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت الیحه اصالح مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده در دو هفته آینده به صحن علنی مجل��س می رود و به تصویب 

نهایی خواهد رسید.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا پورابراهیمی، در مراسم تودیع و 
معارفه رئیس سابق و جدید سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: الیحه مالیات 
بر ارزش افزوده در دو هفته آینده به صحن علنی می رود و آخرین پله های اجرایی 

خود را طی می کند.
وی افزود: کمیس��یون اقتصادی مجلس و س��ازمان امور مالیاتی با اجماع نظر با 
س��رعت به موضوع پایانه های فروشگاهی رس��یدگی کرد. در حال حاضر این طرح 
برای بررس��ی در ش��ورای نگهبان قرار دارد که طبق آخرین اخبار به زودی ایرادات 

برطرف و به صحن علنی ارجا می شود.
پورابراهیم��ی گفت: ایراد ش��ورای نگهبان درخصوص اج��رای الیحه پایانه های 
فروش��گاهی برطرف ش��ده و این بحث هم در هفته های آینده به تصویب خواهد 

رسید.

وی ادامه داد: اگر دستگاهی طبق قانون مکلف بود لینک مالیاتی را برای اجرایی 
ش��دن طرح جامع در اختیار سازمان قرار دهد، اما امتناع کرده است، باید سازمان 
ام��ور مالیاتی با جایگاه قانونی خود با آنها برخورد کند در غیر این صورت مجلس 

ورود خواهد کرد.
پورابراهیمی اذعان داش��ت: مقاومت در بدنه س��ازمان مالیات��ی برای جایگزین 
سیستم محوری به جای ممیزمحوری بسیار جای تعجب دارد. تراکنش های بانکی 
در س��ال ۹۶ تا ۹۷ ح��دود 12 هزار میلیارد تومان مالیات حق��ه و قانونی مالیات 

ستانده شده است که از اقدامات بسیار مهم سازمان امور مالیاتی است.
وی ادامه داد: اتصال تمام سامانه اطالعاتی کشور به سامانه جامع مالیاتی برای 
پرهیز از فرار سامانه هایی که نهادها قصد آن را دارند. نباید تنها به پرداخت آنالین 

اظهارنامه ها بسنده کرد.
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی گفت: کاهش پنج واحد 
درصد مالیات های تولیدی از جمله مواردی است که مجلس روی آنها تأکید داشت. 
رویکرد ما باید به سمتی برود که هر کس مالیات بیشتری پرداخت کرد از امکانات 

بیشتری برخوردار باشد.
وی ادامه داد: کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی میزان درآمدهای مالیات 

را افزایش خواهد داد.
پورابراهیمی با اش��اره به راه  اندازی پایه های جدید مالیاتی گفت: موضوع مالیات 
بر درآمد خانوارهاست. برای احیای این پایه مالیاتی که در 1۰۰ کشور دنیا اجرایی 

می شود بسیار ساده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اظهارنامه های مالیاتی می تواند در 
داده های ورود و خروجی افراد مس��تقر شود. این امر مانند مالیات بر تراکنش های 

بانکی شدنی است.
وی گفت: فرار مالیاتی بیش از رقم های اعالم شده است.

پورابراهیمی گفت: س��ه ماه از مهلت دولت برای اصالح بودجه سال ۹۸ گذشته 
است. در همان زمان مقام معظم رهبری یادداشتی مبنی بر اینکه بودجه ۹۸ هیچ 
سنخیتی با جنگ اقتصادی ندارد به دولت و مجلس ابالغ کردند که منجر شد قوا 

به اصالح این موضوع بپردازند.

الیحه مالیات بر ارزش افزوده به زودی به صحن علنی می رود

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت قیمت جدید فرآورده های لبنی براساس افزایش 
هزینه های تولید تا دو روز آینده توسط ستاد تنظیم بازار ابالغ می شود.

رض��ا باک��ری در گفت وگ��و با خبرگزاری تس��نیم، اف��زود: س��ازمان حمایت 
مصرف  کنندگان آنالیز قیمت تمام شده شیر خام و لبنیات را براساس هزینه های 
جدید تعیین و این قیمت ها را به ستاد تنظیم بازار اعالم کرده است تا این ستاد 

پس از بررسی های نهایی نرخ های جدید را اعالم کند.
دبی��ر انجم��ن صنایع لبنی ادام��ه داد: نرخ پیش��نهادی ما براس��اس افزایش 

هزینه های تولید 1۴درصد اس��ت اما س��ازمان حمایت نیز محدودیت هایی برای 
تعیین نرخ  پیشنهادی دارد که آنها را اعمال خواهد کرد.

وی درب��اره ای��ن محدودیت ها و در نظر گرفتن ق��درت خرید مردم در تعیین 
نرخ ه��ای جدید فرآورده های لبنی گفت: ق��درت خرید مردم با تعیین نرخ برای 
فرآورده های لبنی تامین ش��دنی نیس��ت و دولت باید درآمد خانوار را براس��اس 

افزایش هزینه ها رشد دهد.
باک��ری افزود: با کنترل بهای تمام ش��ده کاالها نمی ش��ود کم��ک چندانی به 

مصرف کنندکان کرد زیرا هزینه ها به صورت واقعی خود را در بازار نشان می دهد.
دبی��ر انجمن صنایع لبنی گفت: هزینه های س��ربار تولید در بخش های حمل 
و نقل، حقوق و دس��تمزد و انرژی خود را نش��ان داده اس��ت ک��ه بدون در نظر 
گرفتن افزایش احتمالی نرخ ش��یر خام 1۴درصد بر روی قیمت تمام ش��ده تاثیر 

گذاشته است.
وی اظهار داشت: آخرین قیمت مصوب شیر خام 2 هزار تومان بود، اما اکنون 

به صورت توافقی حدود 2۳۵۰ تومان خرید و فروش می شود.

معاون مدیریت توس��عه بازرگانی جهاد کشاورزی اس��تان تهران با اشاره به 
خرید حق العمل  کاری محصول کش��اورزان در می��دان مرکزی میوه گفت پول 
کش��اورزان به صورت چکی و حتی در مواردی ش��ش ماهه تسویه می شود این 

درحالی است که بارفروشان آن را نقدی فروخته اند.
علی کوهس��تانی، معاون مدیریت توس��عه بازرگانی جهاد کش��اورزی استان 
تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، اظهار داشت: سهم 

کشاورزان از قیمت فروش انواع میوه در بازار بسیار اندک است.
وی اف��زود: محصوالت کش��اورزان در میدان های میوه )عمده فروش��ی ها( به 

ص��ورت حق العملی به فروش می رس��د درحالی که قیمت ه��ای فروش معلوم 
نیس��ت و  بارفروشان هر قیمتی را به کشاورزان بگویند آنها مجبور به پذیرش 

هستند.
معاون مدیریت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد: پول 
کش��اورزان نیز به صورت چکی و حتی در مواردی به صورت شش ماهه تسویه 
می ش��ود این درحالی اس��ت که بارفروش��ان میادین میوه محصول خود را به 

صورت نقد به فروش رسانده اند.
وی تصریح کرد: وجود حلقه های واس��ط در برخی از موارد موردنیاز است و 

نمی توان همه آنها را از بین برد اما باید مدیریت شده باشد.
کوهس��تانی افزود: معتقد به این نیستم که خود کش��اورزان اقدام به توزیع 
کنند زیرا کش��اورز تنها مس��ئولیت تولی��د را در اختی��ار دارد و این امر باعث 

غافل شدن از تولید می شود؛ حرفه تولید و توزیع از یکدیگر جدا هستند.
معاون مدیریت توس��عه بازرگانی جهاد کش��اورزی اس��تان تهران ادامه داد: 
می توان تش��کل های تولیدی بخش کشاورزی را توانمند کرد تا عرضه مستقیم 
کاال را داش��ته باش��ند که این امر به معنای کس��اد کردن بازار خرده فروشی ها 

نیست بلکه برای تنظیم بازار است.

ابالغ قیمت جدید فرآورده های لبنی تا 2 روز دیگر

بارفروشان میوه کشاورزان را نسیه می  خرند و نقد می فروشند

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

19 خرداد 1398

شماره 1326



اخبار

جو روانی در گرانی خودرو موثر است
سخنگوی کمیس��یون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس شورای اسالمی 
اع��الم کرد که حض��ور دالالن و افزایش نرخ ارز و قطع��ات و مواد اولیه در 

افزایش قیمت خودرو موثر است اما دلیل اصلی گرانی، جو روانی است.
ولی داداشی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص دالیل گرانی 
خودرو اظهار داش��ت: یکی از دالیل مهم گرانی خودرو جو روانی اس��ت که 
موفق به مدیریت آن نش��ده ایم. درواقع بیش��تر معضالت اقتصادی کش��ور 
مرتبط با جو روانی اس��ت. نماینده مردم آس��تارا در مجلس شورای اسالمی 
افزود: بدیهی اس��ت که قیمت خودرو با ارز کنترل می ش��ود و وقتی نرخ ارز 
ب��اال می رود و اقالم وارداتی و مواد اولیه و قطع��ات با افزایش قیمت مواجه 
می شوند این مساله در افزایش قیمت خودرو موثر است، اما قیمت ارز نیز با 
جو روانی روبه رو است و در تمام این گرانی ها اگر مدیریت بهتر بود افزایش 
قیمت ها منطقی و غیرنجومی می بود. س��خنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون 
اساسی در مجلس ش��ورای اس��المی افزود: دالالن امروز در بازار تاثیرگذار 
هس��تند و ب��ه تعیین نرخ می پردازن��د و موجب گران��ی در بازارهایی مانند 
خودرو می ش��وند، اما اقتصاد ما اقتصادی رهاشده است. داداشی درخصوص 
خودروهای ناقص کف کارخانجات و ش��ائبه احتکار در خودروسازی ها گفت: 
ما به چش��م خود مساله احتکار را ندیده ایم، این وظیفه سازمان  های نظارتی 

است که این مساله را بررسی و موضوع را مشخص کنند.

اعتبار سهمیه های طرح ترافیک تا پایان 
خرداد تمدید شد

مدی��ر واحد س��اماندهی محدوده ها و طرح های ترافی��ک از تمدید اعتبار 
سهمیه های طرح ترافیک سال 1۳۹۷ تا پایان خرداد خبر داد. 

 به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو« به نقل از فارس، عمار سعیدیان فر، 
مدیر واحد س��اماندهی محدوده ها و طرح ه��ای ترافیک  در ارتباط با اعتبار 
طرح ه��ای ترافیک خبرنگاران اظهار داش��ت:  طرح های س��ال ۹۷ تا پایان 
خرداد دارای اعتبار اس��ت و تا ارائه طرح های سال ۹۸ خبرنگاران در صورت 
ورود ب��ه محدوده طرح ترافی��ک جریمه نخواهند ش��د. وی افزود: به زودی 
خبرنگاران��ی که تخفیف ۹۰درصدی نرخ ط��رح ترافیک به آنها تعلق گرفته 
پیامک برای ش��ان ارسال می شود. براساس این گزارش، اجرای طرح ترافیک 
براساس نرخ سال ۹۸، برای عموم به غیر از سهمیه های طرح ترافیک از 1۷ 
فروردین آغاز ش��ده و اعتبار طرح ترافیک تا پایان خرداد تنها برای کسانی 

است که سهمیه های طرح ترافیک دارند، تمدید شده است.

سهم سایپا از تولید خودروی کشور از مرز 
50درصد گذشت

گروه خودروس��ازي سایپا در دو ماه نخس��ت امسال، ۵۰.1درصد از سهم 
بازار خودرو کشور را به خود اختصاص داد. به گزارش سرویس دریافت خبر 
کارپرس، این گروه در دو ماهه نخس��ت س��ال جاري تعداد ۶۳ هزار و ۶۴۹ 
دس��تگاه خودرو تولید کرد و با تسریع در عرضه محصول به بازار موفق شد 
۵۰.1درصد سهم بازار خودرو را به خود اختصاص دهد تا عماًل به خودروساز 
نخست کشور تبدیل شود. گروه خودروسازي سایپا در اردیبهشت ماه امسال 
نیز موفق ش��ده بود بیش از ۴2 هزار دس��تگاه خودرو تولید کرده و عنوان 
خودروس��از اول کش��ور را از آن خود کند. اس��تراتژي افزایش تولید خودرو 
از ابتداي امس��ال در گروه خودروس��ازي سایپا در دس��تور کار قرار گرفته و 
این مجموعه قصد دارد تا پایان س��ال جاري میزان تولید را علي رغم وجود 

محدودیت ها و موانع فراروي تولید، افزایش دهد.

هیچ شماره پیامکی برای اعالم بدحجابی یا 
بی حجابی در خودرو نداریم

رئیس پلیس پایتخت گفت پلیس هیچ شماره پیامکی برای ارسال پالک 
خودرویی که در آن فرد بی حجاب یا بدحجاب قرار دارد، اعالم نکرده است.
س��ردار حس��ین رحیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اش��اره به پخش 
شماره پیامکی در فضای مجازی برای اعالم بدحجابی یا بی حجابی رانندگان 
و مس��افران ماشین ها گفت: پلیس هیچ شماره پیامکی برای اعالم بدحجابی 
یا بی حجابی در خودرو اعالم نکرده اس��ت. وی افزود: به دنبال این هس��تیم 
که شماره ای برای بازرسین نامحسوس ایجاد کنیم که به غیر از سامانه های 
11۰ و . . .، یک ش��ماره پیامک هم برای این تخلف در اختیار بازرسان قرار 
دهیم اما تا به امروز هنوز این ش��ماره پیامک را به دس��ت نیاوردیم. رئیس 
پلی��س تهران بزرگ در پایان خاطرنش��ان کرد: این ش��ایعاتی که در فضای 
مجازی پخش می ش��ود امنیت روان��ی افراد جامعه را به خط��ر می اندازد و 
درس��ت اس��ت که پلیس قاطعانه با هرگونه تخلف برخورد می کند، ولی به 
دنبال این نیس��ت که بخواهد جوی ناایمن ب��رای امنیت روانی مردم ایجاد 

کند.

طرح نوسازی ناوگان خودروهای سنگین در 
حد شعار بود

رئیس انجمن مراکز صنفی اس��قاط خودروی کشور اعالم کرد که تاکنون 
هیچ گون��ه اقدام عملی در جهت طرح نوس��ازی خودروهای س��نگین انجام 
نشده و این طرح در حد شعار بوده است. محمدحسین گودرزی در گفت وگو 
با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص نوسازی ناوگان خودروهای سنگین اظهار 
داش��ت: نوسازی ناوگان خودروهای سنگین کش��ور به هیچ عنوان وضعیت 
مناسبی ندارد و تا این لحظه طرح نوسازی خودروهای سنگین تنها در حد 
شعار بوده و عمال هیچ چیزی به صنف اعالم نشده و هیچ حرکتی نیز انجام 

نشده و مراکز اسقاط همچنان دچار یک رکود سنگین و عجیب هستند.
وی گفت: کارت هوش��مند برای اسقاط خودروهای حمل و نقل جاده ای 
الزامی اس��ت و متاس��فانه در حال حاضر قیمت کارت هوش��مند در بازار به 
حدی مبهم ش��ده که اص��ال نمی توان قیمتی را برای آن مش��خص کرد به 
طوری که این کارت ها حتی تا 1۷۰ میلیون تومان نیز خرید و فروش ش��د، 
ام��ا تا قبل از این مس��ائل، مراک��ز این کارت ها را به قیم��ت ۶ تا ۷ میلیون 

تومان نیز می فروختند.
رئیس انجمن مراکز صنفی اس��قاط خودروی کش��ور افزود: متاسفانه این 
مس��اله به دس��ت دالالن و واس��طه ها افتاد و همین واس��طه گری و داللی، 
دش��واری های بس��یاری را برای رانندگان به وجود آورد. دولت باید در حوزه 
اسقاط نظارت داشته باشد، اما هیچ گاه نظارت دقیقی نداشته و موجب بروز 

این مشکالت برای ما و مردم شده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت اگر قیمت یک دستگاه خودروی تویوتا کمری 
هیبریدی وارداتی در بازار 2۰۰ میلیون تومان ش��ود دیگر تقاضایی برای خودروی 

سمند و ساندرو 2۰۰ میلیونی در بازار وجود نخواهد داشت.
نمایندگان در نشس��ت علنی روز یکشنبه 2۹ اردیبهشت ماه ۹۸ مجلس شورای 
اسالمی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده )۴( این 
ط��رح ب��ا 1۹۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع 2۴۵ نماینده 

حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده )۴( آمده اس��ت: واردات خودروهای س��واری تمام برقی – بنزینی )تمام 
هیبریدی( تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف است. دولت 
موظف اس��ت زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم 
کند. هزینه های مالی ناش��ی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای 

حکم تبصره ذیل ماده )۳( این قانون تأمین می شود.
محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس در گفت وگو با 
»تجارت نیوز«، گفت: با مصوبه نمایندگان در صحن علنی مجلس ش��ورای اسالمی 
واردات خودروه��ای س��واری هیبریدی و برقی به مدت پنج س��ال بدون هیچ گونه 
پرداخت حقوق ورودی به کش��ور آزاد ش��د که این مصوب��ه مجلس باعث کاهش 

چشمگیر قیمت خودروهای بنزینی در بازار خواهد شد.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد: به طور حتم 
آزادشدن واردات خودروهای هیبریدی بدون پرداخت عوارض به کشور باعث کاهش 

قیمت خودروهای موجود در بازار خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: به عنوان مثال اگر قیمت 
یک دس��تگاه خودروی تویوتا کمری هیبریدی وارداتی در بازار 2۰۰ میلیون تومان 
ش��ود دیگر تقاضایی برای خودروی سمند و س��اندرو 2۰۰ میلیونی در بازار وجود 
نخواهد داشت، بنابراین واردات خودروهای هیبریدی بدون پرداخت عوارض گمرکی 
به کشور باعث افت شدید قیمت خودرو در بازار خواهد شد، به همین جهت مردم 

منتظر کاهش چشمگیر قیمت خودرو در بازار باشند.
الزم به ذکر اس��ت که نمایندگان در نشس��ت علنی روز یکشنبه 2۹ اردیبهشت 
ماه ۹۸ مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار 
خ��ودرو با ماده )۳( این طرح با 1۸۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از 

مجموع 2۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده )۳( این طرح بدین شرح است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با 
همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری های نوین 
در صنعت خودروس��ازی از جمله خودروهای تمام برقی، تمام هیبریدی )مدل هایی 
که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق را نیز دارند( و خودران و 
نیز امکان استفاده از سوخت های غیرفسیلی دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس 

از الزم االجراشدن این قانون اقدام کند.
تبصره – دولت مجاز اس��ت ضمن ترویج روش های کاهش و بهینه سازی مصرف 

سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف )نسبت به 
حجم سیلندر( و یا تولید خودروهای با مصرف باالتر از حد مجاز به تشخیص سازمان 
ملی اس��تاندارد اقدام کند و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه داری کل 
کشور و درج در بودجه های سنواتی به یارانه تسهیالت بانکی جهت گسترش حمل 

و نقل عمومی اختصاص دهد.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت س��ه ماه پس از الزم االجراشدن 
این قانون توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت 

وزیران می رسد.
همچنین نمایندگان در نشس��ت علنی مجلس شورای اسالمی در بررسی طرح 
یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو، با ماده ۵ این طرح با 1۸۸ رأی موافق، ۷ رأی 

مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع 2۴۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۵ این طرح آمده اس��ت؛ وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با رعایت مواد 
)2( و )۳( قانون بهبود مس��تمر محیط کسب و کار مصوب ۹۰/11/1۶ مکلف است 
در افق س��ند چش��م  انداز 2۰ساله بس��ترهای الزم را برای ورود فناوری های جدید 
و مس��تقل تولید خودرو با همکاری ش��رکت های معتبر خودروسازی جهان و یا به 

صورت سرمایه  گذاری مشترک )JV( با شرکت های فعال موجود فراهم سازد.
آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت س��ه ماه پس از الزم االجراشدن این قانون 
توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هم��کاری اتاق ها و انجمن های تخصصی 

تولیدی ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

واردات خودروهای هیبریدی آزاد شد

 منتظر کاهش چشمگیر قیمت خودرو باشید

محس��ن کوهکن ری��زی گفت قطعاً اگ��ر مجوز واردات بی حس��اب خودروی 
خارج��ی صادر ش��ود، در این صورت ه��ر فردی به واردات خ��ودرو با برندهای 

مختلف اقدام می کند که همین موضوع سبب خروج ارز از کشور می شود.
ای��ن روزها پیش��نهاد واردات خودروی دس��ت دوم خارج��ی با هدف کاهش 
قیمت ها در بازار خودرو و شکس��ت فضای انحصاری خودروس��ازی های داخلی 

مطرح شده که طرفداران و منتقدان زیادی دارد.
مخالفان این طرح، خروج ارز از کش��ور برای واردات خودروی دس��ت دوم یا 
نو در ش��رایط فعلی را غیرضروری می دانند، اما از س��وی دیگر موافقان بر این 
موضوع تأکید دارند که با آزاد ش��دن واردات خودروی خارجی می توان از یکسو 
نیاز مردم به خودرو را تأمین کرد و از سوی دیگر موجب رقابت بین محصوالت 
داخل��ی و خودروهای خارجی ش��ده تا از این طریق کیفی��ت خودروی داخلی 

باالتر برود.
گرچه واردات خودروی خارجی دس��ت دوم ممکن اس��ت اثرات کوتاه مدتی 
ب��ر کاهش تنش بازار خودرو داش��ته باش��د، اما نکته قابل توجه این اس��ت که 
از آنجای��ی که خودروی دس��ت دوم خارجی نیز تا ح��دودی عمر مفید کرده و 
اس��تهالک دارد، بنابراین واردات و استفاده از آن بدون شک هزینه های جانبی 
همچ��ون هزینه اس��تهالک و هزین��ه تامین قطعات را در پی خواهد داش��ت و 
مس��ئوالن مربوطه باید برای این موضوع تدبیر الزم را در نظر بگیرند. در همین 

رابطه، محس��ن کوهکن ریزی عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی با » قدس آنالین« مصاحبه کرده، به بررسی زوایای مثبت و منفی طرح 

واردات خودروی دست دوم پرداخته است که در ادامه می خوانید.
خودروساز داخلی باید با خودروهای خارجی رقابت کند

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی بر این باور است که 
اگر خودروی دس��ت دوم وارد کش��ور شود چون دس��ت دوم و مستعمل است، 
بدین ترتیب بخشی از عمر مفید خود را پشت سر گذاشته است و اگر با همین 
وضعیت در خیابان های کش��ور شروع به تردد کند پس از مدتی نیاز به قطعات 
یدک��ی و خدمات پس از فروش بیش��تری دارد. از س��وی دیگ��ر، اگر خودروی 
خارجی دچار مش��کلی و خرابی ش��ود باید قطعه مورد نی��از برای تعمیر آن در 
داخل کش��ور موجود باشد که مس��ئوالن در همین رابطه باید به تأمین قطعات 
توج��ه کنند، زیرا در ص��ورت نبود قطعات خودروهای خارج��ی باید خودرو به 

پارکینگ برود و در میان خودروهای اسقاطی انبار شود.
محس��ن کوهکن ریزی ادامه داد: قطعاً اگر مجوز واردات بی حس��اب و کتاب 
خ��ودروی خارجی صادر ش��ود، در ای��ن صورت هر فردی ب��ه واردات خودرو با 
برندهای مختلف اقدام می کند که همین موضوع س��بب خروج ارز و سرمایه از 
کشور می شود. ما ضمن اینکه از یکسو باید از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده 
حمایت کنیم، از س��وی دیگ��ر باید متقابال نیز خودروس��ازهای داخلی را برای 

ارتقای کیفیت خودروی داخلی و کاهش قیمت تمام شده آن ملزم کنیم.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: آنچه که در حال 
حاضر درخصوص راهبرد ساماندهی بازار خودرو در مجلس مطرح است و برخی 
موارد آن برای اصالح به کمیس��یون صنایع ارجاع شده، سیاست گذاری اصولی 
و کاربردی اس��ت که دو نکته مهم دارد؛ یکی اینکه دولت ظرف مدت سه سال 
پای خود را از اداره امور مربوط به صنعت خودروسازی بیرون بکشد و این امور 
ب��ا فرآیند بخش غیردولتی مدیریت ش��ود و دیگر اینکه بخش غیردولتی بتواند 
مس��تقال به بازآفرینی در عرصه خودروس��ازی بپردازد و می��زان دارایی و اموال 
شرکت ها را مجدداً ارزیابی کند و اگر قرار است تعدیلی انجام شود از محل این 
اموال صورت بگیرد. بدین معنا که سهامداران بدون دخالت دولت این اختیار را 

داشته باشند اطالعات و میزان امکانات را به روز رسانی کنند.
وی اظهار داش��ت: دو مرکز تحقیقاتی شرکت س��ایپا و ایران خودرو صاحب 
جوانانی مبتکر و خوش فکر هس��تند که باید به آنه��ا میدان داد تا بتوان تحول 
بزرگی در عرصه خودروس��ازی رقم زد. فضاس��ازی و ساختن جوک برای برخی 
خودروهای داخلی نباید باعث ش��ود که از س��مت دیگر بام سقوط کنیم، نباید 
اجازه بدهیم خودروی دست دوم بی حساب و کتاب و بدون هیچ خدمات بعدی 
و قطعات یدکی وارد کش��ور ش��ود زیرا این اقدام در نهایت به ضرر مردم تمام 

می شود.

معاون حمل  و نقل و ترافیک شهرداری تهران از پایان طرح »زوج یا فرد« در 
پایتخت خبر داد و گفت از ابتدای تیرماه طرح »محدوه کنترل آلودگی هوا« در 
محدوده  زوج یا فرد س��ابق اجرایی خواهد ش��د.  به گزارش پایگاه خبری »عصر 
خودرو« به نقل از  ایسنا،  محسن پورسیدآقایی با اشاره به اجرای طرح ترافیک 
۹۸ از ابتدای تیرماه تصریح کرد: طرح ترافیک همانند س��ال گذشته در محدوده 
مرکزی ش��هر تهران اجرا می ش��ود. با این تفاوت که از ابت��دای تیرماه ۹۸ طرح 
»زوج ی��ا فرد« حذف خواهد ش��د و به جای آن طرح »مح��دوده کنترل آلودگی 
هوا« در محدوده دوم اجرا می شود. وی با تاکید بر پایان اجرای طرح زوج یا فرد 
در پایتخت اظهار داش��ت: در طرح مذکور، خودروهای پالک تهران در هر فصل 

2۰ روز)و خودروهای پالک غیرتهران 1۵ روز( مجاز به تردد رایگان در محدوده 
دوم )زوج یا فرد سابق( هستند به طوری که زوج یا فرد بودن پالک خودروها نیز 

در تعیین روزهای مجاز اثری ندارد و مالک، صرفا تعداد روزهای ورود است.
معاون ش��هردار تهران ب��ر ضرورت ثبت نام خودروها در س��امانه  »تهران من« 
تاکید کرد و گفت: تمامی دارندگان خودروهای ش��خصی ساکن تهران همچنین 
س��اکنان دیگر شهرها که با خودروی شخصی قصد س��فر به تهران را دارند باید 
پی��ش از ورود به محدوده ه��ای ترافیکی اول و دوم در س��امانه »تهران من« به 
نشانی My.tehran.ir ثبت نام کرده باشند تا بتوانند از 2۰ روز تردد رایگان در 

محدوده  کنترل آلودگی هوا بهره مند شوند.

براس��اس اعالم روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، 
معاون شهردار تهران اظهار داشت: در سال ۹۸ با هدف تشویق بیشتر شهروندان 
ب��ه قانون م��داری و کاهش موارد اعمال جریمه، با هماهنگ��ی پلیس راهور ناجا، 
مهلت یک ماه��ه ای برای پرداخت عوارض طرح ترافی��ک و جلوگیری از جریمه 
در نظر گرفته ش��ده است. بدین معنا که اگر شهروندانی با خودروی شخصی وارد 
محدوده طرح ترافیک ش��وند، اما در حساب خود موجودی کافی نداشته  باشند، 
یک ماه مهلت دارند که بدهی خود را پرداخت کنند تا در فهرست اعمال جریمه 
ق��رار نگیرند که اس��تفاده از این مهل��ت و دریافت پیامک هش��دار نیز منوط به 

ثبت نام در سامانه  »تهران من« است. 

واردات خودروی دست دوم در شرایط فعلی تنها به نفع واردکنندگان است

 دولت پای خود را از خودروسازی بیرون بکشد

ضرورت ثبت نام همه خودروها در سامانه  »تهران من«
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کسب و کارامـروز8

یک کارش��ناس کسب وکارهای اینترنتی با اش��اره به مشکالت استارت آپ ها 
در جذب س��رمایه گذار گفت یک��ی از رویکردهای اینوتکس 2۰1۹ ترویج مدل 

سرمایه گذاری اشتراکی برای توسعه استارت آپ ها است.
به گزارش ایرنا، مجتبی حمیدیان، عضو اتاق فکر 
هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری با 
اشاره به مشکالت استارت آپ ها و کسب وکارهای 
نوین دانش بنیان در جذب س��رمایه و تأمین مالی، 
گفت: یک��ی از مهم ترین راهکارهایی که برای این 
موضوع مطرح می شود ایجاد شبکه سرمایه گذاران 
اس��ت که هم ادبیات و دغدغه مش��ترکی دارند و 
هم زبان هم را بهتر می دانند، اما همه آنها توانایی 
شناس��ایی ابعاد بیزین��س و ورود یک تنه به آن را 
ندارند، بنابراین یکی از بهترین مدل ها برای جذب 
س��رمایه استارت آپ ها و یا کمک به جذب سرمایه 
آنها مدل سرمایه گذاری اش��تراکی است که مدل 
جدی برای جذب س��رمایه گذاری با توجه به نیاز 

موجود اس��ت. نمایش��گاه اینوتک��س 2۰1۹ قائل به ارائه این مدل و دسترس��ی 
راحت تر کس��ب و کارهای اینترنتی به س��رمایه اس��ت. حمیدیان ب��ا ذکر اینکه 
رویکرد نمایش��گاه اینوتکس در سال جاری نس��بت به قبل دچار تغییراتی شده 

و ای��ن تغییرات مثبت اس��ت، گفت: محور و رویکرد اصل��ی اینوتکس در ابتدا بر 
انتقال فناوری بود. یعنی فناوری از کش��ورهای مبدأ به داخل ایران وارد ش��ده و 
بومی سازی شود؛ اتفاقی که از چند سال پیش و به واسطه سیاست های مدیریتی 
در نمایش��گاه و اتفاقات��ی که در حوزه کس��ب و 
کاره��ای فناوران��ه افتاد، این بود که نمایش��گاه 
بای��د از موضوع انتقال فناوری به س��مت ارتقای 
اکوسیستم فناوری تغییر جهت بدهد. عضو اتاق 
فکر هش��تمین نمایش��گاه بین المللی نوآوری و 
فناوری افزود: این مس��ئله امس��ال با قوت تمام 
انجام شد، طوری که نمایشگاه اینوتکس امسال 
بزرگترین نمایش��گاه اکوسیسستم کارآفرینی و 
کسب و کار و استار ت آپ ها شناخته می شود.وی 
تصریح کرد: البته کماکان یکی از زیرشاخه های 
این نمایشگاه انجام مأموریت سابق یعنی انتقال 
فناوری به ایران اس��ت که در کنار آن منتورها، 
ش��تاب دهنده ها، صندوق ه��ای خطرپذیر و همه 
بازیگ��ران عرصه نوآوری و فناوری کمک می کنند تا کس��ب و کارهای هایتک و 
فناورانه با هم جمع ش��ده و گفت وگو کنند و از نظر ما این روش، کار مفیدتری 

برای توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری در کشور است.

مدیرکل توس��عه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد اس��ت 
بهترین راه خروج از بحران ها و چالش های اقتصادی موجود، تکیه بر س��رمایه  

عظیم نیروی انسانی متخصص و کارآفرینان خالق است.
به گزارش ایرنا، رحیم سرهنگی در گفت وگو 
با ایس��نا، با بیان این مطلب اظهار داش��ت: در 
بح��ث قانونگ��ذاری بای��د رون��دی را در پیش 
بگیری��م که قوانین و مقررات زائد از پیش روی 
کارآفرینان برداشته شود، چون با توجه به رشد 
شتابان تکنولوژی نمی توانیم با قوانین 2۰ سال 

قبل پاسخگوی کسب و کارهای نوین باشیم.
وی اتکا به سرمایه عظیم نیروهای متخصص 
و خ��الق انس��انی را بهترین راه��کار خروج از 
بحران های اقتصادی دانس��ت و گفت: مس��یر 
عب��ور از اقتص��اد مبتن��ی بر منابع ب��ه اقتصاد 

دانش بنیان، از کارآفرینی می گذرد.
مدی��رکل دفتر توس��عه کارآفرین��ی وزارت 

تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کارآفرینان موفق باید قابلیت پاس��خ 
به نیاز بازار را داش��ته باش��ند، افزود: طی س��ال های گذش��ته نسل جدیدی از 
کارآفرینان پا به عرصه گذاشته اند که می تواند به ارزش افزوده و اشتغال زایی و 

درآمدهای سرشار در کشور منجر شود. سرهنگی در عین حال نبود جا و مکان 
و تأمین مالی را از مشکالت شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و گفت: با وجود 
پایین بودن هزینه اش��تغال و باال بودن به��ره وری در تعاونی های دانش بنیان، 
اکثر این ش��رکت ها به دلیل نداشتن تیم های 

بازاریابی با مشکل فروش مواجهند.
ب��ه گفت��ه وی نی��م درص��د ش��رکت های 
دانش بنیان ریس��ک پذیرند و به رش��د باالیی 
می رسند؛ از این رو حمایت فرهنگی و تقویت 

ریسک پذیری در کارآفرینی ضروری است.
به گزارش ایس��نا، چندی قب��ل تفاهم نامه 
مش��ترک همکاری میان مع��اون امور تعاون 
وزارت کار و صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی با 
هدف ایجاد و توس��عه تعاونی های دانش بنیان 
و حمایت از تجاری س��ازی این شرکت ها، به 
امضا رس��ید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نی��ز نبود فعالیت ه��ای دانش بنی��ان را دلیل 
افزایش قیمت های نامتعارف در جامعه عنوان کرد و گفت: باید به سمت اصالح 
قوانین و مقررات و حق مالکیت معنوی برویم و بازار عرضه و فروش محصوالت 

دانش محور را ایجاد کنیم.

پایین بودن هزینه اشتغال در شرکت های دانش بنیانترویج مدل سرمایه گذاری اشتراکی برای توسعه استارت آپ ها

دکت��ر جهانگیر پُرهمت، مس��ئول کارگروه آب س��تاد توس��عه آب، 
خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری گفت: ما در صدد هس��تیم تا گلخانه دریای��ی را با چندین 

هدف در دو منطقه از جنوب کشور راه اندازی کنیم.
به گزارش مهر، اس��تاد پژوهش��کده حفاظت خ��اک و آبخیزداری با 
بی��ان اینکه این دو منطقه مکران و بوش��هر هس��تند، افزود: بنا داریم 
تا از ظرفیت های دانش��ی ش��رکت های دانش بنیان در راستای تأمین 
آب و صرفه جوی��ی در انرژی برای گلخانه و همچنین ظرفیت های دریا 
استفاده کنیم. در این شرایط در تولید آب شیرین مورد نیاز گلخانه و 
نیز انرژی برای خنک کردن آن از ظرفیت آب و محیط دریا اس��تفاده 

می شود.
پرهمت با اش��اره به ان��واع میوه هایی که در این مناطق قرار اس��ت 
تولید ش��ود، گفت: در بوشهر، س��بزی و صیفی جات و در مکران عالوه 
بر س��بزیجات و صیفی جات، میوه های استوایی از جمله موز در شرایط 
این گلخانه ها قابل تولید هستند که ظرفیتی استثنایی در جنوب شرق 

کشور است.
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
گلخانه های دریایی س��ازه ای 
گلخان��ه ای هس��تند ک��ه با 
اس��تفاده از آب دریا و انرژی 
رش��د  ام��کان  خورش��یدی 
محص��ول در مناط��ق گرم و 
خش��ک را فراهم م��ی آورد، 
بنابرای��ن محی��ط مناس��ب 
این فناوری س��واحل گرم و 
اس��ت، خاطرنشان  خش��ک 
کرد: کارکرد ای��ن گلخانه ها 
در تولید میوه های اس��توایی 
و  س��بزی  و  گرمس��یری  و 

صیفی است.
قائم مق��ام دبی��ر س��تاد با 

اش��اره به روشی که در این گلخانه دریایی اجرایی می شود، افزود: این 
تکنیک ش��امل پمپاژ آب دری��ا )یا انتقال ثقلی آب برای س��طوح زیر 
س��طح دریا( به محل خشکی است که پس از آن در معرض دو فرآیند 

قرار می گیرد.
وی گفت: فرآیند اول، استفاده از آب دریا برای ایجاد رطوبت و سرد 
کردن هوا اس��ت. فرآیند دوم هم اس��تفاده از حرارت خورشیدی برای 
تبخیر و تولید آب ش��یرین در گلخانه دریایی موردنظر اس��ت؛ در این 
فرآیند عماًل هوای مرطوب باقی مانده از گلخانه خارج شده که معموالً 

برای بهبود شرایط رشد گیاهان در فضای باز استفاده می شود.
پرهمت با اش��اره به ه��دف تأمین آب در این پ��روژه گفت: در این 
گلخان��ه، آب دری��ا ب��ه درون لوله هایی در گلخانه پمپاژ می ش��ود و از 
طریق این لوله ها بر روی س��طوح تبخیرکننده که س��طوحی بزرگ و 
النه زنبوری مانند هس��تند می ریزد. در اینجا هوا به درون النه زنبوری 
و سپس از طریق النه زنبوری به درون گلخانه توسط فن هایی کشیده 

می شود، که توسط آب دریا سرد و مرطوب تر می شود.
وی ادامه داد: هوای س��رد و مرطوب ش��رایط مناس��ب را برای رشد 

محص��والت گلخانه ای ایجاد می کند؛ س��پس هوای س��رد در پش��ت 
گلخانه، وارد تبخیرکننده دوم شده که دارای آب دریا بوده و لوله های 
س��قفی آن توسط خورشید گرم ش��ده اند. در اینجا هوا گرم و مرطوب 
ش��ده و به نقطه اش��باع می رس��د. هنگامی که هوای گرم و مرطوب با 
آرایه ای از لوله های عمودی حاوی آب سرد دریا برخورد می کند، بخار 

آب میعان شده و آب عاری از نمک تولید می کند.
استاد پژوهش��کده حفاظت خاک و آبخیزداری افزود: در نهایت این 
آب خال��ص تولید ش��ده به یک مخزن ذخیره هدای��ت و برای آبیاری 

محصوالت در گلخانه استفاده می شود.
وی با اش��اره به مساحت گلخانه دریایی در بوش��هر و مکران افزود: 
ط��رح الگویی هر ک��دام در مس��احتی ح��دود ۴۰۰ مترمربع احداث 

می شوند.
پرهمت با تاکید بر اینکه این گلخانه با هدف اس��تفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر امسال راه اندازی خواهد شد، بیان کرد: این طرح به صورت 

پایلوت و با برنامه مشخصی به اجرا در می آید.
به گفته وی، هنوز مدل اقتصادی مشخصی برای این برنامه مشخص 
نش��ده و در ح��ال بررس��ی 

هستیم.
وی با بی��ان اینکه چندین 
کش��ور در ح��ال حاض��ر از 
استفاده  دریایی  گلخانه های 
بی��ان ک��رد: در  می کنن��د، 
ب��ا  دریای��ی  گلخانه ه��ای 
اس��تفاده از آب دری��ا، هوا و 
انرژی خورشیدی کار تأمین 
انرژی و خنک کردن سیستم 
داخل گلخانه انجام می شود.

قائم مق��ام س��تاد توس��عه 
خشکس��الی،  آب،  فن��اوری 
فرس��ایش و محیط زیس��ت 
بی��ان کرد:  علمی  معاون��ت 
در گلخانه ه��ای دریای��ی برای خنک کردن داخ��ل گلخانه از آب دریا 
استفاده می شود و جریان آب روی بخش هایی از سازه گلخانه قرار داده 
می شود. جریان باد هم موجب خنکی شده و رطوبت مورد نیاز گلخانه 
تأمین می ش��ود و بخش عمده رطوبت و انرژی مورد نیاز از طریق آب 

دریا و انرژی خورشیدی تأمین می شود.
وی درباره استفاده از فناوری های داخلی برای راه اندازی این گلخانه 
گفت: به دنبال این هستیم که تمام فناوری مورد استفاده را در داخل 
کش��ور تولید و ب��ا این طرح ه��ای الگویی بومی کنیم؛ س��ازه گلخانه، 
کندانسورها و اجزای سامانه فناوری های مختلف این نوع گلخانه است 

که هدف ما بومی سازی آنهاست.
پرهمت با بیان اینکه ش��رکت های دانش بنیان، مؤسس��ات پژوهشی 
و دانش��گاهی و ش��رکت های س��رمایه گذار در این طرح ب��ا حمایت و 
مدیریت معاونت علمی و فناوری مش��ارکت دارند، افزود: به کارگیری 
ظرفیت های سواحل خلیج فارس و دریای عمان در توسعه گلخانه های 
دریایی بس��تر تولید محصوالت کش��اورزی و نیز اشتغال زایی زیادی را 
داراست، که با اجرای طرح های پایلوت بومی سازی آن انجام می شود.

ساخت گلخانه دریایی برای تولید میوه و سبزی استوایی

دریچــه

اسماعیل قادری فر، رئیس مرکز توس��عه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری با بیان اینکه توسعه زیست بوم و کسب و کار های نو از ابتدای کار سورنا 
س��تاری در معاونت علمی در دس��تور کار معاونت قرار دارد، گفت خوش��بختانه در حال 
حاضر بیش از ۴هزار ش��رکت دانش بنیان در کش��ور داریم که مورد ارزیابی قرار گرفته و 
صالحیت شان احراز شده است، همچنین شرکت های سرمایه گذاری  خطرپذیر نیز در حوزه 
دانش بنیان فعال شده اند و این مساله می تواند به جریان اقتصاد دانش  بنیان کمک کند. به 
گزارش فارس، وی اقتصاد دانش بنیان را زیربنای اقتصاد مقاومتی برش��مرد و عنوان کرد: 
حرکت از اقتصاد نفتی به سوی اقتصاد دانش بنیان نیازمند حمایت از استارت آپ هاست که 
این کار صورت گرفته است، اقتصاد دانش بنیان نهال باروری است که کم کم ریشه های آن 

رشد کرده و برای پیشرفت آن در آینده نیز برنامه ریزی شده است.

حرکت از اقتصاد نفتی به سمت 
اقتصاد دانش بنیان
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اغلب افراد شناخته ش��ده و همچنین مقاالت آموزشی، کتاب خواندن را 
تبلیغ می کنند، اما کتاب خواندن چه مزایایی دارد و چگونه سالمت روان 

را تضمین می کند؟
کتاب خواندن، یکی از عادات مشترک تمام افراد موفق است. همان طور 
که اندام های بدن برای قوی شدن به تمرین های منظم ورزشی وابسته اند، 
مغز انس��ان نیز برای قوی ش��دن و س��الم ماندن به تمرین نی��از دارد و 
کتاب خواندن بهترین تمرین ورزشی برای مغز است. ضعیف شدن حافظه و 
عملکرد مغز، عوارض جانبی افزایش سن بوده و غیرقابل اجتناب هستند اما 
این به این معنا نیست که نمی توان از بروز آن اجتناب کرد؛ کتاب خواندن 
به طور منظم مغز را فعال نگه می دارد و روند پیشرفت بیماری هایی مانند 

آلزایمر و زوال عقل را کاهش می دهد.
عالو ه  بر این این روزها همه 
ج��ا صحب��ت از کتاب خواندن 
است و همه  افراد شناخته شده، 
م��ردم را ب��ه خوان��دن کتاب 
ام��ا  می کنن��د،  تش��ویق 
کتاب خواندن چه مزایایی برای 

ما دارد؟
1- کتاب خواندن عمر را 

افزایش می دهد
نتیج��ه  تحقیقات دانش��گاه 
ییل نشان می دهد افرادی که 
کت��اب می خوانن��د، تقریبا دو 
سال بیشتر از افرادی که کتاب 
نمی خوانند عمر می کنند. این 
موضوع در مورد افراد عالقه مند 
به خوان��دن روزنامه هم صدق 
می کن��د، اما رابط��ه  میان آن 
کمی ضعیف تر است. نویسنده  

این تحقیق می گوید:
کت��اب و روزنام��ه خواندن 
رابطه  مس��تقیمی ب��ا افزایش 
عم��ر دارد، اما می��زان افزایش 
آن در افراد کتابخوان نس��بت 
به اف��راد روزنامه خوان، به طور 
قاب��ل توجهی بیش��تر اس��ت؛ 
افراد کتابخوان 2۳ ماه بیش��تر 
از افرادی که کتاب نمی خوانند 

عمر می کنند.
در توضیحات تحقیق نوشته شده است که عمیق خوانی، حس همدلی 
و هوش هیجانی یعنی درواقع همان فرآیندهای ش��ناختی افزایش دهنده  

طول عمر را تقویت می کند.
2- کتاب های فیزیکی بهتر از کتاب های الکترونیک هستند

نتیجه برخی مطالعات نشان داده است دانش آموزان با مطالعه  کتاب های 
کاغذی اطالعات بیش��تری نس��بت به کتاب های الکترونیک به دس��ت 
می آورند، بنابراین خواندن کتاب های کاغذی نسبت به خواندن کتاب های 
الکترونیک بهتر است. نتیجه  تحقیقی در نروژ نشان می دهد دانش آموزانی 
که کتاب های چاپ ش��ده می خوانند نس��بت ب��ه دانش آموزانی که کتاب 

الکترونیک می خوانند، نمره  بهتری کسب می کنند.

نتیجه تحقیق دیگری نش��ان داده است خوانندگان مطالب پیچیده ای 
که روی کاغذ چاپ می شوند را بهتر از نسخه  دیجیتال آن درک می کنند.
3- کتاب خواندن مهارت های الزم برای آینده را توسعه می دهد

شواهد نش��ان می دهد، کتاب خواندن رابطه  مستقیمی با دستاوردهای 
آموزش��ی دارد. به عن��وان مثال والدین در خانه هایی ک��ه کتابخانه دارند، 
باس��وادتر هس��تند، اعداد و ارقام را بهتر درک می کنند و مش��کالت را با 

استفاده از فناوری حل می کنند.
نسل های جوان تر، درواقع همان رهبران انقالب صنعتی چهارم هستند 
و ب��ه همین دلیل روزبه روز اهمیت یادگرفتن چنین مهارت هایی افزایش 
پیدا می کند. نتیجه تحقیقات نش��ان می دهد، تقاضای استخدام افرادی 
ک��ه دارای مهارت ه��ای نرم در محیط کار هس��تند در حال افزایش بوده 
و اغلب این مهارت ها ازطریق 
کتاب خوان��دن قابل کس��ب 

هستند.
4- کتاب خواندن، دایره  
لغات را گسترش می دهد

عالوه ب��ر  کتاب خوان��دن، 
افزای��ش ه��وش هیجانی و 
ش��ناختی، دایره  لغات را نیز 
گس��ترش می ده��د. نتیجه  
آکسفورد  دانشگاه  تحقیقات 
نشان می دهد، دانستن لغات 
نق��ش مهم��ی در وضعیت 
تحصیلی دانش آم��وزان دارد 
و اف��رادی ک��ه دای��ره  لغات 
مح��دودی دارن��د، از نظ��ر 

تحصیلی ضعیف تر هستند.
کت��اب خواندن ب��ا صدای 
بلند، بحث ک��ردن در مورد 
ی��ک کت��اب و کتاب خوانی 
به صورت مستقل در مدرسه 
و خانه دایره لغات را افزایش 

می دهد.
5- کتاب خواندن از 

تخریب مغز جلوگیری 
می کند

طبق اع��الم مرکز آلزایمر، 
ورزش دادن مغ��ز احتم��ال 
زوال عقل را کاهش می دهد. 
به عن��وان مثال پیدا کردن کاری که از انج��ام آن لذت می برید و در عین 
حال ذهن تان را به چالش می کشد، مانند خواندن کتاب، روش خوبی برای 

ورزش دادن مغز است.
چالش ه��ای فکری، توانایی مغز برای مبارزه ب��ا بیماری های را افزایش 
می دهد همان طور که ش��عار این مؤسسه می گوید: »یا از مغزت استفاده 

کن یا آن را از دست بده.«
اگر می خواهید مغز خ��ود را ورزش داده و توانایی های آن را باال ببرید، 
بهترین کار این است که همین حاال کتابی از نویسنده  مورد عالقه یا کتابی 

با موضوع جذاب پیدا کنید و در دنیای شگفت انگیز آن غرق شوید.
WEFORUM/zoomit :منبع

9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

مدی��رکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی اس��تان مرکزی گف��ت هم افزایی و 
مش��ارکت کارآفرینان در راس��تای توس��عه اقتصادی ضروری اس��ت و بایستی 
فضای تعامل میان فعاالن عرصه های مختلف اقتصادی ایجاد ش��ود. به گزارش 

مه��ر، محمدتقی آبایی از آغاز مهلت نام نویس��ی 
برت��ر  کارآفرین��ان  س��یزدهمین جش��نواره  در 
اس��تان مرکزی خبر داد و اظهار داشت: صاحبان 
کس��ب و کار دارای ن��وآوری و خالقیت و افراد و 
ش��رکت هایی که واجد شرایط کارآفرینی هستند 
تا ۳1تیرماه می توانند در س��یزدهمین جشنواره 
کارآفرین��ان برتر ثبت نام کنن��د. مدیرکل تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی اس��تان مرکزی، توس��عه و 
ترویج فرهن��گ کارآفرینی، خالقی��ت و نوآوری 
در کسب و کار، شناس��ایی و انتخاب کارآفرینان 
برتر اس��تانی و کش��وری و معرفی آنان به عنوان 
الگو ب��ه آح��اد جامعه به وی��ژه جوان��ان، ایجاد 
فض��ای تعامل و همکاری میان فعاالن عرصه های 

مختلف اقتصادی، ایجاد نش��اط و رقابت در فضاهای کار و کس��ب، هم افزایی و 
مشارکت کارآفرینان در توسعه اقتصادی کشور، ترویج فرهنگ کار، کارآفرینی 
و تقویت نقش کارآفرینان در نظام تصمیم سازی کشور را از هدف های جشنواره 

کارآفرینان برتر اعالم کرد. وی گفت: کارآفرینان می توانند با مراجعه به پایگاه 
اینترنت��ی www.karafarinanebartar.ir نس��بت ب��ه ثبت ن��ام، تکمیل 
فرم های مربوطه و ارس��ال مس��تندات اقدام کنند. مدی��رکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان مرکزی از جمله دستاوردهای 
برگ��زاری ای��ن جش��نواره را تش��کیل کان��ون 
کارآفرینی در استان و مشارکت آنان با نهادهای 
اجرایی به عنوان اتاق فکر کارآفرینی اس��تان ها 
اعالم کرد که نتایج موثری در توسعه کارآفرینی 
ب��ه همراه دارد. آبایی از عالقه مندان ثبت نام در 
سیزدهمین جش��نواره انتخاب کارآفرینان برتر 
خواست برای کسب اطالعات بیشتر به معاونت 
اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اس��تان مرکزی ی��ا ادارات تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در شهرس��تان ها مراجعه کنند. 
گفتنی است بنگاه های اقتصادی غیردولتی که 
حداکثر 1۵درصد از س��هام متعل��ق به نهادها، 
شرکت های دولتی یا عمومی باشد و کلیه بنگاه های اقتصادی در اندازه کوچک 
– متوس��ط و بزرگ- که از س��ال ۹۳ تاکنون با تکیه بر نوآوری به رشد باال در 
فروش عملیاتی و اشتغال دست یافته اند؛ مشمول ثبت نام در جشنواره هستند.

عضو کانون عالی ش��وراهای اس��المی کار معتقد اس��ت ایجاد یک 
میلیون شغل در سال با توجه به شرایط فعلی اقتصاد سخت و دشوار 
اس��ت و اگر دولت می خواهد طرح اش��تغال روستایی با منابع کالنی 

که به آن اختصاص یافته به نتیجه برس��د، 
بازرسی و نظارت عالیه بر طرح را باید ادامه 

دهد.
عل��ی اصالن��ی در گفت وگو با ایس��نا، با 
اش��اره به هدف گذاری ایج��اد یک میلیون 
ش��غل در س��ال در برنامه شش��م توسعه، 
گفت: ب��ا وضعیتی که در ح��ال حاضر در 
بخش صنعت هس��ت، ایج��اد یک میلیون 
ش��غل برای دولت آسان نیست. بسیاری از 
کارخانه ها در حالت رکود به س��ر می برند 
و ش��هرک های صنعتی با کمت��ر از توان و 

ظرفیت خود فعالیت می کنند.
وی ادام��ه داد: بنا بر اعالم کارشناس��ان 

برای ایجاد یک ش��غل حداقل 1۵۰ میلیون توم��ان و حداکثر ۳۰۰ 
میلیون تومان س��رمایه نیاز اس��ت که با منابع مح��دود دولت فراهم 
کردن چنین سرمایه ای دشوار است و لذا دولت باید روی بخش هایی 

متمرکز ش��ود که در کمترین زم��ان بازدهی موردنظ��ر را به دنبال 
داشته باشد.

ای��ن عضو کانون عالی ش��وراهای اس��المی کار با اش��اره به وجود 
موانع کارآفرینی در کش��ور اظهار داشت: 
مس��یر  در  بس��یاری  موان��ع  متأس��فانه 
کارآفرینان وجود دارد که اجازه نمی دهد 
ایده های خ��ود را به اجرا درآورند و تعدد 
دستگاه های صادرکننده مجوز باعث شده 
کارآفرین��ان نتوانن��د در فض��ای موجود 
کس��ب و کار فعالی��ت کنن��د ب��ه نحوی 
که اگ��ر کارخانه داری بخواه��د کارخانه 
راه ان��دازی کند برای گرفتن مجوز باید از 

هفت خوان رستم بگذرد.
اصالنی در عین حال با اشاره به اجرای 
طرح اش��تغال روستایی، خاطرنشان کرد: 
امس��ال دولت در حوزه مشاغل روستایی 
پ��ول خوبی برای پرداخت وام های اش��تغال کنار گذاش��ته که منابع 
کمی نیس��ت لذا برای آنکه طرح به نتیجه برس��د، باید بازرسی ها و 

نظارت عالیه تا پایان اجرای طرح تداوم داشته باشد.

عبور از هفت خوان رستم برای گرفتن یک مجوزهم افزایی و مشارکت کارآفرینان در راستای توسعه اقتصادی ضروری است

در میـان اخبار مربوط به جنگ تجاری چین و ایاالت متحده، به تازگی 
خبری منتشـر شـده که تقریبًا هیچ کس انتظارش را نداشت: رن ژنگفی 
مدیرعامـل و بنیان گـذار هـوآوی اعتراف کـرده که بـه آیفون های اپل 

عالقه مند است.
بـه گزارش دیجیاتو، آقای ژنگفی طی مصاحبه ای با رسـانه های دولتی 
چین اظهار داشـته که پس از خروج از کشور، برای اعضای خانواده خود 
آیفـون خریده اسـت. وی در ادامه افـزوده: »آیفون اکوسیسـتم خوبی 
دارد و من وقتی خانواده ام به خارج از کشـور می روند، برای شـان آیفون 
می خرم. عشـق به هوآوی الزامًا به معنای عشـق به گوشـی های هوآوی 
نیسـت.« الزم به ذکر اسـت که این اظهارات در پاسـخ به درخواست ها 
بـرای بایکوت کردن محصوالت آمریکایی )پیرو تحریم های اخیر( عنوان 

شده اند.
پس از اعالم تحریم های ایاالت متحده علیه هوآوی، این شـرکت تنها 
90 روز مهلت دارد که آخرین به  روزرسـانی های نرم افزاری گوگل را برای 
محصوالت خود دریافت کند. با این وجود بنیان گذار هوآوی مدعی شده 
که این کمپانی می تواند بدون تکیه بر فناوری شـرکت های آمریکایی به 
کار خـود ادامـه دهد و دولت ترامـپ در این زمینه هوآوی را دسـت کم 

گرفته است.
همان طـور که می دانید دولت ترامپ به بهانه ارتباط هوآوی با حکومت 
چین و احتمال استفاده از محصوالت این شرکت برای جاسوسی، هوآوی 
را تحریـم کرده که البته تاکنون هیـچ مدرکی برای تأیید ادعای فوق در 

اختیار رسانه ها قرار نگرفته است.
گفتنی اسـت عالوه بـر مدیرعامل هـوآوی که بی پـرده از عالقه خود 
بـه آیفون حرف می زنـد، برخی از کارمنـدان این شـرکت چینی هم از 
گوشـی های رقیب اسـتفاده می کننـد؛ در واقع چند ماه پیـش توییتی 
 via« از حسـاب رسـمی هوآوی منتشـر شـد که در انتهای آن عبارت
Twitter for iPhone« به چشم می خورد. دو کارمند هوآوی در ارتباط 

با این گاف اخراج شده اند.

چرا کتاب  خواندن برای انسان مفید است

اعتراف عجیب بنیان گذار 
هوآوی به خرید آیفون 

برای اعضای خانواده
یادداشـت

س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری سال گذش��ته با هدف ایجاد 
س��امانه شناس��ایی و ردیابی زنجیره  تامین محصوالت کشاورزی با تاکید بر محصوالت 
س��الم، شبکه محصول سالم )شبکه شمس( را راه اندازی کرد. به گزارش معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری این طرح با اهداف مختلفی راه اندازی ش��ده اس��ت که از 
آن جمله می توان به توزیع متمرکز نهاده های کش��اورزی س��الم با روش های مدیریت 
جدید فروش الکترونیکی اش��اره کرد. در این راس��تا سایت کودنت )شبکه اطالع رسانی 
نهاده های کش��اورزی ایران( براس��اس یک ایده اس��تارت آپی در کش��ور راه اندازی شد. 
این س��ایت برای »کمک به حل مش��کالت حوزه کش��اورزی«، »توانمندسازی توسعه 
کش��اورزی« و »افزای��ش راندمان و بهره  وری در حوزه نهاده  های کش��اورزی« با حضور 
جمعی از متخصصان حوزه کشاورزی و حوزه فناوری اطالعات و مدیریت راه اندازی شد.

با یک ایده استارت آپی توزیع 
نهاده های کشاورزی متمرکز شد



همانطور که نس��یم نیکوالس طالب در کتاب مش��هورش تحت عنوان »قوی 
س��یاه« بیان می کند، انس��ان ها تمایل قوی به س��وی یافتن پاسخ های بیش از 
اندازه ساده برای تبیین و توضیح اتفاقات پیچیده و عجیب و غریب دارند. دلیل 
انتخاب نام قوی س��یاه برای کتاب نسیم نیز بسیار جالب است. از نظر بسیاری 
از کارش��ناس ها و همچنین مردم وجود قوی س��یاه غیرممکن بود، تا اینکه در 
نهایت یک نمونه از آن کشف شد. وضعیت در دنیای برندسازی نیز دقیقا مانند 
عرصه زیست شناس��ی و مس��ئله قوی سیاه اس��ت. به طور معمول کشف شیوه 
اس��تفاده درست از یک محصول و ش��هرت برند برای توسعه فرآیند برندسازی 
و تبلیغات غیرممکن تصور می شود، با این حال به محض اینکه یک کارشناس 
کارکش��ته اقدام به بیان شیوه موفقیت یک یا چند برند بزرگ می کند، به ناگاه 
تمام کارآفرینان به س��وی اس��تفاده از روش جهت گیری می کنند. نکته جالب 
اینکه پس از مدت زمان کوتاهی باز هم تصور »پیچیدگی بیش از حد شیوه های 
تبلیغات و برندسازی« نمایان می شود. وقتی بسیاری از کارآفرینان و بازاریاب ها 
اعتقاد صریح به ناتوانی کش��ف بس��یاری از فرمول های موفقیت دارند، مواجهه 
م��داوم با اتفاق��ات غیرمنتظره امری طبیعی خواهد بود. ای��ن امر به دلیل عدم 
عالقه بس��یاری از ما به بررسی وضعیت رویدادها و سلطه بر آنها روی می دهد. 
خوش��بختانه گاهی اوقات غافلگیری های حوزه کس��ب و کار مثبت و کاربردی 
اس��ت. با این حال در بس��یاری از موارد غافلگیری برندها به معنای شکست یا 
دست کم تحمل خسارت های جبران ناپذیر است. اتفاقات غیرمنتظره منفی دقیقا 
همان دسته مورد توجه بسیاری از بازاریاب ها محسوب می شود، چراکه کمترین 

شناخت را از آنها داریم. 
س��قراط، یکی از فیلسوف های مش��هور یونانی، جمله جالبی دارد: »من یک 
نکته را می دانم. اینکه هیچ نمی دانم.« این جمله یکی از بخش های اساسی شیوه 
نوین توسعه اس��تراتژی کسب و کار است. در حقیقت، ما نیازمند به روز رسانی 
دیدگاه مان نسبت به امور در راستای خلق فرآیند برندسازی تاثیرگذار هستیم. 
مش��کل اساسی بسیاری از برندها فرض آگاهی بر تمام نکات حوزه کسب و کار 
و برندس��ازی است. اگر اندکی تامل کنیم، نکات بسیار زیادی در حوزه کسب و 

کار مورد ش��ناخت دقیق ما قرار ندارد. به همین دلیل تلقی امور غیرمنتظره و 
غافلگیری های مختلف در برنامه برندس��ازی ضرورت دارد. فقط در این صورت 

امکان موفقیت ما و برندمان وجود خواهد داشت. 
ما فقط نیازمند آمادگی برای نتایج ناگوار اتفاقات غیرمنتظره نیستیم. به طور 
معم��ول تمرکز بر روی کاهش احتمال رویداد اتفاق��ات ناگوار و غافلگیر کننده 
مورد عالقه شرکت های بیمه اس��ت. به عنوان رهبر یک برند، عالوه بر آمادگی 
ب��رای نتایج ناگوار اتفاق ها باید در تالش ب��رای عالقه و پذیرش غافلگیری های 
حوزه کس��ب و کار باشیم. امروزه سازگاری با شیوه اید  ه پردازی ناگهانی و خلق 
راهکارهای در لحظه برای واکنش در برابر اتفاقات غیرمنتظره به عنوان یکی از 
گام های موفقیت در برندسازی تلقی می شود. بدون تردید هزینه های امیدواری 
به غافلگیری ها و توانایی برندمان برای تبدیل آنها به برگ برنده اش بس��یار زیاد 
خواهد بود، با این حال در جریان کنونی کسب و کار عدم توجه به آن امکان پذیر 

نیست.
استراتژی برند برای اتفاق های غیرمنتظره

امروزه برندها باید با شیوه های قدیمی و باستانی خلق استراتژی برند و برندسازی 
خداحافظی کنند. الگوی قدیمی اس��تراتژی برند ویژه دوران صنعتی و شیوه تفکر 
بازارهای توده ای اس��ت. در این گونه از طراحی اس��تراتژی برند فقط به محصول یا 
س��رویس یک شرکت توجه می ش��د. در نتیجه تصور برندها از مشتریان یک گروه 
کامال ش��بیه به هم، با نیازهای یکس��ان و عالقه مند به کلیش��ه های رایج در زمینه 
تبلیغات و برندسازی بود. همانطور که انتظار می رود، در این مدل خبری از توجه به 

درک عمیق تر مشتریان از یک برند و نیازهای متنوع آنها نیست. 
الگوی طراحی استراتژی برند در دوران کنونی کامال متفاوت از شیوه های قدیمی 
اس��ت. به این ترتیب توجه به فردیت و سلیقه شخصی گروه های مختلف مشتریان 
ضرورت دارد. اینجا محصول و س��رویس یک شرکت فقط بخشی از استراتژی برند 
محس��وب می ش��ود. نتیجه چنین امری تلقی مش��تریان به عنوان بخش مهمی از 
اس��تراتژی برند اس��ت. چنین دیدگاهی در الگوهای قدیمی هرگز وجود نداش��ت. 
وقتی مش��تریان بخشی از اس��تراتژی برند ما باشند، درخواست از آنها به منظور به 
اش��تراک گذاری دیدگاه و نظرات شان با ما کامال طبیعی خواهد بود. به این ترتیب 
فهم ما از مش��تریان مان افزایش چش��مگیری خواهد یافت. به طور طبیعی چنین 
امری به معنای کاهش سطح غافلگیری برند ما خواهد بود. همچنین وقتی شناخت 

بهتری از مشتریان داشته باشیم، توانایی برندمان در زمینه استفاده بهینه از اتفاقات 
غیرمنتظ��ره افزای��ش می یابد. به این ترتیب دیگ��ر رویدادهای غیرمنتظره موجب 

شکست یا ناکامی برند ما نخواهد شد. 
چگونه اتفاقات غیرمنتظره را به مزیت کسب و کار و برندمان 

بدل کنیم؟
نخستین گام در این راستا غلبه بر ترس مان از رویدادهای دارای عنصر غافلگیری 
اس��ت. البته این امر به معنای بی توجهی به آنها نیس��ت. در حقیقت ما باید آگاهی 
مناسبی در زمینه تعامل با چنین رویدادهایی کسب کنیم. در اینجا امکان استفاده 
بهین��ه از کتاب قوی س��یاه وجود دارد. نکته مه��م در اینجا توجه به ماهیت منفی 
رویدادهای ناگهانی اس��ت. به این ترتیب بیشتر تمرکز ما به جای استفاده بهینه از 
چنین رویدادهایی باید معطوف به دفع ضررهای احتمالی باشد. فقط در مرحله بعد 
باید به سراغ کسب سود رفت. در غیر این صورت برندمان دچار غافلگیری و ناکامی 
در پیش��برد اهدافش خواهد شد. اگر فرآیند مواجهه با رویدادهای ناگهانی افزایش 
یابد، به تدریج برند ما درگیر بحرانی همه جانبه خواهد شد. در اغلب موارد شکست 

برندها و خروج شان از بازار کسب و کار در پی چنین بحران هایی روی می دهد. 
ش��یوه درس��ت برای طراحی اس��تراتژی برند ش��روع با تفکر پیرامون مشتریان 
اس��ت. ضامن موفقیت یک اس��تراتژی برند شناخت مناسب از مشتریان و توجه به 
کوچک ترین س��یگنال های ارسالی آنهاست. به این ترتیب باید پیش از بروز نگرانی 
در مش��تریان نس��بت به رفع آن اقدام کرد. همچنین شناخت سریع تغییر سلیقه 
مخاطب و پاسخ مناسب بدان ضروری به نظر می رسد. بهترین شیوه برای موفقیت 
در زمینه برندس��ازی و طراحی استراتژی برند نگاه به سیگنال های ارسالی از سوی 
مشتریان است. متاسفانه بس��یاری از برندها به جای چنین کاری به صورت مداوم 
در پی بررس��ی وضعیت فعالیت رقبا هس��تند. این امر حالتی انفعالی به استراتژی 
م��ا خواهد داد. به این ترتیب نوآوری مورد نیاز برای موفقیت در امر برندس��ازی از 
بین می رود. ریس��ک پذیری همیشه یکی از تکنیک های عالی برای کسب موفقیت 
در زمینه برندس��ازی اس��ت، با این حال در دنیای کنونی پذیرش هر نوع ریس��کی 
امکان پذیر نیست. به همین دلیل باید ریسک های موجود را شناسایی و مطمئن ترین 
آنها را انتخاب کرد. به این ترتیب فرصت مناس��بی در اختیار برندمان برای نمایش 

توانایی ها و مهارت ها قرار خواهد گرفت. 
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برند یک س��ازمان از دی��دگاه مدیران آن ش��کل و تاثیر می پذی��رد. به ویژه در 
شرکت های کوچک و میان رده این تاثیر بسیار زیاد خواهد بود. دیدگاه ها و باورهای 
مدیرعامل، صاحب کسب و کار یا کارآفرین هسته اولیه ماهیت یک برند را می سازد. 
به این ترتیب افق پیش روی یک برند کامال به نظر و شیوه عملکرد مدیران شرکت 

بستگی دارد. 
م��ن در طول زمان ه��ای طوالنی دلیل اصلی عقب ماندگی بس��یاری از برندها از 
جریان توس��عه و رش��د در چیزی به غیر از بازاریابی نادرست یا کمبود مناسب در 
دس��ترس یافته ام. از نظر من دلیل اصلی ناتوانی یک برند در توس��عه دیدگاه اصلی 

رئیس آن است. 
مدیران موفق دارای سه دیدگاه اصلی در زمینه مدیریتند. این نقطه نظرها به آنها 
در زمینه فراهم س��ازی مقدمات رشد و توسعه برندشان کمک می کند. هدف اصلی 

من در این مقاله بررسی این سه دیدگاه است. 
توسعه اطالعات در مقابل حفظ و نگهداری از آن

در ش��روع یکی از دوره های آموزشی بازاریابی مسئول ارشد دوره جمله جالبی را 
به عنوان خوش آمدگویی خطاب به ش��اگردها بیان کرد: »در روز نخست دوره سه 
روزه مان شما امکان دسترسی به هرگونه محتوایی برای حل تمرین ها و پاسخگویی 
به پرس��ش معلم ها را دارید. به یاد داش��ته باش��ید محتوای در دسترس شما فقط 

محتواست. هر چقدر هم که با کیفیت یا خارق العاده باشد.«
دیدگاه مس��ئول دوره آموزش��ی مذکور در تضاد کامل با س��ایر آموزش��گاه های 
بازاریابی قرار داشت. یکی از مدیران آموزشگاه های رقیب به شدت نسبت به رویکرد 
تازه آموزش��گاه مذکور احس��اس حس��ادت کرد. اگرچه در طول سخنرانی آغازین 
آموزش��گاه هیچ اشاره ای به اقتباس یا اخذ ایده  شیوه آموزشی تازه از دیگران نشد، 

با این حال رئیس آموزشگاه رقیب اعتقاد محکمی درباره سرقت ایده اش داشت. 
تفاوت رویکرد دو شرکت در برخورد با ایده های تازه چه بود؟ به راستی چرا یک 
آموزشگاه با رویکردی متفاوت ادعای سرقت ایده اش از سوی رقیب خود را کرد؟ به 
نظر من در مثال فوق آموزشگاه نخست به فراوانی ایده ها و ترکیب آنها در راستای 
پرورش روش آموزش��ی تازه اعتقاد دارد. در س��وی دیگر آموزشگاه دوم به اقتباس 
کامل ایده سایر رقبا متعهد است. به همین دلیل ماهیت کار آنها با هم متفاوت است. 

دلیل اصلی ادعای سرقت ایده از سوی آموزشگاه دوم نیز مشاهده برخی از المان های 
شیوه آموزشی شان در الگوی ترکیبی رقیب بود. 

در عصر اطالعات توانایی ایجاد و به اش��تراک گذاری اهمیت بس��یار بیشتری از 
توانایی خلق و نگهداری از اطالعات دارد. بدون تردید دیدگاه موردنظر من بس��یار 
ساده به نظر می رسد. وقتی دیدگاه یک برند براساس انتشار هرچه بیشتر اطالعات 
و داده های مفید باشد، محبوبیتش در میان مشتریان افزایش خواهد یافت. به این 
ترتیب رابطه صمیمی تری میان آن برند با مشتریان و سایر برندها برقرار خواهد بود. 

توانمندسازی در برابر کنترل دیگران
ذهنیت کنترل گرایی میراث دوران صنعتی است. در آن دوران مدیران شرکت ها 
از الگوی کنترل و هدایت برای دستیابی به نتایج دلخواه استفاده می کردند. اگرچه 
در آن زمان این شیوه تاثیرگذاری باالیی داشت، با این حال دنیای کنونی با استفاده 

از چنین شیوه ای در تضاد است. 
اکنون مدیران موفق دستیابی به نتیجه مورد انتظار برندشان را با همکاری آزادانه 
کارمندان پیش می برند. در این سیستم کنترل و هدایت مستقیم کارمندان جایی 
ندارد. وقتی به جای یک سیس��تم بسته و کنترل محور به افراد آزادی عمل دهیم، 
نتیجه امر انگیزه بیش��تر آنها برای مشارکت در کار و ایده پردازی خواهد بود. بدون 

تردید برند ما از چنین وضعیتی بیشتر از همه سود می برد. 
ایجاد فضای کاری براساس الگوی توانمندسازی نیازمند توجه به سه معیار مهم 

است:
• نیت آش��کار: هیچ چیز بدون اراده و تصمیم مدیر ش��رکت شروع نمی شود. به 
این ترتیب ش��روع فرآیند توانمندسازی کارمندان با تصمیم مستقیم مدیر شرکت 

آغاز خواهد شد.
• تعریف فضای فعالیت آزادانه: سیستم های کنترل محور یا طراحی بروشور برای 
فعالیت کارمندان در تضاد مس��تقیم با آزادی عمل و پ��رورش خالقیت کارمندان 
است. به این ترتیب شرکت ما باید دامنه مشخصی را به عنوان فضای آزادی عمل 
کارمندان تعریف کند. به این ترتیب دیگر کارمندان برای ریسک  پذیری و آزمایش 

ایده های مختلف در دامنه آن محدوده مانعی نخواهند یافت. 
• خلق ش��رایط مناسب: توانمندس��ازی کارمندان به صورت خود به خودی روی 
نمی دهد. مدیران باید از ش��یوه های تازه، امکانات و اس��تراتژی نو برای پیاده سازی 
چنین طرحی اس��تفاده کنند. خلق شرایط مناس��ب برای توانمندسازی کارمندان 

معیار سوم بحث ما را تشکیل می دهد. 

وقتی یک ش��رکت از الگوی کنترل محور به سوی توانمندسازی کارمندان پیش 
می رود، باید همکاری کارمندان را جلب کند. به این ترتیب س��اماندهی امور بسیار 

راحت تر خواهد بود. 
انتخاب دیدگاه رشدمحور

دیدگاه هیچ مدیری از روز اول بدون تغییر باقی نمی ماند. هر مدیری توانایی ایجاد 
تغییر در س��بک فعالیت ش��رکتش را دارد. در حقیقت، به منظور دستیابی به رشد 
و توس��عه برندمان ایجاد تغییر در حوزه مدیریتی ضروری است. برندهای ناموفق و 
شکست خورده عمدتا به دلیل ناتوانی در زمینه اخذ رویکردها و دیدگاه های تازه با 

ناکامی مواجه می شوند. 
همه پیش��رفت ها و توسعه یک برند از یک انتخاب ساده شروع می شود: آیا شما 

مایل به رشد هستید؟
محدودیت ها و ترس های شیوه کنترل محور و مبتنی بر حفظ حداکثری اطالعات 

به این ترتیب است:
• ترس از دست دادن کنترل
• ترس از موفقیت و لوازم آن

• ترس از شکست
• ترس از تجربه های ناشناخته

• ترس از تغییر
فرق��ی ن��دارد چه چیزی ما را عقب نگه م��ی دارد، در هر صورت آن عنصر تحت 
عن��وان محدودیت و ترس طبقه بندی می ش��ود. این ترس موجب کاهش خالقیت 
س��ازمانی و ناتوانی برندمان در سازگاری با ش��رایط تازه خواهد شد. اگر یک مدیر 
به س��وی دیدگاه رش��دمحور تغییر جهت دهد، امکان اس��تفاده مناسب از توانایی 
کارمندان و فضای ایجادشده در شرکت برای رشد و توسعه هرچه بیشتر برند وجود 
خواهد داش��ت. به این ترتیب بار سنگین توسعه و دستیابی به موفقیت میان تمام 

اعضای شرکت پخش خواهد شد. 
همه برندهای بزرگ توس��ط افراد باهوش، عالقه مند به کارش��ان و خالق ایجاد 
ش��ده اس��ت. اگر یک مدیر توانایی های فوق را داشته باش��د، هیچ مانعی بر سر راه 
اخذ دیدگاه رش��دمحور نخواهد یافت. دلیل این امر نیز مشخص است. اخذ رویکرد 
رش��دمحور نیازمند توانایی های عجیب و غریبی نیست. فقط باید مزیت های آن را 

به خوبی شناخت. 
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3دیدگاه مدیریتی کاربردی برای توسعه برند

با هوش مصنوعی مونالیزا زنده می شود
با ه��وش مصنوعی مونالی��زا حرف می زند، س��ر را می چرخاند و 

لبخندش را تغییر می دهد.
آزمایش��گاه هوش مصنوعی سامس��ونگ در روس��یه ب��ا موفقیت 
تصاوی��ر چهره های اثر معروف داوینچی، مونالیزا و افراد مش��هوری 
مثل مرلین مونرو و آلبرت اینیش��تین را به تصاویر متحرک تبدیل 

کرده است.
محققان پش��ت این فناوری، هن��ر متحرک فوق را فقط با تصاویر 
ثابت این افراد خلق کردند. این گام بعدی در مسیر حرکت به سوی 
»تقلب های جدی و ش��دید« است و چش��م اندازی برای آن گروه از 
افراد به شمار می رود که با استفاده از عکس های مختلف ویدئوهای 

جعلی می سازند و در دل مخاطبان ترس می افکنند.
دانشمندان در پی انتخاب ویژگی های متحرک چهره های افراد و 
به کارگیری تکنیک »عروسک  س��ازی«، آنها بر روی این عکس ها و 

آثار هنری قرار دادند.
درخص��وص مونالیزا، این تیم نش��ان می دهد که چگونه ش��کل 
ظاهری نقاش��ی متحرک با فیلم هایی از افراد مختلف فرق می کند. 
نویس��ندگان ای��ن تحقی��ق از روش فوق به عنوان »مدل س��رهای 
س��خنگوی بسیار واقعی و شخصی« از نقاشی ها و انسان ها مثل هم 

نام می برند.
با ای��ن وجود، نگرانی ه��ای زیادی بابت این موضوع مطرح ش��د 
ک��ه چگونه عمر فناوری فوق می تواند به اش��تباه در جهان تبلیغات 
سیاسی پایان یابد. در سال 2۰1۸ میالدی، قانونگذاران در واشنگتن 
روی این نکته تایید کردند که ویدئوهای دروغین تهدیدهایی برای 

امنیت ملی محسوب می شوند.
لبخن��د نمادین مونالیزا برای قرن ها عاش��قان هنر را جادو کرده 

است. این بار، شما می توانید با اندکی تغییر از آن لذت ببرید.

زنبورها طعم مک دونالد را می چشند
در حالی کوچک ترین ش��عبه مک دونالد در سرتاس��ر جهان س��ر 
و ص��دا برپ��ا کرده اس��ت که حتی برگر نیز س��رو نمی کن��د. واقعا 
اینجا هیچ اثری از س��یب زمینی س��رخ کرده، شیک و برگر براساس 
فرضیات قبلی نیست و فقط عسل سرو می شود. کوچک ترین شعبه 

مک دونالد در سرتاسر جهان در حقیقت یک کندوی عسل است.
برخی ش��عبه های مک دونالد در سوئد روی پشت بام های خود 
کندوی عس��ل را ق��رار می دهند. این اقدام مبتکرانه در س��طح 
محلی از یک فرانش��یز ش��روع ش��د، اما اکنون در حال رش��د و 
توس��عه اس��ت و پنج عضو دارد. در وضعیت فعلی فرانش��یزهای 
بیش��تری به این علت به طرح می پیوندند تا ابتکار فوق را جشن 
بگیرند که البته بخشی از کار زیست محیطی مک دونالد سوئد به 
شمار می رود. جمعیت زنبورهای عسل همه جای جهان کاهش 
یافته اس��ت و این ی��ک تالش برای کمک به گرده افش��انی آنها 

محسوب می شود.
 Nord« در راستای ادای احترام به این تالش ها، آژانس تبلیغاتی
DDB« احتماال کوچک ترین شعبه رستوران مک دونالد در سرتاسر 
جهان را راه اندازی ک��رده که در قالب یک کندوی کامال کارآمد به 
آن لقب »McHive« را داده اس��ت. زنبورها از طریق درب اصلی 
وارد کندو می ش��وند. رستوران یک دریچه McDrive )مخصوص 
تحوی��ل غذا درون خ��ودرو( و صندلی هایی در فض��ای باز نیز دارد. 
McHive توس��ط برنده جوای��ز مختلف، ط��راح صحنه، نیکالس 
نیلسون، دیزاین شد. این رستوران در 21 ماه مه با جمع آوری پول 
 Ronald McDonald از ن��وع خیریه برای س��ازمان های خیریه
house به فروش گذاش��ته و به یک فرانش��یز به قیمت بیش از 1۰ 

هزار دالر فروخته شد.

انتقام هوآوی از اپل گران تمام می شود؟
تحری��م هوآوی به وس��یله ترامپ خبر بدی ب��رای چین بود، در 
حالی که این اتفاق به طور موثر دومین س��ازنده بزرگ گوشی تلفن 
هوش��مند در سرتاسر جهان را از بزرگ ترین منبع درآمدش محروم 
می کرد، اما چین نیز به ش��دت در صدد مقابله با آن اس��ت و اپل – 
س��ومین سازنده بزرگ گوشی هوش��مند در جهان – می تواند جزو 

یکی از کسانی باشد که از عواقب آن رنج خواهند برد.
تحلیلگر موسس��ه Goldman Sachs در قالب یادداشتی برای 
سرمایه گذاران تخمین زد، چنانچه چین تصمیم بگیرد که به منظور 
تالفی تحریم ایاالت متحده آمریکا فروش محصوالت Apple را در 
کش��ورش ممنوع کند، 2۹درصد از س��ود Apple کم خواهد شد. 
1۷درصد از فروش محص��والتApple در چین اتفاق می افتد، در 
نتیجه چنین حرکتی بدون شک ناتوان کننده خواهد بود. آیا به نظر 
شما، این یک سناریو تئوریک است و چین نباید ورای سیاست های 
زمان حال Apple را تحریم کند؟ حال آنکه همین حرف در مورد 

تحریم هوآوی نیز مصداق دارد.
از سوی دیگر، رقم 2۹درصد فقط برآوردی از ضرر Apple است 
ک��ه برند باید فروش دس��تگاه هایش را متوقف کن��د. همان طور که 

می دانید، محصوالت Apple نیز در چین ساخته می شوند.
اگ��ر چین تصمیم بگی��رد که در ط��ول روند تولی��د تلفن وقفه 
بین��دازد، Apple با عواقب بس��یار فوری بیش��تری مواجه خواهد 
ش��د. از نقطه نظر تحلیلگ��ران Goldman، حرکت فوق احتماال 
در بلندم��دت غیرعاقالن��ه خواهد بود و در همی��ن حال پیامدهای 
منفی برای اکوسیس��تم فناوری و اشتغال محلی خواهد داشت، اما 
این یک احتمال ترس��ناک برای »Cupertino«، به عنوان بخشی 
از مجموع��ه Silicon Valley اس��ت. در همی��ن حال تعدادی از 
شرکت های آمریکایی همچنان محصوالت شان را در چین می سازند. 
از س��وی دیگر، به دلیل افزایش تعرفه ها، Apple در صدد است تا 
واحده��ای تولیدی خود را به خارج از کش��ور منتقل کند، اما فقط 

حرفش آسان است.
در ص��ورت ع��دم توافق میان چین و ایاالت متح��ده آمریکا، این 
جن��گ تجاری قابلی��ت آن را دارا اس��ت که تاثیر مهم��ی بر روی 

چشم انداز فناوری داشته باشد.
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ش��بکه های اجتماعی فرصت منحصر به فردی را ب��رای ارتباط با طرفدارها و 
فالوورهای هر برندی فراهم می کند. بس��یاری از کسب و کارها مدت زمان بسیار 
محدودی برای تعامل رو در رو با مخاطب هدف شان دارند. همچنین بسیاری از 
بردهای آنالین نیز هرگز مخاطب هدف شان را در دنیای واقعی مالقات نخواهند 
کرد. در این میان تالش برای تعامل با مش��تریان از طریق شبکه های اجتماعی 
راهکاری مناس��ب در جهت خلق هویتی منحصر به فرد برای برندمان و افزایش 

تمایل مشتریان در راستای خرید بیشتر است. 
نکت��ه مهم درخصوص تعام��ل با مخاطب به صورت آنالین رقابت ش��دید در 
ش��بکه های اجتماعی اس��ت. به این ترتیب در عمل بای��د خالقیت زیادی برای 
موفقیت در ش��بکه های اجتماعی صرف کرد. در این مقاله من به بررس��ی پنج 
راهکار کاربردی برای تعامل تاثیرگذاری با طرفدارها و فالوورهای برندمان خواهم 

پرداخت.
1. تاثیر ویدئوهای زنده

ام��روزه ویدئو بدل به محبوب ترین فرمت میان کاربران ش��بکه های اجتماعی 
شده است. نظرس��نجی ها و پژوهش های بسیاری در زمینه افزایش خیره کننده 
استفاده از ویدئو در دنیای اینترنت وجود دارد. خوشبختانه هنوز هم ویدئو توانایی 

جلب نظر مردم را دارد. 
بس��یاری از بازاریاب ه��ا در ح��ال اس��تفاده از فرمت ویدئوی��ی در طرح ها و 
کمپین های خود هس��تند. به عنوان یک برند جویای موفقیت استفاده از فرمت 
ویدئویی کافی نیست. به این ترتیب باید هدف جذاب تری را دنبال کرد: استفاده 
از ویدئوهای زنده. استفاده از سرویس پخش ویدئوی آنالین به چند دلیل عمده 
بسیار تاثیرگذار است. نخستین دلیل آن جریان واقعی و در لحظه ویدئوست. به 
این ترتیب خبری از تدوین و گزینش بخش های برتر نخواهد بود. امروزه مشاهده 
تمام واقعیت یکی از خواسته های مهم مشتریان از برندهاست. همچنین به دلیل 
ماهیت پخش آن در زمان محدود انگیزه کاربران برای مش��اهده ویدئو زنده نیز 
افزایش خواهد یاف��ت. مزیت اصلی ویدئوهای زنده امکان تعامل آنی با مخاطب 
اس��ت. امکان پاسخگویی به درخواس��ت ها و پرسش های مخاطب ها و همچنین 
نمایش جلوه های مختلف صحنه به درخواس��ت آنه��ا از جمله مزیت های جالب 

تکنیک حاضر محسوب می شود. 
برخ��ی از صاحب��ان کس��ب و کار در مورد اس��تفاده از س��رویس ویدئو زنده 
تردیدهایی دارند. این امر به طور عمده در زمینه دش��واری های احتمالی تعامل 
زن��ده و بدون برنامه مدون قبلی با مخاطب اس��ت. توصیه من در اینجا طراحی 
برنامه ای پیرامون ش��یوه پیشبرد بحث در ویدئو زنده است. به این ترتیب امکان 
گفت وگویی جذاب با مخاطب هدف فراهم خواهد شد. استفاده از الگوی پرسش 
و پاسخ یکی از راهکارهای ساده و در عین حال تاثیرگذار برای جلب نظر مخاطب 

هدف است. 
اس��تفاده از ویدئوهای زنده بدون اطالع رسانی قبلی چندان موثر نخواهد بود. 
مخاطب هدف برندمان باید از زمان دقیق برگزاری ویدئوی الیو باخبر باش��د. به 
این ترتیب فرصت برنامه ریزی برای حضور در ویدئوی موردنظر را خواهد داشت. 
ارس��ال ایمیل یا اطالع رس��انی در همان پلتفرم های اجتماعی گزینه مطلوبی به 

نظر می رسد. 
2. ایجاد مسابقه های دوستانه

مس��ابقات آنالین یکی از راهکارهای جذاب برای افزایش شهرت و محبوبیت 

برندمان اس��ت. این نوع رقابت ها فرصت ش��کوفایی خالقی��ت و خلق تجربه ای 
لذت بخش از حضور برندمان در ش��بکه های اجتماعی را برای مخاطب به ارمغان 

می آورد. 
بدون تردید هر برندی برای ایجاد مس��ابقه اش باید زمان مناسبی را اختصاص 
ده��د. به عنوان مث��ال، در صورت اقدام به معرفی محصول��ی جدید از مخاطب 
ه��دف در مورد نظراتش پیرامون کیفیت، س��طح کاربرد و البته قیمت محصول 
س��وال کنید. به عنوان جایزه به بهترین پاس��خ هدی��ه ای )معموال از محصوالت 
برندمان( اعطا کنید. همچنین در صورت فعالیت به عنوان یک ش��رکت پخت و 
عرضه کیک در روز جهانی دونات مس��ابقه برترین دونات های کاربران را ترتیب 
دهید. این ایده ها در عین سادگی فرصت تعامل بیشتر برندمان با مخاطب هدف 

را فراهم خواهد کرد. 
چنین مس��ابقه هایی وقتی برندمان در تالش برای ترغیب مخاطب به فعالیت 
بیش��تر باشد، تاثیر بس��یار بهتری برجای می گذارد. به طور معمول برندها برای 
دسترسی ساده تر به محتوای تولیدی کاربران از هشتگی ویژه استفاده می کنند. 
به این ترتیب تمام مس��ابقه از طریق هماهنگی با هشتگ و انتشار پست با درج 

آن صورت می گیرد. 
بدون تردید هر مسابقه ای باید برنده ای نیز داشته باشد، با این حال اعالم یک 
فرد به عنوان برنده مس��ابقه تنها راهکار پیش روی ما نیس��ت. در الگوی مدرن 
مسابقات آنالین تالش اصلی برندها در اعالم شمار بسیار زیادی از مخاطب های 
هدف به عنوان برنده اس��ت. به ای��ن ترتیب رابطه میان برند ما و مخاطب هدف 
بهبود ویژه ای خواهد یافت. انتخاب جایزه ای ویژه و جذاب بخش پایانی مس��ابقه 
آنالین ما خواهد بود. این جایزه باید ارزشمند و در ارتباط با ماهیت برندمان باشد. 
به همین دلیل اغلب برندها از محصوالت خود به عنوان جایزه استفاده می کنند. 

3. ترتیب روزهای همراه با کارمندان
ش��بکه های اجتماعی پیرام��ون برقراری رابطه فرد با فرد ش��کل گرفته اند. به 
همین دلیل برندها نیازمند نمایش جلوه ای انس��انی هس��تند. یکی از ایده های 
مناس��ب در این راستا دعوت از کارمندان برای مدیریت اکانت برندمان در طول 
بعضی از روزهای خاص اس��ت. در این روزها کارمندان امکان صحبت با فالوورها 
در مورد تجربه فعالیت در شرکت و همچنین نمایش پشت صحنه کسب و کار را 
خواهند داشت. بدون تردید همه کاربران آنالین از مشاهده پشت صحنه برندهای 

مورد عالقه شان هیجان زده خواهند شد. 
اس��تفاده از تکنیک نمایش پش��ت صحنه کس��ب و کار و تالش برای نمایش 
جلوه ای انس��انی از برندمان نه تنها باعث بهبود نتایج بازاریابی ما می ش��ود، بلکه 
رابطه ای ش��خصی بین ما و مخاطب هدف نیز ایجاد خواهد کرد. این امر فرصت 
افزودن چهره ای مش��خص و انس��انی به لوگو و ماهیت کلی برندمان را می دهد. 
همچنین میزان اهمیت موقعیت کارمندان ش��رکت را نیز نش��ان می دهد. اغلب 
برنده��ای ب��زرگ کار خ��ود را از نمایش همی��ن جلوه های ج��ذاب به مخاطب 
هدف ش��ان ش��روع کرده اند. به این ترتیب در برنامه بلندمدت شان تعامل مداوم 
با مش��تریان به صورت شخصی سازی شده قرار داشته است. اگر به نحوه فعالیت 
برندهای بزرگ نگاه کنید، آنها به س��ادگی توانایی تعامل با مخاطب و جلب نظر 
آنها را دارند. هیچ شیوه ای به اندازه ترغیب تیم کارمندان به گفت وگوی مستقیم 

با مشتریان توان ایجاد چهره ای جذاب و خودمانی از برندمان را ندارد.
4. مشارکت در فعالیت های هیجان انگیز

سایت رسمی ما محلی برای نمایش جلوه حرفه ای برندمان است، با این حال 
اکانت رسمی مان در ش��بکه های اجتماعی داستان متفاوتی دارد. در شبکه های 
اجتماعی هدف اصلی ما نمایش جلوه ای جذاب و هیجان انگیز از برندمان است. 

ب��دون تردی��د نمایش جل��وه ای جذاب از طری��ق مش��ارکت در فعالیت های 
هیجان انگیز برای هر کسب و کاری معنای متفاوتی دارد. شاید برخی از برندها به 
دلیل ماهیت کاری شان توانایی استفاده از المان های هیجان انگیز به شیوه مرسوم 
را نداشته باشند، با این حال چنین امری به معنای ناتوانی کلی آنها در این زمینه 
نخواهد بود. در اینجا همه چیز با میزان خالقیت برندمان در تعریف موقعیت های 

تازه گره می خورد. 
استفاده از المان هایی نظیر میم ها )تصاویر خنده دار به همراه متن(، انواع گیف، 
اموجی های جذاب و اس��تیکرهای گوناگون از جمله راهکارهای افزودن هیجان 
و جذابی��ت به نمای کلی اکانت برندمان در ش��بکه های اجتماعی اس��ت. بدون 
تردید تالش برای استفاده از گزینه های تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی بسیار 
وسوس��ه کننده خواهد بود، با این حال باید محدودیت های بودجه برندمان را به 
یاد داشته باشیم. در غیر این صورت کمپین تبلیغاتی مان در شبکه های اجتماعی 
نیمه کاره باقی خواهد ماند. متاس��فانه برندهای بس��یاری به دلیل عدم توجه به 

تقسیم مناسب بودجه شان با چنین مشکلی مواجه می شوند. 
نکت��ه مهم در مورد فعالیت هیجان انگیز در ش��بکه های اجتماعی پیوند آن با 
فرهنگ عامیانه هر کشور است. به این ترتیب کار برای برندهای بزرگ  فعال در 
کش��ورهای مختلف سخت می شود. درست به همین دلیل اغلب برندهای بزرگ 
اقدام به ایجاد اکانت های جداگانه برای خود در کش��ورهای مختلف می کنند. به 
این ترتیب فرصت آنها برای تعامل با هر گروه از مخاطب های هدف ش��ان بیشتر 

خواهد شد. 
5. ضرورت گشودن دری به سوی گفت وگو

وقت��ی برند م��ا مخاطب وفاداری به خ��ود پیدا می کند، بای��د در تالش برای 
حفظ او باش��د. به همین دلیل اغلب برندها برنامه ای منس��جم برای گفت وگوی 
هرچه بیشتر با مخاطب های شان دارند. در شبکه های اجتماعی پاسخ به کامنت 
مخاطب به وسیله یک تشکر ساده به معنای پایان گفت وگو خواهد بود. به جای 
چنین جمالت س��اده ای چرا نباید یک پرسش را مطرح کرد؟ این امر به فعالیت 
و گفت وگوی بیش��تر کاربران با برند ما یا با یکدیگر کمک خواهد کرد. استفاده 
از چنین روشی به افزایش سطح تعامل و بهبود رابطه برندمان با مخاطب کمک 

شایانی خواهد کرد. 
اجازه دهید فرض کنیم ش��ما یک عتیقه فروشی دارید. شما به منظور تعامل 
با مخاطب هدف تان در وبالگ رس��می  خود اقدام به انتشار مطلبی تخصصی در 
مورد شیوه نگهداری مناسب از چوب های قدیمی می کنید. وقتی یکی از کاربران 
کامنتی تحت عنوان »مطلب تان بس��یار عالی بود« منتش��ر می کند، واکنش ما 
به این نظر نباید تش��کری ساده باش��د. طرح پرسشی پیرامون نظر آنها در مورد 
نحوه مطلوب نگهداری از چوب های قدیمی گزینه هیجان انگیزتری برای گسترش 

سطح گفت وگو خواهد بود. 
تکنیک مورد بحث در این بخش نه تنها به ش��ما در زمینه گس��ترش س��طح 
گفت وگو با مخاطب کمک می کند، بلکه جایگاه برندمان را نیز به یک کارشناس 
ماه��ر در حوزه فعالیتش ارتقا خواهد داد. به این ترتیب ش��اید دفعه بعد پس از 
دریافت یک کامنت و تالش برای گفت وگوی بیشتر با مخاطب مورد نظر وی بدل 

به مشتری برندتان شود. 
شبکه های اجتماعی بهترین فضا برای ایجاد رابطه ای شخصی با مخاطب هدف 
اس��ت. وقتی ما در ت��الش برای خلق محتوایی جذاب ب��رای مخاطب هدف مان 
هس��تیم، فرصت کافی برای بهبود وضعیت برندم��ان و پیگیری اهداف دیگر به 
شیوه آنالین وجود دارد. به شرط اینکه راهکار مناسب آن را نیز به خوبی بدانیم. 
ducttapemarketing :منبع

راه هایی برای افزایش شانس پذیرش محصول 
جدید در بازار

قانع کردن بازار برای پذیرش محصول یا راه حل جدید، سخت ترین 
کار هر اس��تارت آ پی است، اما رعایت نکات کلیدی، شانس موفقیت 

محصول را افزایش می دهد.
کارآفرین��ان، هم��راه در تالش هس��تند تا با اس��تفاده از آخرین 
تکنولوژی، نیازهای پنهان مردم را برطرف کنند. محصوالت قدیمی 
نمی توانند نیازهای فعلی بازار را تأمین کنند، اما از طرفی محصوالت 
جدید نیز اگر به درس��تی به مش��تری معرفی نشوند، شانسی برای 
پذیرش ندارند. به عنوان مثال چرخ ابزاری بود که در گذش��ته برای 
حرکت درش��که ها اس��تفاده می ش��د. این محصول به م��رور زمان 
توس��عه پیدا کرد و امروزه یکی از کلیدی ترین اجزای انواع وس��ایل 
نقلیه  پیش��رفته از جمله ماش��ین های الکتریکی اس��ت. یا به عنوان 
مثال شرکت تایل )Tile( توانس��ت راه حلی ساده برای یک معضل 
جهانی یعنی جا گذاش��تن یا فراموش ک��ردن کلیدها، تلفن همراه 
و س��ایر وسایل شخصی پیدا کند. دس��تگاه های بلوتوث این شرکت 
در طول زمان توس��عه پیدا کردند و امروزه در قفس��ه های فروشگاه 
به صورت جداگانه یا به عنوان بخش��ی از محصول سایر شرکت ها به 
فروش می رس��ند. دلیل موفقی��ت تایل چه بود؟ اینکه توانس��ت از 
یک س��خت افزار ساده برای حل مشکلی غیرقابل حل استفاده کند. 
قانع ک��ردن مردم و اینکه به آنها نش��ان دهید یک محصول جدید 
به درستی کار می کند، آسان نیست. الزمه  متقاعدکردن مشتری این 
اس��ت که نش��ان دهید راه حل ها یا محصوالت فعلی به  اندازه  کافی 
خوب یا دقیق نیس��تند. در ادامه به معرفی راه هایی می پردازیم که 

شانس پذیرش محصول جدید در بازار را افزایش می دهند.
1- نیازهای مشتری را درک کنید اما اهداف برند را فدای 

آنها نکنید
مطمئن��ا اولین گام در طراحی یک محصول، شناس��ایی نیازهای 
مش��تری اس��ت. طبق اعالم مرکز آمار Statista، حدود 1۴درصد 
از اس��تارت آپ ها به دلیل نادیده گرفتن مشتری شکست می خورند، 
بااین حال نمی توان همواره انتظارات مشتری را برآورده کرد و تمامی 
بازخوردها را در نس��خه  بعدی محصول ب��ه کار گرفت. بهترین کار، 
پیدا کردن یک راه حل میانه با اس��تفاده از بازخوردهای مش��تری و 

تخصص توسعه دهندگان محصول است.
به عن��وان مثال، یک ش��رکت تولیدکننده  تجهی��زات معدن را در 
نظ��ر بگیرید. یک��ی از بزرگ ترین اهداف چنین ش��رکت هایی، پیدا 
کردن راه حل برای کاهش مدت زمان بیکاری ماش��ین اس��ت. حال 
تصور کنید ش��رکتی بعد از درخواس��ت مش��تری ها و با استفاده از 
سنسورهای ماش��ین، مدت  زمانی بیکاری تجهیزات را کاهش داده 
است. مشتری ها تصور می کنند این ویژگی با کمک ردیابی موقعیت 
انجام شده است و بنابراین همه  آنها می خواهند روی محصول خود، 

یک موقعیت یاب یاGPS داشته باشند.
GPS عم��ر بات��ری را کاهش می ده��د و در ماش��ین هایی مانند 
حفرکننده ها کاربرد ندارند، بااین حال ش��رکت به نظر مشتری های 
خود اهمیت می دهد و یک نس��خه محدود GPS به ماش��ین هایش 
اضاف��ه می کند؛ زیرا گ��وش دادن و اجرایی ک��ردن کامل بازخورد 

مشتری، آنها را از هدف اصلی دور می کند.
2- روی پررنگ ترین دالیل نارضایتی تمرکز کنید

مشتری های مستأصل، بهترین مشتری های برند هستند زیرا حاضرند 
ه��ر راه حل جدیدی را امتحان کنند. اوب��ر بهترین مثال برای توضیح 
این نکته اس��ت. ایده  تاکس��ی آنالین اوبر نه تنها مش��کل ترافیک در 
رویدادهای شلوغ مانند کنس��رت و مسابقات ورزشی را حل کرد بلکه 
فرآیند تاکسی گرفتن را نیز راحت تر کرد. درواقع اوبر صنعت تاکسی های 
سنتی و قدیمی را متحول کرد. راه حل جدید اوبر، جایگزین خوبی برای 
یک راه حل قدیمی شد و دید مردم نسبت به حمل ونقل را عوض کرد. 
در این مثال مش��تری های مس��تأصل و ناامید از روش های قدیمی، به 

مشتری های هدف تبدیل شدند.
3- در مسیر خود باقی بمانید

گاهی اوقات اس��تارت آپ ها وسوسه می شوند هر نوع خدماتی را به 
مشتری های خود ارائه دهند. حتی موفق ترین شرکت ها مانند تسال 
نیز ممکن است چنین اشتباهی را مرتکب شوند. تسال در اواخر سال 
2۰1۶، یک ش��رکت فعال در زمینه انرژی خورش��یدی را به قیمت 
2.۶ میلی��ارد دالر خرید و با این کار بازار س��هام را نس��بت به خود 
بدبین کرد. تس��ال با این حرکت قصد داش��ت به شرکتی پیشرو در 
ساخت باتری تبدیل شود، اما نتیجه نهایی خوب نبود و کارشناسان 
به این نتیجه رس��یدند که تسال بهتر اس��ت روی مسیر اصلی خود 

یعنی ساخت ماشین های منحصربه فرد متمرکز بماند.
4- شانس پذیرش محصول را افزایش دهید

راه حل های تضمین نش��ده، با استقبال خوبی از سوی بازار روبه رو 
نمی ش��وند زیرا ت��ا زمانی که تمام جنبه های راه حل جدید بررس��ی 
نشده است، مردم تمایلی به امتحان کردن آن ندارند. به عنوان مثال، 
خریدن تشک جدید هزینه  زیادی دارد و اغلب مردم هنگام انتخاب 
تشک جدید، س��راغ برندهای ناش��ناخته و تضمین نشده نمی روند، 
بااین حال شرکت Casper ایده  جالبی برای این مشکل داشت. آنها 
به مش��تری ها اجازه می دادند 1۰۰ شب کیفیت محصول را امتحان 
کنند و درواقع با این روش، ریس��ک خریدن تشک به صورت آنالین 
را ب��رای مش��تری از بین بردن��د. امروزه درآمد این ش��رکت از مرز 
۶۰۰ میلیون دالر عبور کرده اس��ت و پیش��نهادهای خوبی از سوی 

سرمایه گذاران بزرگ دارد.
5- هم نیروهای باتجربه و هم نیروهای کم تجربه استخدام کنید

تجرب��ه کاری بس��یار مه��م و باارزش اس��ت اما نبای��د مهارت و 
توانایی ه��ای نیروه��ای کم تجربه ت��ر را نادی��ده گرف��ت. نیروهای 
کم تجربه، نمی توانند نتیج��ه  راه حل های قدیمی را پیش بینی کنند 
و به همین دلیل به مس��ائل با نگرشی جدید نگاه می کنند. به عنوان 
مث��ال، یک متخصص فروش باتجربه، به خوبی با مش��تری ها ارتباط 
برق��رار می کند، اما به دلیل طرز فکر قدیم��ی نمی تواند راه حل های 
جدی��د را به خوبی درک کن��د و به کار بگیرد. به همین دلیل هنگام 
اس��تخدام نیروهای جدید مطمئن ش��وید که آیا ای��ن افراد حاضر 
هس��تند روش های قدیمی را کنار بگذارن��د و از روش های جدیدتر 

برای حل مسائل استفاده کنند یا خیر.
متحول کردن بازار، کار آس��ان و راحتی نیست اما با تمرکز کردن 
روی هدف نهای��ی و رعایت نکات مهم می ت��وان عملکرد خوبی در 

این چالش داشت.
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کارآفرینان پرمشغله چگونه از سالمت جسم 
و ذهن شان مراقبت کنند؟

برای موفقیت کس��ب و کار و داشتن رضایت  فردی الزم است 
به س��المت جسم و ذهن خود اهمیت دهید. هر کسی می تواند 
با ایجاد تغییراتی کوچک در س��بک زندگی خود، شاهد مزایای 
فراوان آن باشد و از جسم و ذهن خود مراقبت کند. با ما همراه 

باشید تا با شیوه های مراقبت از جسم و ذهن آشنا شوید.
کارآفرینان مش��غله  زیادی دارند و گاهی از س��المت جس��م 
خود غافل می ش��وند. ایجاد عادت مراقبت از خود به شما کمک 
می کند از مشکالت سالمتی که ممکن است مانع کار کردن تان 

شود، اجتناب کنید.
ای��ن تمرین بهتری��ن راه حل برای ایجاد تع��ادل در زندگی و 
س��المت ذهن کارآفرینان پرمش��غله اس��ت. اگر به دنبال این 
هس��تید که چط��ور مراقبت از خ��ود را با وج��ود برنامه  زمانی 
پرچالش و س��اعت کاری زیاد تمرین کنی��د، راهکارهای زیر را 

امتحان کنید و عادات بهتری را در طول روز به دست آورید:
به سالمت جسمی خود اهمیت دهید

ش��اید نتوانید هر روز یک ساعت تمرین کنید. نگران نباشید، 
چراکه تحقیقات نش��ان داده اس��ت تمرین های ورزشی با بازه 
زمان��ی کوتاه ت��ر و به طور مداوم نی��ز می تواند هم��ان مزایا را 
برای ش��ما به دنبال داش��ته باش��د. پنج دقیقه وقت بگذارید تا 
محدوده های فیزیکی خود را چندین بار در طول روز گس��ترش 
دهید. از این زمان برای تمریناتی مانند پرش پروانه، کشش های 

ساده یا پیاده روی سریع استفاده کنید.
حتی می توانید از س��اعت ناهار خود استفاده کرده و به مدت 
نیم ساعت تمرینات ورزشی شدیدتر انجام دهید. یا به باشگاهی 
که در نزدیکی محل کارتان قرار دارد بروید. البته قبل از شروع 
کار به باشگاه بروید و برای صرفه جویی در زمان، همان جا دوش 

بگیرید و لباس کارتان را بپوشید.
کارشناس��ان می گوین��د انج��ام دادن ی��ک کار ب��ه صورت 
سیستماتیک خیلی بهتر از انجام هیچ کاری در بلندمدت است.

از ذهن خود مراقبت کنید
خیلی از ابعاد جامعه پیشرفت کرده است، اما هنوز هم تاسفی 
در رابطه با سالمت و بیماری روانی وجود دارد که ممکن است 

برخی ها را از درمان منصرف کند.
مراقبت از س��المت ذهن و روان به اندازه  س��المت جس��می، 
برای موفقیت ش��ما و کس��ب و کارتان الزم اس��ت. کارآفرینان 
همانند بقیه  مردم در معرض ابتال به افس��ردگی، استرس مزمن 
و اضطراب قرار دارند. به خاطر تحت فش��ار بودن برای رقابت با 

دیگران، بلندپروازی، مشغله های فراوان و . . ..
توصی��ه می کنیم به ذهن خود اهمیت دهید و در مواقع لزوم 
به مش��اور مراجعه کنید. پس به عنوان یک کارآفرین پرمشغله، 
مراجع��ه به مش��اور را در برنامه خود بگنجانید. درمان روش��ی 
موثر برای حفظ س��المت روانی و نیز حل مس��ائل جاری است. 
اگر وقت کافی برای مراجعه به دفتر مشاور را ندارید، از خدمات 
مش��اوره آنالین اس��تفاده کنید و از زمان خ��ود بهترین بهره را 

ببرید.
البت��ه یک تمرین مراقبه  منظم نیز می تواند حال تان را خوب 

کند و برای سالمت جسمانی شما مفید باشد.
تحقیقات دانشگاه هاروارد نشان داد افرادی که به طور منظم 
به مدت دو ماه تمرینات مدیتیش��ن انجام می دادند، پیش��رفت 
قاب��ل توجهی در بس��یاری از عالئم التهاب و بیماری داش��تند. 
مدیتیش��ن می تواند تمرکز را افزایش ده��د، اضطراب را پایین 

بیاورد و فشار خون را کاهش دهد.
برای انجام مدیتیش��ن نیاز نیس��ت یک ساعت چشمان تان را 
ببندید، بنشینید و مدام کلماتی را با خود تکرار کنید. بلکه 1۰ 
دقیقه مدیتیش��ن با ذهن آگاهی بعد از بیدار شدن از خواب یا 
قبل از اینکه به رختخواب بروید، کمک زیادی به شما می کند. 
ب��ا این کار می توانید در روزهای پرمش��غله و چالش برانگیز نیز 

آرام و متمرکز بمانید.
به تغذیه خود توجه کنید

برنام��ه غذای��ی یکی از م��وارد اصلی برای اهمی��ت دادن به 
سالمت جسمانی اس��ت. هر آنچه می خورید و می آشامید تاثیر 
مستقیم روی سیستم ایمنی، میزان انرژی و میزان خواب شما 

در شب دارد.
بس��یاری از کارآفرین��ان می گویند س��اعات کاری طوالنی و 
مش��غله های ف��راوان، مانع توجه به تغذیه مناس��ب می ش��ود. 
توصی��ه می کنی��م از س��رویس تحویل غ��ذا اس��تفاده کنید تا 
رژیم غذایی خود را بهبود دهید. این ش��رکت ها به ش��ما امکان 
می ده��د انتخاب های رژیمی مانند وگ��ن یا غذای بدون گلوتن 
داش��ته باش��ید و چند منو را از بین گزینه های موجود برای هر 
تحوی��ل انتخاب کنید. مواد اولیه معموال به بس��ته های کوچک 
و کنترل ش��ده تقسیم می ش��ود و به حداقل آماده سازی قبل از 

ترکیب نیاز دارند.
اگر خدمات غذایی را نمی پس��ندید، سعی کنید در تعطیالت 
آخر هفته برای روزهای هفته  پیش رو غذا بپزید. برای داش��تن 
تغذی��ه وب برنامه ریزی کنید و قبل از آماده س��ازی خریدهای 
الزم را انج��ام دهی��د. بیش��تر اف��راد در روز پنجش��نبه تم��ام 
خریده��ای خ��ود را انجام می دهن��د و بعدازظه��ر جمعه را به 

پخت و پز و فریزکردن می پردازند.
برای اینکه بدن س��المی داش��ته باش��ید، به س��راغ غذاهای 
کم ارزش )جانک فود( و فس��ت فودها نروید. خیلی از کارآفرینان 
پرمشغله توجهی به ساعت غذای خود ندارند و آنقدر در جلسات 
کاری غرق می شوند که ناگهان قندخون شان از شدت گرسنگی 
اف��ت می کند. در این زمان انتخاب غذا و میان وعده س��الم کار 
بس��یار سختی اس��ت، س��عی کنید تنقالت و میوه های سالم را 
در ظروف دربس��ته در یخچال بگذارید. بدی��ن ترتیب، هر روز 
وقتی می خواهید از خانه بیرون بزنید ظرف خوراکی های س��الم 
را بردارید تا در زمان گرس��نگی به س��راغ مواد غذایی بی ارزش 
نروید. در آخر پیش��نهاد می کنیم نوش��یدنی ها و آب میوه های 
ح��اوی قند را ب��ا آب یا چای جایگزین کنی��د. اگر به طعم آب 
حساس هس��تید، یک سیستم تصفیه آب برای بهبود طعم آب 

خریداری کنید.
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گرن��ت کاردون، از جمله خبره ترین افراد حال حاضر جهان در زمینه فروش، 
نویسنده بس��یاری از کتاب های پرفروش و مجالت معتبری همچون نیویورک 
تامیز و ام اس ان و سی ان بی س��ی اس��ت. وی همچنین موسس سه شرکت بوده 
و برنامه های آموزش��ی فروش او در برترین شرکت ها نظیر گوگل و فورد، مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. علی رغم تمامی موفقیت های حال حاضر، وی تا قبل از 
2۳ سالگی فردی کامال ناموفق تلقی می شد. او پدر خود را در سن 1۰ سالگی 
از دس��ت داد و پس از فارغ التحصیل ش��دن از دانشگاه نیز موفق نشد تا شغلی 
برای خود پیدا کند. همین امر منجر به یک زندگی کامال فقیرانه برای او ش��د. 
با این حال وی پس از مش��اهده این امر که در حس��اب بانکی او تنها دو دالر 
باقی مانده است، تصمیم گرفت تا زندگی خود را دگرگون سازد. در این رابطه 
وی نخس��تین کاری را که توانست پیدا کند، بازاریابی دیجیتالی بود که اگرچه 
درآمدی را برای وی به همراه داشت، با این حال برای تغییری بزرگ در زندگی 
او ابدا کافی نبود. همین امر نیز باعث ش��د تا وی شروع به طراحی سایت کند. 
نخس��تین فعالیت او در این رابطه طراحی سایت برای یک شرکت حقوقی بود 
که دقت عمل وی در کار باعث ش��د تا مدیر این شرکت او را به سایر همکاران 
خود معرفی کند. در نهایت وی موفق ش��د تا از ای��ن طریق به درآمدهای باال 
دست پیدا کند، با این حال وی کار کردن برای دیگران را همسو با هدف خود 
ندانس��ته و در راستای کسب ثروت بیش��تر، شرکت مشاوره ای خود را تاسیس 
ک��رد. امروزه برتری��ن برندهای جهان از مش��اوره های وی برای افزایش فروش 
خود اس��تفاده می کنند و سخنرانی ها و نوش��ته های وی مورد استقبال جهانی 
قرار گرفته اس��ت. با توجه به توضیحات ارائه ش��ده، در ادامه به بررسی 1۰ راز 

موفقیت از زبان این بازاریاب خودساخته، خواهیم پرداخت. 
1-به اصالح روش های موجود بپردازید 

از جمله دالیلی که باعث می ش��ود تا برخی از روش ها کارایی الزم را نداشته 
باشند، عدم به روز رسانی و یا استفاده درست از آنها است. درواقع شما می توانید 
ب��ا اعمال برخی از تغییرات، یک روش را کامال متح��ول کرده و از آن بهترین 
اس��تفاده را کنید. برای مث��ال آقای کاردون از تماس س��رد و اعمال تغییرات 
مدنظر خود در آن، درس��ت زمان��ی که به عقیده بس��یاری از کارآفرین ها این 
روش دیگر نتیجه الزم را به همراه ندارد، شرکت خود را به جایگاه مدنظر خود 
رس��اند. به همین خاطر طبق اصول رایج عمل کردن، همواره نمی تواند بهترین 
انتخاب موجود باشد. همچنین برای پیشرفت در کار خود الزم است تا تفکرات 
محافظه کاران��ه را کنار گذاش��ته و به جای پس انداز، به دنبال س��رمایه گذاری 
باشید. بدون شک سرمایه گذاری در بخش هایی خاص برای شما با درآمد حال 
حاضر، امری بی  نتیجه و پرریس��ک خواهد بود. به همین خاطر توصیه می شود 
تا در ابتدای کار تنها بر روی خود سرمایه گذاری کرده و به افزایش مهارت های 
خ��ود در ح��وزه موردنظر، کمک کنی��د. این تفکر که س��رمایه همواره باید در 
گردش و در راس��تای کسب درآمد باالتر باش��د، به موفقیت سریع شما کمک 
بس��یاری خواهد کرد. درواقع نباید فراموش کرد که با طرز تفکر افراد ضعیف، 

قادر به اعمال تغییرات بزرگ در زندگی خود نخواهید بود. 
2-تنها به دنبال این باشید که از طریق عملکرد خود شناخته شوید 
مش��کل بزرگ بسیاری از تبلیغات، شرکت ها و حتی افراد این است که تالش 
می کنند تا خود را بهتر از آنچه که واقعا هستند نشان دهند و با فریب سایرین، 
خود را به جایگاه مدنظر برسانند. این امر در حالی است که شما برای موفقیت، 
نیاز به تالش در حوزه کاری خود خواهید داشت و هیچ راهکار دیگری جز این 
نمی تواند موفقیت واقعی و طوالنی مدت را برای ش��ما به همراه داشته باشد. به 
همین خاطر نیز توصیه می ش��ود تا وقت و هزینه خود را تنها صرف تالش برای 

بهتر شدن و نمایش استعدادها و توانایی-های خود، صرف کنید. درواقع بهترین 
نوع تبلیغ این است که اجازه دهید عملکرد موجود، معرف و مبلغ شما باشد.  

3-تنها افرادی را در کنار خود نگه دارید که همسو با اهداف 
شما هستند 

همواره افرادی را مش��اهده کرده اید که از موقعیت مناس��بی برخوردار نبوده 
ولی به مرور زمان زندگی آنها دس��تخوش تغییراتی اساس��ی شده است. علت 
ای��ن امر صرفا به خاطر تالش  های وی و س��خت کار کردن نبوده و او به خاطر 
همنشینی و کار کردن در کنار افراد صاحب سرمایه، در نهایت موفق شده است 
تا خصوصیات آنها را دریافت کرده و شایستگی قرار گرفتن در جایگاهی مشابه 
آنها را در خود ایجاد کند. این امر به خوبی تاثیر محیط را بر روی افراد نش��ان 
داده و به همین خاطر الزم اس��ت تا در انتخاب دوس��تان، همکاران و نزدیکان 
خود، کامال گزینشی عمل کنید. در نهایت با این اقدام شما حتی نیاز به وجود 
اف��راد جدی��دی در زندگی خود را احس��اس خواهید کرد که ای��ن امر خود به 

پیشرفت شما کمک بسیاری خواهد کرد. 
4-از حصار امن خانواده خود خارج شوید 

خانواده هر فرد همواره تالش می کنند تا ش��ما را از آس��یب ها دور نگه دارند. 
ای��ن امر اگرچه اقدامی س��ودمند محس��وب می ش��ود، با این ح��ال در صورت 
طوالنی ش��دن مدت آن، فرد را کامال آس��یب پذیر خواهد کرد. به همین خاطر 
نیز الزم اس��ت تا در مقطع��ی تمامی حفاظ  های زندگی خود را کنار گذاش��ته 
و جس��ورانه به دنبال تجربه های جدید باش��ید. بدون شک این امر ممکن است 
برای ش��ما مش��کالتی را نیز به همراه داشته باش��د، با این حال پس از پیمودن 
این مرحله دش��وار، ش��ما در مس��یر رش��د و عملی کردن آرزوها قرار خواهید 
گرفت. در این رابطه فراموش نکنید که هر فردی مس��ئول خوش��بختی زندگی 
خود اس��ت که الزام اولیه آن این است که تمامی مسئولیت های زندگی خود را 

در دست بگیرید.
5-به دنبال استانداردهایی برای خود باشید 

این امر که از دوس��ت خود صرفا به این علت که با یکدیگر صمیمی هستید، 
به عنوان ش��ریک تجاری استفاده کنید، بدون شک بدترین تصمیم خواهد بود 
که در طول زندگی خود خواهید گرفت. درواقع یک شریک خوب تجاری دارای 
ویژگی هایی است که باید نسبت به وجود آنها در فرد موردنظر اطمینان الزم را 
کسب کرده و کامال طبق یکسری اصول درست رفتار کنید. در این رابطه توجه 
داشته باشید که اصول تجارت، ابدا اموری مطلق نبوده و تنها یک مسیر درست 
را به ش��ما نش��ان خواهند داد که باعث می شود تا چارچوب فکری شما نظمی 
درس��ت را به خود گیرد. به همین خاطر ش��ما می توانید این اصول را با توجه 
ب��ه نیاز خود تغییر دهید. این امر که ب��رای هر چیزی حتی فعالیت های خود، 
استانداردهایی را داشته باشید، به کاهش خطاهای احتمالی منجر خواهد شد.  

6-از قانون 10 برابر استفاده کنید 
گرنت کاردون در کتابی به همین نام، روشی را معرفی می کند که به وسیله 
آن می-توانی��د تاثی��ر و نتیجه اقدامات خود را افزای��ش دهید. این قانون بیان 
می کند که ش��ما باید تفاوتی فاحش نس��بت به س��ایر برندهای رقیب داش��ته 
باشید تا به انتخاب اول جامعه هدف تبدیل شوید. این امر درست اقدامی است 
ک��ه برترین برندهای جهان نیز از آن اس��تفاده کرده اند. برای مثال آمازون در 
ابتدای کار خود، تعداد کتاب های آن 1۰ برابر بیش از هر کتاب فروشی دیگری 
بود. همین امر نیز باعث ش��د تا افراد تفاوتی بزرگ را میان این س��ایت با سایر 
کتابفروش��ی ها حس کنند. مثال دیگر در این زمینه شرکت پی-پال)بزرگترین 
ش��رکت پرداخت الکترونیکی در جهان( اس��ت که این امکان را فراهم کرد تا 
فروش��نده به جای 1۰روز بعد، در همان روز اول بتواند به پول خود دست پیدا 
کند. به همین خاطر ش��ما نیز باید به دنب��ال 1۰ برابر کردن حداقل یک چیز 
باش��ید. این امر تنها در رابطه با ش��رکت ها صادق نبوده و افراد نیز می توانند با 

1۰برابر کردن یک خواس��ته و یا اقدام، به نتایج مدنظر خود دس��ت پیدا کنند. 
برای مثال هنگامی که ش��ما س��رمایه مدنظر خود در پایان سال جاری را 1۰ 
براب��ر کنید، به دنبال راهکارهایی برای رس��یدن به این عدد خواهید بود که تا 
قبل از آن ابدا به ذهن شما خطور نکرده است. این امر در نهایت باعث خواهد 

شد که در پایان سال، با نتیجه ای شگفت انگیز مواجه شد. 
7-از پر بودن تقویم کاری خود واهمه نداشته باشید 

بس��یاری از اف��راد تص��ور می کنن��د که یک برنام��ه ش��لوغ کاری، منجر به 
مریض ش��دن آنها خواهد ش��د. این امر در حالی اس��ت که بدن انسان قابلیت 
تطبیق پذیری با هر ش��رایطی را داش��ته و به همین خاطر نباید از این بهانه ها 
برای کاهش حجم کاری خود، اس��تفاده کنید. در آخر توجه داش��ته باشید که 
موفقی��ت، تنها به معنای س��خت کار کردن نبوده و به این امر اش��اره دارد که 
تالش های ش��ما باید طبق اصول و برنامه ریزی درستی باشد. همچنین این امر 
که به دنبال متنوع کردن مهارت و منابع درآمدی خود باشید؛ از دیگر الزامات 

مسیر شما محسوب خواهد شد. 
8-سرعت را یک نوعی قدرت تلقی کنید 

این امر که بتوانید کاری را س��ریع انجام دهید، می تواند به یک مزیت برای 
ش��ما تبدیل ش��ود. در این رابطه توجه داشته باش��ید که الزم است در تمامی 
مراحل و جنبه های زندگی خود س��رعت عمل داش��ته باشید. برای مثال زمان 
بین تبلیغ و عرضه محصول نباید فاصله دار باش��د. این امر باعث خواهد ش��د تا 
تاثیر اقدام ش��ما کمرنگ ش��ده و مخاطب دیگر آن تمایل اولیه که شما ایجاد 
کرده اید را نداشته باشد. در این رابطه توجه داشته باشید که این اقدام شما در 

زمینه مدیریت زمان نیز تاثیر بسزایی را خواهد داشت. 
9-همواره به هر آن  چیزی که برای شما مهم است، فکر کنید 

گرن��ت کاردون در کت��اب 1۰۰ روش برای حفظ انگی��زه عنوان می کند که 
یادآوری چیزهایی که نس��بت به آنها تمایل دارید، باعث مثبت ش��دن حس و 
حال ش��ما خواهد ش��د. همچنین این امر که در رابطه با اهداف خود صحبت 
کرده و تالش برای تصور آن داش��ته باش��ید، انگیزه ش��ما را دگرگون خواهد 
س��اخت. امروزه علم روان شناسی اثبات کرده اس��ت که مثبت اندیشی و ایجاد 
حس خوب نسبت به محیط اطراف و اتفاقات پیرامون آن، قدرتی شگفت آور را 
در فرد ایجاد خواهد کرد که به وسیله آن می تواند هر هدفی را دنبال کند. در 
این رابطه یادآوری این موارد در هنگام خواب و بالفاصله پس از بیدار ش��دن، 
بیش��ترین میزان تاثیر را خواهد داش��ت. برای مثال در صورتی که هدف شما 
کاهش وزن است، این امر که هر روز وزن خود را کنترل کرده و مقاالت مرتبط 
ب��ا آن را مش��اهده کنید، منجر به تکرار این موضوع در زندگی ش��ما و تبدیل 
آن به یک اولویت مهم خواهد ش��د. بدون ش��ک با این اقدام انگیزه شما برای 

جدی تر گرفتن رژیم غذایی، افزایش پیدا خواهد کرد. 
10-فراموش نکنید که شاد بودن همه چیز است 

هی��چ فردی نمی تواند با ناراحتی و حس بد نس��بت به ی��ک موضوع، به آن 
دس��ت پیدا کند. برای مثال هیچ تیم ورزش��ی ای تاکنون موفق نشده است تا 
ب��دون حس جنگندگی و امید به برد، پیروز میدان باش��د. درواقع ش��ما برای 
فعالیت نیاز به س��المت جس��م و روح خود خواهید داش��ت که شادی  این امر 
را تضمین خواهد کرد. در این رابطه توجه داش��ته باشید که محیط و آدم های 
اطراف ش��ما ممکن اس��ت روحیه شما را تخریب س��ازند. تحت این شرایط در 
صورتی که قادر به تغییر محیط خود نیس��تید، الزم اس��ت تا با تمرین بر روی 

خود، در کسری از ثانیه قادر به تغییر احوال خود باشید. 
در آخر فراموش نکنید که باید در حوزه ای گام بردارید که نگرش شما نسبت 
ب��ه آن صرف��ا یک کار برای کس��ب درآمد نبوده و از انجام مکرر آن احس��اس 
رضایت و شادمانی به دست آورید. به همین خاطر نیز الزم است تا موارد مورد 

عالقه خود را شناسایی کرده و هدف اصلی را با توجه به آنها انتخاب کنید. 

10 راز موفقیت از زبان گرنت کاردون

به قلم: بیپالب گوش نویسنده حوزه موفقیت، تکنولوژی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی

یکشنبه
19 خرداد 1398
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کاهش30درصدی هزینه مصرفی برق برای گلستانی ها با 10 درصد مصرف کمتر
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق گلستان گفت: تعرفه هاي جدید برق به گونه اي طراحي شده 
است که با کاهش 1۰ درصد مصرف، تا ۳۰ درصد هزینه مصرفي برق کاهش پیدا خواهد نمود.علی اکبر نصیری گفت:تعرفه هاي جدید برق 
به گونه اي طراحي شده است که با کاهش 1۰ درصد مصرف تا ۳۰ درصد هزینه مصرفي برق کاهش پیدا خواهد نمودوی افزود :کاهش 
مصرف به ویژه در بخش خانگی بسیار ساده است به طوری که بر اساس مطالعات انجام شده ، بدون اینکه سطح رفاه خانوار کاهش پیدا 
کند مردم می توانند تا ۳۰ درصد مصرف برق خود را کاهش دهند.نصیری با بیان اینکه تعرفه هاي قبلي برق به صورت پلکاني بود، به 
طوري که مشترکاني که برق بیشتري مصرف مي کردند اندکي بیشتر از کم مصرف ها پول برق پرداخت مي کردند و در عین حال از یارانه 
بیشتري هم بهره مند مي شدند، افزود: با این مصوبه جدید هزینه برق مشترکان پرمصرف به واقعیت نزدیکتر مي شود و این گروه افزایش 
1۶درصدي تعرفه در قبوض برق را نیز شاهد خواهند بود که امیدواریم با این روند، مصرف برق خود را کاهش دهند.مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروي برق استان با اشاره به شروع فصل گرم سال و استفاده بیش از اندازه وسایل سرمایشي   را موجب افزایش دو و نیم برابري میزان 
مصرف روزانه انرژي برق نسبت به فصول پاییز و زمستان و اوایل بهار دانست و گفت: میزان مصرف در نه ماه از سال ثابت است و در تابستان 
به دو برابر بقیه فصول سال مي رسد.نصیری ضمن تأکید بر مدیریت مصرف برق در ساعت 12الي 1۶ روزهاي گرم تابستان به عنوان اوج 
ساعات مصرف برق در روز و ساعت 2۰ الي 2۳ اوج مصرف برق در شب، اظهار کرد: سرویس کولرهاي اسپلیت و گازي در اداره ها و بانک 
ها و خانه ها با شستشو و نظافت فیلتر، موجب بهبود عملکرد دستگاه و صرفه جویي درمصرف برق مي شود.وي در ادامه گفت: به مشترکان 
توصیه مي شود تا کولرها را در درجه 2۴ الي 2۶ تنظیم نمایند تا ضمن برخورداری از دمای متعادل در مصرف برق نیز صرفه جویی نماییم.

مدیر امور آبفا قدس خبر داد:
بهبود سطح کیفی و کمی آب شرب به دنبال اصالح شبکه  آبرسانی

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز: بهزاد رضوانی گفت: فرسودگی بخش اعظمی از شبکه و انشعاب 
آب خیابان مطهری شهرستان قدس که منجر به بروز حوادث متعدد در آن مسیر شده بود؛ به همین دلیل، 
اصالح ش��بکه و انش��عاب این خیابان را در دستور کار خود  قرار دادیم. او افزود: در این عملیات اصالح 12۰ 
متر لوله توزیع آب به قطر  11۰ میلیمتری و از جنس پلی اتیلن در حال  اجرا است.رضوانی اظهار داشت: 
در حین اجرای عملیات اصالح ش��بکه تعداد ۵۰ رشته انشعاب آب مشترکین بازسازی خواهد شد.رضوانی 
در پایان خاطر نشان کرد اصالح شبکه های فرسوده متناسب با رشد روز افزون جمعیت شهرستان و تبدیل 
خانه های ویالیی به آپارتمان در سطح شهرستان قدس به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی آب مورد نیاز شهروندان به طور مستمر در 

دستور کار آبفای شهرستان قدس قرار دارد. 

ادامه اجرای طرح پاکسازی هفتگی محالت شهر رشت 
رشـت- زینب قلیپور :  هفته شش��م از طرح پاکسازی هفتگی نواحی 1۵ گانه شهرداری رشت با برنامه ریزی و هماهنگی مدیریت 
هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری در روز جمعه 1۷ خرداد ماه از ساعت ۷ صبح الی 1۳ توسط نیروهای خدمات شهری مناطق و نواحی 
و با همکاری شرکت های طرف قرار داد رفت و روب به اجرا در آمد. گفتنی است که این طرح از 1۳ اردیبهشت ماه به صورت هفتگی در 
سطح محالت آغاز شده و تا پایان سال ۹۸ به اجرا خواهد آمد.مسیرهای رفت و روب به تفکیک مناطق به شرح ذیل می باشد: منطقه یک: 
حسین آباد به سمت قلی پور و کوچه های منشعب منطقه دو: فاز یک ضیابری و کوچه های منشعب منطقه سه: پاکسازی پل جانبازان، 
پاکسازی حاشیه رودخانه خیابان شهید عاطفی، پاکسازی بلوار خرمشهر، کوی امام رضا )ع(، پاکسازی خیابان شهدا، کرد محله، پاکسازی 
بلوار مدرس، خیابان برادران شهید نهی قناد و کوچه های منشعب منطقه چهار: بلوار افتخاری، شهرک اندیشه تا سر خیابان خرسندی، 
داخل خیابان خرسندی تا خجسته و کوچه های منشعبمنطقه پنج: کوچه های بیانی، راسته فرجام و ساختمان های سپاه، الیروبی منهول 
های قلعه س��را جاده تهران، رفت و روب مس��کن مهر کوچه عرفان، کوچه عرفان مهر۴۰ الی۴۴ هرس علف مسکن مهر جنب نیروگاه به 

سمت سی ان جی مهر ۴۷ و اطراف، پاکسازی حاشیه رودخانه و زمین های بایر از بازارچه، پل طالشان تا ورودی تعزیرات مسکن مهر.

با حضور مدیر منطقه 9 انتقال گاز  انجام شد؛
برگراری جلسه کمیته بحران با سرپرست استانداری گلستان در استانداری

ساری – دهقان : جلسه کمیته بحران در خصوص رودخانه فاضل آباد با حضور رسول 
داودی نژاد مدیر منطقه، عرب، معاون خط لوله منطقه، اس��تاندار گلس��تان، مدیرعامل 
ش��رکت گاز استان و دیگر مسؤوالن استانی و شهرستانی در استانداری گلستان برگزار 
ش��د.به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی منطقه ۹ عملیات انتقال گاز، 
رس��ول داودی نژاد در این جلس��ه اظهار کرد: شمع کوبی برای خط در تقاطع رودخانه 
و همچنین تغییر مس��یر آب رودخانه به یک طرف برای جلوگیری از ریزش دو طرف 
رودخانه و خطرات ناشی از سیالب و انفجار در خط انجام شده است.رسول داودی نژاد همچنین با حضور در خط سرخس – نکا در رودخانه 
فاضل آباد در گلس��تان از اقدامات منطقه در ش��مع کوبی و تغییر مسیر آب به یک طرف رودخانه برای جلوگیری از ریزش دو طرف آن، 
بازدید به عمل آورد.همچنین اخیرا غروی، سرپرست استانداری گلستان، رحیمی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان با همراهی عرب 
معاون خطوط لوله منطقه ۹ و موسوی رئیس یارد گرگان از خط سرخس- نکا در تقاطع با رودخانه فاضل آباد در استان گلستان، بازدید و 

در جریان اقدامات منطقه برای پیشگیری از حادثه نیز قرار گرفتند.

دبیر طرح تحول و نوآوری آموزش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
نام نویسی دوره آموزشی دوساله پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکی 

مجازی آغاز شد
بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز- دبیر طرح تحول و نوآوری آموزش معاونت آموزش��ی دانشگاه علوم 
پزشکی بوشهر گفت: بر اساس دستورالعمل جدید دانشگاه علوم پزشکی مجازی و در ادامه اجرای بسته های 
طرح تحول و نوآوری در آموزش، نام نویسی برای دوره دوساله پزشک خانواده آغاز شد.دکتر هدایت ساالری 
گفت: یکی از بس��ته های مهم در طرح تحول آموزش مجازی یا آموزش از راه دور اس��ت.عضو هیأت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به صدور دستورالعمل های جدید برگزاری دوره های مجازی افزود: دوره 
مجازی پزشک خانواده در برخی از دانشگاه های کشور ارائه شده است.دکتر ساالری خاطرنشان کرد: این دوره 
دوساله نیز مانند دیگر دوره ها شامل نام نویسی از متقاضیان، انتخاب واحد، دریافت محتوای آموزشی و امتحان پایان ترم و ارائه پایان نامه 
اس��ت.وی با اش��اره به انعقاد تفاهم نامه رسمی میان معاونت آموزشی و معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در طراحی این دوره افزود: همه 
پزشکان عمومی که در سیستم بهداشت کشور فعال هستند یا هم اکنون در حال گذراندن دوره دستیاری پزشک خانواده می باشند قادر به 
شرکت در این دوره هستند.دبیر طرح تحول و نوآوری آموزش معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: این دوره برای 
پزشکانی که رابطه استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی ندارند نیز ارائه می شود و عالقه مندان به شرکت در دوره پزشک خانواده می توانند 
نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.دکتر هدایت ساالری با اشاره به سودمند بود دوره آموزش مجازی پزشک خانواده گفت: یکی از مزایای این 
دوره ارتقاء مدیریت پزشکان در بیماری های شایع مناطق مختلف به ویژه مناطق روستایی و کاهش ارجاع بیماران به پزشک متخصص تا ۸۰ 
درصد است.دکتر ساالری افزود: نام نویسی از متقاضیان شرکت در دوره مجازی پزشک خانواده از ابتدای خردادماه آغازشده و آخرین مهلت 

ثبت نام از داوطلبین بیستم خرداد است.

با حضور مدیران و کارکنان شرکت ملی حفاری ایران برگزار شد
آیین بزرگداشت سی امین سالگرد ارتحال ملکوتی امام )ره( و قیام  15 خرداد

اهواز- شـبنم قجاوند: آیین بزرگداش��ت سی امین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسالمی حضرت امام خمینی )ره( و 
قیام  1۵ خرداد در شرکت ملی حفاری ایران برگزار شد.در این آیین که  در ساختمان مرکزی شرکت برگزار گردید، مهندس سید عبداله 
موسوی مدیرعامل، قائم مقام و معاونان مدیرعامل، جمعی از مدیران ارشد، متخصصان، کارشناسان و کارکنان بخش های مختلف ستادی و 
عملیاتی شرکت حضور داشتند.در این مراسم که از سوی روابط عمومی و پایگاه مقاومت بسیج  شرکت برنامه ریزی شده بود حجت االسالم 
والمسلمین میر احمد رضا حاجتی درباره شخصیت واالی امام خمینی )ره( و دستاوردهای انقالب اسالمی به تفصیل مطالبی بیان و اظهار 
کرد: انقالب اسالمی به رهبری امام )ره( تحول بزرگی در جهان ایجاد و ماهیت قدرت را در دنیا تغییر داد.امام جمعه موقت اهواز افزود: امروز 
دستاوردهای انقالب اسالمی در ابعاد مختلف به ویژه علمی بسیار قابل توجه است و جمهوری اسالمی در حوزه تحقیقات و پژوهش در میان 
کشورها دارای جایگاه و شاخص های ارزشمند می باشد.وی ضمن بزرگداشت سالروز قیام 1۵ خرداد،  فضائل ماه مبارک رمضان را مورد 
اشاره قرار داد و گفت: رمضان  ماه ضیافت الهی، رحمت و مغفرت است و امید که توفیق بهره مندی از برکات معنوی این ماه نصیب همگان 
گردد.حجت االسالم و المسلمین حاجتی تأسیس شرکت ملی حفاری ایران به فرمان امام خمینی )ره( را یاد آور و اظهار کرد: این مجموعه 

در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی گام برداشته و نقش مهمی در صنعت نفت کشور ایفا می کند و عملکرد آن قابل تقدیر است.

صورتحساب بهای برق ماهانه ؛ سهم مشترکین پرمصرف خانگی در گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : قرائت، صدور و توزیع صورتحساب برق مشترکین 
پرمصرف خانگي در ماه هاي خرداد، تیر، مرداد و شهریور به صورت ماهانه و براساس مصارف واقعي محاسبه و صادر مي شود. علی اکبر 
نصیری گفت : قرائت، صدور و توزیع صورتحساب برق مشترکین پرمصرف خانگي در ماه هاي خرداد، تیر، مرداد و شهریور به صورت ماهانه 
و براساس مصارف واقعي محاسبه و به صورت قطعي صادر مي شود و اینکار باعث می شود بانک اطالعاتي از مشترکان خانگي پر مصرف 
تهیه ش��ود.وی افزود : این اقدام در جهت ابالغ دس��تورالعمل قرائت مشترکان پرمصرف خانگي به صورت یک ماهه از اول خردادماه سال 
جاري از سوي شرکت توانیر،صورت می گیرد و باعث می شود تا الگوي صحیح مصرف انرژي برق از سوي آنهارعایت و نظارت شود.نصیری 
در ادامه گذری هم بر مشترکینی که مصرفشان را کاهش دهند و افزود : تعرفه هاي جدید برق به گونه اي طراحي شده است که با کاهش 
1۰ درصد مصرف، تا ۳۰ درصد هزینه مصرفي برق کاهش پیدا خواهد نمود.وی در پایان گفت : کاهش مصرف به ویژه در بخش خانگی 
بسیار ساده است به طوری که بر اساس مطالعات انجام شده ، بدون اینکه سطح رفاه خانوار کاهش پیدا کند مشترکین می توانند تا ۳۰ 

درصد مصرف برق خود را کاهش دهند.

اخبار

اهواز- شـبنم قجاوند: مراسـم گرامیداشت سی 
امین سـالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( در 

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد.
در این مراس��م که به همت حوزه مقاومت بسیج شهید 
تندگوی��ان)وزارت نفت-جن��وب( برگزار ش��د مدیرعامل 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، مدیران عامل شرکت 
های بهره برداری نف��ت و گاز کارون و مارون، مدیرعامل 
ش��رکت خطوط لوله و مخابرات منطقه خوزستان، رئیس 
بهداش��ت و درمان صنعت نف��ت اهواز، مس��ئول قرارگاه 
فرهنگی و اقامه نماز وزارت نفت در خوزس��تان و جمعی 
از مدیران و کارکنان صنعت نفت حضور داش��تند.در این 
آیین مس��ئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های خوزستان گفت: این ایام یادآور چند رویداد 
تاریخ��ی ارتحال ام��ام )ره(، قیام پانزده خ��رداد 1۳۴2 و 
آغاز امامت و والیت رهبر عزیز انقالب اس��المی است که 
امسال هم با عید سعید فطر تقارن پیدا کرده است.حجت 
االس��الم والمسلمین سید محسن ش��فیعی اظهار داشت: 
همه این مناس��بت ها فرصت هایی برای مطالعه، بررسی 

و تأم��ل در حوادث تاریخی هس��تند و مهمت��ر از این ها 
فرص��ت هایی برای انتخاب مس��یر و برداش��تن گام های 
بعدی اس��ت.وی افزود: ملت ما از سال 1۳۴2 کار بزرگی 
را ش��روع ک��رد که در س��ال 1۳۵۷ نتیج��ه داد و در این 

۴ دهه نی��ز حوادث مختلفی را تجربه ک��رد که همه آنها 
فرصتی برای گفت و گ��و و بحث های تحلیلی و تفصیلی 
هستند.حجت االسالم والمسلمین ش��فیعی ادامه داد: به 
طور مش��خص در مورد حضرت امام)ره( بعد از گذش��ت 
۳ دهه از رحلت ایش��ان، هنوز ناگفته ها و نانوش��ته ها از 
امام)ره( بیش��تر از آن اس��ت که گفته شده و نوشته شده 
اس��ت.وی در ادامه به ویژگی های امام خمینی)ره( و رمز 
موفقیت ایش��ان اشاره کرد گفت: امام)ره( بین خود و خدا 
را اصالح ک��رده بود و عمیقاً جز خداوند موجودی را موثر 
نمی دانس��ت و بر این اس��اس نترسیدن و ایستادن مقابل 
استکبار را نهادینه کرد بنابراین مادامی که حرف امام)ره( 
را س��رلوحه خود قرار دهیم از خطرها عبور خواهیم کرد.
در ابتدای این مراس��م س��رهنگ عباس ممبینی فرمانده 
حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان)وزارت نفت-جنوب( 
ضمن خیرمقدم به حاضران، سالگرد ارتحال امام خمینی 
)ره( را تس��لیت گفت و یاد امام)ره(، ش��هدای قیام پانزده 
خرداد۴2 و آغاز سی و یکمین سالروز رهبری مقام معظم 

رهبری را گرامی داشت.

 مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی )ره( 
در مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد

کرج- خبرنـگار فرصت امروز: شـهردار کرج گفت: 
ستاد بازآفرینی شهری در تمام مناطق دهگانه کرج با 
هدف ارتقای کیفیت شهرنشـینی، توجه به محالت کم 
برخوردار و احیای بافت های فرسوده راه اندازی شود.

عل��ی کمالی زاده در جلس��ه پای��ش پروژه های عمرانی 
منطقه ۴ که با حضور معاونان و مدیران مجموعه مدیریت 
ش��هری  برگزار شد، اظهار داش��ت : مدیران تمام مناطق 
ش��هرداری بس��ترها و اقدامات الزم برای راه اندازی ستاد 
بازآفرینی ش��هری را فراهم کنند تا در دهه فجر امس��ال 
ه��ر روز یک س��تاد بازآفرینی در یک منطقه از ش��هر به 
بهره برداری برس��د.وی افزود: توجه ب��ه حوزه فرهنگی و 
اجتماعی و نیز مش��ارکت عمومی و مردمی یکی از جدی 
ترین موضوعات برنامه ملی بازآفرینی ش��هری محس��وب 
می ش��ود به طوریکه رئیس جمهور برای حل این مسئله 
اعتب��ار وی��ژه ای را  تخصیص داده است.ش��هردار کرج با 
اشاره به اینکه اجرای برنامه بازآفرینی به صورت جدی در 
تمام محالت مورد توجه دست اندرکاران و تصمیم گیران 
قرار گیرد، بیان کرد: بر اس��اس نظر رئیس جمهور، اجرای 
برنامه ملی بازآفرینی ش��هری به این معنا است که دولت 

متوجه تبعات س��نگین ناش��ی از زلزله ، مشکالت ساکنان 
بافت های فرس��وده و  مناطق محروم ش��ده است.شهردار 
کرج با تاکید بر اجرای عملیات لکه گیری مکانیزه آسفالت 
خیابان ها و معابر س��طح شهر تصریح کرد: در حال حاضر 
اجرای عملیات لکه گیری آس��فالت در بیش��تر مناطق به 

صورت دس��تی صورت می گیرد که توصیه می ش��ود لکه 
گیری ها به صورت مکانیزه  انجام شود.کمالی زاده تاکید 
ک��رد: با اس��تفاده از این ش��یوه به جای روش دس��تی و 
س��نتی، عالوه بر صرفه جویی در زمان و نیروی انس��انی، 
می توانیم ش��اهد کاهش آس��یب پذیری و افزایش طول 
عمر ترمیم های آس��فالت معابر که در اثر ش��رایط جوی 
و تردد وس��ایل نقلیه س��نگین تخریب شده باشیم.کمالی 
زاده  در بخ��ش دیگری از صحبت های خود گفت : مطابق 
قانون ش����هرداریها از جمله وظایف ش����هرداری احداث 
راهها، ش��وارع و پارکهای عمومی اس��ت که در بس��یاری 
موارد انجام این وظایف مس��تلزم دسترس��ی شهرداری به 
ام��الک، اراضی یا اعیان و ابنیه های اس��ت که در مس��یر 
اجرای طرح قرار دارد.شهردار کرج ضمن تقدیر و تشکر از 
ش��هردار منطقه ۴ در جذب بودجه و اقدامات انجام شده 
در منطق��ه عن��وان کرد: با توجه به گس��تردگی منطقه و 
نیاز ش��هروندان به  زمین بازی توصیه می ش��ود در اسرع 
وقت طراحی و س��اخت یک اس��تادیوم کوچک در منطقه 
مهرش��هر با طراحی چمن مصنوعی در دس��تور کار مدیر 

این منطقه قرار گیرد.

شهردار کرج:

ستاد بازآفرینی شهری در تمام مناطق کرج راه اندازی شود

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل علی ما هدانا و له الشکر علی ما اوالنا

عید فطر عید رحمت و مغفرت و بهار جشن و شادمانی 
دل هاي مؤمناني است که در ماه ضیافت الهي، به شست 
و شوي روح و جان در نهر زالل رمضان پرداخته اند. پایان 
باش��کوه یک ماه عبادت و خودسازي و وارستگي و وداعي 
دش��وار با برترین ماه خدا ماه غف��ران و آمرزش گناهان و 
توبه و تضرع بر پیش��گاه خشیت الهي است. عید بشارت، 
سعادت و شکرگزاري و روزي که به فرمایش امیر مؤمنان 
حضرت علي علیه الس��الم: »نیکوکاران در آن پاداش می 
گیرند و زیان کاران و تبهکاران در آن ناامید می شوند.« و 

خوش��ا به سعادت انسان هاي مؤمن و موحدي که در این 
روز بزرگ و پس از یک ماه توفیق روزه داري و بهره مندي 
از س��فره پربرکت میهماني خدا و با اندوخته اي ارزشمند 

از نجواهاي روح بخش س��حر و زمزمه هاي دلنشین شب 
هاي پرفیض قدر، به اس��تقبال عید ش��کوهمند فطر مي 
رون��د. اینجانب، ضم��ن آرزوي قبولي طاع��ات و عبادات 
مؤمنی��ن در ماه پر خیر و برکت رمضان، حلول خجس��ته 
ماه شوال و عید سعید فطر را به همه مسلمانان جهان، هم 
میهن��ان عزیز، به ویژه علما و مراجع معظم تقلید و عموم 
مردم شریف و متدین استان مقدس قم، تبریک و تهنیت 
عرض نموده و عزت، رس��تگاري و کرامت روزافزون اسالم 
و مسلمین را در سایه سار این عید وحدت بخش اسالمي، 

از درگاه خداوند متعال آرزومندم.
بهرام سرمست/استاندار قم

پیام استاندار قم به مناسبت عید سعید فطر

بندرعبـاس – خبرنـگار فرصت امروز: شـهردار 
بندرعبـاس گفت: در جهان کنونی غفلت نقش مهم 
روابط عمومی، شکسـت سازمان ها را در رسیدن به 

اهداف شان موجب می شود.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
بندرعباس، عباس امینی زاده با گرامیداش��ت هفته روابط 
عمومی و تبریک این مناس��بت ب��ه تمامی فعالین در این 
حوزه، اظهار ک��رد: در دنیای حاضر، جای��گاه مهم روابط 
عمومی بیش از هر زمان دیگر آش��کار می ش��ود، چرا که 
رواب��ط عمومی، می تواند پل ارتباط��ی بین افراد جامعه و 
سازمان ها بوده و با انجام کار حرفه ای موفقیت سازمانی را 
تضمین کند.وی با اشاره به اینکه یکی از نقش های عمده 
مدیران در س��ازمان ها تقویت بخش روابط عمومی است، 
اف��زود: در جهان کنونی غفلت از این نقش مهم شکس��ت 
س��ازمان ها را در رس��یدن به اهداف شان موجب می شود.

شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: اهمیت جایگاه روابط 
عموم��ی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطالع رس��انی 

در تمام عرصه ها پیش��تاز است، دوچندان شده، به گونه ای 
که موفقیت س��ازمان ها، ادارات و ش��رکت ها و دوام شان 
در عرصه ه��ا و فعالیت ه��ای تخصصی ب��ه عملکرد روابط 
عمومی های آن ها وابس��ته اس��ت.امینی زاده خاطرنش��ان 

ک��رد: روابط عمومی ازیک ط��رف ارتباط دهنده بین مردم 
و س��ازمان هس��تند و از طرفی چش��م و گوش و زبان هر 
سازمان و دستگاهی محس��وب می شوند و باید مهم ترین 
حوزه و بااهمیت ترین بخش هر دس��تگاهی قلمداد شوند.
این مقام مس��ئول فعالی��ت در روابط عمومی را حیطه ای 
حساس برش��مرد و با تاکید بر اینکه سازمانی موفق است 
ک��ه بتواند افکار عمومی را هم��راه خود کند، تصریح کرد: 
روابط عمومی باید به تمامی ابعاد اجزای کار خود در ابعاد 
بیرونی و درونی توجه کند.وی گفت: امروزه س��ازمان های 
دولتی و خصوصی با افزایش نقش مردم در اداره کش��ور، 
توس��عه مردم ساالری، افزایش رقابت در عرصه اقتصادی و 
سیاس��ی، تالش دارند به شیوه های مختلف ارتباط خود را 
با مردم تسهیل کنند.شهردار بندرعباس ادامه داد: درعصر 
کنونی، ش��بکه های اجتماع��ی، خود یکی از ش��کل های 
تکام��ل یافته ارتباطات ب��دون مرز و فاصل��ه در اینترنت 
هس��تند و بهره گی��ری از این حوزه می تواند در پیش��برد 

اهداف نتایج قابل توجهی داشته باشد.

شهردار بندرعباس:

غفلت از نقش »روابط عمومی« منجر به شکست سازمانی می شود

مشهد- صابر ابراهیم بای: حجت االسالم پژمانفر 
دربـاره برگزاری نشسـت های روزانه آزاداندیشـی 
در غرفه سـتاد امر به معـروف و نهی از منکر گفت: 
مهمتریـن اصـل بعـد از تصویـب قانون آمـران به 
معـروف، آموزش و آگاهی مردم درباره نحوه مطالبه 

و نقد مسئوالن است.
رئیس فراکس��یون قرآن و عترت مجلس با اشاره به ترس 
نهادین��ه ش��ده در بین کارمندان و مردم نس��بت به امر به 
معروف مس��ئولین خطاکار، افزود: باید قوانین تصویب شده 

در مجلس ش��ورای اس��المی را به گوش مردم برس��انید تا 
بتوانند از تمامی مسئولین به طور کامال شفاف در چارچوب 
ع��دم وجود تهمت، افترا و بی اخالقی انتقاد کنند و نظرات 
خود را به گوش مدیران برسانند.حجت االسالم پژمانفر در 
ادامه اظهار کرد: از مس��ئولین ستاد به خاطر رویکرد جدید 
»امر به معروف مس��ئوالن« تش��کر می کنم. رویکرد جدید 
س��تاد امر به معروف کاری سخت، اما گرانقدر است و باید 
با آگاهی و آموزش تمام مس��ئوالن امر به معروف ش��وند تا 

فضایی پر از شادابی و پاکی جامعه را فرا گیرد.

رئیس فراکسیون قرآن و عترت:
 مردم باید بدون ترس با آگاهی و آموزش تمام مسئوالن را امر به 

معروف کنند
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دنیای آینده به طور حتم از خودکارس��ازی و اتوماسیون استقبال می کند و در 
چنین وضعیتی، فرصت کار تنها برای افراد بامهارت فراهم خواهد بود.

امروزه بیش از همیشه درباره مهارت های چهارگانه علوم، فناوری، مهندسی و 
ریاضیات )STEM( خبر و مقاله می خوانیم. به عالوه خطر اتوماس��یون و از بین 
رفتن فرصت های ش��غلی نیز بیش از همیش��ه نیروی انس��انی را تهدید می کند. 
حتی مفاهیمی به نام »چراغ خاموش« نیز در محافل کس��ب وکار مطرح می شوند 
که طبق آنها، ش��رکت ها بدون نیاز به نیروی انس��انی و حتی نور، وظایف خود را 

با روبات ها انجام می دهند.
ارزش اف��زوده ای ک��ه روبات ها و اتوماس��یون به کس��ب وکار می دهند، قطعا 
قابل توج��ه خواهد ب��ود. ازطرفی مهارت ه��ای نرم همچون ارتباط��ات، همدلی، 
ذهن آگاهی، خالقیت، همکاری و رهبری از مواردی هس��تند که در جریان بحث 
و تبادل نظره��ا پیرام��ون دنیای آین��ده، اهمیت کمتری پی��دا می کنند. درواقع 
ما به ق��دری درگیر نگرانی از دنی��ای خودکار آینده ش��ده ایم که اهمیت چنین 

مهارت هایی را در بهبود شرایط نیروی کار انسانی نادیده گرفته ایم.
به عن��وان نمون��ه ای از اهمیت مهارت های نرم، مهندس��ی را تص��ور کنید که 
طراحی ه��ای جدید و خارق الع��اده ای برای یک محصول پیش��نهاد می دهد، اما 
توانایی ارتباط ق��وی و منتقل کردن منظور خود را ندارد. در فرضیه ای دیگر، او 
توانای��ی همکاری با تیم خود برای تولید نهای��ی طراحی را ندارد. چنین نیرویی 
قطعا به ضرر خود و سازمانش عمل می کند. چالش هایی مشابه در سطوح رهبری 
ه��م رخ می دهند. در چنی��ن چالش  هایی، تمام تیم مدیری��ت نمی توانند ارزش 

مهارت های نرم را درک کنند.
در مس��یری که ما انس��ان ها به س��مت آینده  پر از روبات ها و هوش مصنوعی 
حرک��ت می کنیم، اهمیت مهارت های نرم و الزامی بودن آنها بیش ازپیش خود را 
نشان می دهد. انجمن جهانی اقتصاد هم در جدیدترین بررسی خود، مهارت های 
مرتبط با فناوری و مهارت های نرم را در دسته بندی مهم ترین دارایی های نیروی 

انسانی دسته بندی کرد. در بخشی از گزارش انجمن می خوانیم:
یافته های ما الزامی را برای دولت ها ایجاد می کند تا در سیاست های آموزشی 
خ��ود بازنگری کنند؛ نوعی بازنگری که باه��دف بهبود آموزش و افزایش مهارت 
 STEM افراد در همه  س��نین انجام ش��ود. به عالوه تمرکز باید روی مهارت های
و نرم به صورت هم زمان باش��د تا به انس��ان ها فرصت بهره برداری از ظرفیت های 

انسانی را بدهد.
حتی ش��رکتی شبیه به مایکروسافت که در ظاهر تنها باید به دنبال کارمندانی 
با مهارت های STEM باش��د، مهارت های نرم را به عنوان بخش مهمی از فرآیند 
اس��تخدامی خ��ود در نظر می گیرد. مدیران ردموندی ها اعتق��اد دارند با افزایش 
ش��باهت کامپیوترها به انسان ها، انسانیت و علوم اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا 
می کنند. در کتاب The Future Computed اثر برد اس��میت و هری شان، 

مدیران اجرایی مایکروسافت، می خوانیم:

زب��ان، هنر، تاریخ، اقتصاد، اخالق، فلس��فه، روانشناس��ی و دوره های توس��عه  
انس��انی، همگی مهارت های حیاتی، فلس��فی و مبتنی بر اخالق را به انس��ان ها 
آم��وزش می دهند. چنین مهارت هایی در توس��عه و مدیری��ت راهکارهای هوش 

مصنوعی مفید خواهند بود.
نتایج قطعی مهارت های نرم

تنها صحبت کردن پیرامون مهارت های نرم برای توس��عه نیروی انسانی آینده 
کافی نخواهد بود. پیاده س��ازی رویکردهایی با تمرکز روی این مهارت ها، نیاز به 
زمان و انرژی زیادی دارد. البته یافته های تحقیقاتی، کاربردی بودن مهارت ها را 

تأیید می کنند و به نوعی انگیزه الزم را برای کسب آنها به ما می دهند.
آماندا راج��ری از محققان BBC در تحقیقی ب��ه اهمیت مهارت های به ظاهر 
بی ارزش انسانی پرداخته است. او در بررسی خود به سراغ وکال رفت و آموزش و 
مهارت های آنها را بررس��ی کرد. آماندا گزارش می دهد که وکالیی با مهارت های 
حقوقی حداکثر درآمد س��االنه  ۹۴ هزار دالر دارند. درمقابل وکالیی که در کنار 
تحصیالت حقوقی، مهارت های فلسفی و مذهبی کسب کرده اند، درآمد خود را تا 
مبلغ 11۰ هزار دالر افزایش می دهند. در شرح گزارش آماندا می خوانیم وکالیی 
که مطالعات تمدن و اخالق داش��ته اند، درآمد س��االنه 12۴ هزار دالر دارند. آن 
دس��ته ای که مطالعات تاریخ��ی دارند، درآمد را به 1۴۳ هزار دالر می رس��انند. 
درنهایت، وکالیی با مطالعات زبان های خارجی، تا 1۴۸ هزار دالر درآمد خواهند 

داشت که ۵۴ هزار دالر بیشتر از همکاران بدون مهارت شان است.
فارغ التحصیل های دانش��گاهی با مطالعات متفرقه و در مسیر مهارت های نرم، 
به محض ورود به ب��ازار کار مهارت های ارتباطی، کار تیمی، تصمیم گیری و حل 
مس��ئله  قوی تری خواهند داش��ت. چنین مهارت هایی با مهارت های نرم ترکیب 

می شوند و فرصت های شغلی و درآمدزایی آنها را افزایش می دهند.
چگونه مهارت های نرم را تقویت کنیم؟

همه  ما انس��ان ها، بهره ای نس��بی از مهارت های نرم برده ای��م. البته همه  افراد 
توانای��ی بهینه س��ازی و تقویت مهارت ه��ا را در طول زندگ��ی ندارند. به هرحال 
همان طور که قبال اش��اره کردیم، تقویت مهارت ها برای پیشرفت در دنیای آتی، 
حیاتی محس��وب می ش��ود. در ادامه به روش هایی بهینه برای پیشرفت در حوزه 

مهارت های نرم می پردازیم.
سرمایه گذاری روی نقاط قوت

تحقیقات دانش��گاه های بزرگی همچون میش��یگان، هاروارد، بوستون و هالت 
نش��ان می دهد آموزش مهارت های نرم با فاکتورهای مهم در کسب وکار همچون 
پایداری در ش��غل، بهره وری و رضایت ش��غلی ارتباط نزدیک دارد. به عالوه برای 
ش��روع تقویت مهارت ها نی��ز باید روی نقاط قوت تأکید ک��رد. چنین رویکردی 
بس��یار مفیدت��ر از تمرکز برای رف��ع نقاط ضعف خواهد ب��ود. به عنوان مثال اگر 
در مهارت هایی همچون تفکر اس��تراتژیک، تأثیرگ��ذاری و ایجاد رابطه توانمند 

هستید، به جای پرداختن به نقاط ضعف، این مهارت ها را تقویت کنید.

اگر روحیه  همدلی ش��ما امکان ایجاد ارتباط آس��ان با دیگ��ران را می دهد، از 
آن برای همکاری بهتر با اعضای تیم جدید اس��تفاده کنید. اگر مهارِت شکستن 
مس��ائل به موارد کوچک تر و قابل هضم تر دارید، از آن برای شناساندن مشکالت 
به دیگران اس��تفاده کنی��د. در مثالی دیگر، اگر کنجکاو هس��تید، به جای ایجاد 
مش��کل برای اعضای تیم به دنبال وظایف دشواری باشید که دیگران از آنها فرار 

می کنند. مسیرهایی را برای پیشرفت انتخاب کنید که نیاز به یادگیری دارند.
خروج از منطقه  امن

یکی از بهترین راه ها برای بهبود مهارت های نرم، خروج از منطقه  امن اس��ت. 
به عنوان مثال اگر صحبت کردن در میان جمع ش��ما را می ترساند، در دوره های 
آموزشی این مهارت شرکت کنید و از امتحان کردن فرصت های جدید نترسید. 
اگ��ر در کارهای تیمی مهارت ندارید، در فعالیت های داوطلبانه ش��رکت کنید و 

ترس را با کار عملی از بین ببرید.
یادگیری ازطریق انجام کارها، همیش��ه بهتری��ن روش برای ازبین بردن ترس 
است. شما می توانید با خارج شدن از منطقه  امن و امتحان کردن شرایط دشوار، 
ترس همیشگی از مهارت های نرم را از بین ببرید. شکست در چنین مسیرهایی 
نی��ز عواقب نگران کنن��ده ای ندارد و به همی��ن دلیل می توانید ب��ا آزادی کامل، 

روش های بهبود مهارت های خود را امتحان کنید.
حرکت در خالف جهت

ش��اید دانش��گاه ها و مراکز آموزش عالی تا س��ال ها اهمی��ت مهارت های نرم 
را درک نکنن��د. دراین میان دانش��جوها و دانش آموزان نباید در روند پیش��رفت 
متوقف ش��ده و با مسیر تمرکز آموزش��گاه ها روی مهارت  های فنی همسو شوند. 
به عن��وان مثال اکثرا در محافل دانش��گاهی می بینیم ک��ه مهارت هایی همچون 
فلس��فه و تاریخ و علوم اجتماعی، با تصور بن بست بودن و بی فایده بودن روبه رو 
می شوند. درحالی که اکثر مدیران موفق دنیای کنونی، دانش اجتماعی یا مدارک 

دانشگاهی مرتبط با علوم انسانی دارند.
بهینه سازی و خودکارسازی نقاط قوت

قابلیت اس��تفاده  مجدد یکی از مهم ترین عناصری است که دنیای کامپیوتر به 
ما می آموزد. در علوم کامپیوتری و مهندس��ی نرم  افزار، اس��تفاده  مجدد به معنای 
اس��تفاده  از دارایی های کنونی در فرآیند توس��عه  محصوالت نرم افزاری است. در 
اینج��ا، دارای��ی تنها به معنای کد نیس��ت، بلکه محصوالتی که در روند توس��عه  
نرم افزار ایجاد می ش��وند را می توان به عنوان دارایی های با قابلیت استفاده  مجدد 
ش��ناخت. روش های طراحی و پیاده سازی دانش را می توان انواعی از دارایی های 

مذکور دانست.
اس��تفاده  مجدد به معنای ساخت نس��خه ای متنوع از دارایی های موجود است. 
رویکرد اس��تفاده مجدد را می توان در هر فرآیندی در زندگی پیاده س��ازی کرد. 
به عنوان مثال، یک نویس��نده ابتدا پس��ت های کوتاه وبالگی می نویس��د. سپس 
پست ها به دارایی هایی برای نوشتن مقاله های بلند تبدیل می شوند و درنهایت از 

همین مقاله ها می توان برای نوش��تن یک کتاب استفاده کرد. استفاده  مجدد به 
ما سرعت و بازدهی مورد نیاز را بدون نیاز به طراحی ها و تفکرات ابتدایی مجدد 

)اختراع مجدد چرخ( می دهد.
درب��اره  خودکار کردن وظای��ف تکراری، مقاله ها و آموزش ه��ای فراوانی تهیه 
ش��ده اند. خودکارسازی را می توان ابزاری بس��یار کارآمد برای افزایش بهره وری 
س��ازمانی و ش��خصی دانس��ت. به عنوان مثال می توانید از یک اب��زار زمان بندی 
ش��بکه های اجتماع��ی اس��تفاده کنید که محت��وای مورد نظ��ر را در زمان های 
مش��خص در کانال های مشخص منتشر می کند. چنین رویکردی زمان زیادی را 

در کارهای روزانه  شما صرفه جویی می کند.
تمرین ذهن آگاهی

ذهن آگاهی را می توان با تمرکز روی یک وظیفه در محدوده  زمانی مش��خص 
تمری��ن کرد. همه  ما می دانی��م که چندوظیفگی احتمال اش��تباهات را افزایش 
می ده��د و درنهای��ت منجر ب��ه کاهش بهره وری می ش��ود. وقت��ی فعالیت های 
متع��ددی را به صورت هم زمان انجام می دهیم، عموما س��طح اس��ترس افزایش 
می یاب��د. به ع��الوه، چندوظیفگ��ی منجر ب��ه افزایش اضط��راب در عملکرد مغز 
می شود. به عنوان مثال اگر در حال برنامه ریزی برای یک پروژه باشید و هم زمان 
به تماس ها و پیام های کارمندان نیز پاس��خ دهی��د، قطعا نمی توانید به جزییات 

موردنظر برای طراحی بهینه توجه داشته باشید.
اگر جزیی��ات متعدد به صورت هم زمان به ذهن ما وارد ش��وند، مغز نمی تواند 
بی��ن آنها اولویت بندی کرده و مهم ترین ها را انتخ��اب کند. درنتیجه حافظه نیز 
توانایی ذخیره سازی بهینه  خود را از دست می دهد که در عملکرد بلندمدت آن 
اخت��الل ایجاد خواهد کرد. ذهن آگاهی را می توان تمرکز کامل حواس فرد روی 
یک موضوع در لحظه دانس��ت. وقتی در هر دوره  زمانی مش��خص تنها روی یک 
وظیفه متمرکز باش��ید )یعنی در لحظه، ذهن آگاهی داشته باشید(، موفقیت های 

بیشتری نسبت به حالت چندوظیفگی خواهید داشت.
هی��چ گاه تقاضا برای مدیران ذهن آگاه به اندازه  امروز نبوده اس��ت. افرادی که 
بتوانند ب��ا تمرکز بر وظایف و فعالیت ها، بهتری��ن راهنمایی را برای اعضای تیم 
خود داش��ته باش��ند و همچنین عملکرد خود را نیز منظ��م کنند. آنها حتی در 
الهام ده��ی به افراد برای ایجاد تأثیر پایدار بس��یار موفق تر از رهبران تهاجمی و 

سرعتی هستند.
با نگاهی به موارد باال به این نتیجه می رس��یم که اتوماسیون حداقل در آینده  
نزدی��ک جایگزین��ی برای مهارت های خاص انس��انی ما نخواهد داش��ت. چنین 
مهارت های��ی قطعا در آینده و در کن��ار مهارت های فنی همچون STEM هنوز 
نقش عناصر حیاتی دنیای کسب وکار را ایفا خواهند کرد. درنتیجه نباید زمان را 
برای تقویت آنها از دست داد، چراکه اتوماسیون با سرعت هرچه بیشتر به سمت 

اشغال فرصت های شغلی سنتی ما حرکت می کند.
FASTCOMPANY/zoomit :منبع

چه مهارت هایی در دنیای اتوماتیک آینده کاربرد خواهند داشت؟
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افسانه های استراتژی)8( 
استراتژی از داده مشتق می شود

س��ازمان ها نباید در طراحی استراتژی خود، صرفا به جمع آوری و تحلیل داده اکتفا کنند و فرآیندهای 
اجتماعی و چارچوب های هنجاری و ترجیحی را نادیده بگیرند.

برای پیشرفت در مسیر ساخت و اجرای استراتژی در سازمان ها، باید تصویر دقیقی از مفهوم استراتژی 
و قابلیت های آن داشته باشیم. به عبارت دیگر، باید بدانیم استراتژی دقیقا چیست و چه  کارهایی می تواند 
و چه  کارهایی نمی تواند انجام دهد. شاید این مباحث بدیهی به نظر برسند، اما در طول چند دهه گذشته، 
باورهای نادرستی در حوزه  استراتژی بسط یافته و آموزش داده  شده اند که حقیقتا مهم ترین موانع کارایی 
استراتژی هستند. مجموعه  مقاالت »افسانه های استراتژی« این باورهای نادرست را نقد و بررسی می کند 
و با دالیل منطقی کنارش��ان می زند. کارشناسان معتقدند نقد و بررسی باورهای قدیمی استراتژی، اولین 
گام در راه توسعه  رویکردهای واقع گرایانه و کارآمدتر در این حوزه است. در این مطلب، هشتمین افسانه  

استراتژی را بررسی و تحلیل می کنیم: »استراتژی از داده ها حاصل می شود.«
افسانه

همان طور که می دانیم، رویکرد س��ّنتی اس��تراتژی عمیقا به جم��ع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها متکی 
اس��ت. ما ب��ا کمک چارچوب های پنج نی��روی پورتر و تجزیه وتحلیل DESTEP، اطالعات گس��ترده ای 
درب��اره  فرصت ها و تهدیدهای بازار جمع آوری می کنی��م. به عالوه، هم زمان باید اطالعاتی درباره  قوت ها و 
 SWOT ضعف های درونی س��ازمان خود به دست آوریم و در مرحله  بعد براساس این تحلیل ها، ماتریس
ایجاد کنیم. ماتریس SWOT گزینه های اس��تراتژیکی تولی��د می کند که می توانیم از میان آنها انتخاب 

کنیم.
امروزه با افزایش محبوبیت کالن داده، تجزیه وتحلیل داده و هوش مصنوعی و رویکردهای مبتنی بر داده  
هم  نفوذ قدرت بیش��تری در حوزه  اس��تراتژی پیدا کرده اند. برای مثال، بسیاری از شرکت های مشاوره ای 
بزرگ دائما درباره  استراتژی کالن داده و استراتژی مشتق شده از داده صحبت می کنند. ایده  افسانه  هشتم 
باتوجه به پیش��رفت های فناورانه  امروز همچنان با استقبال مواجه می شود؛ زیرا امروزه می توانیم داده های 
بیش��تری جمع آوری و تجزیه وتحلیل کنیم و از این طریق اس��تراتژی های بهتر و دقیق تری در مقایسه  با 

گذشته طراحی کنیم. 
چرا این ایده اشتباه است؟

ش��کی نیس��ت که داده ها مهم هستند و هر اس��تراتژی خاص بدون بهره گیری از داده، به گزاره  فانتزی 
تمام عیاری تبدیل می شود. جالب است بدانید ایده  مذکور لزوما برای سازمان های واقعی مفید و کاربردی 
نیس��ت. حداقل به پنج دلیل��ی که در ادامه  مطلب می آوریم، اهمیت داده ها در حوزه  اس��تراتژی کمتر از 

چیزی است که تصور می شود:
1. استراتژی درباره  آینده و داده ها به گذشته مربوط  هستند: طبق تعریف، داده مربوط  به گذشته است. 
ما به کمک تجزیه وتحلیل روندها و برون یابی اطالعات، ممکن اس��ت بتوانیم تحوالت آینده را پیش بینی 
کنیم، اما خود »داده ها« در زمان گذشته حاصل  شده اند. این بدان معنی است که شاید داده ها در صنایع 
پایدار و پیش بینی پذیر س��ودمند باش��ند و ما با حجم بیشتر داده، تجزیه وتحلیل دقیق تری داشته باشیم. 
باوجوداین به محض اینکه بخواهی��د تغییرات درخورتوجهی اعمال یا صنعت جدیدی ایجاد کنید، ارتباط 
داده ه��ا کامال از بین م��ی رود. به عالوه، اگر بخواهید به حوزه و قلمروی کشف نش��ده  قدم بگذارید، از چه 

داده ای استفاده می کنید؟
2. اس��تراتژی به قضاوت و تفس��یر نیاز دارد: ممکن اس��ت دو نفر در مواجهه با یک داده، دو اس��تنتاج 
کامال متضاد ارائه دهند. به مثالی س��اده توجه کنید: همه  مردم در صحرا »صندل« به پا می کنند. ش��اید 
ش��ما براس��اس این جمله، اعالم کنید در صحرا هیچ بازاری برای کفش وجود ندارد؛ زیرا هیچ کس کفش 
نمی پوش��د. درمقابل، م��ن نتیجه گیری می کنم که در صحرا بازار بزرگی ب��رای کفش وجود دارد؛ چراکه 
هیچ کس کفش نپوش��یده است. بنابراین، آنچه درس��ت به همان اندازه داده ها اهمیت دارد، این است که 
من و شما چگونه داده ها را تفسیر می کنیم. فرصت ها و تهدیدها به ادراک و تعابیر مفسران بستگی دارند 

نه به داده ها.
۳. اس��تراتژی کشف نمی شود، بلکه ساخته می شود: این ایده که استراتژی از داده ها و تجزیه وتحلیل ها 
اس��تخراج می ش��ود؛ یعنی اس��تراتژی در حال حاضر هم وجود دارد و منتظر است که کسی طبق الگوهای 
درس��ت آن را کش��ف کند، ولی اس��تراتژی از چنین فرآیندی به دست نمی آید. ش��اید عطف به داده ها از 
اهمیت بس��یاری برخوردار باش��د، اما اس��تراتژی واقعی را افراد »طراحی« می کنند و می سازند. مردم در 
فرآیند ایجاد اس��تراتژی، از خالقیت و تصورات خود نیز بهره می برند. هرچه استراتژی نوآورانه تر باشد، بر 

سطوح باالتری از خالقیت و تفکر تکیه می کند و وابستگی کمتری به داده دارد.
۴. اس��تراتژی درباره  »آنچه باید باشد« طراحی می شود: استراتژی صرفا ترکیبی از روندها یا یک روش 
تحلیلی قیاس��ی نیس��ت. عاملی که باعث می شود استراتژی را در مقایسه  با استراتژی دیگر ترجیح دهیم، 
چارچوب معیارها و هنجارهای ما اس��ت. به عبارت دیگر، تنظیم اس��تراتژی ذاتا مقوله  هنجارپذیری است؛ 
چراکه باید آینده  مطلوب س��ازمان را مبتنی بر ایده های ترجیحات و عدم ترجیحات توصیف کند. داده ها 

چنین نتایجی را برای ما فراهم نمی کنند.
۵. اس��تراتژی برخالف داده، اجتماعی اس��ت: ساخت اس��تراتژی به فرآیندی کامال اجتماعی نیاز دارد. 
س��ازمان ها به دنبال اس��تراتژی خاصی هس��تند که کارمندان متمایل به اجرای آن باش��ند. به بیان دیگر، 
کارمندان باید احس��اس کنند اس��تراتژی س��ازمان، اس��تراتژی خودشان اس��ت و آنها می خواهند به این 
اس��تراتژی متعهد ش��وند. حتی زمانی که تجزیه وتحلیل داده به اس��تراتژی کامل به لح��اظ تئوری منجر 
می ش��ود، بازهم استراتژی کمتر ایده آلی ارجحیت دارد که ش��یوه  تفکر کارمندان شما را بازتاب می دهد؛ 
زیرا احتمال اجرای موفق استراتژی دوم به میزان چشمگیری بیشتر است. درنهایت، استراتژی زمانی عالی 
و معتبر اس��ت که کارمندان بتوانند آن را اجرا کنند و این کار را انجام می دهند، نه اس��تراتژی کاملی که 

روی کاغذ نوشته  شده است.
سخن پایانی

در حوزه  اس��تراتژی، چشم پوش��ی از اطالعات مرتبط و وابستگی بیش ازحد به داده احمقانه است؛ حتی 
اگر داده های مرتبطی در اختیار داش��ته باش��یم. پنج نکته  اشاره ش��ده نش��ان می دهند اس��تراتژی صرفا 
فرآیندی س��رد و اس��تنتاجی و منطقی نیس��ت. مردم )کارکنان(، تخیالت و خالقیت اف��راد، هنجارها و 
ارزش های سازمان و توانایی و تمایل کارمندان به اجرا، نقش مهم تری در موفقیت استراتژی ایفا می کنند. 

بنابراین، اهمیت داده کمتر از چیزی است که غالبا تصور می کنیم.
راه حل افسانه  هشتم رویکردی است که مشارکت ذهنی و بصری و خالقانه  افراد و همچنین طرز تفکر 
آنها درباره  درست و نادرست را مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر ساخت استراتژی می داند. معنابخشی تعاملی 
نقش مهمی در این رویکرد ایفا می کند: کارمندان در تعامل و مش��ارکت با یکدیگر می فهمند اس��تراتژی 
کنونی چیست و چه چیزی می تواند و چه چیزی باید باشد. آیا می توانید چنین رویکردی را مجسم کنید؟
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فریلنس��رها سبک اشتغال را در دنیای مدرن متحول کرده اند و 
روند موجود و اس��تقبال شرکت ها از این سبک کاری، نوید آینده  

پربارتر را برای آنها می دهد.
فریلنس��ر یا آزادکار به فردی گفته می ش��ود که بدون استخدام 
یا عضویت در ش��رکتی، ازطریق انجام پروژه  کسب درآمد می کند. 
در س��ال های اخیر در سرتاسر جهان، این سبک کاری با استقبال 
فراوان همراه بوده و در آینده نیز فرصت هایی بهتر برای فریلنسرها 

را شاهد خواهیم بود.
شرکت دیلویت، از بزرگ ترین شرکت های حسابرسی جهان، در 
جدیدترین گزارش خود از دنیای کس��ب وکار اعالم کرد شغل های 
ساختارش��کن و جدید همچون فریلنس��ری و کاره��ای قراردادی 
و کارمندان اقتصاد گیگ در مس��یر تبدیل ب��ه بدنه  اصلی دنیای 
اشتغال قرار دارند. به عالوه، شغل های استخدامی مبتنی بر مهارت، 

کاهش تقاضا را در سال های اخیر تجربه کرده اند.
با نگاهی به آمارهای منتشرش��ده، به این نتیجه می رس��یم که 
ش��رکت ها در مس��یر اس��تراتژی های رش��د خود، بیش ازپیش به 
انواع متنوع اس��تخدام و جذب نیرو دقت می کنند. آنها روش های 
جایگزی��ن بهره ب��رداری از نیروی انس��انی همچون فریلنس��رها و 
نیروهای قراردادی یا دورکار را در اس��تراتژی های نیروی انس��انی 
خود لحاظ می کنند. آمارها نش��ان می دهد تا س��ال 2۰2۰، تعداد 
افراد خوداش��تغال در آمریکا به ۴2 میلیون نفر خواهد رس��ید. در 
آماری دیگر، جامعه فریلنس��رها بیش��ترین نرخ رش��د را در میان 
نیروی انس��انی بریتانیا ازآِن خود کرده اند. بس��یاری از سازمان ها 
نیز برای انجام وظایف حرفه ای خود، از روند جدید در به کارگیری 

نیروی انسانی بهره می برند.
گ��زارش دیلویت با نظرس��نجی از 1۰ هزار نفر در 11۹ کش��ور 
جهان نوشته شد که ۳۳درصد از پاسخ دهندگان گفتند در سازمان 
خود از قراردادهای کاری جدید برای بخش IT استفاده می کنند. 
همچنی��ن، 2۵درص��د برای کاره��ای عملیات��ی و 1۵درصد برای 
بازاریاب��ی و 1۵درصد نیز برای تحقیق و توس��عه از نیروی انس��انی 

حرفه ای تر بهره می برند.
به عنوان بخشی از نیروی محرکه  روند ایجادشده در به کارگیری 
 Upwork فریلنسرها، وب سایت های بازارچه  فریلنسری همچون

و Fivver را می ت��وان نام برد. این پلتفرم ه��ا تمرکز زیادی روی 
ج��ذب کارفرمایان حرفه ای و فریلنس��رهای بااس��تعداد کرده اند. 
اتصال عرض��ه و تقاضا در پلتفرم  های این چنینی باعث ش��د روند 
به کارگیری فریلنسرها به مرور تس��هیل شود. امروزه، سازمان ها با 
مراجعه به چنین وب س��ایت هایی می توانند افراد بسیار بااستعداد 
را ب��رای کارهای خود جذب کنند. به عالوه، پلتفرم های اختصاصی 
برای برخی وظایف نیز ایجاد ش��ده اند که از این میان، می توان به 
Kaggle اش��اره کرد. پلتفرم مذکور با تمرک��ز روی وظایف علوم 
داده فعالیت می کند و در سال 2۰1۷، گوگل آن را خریده است.

برخی سرویس های فریلنس��ری روی دسته ای مشخص از افراد 
تمرکز می کنند. به عنوان مثال، نمونه هایی مخصوص بازنشسته ها 
ی��ا افراد هنرمند خانه دار در اینترنت فعالیت می کنند. از میان این 
 The Second و The Mom Project س��رویس ها می ت��وان
Shift و WeGoLook را نام برد که اکنون حدود 2میلیارد دالر 

پروژه در آنها اجرا می شود.
دیلویت در بخشی دیگر از گزارش خود به شبکه های استعدادی 
 Pixel درحال رش��د اشاره می کند. همین ش��رکت برنامه ای به نام
اج��را می کند که به س��ازمان ها امکان می ده��د ایده های خود را 
ازطریق جمع س��پاری و پیداکردن نیروی انسانی گیگ با استعداد 

خاص مدنظر اجرا کنند.
در بخ��ش دیگ��ری از گزارش، ب��ه س��رمایه گذاری کامل روی 
اس��تخدام نیروهای فریلنس یا قراردادی پرداخته ش��د. ۴2درصد 
از شرکت کنندگان اعتقاد داشتند چنین رویکردی حتما باید اجرا 
شود. کارشناسان دیلویت اعتقاد دارند این شرکت ها روند جدید را 
حیاتی می دانند و تصور می کنند فرصت ها با س��رعت زیادی ایجاد 
می شوند و نباید از روند موجود عقب ماند. البته، تنها 2۸درصد از 
شرکت ها برای چنین تغییری آماده و تنها ۸درصد زیرساخت های 
داخلی برای مدیریت نیروی کار مدرن را ایجاد کرده  بودند. گفتنی 
اس��ت اکثر ش��رکت ها هنوز فرآیندهای داخلی همچون ابزارهای 
ارتباطی و امنیتی الزم برای کوچ به نیروی انسانی جدید را توسعه 

نداده اند.
از  بهره ب��رداری حداکث��ری  و  فریلنس��ر  کار  نی��روی  ج��ذب 
اس��تعدادهای آنها، عالوه بر زیرساخت و ابزار به فرهنگ نیاز دارد؛ 

فرهنگی که پذیرای این نیروی کار جدید باش��د و همکاری آنها را 
با کل سازمان تس��هیل کند. استیون هاتفیلد، از مدیران دیلویت، 

درباره  فرهنگ پذیرای فریلنسری می گوید:
ش��رکت ها باید به دنبال روش هایی برای جذب اس��تعداد خاص 
موردنیاز خود باشند، اما آیا آنها محیطی طراحی کرده اند که برای 
کارمن��دان این چنینی جذاب باش��د؟ درواقع، مهاجرت به س��بک 
کاری جدی��د ب��ه ترکیبی از ج��ذب نیروهای ویژه و آماده س��ازی 
محیط��ی برای جذب آنها نیاز خواهد داش��ت. چنین افرادی فقط 
زمانی برای شما کار خواهند کرد که فرهنگ سازمانی را بپسندند 

و کارکردن با شرکت نیز برای شان آسان باشد.
اج��رای بهینه فرآیند جذب نیروهای فریلنس��ر نتایجی بس��یار 
عالی برای سازمان به همراه خواهد داشت. دیلویت در گزارش خود 
ادعا می کن��د روند جدید بهره وری ش��رکت ها را افزایش می  دهد. 
به عنوان مثال در شرکت بوش، مشاوران ارشد آزادکار نرخ رضایتی 
۹2درصدی از مش��تریان خود دریافت می کنند. در ادامه  گزارش، 
دیلوی��ت ادع��ا می کند اگر حتی ش��رکت ها هنوز آم��اده  پذیرش 
نیروی کار مدرن نباش��ند، تمایل آنها برای تغییر مس��یر می تواند 

فرصت های زیادی برای شان ایجاد کند.
یکی از حوزه هایی که با تقاضای بس��یار بازار برای فریلنس��رها 
همراه خواهد ش��د، نقش های مشترک هس��تند. چنین نقش ها و 
اس��تعدادهایی را به  نام ابَرش��غل هم می شناس��ند. رون��د افزایش 
تقاضا برای اس��تعدادهای چندکاره فرصت های درآمدزایی را برای 
فریلنس��رهای متخصص افزایش می دهد و با دنیایی از فرصت های 
جدی��د روبه رو می ش��وند ک��ه فرص��ت کارک��ردن در موضوعات 

دلخواه شان را بیش ازپیش افزایش می دهد.
درنهایت، با نگاهی به آمارهای ذکرشده در این مطلب می توانیم 
آینده فریلنسرها را روشن بدانیم. آنها با افزایش تقاضای شرکت ها 
روب��ه رو خواهند ش��د و قطع��ا فرصت های درآمدزایی نیز بیش��تر 
می شوند. دراین میان، فریلنسرها هم باید با تمرکز روی یادگیری، 
افزایش مه��ارت را به عن��وان وظیفه ای همیش��گی بدانند و برای 
فرصت های جدید آماده باشند تا در بازار پررقابت آینده، خود را از 

دیگر همکاران شان متمایز کنند.
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آینده روشنی که در انتظار سبک زندگی فریلنسری است

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت


