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همتی: منتظر اتفاقات مهم در حوزه مسکن باشید

قیمت مسکن در سال 98
کنترل می شود

فرص��ت امروز: رئیس کل بانک مرکزی دیروز به بهارس��تان رفت و در جریان بررس��ی طرح ملی مس��کن در مجلس، از افزایش 
۶۰درصدی »تسهیالت ساخت مسکن« خبر داد. این درحالی بود که برخی رسانه ها، سخنان همتی را به افزایش »تسهیالت خرید 
مسکن« تعبیر کردند که البته نادرست بود و همین باعث شد تا روابط عمومی بانک مرکزی در اطالعیه ای آن را گوشزد کرده و بار 
دیگر اعالم کند: آنچه که رئیس کل بانک مرکزی در مجلس شورای اسالمی بیان کرده مربوط به افزایش سقف »تسهیالت ساخت 
مسکن« بوده است. اما عبدالناصر همتی دیروز در جریان بررسی گزارشی از طرح ملی مسکن در صحن علنی مجلس، دالیل افزایش 
قیمت مسکن را تشریح کرد و نوید داد: امسال مسکن شاهد اتفاقات مهمی خواهد بود. کنترل بازار با اجرایی شدن طرح ملی مسکن... شاخص بورس در آستانه ورود به کانال 230 هزار واحد ایستاد

ثبت باالترین رکورد در  بورس تهران
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نهاد پژوهشی مجلس پیشنهاد داد

چگونه می توان بدون نفت کشور را اداره کرد؟

معرفی تعدادی از استارت آپ های موفق حوزه بالک  چین
ثروتمندترین افراد جهان در سال 2019 به انتخاب مجله فوربس

چند باور قدیمی که کارمندان را از موفقیت دور می کند
چگونه مهارت های نگارش تبلیغات مان را تقویت کنیم؟

فریلنسرها بخوانند
تمرکز بیش از حد بر روی بازاریابی ممنوع

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

فیس بوک اجازه نصب پیش فرض 
اپلیکیشن خود را به گوشی های جدید 

هوآوی نمی دهد

4

طـرح جدید مالیات بر سـکه بـا اینکه می توانـد درآمدهای 
بیشـتری را راهی خزانه دولـت کند، اما به نظر می رسـد در 

بلندمدت باعث اتالف سرمایه اجتماعی شود، چراکه 
دستگاه های اقتصادی دولت در گذشته یک...

طرح جدید مالیات بر سکه موجب فرسایش سرمایه 
اجتماعی می شود

آن روی سکه را هم ببینید!

یادداشت
 تثبیت قیمت ها
 رانت زای بزرگ

براس��اس قان��ون برنام��ه پنجم 
توس��عه، اگر دولت ب��رای کاالیی 
قیمت تعیین کن��د و تولیدکننده 
آن کاال در بازار دچار زیان ش��ود، 
و  تولیدکننده  خس��ارات  جب��ران 
زی��ان او برعه��ده دولت اس��ت. با 
ای��ن حال دولت اکن��ون در زمینه 
قیمت گذاری بسیاری از کاال ورود 
ک��رده، اما هیچ مس��ئولیتی را در 
قبال جبران زی��ان تولیدکنندگان 
ای��ن محصوالت نمی پذی��رد و آن 
صنعت ی��ا تولیدکنن��ده را به زیر 
چتر حمایتی خ��ود نمی آورد. این 
مس��ئله باعث ش��ده بس��یاری از 
واحدهای صنعتی دچار مش��کل و 
با کاهش ظرفی��ت تولید یا میزان 
تولید مواجه شوند. کدام اقتصادی 
را در دنی��ا می   توان یافت که دولت  
در آن قیم��ت کااله��ا را تعیی��ن 
می   کند؟ پاس��خ این س��وال منفی 
اس��ت. در هیچ ی��ک از اقتصادهای 
دنیا دولت ها به حوزه قیمت گذاری 
وارد نمی ش��وند بلکه ای��ن بازار و 
مکانی��زم عرضه و تقاضاس��ت که 
قیمت ه��ا را تعیین می   کن��د. باور 
فعاالن بخش خصوصی این اس��ت 
ک��ه در اقتص��اد م��ا ه��م نباید به 
بهان��ه تثبیت قیمت ه��ا به تعیین 
قیم��ت روی آورد و اگ��ر دولت ها 

قص��د حمایت از اقش��ار 
2آسیب پذیر جامعه را...
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بررس��ی کارنامه یک ساله واردات گوش��ی های تلفن همراه مس��افری نشان می دهد 
برخالف ادعای موافق��ان، این روش از واردات نه تنها از التهابات بازار موبایل جلوگیری 

نکرده، بلکه به یک چالش نیز تبدیل شده است.
به گزارش مهر، ابتدای خردادماه امس��ال بود که س��رانجام متولیان طرح رجیستری 
پ��س از چند نوب��ت خلف وعده، به واردات سازماندهی ش��ده تلفن های همراه قاچاق از 
طریق س��امانه مسافری پایان دادند و با اتصال س��امانه های گذرنامه نیروی انتظامی و 
ثبت تلفن همراه مس��افری گمرک به یکدیگر، ورود تنها یک دس��تگاه تلفن همراه در 

سال از خارج از کشور و فقط برای مسافران واقعی را امکان پذیر اعالم کردند.
واقعیت آن اس��ت که افزایش چش��مگیر نرخ ارز در خردادماه سال گذشته و حواشی 
متع��دد به وجود آمده در مورد تخصیص ارز یارانه ای به ش��رکت های واردکننده تلفن 
هم��راه که در نهایت منجر به محاکمه مدیران ش��رکت های واردکننده و توقیف حدود 
۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه شد، عرضه بازار تلفن همراه را با کمبود و اخالل مواجه 

کرد و نهایتاً این بازار نیز همچون برخی بازارهای دیگر، از شرایط تعادل خارج شد.
ع��دم توازن عرض��ه و تقاضا در ب��ازار موبایل تا جایی پیش رفت ک��ه مجریان طرح 
رجیس��تری و متولیان تنظی��م بازار با وجود آگاهی از چالش های آتی واردات گوش��ی 
مس��افری در کن��ار واردات تجاری، به طور موقت به ای��ن روش از واردات نیز به عنوان 

یکی از راه های تأمین نیازهای بازار موبایل، رضایت دادند.
بررس��ی »کارنامه یک س��اله واردات گوش��ی مسافری« نش��ان می دهد که برخالف 
ادع��ای موافقان، این روش از واردات نه تنها از التهاب��ات بازار موبایل جلوگیری نکرده؛ 
بلک��ه به چالش��ی برای دولت، بازار موبایل، طرح رجیس��تری، واردکنن��دگان قانونی و 

مصرف کنندگان نهایی تبدیل شده است.
رشد بیش از 90 برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال

براساس آمارهای سامانه همتا که روند یک ساله واردات گوشی مسافری به کشور را 
نش��ان می دهد، می توان گفت از فروردین ماه س��ال قبل، واردات گوشی تلفن همراه از 
طریق رویه مس��افری آغاز شد و در ماه های پایانی سال گذشته روند واردات آن شدت 
گرفت تا در نهایت، در فروردین و اردیبهشت ۹۸ به اوج خود رسید؛ به طوری که تعداد 
گوشی های مسافری از ۱۹,۶۱۷ دستگاه در فروردین ماه ۹۷ به ۱.۸۶۳.۲۴۶ دستگاه در 

پایان اردیبهشت ماه سال جاری افزایش پیدا کرد.
به عبارت دیگر شاهد رشد بیش از ۹۰ برابری واردات گوشی مسافری طی یک سال 
بوده ایم. این روند نش��ان می دهد که روند صعودی واردات گوش��ی مسافری در اواسط 
س��ال قبل دچار وقفه ش��ده و در واقع در آذرماه، افت قابل مالحظه ای در ثبت گوشی 
مس��افری دیده می شود که دلیل آن را باید در اعمال محدودیت به وجود آمده در ۲۸ 
آبان ماه همان س��ال جس��ت وجو کرد. در واقع، براس��اس این محدودیت، هر فرد با کد 
ملی خود تنها قادر به ثبت یک دس��تگاه تلفن همراه به صورت مسافری شد؛ اگرچه با 
این حال، این محدودیت تنها به طور موقت تعداد ثبت گوش��ی های مسافری را کاهش 
داد و پس از آن، گروه های ذی نفع، خود را با ش��رایط جدید وفق داده و با اس��تفاده از 
اطالعات خریداران نس��بت به ثبت گوشی و پرداخت حقوق و عوارض آن اقدام کردند. 
اینجا بود که آمار واردات مس��افری یا به عبارت بهتر، ثبت گوشی های قاچاق از طریق 

سامانه مسافری افزایش چشمگیری یافت.
شکست بازار موبایل در سال 97 با جوالن گوشی های مسافری

با آغاز طرح رجیس��تری از ۲۸ مهرماه ۹۶، کلیه برندها و مدل های گوشی های تلفن 
همراه یکی پس از دیگری وارد طرح ش��دند و تأمین نیازهای بازار موبایل که مطلقاً در 
دس��ت قاچاقچیان قرار داش��ت، در نهایت با اجرای کامل این طرح، به س��مت و سوی 

واردات قانونی سوق پیدا کرد.
برای تأیید این گفتار می توان به آمارهای رس��می موجود رجوع کرد. به عنوان نمونه 
طبق آمار رس��می گمرک، مجموع واردات گوش��ی تلفن همراه از زمان اجرای طرح تا 
پایان فروردین سال گذشته، ۲۷۱ میلیون دالر از قاچاق کاالهای مشمول این طرح را 

کاهش داد و میزان ۴۸.۵ میلیون دالر از حقوق تضییع شده دولتی را احیا کرد. این آمار 
و ارقام بخشی از ماحصل طرح رجیستری بود که به خوبی حکایت از کاهش چشمگیر 

قاچاق این کاالی اساسی داشت.
اما از ابتدای س��ال گذش��ته به یک باره ورق برگشت و با افزایش چند برابری نرخ ارز 
و افزایش صعودی قیمت گوش��ی ها، مصرف کننده نهایی با کاهش قدرت خرید مواجه 
شد و بازار موبایل شوک سمت تقاضا را نیز تجربه کرد و از همان زمان بود که واردات 
گوشی مسافری به منظور مصرف تجاری به صرفه شد و قاچاقچیانی که با اجرای طرح 
رجیس��تری دست ش��ان از این بازار کوتاه ش��ده بود، یک بار دیگر و با پوش��ش گوشی 

مسافری به این بازار برگشتند.
بررس��ی ها نش��ان می دهد که از مجموع کل واردات گوش��ی تلفن هم��راه از ابتدای 
س��ال ۹۷، واردات گوش��ی مس��افری در حدود ۶۰درصد واردات این کاالی اساسی را 
به خود اختصاص داده اس��ت. بر طبق این آمار، مجموع واردات موبایل از ابتدای س��ال 
۹۷، ۱۱,۵۵۵,۴۹۶ دس��تگاه بوده که س��هم گوش��ی های تجاری و مسافری به ترتیب 

۴,۹۵۵,۹۹۳ و ۶,۵۹۹,۵۰۳ دستگاه برآورد شده است.
در این میان، واردات گوش��ی های تجاری از اوایل تابس��تان ۹۷ افت محسوسی پیدا 
ک��رد که از جمله اصلی تری��ن دالیل آن می توان به عدم تأمی��ن ارز الزم برای واردات 
از س��وی بانک مرکزی اش��اره کرد. به همین دلیل نیاز بازار تدریجاً به س��مت سامانه 

مسافری سوق پیدا کرد.
اما مش��کل از جایی ش��روع ش��د که منابع ارزی ب��رای واردات قانون��ی تلفن همراه 
تأمین ش��د، لیکن ذی نفعان واردات مسافری به دالیل متعددی از جمله پایین تر بودن 
هزینه های واردات از این طریق و به تبع باالتر بودن حاش��یه س��ود، عدم الزام به اخذ 
مجوزه��ای الزم ب��رای واردات و انجام رویه های قانونی، ع��دم الزام به اخذ نمایندگی و 
مواردی از این دس��ت، کماکان اصرار داش��تند که نیاز بازار را از طریق قاچاق تأمین و 
صرفاً با پرداخت مبلغی در سامانه مسافری گوشی های وارداتی قاچاق را رجیستر کنند.

شرکت های واردکننده نیز با توجه به عدم امکان رقابت قیمتی با گوشی های قاچاقی 
که از طریق سامانه مسافری ثبت می شدند، دیگر انگیزه ای برای واردات قانونی نداشته 

و تدریجاً سهم خود را از تأمین بازار از دست دادند.
تحلیل هزینه-فایده واردات مسافری و تجاری

اما با بررس��ی هزینه-فایده واردات گوشی تلفن همراه به صورت تجاری و مسافری با 
یکدیگر می توان دریافت که چگونه با واردات مسافری گوشی تلفن همراه، حقوق دولت 

و مصرف کنندگان نهایی نادیده گرفته می شود.
»ع��دم نظارت دولت بر جریان ارزی و تش��دید قاچاق خروج��ی ارز«، »از بین رفتن 
تجارت رسمی و تطهیر کاالی قاچاق«، »عدم تمایل تولیدکنندگان به حضور در عرصه 
تولی��د تلفن همراه« و »عدم امکان قیمت گذاری بر روی گوش��ی ها« از جمله مواردی 
اس��ت که موجب می ش��ود، دولت نتواند به عن��وان رگوالتور و تنظیم گ��ر در این بازار 

مداخله کند.
همچنین »فقدان هرگونه گارانتی و خدمات پس از فروش«، »ثبت گوش��ی مسافری 
دست دوم و فروش آن به عنوان آکبند«، »ثبت مسافری گوشی »های کپی« و چینی 
و فروش آن به عنوان گوشی معتبر« و »ثبت گوشی مسافری فاقد استاندارد سالمت« 

نمونه هایی از تضییع حقوق مصرف کنندگان نهایی است.
بنابراین با توجه به این توضیحات و همچنین با اضافه کردن این موضوع که براساس 
آمار ذکر ش��ده »واردات گوشی مس��افری« و با احتساب »متوسط قیمت ۱۵۰ دالری 
برای هر گوش��ی«، در حالی طی یک س��ال اخیر، حدود یک میلیارد دالر برای واردات 
گوشی مس��افری تأمین ارز شده است که در کمال تعجب، سیاست گذار ارزی از منشأ 
تأمین آن هیچ اطالعی ندارد. به این ترتیب ادامه رویه واردات گوش��ی مس��افری عالوه 
بر معضالت یادش��ده ب��رای این ش��کل از واردات، می تواند نظم ب��ازار ارز را نیز دچار 

اختالل کند.

واردات گوشی مسافری چگونه بازار موبایل را دگرگون کرد؟

مسافران، بازار موبایل را به هم ریختند
رشد 7درصدی صادرات غیرنفتی و کاهش 8درصدی واردات در 2 ماهه سال 98

قفل صادرات غیرنفتی باز شد
آمار تجارت خارجی رس��می اعالم  نشده، اما براساس اطالعات برخط گمرک صادرات دوماهه ابتدای امسال در 
حدود ۸.۴  میلیارد دالر بوده و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این رقم در حدود ۷.۷ میلیارد 
دالر بوده اس��ت. حجم واردات نیز ۶.۷میلیارد دالر بوده که نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته ۸درصد کاهش 
نشان می دهد. به گزارش خبرآنالین، محمدرضا مودودی در نشست خبری با اشاره به آمار تجارت خارجی، با بیان 
اینکه در فروردین امس��ال ش��اهد قفل در صادرات بودیم، افزود: به نظر می رسد سیاست های ارزی در این مساله 
موثر باش��د. همچنین تعطیالت فروردین و س��یالب ها، عبور و مرور در جاده ها را متوقف کرده بود، اما در دو ماهه 

امسال در کل شاهد رشد ۱۸درصدی صادرات بودیم که امیدواریم این روند صادرات غیرنفتی ادامه پیدا کند.
مودودی با بیان اینکه در بخش خدمات نیز در مجموع ۱۷درصد رشد را در دو ماهه اول امسال تجربه کردیم، 
عنوان کرد: در بحث سیاس��ت های ارزی نیز خبرهای خوبی از دوس��تان بانک مرکزی داش��تیم. در سال گذشته 
ش��وک های مختلفی را ناشی از بخشنامه ها و برخی سیاس��ت ها تجربه کردیم که آثار منفی روی فرآیند صادرات 
داش��ت. این در حالی اس��ت که با کاهش ارزش ریال در مقابل واردات به نظر می رس��ید رش��د صادرات را داشته 
باش��یم. وی تصریح کرد: امیدواریم با سیاس��ت هایی که در س��ال جاری اتخاذ می شود، رشد صادرات غیرنفتی را 
ش��اهد باشیم. رئیس کل سازمان توسعه تجارت متذکر شد: در س��ال ۹۷ تعداد کارت های جدیدالورود بازرگانی 
در حدود ۶ هزار کارت بوده اس��ت که آمار صادرات ش��ان حدود ۵ میلیارد دالر گزارش ش��ده اس��ت. در سال ۹۸ 
ح��دود یک هزار و ۳۷۰ کارت جدیدالورود را داش��تیم که تجربه صادرات نداش��تند. این موضوع ضرورت اصالح 
سیاست های ارزی را ایجاب می کند. در حال حاضر بانک مرکزی ورود کرده و یک مقدار برنامه های خود را اصالح 
کرده اس��ت. مودودی ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده که ۶۰درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه 

اقتصاد کشور بازگشته و ۱۸ میلیون یورو را عدد داریم که برگشته و وارد نیما شده است.
وی اضافه کرد: جریان بازگش��ت ارز حداقل در چند ماهی که سیاست های ارزی اصالح شده، تغییر جدی پیدا 

کرده است. در این سه ماهه نیز ارز حاصل از صادرات ۴ میلیارد دالر برآورد شده است.
وی در رابطه با ظرفیت های صادراتی گفت: کل اقالم صادراتی کش��ور در س��ال ۹۶ حدود ۳ هزار و ۴۰۰ قلم 
کاال بود که این تعداد در س��ال ۹۷ به ۴ هزار و ۴۰۰ قلم کاال افزایش یافت که ۲۶درصد رش��د را نشان می دهد، 
اما ارزش صادرات کل این اقالم در س��ال ۹۶ حدود ۴۶.۹ میلیارد دالر بود که در س��ال ۹۷ به ۴۴.۳ میلیارد دالر 

کاهش یافت و این نشان می دهد کاهش ارزش صادرات را شاهد بودیم.
معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اقالمی که در س��ال ۹۷ از س��بد صادراتی خارج شدند، 

حدود ۵۰ قلم کاال می شود. حدود ۷۱۶ قلم کاال نیز در سال ۹۷ صادرات آنها بیش از ۵۰درصد کاهش یافت.
مودودی با اشاره به تعداد صادرکنندگان کشور، عنوان کرد: کل صادرکنندگان در سال ۹۶ حدود ۹ هزار و ۲۰۰ 
صادرکننده بودند که این تعداد در سال ۹۷ به ۱۳ هزار صادرکننده افزایش یافت. ۹ هزار و ۲۰۰ صادرکننده در 
س��ال ۹۶ حدود ۴۶.۹ میلیارد دالر صادرات داشتند و ۱۳ هزار صادرکننده در سال ۹۷ حدود ۴۴.۳ میلیارد دالر 
ص��ادرات داش��تند. وی عنوان کرد: یک هزار و ۷۱۸ صادرکننده حقوقی و ی��ک هزار و ۳۴۰ صادرکننده حقیقی 
از چرخه صادرکنندگان خارج ش��دند و این نش��ان می دهد که بخش زیادی از صادرات با کارت های جدیدالورود 
انجام شده است. وی با اشاره به اینکه در سه ماهه گذشته ارز حاصل از صادرات ۴ میلیارد دالر برآورد شده است، 
عنوان کرد: بازگشت ارز صادراتی یک قانون است، اما نکته ای که مطرح است، اینکه آنچه که به نیما برگشته، آن 
میزان ارزی نیست که به چرخه اقتصاد بازگشته است. مهم این است که جریان بازگشت ارز دارد شکل می  گیرد.
رئی��س کل صادرات توس��عه تجارت در رابطه ب��ا ممنوعیت های صادراتی گفت: در ای��ن رابطه موضوع تحریم، 
تنظیم بازار داخل و ارز دولتی که به عنوان یارانه به مصرف کننده می دهیم. اما نکته مهم این اس��ت که س��ازمان 
توس��عه تجارت هیچ وقت موافق ممنوعیت نبوده و نیس��ت. ۷۰ سال است که در دنیا ممنوعیت بر تجارت ممنوع 
شده است، اما واقعا گاهی در شرایطی قرار می گیریم که ما تقصیر نداریم مثل تحریم، بنابراین ما راهی نداریم که 
کاالهایی که به عنوان یارانه می دهیم، در اختیار کشورهای دیگر قرار گیرد. از سوی دیگر، ما می توانستیم از ابزار 
عوارض برای مدیریت صادرات و تنظیم بازار اس��تفاده کنیم، بنابراین هم جلوی رقابت های منفی را باید گرفت و 

هم حرفه ای ها وارد حوزه تجارت شوند.
مودودی در عین حال عنوان کرد: آمارهای سال ۹۶ نشان می دهد که تعداد شرکت هایی که باالی یک میلیارد 
دالر صادرات داش��تند، تنها یک ش��رکت و آن هم پتروشیمی بوده است. تعداد شرکت هایی که بین ۵۰۰ میلیون 
دالر تا یک میلیارد دالر صادرات داش��تند، هش��ت شرکت بوده است. ش��رکت هایی که بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون 
دالر صادرات داش��تند، ۳۳ ش��رکت بودند. ۱۰ میلیون دالری ها را هم اضافه کنیم، حدود ۴۰۰ شرکت داریم که 
باالی این رقم صادرات داشتند. در کل ۷ هزار و ۶۰۰ شرکت زیر ۱۰ میلیون دالر صادرات دارند و این در حالی 
اس��ت که ش��رکت ها در دنیا رقم صادرات شان چندین میلیارد دالر است. این نشان می دهد که ما ضعف در حوزه 

توانمندی بنگاه های صادراتی داریم.

محمدرضا نجفی منش
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان



فرصت امروز: اقتصاد ایران، س��ال ها و دهه هاست که رنگ سیاه نفت 
به خود گرفته اس��ت و همین وابس��تگی نفتی باعث شده تا در بزنگاه 
تحریم های نفتی از دوران مصدق تاکنون به ابزار فش��ار دیگر کشورها 

بر اقتصاد ایران بدل شود. 
در این میان، مرکز پژوهش های مجلس با توجه به شرایط اقتصادی 
کش��ور، برنامه ای با عنوان »اداره کشور بدون نفت« را پیشنهاد داده و 
ب��ا تاکید بر اینکه موثرترین راه مقابله با تحریم های نفتی، اداره ارادی 
کشور بدون نفت است، اعالم کرد: حتی در صورت صفر شدن صادرات 
نف��ت، امکان مدیریت ت��راز پرداخت ها و بازار ارز ب��ا ایجاد اصالحاتی 

وجود دارد.
»برنامه اداره کش��ور بدون نفت« از دو بخش تش��کیل ش��ده است؛ 
در بخ��ش اول، برنامه ارادي و فعاالن��ه براي صفر کردن منابع نفتي از 
بودجه عمومي دولت )نه صفر کردن صادرات آن( ارائه شده است و در 
بخش دوم، برنامه الزم براي خنثي کردن آثار کاهش احتمالي تحمیلي 
ص��ادرات نفت ولو تا م��رز فرضي صفر در ت��راز پرداخت ها و بازارهاي 

مرتبط توضیح داده شده است. 
به گفته مرکز پژوهش های مجلس، برنامه حاضر به دنبال آن اس��ت 
ک��ه بتواند به ص��ورت »عملیات��ی و قابل اجرا«، ب��ا »کمترین تنش« 
اجتماع��ی و سیاس��ی، با حداق��ل تالطم غیرقابل اجتن��اب در محیط 
اقتصاد کالن و با لحاظ حمایت های اقتصادی الزم از اقشار آسیب پذیر، 
منابع نفتی بودجه را »از لحظه ش��روع برنامه« به صفر برس��اند، آن را 
ط��ی اجرای برنامه حف��ظ کرده و در پایان، اقتص��اد را وارد مرحله ای 
جدید از بودجه ریزی بدون اتکا به منابع استخراجی کند، ضمن اینکه 
در ص��ورت کاهش تحمیلی صادرات نف��ت نیز اقتصاد پایداری خود را 

از دست ندهد.
بازوی پژوهش��ی مجلس، »برنامه تصفیر نفت« را به اختصار »بتن« 
نامیده است و در توضیح پیشنهاد خود آورده است: »برنامه صفر کردن 
نفت، از س��ال اول اجرا، مس��ئله اصلي بودجه را به جاي حداکثرسازي 
درآمد نفت، به حداقل س��ازي کسري بودجه بدون نفت و نحوه تأمین 
مالي آن تبدیل خواهد کرد. در واقع، همانند بیش��تر کش��ورهاي دنیا 
با س��اختار بودجه اي سالم، مس��ئله اصلي بودجه، که باید مورد توجه 
دس��ت اندرکاران بودجه در دول��ت و مجلس و مردم قرار گیرد، کنترل 
کس��ري بودجه، که امري درون زاس��ت )برخالف نف��ت که به صورت 
برون زا تحمیل مي ش��ود( و مباحث پایداري ناش��ي از چگونگي تأمین 
آن خواه��د بود که مي تواند به عنوان یک اصالح س��اختاري بلندمدت 

در نظر گرفته شود.«
کسری بودجه بدون نفت 100 هزار میلیارد تومان است

در ابت��دای این گ��زارش و در بخش »طرح کلی اق��دام برنامه تصفیر 
نف��ت«، خالص��ه اجرایي ط��رح کلي اق��دام در بودجه از س��وی مرکز 

پژوهش های مجلس شرح داده شده است:
* کس��ري بودجه بدون نفت کش��ور: کس��ري توازن منابع و مصارف 
بودج��ه بدون در نظر گرفت��ن نفت به عنوان منبع بودجه اي محاس��به 
و ش��فاف مي ش��ود. این رقم و به عبارت دیگر، شاخص »شکاف اقتصاد 
و بودجه عمومي از وضعیت س��الم« شاخص اصلي میزان تالش دولت، 
دس��ت اندرکاران بودجه و مردم ب��راي جبران فاصله تا وضعیت س��الم 
اس��ت. برآورد ما این است پس از اس��تفاده از ابزار تخصیص بودجه در 
هزینه هاي جاري و عمراني و نیز پس از فروش اوراق مالي در نظر گرفته 
شده در بودجه براي سال جاري، کسري بودجه بدون نفت، حدود ۱۰۰ 
ه��زار میلیارد تومان، خواهد بود که حجم بزرگي در مقابل ظرفیت هاي 
اقتص��اد ایران نیس��ت و امکان جب��ران آن با مجموع��ه اي هماهنگ از 

سیاست ها در سمت منابع و سمت مصارف بودجه وجود دارد.
* برنامه ه��اي ده گانه سالم س��ازي اقتصاد: به طوري ک��ه هر کدام از 
آنها به طور متوس��ط ۱۰هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد مي کنند. این 
رق��م، با در نظر گرفتن ظرفیت سیاس��ي و اجتماعي، اجرایي و س��ابقه 
نهادهاي تصمیم گیر در مصلحت سنجي هاي مختلف در نظر گرفته شده 
و حداقلي اس��ت، به ط��وري که قابلیت اجراي برنام��ه را در عین تنش 

حداقلي تضمین کند.

انتشار 30 تا 40 هزار میلیارد تومان اوراق برنامه تصفیر نفت
* برخ��ي از این برنامه ه��ا، قابلیت اجرا و حصول درآمد را در س��ال 
جاري دارند و برخي، همانند انواعي از مالیات ها، علي رغم شروع عملیات 
اجرایي و تهیه س��اختار در سال جاري ممکن است در سال آتي و سال 
بعد از آن براي کسب درآمد به ثمر بنشیند. براي برنامه هایي که امکان 
حصول درآمد در س��ال جاري ندارند، اما حصول درآمد غیرنفتي از آنها 
قطعي یا اوراق اصالح ساختار و »اوراق پاکسازي اقتصاد از نفت« منتشر 
می ش��ود که در سال هاي بعد، تسویه مي ش��وند. برآورد ما از برنامه هاي 
داراي قابلیت تحصیل درآمد در سال جاري نشان مي دهد حدود ۶۰ تا 
۷۰ هزار میلیارد تومان قابلیت تحصیل درآمد در سال جاري وجود دارد 
و براي ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان، مازاد بر اوراق س��ال جاري، اوراق 
مالي اس��المي اختصاصي برنامه تصفیر نفت یا اصطالحاً اوراق پاکسازي 
اقتصاد از نفت که عمدتاً متکي بر ُصکوک و به پشتوانه دارایي هاي دولت 

خواهد بود، منتشر خواهد شد.
* از لحظ��ه تصویب الیحه یا طرح اصالحی��ه قانون بودجه ۱۳۹۸ یا 
قان��ون بودجه بدون نف��ت، ورود درآمد نفت به بودج��ه دولت »صفر« 
می شود و پس از کس��ر سهم شرکت ملی نفت، ۱۰۰درصد درآمد نفت 

وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد.
* صندوق توس��عه ملی می تواند در ادامه رویه فعلی خود و براس��اس 

اساسنامه فعلی، در بانک مرکزی سپرده گذاری کند.
جزییات برنامه های پیشنهادی برای پاکسازی بودجه از نفت

در بخ��ش »جزیی��ات عملی��ات مرتبط با بودج��ه«، ب��ه برنامه های 
پیش��نهادی برای پاکسازی بودجه از نفت اش��اره شده و آمده است که 
براس��اس محاس��بات و پس از انجام عملیات تخصی��ص، بدون در نظر 
گرفتن اوراق درنظر گرفته ش��ده برای س��ال جاری، ح��دود ۱۰۰ هزار 

میلیارد تومان باید از محلی غیر از نفت تأمین شود.
* برنامه   ه��ای ده گانه سالم س��ازی و پاک س��ازی بودج��ه از نفت به 
طوری ک��ه هر کدام ب��ه طور متوس��ط ۱۰ هزار میلی��ارد تومان درآمد 
غیرنفتی ایجاد می کنند، با در نظر گرفتن مصلحت س��نجی های متعارف 

دولت و مجلس ارائه می شود.
* بسته به ظرفیت اجرایی در اجرای برنامه های پاکسازی اقتصاد، ۳۰ 
تا ۴۰ هزار میلیارد تومان، اوراق پاکس��ازی اقتصاد از نفت منتش��ر و در 
سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از محل اجرای برنامه ها تسویه خواهد شد. این 
اوراق می تواند توس��ط مردم و یا بانک ها خریداری شود و بانک مرکزی 

از طریق مداخله در بازار ثانویه نرخ ها را مدیریت کند.
* براساس شبیه سازی انجام شده در مورد سناریوهای مختلف ورود 
نفت ب��ه جایی غیر از بودج��ه دولت، همانند در نظرگرفتن حس��اب 
ذخی��ره ارزی که امکان تزریق بودجه ای نداش��ته باش��د و در اختیار 
بانک مرکزی باش��د یا تقسیم صندوق توس��عه به دو بخش توسعه ای 
و متعادل کنن��ده بودجه و یا موارد متعدد متصور دیگر، با قید حداقل 
تغیی��رات قانونی و رویه ای نس��بت به وضعیت موجود که بتوان کار را 
فورا آغاز کرد، حالت بهینه وضعیتی تش��خیص داده ش��د که پس از 
کسر س��هم ش��رکت ملی نفت، ۱۰۰درصد درآمد نفتی وارد صندوق 
توس��عه ملی ش��ود. در ای��ن حالت، بدون نی��از به تغیی��ر مقررات یا 
اساس��نامه صندوق توس��عه ملی و رویه فعلی، امکان بهره مندی از آن 
برای تامین نیازهای توس��عه ای به شکل فعلی، امکان سپرده گذاری یا 
استقراض این صندوق به بانک مرکزی به منظور تعادل مدیریت بازار 

پول و ارز وجود خواهد داشت.
مرک��ز پژوهش ها همچنین در بخ��ش »برنامه تعادل بخش��ی به تراز 
پرداخت ه��ا در صورت کاهش یا به صفر رس��یدن صادرات نفت« آورده 
است: در سال ۱۳۹۷ منابع ارزی سهم دولت، برداشت های بودجه ای از 
صندوق توس��عه ملی و س��هم مناطق محروم از درآمدهای نفتی و البته 
افزای��ش ذخایر ارزی بانک مرکزی، به بازار تزریق ش��ده اس��ت. بدیهی 
اس��ت که فرض صفر ش��دن صادرات نف��ت عمال هی��چ گاه تحقق پیدا 
نخواهد کرد، اما به منظور جلوگیری از درگیر ش��دن در سناریوسازی و 
قرار گرفتن در وضعیت منفعل در بازی س��ازی طرف مقابل، بهترین راه 
منطقی این اس��ت که حد نهایی وضعیت نامناس��ب را هدف قرار داده و 

برای آن برنامه ریزی کرد. به این ترتیب، به هر میزان که طرف مقابل در 
کاهش صادرات نفت موفق نشود،  از برنامه جلوتر خواهیم بود.

گام های سه گانه در برنامه تراز پرداخت ها
در ادامه گزارش به مهمترین اقدام برنامه تراز پرداخت ها اش��اره شده 
و ب��ر مدیریت دقیق منابع ارزی موجود و اجرای مؤثرتر پیمان س��پاری 

ارزی تاکید شده است:
* اولین و مهم ترین اقدام، مدیریت دقیق منابع ارزی موجود و اجرای 
مؤثرتر پیمان س��پاری برای بازگش��ت حداکثری ارز حاصل از صادرات 
است. طبق برخی گزارش ها به رغم صادرات غیرنفتی بالغ بر ۴۴ میلیارد 
دالر در سال ۹۷، بخشی از ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عرضه 
نش��ده است. بازگشت ارز حاصل از صادرات از روش های دیگر نیز کامل 
نبوده اس��ت. آمار مربوط به صادرات غیرنفتی و واردات منتشره از سوی 
گمرک نش��ان از آن دارد که در مجموع با توجه به صادرات ۴۴ میلیارد 
دالری کااله��ای غیرنفتی و واردات ۴۲میلیارد دالری در س��ال ۱۳۹۷ 
عمال ۲ میلیارد دالر مازاد در این حس��اب وجود دارد که نشان می دهد 
در صورت اجرای دقیق پیمان سپاری منابع حاصل از صادرات غیرنفتی 
کف��اف نیاز کااله��ای وارداتی کش��ور را می کند. برای جبران کس��ری 
حس��اب خدمات نیز ضروری است مصارف ارزی کشور محدود به کاالها 

و خدمات اساسی و ضروری شود.
* گام دوم، مدیری��ت مصارف ارزی موجود اس��ت. یکی از روش های 
مدیری��ت مص��ارف ارزی جلوگیری از خ��روج س��رمایه از طریق ایجاد 
ش��فافیت در تراکنش های بانکی اس��ت که زمینه قانونی آن در بند )ح( 
تبصره ۱۶ قانون بودجه س��ال ۱۳۹۸ فراهم شده است. روش های دیگر 
نظی��ر اعمال محدودی��ت و افزایش تعرف��ه واردات کاالهای غیرضرور و 
لوک��س و مدیریت س��فرهای خارجی از طریق اخ��ذ تصاعدی عوارض 
خروج از کش��ور و نیز مبارزه با واردات کاال به صورت غیررسمی )به جز 

مواد اولیه تولید( می تواند به کاهش مصارف ارزی کمک کند.
* گام س��وم ایج��اد مناب��ع ارزی جدی��د از طریق کنت��رل صادرات 
غیررس��می )قاچاق( و س��وق دهی آن به س��مت صادرات رسمی است. 
همچنی��ن با اصالح قیمت برخی کاالها مانند بنزین و گازوئیل می توان 
مص��رف داخلی را کاهش و ظرفیت صادراتی برای این محصوالت فراهم 

کرد. یکی دیگر از منابع ارزی بالقوه ظرفیت گردشگری ایران است.
خلع سالح دشمن از بازی تسلیحاتی سازی نفت

همچنین برآورد های انجام ش��ده برای افزای��ش منابع ارزی در اختیار 
نش��ان می ده��د در اثر این اقدام��ات منابع در اختی��ار ارزی حدود ۴۰ 
میلیارد دالر افزایش خواهد یافت که از میزان ۳۰ میلیارد دالر ناشی از 

درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بیشتر است.
ام��ا مرکز پژوهش ه��ا در پایان این گزارش، خلع س��الح طرف مقابل 
از بازی تسلیحاتی س��ازی نفت علیه کش��ورمان را، راه اصلی پیروزی در 
نب��رد تحریمی می داند که می تواند به عنوان فرصتی بزرگ برای اصالح 
س��اختار اقتصاد ایران و تحقق آروزهای چندین ده ساله در استقالل از 

نفت نیز محسوب شود.
ب��ه گفته ب��ازوی کارشناس��ی مجل��س، هی��چ اقتصاددان��ی از ادامه 
تحریم ه��ای اقتص��ادی حمایت نمی کن��د. تحریم های اقتص��ادی بنیه 
تولیدی کش��ور را تضعیف می کند و رف��اه کوتاه مدت و بلندمدت مردم 
را کاهش می دهد. س��اختار اقتصادی معیوب، کشور را آسیب پذیر کرده 
اس��ت و در مرحل��ه کنونی  طرف مقابل همه توج��ه خود را معطوف به 

فروپاشی اقتصاد ایران کرده است. 
چارچ��وب برنامه صفر کردن ارادی و فعاالنه نفت در بودجه دولت، به 
گونه ای طراحی ش��ده اس��ت که هم بودجه از منابع حاصل از نفت رها 
ش��ود و هم در عین حال، عواید ناش��ی از صادرات نف��ت به هر میزان، 
بتواند برای توس��عه غیربودجه ای )غیرمتکی به دولت( در کش��ور مورد 
استفاده قرار گیرد. بدیهی است این پیشنهاد به معنای امکان پذیربودن 
به صفر رس��اندن صادرات نفت ایران نیس��ت و کشور تالش خواهد کرد 
که ب��ه اندازه مورد نیاز خود نفت صادر کند، اما در این گزارش نش��ان 
داده ش��د که حتی در صورت صفر شدن صادرات نفت، امکان مدیریت 

تراز پرداخت ها و بازار ارز با ایجاد اصالحاتی وجود دارد.

نهاد پژوهشی مجلس پیشنهاد داد

چگونه می توان بدون نفت کشور را اداره کرد؟
یادداشت

تثبیت قیمت ها، رانت زای بزرگ

براس��اس قانون برنامه پنجم توسعه، اگر دولت برای کاالیی قیمت تعیین 
کن��د و تولیدکنن��ده آن کاال در ب��ازار دچار زیان ش��ود، جبران خس��ارات 
تولیدکنن��ده و زی��ان او برعهده دولت اس��ت. با این ح��ال دولت اکنون در 
زمینه قیمت گذاری بس��یاری از کاال ورود کرده، اما هیچ مس��ئولیتی را در 
قب��ال جبران زیان تولیدکنندگان این محصوالت نمی پذیرد و آن صنعت یا 
تولیدکننده را به زیر چتر حمایتی خود نمی آورد. این مس��ئله باعث ش��ده 
بس��یاری از واحدهای صنعتی دچار مش��کل و با کاه��ش ظرفیت تولید یا 
میزان تولید مواجه شوند. کدام اقتصادی را در دنیا می   توان یافت که دولت  
در آن قیمت کاالها را تعیین می   کند؟ پاس��خ این س��وال منفی اس��ت. در 
هیچ ی��ک از اقتصادهای دنیا دولت ها به حوزه قیمت گذاری وارد نمی ش��وند 
بلکه این بازار و مکانیزم عرضه و تقاضاس��ت که قیمت ها را تعیین می   کند. 
باور فعاالن بخش خصوصی این اس��ت که در اقتص��اد ما هم نباید به بهانه 
تثبی��ت قیمت ها به تعیین قیم��ت روی آورد و اگر دولت ها قصد حمایت از 
اقش��ار آس��یب پذیر جامعه را دارند، می   توانند سوبس��ید را به این خانوارها 

اختصاص دهند تا سطح زندگی آنها به تعادل برسد.
در کش��ورهایی مثل آلمان و س��وئد، فاصله درآمد افراد تا سطح استاندارد 
به آنها پرداخت می   ش��ود. دولت در این کش��ورها با توجه به درصد افزایش 
قیمت کاالها هزینه خانوار را محاسبه می   کند. اگر یک خانوار چهارنفره برای 
گذران زندگی به ۲ هزار یورو درآمد نیاز داش��ته باشد، اما هزار و ۵۰۰ یورو 
درآمد کسب کند، مابه التفاوت این دو رقم به این خانواده پرداخت می   شود تا 
به طور متعادل زندگی کند و در مقابل، اگر کسی ۳ هزار یورو درآمد کسب 
کند، از او مالیات دریافت می   ش��ود. تجربه دیگر کشورها در حمایت از اقشار 
کم درآمد بهتر از مکانیزم تثبیت قیمت ها و کنترل آن در جامعه اقتصادی ما 
عمل کرده اس��ت. در دیگر کشورهای اروپایی قیمت به طور طبیعی افزایش 
پی��دا می   کند و اگر قیمت کاالیی به طور غیرمنطقی گران ش��ود، مردم آن 
کاال را نمی خرند. نمونه بارز این اقدام هم گرانی شیر در آلمان بود که مردم، 
تا بازگش��ت قیمت آن به س��طح عادی، از این محصول خری��داری نکردند. 
صنع��ت خودرو یکی از صنایعی اس��ت که طی س��ال ها از دخالت دولت در 
قیمت گذاری متضرر ش��ده است. این صنعت در سال گذشته نزدیک به ۲۰ 
هزار میلیارد تومان زیان کرد و دولت هم نمی تواند این زیان را جبران کند. 
صنعت قطعه سازی و خودروسازی ایران طی سال گذشته بسیار ضعیف شده 
اس��ت و این تضعیف ناشی از سال ها مداخله دولت در قیمت گذاری است که 
نه تنها به عدم تعدیل قیمت ها منجر نشده بلکه صنعت را هم در آستانه خطر 
قرار داده اس��ت. توصیه همیشگی فعاالن بخش خصوصی به سیاست گذاران 
صنعت این بوده که دولت دس��ت از قیمت گذاری ب��ردارد و اجازه دهد بازار 
قیمت ها را تعیین کند. با وجود همه توصیه ها، دولت طی سال ها قیمت ها را 
به طور دستوری پایین نگه می   دارد و پس از چند سال عدم افزایش منطقی 
قیمت، فنر رها و جامعه دچار شوک ناشی از افزایش قیمت می   شود. این در 
حالی است که اگر دولت دست از سرکوب و تعیین دستوری قیمت ها بردارد، 
جامع��ه به طور تدریجی پذیرای رش��د منطقی قیمت ه��ا خواهد بود. هزینه 
جبران خس��ارت های ناشی از سیل در اس��تان های مختلف کشور نزدیک به 
۵۰ هزار میلیارد تومان است. این خسارت درحالی باید از سوی دولت جبران 
شود که امسال با کسری بودجه روبه رو خواهد بود. یکی از راهکارهای دولت 
برای جبران زیان ناش��ی از س��یل و کس��ری بودجه افزایش منطقی قیمت 
بنزی��ن و کاهش یارانه ای اس��ت که به مصرف ای��ن کاال اختصاص می   دهد. 
قیمت بنزین در ایران به طور مصنوعی پایین اس��ت که چند مش��کل عمده 
را در اقتصاد کش��ور رقم زده اس��ت. مشکل اول افزایش مصرف داخلی است 
چراک��ه مصرف کنندگان قیمت واقعی بنزین را پرداخت نمی کنند. مش��کل 
دوم افزایش آالیندگی ناشی از مصرف باالی سوخت در کشور و مشکل سوم 
قاچ��اق روزان��ه ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین از مرزه��ا به دلیل مابه التفاوت 
قیمت آن در ایران و کش��ورهای هم مرز اس��ت. واقعی س��ازی قیمت بنزین 
می   توان��د عالوه بر افزایش درآمدهای دولت این مش��کالت عمده را نیز رفع 
کن��د و مصرف هم به طور منطقی تنظیم ش��ود. تثبی��ت قیمت ها با وجود 
تمایل دولت ها به اعمال آن به ضرر دولت و در نهایت به ضرر جامعه اس��ت. 
کمبود نقدینگی که در س��ال جاری برای دولت تبدیل به یک مشکل عمده 
شده ناش��ی از تثبیت قیمت هاست و این در حالی است که تثبیت قیمت ها 
ب��ه معنای توزیع رانت به طور مس��اوی در جامعه اس��ت. بای��د باور غلط به 
تثبیت قیمت ها را کنار گذاشت و به بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا در تعیین 

قیمت ها اعتماد کرد.
منبع: آینده نگر

بانک جهانی به کشورها هشدار داد
بدهی دولت ها افزایش  یافته است

بده��ی دولت ها از زمان بحران مالی جه��ان افزایش  یافته و بانک جهانی 
در این  باره هش��دار داده اس��ت. طبق گزارش بانک جهانی، افزایش س��طح 
بدهی ه��ا به ط��ور فزاین��ده ای نگران کننده اس��ت. بس��یاری از اقتصادهای 
نوظهور و در حال توسعه به شدت قرض گرفته اند و تالشی که برای کاهش 

بدهی های شان قبل از بحران مالی انجام داده بودند، ازدست رفته است.
بده��ی اقتصادهای نوظه��ور و درحال توس��عه از میانگی��ن ۱۵درصد به 
۵۱درصد از تولید ناخالص داخلی در س��ال ۲۰۱۸ رسیده است. چشم انداز 
اقتص��اد جهانی بانک جهانی نش��ان از تنش های ش��دید و س��رمایه گذاری 
ضعیف دارد. اقتصاد جهانی در س��ه سال گذش��ته به کمترین سرعت رشد 
خود رس��یده است. البته این مس��یر ثابت بوده و اما با توجه به ریسک های 
بالقوه، شکننده اس��ت. انتظار می رود رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور 

و درحال توسعه برای سال آینده با آشفتگی و عدم اطمینان همراه باشد.
تع��دادی از خطرات ممکن اس��ت در اقتصاد اختالل ایجاد کند: تش��دید 
اختالف��ات تجاری بین بزرگ ترین اقتصادهای جه��ان، بحران مالی تازه در 
اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه یا کاهش سرعت رشد اقتصادی در میان 
اقتصادهای اصلی است. از نگرانی های خاصی که دنیا با آن روبه رو می شود، 
کاهش رشد تجارت جهانی و رسیدن آن به پایین ترین سطح از زمان بحران 

مالی ۱۰ سال گذشته و کاهش اعتمادبه نفس کسب وکارهاست.
حرکت اقتصادی فعلی ضعیف اس��ت، درحالی که س��طوح بدهی در حال 
افزایش اس��ت و رشد س��رمایه گذاری در اقتصادهای درحال توسعه به عقب 
برگشته است. از همین رو رئیس بانک جهانی تأکید کرد: ضروری است که 
کشورها اصالحات ساختاری قابل توجهی ایجاد کنند تا محیط کسب وکار و 
وضعیت سرمایه گذاری در آنها بهبود پیدا کند. به گفته دیوید مالپاس، رشد 
قوی ت��ر اقتصادی برای کاهش فقر و بهبود اس��تانداردهای زندگی ضروری 

است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

محمدرضا نجفی منش
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فرص��ت امروز: رئیس کل بانک مرکزی دیروز به بهارس��تان رف��ت و در جریان 
بررس��ی طرح ملی مس��کن در مجلس، از افزایش ۶۰درصدی »تسهیالت ساخت 
مسکن« خبر داد. این درحالی بود که برخی رسانه ها، سخنان همتی را به افزایش 
»تسهیالت خرید مسکن« تعبیر کردند که البته نادرست بود و همین باعث شد تا 
روابط عمومی بانک مرکزی در اطالعیه ای آن را گوشزد کرده و بار دیگر اعالم کند: 
آنچه که رئیس کل بانک مرکزی در مجلس ش��ورای اسالمی بیان کرده مربوط به 

افزایش سقف »تسهیالت ساخت مسکن« بوده است.
اما عبدالناصر همتی دیروز در جریان بررس��ی گزارش��ی از طرح ملی مسکن در 
صحن علنی مجلس، دالیل افزایش قیمت مسکن را تشریح کرد و نوید داد: امسال 

مسکن شاهد اتفاقات مهمی خواهد بود.
کنترل بازار با اجرایی شدن طرح ملی مسکن

رئیس کل بانک مرکزی در نشس��ت علنی مجلس گفت: افزایش قیمت مسکن 
به دلیل قیمت های نس��بی و تمایل مردم به خرید مسکن و حفظ ارزش دارایی ها 
بود، اما با سیاست های اخذشده برای تثبیت اقتصادی و با اجرایی کردن طرح ملی 
مسکن و پشتیبانی سیستم بانکی شاهد کنترل قیمت مسکن در سال ۹۸ هستیم.
او در توضیح این مطلب ادامه داد: قیمت مسکن مانند سایر کاالها و دارایی های 
جامعه، تحت تاثیر قیمت های نسبی قرار گرفته است، در نتیجه تنها علت افزایش 
قیمت مسکن افزایش تقاضا و کاهش عرضه نیست. البته باید میزان عرضه افزایش 

یابد تا بازار به تعادل برسد.
وی در بخش دیگری از سخنانش درخصوص حمایت از تولید مسکن گفت: بانک 
مسکن به تنهایی نمی تواند از تولید مسکن حمایت کند، بنابراین اقدامات الزم برای 
تعیین سهم هر یک از بانک ها برای پشتیبانی از طرح ملی مسکن، آغاز شده است.

همتی درخصوص عملکرد بانک مرکزی برای رونق مسکن نیز گفت: مسکن یکی 
از مهمترین بخش های تولید کشور است و با توجه به تاکید بر رونق تولید در سال 
۹۸ و ارتباط مسکن با سایر صنایع و میزان اشتغال، بانک مرکزی توجه ویژه ای به 
این بخش دارد. بر این اس��اس، با برنامه های دولت برای رونق تولید در سال ۹۸ و 

پشتیبانی مالی سیستم بانکی، شاهد رونق مسکن در سال جاری هستیم.
ب��ه گفته رئیس کل بانک مرکزی، اعتباراتی که سیس��تم بانکی برای س��اخت 
مسکن در سال ۹۷ اختصاص داد، نسبت به سال ۹۶ افزایش ۱۰۰درصدی داشت. 
این درحالی اس��ت که مجموعه اعتبارات مربوط به س��اخت و ساز مسکن در سال 
۹۶ در حدود ۵۶ هزار میلیارد بود که این رقم در س��ال ۹۷ به ۱۰۳ هزار میلیارد 

تومان افزایش پیدا کرد.

همتی با بیان اینکه صنعت ساخت و ساز قدرت جذب منابع مالی زیادی دارد، 
خاطرنش��ان کرد: در سال گذشته ۱۳.۵درصد از اعتبارات در بخش مسکن هزینه 

شد که امسال این رقم به ۲۰درصد افزایش می یابد.
او از افزایش ۶۰درصدی تس��هیالت ساخت مسکن خبر داد و گفت: تسهیالت 
ساخت مسکن حدود ۶۰درصد افزایش یافته که ویژگی مهم آن، قابل انتقال بودن 

به خریداران است. 
به گفته همتی، اواخر س��ال گذشته ش��ورای پول و اعتبار وام ساخت مسکن را 
افزایش داد و این وام قابلیت تبدیل شدن به وام خرید را نیز داراست، بدین معنا که 

فردی که این تسهیالت را دریافت می کند، می تواند آن را به خریدار منتقل کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سقف تسهیالت وام مسکن در گذشته برای 
زوجین ۱۰۰ میلیون تومان بود که این رقم در حال حاضر به ۱۶۰ میلیون تومان 
در ش��هرهایی مانند تهران افزایش یافته، تاکید کرد: س��قف وام مسکن ۶۰درصد 
افزایش پیدا کرده است که با پیگیری مجلس و دولت شاهد اتفاقات مهمی در سال 

۹۸ در بخش مسکن خواهیم بود.
دغدغه ما خانه دار کردن خانه اولی هاست

وزیر راه و شهرس��ازی نیز در جلس��ه علنی مجلس که به ریاست علی الریجانی 
برگزار شد، با بیان اینکه تحوالت مسکن رابطه معناداری با تحوالت نرخ ارز دارد، 
گفت که وزارت راه تالش دارد با پایدار کردن تولید مسکن از این مرحله عبور کند.

محمد اس��المی با بیان اینکه مهم ترین دغدغه وزارت راه، هموار کردن ش��رایط 
برای خانه دار شدن خانه اولی هاست، یادآور شد: ما به دنبال این بودیم که مسکن 
مه��ر نیمه تمام را تعیین تکلیف کنیم و این پروژه را به اتمام برس��انیم. در همین 
راستا به جز مواردی که مسائل قضایی دارد، سایر موارد تعیین تکلیف شده اگرچه 
تعدادی از آنها فاقد متقاضی بوده و باید با ساز و کار متفاوتی برای آن تصمیم گیری 

شود.
اس��المی با بیان اینک��ه وزارت راه برنامه تولید ۴۰۰ هزار واحد مس��کونی برای 
سال های ۹۸ و ۹۹ در کنار تکمیل مسکن مهر در برنامه خود قرار داده ادامه داد، 
شاخص مهم ما تعداد ازدواج هایی است که صورت می گیرد. به طور مثال در سال 
۹۷، ۵۳۳ هزار فقره ازدواج ثبت شده که اگر فرض کنیم ۲۰درصد آنها دارای تمکن 
تأمین مسکن هستند، به طور طبیعی باید برای ۸۰درصد برنامه ریزی کنیم. وظیفه 

مهم ما تعادل بخشی به عرضه و تولید مسکن است.
او با اشاره به تالش وزارت راه برای توانمندسازی در ساخت مسکن تصریح کرد: 
در این زمینه یک محور مشخص زمین است که با ایجاد گشایش در مسیر فراهم 

س��اختن دادن جواز به کسانی که می خواهند مسکن احداث کنند، عرصه مسکن 
را روان سازی خواهیم کرد و در این راستا به واحدهای استانی تاکید کردیم که در 

این زمینه اقدام کنند.
وزیر راه همچنین گفت: در شورای عالی شهرسازی و معماری روانسازی کردیم 
تا در مکان هایی که الزم است، اگر افزایش تراکم است، اقدام شود یا اگر با کمبود 
عرص��ه مواجهیم، عرصه هایی را برای تولید مس��کن در نظ��ر بگیریم. همچنین با 
هماهنگی شورای پول و اعتبار منابع مالی مورد نیاز را افزایش قابل مالحظه دادیم 

و ساالنه ۲۷ هزار میلیارد تومان را برای پشتیبانی آن در نظر گرفتیم.
وی با بیان اینکه در بخش زمین، مجوز و تسهیالت پشتیبان اقدامات زنجیره ای 
در دس��ت اجرا اس��ت، گفت: در خیلی از شهرها در حال تهیه نقشه در این زمینه 

هستند.
اسالمی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور یادآور شد: اگر دوره تسلسل تحوالت 
مسکن را ببینیم، رابطه معناداری با تحوالت نرخ ارز دارد. باید توجه داشته باشیم 
که التهابات بازار متأثر از حرکت دشمن و بیگانگان است که روی آن عملیات روانی 
انجام می دهند و به دنبال کاهش ارزش پول ملی هستند که این امر دامن مسکن 

را هم گرفته است. ما باید با هوشیاری از این مرحله عبور کنیم.
وزیر راه در پایان خاطرنشان کرد: باید با پایدار کردن تولید مسکن بتوانیم تولید 
حداقل ۵۰۰ هزار واحد مس��کونی را هم در بافت های فرس��وده و هم در بافت های 
جدید و شهرهای مختلف در نظر بگیریم و مسکن روستایی را به ۲۰۰ هزار واحد 

در سال برسانیم تا اطمینان پیدا کنیم که جریان تولید جریان پایداری هست.
50درصد درآمد خانوار صرف مسکن می شود

همچنین وزیر کشور نیز در جریان ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه در حوزه 
مسکن با بیان اینکه ۵۰درصد درآمد خانوار صرف مسکن می شود، گفت: مشکالت 

مسکن مستقیماً روی دوش مردمی است که فاقد مسکن هستند.
عبدالرضا رحمانی فضلی افزود: حوزه مس��کن به عنوان پیش برنده امر اقتصاد و 
تولید اس��ت و ضمن اینکه نس��بت به یکی از اولویت های جامعه رفع نیاز می کند، 
می تواند محرک س��ایر حوزه های اقتصادی نیز باش��د. متأسفانه در حال حاضر در 

حوزه مسکن با عدم تعادل روبه رو هستیم که موجب رکود مسکن شده است.
به گفته وزیر کش��ور، افزایش قیمت مصالح، افزای��ش قیمت ارز، کاهش ارزش 
ریال و عدم رقابت و فعالیت در حوزه مس��کن با سایر حوزه ها در زمینه سوددهی 
باعث رکود مس��کن شده است که مشکالت آن مستقیماً روی دوش مردمی است 

که فاقد مسکن هستند.

همتی: منتظر اتفاقات مهم در حوزه مسکن باشید

قیمت مسکن در سال 98 کنترل می شود
برق

وزیر نیرو اعالم کرد
با خوش خیالی ترسالی ناشی از بارندگی ها 

مواجهیم
پیش بینی ها نشان می دهد که امسال تابستانی گرم پیش رو داریم و براساس 
بررس��ی ها هر ی��ک درجه افزایش دما، بی��ش از ۱۳۰۰ مگاوات مصرف برق در 

کشور افزایش می یابد.
رضا اردکانیان صبح یکش��نبه در نشست مدیریت مصرف و در ارتباط ویدئو 
کنفرانسی با مدیران عامل برق منطقه ای و توزیع برق استان های کشور با اشاره 
به نامگذاری سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری گفت: فرآیند تولید با 
مأموریت ما ارتباط مس��تقیم دارد و تمامی اعضا و جوارح سازمان اداری کشور 

باید در راستای تحقق این شعار عمل کند.
او ب��ا بیان اینکه با افزایش دما و خوش خیالی مواجهیم، افزود: در این س��ال 
حساسیت بیش��تری راجع به عرصه پایدار انرژی وجود دارد، چراکه از یک سو 
با افزایش دما به عنوان یک عامل تشدیدکننده و از سوی دیگر با خوش خیالی 

ترسالی ناشی از بارندگی ها مواجه هستیم.
به گزارش ایسنا، وزیر نیرو خطاب به مدیران صنعت برق افزود: خاموشی صفر 
و نهادینه کردن عادت مناسب تر مصرف، دو مقوله ای است که باید امسال روی 

آن تمرکز شود.
اردکانی��ان ب��ا بیان اینکه ما هر ان��دازه بتوانیم مص��رف را مدیریت کرده در 
بخش ه��ای عمرانی هزینه کنیم موفق تر خواهیم ب��ود، از مدیران صنعت برق 
خواست در این رابطه حضور پررنگ تری در عرصه های افکار عمومی در استان ها 

داشته باشند.
وی ادام��ه داد: برنامه ویدئو کنفرانس امروز اصلی ترین نماد مدیریت اس��ت، 
چراک��ه اصلی تری��ن عرصه مصرف، مدیریت وقت اس��ت. مدی��ری که دغدغه 
چگونگ��ی مصرف، اصلی ترین منبع تجدیدناپذیر در اختیار خود یعنی »وقت« 
را نداشته باشد، نمی تواند برنامه مدیریت مصرف آب و انرژی را تدوین، تصویب 

و اجرا کند.
وزیر نیرو، زندگی مصرفی کنونی را پاشنه آشیل کشور دانست و افزود: اگر ما 
تحریم اقتصادی می شویم به لحاظ این است که عده ای متوجه شده اند در این 
نقطه می توانند ما را به نقطه تسلیم برسانند که البته ما اجازه نخواهیم داد منابع 

انرژی کشور در غیر از ضوابط خودش مصرف شود.
به گفته وی، بدمصرفی را باید اصالح کرد و در فرآیند اصالح این بدمصرفی، 

وزارت نیرو نقش بسیار مهمی دارد.
اردکانی��ان با بیان اینک��ه همانطور که برای همه مناب��ع در اختیارمان وقت 
می گذاریم باید برای زمان هم برنامه ریزی داش��ته باشیم، افزود: مدیریت زمان، 
مهم ترین موضوع در »برنامه ۰۹۸« اس��ت و باور ماس��ت که برگشت ناپذیری و 

نهادینه  شدن سیاست ها را مشخص می کند.
وی امسال را همچون سال های چهار دهه گذشته سال مهمی دانست و افزود: 
مردادماه س��ال گذش��ته چارچوب کلی »برنامه ۰۹۸« را با این فرض که سال 
آبی مش��ابهی در پیش اس��ت تنظیم کردیم، به این معنا که در سال ۹۸ نباید 

خاموشی داشته باشیم.

وزیر نیرو از طرح ملی قبض سبز رونمایی کرد
شروع رسمی حذف قبوض کاغذی

وزیر نیرو همچنین در ادامه نشست مدیریت مصرف، از طرح ملی قبض سبز 
رونمایی کرد و به این ترتیب، فرآیند حذف قبوض کاغذی در سراسر کشور به 

صورت رسمی آغاز شد.
به گزارش ایسنا، طرح ملی قبض سبز در راستای تحول دیجیتال در خدمات 
مشترکین اجرایی شده است. ارتقای سطح خدمات و رفاه مشترکین، بهره مندی 
از فناوری های نو، صرفه جویی اقتصادی، توسعه دولت الکترونیک، ارتباط دوسویه 
با مش��ترکین، ارائه خدمات غیرحضوری، نظارت مؤثر، مدیریت کارآمد و حفظ 

محیط زیست از اهداف این طرح به شمار می رود.
پیش از این زمزمه های حذف قبوض کاغذی به گوش رس��یده بود و حسین 
صبوری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفته بود مشترک باید 
شماره شناسه خود را به همراه ستاره یک )۱*( به شماره ۱۰۰۰۱۵۲۱ پیامک 
کند. چنانچه فردی هم مالک خانه نیست و مستأجر است، بعد از آنکه از محل 
مورد نظر نقل مکان کرد باید شناسه قبض به همراه ستاره دو را به همان شماره 
پیامک کند تا فرآیند ارسال قبض آن شماره شناسه متوقف شود. سپس شناسه 

قبض منزل جدید خود به همراه ستاره یک را مجدد پیامک کند.
به گفته وی، اگر مش��ترکی چند قبض برق دارد، می تواند شناسه همه را به 

صورت جداگانه به همراه ستاره یک به شماره مذکور پیامک کند.
مدیرعام��ل ش��رکت توزیع نی��روی برق ته��ران بزرگ با بی��ان اینکه طبق 
برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان تابستان امسال باید اطالعات همه مشترکان 
ش��هر تهران اخذ شود، گفت: در ش��هر تهران ۴.۵ میلیون مشترک وجود دارد. 
یعنی باید ش��ماره همراه ۴.۵ میلیون اخذ، ش��ماره های قبلی اصالح و بازنگری 
شود. سایر زیرساخت ها و برنامه ها نیز در حال اجرا و تهیه است و به محض اینکه 

انجام شد، این تصمیم به صورت فازبندی شده انجام خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق اعالم کرد
11 اقدام وزارت نیرو برای تامین برق در 

تابستان
سخنگوی صنعت برق از تعیین ۱۱ محور اصلی برای مدیریت مصرف برق در 
زمان پیک خبر داد. به گفته مصطفی رجبی مشهدی، یکی از این محورها اصالح 
تعرفه بود که ابالغ ش��د و مردم باید آگاه ش��وند که اگر مصرف خود را اندکی 

کاهش دهند شامل افزایش ۱۶درصدی نخواهند شد.
او ب��ا بیان اینکه تنها ۱۰درصد از مش��ترکان پرمصرف هس��تند، ادامه داد: 
مش��ترکین کم مصرف نیز می توانند با صرفه جویی میزان مصرف خود را به زیر 
الگو برس��انند و چنانچه مصرف آنها نس��بت به سال گذشته کاهش پیدا کند، 
تشویق خواهند شد. سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه پیک مصرف در روز 
بین س��اعات ۱۲ تا ۱۶ رخ خواهد داد، گفت: یکی دیگر از این برنامه ها تشویق 
صنایع است. ما هر سال به صنایع مشوق می دهیم که طرح ذخیره عملیاتی را 
اجرا کنند از روز قبل با آنها صورت خواهد گرفت. امسال بیش از ۲۰۰۰ مگاوات 
تفاهم نامه با صنایع امضا کرده ایم. رجبی مشهدی درباره تشویق کشاورزان نیز 
توضیح داد: مشوقی که برای کشاورزان در نظر گرفته ایم، این است که در ساعت 
اوج مصرف چاه های کشاورزی خود را خاموش کنند و در این صورت می توانند 
در ۲۰ ساعت بعدی از برق رایگان استفاده کنند. سال گذشته از این طریق ۷۰۰ 

مگاوات در مصرف برق صرفه جویی صورت گرفت.
س��خنگوی صنعت برق ادامه داد: محور دیگر مولدهای خود تأمین است که 
باید کمک کنیم مولدهای خود تأمین به شبکه های سراسری متصل شوند. در 

این راستا ۴۵۰ مگاوات تفاهم نامه منعقد شده است.
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س��ه برابر شدن قیمت مسکن ناشی از جهش قیمت ارز که از سال ۱۳۹۶ آغاز 
ش��د، باعث افت معامالت و به تبع آن کاهش درآمد دفاتر امالک ش��ده اس��ت؛ 
حال آنکه بسیاری از این واحدها اجاره ای هستند و صاحبان پروانه کسب از پس 
مخارج دفاتر برنمی آیند. واس��طه های ملکی، بنگاه ها را اولین قربانی پرش قیمت 

مسکن می دانند.
به گزارش ایس��نا، چهار برابر شدن نقدینگی کش��ور اثر خود را بر روی قیمت 
کاالها از جمله مسکن و خودرو گذاشت. همچنین طبق محاسبات، قیمت مسکن 

شهر تهران از فروردین ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۸ بالغ بر ۲.۸ برابر شده است.
چاشنی اثرات سیاسی باعث حمله غول نقدینگی ابتدا به بازارهای ارز و طال و 
در ادامه به مس��کن و خودرو شد، بنابراین اتفاقاتی در سطح اقتصاد کالن رخ داد 
ک��ه به گرانی کاالها انجامید. با اینکه همواره نقش افراد س��ودجو به عنوان عامل 
اولیه و نه عامل ثانویه در آش��فتگی این بازارها پررنگ تر دیده می شود، اما شرایط 
چندان مطلوب پیش نمی رفت، هرچند کارشناسان معتقدند اثر تحریم های آمریکا 
نیز در حال فروکش است و روند کاهشی قیمت ارز در هفته های اخیر این موضوع 

را تأیید می کند.
دالر نس��بت ب��ه فروردین م��اه ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۳۸درصد، س��که ۲۸۳درصد و 
مس��کن ۱۸۹درصد افزایش قیمت داشته اند. جهش سنگین قیمت مسکن ناشی 
از رشد بازارهای موازی به افت شدید خرید و فروش خانه منجر شده است. طبق 

آمار بانک مرکزی، معامالت مس��کن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت 
به زمان مش��ابه س��ال قبل ۳۶درصد کاهش یافته و طبیعتاً درآمد دفاتر امالک 

۳۶درصد پایین آمده است.
یکی از مشاوران امالک واقع در شمال تهران می گوید که از ابتدای سال جاری 
تاکنون تنها یک قرارداد نوش��ته است. او با بیان اینکه دفتر ما استیجاری است و 
از پس اجاره بها برنمی آییم،  گفت: در این دفتر، هفت مشاور فعالیت می کنند که 
س��ه نفر از این تعداد هیچ قراردادی بعد از عید نبس��ته اند. اشکان که حدود ۳۰ 
س��ال سن دارد بیان می کند: وقتی درآمد پایین می آید طبیعتاً بستر برای ایجاد 
کارهای خالف فراهم می ش��ود. در این صنف افراد اخالق مدار، کم نیس��تند. اگر 
درآمد به اندازه کافی باش��د هیچ کس به کمیسیون باالتر یا روش های غیراخالقی 
فکر نمی کند. درآمد ما وابستگی زیادی به رونق مسکن دارد. اگر قیمت ها پایین 
باشد معامالت بیش��تر انجام می شود و پول بیشتری هم به ما می رسد. برعکس، 
وقتی قیمت ها باال می رود خرید و فروش کم می شود و درآمد ما هم پایین می آید. 
پس اصوالً دفاتر امالک نه تنها مقصر گرانی مس��کن نیس��تند بلکه دوست دارند 

خانه ارزان شود.
با این وجود بررس��ی ها حاکی از آن است که برخی بنگاه داران متخلف با شش 
ترفند تالش می کنند بیش��ترین سود را از آش��فتگی بازار ببرند؛ بنگاه دارانی که 
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک، آنها را فاقد مجوز و صالحیت حرفه ای می داند. 

مصطفی قلی خس��روی می گوی��د ۱۲فرآیند در مرحله صدور پروانه کس��ب طی 
می شود که آموزش های دو ماهه، تنها یکی از این فرآیندها است.

امالک و مس��تغالت در کشورهای توس��عه یافته به سمت صنعتی شدن پیش 
رفته، اما در ایران به دالیلی این حرفه پیشرفت چندانی نداشته است. البته صنف 
مش��اوران امالک تهران از سال ۱۳۹۰ گام هایی را برای خروج از حالت سنتی به 
حالت مدرن کلید زده و تاکنون ۴۴۰۰ نفر در رشته مشاور امالک از دانشگاه علمی 
کاربردی صنف اتحادیه مش��اوران امالک، مدرک دانشگاهی گرفته اند. آشنایی با 
حقوق ثبت، اخالق حرفه ای و کسب و کارهای نوین در زمینه امالک و مستغالت 
از جمله مباحثی است که در این دانشگاه تدریس می شود. بنا به گفته محمدعلی 
عب��اس زاده دیباور، رئیس دانش��گاه علمی کاربردی مش��اوران امالک ۹۵درصد 

فارغ التحصیالن این دانشگاه، جذب بازار کار می شوند. 
او خاطرنشان می کند: سابقا مشاوران امالک در بحث عقود و قراردادها هر کدام 
به سلیقه خودشان قراردادها را تنظیم می کردند. متن قرارداد هم بعضاً غیرحرفه ای 
و غیرحقوقی تنظیم می شد. حتی بسیاری از مفاد با ذات اصلی عقد در تناقض بود. 
مثاًل حق پشیمانی در عقد بیع در نظر گرفته می شد، اما در اولین اقدامات در دوره 
مدیریت جدید بر اتحادیه امالک در دهه ۱۳۷۰ بالفاصله قراردادها یکدست شد 
و سیستم یکپارچه برای کل کشور در نظر گرفته شد. گام بعدی در بحث تحول، 

مقوله اتحادیه امالک کشوری و سامانه امالک و مستغالت بود.

ضرر دفاتر امالک از گرانی مسکن

دالر با بازار مسکن چه کرد؟
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در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی
بانک پاسارگاد ساخت 16 مدرسه در مناطق 

سیل زده لرستان را آغاز کرد
کلنگ ۱۶ مدرسه در مناطق سیل زده استان لرستان با حضور امام جمعه 
پل دختر، معاون استاندار لرستان، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، عضو 

هیات عامل، مدیران و مسئوالن بانک پاسارگاد به زمین زده شد.
به گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، کلنگ دو مدرس��ه در منطقه 
معم��والن و پل دختر به نمایندگی از ۱۶ مدرس��ه  در دس��ت س��اخت این 
استان، به زمین زده شد که در مجموع ۵۰ کالس درس برای دانش آموزان 
مناطق س��یل زده فراهم خواهد کرد. در این مراس��م آقایان حجت االس��الم 
سید محس��ن موسوی امام جمعه پل دختر، مهندس مرادپور معاون عمرانی 
استاندار لرستان، زینی وند مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، دوستی عضو 

هیات عامل بانک پاسارگاد و مدیران و مسئوالن این بانک حضور یافتند.
امام جمعه پل دختر، با اش��اره به اقدامات انجام ش��ده در مناطق سیل زده، 
عنوان کرد: از اینکه بانک پاس��ارگاد در امر آموزش��ی این میزان احس��اس 
مس��ئولیت می کند و آموزش و پرورش را زیربنای توس��عه کش��ور می داند، 
قدردانی می کنیم و مردم قدرشناس و شهیدپرور استان لرستان از این بابت 

از بانک پاسارگاد تشکر می کنند.
معاون استاندار لرس��تان با قدردانی از اقدامات مجدانه بانک پاسارگاد در 
س��اخت مدارس در مناطق سیل زده استان و رویکردهای سازنده  مدیرعامل 
این بانک، اظهار داش��ت: ۱۶پروژه مدرسه سازی در مناطق سیل زده استان 
لرستان توسط بانک پاسارگاد در پل دختر و دمرود کلنگ زنی شد و عملیات 

اجرایی آنها آغاز شد.
مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان لرس��تان با اش��اره به جانمایی و انجام 
مراحل اداری س��اخت ۱۶مدرس��ه در استان لرس��تان گفت: بانک پاسارگاد 
انج��ام تعه��دات خود را در مناطق س��یل زده آغاز کرده  اس��ت که بس��یار 
مس��ئوالنه، س��اخت این مدارس در اس��رع وقت را پیگیری می کند. در این 
اس��تان ۱۱۵ مدرس��ه با ظرفی��ت ۳۱۴ کالس در اثر وقوع س��یل غیرقابل 

استفاده شده و ۳۳۳ کالس نیاز به تعمیر دارد.
اس��ماعیل دوستی، عضو هیات عامل بانک پاسارگاد با اشاره به فرمایشات 
مقام معظم رهبری در نماز عید فطر مبنی بر تس��ریع در س��اخت مدارس 
در مناطق س��یل زده، اظهار داشت: بانک پاس��ارگاد وظیفه خود دانسته که 
با پیگیری مس��تمر، به ایفای مس��ئولیت های اجتماعی خود در این مناطق 
بپردازد و ساخت و بازسازی مدارس آسیب دیده در این مناطق را در اولویت 

قرار داده است.
وی ادامه داد: پس از وقوع سیل، در جلسه ای با حضور اعضای هیات مدیره 
بانک، مقرر شد که در سال جاری، کل بودجه  تبلیغاتی بانک، صرف بازسازی 

و ساخت مدارس تخریب شده در مناطق سیل زده شود.
وی با تش��ریح رویکرد  های توس��عه محور بانک پاس��ارگاد جهت بازسازی 
و س��اخت مدارس تخریب ش��ده در مناطق س��یل زده، تصریح کرد: ساخت 
مدرسه  شهید ویس کرمی با شش کالس که در محل دمرود علیا در منطقه 
معموالن تخریب ش��ده بود در زمینی که توس��ط آقای ش��اه کرمی یکی از 
خیرین محلی، اهدا شده بود، آغاز شد. همچنین مدرسه پاسارگاد در منطقه 
پل دختر با ش��ش کالس، آغاز ش��ده که امیدواریم این مدارس تا آغاز سال 
تحصیلی، جهت اس��تفاده  دانش آموزان مناطق س��یل زده آماده بهره برداری 
ش��وند. شایان ذکر است بانک پاسارگاد ۱۵۰میلیارد ریال، در جهت ساخت 

۱۶مدرسه در مناطق سیل زده استان لرستان اختصاص داده  است.

بانک مرکزی اعالم کرد
اعطای 50 هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی 

به سیل زدگان
بانک مرکزی اعطای مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال تس��هیالت قرض الحسنه 
ب��رای جبران خس��ارت های ناش��ی از س��یل فروردی��ن امس��ال را در تمام 

استان های آسیب دیده به بانک های عامل ابالغ کرد.
این تس��هیالت قرض الحسنه براس��اس مصوبه هیات وزیران برای جبران 

خسارت های سیل فروردین با کارمزد ۴درصد پرداخت می شود.
همچنی��ن برای جبران خس��ارات وارده به واحدهای مس��کونی و تجاری 
ش��هری و روستایی در اس��تان های سیل زده کشور، تس��هیالت بانکی بابت 
بازس��ازی و تعمیر اماکن مس��کونی، تأمین لوازم معیش��تی با معرفی بنیاد 
مسکن انقالب اس��المی از طریق بانک های عامل به آسیب دیدگان ناشی از 
س��یل پرداخت می شود. بانک مرکزی اعالم کرد: افراد خسارت دیده ناشی از 
س��یل می توانند با معرفی از سوی دستگاه های یادشده )بخش کشاورزی از 
س��وی سازمان جهاد کشاورزی اس��تان و بابت واحدهای مسکونی و تجاری 
شهری و روستایی از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی( به بانک های عامل 

مراجعه و نسبت به دریافت تسهیالت اقدام کنند.

عقب نشینی دالر به کانال 12 هزار تومانی
افت دالر، قیمت سکه را 100 هزار تومان 

کاهش داد
نرخ دالر روز یکشنبه پس از مدت ها مقاومت وارد کانال ۱۲ هزار تومانی 
ش��د به ط��وری که هر دالر در صرافی های بانکی ب��ه بهای ۱۲ هزار و ۹۰۰ 
توم��ان به فروش رس��ید. به گزارش ایرنا، صرافی ه��ای بانکی، هر دالر را به 
به��ای ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان خرید و به نرخ ۱۲ هزار و ۹۰۰ هزار تومان به 
فروش رس��اندند. همچنین میانگین بهای هر یورو در روز ش��نبه در سامانه 
س��نا ۱۴ ه��زار و ۹۸۲ تومان و هر دالر ۱۲ ه��زار و ۲۰۰ تومان بود. حواله 
فروش در س��امانه نیما برای هر یورو نیز ۱۲ هزار و ۳۹۱ تومان و دالر ۱۰ 
هزار و ۸۱۵ تومان تعیین قیمت ش��د. آرام ش��دن فضای سیاس��ت خارجی، 
انتظار بازار برای اعالم اخبار مثبت سیاسی، نزدیک شدن به زمان راه اندازی 
بازار متش��کل ارزی، تزریق مناس��ب ارز توس��ط بانک مرکزی از مهم ترین 
عواملی هس��تند که زمینه کاهش نرخ ارز را فراهم کرده اند. کاهش جذابیت 
س��رمایه گذاری در دالر و پیش بینی کاهش بیشتر نرخ ها سبب شده که در 

روزهای اخیر شمار فروشندگان دالر در بازار آزاد افزایش داشته باشد.
اما نرخ طال و انواع س��که در بازار آزاد تهران نیز تحت تاثیر افت نرخ دالر 
روند نزولی یافت به طوری که هر قطعه سکه طالی بهار آزادی طرح جدید 
ب��ا کاهش حدود ۱۰۰ ه��زار تومانی به مبلغ ۴میلی��ون و ۴۶۵ هزار تومان 
فروخته شد. بر این اساس، هر قطعه سکه طالی بهار آزادی طرح جدید در 
بازار آزاد تهران به ۴میلیون و ۴۶۵ هزار تومان و هر قطعه سکه طالی تمام 
بهار آزادی طرح قدیم به ۴میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رس��ید. نیم سکه نیز 
۲میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع س��که یک میلیون و ۶۷۰هزار تومان و هر 

قطعه سکه گرمی ۹۹۰ هزار تومان فروخته شد.

بانکنامه

طرح جدید مالیات بر س��که با اینکه می تواند درآمدهای بیشتری را راهی خزانه 
دولت کند، اما به نظر می رس��د در بلندمدت باعث اتالف س��رمایه اجتماعی شود، 
چراکه دستگاه های اقتصادی دولت در گذشته یک معامله را انجام داده اند اما حاال 
بعد از گذشت یک سال، با تعیین مالیات، در عمل شرایط معامله را عوض کرده اند.

به گزارش ایس��نا، س��ازمان امور مالیاتی کش��ور ب��ا ابالغی��ه ای مالیات مقطوع 
دریافت کنندگان سکه در سال ۱۳۹۷ از بانک مرکزی را تعیین کرد. بر این اساس 
تمامی خریداران س��که که در سال ۱۳۹۷ نس��بت به دریافت حداکثر ۲۰ سکه از 
سیستم بانکی اقدام کرده اند، مشمول این دستورالعمل و از نگهداری اسناد و مدارک 

و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.
با اینکه این دس��تور جدید مالیاتی شامل کس��انی که کمتر از ۲۰ سکه خریده 
باشند، نمی شود اما این قضیه نمی تواند الزاماً به معنای دالل بودن مابقی خریداران 
باالی ۲۰سکه باشد، چراکه برخی از آنها ممکن است به دالیلی مانند حفظ سرمایه 

خود سکه خریده باشند.
شرایط خوب فروش، خریداران را ترغیب کرد

همچنین زمانی که بانک مرکزی پیش فروش س��که های طال را با شرایط قیمتی 

خوبی آغاز کرد بسیاری از کسانی که سرمایه ای را در بانک ها یا جاهای دیگر داشتند 
آن را به بازار سکه آوردند که این مساله خود باعث التهاب بیشتر فضای کلی اقتصاد 
کشور می شد. ش��اید اگر بانک مرکزی خود چنین بازار جذابی را برای خرید سکه 
راه نمی انداخت یا سازمان امور مالیاتی از همان اول بر خریدهای این حوزه مالیات 
می بست باعث ایجاد جذابیت در این بازار نمی شدند و پدیده هایی چون سلطان سکه 

هم هرگز به وجود نمی آمدند.
از س��وی دیگر، نرخ تورم به ط��ور فزاینده ای در همه حوزه ه��ا در حال افزایش 
اس��ت و کسانی که سرمایه خود را به بازار س��که آورده اند اگر این سرمایه را در هر 
حوزه دیگری س��رمایه گذاری می کردند باز هم می توانس��تند ارزش سرمایه خود را 

حفظ کنند.
سرمایه اجتماعی دیده نمی شود اما باارزش است

از هم��ه اینها که بگذریم، ش��اید با این طرح جدید، س��ازمان ام��ور مالیاتی به 
عنوان نماینده دولت بتواند مبالغ بیش��تری را راهی خزانه کند، اما مطمئناً هزینه 
س��نگین تری را به دولت تحمیل می کند و آن هزینه سرمایه اجتماعی است. وقتی 
که دولت یک س��ال بعد از انجام یک معامله مالیات جدیدی را بر آن وضع می کند 

باعث از بین رفتن حس اعتماد مش��تریان خود می ش��ود. این قضیه زمانی خود را 
نشان خواهد داد که دولت بخواهد طرحی مشابه را پیاده کند و آنگاه با عدم استقبال 

مشتریان مواجه شود.
با اینکه مس��ئوالن وقت بانک مرکزی در سال گذشته سعی داشتند تا با اجرای 
طرح فروش س��که جلوی التهاب بازار ارز را بگیرند، اما ش��اید در عمل باعث ایجاد 
التهاب در دیگر بازارهای سرمایه ای شدند. از سوی دیگر یکی از توجیهاتی که برای 
فروش سکه آورده می شد کنترل نقدینگی بود، در حالی که با فروش منابع محدود 
طال بعید بود بتوان از پس کنترل غول ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی برآمد؛ 

غولی که هر روز هم در حال رشد است.
البته از این قضیه نمی توان گذش��ت که س��ازمان امور مالیاتی با تعیین کف ۲۰ 
س��که برای مشمول مالیات شدن خریداران س��عی کرده ضربه این طرح را بیشتر 
متوجه طبقات باالتر یا حتی س��فته بازان کند. واقعیت این اس��ت که سازمان امور 
مالیاتی در چنین طرح هایی نماینده بیت المال است و اگر بتواند واقعاً به هدف بزند 
و سفته بازان را تنبیه کند، عالوه بر کسب درآمد، می تواند جلوی رواج سفته بازی ها 

در بازار را هم بگیرد.

طرح جدید مالیات بر سکه موجب فرسایش سرمایه اجتماعی می شود

آن روی سکه را هم ببینید!

آماره��ای بانک مرکزی از افزایش ۳۲درصدی مانده س��پرده های بانکی در پایان 
بهمن ماه ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ خبر می دهد.

بانک مرکزی آمار مانده س��پرده ها و تس��هیالت بانکی تا پایان بهمن ماه س��ال 
گذشته را اعالم کرده که بر این اساس، مانده کل سپرده ها در پایان بهمن ماه سال 
گذش��ته بالغ بر ۲۰۲۲.۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال 
قبل از آن ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رش��د داشته و به این ترتیب، مانده سپرده های 

بانکی در زمان مذکور ۳۲درصد افزایش یافته است.
از س��وی دیگر، این رقم نسبت به پایان س��ال پیش از آن نیز افزایش ۳۷۶ هزار 
میلیارد تومانی داش��ته که بر این اس��اس مانده س��پرده ها در پایان بهمن ماه سال 

گذشته نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ معادل ۲۲.۸درصد افزایش را نشان می دهد.
این در حالی است که بیشترین مبلغ سپرده های جذب  شده تا این مدت مربوط به 

استان تهران با مانده ۱۱۳۶.۷ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان 
کهگیلویه و بویراحمد معادل ۵,۲۸۰ میلیارد تومان است.

براس��اس این آمار، پس از استان تهران نیز استان های اصفهان، خراسان رضوی، 
فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی بیشترین جذب سپرده را داشته اند.

در بخش تس��هیالت دریافتی نیز مانده کل تسهیالت رقمی بالغ بر ۱,۴۵۷ هزار 
میلیارد تومان اس��ت که نسبت به مقطع مشابه سال گذش��ته، ۳۰۴ هزار میلیارد 
تومان معادل ۲۶.۴درصد افزایش داشته است و نسبت به پایان سال پیش از آن نیز 

۱۹۸ هزار میلیارد تومان معادل ۱۵.۸درصد افزایش را نشان می دهد.
از سوی دیگر، در بخش تسهیالت دریافتی نیز بیشترین مبلغ تسهیالت پرداخت 
ش��ده مربوط به اس��تان تهران با مانده ۹۴۷.۸ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ 

مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۵,۰۳۰ میلیارد تومان است.

همچنین استان های اصفهان با بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان و خراسان رضوی 
با ۴۶هزار میلیارد تومان بیش��ترین میزان تسهیالت را پس از استان تهران به خود 

اختصاص داده اند.
براس��اس این آمار، نس��بت تسهیالت به س��پرده ها بعد از کسر س��پرده قانونی، 
۸۰.۲درصد اس��ت که نس��بت به پایان بهمن ماه ۱۳۹۶ و پایان اس��فند ۱۳۹۶ به 
ترتیب ۳.۷ و ۵.۲ واحد درصد کاهش را نشان می دهد و این نسبت در استان تهران 

۹۱.۹درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۷.۴درصد است.
گفتنی اس��ت یکی از علل مهم باال بودن رقم تس��هیالت و س��پرده ها در استان 
تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر استان ها 
در اس��تان تهران بوده که عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق ش��عب بانک ها و 

مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

کنترل تورم، بازهم به سرفصل یکی از برنامه های بانک مرکزی تبدیل شده و به 
گفته مقامات ارش��د نظام بانکی، دس��تورالعمل های مربوط به آن در حال ارسال به 

بانک ها است.
به گزارش مهر، کنترل تورم، باز هم به سرفصل یکی از برنامه های بانک مرکزی 
تبدیل ش��ده اس��ت. آنگونه که مرکز آمار ایران هم اعالم کرده، نرخ تورم کل کشور 
در اردیبهش��ت م��اه ۱۳۹۸ برابر ۳۴.۲درصد بوده اس��ت که در دهک های مختلف 
هزینه ای، در بازه ۳۳.۷درصد برای دهک اول تا ۳۶.۶درصد برای دهک دهم نوسان 

دارد.
عبور تورم نقطه به نقطه از مرز ۵۰درصد که براساس آمارهای رسمی مرکز آمار 
ایران، برای اردیبهش��ت ماه امسال اعالم ش��ده، زنگ خطری را به صدا درآورده تا 
دوباره کنترل تورم به یکی از س��رفصل های اصلی برنامه های بانکی تبدیل شود. به 
همین دلیل اس��ت که در مجموعه تدابیری که از سوی سیاست گذار پولی در نظر 

گرفته شده، کنترل تورم به عنوان یکی از برنامه های اصلی عنوان شده است.
آنگون��ه که رئیس کل بان��ک مرکزی می گوید، تمرکز ب��ر کنترل کل های پولی 
)ترازنامه بانک مرکزی( در دهه های اخیر نتوانس��ته به نحوی پایدار تورم را کنترل 
کن��د و به همین دلیل، بانک مرکزی رو به اجرای سیاس��ت هایی همچون عملیات 
بازار باز آورده که هم اکنون، در حال فراهم آوردن زیرس��اخت های الزم برای اجرای 

آن است.
البته عبدالناصر همتی در روزهای گذشته به این نکته اشاره کرده بود که هدف 
اصلی و کلیدی این چرخش سیاستی در بانک مرکزی و اجرای عملیات بازار باز و 
کنترل نرخ س��ود کوتاه مدت، هدف گذاری و کنترل تورم بوده و بدیهی است هدف 
این عملیات، اعمال سیاست انبساطی پولی نیست، بلکه تغییر بنیادی کانال انتقال 

سیاست پولی است.
اجرای قریب الوقوع بازار باز

آنطور که از بانک مرکزی خبر می رسد، اجرای عملیات بازار باز به زودی از سوی 
بانک مرکزی کلید می خورد و مقدمات آن در حال فراهم ش��دن اس��ت. یک مقام 
مس��ئول در نظام بانکی در گفت وگو با خبرنگار مهر، گفت: بانک مرکزی به زودی 

اجرای عملیات بازار باز را کلید خواهد زد و دس��تورالعمل ها و سیاست های مرتبط 
با آن را اعالم خواهد کرد.

اکنون مدیران نظام بانکی خبر از اعالم سیاست هایی می دهند که بر مبنای آن، 
سیاس��تگذار پولی کشور، به دنبال اصالح ترازنامه های بانکی و به نوعی سالم سازی 
آنها اس��ت که هدف اصلی ثبات اقتصادی را دنبال کرده و پیش نیاز افزایش رش��د 

بلندمدت اقتصادی است.
البته اجرای سیاس��ت بازار باز خود پیش ش��رط هایی دارد که برمبنای آن، باید 
حجم مناس��بی از اوراق دولتی وجود داش��ته باشد، چراکه پس از اجرایی شدن این 
ابزار، هیچ نقدینگی بدون خرید اوراق به بانک ها اعطا نخواهد شد؛ پس وجود اوراق، 

شرط الزم این عملیات است.
در این میان نگرانی هایی نیز نس��بت به انتشار بی ضابطه اوراق دولتی وجود دارد 
که البته رئیس کل بانک مرکزی به آن پاس��خ داده و می گوید که اجرای عملیات 
بازار باز، به معنای موظف کردن دولت برای انتشار اوراق نیست؛ بلکه دولت براساس 
نیازهای بودجه ای خود و با توجه به وضعیت چرخه اقتصاد و ضرورت پایداری مالی 

خود، باید به انتشار اوراق دست بزند.
عملیات بازار باز دقیقاً چیست؟

فرآین��د عملی��ات بازار باز به این صورت اس��ت که در مواق��ع افزایش یا کاهش 
تقاضای ذخایر بانک ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین بانکی )قیمت ذخایر( 
از می��زان هدف گ��ذاری وجود دارد، بان��ک مرکزی از طریق خری��د )فروش( اوراق 
بهادار و عرضه )جمع آوری( ذخایر، نرخ سود بازار را به حول و حوش نرخ سیاستی 

هدف گذاری شده، هدایت می کند.
براساس س��از و کار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود 
بازار )کریدور نرخ س��ود(، ک��ف نرخ کریدور را به عنوان ن��رخ پذیرش ذخایر مازاد 
بانک ها )س��پرده گیری از بانک ها( و س��قف ن��رخ کریدور را به عن��وان نرخ تزریق 

نقدینگی )وام دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک ها( تعیین می کند.
فرآیند راهبری نرخ های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار 
اش��اعه سیاس��ت پولی به تغییرات در س��ایر نرخ های بهره در اقتصاد منجر شده و 

سطوح قیمت ها و فعالیت های واقعی اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد.
در س��ال های اخیر با وجود گس��ترش فعالی��ت بازار بین بانک��ی ریالی، به دلیل 
تفاوت های س��اختاری ای��ن بازار با س��ایر بازاره��ای بین بانکی دنی��ا )نبود حجم 
قابل مالحظ��ه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین ب��ازار بدهی و فقدان ابزارهای الزم(، 
ش��رایط حضور مؤثر سیاست گذار پولی در بازار بین بانکی ریالی و استفاده از آن به 
عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود، اما پس از ایجاد 
بس��تر مناس��ب در حوزه انتش��ار اوراق بدهی دولت به ویژه اسناد خزانه اسالمی و 
تعمیق بازار آن، با توجه به بند ۹ مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
ب��ه تاریخ ۹۷/۰۷/۱۰ و بند »م« تبصره ۵ قانون بودجه س��ال ۱۳۹۸ کل کش��ور، 
مجوزه��ای قانونی الزم جهت انجام عملیات بازار باز توس��ط بانک مرکزی در قالب 
خرید و فروش اوراق مالی اس��المی منتش��ره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در 
تبادالت با بانک ها فراهم شد. تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در جلسه مورخ 
۹۸/۰۱/۲۷ش��ورای پول و اعتبار به عنوان گام نخست در مسیر اجرای این فرآیند 

صورت گرفت.
اجرای بهینه عملیات بازار باز ضمن افزایش نقدش��وندگی اوراق دولتی و تثبیت 
نرخ آن، سبب ارتقای کیفیت و جذابیت این اوراق شده و به این ترتیب هزینه تأمین 
مالی دولت را کاهش می دهد. همچنین لزوم ارائه وثیقه از س��وی شرکت کنندگان 
در عملیات بازار باز )بانک ها(، ترکیب دارایی های آنها را به س��مت دارایی های مورد 
پذی��رش بانک مرکزی س��وق داده و س��اماندهی اضافه برداش��ت بانک ها و تعیین 
چارچوب مش��خص برای اعطای اعتبار به بانک ها و مؤسس��ات اعتباری را به دنبال 

دارد.
راهبری سیاس��ت پول��ی از طری��ق عملیات بازار ب��از تحولی اساس��ی در نظام 
سیاست گذاری پولی در جهت چرخش از هدف گذاری کل های پولی به هدف گذاری 
نرخ س��ود در بازار بین بانکی ریالی و خروج از تعیین دستوری نرخ های سود بانکی 
اس��ت که همسو با سایر سیاس��ت های بانک مرکزی در سایر حوزه ها، می تواند گام 
مثبتی در راس��تای ارتقای اثربخشی سیاس��ت های پولی و ارزی کشور و همچنین 

تقویت انضباط بانکی تلقی شود.

بیشترین تسهیالت در بهمن ماه 97 به تهران رسید
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معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
بورس کاال تعیین کننده قیمت نیست، بستر 

انجام معامله است
معاون مع��ادن و امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت بورس 
کاال محلی برای کش��ف قیمت کاالها براس��اس عرضه و تقاضا اس��ت از این 
رو اینکه رش��د یا کاهش قیمت یک محصول به بورس نس��بت داده ش��ود، 
موضوعی کارشناس��ی نیس��ت و همه باید متوجه باشند که بورس کاال یک 

بستر شفاف برای انجام معامله است.
جعفر س��رقینی در گفت وگو با خبرگزاری مهر، اعالم کرد: از کارکردهای 
اصلی بورس کاال، کش��ف قیمت کاالها براساس عرضه و تقاضا است به این 
ترتیب اینکه برخی ها افزایش یا کاهش قیمت یک کاال را به بورس نس��بت 

می دهند، کارشناسی نیست.
به گفته سرقینی، بورس تعیین کننده قیمت نیست بلکه بستری را فراهم 
می کند تا عرضه و تقاضای فروشندگان و خریداران یک محصول در آن ثبت 

می شود و قیمت در اثر رقابت شکل می گیرد.
معاون معادن و امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: 
نقش بورس کاال در ایجاد ش��فافیت و تعادل بازار فوالد و فلزات به خصوص 
در ش��رایط بحرانی اخیر موثر بوده اس��ت و هم اکنون نیز معامالت به شیوه 

مطلوب در جریان است.
س��رقینی گفت: در بورس کاال مقرراتی وجود دارد ک��ه فعاالن بازار باید 
براس��اس آن مقررات به انجام معامله بپردازند، برای مثال اگر اعالم می شود 
که ۶۰ هزار تن از کاالیی قرار است در بورس عرضه شود، باید مراقب باشیم 
که این عرضه کاهش حجم نداشته باشد تا منجر به افزایش قیمت شود. در 
ط��رف مقابل نیز باید مراقب بود تا خریداران به ش��کل واقعی تقاضای خود 
را اعالم کنند تا کاهش قیمت غیرواقعی نیز در بازار نداش��ته باشیم که این 

روندها هم اکنون به درستی انجام می شود.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
قراردادهای مشتقه، ابزار درمان بیماری های 

اقتصادی
یک کارش��ناس بازار س��رمایه اعالم کرد قراردادهای مش��تقه، ابزار 

درمان بیماری های اقتصادی هستند.
به گزارش ایِبنا، در س��ال های اخیر، بازار س��رمایه در مس��یر رشد و 
توس��عه ابزارهای معامالتی و حرکت به س��مت سرمایه گذاری حرفه ای 
گام برداش��ته و ه��دف تصمیم گیران و سیاس��ت گذاران این حوزه نیز 
در این راس��تا قرار گرفته که همس��و با افزایش حجم معامالت، توسعه 
ابزارهای معامالتی را در مسیر حرفه ای تر شدن این بازار شاهد باشیم.

یکی از این ابزارها که بحث توس��عه بیشتر آن برای اجرا در سال ۹۸ 
به میان آمده، معامالت قراردادهای آتی در بازار مشتقه است که طبق 
گفته های حامد س��لطانی نژاد مدیرعامل بورس کاالی ایران مقرر شده 
از دارایی های پایه س��که طال و زعفران، به صندوق های سرمایه گذاری 

کاالیی نیز توسعه یابد.
اتفاقی که در صورت تحقق می تواند ضمن توسعه معامالت مبتنی بر 
بازار آتی، امکان سرمایه گذاری حرفه ای را در بازار سرمایه فراهم آورد، 
چراکه در بازار قراردادهای آتی، س��رمایه گذاران ناآش��نا و غیرحرفه ای 
چن��دان امکان حضور ندارند و در این بازار عمدتا افرادی حرفه ای توان 
پذیرش ریسک های ناشی از وجود اهرم معامالتی در سرمایه گذاری های 

خود دارند.
ضمن اینکه در این بازار برخالف بازار نقدی در معامالت قراردادهای 
آتی، افراد می توانند هم در جهت افزایش قیمت و هم در جهت کاهش 
قیمت س��ود کس��ب کنند. این مزیت س��بب می ش��ود که بدون توجه 
به ش��رایط اقتصادی، بتوان با تش��خیص درس��ت جهت بازار از حرکت 

قیمت ها در هر طرف سود به دست آورد.
بورس ها دروازه ورود به بازار جهانی

در همین راس��تا، نیما کرامت کارشناس بازار سرمایه گفت: همانطور 
ک��ه می دانی��د در تم��ام دنیا بورس ه��ای کاالیی از ارکان اساس��ی در 
شفاف س��ازی اقتصاد هس��تند. وجود برخی مش��کالت در بازار کاالی 
فیزیکی )همانند نداشتن بازار بزرگ و نقدشونده در برخی کاالها و نبود 
قابلیت فروش اس��تقراضی( و همچنین فق��دان تضمین های الزم برای 
معامله گران و به تبع آن نوس��انات تکان��ه وار قیمت کاالها در بازارهای 
س��نتی از مهم ترین عواملی هستند که موجب پدیدار شدن بورس های 

کاالیی در اقتصاد کشورهای مختلف شده است.
نیما کرامت افزود: در چنین شرایطی راه اندازی بورس کاال و به طور 
خاص اس��تفاده از ابزارهای مشتقه، در کشورهای مختلف به ایجاد یک 
نظام س��ازمان  یافته دادوستد کاالیی منجر شده و راه ورود به بازارهای 

جهانی را برای کشورها تسهیل کرده است.
وی ادام��ه داد: در کش��ور ما نیز بنا به دالیل��ی از جمله تولیدکننده 
عمده و انحصاری بودن در یک سری از کاالها از یک سو و جهش های 
تکان��ه وار اقتص��ادی و ن��رخ باالی تورم از س��وی دیگر، نی��از به ایجاد 
ب��ورس کاال و به کارگیری از ابزارهای مش��تقه برای پوش��ش ریس��ک 
س��رمایه گذاران، تولیدکنن��دگان و مصرف کنن��دگان بیش از همیش��ه 

احساس می شود.
عدم توان برنامه ریزی

این کارش��ناس ح��وزه کاالیی تاکید کرد: آن چیزی که س��م مهلک 
برای اقتصاد یک کشور است، نبود توان برنامه ریزی برای سرمایه گذاران 
اس��ت. مسلم است که در اینجا س��ه نکته حائز اهمیت مطرح می شود؛ 
اول اینکه چرا س��رمایه گذاران نمی توانند برنامه ریزی کنند؟ دوم اینکه 
این سرمایه گذاری برای آنها چه تبعاتی دارد؟ و در آخر اینکه ابزارهای 

رفع این چالش ها چیست؟
وی در بررس��ی این سه نکته اظهار داش��ت: دلیل اینکه سرمایه گذار 
نمی تواند در اقتصاد ایران برنامه ریزی کند، نوسانات و جهش های قابل 
توجه قیمت ها در ساختار اقتصادی کشور است و فرقی نمی کند که این 
نوسان به سمت باال باشد یا با پایین آمدن قیمت ها همراه است. در این 
حالت، سرمایه  گذار به سمت سفته بازی و بورس بازی پیش رفته و سعی 
بر س��پرده کردن س��رمایه خود دارد و سرمایه های س��رگردان از امکان 
ایج��اد ارزش اف��زوده و فرآیند رونق تولید یک کاال ی��ا خدمات خارج 
می شود. کرامت درخصوص اینکه ابزارهای درمان این بیماری اقتصادی 
چیست؟، گفت: یکی از ابزارهای پوشش ریسک برای سرمایه گذاران در 
برابر نوسانات ش��دید، ابزارهای مشتقه است. در واقع، ابزارهای مشتقه 
به افراد و ش��رکت ها کمک می کند که خود را در مقابل این نوس��انات 
قیمتی بیمه کنند و سرمایه  گذاری و یا تجارت خود را با کمترین لطمه 

و آسیبی نجات دهند.

بورسکاال

مع��اون فرابورس ای��ران اعالم کرد که در حال حاضر ۱۸۲ ش��رکت  در بازار 
پای��ه حضور دارند که حدود ۶۲درصد آنها در تابلو زرد این بازار، یعنی بهترین 
وضعیت قرار دارند که نسبت به پارسال  رشد چشمگیری پیدا کرده اند و هفت 

شرکت پایه ای برای رفتن به بازار اصلی درخواست کرده اند.
رضا غالمعلی پور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه یکی از مکانیسم هایی 
که برای س��وق دادن معامله گران به س��مت تحلیل بیشتر اس��تفاده می شود، 
تفکیک کردن تابلوها و طبقه بندی شرکت ها با توجه به شرایط آنهاست، گفت: 
هدف از طبقه بندی جدید بازار پایه فرابورس، کمک به س��رمایه گذاران اس��ت. 
زیرا ش��رکت های این بازار از نظر ریس��ک و ش��فافیت اطالعات با هم متفاوت 

هستند و الزم است شرکت های شفاف از شرکت های غیرشفاف جدا شوند.
ب��ه گفته وی، ش��رایط مال��ی و عملیاتی ش��رکت های موجود در ب��ازار پایه 
ب��ا هم یکی نیس��ت؛ به نحوی که تعدادی از این ش��رکت ها که حائز ش��رایط 
بهتری هس��تند، قابلیت ارتقا ب��ه بازارهای اصلی را دارن��د؛ در مقابل برخی از 
ش��رکت های این بازار ش��رایط متفاوتی )مانند صدور رأی مراجع قضایی مبنی 

بر ورشکس��تگی( دارند و این موضوع ضرورت طبقه بندی ش��رکت ها را بیشتر 
می کند.

غالمعلی پ��ور تعداد ش��رکت های موج��ود در تابل��و زرد بازار پای��ه را طبق 
طبقه بن��دی جدید ۱۱۲ ش��رکت اعالم ک��رد و گفت: از ۱۸۲ ش��رکت تعداد 
۱۱۲ ش��رکت یعنی حدود ۶۲درصد از کل ش��رکت های ب��ازار پایه در بهترین 
تابلو این بازار قرار گرفته اند که این رقم نش��ان دهنده بهبود چشمگیر وضعیت 

شرکت های بازار پایه در مقایسه با سال های گذشته است.
معاون پذی��رش و بازاریابی فرابورس ادامه داد: هدف فرابورس، فراهم کردن 
فضای معامالتی مناس��ب برای نقل و انتقال س��هام ش��رکت ها در بازار سرمایه 
اس��ت، اما با توجه به اینکه ش��رکت های بازار پایه، پذیرش نشده اند تبعاً شیوه 

معامالت سهام آنها با شرکت های پذیرش شده متفاوت خواهد بود.
وی با اش��اره به اینکه از بین ش��رکت های موجود در بازار پایه، هفت شرکت 
درخواس��ت پذیرش در بازارهای اصلی فرابورس را ارائه کرده اند، اظهار داشت: 
پرونده این ش��رکت ها پس از تکمیل اطالعات به منظور تصمیم گیری به هیأت 

پذی��رش ارائه خواهد ش��د و در صورتی که ش��رایط الزم طبق دس��تورالعمل 
پذیرش را داشته باشند، پذیرش خواهند شد.

به گفته معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس، طبق بررس��ی های انجام ش��ده 
تعداد دیگری از ش��رکت های این بازار نیز ش��رایط اولیه پذیرش را دارند و در 
صورتی که شرکت های بازار پایه بخواهند فرآیند ارتقا به بازارهای اصلی را طی 

کنند در اولویت بررسی های هیأت پذیرش قرار خواهند گرفت.
غالمعلی پور همچنین تعداد شرکت هایی که در تابلوهای نارنجی و قرمز بازار 
پای��ه قرار گرفته اند را به ترتیب ۵۷ و ۱۳ ش��رکت معادل ۳۱ و ۷درصد از کل 

شرکت های حاضر در این بازار عنوان کرد.
معاون پذیرش و بازاریابی فرابورس در پایان درخصوص وضعیت شرکت های 
پذیرش ش��ده در بازارهای اصلی فرابورس که در مراحل درج قرار دارند، گفت: 
روز گذش��ته یک نماد جدید در بازار دوم فرابورس درج شد و تا یک ماه آینده 
نماد چهار شرکت دیگر نیز در یکی از بازارهای اول و دوم فرابورس درج خواهد 

شد که این شرکت ها پس از درج، در نوبت عرضه اولیه قرار می گیرند.

یک کارشناس بازار سرمایه گفت طبق مذاکرات صورت گرفته قرار است که تا 
چند وقت آینده س��هام برخی از شرکت ها مانند پتروشیمی نور در بورس عرضه 
ش��ود، بنابراین مسیر سهام پتروشیمی ها تا دو ماه آینده در بورس مثبت و روند 

صعودی را در پیش خواهند گرفت.
ولید هالالت در گفت و گو با ایرنا، گفت: در یک س��ال و نیم گذش��ته صنایع 
مختلفی مورد تحریم قرار گرفتند و طبیعی بود که فلزات اساسی و پتروشیمی ها 

به دلیل باال بودن میزان ارزآوری وارد لیست تحریم ها شوند.
وی ادام��ه داد: تاکنون ص��ادرات نفت، محصوالت فلزی و پتروش��یمی تحت 

تحریم بودند، اما پتروشیمی در لیست تحریم ها قرار نگرفته بودند.
ه��الالت خاطرنش��ان کرد: دوره ه��ای قبل که ش��رکت ها م��ورد تحریم قرار 
می گرفتند تمام مراودات مالی قطع می شد، اما در تحریم کنونی شرکت هایی که 

با هلدینگ خلیج فارس وارد معامله شوند، مورد تحریم آمریکا قرار می گیرند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه بیشتر اجناس موجود در هلدینگ 
خلیج فارس، محصوالت پلیمری اس��ت، گفت: بس��یاری از شرکت های حاضر در 
این مجموعه تامین کننده خوراک برای مجموعه هایی هستند که ارتباط چندانی 

با خارج ندارند؛ این موضوع می تواند عاملی برای کمرنگ شدن تاثیر تحریم ها در 
اقتصاد ایران و راحت شدن دور زدن تحریم ها باشد.

هالالت با اش��اره به اینکه بازار مصرف محصوالت پتروشیمی ایران کشورهایی 
مانن��د افغانس��تان، عراق، ترکی��ه و در آخر چین اس��ت، گفت: مراک��زی که با 
شرکت های مورد تحریم آمریکا در حال فعالیت هستند ارتباطی با سیستم مالی 
آمریکا ندارند و از حس��اب دالری در این کش��ور برخوردار نیس��تند که بخواهند 

نگران عواقب همکاری با ایران و بلوکه شدن حساب خود باشند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: برخالف دفعات گذشته که تحریم ها 
ب��ازار را تحت تاثیر خود قرار می داد، تاثیر خبر دو روز گذش��ته مبنی بر تحریم 
جدید پتروشیمی ها بر معامالت دیروز محدود و روند بازار منطقی بود، امروز هم 

که بازار روند صعودی  را در پیش گرفت.
وی معتقد اس��ت که هدف آمریکا از تحریم ها ایجاد اثر روانی در بازار بود که 

در این زمینه نتوانست چندان موفق عمل کند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود: به نظر می رسد هلدینگ خلیج فارس ۱۰ 
هزار میلیارد تومان سود برای سال مالی امسال ساخته باشد که بخش مهمی از 

آن را در مجمع پیش رو تقسیم می کند.
وی با تاکید بر اینکه با وجود مطرح شدن تحریم ها سهام صنعت پتروشیمی در 
صف فروش قرار نگرفت، افزود: پتروشیمی مبین که هدف تحریم قرار گرفته بود 
معامالت مثبتی را در پایان بازار روز گذشته از خود به نمایش گذاشت، بنابراین 

تحریم نتوانست اثر خاصی را با خود در  بازار به همراه داشته باشد.
هالالت به دلیل منفی بودن س��هام برخی از صنایع پتروش��یمی در بازار روز 
گذش��ته اش��اره و بیان کرد: هر روز تعدادی س��هم ها از یک گروه خاص مثبت و 
برخی دیگر منفی هستند بنابراین روند معامالت روز گذشته سهام پتروشیمی ها 
منطق��ی بود و در صورتی که کل گروه پتروش��یمی منفی می ش��دند و در صف 

فروش قرار می گرفتند وضعیت بازار نگران کننده بود.
ای��ن کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه ب��ازار واکنش خود را نس��بت به 
تحریم ها نش��ان داده و دیگر با عکس العمل خاصی در این زمینه همراه نیس��ت، 
اظهار داش��ت: بازار با فرض اینکه در ش��رایط تحریم ق��رار داریم در حال انجام 
معامالت اس��ت، بنابراین خبر تحریم خبر جدیدی نیس��ت و به عنوان یک خبر 

سوخته شناخته می شود.

معاون فرابورس از درخواست 7 شرکت برای رفتن به بازار اصلی خبر داد

62درصد شرکت های بازار پایه بهترین وضعیت را دارند

یک کارشناس بازار سرمایه:

مسیر سهام پتروشیمی ها در بورس مثبت پیش بینی می شود

رشد قیمت ها در بازار سهام باعث شد تا شاخص بورس بار دیگر کانال شکنی کند 
و رکورد جدیدی را به ثبت برس��اند؛ به ط��وری که در جریان معامالت دومین روز 
هفته، شاخص بورس توانست با ۲ هزار و ۹۲۰ واحد رشد روبه رو شود و در آستانه 
ورود به کانال ۲۳۰هزار واحدی بایس��تد. این ب��رای اولین بار در تاریخ بورس ایران 

است که شاخص کل کانال ۲۲۹هزار واحدی را پشت سر می گذارد.
به گزارش ایس��نا، در نخس��تین روز هفته و علی رغم افت نماگر اصلی بورس و 
فرابورس ایران، ش��اخص کل هم وزن بورس با رشد مواجه شد و بسیاری از سهم ها 
مخصوصاً سهم های کوچک توانستند با رشد قیمت روبه رو شوند. این در حالی بود 
که پتروش��یمی ها به دلیل تحریم روند کاهشی را تجربه کردند و تأثیر بسزایی هم 

در جو کلی بازار داشتند.
اما روز یکشنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس تهران ۲ هزار و ۹۲۰ 
واحد رش��د کرد و تا رقم ۲۲۹ هزار و ۸۰۸ واحدی باال رفت. همچنین ش��اخص 
کل هم وزن با ۱۵۳۴واحد رش��د مواجه ش��د و عدد ۵۵ ه��زار و ۹۷۶ واحدی را 

تجربه کرد.
در این روز و در بس��یاری از س��هم ها تقاضا بر عرضه پیش��ی گرفت و سبب شد 
صف های خرید شکل بگیرد. از سوی دیگر، رشد قیمت ها باعث شد شاخص کل بار 
دیگر کانال شکنی کند و در آستانه ورود به کانال ۲۳۰ هزار واحدی قرار گیرد. تا به 
حال در تاریخ بورس ایران س��ابقه نداشته است که شاخص کل به کانال ۲۲۹ هزار 

واحدی برسد و در آستانه ورود به کانال ۲۳۰ هزار واحدی قرار گیرد.

صف های خرید دوباره پررنگ  شد
چند روز پیش نیز بورس تهران توانس��ته ب��ود بعد از مدتی رکورد جدیدی را به 
ثبت برساند. در مجموع روز یکشنبه تعداد نمادهایی که با رشد مواجه شدند ۲۸۱ 
نماد بودند و همچنین ۶۱ نماد کاهش قیمت را تجربه کردند. در فرابورس ایران نیز 

۱۲۴ نماد با رشد قیمت و ۶۱ نماد با کاهش مواجه شدند.
در صدر نمادهای تأثیرگذار روی شاخص های بازار سرمایه فوالد مبارکه اصفهان 
قرار داش��ت، به طوری که این نماد به تنهایی ۲۲۲ واحد ش��اخص را تقویت کرد و 
بان��ک ملت، گروه مپنا و معدنی و صنعت��ی چادرملو ۱۷۶، ۱۴۶ و ۱۲۸ واحد تأثیر 

افزایشی روی شاخص های بازار سرمایه داشتند.
در طرف مقابل پتروش��یمی فجر، توس��عه معادن و فلزات و فوالد خراس��ان سه 
س��همی بودند که سعی کردند بیش از دیگران شاخص های بازار را به سمت پایین 
هدایت کنند. هر یک از نمادهای یادشده ۱۰۲، ۲۹ و ۲۶ واحد تأثیر کاهشی روی 
ش��اخص ها داش��تند. در گروه حمل و نقل، انب��ارداری و ارتباطات به جز یک نماد 
مابقی سهم ها با رشد قیمت مواجه شدند و بسیاری از سهم ها تا مرز ۵درصد رشد 
قیمت را تجربه کردند و در برخی از سهم های این گروه صف خرید مشاهده می شد.
در گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز روند قیمت سهم ها افزایشی بود؛ هرچند 
که نوس��ان قیمت بس��یاری از آنها کمتر از یک درصد بود، اما ارزش معامالت این 
گروه نیز ۱۰۰میلیارد تومان را پشت سر گذاشت و حجم آن به بیش از یک میلیارد 

سهم و اوراق مالی رسید.

اما خودرویی ها در ارزش معامالت صدرنشین بودند؛ به طوری که مجموع ارزش 
معامالت این گروه به حدود ۱۴۴ میلیارد تومان و حجم ۶۴۱ میلیون س��هم دست 
یافت. در این گروه بیشتر سهم ها با بیش از ۴درصد رشد قیمت مواجه شدند و این 

گروه نیز عمدتاً با صف خرید روبه رو بود.
بیشتر سهم های تأثیرگذار با رشد قیمت و بعضاً با صف های خرید مواجه شدند. 
در گروه بیمه و صندوق های بازنشس��تگی به جز تأمین اجتماعی نیز در نمادهایی 

صف خرید مشاهده می شد و تقاضا بر عرضه پیشی گرفته بود.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۱,۴۷۲ میلیارد تومان رسید و حجم معامالت 

عدد ۴میلیارد سهم و اوراق مالی را رد کرد. 
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

ش��اخص فرابورس نیز در دومین روز هفته بیش از ۳۱ واحد افزایش داشت و بر 
روی کانال ۲ هزار و ۹۲۷ واحد ثابت ماند. ارزش معامالت این بازار رقم ۷۵۸ میلیارد 

تومان را رد کرد و حجم معامالت تا رقم ۱.۴ میلیارد سهم و اوراق مالی باال رفت.
نماد تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، تولید ژالتین کپس��ول ایران )دکپسول(، 
س��هامی ذوب آه��ن اصفه��ان )ذوب(، کش��تیرانی دری��ای خ��زر )حخ��زر( گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی )س��مگا( و توسعه و عمران استان کرمان بیشترین 

تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.
در مقابل نیز پتروش��یمی م��ارون )مارون(، هلدینگ صنای��ع معدنی خاورمیانه 

)میدکو( و پاالیش نفت شیراز )شراز( مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

شاخص بورس در آستانه ورود به کانال 230 هزار واحد ایستاد

ثبت باالترین رکورد در  بورس تهران
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بازگشت 4 میلیارد دالر ارز صادراتی به 
سامانه نیما

سرپرست س��ازمان توس��عه تجارت گفت از ابتدای امسال تاکنون حدود 
۴میلیارد دالر ارز صادراتی به سامانه نیما بازگشته است.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، محمدرضا مودودی، در حاش��یه 
نشست خبری در محل نمایشگاه بین المللی تهران، با اشاره به اینکه اصالح 
سیاست های ارزی کش��ور راضی  کننده بوده، گفت: شوک های سال گذشته 
که ناشی از ابالغ بخشنامه های متعدد از طرف بانک مرکزی بود، مانع توسعه 
صادرات ش��د. سرپرست سازمان توس��عه تجارت با تأکید بر ضرورت اصالح 
سیاس��ت های ارزی بانک مرکزی، اظهار داشت: اخیرا این نهاد اصالحاتی در 
برنامه هایش انجام داده اس��ت. مودودی، بازگش��ت ۶۰درصدی ارز صادراتی 
به چرخه اقتصادی کش��ور را از نتایج اصالح سیاس��ت های ارزی برشمرد و 
گفت: جریان بازگش��ت ارز پس از اصالح سیاست های ارزی نتایج مثبتی در 
پی داش��ته، چنانچه براس��اس آمار پس از اصالحات انجام شده، ۱۸ میلیارد 
یورو به نیما بازگشته است. وی با ارائه به گزارشی از عملکرد سازمان تجارت 
گفت: ۸.۴ میلیارد دالر صادرات دو ماهه نخس��ت امسال بوده که نسبت به 
آمار مشابه سال گذشته که ۷.۷ میلیارد دالر بوده رشد داشته است و میزان 
واردات ۶.۷درصد بوده که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته ۱۸درصد 
کمتر ش��ده است. سرپست سازمان توسعه تجارت درخصوص اینکه سیل بر 
حمل و نقل تاثیر منفی داشت و باعث کاهش واردات و صادرات شد، افزود: 
در بخش خدمات فنی و مهندس��ی و ترانزیت ۶.۱ میلیارد دالر در دو ماهه 

نخست صادرات داشته ایم.
وی اظهار داش��ت: امس��ال با تغییر قوانین محدودکنن��ده انتظار افزایش 
ص��ادرات را ایجاد می کند. مودودی با تاکید بر اینکه ۶۵۰۰ کارت بازرگانی 
جدید وارد تجارت در س��ال ۹۷ صادر شد، گفت: ۶۵درصد صادرات مربوط 
به کارت های جدید بود که ش��امل ۵.۵ میلی��ارد دالر بوده و همین موضوع 
نیازمند اصالحاتی در قوانین است. بانک مرکزی به تازگی ورود کرده و طبق 
اع��الم رئیس بانک مرکزی ۶۰درصد ارز صادراتی به س��امانه نیما برگش��ته 
اس��ت و در چند ماه اخیر بازگشت ارز بیش��تر شده است. سرپست سازمان 
توسعه تجارت با تاکید بر اینکه حدود ۴ میلیارد دالر در حدود سه ماه اخیر 
به سامانه نیما برگشته است، تصریح کرد: ۳۴۰۰ اقالم صادراتی در سال ۹۶ 
داشته ایم که در سال ۹۷ به ۴۴۰۰ قلم رسیده است، حجم ارزشی صادرات 
در س��ال ۹۶ ح��دود ۴۷ میلیارد دالر بوده که در س��ال ۹۷ به ۴۴ میلیارد 
دالر رسیده است. همچنین نزدیک به ۵۰۰ قلم کاال از سبد صادراتی حذف 
ش��دند. تعداد صادرکننده ها از ۹۲۰۰ نفر در س��ال ۹۶ ب��ه ۱۳ هزار نفر در 

سال ۹۷ رسید.
وی ب��ا بیان اینک��ه ۳ هزار صادرکنن��ده حقیقی و حقوقی در س��ال ۹۷ 
فعالیتی نداشته اند، گفت: صادرات به وسیله کارت های بازرگانی جدید باعث 

شد که صادرات توسط افراد شناسنامه دار کاهش یافته است.
مودودی درخصوص اختالف میزان درآمد صادراتی و میزان بازگش��ت ارز 
به س��امانه نیما گفت: بخشی از ۸ میلیارد دالر درآمد صادراتی برای تسویه 
بدهی ش��رکت ها در خارج صرف شده یا برای واردات مواد اولیه و تجهیزات 
ب��ه کار رفته یا ب��ه واردکنند ها اختصاص داده اند، البت��ه هنوز فرصت برای 
بازگش��ت ارز صادراتی  این چند ماهه به س��امانه نیما وجود دارد که ممکن 
اس��ت این آمار افزایش یابد. در ادامه این نشس��ت؛ عباسی، رئیس اتحادیه 
درودگران و مبل س��ازان با اش��اره به اینکه ۲۱خرداد در اربیل عراق برگزار 
می شود، گفت: این اتحادیه تنها در تهران ۲۲ هزار عضو دارد و نقش موثری 
در صادرات دارد، به طوری که در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ میزان صادرات 
مبلمان ۱۲۵درصد افزایش یافته اس��ت. در پایان توافقنامه هایی با س��ازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های 

ایران و اتحادیه درودگران و مبل سازان امضا شد.

انحصار 30 ساله بازار مرغ شکست؟
مع��اون مدیریت توس��عه بازرگانی جهاد کش��اورزی اس��تان تهران گفت 
انحصار در بازار مرغ دیگر شکس��ته ش��ده و س��ازمان تعزی��رات با ورود به 
ای��ن بازار، انحصار ۳۰ س��اله تعدادی افراد را از بین برد. علی کوهس��تانی، 
معاون مدیریت توس��عه بازرگانی جهاد کشاورزی استان تهران در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی تس��نیم، اظهار داش��ت: انحصار م��رغ در میدان بهمن 
شکس��ته شده است و سازمان تعزیرات با ورود خود به این بازار، انحصار ۳۰ 
ساله تعدادی افراد را از بین برد. وی افزود: در حال حاضر میدان بهمن زیر 
نظر سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران و سازمان صنعت، معدن 
و  تجارت رفته است و قیمت ها زیر نظر آنها  تعیین می شود. معاون مدیریت 
توس��عه بازرگانی جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد:  شرکت پشتیبانی 
امور دام وزارت جهاد کش��اورزی مرغ موردنیاز مرغ فروشان را تامین می کند  
و آن را  در س��ایت س��ازمان میادین  می��وه و تره بار )می��دان بهمن( قرار 
می دهد و سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز بر روند توزیع نظارت می کند.  
وی تصریح کرد: از زمانی که انحصار در میدان بهمن شکسته شده و ۳۲ نفر 

در این زمینه بازداشت شدند، قیمت ها در بازار مرغ به ثبات رسیده است.

پیش بینی تولید 14.5 میلیون تن گندم در کشور
 3 هزار میلیارد تومان از پول گندمکاران 

پرداخت شد
مجری طرح گندم کش��ور با اش��اره به پیش بینی تولید ۱۴.۵ میلیون تن 
گندم در س��ال جاری گفت خرید گندم از کش��اورزان در سراسر کشور در 
حال انجام است و تاکنون ۳هزار میلیارد تومان از پول گندمکاران به حساب 

آنان پرداخت شد.
به گزارش تس��نیم از گنبدکاووس، اس��ماعیل اس��فندیاری پور ظهر روز 
گذش��ته در حاش��یه بازدید از روند برداش��ت گندم از اراضی کشاورزی این 
شهرس��تان اظهار داشت: امس��ال ۶میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور 
زیر کش��ت گندم رفت که پیش بینی می ش��ود ۱۴ میلی��ون و ۵۰۰ هزارتن 
محصول از این اراضی برداش��ت ش��ود. وی گفت: پ��س از تحویل گندم  به 
مراکز خرید و ثبت در س��امانه وجه گندم به کش��اورزان پرداخت می ش��ود 

که تاکنون ۳هزار میلیارد تومان از طلب گندمکاران پرداخت شده است.
مجری طرح گندم کش��ور همچنین از برداشت  یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
تن گندم از س��طح  ۳۵۵ هزار هکتار از اراضی کش��اورزی گلستان خبرداد و 
افزود: پیش بینی می ش��ود امسال مانند سال های گذشته گلستان رتبه دوم 

تولید گندم کشور را به خود اختصاص دهد.
وی گفت: شهرس��تان گنب��دکاووس نیز با تولید ۳۰۷ ه��زار تن گندم از 
۱۰۷هزار هکتار از اراضی کشاورزی امسال نیز  پرچمدار نخست تولید گندم 

بین شهرستان های کشور خواهد بود.

اخبـــار

مدیرکل تنظیم ب��ازار وزارت صمت با بیان اینکه در حوزه لوازم خانگی تمام 
هدف گذاری معطوف به ظرفیت تولید داخل ش��ده است، گفت به هر میزان که 

کشور نیاز داشته باشد ظرفیت تولید در داخل کشور فراهم است.
به گزارش تس��نیم، مدیرکل تنظیم بازار وزارت صمت در برنامه تیتر امش��ب 
درباره تمهیدات وزارت صمت برای تنظیم بازار لوازم خانگی گفت: هزار و ۵۶۴ 
واحد فعال تولیدی در زمینه لوازم خانگی داریم که ۶۵ هزار اش��تغال مستقیم 
ایجاد کرده اند. بیش از ۷۰۰ جواز تاس��یس جدید صادر ش��ده که می تواند ۲۸ 

هزار شغل جدید ایجاد کند.
محمدرض��ا کالم��ی افزود: در حمای��ت از تولید، اتکا را بر تولی��د داخل قرار 
داده ایم، بنابراین به هر میزان که کشور نیاز داشته باشد ظرفیت تولید در داخل 

کشور فراهم است.
در سال ۹۷ به دلیل تحریم ها برخی برندهایی که در کشور عرضه می شد ما 

را ترک کردند، بنابراین با سیاست گذاری های الزم اتکا را بر تولید قرار دادیم.
او گف��ت: با اس��تفاده از ش��رایط تحریم به عن��وان یک فرص��ت پیش آمده 
می توانی��م به س��مت تولی��د بروی��م و واردات را ممنوع کنی��م. افزایش تولید 
موجب سرشکن ش��دن قیمت ها و رقابت بیش��تر در زمینه کیفیت بهتر خواهد 

ش��د. بزرگترین مشکل تولید ما تیراژ باالی محصوالت خارجی بود که با تعرفه 
حمایتی ۳۶درصدی در زمان آزادبودن واردات تولید کننده مجبور بود از ارز بازار 
استفاده کند که مهمترین دغدغه واحدهای تولیدی رقابت با واحدهای خارجی 

بود که محصوالت شان بیشتر از راه قاچاق وارد کشور می شد.
کالمی در ادامه گفت: در سیاست جدید تمام هدف گذاری معطوف به ظرفیت 

تولید داخل شده است.
مدی��رکل تنظیم بازار وزارت صمت افزود: در ش��رایط فعل��ی اگر ممنوعیت 
واردات برداش��ته ش��ود با ارز آزاد بازار کاال تامین می شود، اما با توجه به اینکه 

تولید داخل پاسخگوی نیاز کشور را می دهد واردات انجام نمی شود.
او افزود: یکی از علل کاهش تولید س��ال ۹۷ ای��ن بود که واحدهای تولیدی 
امکان افزایش در تیراژ تولید نداش��تند که تصمیم بر این شد عطش و نیاز بازار 
با پیش فروش برطرف ش��ود. در بودجه سال ۹۸ مجلس مصوب کرد تسهیالت 
حوزه وزارت صمت را برای زیرس��اخت ها و س��رمایه در گ��ردش در نظر گرفته 
ش��ود که بخشی پرداخت شده اس��ت، بنابراین باید سهم وزارت صمت از منابع 
و تس��هیالت نیز تامین باشد که این یکی از مطالبات جدی وزارت صمت برای 

حمایت از واحدهای تولیدی است.

وی گفت: مکاتبات اس��تفاده از ال س��ی های داخلی نیز در بانک ها انجام شده 
اس��ت. مجوز پیش فروش محصوالت و استفاده از منابع سرگردان به نفع تولید 
نیز صادر ش��ده است. همچنین برای خودکفایی در زمان تحریم نیز باید منابع 
و تس��هیالت بیش��تری اختصاص یابد. همچنین در س��اخت تولی��دات داخلی 
برنامه  ریزی تولید قطعه در داخل در دولت انجام ش��ده اس��ت تا برای رقابت با 

محصول و قطعه خارجی شرایط فراهم باشد.
کالمی درباره تمهیدات و سیاست گذاری ها برای کسری در بازار لوازم خانگی 
گف��ت: در برنامه ریزی تولید وقتی برآورد نیاز می  ش��ود تقاض��ای بازار از ناحیه 

زوج های جوان و ازدواج ها نیز در نظر گرفته می شود.
او افزود: طرح های ما برای تحریک تقاضاس��ت ت��ا واحدهای تولیدی بتوانند 

امکان بیشتری برای فروش داشته باشند.
حمیدرض��ا غزنوی، عضو هیات مدی��ره انجمن تولید کنن��دگان لوازم خانگی 
گفت: وضعیت تولیدات با برند ایرانی برای انجام کار تولید مناس��ب اس��ت، اما 
با ش��وک اقتصادی که در سال ۹۷ وارد صنعت لوازم خانگی شد موجب کاهش 
۲۳درصدی تولید یخچال و ۴۱درصدی ماش��ین لباسشویی و افت تولید نسبت 

به سال ۹۶ شد.

تمام هدف گذاری ها در حوزه لوازم خانگی معطوف به تولید داخل شده است

رئی��س مرکز ملی فرش ای��ران گفت بزرگترین نمایش��گاه بین المللی فرش 
دس��تباف جهان از سوم تا نهم شهریورماه امسال در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی در تهران برگزار می شود و در جریان این رویداد مهم برای نخستین 

بار چهار فرش بزرگ یکپارچه دنیا، رونمایی می شود.
به گزارش ایسنا، فرشته دست پاک اظهار داشت: در این نمایشگاه حدود ۸۰۰ 
غرفه با مش��ارکت بهترین های فرش دس��تباف برپا خواهد شد و از هیأت های 

تجاری بزرگ دنیا برای حضور در نمایشگاه دعوت به عمل خواهد آمد.
وی با تأکید بر این نکته که نمایشگاه امسال با روش و ابعاد متفاوتی برگزار 
می ش��ود، تصریح کرد: تجار خارجی و عالقه مندان فرش دس��تباف ایران برای 
حضور در نمایش��گاه دعوت ش��ده اند و از طریق بانک ه��ا، کارت های اعتباری 
)credit card( ب��رای مهمانان خارجی که عالقه مند به خرید هس��تند، قرار 

می دهیم تا مشکل ارزی نداشته باشند.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اش��اره به برنامه های این مرکز برای توس��عه 
تجارت فرش دس��تباف ایران، گفت: امس��ال در این راستا موضوعاتی همچون 
ش��رکت در نمایش��گاه های بین المللی و داخلی، دعوت از هیأت های تجاری و 
اعزام هیأت های تجاری را در دس��تور کار داری��م و اتاق بازرگانی تهران نیز در 

این زمینه با ما همکاری می کند.
دس��ت  پاک در بخ��ش دیگری از س��خنان خود، فرش دس��تباف را به نوعی 
شناسنامه و پرچم دوم کشور دانست و بیان کرد: یکی از دالیل اصلی که فرش 
دستباف نتوانسته بازارهای خود را داشته باشد، عدم برندسازی و شناسنامه دار 
کردن آن است که برای حل و فصل این موضوع، انتهای سال گذشته با یکی از 
سازمان های بین المللی تفاهم نامه ای را برای شناسنامه دار کردن فرش دستباف 

امضا کردیم.
وی در این باره اضافه کرد: قرار اس��ت که این س��ازمان، فرش های دستباف 

صادرکنندگان را تا دو سال به صورت رایگان شناسنامه دار کند که این موضوع 
سبب رونق فرش دستباف کشورمان در بازارهای جهانی خواهد شد.

رئی��س مرک��ز ملی فرش ای��ران، موضوع تبلیغ��ات خارج��ی و داخلی را از 
موضوع��ات مهم توصیف ک��رد و گفت: با جدیت دنبال این موضوع هس��تیم و 
سازمان صدا و سیما، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی قرار است 

در این زمینه همکاری الزم را انجام دهند.
دس��ت پاک با بیان اینکه به دنبال راه اندازی پویش های بزرگ در سطح دنیا 
هس��تیم، افزود: حدود ۳۰درصد صادرات فرش دس��تباف کشورمان به آمریکا 
ب��وده که ب��ه خاطر تحریم های ایجادش��ده توس��ط ترامپ، از س��بد صادراتی 
کش��ورمان خارج شده اس��ت اما در صددیم که تفاهم نامه هایی را با کشورهای 
دیگر به امضا برس��انیم تا بتوانیم بازارهای جدیدی را برای فرش دس��تباف به 

وجود آوریم.

برخی از ش��رکت های ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت که کم فروشی ۵ تا 
۸درصدی آنها توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات محرز شده بود، با در 
نظر گرفتن این موضوع در محاسبه آستانه مصرف منصفانه، به دنبال جبران 

این مغایرت درآمدند.
به گزارش ایسنا، یکی از دغدغه های همیشگی کاربران بسته های اینترنتی، 
احتمال کمتر بودن حجم اینترنت دریافتی نس��بت به حجم خریداری ش��ده 
اس��ت. در واق��ع کم فروش��ی اینترنت یکی از مس��ائلی اس��ت ک��ه کاربران 
شرکت های اینترنتی همواره گوشه ذهن خود دارند و پیش می آید که نگران 

کم فروشی در حجم یا سرعت کمتر از سرعت اسمی خریداری شده باشند.
به همین دلیل، یکی از موضوعاتی که بارها توس��ط کاربران به آن اش��اره 
شده و مسئوالن را هم به واکنش وادار کرده، حجم اینترنت دریافتی آنهاست. 
البته زمانی گفته می ش��د آنهایی که می گویند کم فروش��ی صورت می گیرد، 
باید به این نکته توجه داشته باشند که در گذشته مشترکان چند عکس و یا 
مطلب مکتوب را دانلود می کردند و حجم اینترنت آنها برای مدت بیش��تری 
دوام می آورد، اما اکنون همین که س��ه تا چهار فایل ویدئویی دانلود می شود، 

چند برابر فایل های عکس و مکتوب حجم مصرف می شود.
اما اخی��راً محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات- 

برخی از این کم فروش��ی ها را تأیید کرد. پ��س از اعالم وزیر ارتباطات درباره 
کم فروش��ی ش��رکت های اینترنتی، حسین فالح جوش��قانی - رئیس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - از کم فروشی ۵تا ۸درصدی شرکت های 
ارائه دهن��ده اینترن��ت ثابت خب��ر داد و اعالم ک��رد که این ش��رکت ها باید 
فرآیندهای ش��ان را اصالح و بهینه سازی نحوه محاسبه حجم ترافیک را انجام 

دهند.
وی همچنین تاکید کرد: شرکت ها درباره ۵درصد کم فروشی به مالحظات 
فنی مانند سرباره ارسال و افت خط اشاره کرده اند که این دالیل ارتباطی به 
مش��ترکین نداش��ته و به منظور جلب رضایتمندی مشترکین و حفظ حقوق 
آنها اپراتورها ملزم هس��تند این میزان کس��ری خود را در حجم بس��ته های 

فروخته شده به مشترکین جبران کنند.
جبران کم فروشی با در نظر گرفتن در محاسبه آستانه مصرف منصفانه

در این راس��تا اخیراً رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اعالم 
کرد: پس از انتش��ار گزارش��ی مبنی بر وجود مغایرت در بسته های اینترنتی 
برخ��ی از دارن��دگان موافقت نامه پروانه ثابت و الزام آن��ان به جبران خدمات 
برای مشترکین، شرکت های مخابرات ایران، پارسان لین ارتباطات، پیشگامان 
توس��عه ارتباطات، داده پردازی ف��ن آوا و گروه فناوری ارتباطات ش��اتل این 

موضوع را در محاسبه آستانه مصرف منصفانه در نظر گرفته اند.
وی افزود: با توجه به اینکه ش��رکت های ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت، 
خدم��ات خود را به ص��ورت غیرحجمی ارائه می کنند، ای��ن موضوع باید در 
محاس��به آستانه مصرف منصفانه در نظر گرفته شود. بر همین اساس تمامی 
ش��رکت های ارتباطات ثابت از جمله ش��رکت های فوق در محاس��به آستانه 
مصرف منصفانه، ۵تا ۸درصد اعالم ش��ده در نام��ه رگوالتوری را مدنظر قرار 
داده اند. الزمه تحقق این موضوع، پیاده سازی در سیستم های امور مشترکین 
اپراتورهاست که با پیگیری رگوالتوری به طور کامل در این هفته پیاده سازی 

خواهد شد.
مع��اون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اش��اره ب��ه اینکه پس از اعالم 
رگوالتوری اکثر این ش��رکت ها ضمن اعتراض به موضوع، مس��تندات زیادی 
مبنی بر عدم کم فروش��ی به سازمان ارائه کرده اند، گفت: رگوالتوری نیز این 
مستندات را بررسی و در برخی موارد اندازه گیری مجدد انجام داده است که 
نتایج نهایی اندازه گیری های جدید نیز طی هفته جاری اطالع رسانی می شود.

بر این اس��اس رگوالتوری تاکید کرده که ب��ر اجرای الزامات به طور دقیق 
نظ��ارت می کند و اپراتوره��ا نیز به منظور جلب رضایت مش��ترکین و حفظ 

حقوق آنها اقدامات الزم را انجام می دهند. 

4 فرش بزرگ یکپارچه دنیا رونمایی می شود

کم فروشی اینترنت توسط شرکت ها جبران می شود
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اخبار

خریداران واقعی خودرو با مشتری نما ها 
همسو نشوند

 اعالم مهلت برای پرداخت مابه التفاوت خودرو های توقیف شده در گمرک
طی یک س��ال گذش��ته و با اتفاقاتی که در حوزه واردات خودرو رخ داد و 
به جهت مشکالت فنی سامانه ثبت سفارش از ترخیص خودروها جلوگیری 
ش��د، مش��تریان و افرادی که اقدام به پیش ثبت نام کرده بودند در تجمعاتی 
اعتراض خود را به توقیف خودروها ابراز کردند حال آنکه تعدادی از دالالن و 
مشتری نماها در این بین اقدام به تهیه فیلم از این تجمعات برای رسانه های 
معاند کردند که این موضوع مشمول ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسالمی است.
به گزارش تابناک اقتصادی، از س��ال گذش��ته، ب��ه خاطر تحریم و جنگ 
اقتصادی و موضوع تخلف و هک ش��دن سامانه ثبت سفارش، دولت واردات 
خ��ودرو را ممنوع اعالم ک��رد و از ترخیص خودروهای ک��ه در گمرک بود، 

جلوگیری به عمل آمد.
این موضوع باعث نارضایتی مش��تریانی ش��د ک��ه واردکنندگان را متعهد 
به تحویل خودروی پیش ثبت نام ش��ده ای که هزین��ه آن را پرداخت کردند، 

می دانستند و البته که این خواسته بجا و بحقی بود.
از طرفی واردکنندگان خودرو نیز که این دس��تگاه ها را پیش فروش کرده 
بودند، نتوانستد آنها را ترخیص کنند و شرمنده مشتریان خود شدند و بارها 
نس��بت به عدم ترخیص خودروها معترض ش��دند و خواه��ان آن بودند که 

دولت هرچه سریع تر این موضوع را حل و فصل کند.
از اواخر سال گذشته چندین بخش نامه در این خصوص صادر شد و قرار 
ش��د که خودروها هر چه زودتر ترخیص ش��وند، از طرف معاون اول رئیس 
جمهور و وزیر صنعت نیز دو مقطع زمانی برای ترخیص خودروها مش��خص 
ش��د ولی متاسفانه به خاطر مشکالت فنی سامانه سفارش این اتفاق نیفتاد. 
در نهای��ت با تصمیم مراجع ذی صالح، ترخیص خودروها منوط به پرداخت 
مابه التفاوت از طرف مشتریان به مراجع قانونی شد و این در حالی است که 
مردم و مش��تریان از این شرایط راضی نبودند و طی یک سال گذشته بارها 
نارضایتی خود را نسبت به این موضوع نشان داده و چند مرتبه نیز اقدام به 

برگزاری تجمعات در مناطق مختلف کردند.
متاسفانه اعتراضات این خریداران خودروهای پیش ثبت نام شده به محلی 
برای سوء اس��تفاده گروهی از دالالن و مش��تری نماها تبدیل شد که با ضبط 
فیلم و تصاویر از این اجتماعات خوراک خبری برای رس��انه های معاند تهیه 
می کردند حال آنکه طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسالمی این اقدام موجب 

تشویش اذهان شمرده شده و فرد مرتکب آن مجرم محسوب می شود.

گرفتاری رانندگان در انحصار تاکسیرانی و 
شرکت های اینترنتی

از هر س��ه تاکس��ی موجود در تهران یکی فرسوده اس��ت و باید تعویض 
ش��ود، این در حالی اس��ت که متولی اصلی تاکسی ها هنوز نتوانسته خود را 
با تحوالت عصر ارتباطات به روز کند و از تاکس��ی های اینترنتی عقب افتاده 
است، با این حال متولی اصلی تاکسیرانی سعی دارد انحصار خود در داشتن 
مجوز را حفظ کند و تاکس��ی های اینترنتی س��عی دارند ب��ا انحصار تعیین 
بهای سفر و تحمیل آن به راننده ها عرصه رقابت در حمل ونقل درون شهری 
را داغ نگ��ه دارن��د. به گزارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از ایرنا، 
ماجرای فرس��وده بودن تاکس��ی ها و آمار آنها را علیرضا قنادان، مدیرعامل 
تاکس��یرانی تهران س��ال گذش��ته اعالم کرد و گفت که در سال ۹۷، تعداد 
تاکس��ی های فرس��وده ۱۸ هزار دستگاه بود و در س��ال ۹۸ این رقم از ۲۷ 

هزار عدد هم می گذرد.
قطعاً در موضوع مربوط به نوس��ازی ناوگان حمل ونقل، نقد جدی متوجه 
خودروس��ازان اس��ت و نه سازمان تاکس��یرانی، اما پای این س��ازمان زمانی 
ب��ه میان می آید که به جای رس��یدگی به مأموریت اصل��ی خود وارد حوزه 
مجوزدهی به تاکس��ی های اینترنتی ش��ده اس��ت، آن هم بدون ساماندهی 
به فض��ای فعلی. ورود این س��ازمان ب��ه مجوزدهی تاکس��ی های اینترنتی 
در حالی اس��ت که به نظر می رس��د تاکس��یرانی این روزها باید دغدغه های 
مهم تری همچون توس��عه حمل ونقل عمومی، س��وق دادن ۵۰ هزار تاکسی 
غیرفرس��وده برای فعالی��ت در حمل ونقل عمومی و حل مش��کالت بیمه و 
تعویض خودروهای نو با فرس��وده داشته باش��د. علیرضا قنادان در پاسخ به 
این س��وال که چرا تاکسیرانی به جای پرداختن به مأموریت اصلی خود که 
توسعه حمل ونقل عمومی است، به مجوزدهی به تاکسی های اینترنتی روی 
آورده، می گوید: »وظیفه ما دادن مجوز به شرکت هاست. در این عرصه هیچ 
محدودیت��ی برای ما وجود ندارد، حتی در این ح��وزه فراخوان می دهیم تا 

شرکت های جدیدی بیایند و مجوز بگیرند و شروع به کار کنند.«
ام��ا دلیل تعدد مجوزها چیس��ت؟ رضا الفت نس��ب، س��خنگوی اتحادیه 
کس��ب وکارهای مج��ازی می گوید، تا به حال نزدیک به ۹۵ مجوز ش��رکت 
تاکسی آنالین در کشور صادر کرده ایم که این تعداد بیشتر هم خواهد شد. 
او دلی��ل این تع��دد را جلوگیری از انحصارطلبی ش��رکت های فعال در این 
عرص��ه عنوان می کند. قنادان هم می گوید، تعدد این ش��رکت ها برای ایجاد 
رقابت اس��ت تا راننده ها از زیر قوانین کمرش��کنی که ش��رکت های تاکسی 
اینترنتی برای شان وضع کرده اند، بیرون بیایند و حق انتخاب داشته باشند.

ثبت اطالعات 6 هزار خودرو برای ورود به 
سامانه »کدینگ کارت سوخت«

دبیر کمیس��یون مبارزه با قاچاق کاال و ارز سیس��تان و بلوچستان از ثبت 
اطالع��ات ۶هزار خودروی جدید در اس��تان برای ورود به س��امانه کدینگ 

کارت سوخت خبر داد.
به گزارش ش��بکه اطالع رس��انی راه دان��ا، محمد محب��ی در گفت وگو با 
عصرهامون گفت: با توجه به اینکه در س��ال ۹۷ روند صدور کارت هوشمند 
س��وخت برای خودروهای بنزین سوز از س��وی دستگاه های متولی به کندی 
صورت گرفت و یا اصاًل انجام نش��د، رفع این مش��کل از س��وی کمیس��یون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان پیگیری و خوشبختانه از ابتدای اردیبهشت 

ماه سال جاری مراحل صدور کارت سوخت آغاز شد.
 وی افزود: در این خصوص در اس��تان سیستان و بلوچستان تعداد زیادی 
مراجعه کردند و بیشترین آنها افرادی بودند که کارت سوخت خودروی شان 
در قالب طرح کدینگ دچار مشکل شده بود، اما با پیگیری های الزم و تایید 
اطالعات استخراجی خودرو، کدینگ آنها به صورت متمرکز از سوی سامانه 

هوشمند مرکز اعمال خواهد شد.
 وی ادام��ه داد: از زمان اجرای این طرح تاکن��ون صاحبان بالغ بر ۶هزار 
خ��ودرو در کلی��ه شهرس��تان های اس��تان به تیم ه��ای بازرس��ی و نظارت 
فرمانداری ها و محل  های تعیین ش��ده مراجعه کرده اند که در اسرع وقت کار 

کدینگ این کارت ها نیز انجام خواهد شد.

واقعیت آن اس��ت که همه مش��کالت بازار خودرو به نابس��امانی نظام 
عرضه و تقاضا برمی گردد و در چنین وضعیتی اینکه توپ گرانی خودرو 
را به زمین این وآن بیندازیم مشکلی را حل نمی کند. باید عرضه خودرو 
افزای��ش  یافته و عالوه بر آن بر توزیع و قیمت فروش خودرو نیز نظارت 

وجود داشته باشد.
رئی��س اتحادی��ه دارندگان نمایش��گاه ها و فروش��ندگان خ��ودرو در 
گفت وگ��و ب��ا عصرخودرو، افزود:  ب��دان معنی که حتی وقتی مش��تری 
خودروی��ی را تحویل می گی��رد باید قیمت و نظام عرضه آن مش��خص 
باشد تا کسی به قصد س��ودجویی و انجام  کار تجاری به سرمایه گذاری 
برای خرید خ��ودرو نپردازد بدان معنا که باید خودرو با س��ود متعارف 
حداکث��ر ۱۵درصد به بازار عرضه ش��ود. در م��ورد خودروهای وارداتی 
نیز باید با احتس��اب نرخ دالر ۱۵ هزار تومانی، تعرفه گمرکی و س��ایر 
هزینه های مرتبط با واردات خودرو قیمت تمام شده هر خودرو استخراج 
و با احتس��اب س��ود ۱۵درصدی این خودروها به بازار عرضه ش��ود، اما 
اکنون هر مالک خودرویی می خواهد محصول خود را با س��ود بیشتری 

به بازار عرضه کند.
س��عید مؤتمنی ادامه داد: این ش��رایط موجب شده تا نمایندگی های 
رسمی برخی برندهای واردکننده یا مونتاژ خودرو نیز قیمت محصوالت 
خ��ود را بدون هیچ نظارتی و با س��ودهای ۵۰ ت��ا ۱۰۰درصدی تعیین 
و اع��الم می کنن��د و دس��تگاه های نظارتی نی��ز هیچ واکنش��ی به این 

گران فروشی نشان نمی دهد.
او ب��ا بی��ان اینک��ه  وقت��ی عرضه کنندگان خ��ودرو مح��دود بوده و 
فروش��ندگان ه��ر قیمتی را ک��ه بخواهند ب��رای فروش خ��ودرو اعالم 
می کنند باید انتظار چنین ش��رایطی را در بازار خودرو داش��ت، تصریح 
کرد: در چنین شرایطی پس از حذف قیمت های غیرواقعی از آگهی های 
سایت های فروش اینترنتی خودرو، اتحادیه فروشندگان خودرو ملزم به 
اعالم قیمت های روزانه خودروهای داخلی و وارداتی به این اتحادیه برای 
درج این قیمت ها با نوس��ان حداکثر ۳درصدی ش��ده است، اما واقعیت 
آن اس��ت که امکان چنین قیمت گذاری از س��وی اتحادیه وجود ندارد، 
چراکه خودرو کاالیی تخصصی اس��ت. همچنین معامالت انجام شده در 
نمایش��گاه های خودرو از نظر قانونی قابل پیگیری است، اما اگر فردی از 
طریق سایت های اینترنتی خودرویی را خریداری کند، هویت فروشنده 
قابل شناس��ایی نبوده و با خاموش ش��دن موبای��ل صاحب آگهی، امکان 

پیگیری وجود ندارد.
به گفته مؤتمنی از س��وی دیگر اتحادیه این توانایی را ندارد تا روزانه 
قیمت ۴۰۰ خودرو را با تغییر س��اعتی نرخ خودرو، اعالم کند. لحظه ای 
ب��ودن قیمت ها مشکل س��از ش��ده  و اگر پ��س از اعالم نرخ ها توس��ط 
اتحادیه، قیمت ها تغییر کند، همه اتهام ها متوجه اتحادیه ش��ده و توپ 
گرانی به زمین ما می افتد. وقتی اتحادیه فروش��ندگان خودرو نمی داند 
این س��ایت ها از کجا مج��وز گرفته و چگونه فعالی��ت می کنند قادر به 

اعالم قیمت روزانه خودرو به آنها نیس��ت چراکه باید مس��ئولیت نوسان 
لحظ��ه ای قیمت ها را بپذیرد. همچنین س��ایت های اینترنتی خواس��تار 
درج قیمت ه��ای دیمی ب��رای خودرو هس��تند. باید س��ازمان حمایت 
قیمت ه��ا را برمبنای هزینه تمام ش��ده تولید و واردات و س��ود متعارف 
۱۵درصدی اعالم و بر فروش خودرو در بازار نظارت کند. اگر مس��ئوالن 
خواس��تار فروکش کردن التهاب بازار خودرو هس��تند باید عرضه کافی 
وجود داش��ته و تعیی��ن قیمت خودرو در چارچ��وب ضوابط قانونی و با 
نظارت باش��د. اتحادیه تنها می تواند با رصد بازار، راهکار  ارائه کند. اگر 
س��امانه ثبت معامالت خودرو راه اندازی می ش��د نیازی به اعالم قیمت 
توس��ط س��ایت ها نبود چراکه تعویض پالک خودرو تنها براساس کدی 
که اتحادیه ارائه می کرد، صورت می گرفت. همچنین امکان رصد بازار و 
قیمت های فروش خودرو در نقاط مختلف کشور و استخراج قیمت های 
واقعی خودرو وجود داش��ت و س��ایت ها نیز نمی توانس��تند قیمت های 
خودس��رانه ای اعالم کنند. پشت این شیوه قیمت گذاری و عرضه خودرو 
کس��انی هستند که قباًل تعداد زیادی خودرو را خریداری کرده و منتظر 
فروش آن با قیمت های باال در شرایط تنش بازار خودرو هستند. در همه 
جای دنیا قیمت  خودرو برمبنای نظام عرضه و تقاضا و از مجاری قانونی 
تعیین  و در بازار انحصاری کش��ورمان نیز پاسکاری توپ گرانی خودرو 
مس��کن بوده و تا زمانی که خودرو به اندازه کافی به بازار عرضه نش��ود، 

قیمت ها فروکش نمی کند.

پاسکاری توپ گرانی خودرو

ش��اید برای شما عجیب باش��د که بش��نوید، زنان ایرانی نیز همپای 
مردان این سرزمین نقش پررنگی در صنعت قطعه سازی کشور دارند.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، صنعت قطعه سازی به واسطه گره 
خوردن با صنعت خودرو و صد البته جنس س��خت آن، از صنایع مردانه 
در ایران ش��ناخته می ش��ود، اما بد نیس��ت بدانید که زن��ان نیز در این 
صنع��ت توانس��ته اند همچون صنایع دیگر جایگاه��ی درخور برای خود 
دس��ت و پا کنند و به ایفای نق��ش بپردازند آن هم در صنعت بااهمیت 

قطعه سازی خودرو که ارزش آن بر هیچ کس پوشیده نیست.
جالب اس��ت بدانید اتفاقا زنان در بخش��ی از مهمترین قس��مت های 
صنعت قطعه س��ازی به ایفای نقش مش��غول هس��تند که می توان این 

نقش آفرینی را به موهبتی خدادادی و البته توانمندی هایی که در مسیر 
آموزش به دست آورده اند، مربوط دانست.

در روزهای گذش��ته فرصتی دس��ت داد تا از خطوط تولیدی شرکت 
کروز به عنوان یکی از بزرگترین قطعه سازان کشور بازدید داشته باشیم. 
یک��ی از جذاب تری��ن نکاتی ک��ه در بازدید از این ش��رکت تولیدکننده 
قطعات خ��ودرو توجه هر بینن��ده ای را به خود جل��ب می کند، حضور 

پرتعداد زنان در خطوط تولید این شرکت قطعه سازی است.
 شرکت کروز یکی از قطعه سازانی است که تولید قطعات و همچنین 
سیس��تم برق خودرو را انجام می دهد و ای��ن مهم به دلیل نیاز به دقت 
و ظرافت در اس��مبل کردن به بانوان ش��اغل در این شرکت سپرده شده 

اس��ت. البته ب��ه جز خطوط تولید قطعات سیم  کش��ی و سیس��تم برق 
خودرو، خطوط دیگری نیز وجود دارد که زنان در تولید آن نقش آفرینی 
می کنند که می ش��ود به خط تولید ECU یا همان کامپیوتر ماش��ین 

اشاره کرد.
حضور زنان در صنعتی که به واس��طه اس��م و س��ختی کار در آن به 
مردانه بودن ش��هره است را باید یکی از موارد جذاب در شرکت صنایع 
تولیدی کروز به ش��مار آورد که نش��ان می دهد، می توانیم با استفاده از 
ظرفیت های خدادادی زنان در کنار آموزش های کافی، از این پتانس��یل 
کشور که نیمی از جمعیت نیروی کار کشور را تشکیل می دهد استفاده 

بهینه برد.

س��خنگوی انجمن صنع��ت تایر ایران گف��ت در دو ماهه ابتدایی 
امسال ظرفیت تولید تایر کشور ۲۰درصد کاهش یافته که بخشی از 
آن ناش��ی از تعطیالت عید است، اما عمده آن ناشی از تحریم ها به 

ویژه مشکالت بانکی در سطح بین الملل است.
 ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، »مصطفی تنها« افزود: 
پارس��ال در مقایس��ه با س��ال ۹۶ با توجه به همه مشکالت، حدود 
۴درص��د کاهش تولید تایر داش��تیم، این در حالی بود که در مرداد 
سال گذش��ته تا ۵۰درصد افت تولید تایر به ثبت رسیده بود اما در 

ماه های بعد جبران شد.
س��خنگوی انجمن صنعت تایر ایران بیان داش��ت: تحریم ها روی 
هم��ه مواد اولیه ای که از خارج وارد می ش��دند تأثیر داش��ت و این 
تأثیر به ویژه در اس��تیل کورد )س��یم فوالدی مورد استفاده در تایر 
رادیال(، آنتی اکسیدان ها، مواد شیمیایی و شتاب دهنده ها شدیدتر 

بوده است.
تنها یادآور ش��د: عمده م��واد اولیه نیز از چین وارد می ش��دند و 
گرچه کونل��ون بانک چین، بار دیگر فعالیت خود را در کش��ورمان 
آغاز کرده، اما از آنجایی همه ش��رکت های چین��ی نیز با این بانک 
کار نمی کنند، نتوانس��ته مشکالت تایرس��ازان ایرانی را ۱۰۰درصد 

حل کند.
وی توضیح داد: یکی از مشکالت اصلی تایرسازان انتقال ارز است 
که به دش��واری انجام می ش��ود، هرچند ارز تخصیص داده می شود، 
اما روند تخصیص طوالنی است و پول ها در بانک بلوکه می شود، بر 

این اساس پول به فروشنده خارجی پرداخت نمی شود.
تنها اضافه کرد: در بسیاری موارد ارز تخصیص داده شده متناسب 
با نیاز تولیدکنندگان نیست، به طور مثال نیازمند یوان هستیم، اما 
ارز دیگ��ری تخصیص می یابد که ۱۰ تا ۱۵درصد هزینه های تبدیل 

را به تولیدکنندگان تحمیل می کند.
وی همچنی��ن بیمه کاالها و مواد اولیه و حمل آنها با کش��تی را 

سایر مشکالت تایرسازان عنوان کرد.
پارسال ۲۰۱ هزار و ۸۰۰ تن الستیک خودرو در کشور تولید شد.
س��خنگوی انجمن صنعت تایر ایران اظهار داش��ت: درخواس��ت 
افزایش ۳۶درصدی قیمت تایر در هفته های گذش��ته ارائه شده که 
از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دست 

بررسی است و هنوز پاسخی به آن داده نشده است.
وی یادآور ش��د: آخرین بار دی ماه ۹۷ اج��ازه افزایش قیمت تایر 
داده ش��د، اما با ش��رایط بی ثبات کنونی کشور نمی توان قیمت ها را 

ثابت نگه داشت.
تنها گفت: اکنون همه کارخانجات تایرس��ازی کش��ور در حاشیه 

زیان قرار دارند و با زیان به تولید می پردازند.

نقش زنان در قطعه  سازی

ظرفیت تولید تایر امسال 20درصد کاهش یافت
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۱۵ کارگ��زار )بروک��ر( فناوری فن ب��ازار ملی ایران ب��ا حضور در 
هش��تمین نمایش��گاه ن��وآوری و فناور اق��دام به ارائ��ه خدمات به 

اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور می کنند.
به گ��زارش ایرن��ا، بروکره��ای فناوری 
ک��ه زیرمجموع��ه ش��بکه فن ب��ازار ملی 
ایران هس��تند با هدف کمک به بازاریابی 
دانش بنیان، جذب س��رمایه  محص��والت 
برای اس��تارت آپ ها و طرح ه��ای فناورانه 
و تسهیل انتقال دانش فنی، در نمایشگاه 

اینوتکس ۲۰۱۹ فعالیت می کنند.  
در واق��ع بروکره��ای فن��اوری معموال 
به عنوان مش��اوران م��ورد اعتماد تعریف 
می ش��وند که از دان��ش و تجربه تخصصی 
خ��ود در ی��ک بخ��ش خ��اص از صنعت 
اس��تفاده کرده و می توانن��د تحویل پروژه 
یا راه حل مس��اله را ب��ا بهره گیری از یک 

ش��بکه از ارائه دهندگان متخصص تس��هیل کنن��د. بروکرها دارای 
شبکه ای از شرکا هستند که عالوه بر ارائه بهترین راه حل برای رفع 

نیاز مشتری، هزینه های عملیاتی را نیز کاهش می دهند.

اس��تارت آپ ها، ش��رکت های دانش بنی��ان، فن��اوران، مخترعان، 
صاحب��ان صنعت و حتی س��رمایه گذاران می توانند برای تس��هیل 
فعالیت ه��ای خود در اکوسیس��تم فناوری و نوآوری کش��ور به این 

بروکرها مراجعه کنند.
گفتنی است شبکه فن بازار ملی ایران 
دارای ۴۰ بروکر فناوری در کش��ور است 
که در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۹، پانزده 
بروکر به بازاریابی و جذب س��رمایه برای 
محصوالت دانش بنیان خواهند پرداخت

شایان ذکر است، ش��بکه فن بازار ملی 
ای��ران با ابالغیه ش��ورای عال��ی انقالب 
فرهنگ��ی و زی��ر نظ��ر معاون��ت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری فعالیت 

می کند.
هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری 
ط��ی   )INOTEX۲۰۱۹( فن��اوری  و 
روزهای یکش��نبه تا چهارش��نبه ۱۹ الی ۲۲ خ��رداد ۹۸ در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با شعار »اکوسیستم نوآوری 

و فناوری زیر یک سقف« برگزار می شود.

انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران با بیان اینکه صندوق کارآفرینی 
امید اعالم کرده که س��قف تس��هیالت در استان تهران از ۵۰۰ میلیون به یک 
میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت نگاه ویژه ای به حوزه اشتغال خواهیم 

داش��ت و بای��د در کار کارگروه ها نیازس��نجی 
داشته باش��یم تا اثربخش��ی کار افزایش داده 

شود.
به گ��زارش ایرنا، وی در نشس��ت ش��ورای 
اش��تغال اس��تان ته��ران اف��زود: امیدواریم با 
اقدامات صورت گرفته، تا س��ه ماه آینده، شاهد 

رشد قابل توجه در حوزه اشتغال باشیم.
محسنی بندپی با بیان اینکه راه برون  رفت از 
شرایط فعلی، رونق تولید بوده و رئیس جمهور 
نی��ز بخش��نامه ای را ب��رای اس��تفاده از توان 
حداکث��ری واحدهای تولید ابالغ کرده اس��ت 
تصریح کرد: هرگونه تالش برای ارتقای شرایط 
تولید، رونق صنعتی و توجه به سند توسعه ای 

شهرستان های استان تهران باید مدنظر فرمانداران قرار بگیرد.
وی گفت: از ابزارهایی که در شرایط کنونی، می تواند راهگشا باشد، آیین نامه 

شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، مصوب هیأت وزیران است.

نهضت کارآموزی برای فارغ التحصیالن دانشگاه ها باید ایجاد شود
اس��تاندار تهران ب��ا بیان اینکه متأس��فانه میزان افراد ماهر در اس��تان کم 
هستند، اما نرخ فارغ التحصیالن دانشگاهی باال است، افزود: نهضت کارآموزی 
برای فارغ التحصیالن دانش��گاه ها باید ایجاد 

شود.
وی با بیان اینکه دانش��گاه ها باید با تغییر 
در نح��وه آموزش، مه��ارت و خالقیت را در 
دانش آموختگان افزایش دهند، ادامه داد: اگر 
بنگاه های اقتص��ادی بتوانند فارغ التحصیالن 
را ب��ه عن��وان کارآموز بپذیرن��د و پس از آن 
نیروها را جذب کنند عالوه بر پرداخت بیمه 
کارفرمایی، حقوق آنها ظرف مدت شش ماه 
توس��ط وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی 

تأمین می شود.
محس��نی بندپی خاطرنشان کرد: گارگروه 
اشتغال به دنبال بهبود شرایط و بستر فضای 
کس��ب و کار اس��ت و تالش می کند موانعی که بر س��ر راه تولید قرار دارد را 
برط��رف کند و رون��ق تولید و حمایت از کاالی ایران��ی را به عنوان یک اصل 

سرلوحه کار خود قرار دهد.
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بهتری��ن و قدرتمندتری��ن رهبران کس��ب و کار هم می توانند 
روزی س��قوط کنن��د. آنه��ا موجوداتی فرازمین��ی و خارق العاده 
نیس��تند. بلکه انس��ان هایی هس��تند که عادات و طرز تفکرشان 

می تواند موجب نابودی یا پیشرفت شان شود.
ذهنیت خود را درباره قدرت تغییر دهید:

زمان��ی با مدیرعامل یک ش��رکت فن��اوری کار می ک��ردم. او 
مانند افرادی که خودش��ان را از قوانین برتر می دانس��تند رفتار 
می کرد. برای ترس��اندن و تنبیه کارکنانش الفاظ نادرستی را به  
کار می برد. هیچ کس نمی توانس��ت او را متوقف کند، یا دست کم 
خودش اینگونه فکر می کرد. بعد از اخراج و اس��تعفای گروهی از 
کارمندان مس��تعد و عالی، هیات مدی��ره او را تهدید کرد که در 
صورتی که ب��ه رفتارش ادامه دهد او را اخ��راج خواهند کرد. در 
نهای��ت به وخامت اوض��اع پی برد و درک کرد ک��ه زورگویی به 

نفعش نیست.
این مدیرعامل به دلی��ل دروغ رایجی که کارآفرینان باید تنها 
دلیل موفقیت شرکت های ش��ان باشند، سقوط کرد. این دسته از 
اف��راد هوش جمعی را فراموش کردن��د و صرفا با تکیه بر قدرت 
ذهنی خود تصمیم می گیرند. آنها به شدت به تصمیمات ناگهانی 
و تعصبات ش��خصی خود باور دارند. به اعتقاد آنها کارکنان تنها 
وس��یله ای برای رس��یدن به هدف هس��تند، نه هم��کاران آنها! 

خوشبختانه، همه رهبران چنین دیدگاهی ندارند .
محققان دانش��گاه دریافتند افرادی که هویت های اخالقی قوی 
دارند از فس��اد قدرت مصون هس��تند، اما کسانی که هویت های 
اخالقی ضعیف دارند، تس��لیم قدرت خود می ش��وند. درنتیجه، 
آگاهی از خود و توانایی شناس��ایی عالئم سوءاس��تفاده از قدرت 
در خودمان می تواند دشوار باشد. افرادی که تشنه قدرت هستند 
تمایل دارند به جای نیازهای یک مشتری یا مشکل، روی تصاویر 
خود متمرکز ش��وند. عزت نفس بیش از ح��د آنها مانع دریافت 
نظ��رات و توصیه های دیگر کارکنان می ش��ود در نتیجه، آنها از 
ویژگی های��ی نظیر غیرقابل انعطاف ب��ودن فرآیند کنترل، ازبین 
بردن روابط و منابع، تمرکز بر حفظ قدرت خود، تغذیه می کنند.

تغییر ذهنیت نس��بت به قدرتی که ش��امل ح��ال کارآفرین یا 
رهبر کس��ب وکار می شود و رو در رو ش��دن با نقاط ضعف شاید 
کار آسانی نباش��د، اما اگر می خواهید به عنوان یک کارآفرین از 
اقتدار واقعی برخوردار باش��ید، با صداقت و بدون تعصب خودتان 

را در آینه ببینید.
به جای تمرکز بر قدرت ش��خصی، روی بهبود مهارت های تان 

تمرکز کنید:
1.هیات مدیره را به چارت سازمانی اضافه کنید:

گروه��ی از افرادی را که می توانن��د تصمیمات خود را هدایت 
و مدیریت کنن��د، انتخاب کنید. افرادی را پیرامون خود بیاورید 
که به ش��ما بازخورد صادقانه بدهند. از همکاران خود، ناظران و 
دوس��تان خود بپرسید که چه کاری انجام می دهید و باعث بروز 
چه مشکالتی خواهد ش��د، با این حال سعی کنید خونسردی و 

آرامش تان را حفظ کنید. ش��نیدن حقیق��ت می تواند کمی تلخ 
باشد.

بهتر است به رهبران کسب و کار، نحوه پذیرش انتقاد و بهبود 
هوش هیجانی آموزش داده ش��ود. »هوشیاری و بیداری آگاهانه« 
ویژگی اس��ت که باید در رهبران تقویت ش��ود. »شاید کسی که 
ظرفیتش برای مواجه شدن با انتقادات پایین است شما هستید.«

2.اعتماد ایجاد کنید:
هنگام��ی ک��ه کارکن��ان اعتماد و امنیت بیش��تری احس��اس 
می کنن��د، نوآوری دارند و هنگام انجام کار در محیط های مبتنی 
بر اعتماد ذهنیت خود را بیان می کنند. تحقیقات نشان می دهد 
که مسئولیت پذیری، قدرت را از بین می برد. هنگامی که افرادی 
را تحسین می کنید و به آنها احترام می گذارید، آنها تمایل دارند 
به شما پاسخگو باشند. به این ترتیب بیشتر به دنبال تمرکز روی 
دیگران خواهید بود و بینشی نسبت به نقاط ضعف خود می یابید.

موسس��ه تحقیق��ات اجتماعی و اقتص��ادی »ول��ز«، داده ها و 
روش های مورد بررس��ی نوجوانان برای مش��خص کردن آنچه که 
آنها از دوس��تی خود می خواهند، را بررسی کرد و نتایج، صداقت 
را به عنوان یک ویژگی با ارزش باال همراه با حس ش��وخ طبعی و 
مهربان��ی تعیین کرد. در واق��ع، صداقت یکی از مهم ترین عوامل 

محبوبیت تلقی می شود.
همچنین رهب��ران باید روابط خود را تقوی��ت کنند. کارکنان 
اغل��ب از مجادله اجتناب می کنند، اما بعضی بحث ها و مجادله ها 
طبیعی و س��الم هستند و منجر به حل مس��اله می شوند. اغلب 
کارکن��ان از بیان بازخورد می ترس��ند، بنابرای��ن از آنها بخواهید 
و به ایش��ان اجازه دهید، بدانند شما به بازخوردشان نیاز دارید. 
ت��ا زمانی ک��ه اطالعات از کارکنانی دریافت می ش��ود که به آنها 
احترام می گذارید، می توانید از این دس��ته اطالعات برای بهبود 

تصمیم گیری استفاده کنید و ارزش های خود را تقویت کنید.
3. به اشتباهات تان اعتراف کنید:

رهب��ران در یک اس��تخر ق��درت غوطه ور هس��تند و به ندرت 
به اشتباهات ش��ان اعت��راف می کنند. بیش��تر آنها س��عی دارند 
تا اش��تباهات خ��ود را پنهان کنند، اما بیان نکردن یک اش��تباه 
می تواند اش��تباه بزرگ تری باش��د! آیا مس��ئولیت پذیری سخت 
اس��ت؟ »مارک زاکرب��رگ« مدیرعامل فیس بوک چندین س��ال 
خس��ته کننده را تجرب��ه کرده اس��ت، ب��ا این حال ب��از هم در 
فیس بوک قبول مسئولیت می کند. او در حالی که اذعان می کند 
ش��رکتش مش��کالت بزرگی را تجربه کرده، قول می دهد حریم 
خصوص��ی پلتفرم اجتماعی خود را ارتقا دهد. او خود را به عنوان 
رهبر کسب وکاری که خطرهای جدی را پشت سر گذاشته، نشان 

می دهد که صادقانه به دنبال بهبود و ترقی  است!
کارآفرینان موفق به دلیل ویژگی های شخصیتی، شور و اشتیاق 
و زیرکی که از خود نش��ان داده اند، توانستند به جایگاه مناسبی 
دس��ت یابند. آنه��ا باید مطمئن ش��وند قدرتی ک��ه از موقعیت 
عالی شان کسب کردند، قضاوت آنها را تحت تاثیر قرار نمی دهد. 
در غیر این صورت، احتماال به جای اینکه کش��تی کس��ب و کار 

خود را به سمت اقیانوس هدایت کنند، آن را به گل بنشانند!
entrepreneur/modirinfo  :منبع

کشتی کسب وکارتان را به سوی اقیانوس هدایت کنید

دریچــه

معاون طرح و برنامه ریزی س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از 
استقبال آتش نشانی از طرح ها و ایده های استارت آپ های فعال در این حوزه خبر داد.

کاظم غالمی مهتاج در گفت وگو با ایسنا، در این باره گفت: یکی از نیازهای سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیازهای فناورانه است که در همین راستا 

نیز بنا داریم تا از ظرفیت استارت آپ ها و اقدامات آنان استفاده کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه برای برگزاری رویدادهای فناورانه و اس��تارت  آپی برنامه ریزی های 
انجام ش��ده اس��ت، گفت: طبق برنامه ریزی ها حداقل تا پایان امسال در سه مورد شاهد 
برگ��زاری این رویدادها خواهیم بود که اولین مورد آن روز سه ش��نبه ۲۱ خردادماه در 
نمایش��گاه بین المللی تهران برگزار خواهد ش��د و در همکاری مشترکی که با نمایشگاه 
اینوتکس داریم، از س��اعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰ دیداری با فعاالن استارت آپی خواهیم داشت 
و از ایده ه��ای مطرح ش��ده در چهار محور آموزش ش��هروندی، نظام بازرس��ی و ایمنی 

ساختمان ها، آموزش تخصصی و شبیه سازی استفاده خواهیم کرد.

دعوت آتش نشانی از استارت آپ ها

مترجم: ملیکا نصیر
 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

دوشنبه
20 خرداد 1398

شماره 1327
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در راستای انعقاد تفاهم نامه ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با مرکز تحقیقات اینترنت اش��یا، سطح علمی کشور در حوزه اینترنت 

اشیا ارتقا می یابد.
به گزارش ایسنا، تفاهم نامه ای میان ستاد 
توس��عه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری با مرکز تحقیقات اینترنت 
اشیا به منظور ارتقای سطح علمی کشور و 
اجرای بوت کمپ تابس��تانی اینترنت اشیا 

منعقد شد.
ارتقای س��طح علم��ی کش��ور در زمینه 
مصنوع��ی،  ه��وش  و  اش��یا  اینترن��ت 
توانمندسازی فارغ التحصیالن و دانشجویان 
در جهت راه اندازی کسب و کارهای مرتبط، 
ایجاد فرصت های کارگروهی و استارت آپی 

در حین برگزاری بوت کمپ و فراهم س��ازی فرصت های کارآفرینی و 
حمایت از گروه های کاربردی تش��کیل ش��ده در حین برگزاری بوت 

کمپ از جمله اهداف تعریف شده در این تفاهم نامه است.

همچنین پوش��ش نیازهای فناورانه س��ازمان و ش��رکت های ایرانی 
از طری��ق پیاده س��ازی نمونه ه��ای کاربردی و عملیات��ی، همکاری و 
مس��اعدت طرفین در جهت ارتقای آموزشی و نیز اتخاذ سیاست های 
مش��ترک جهت دس��تیابی ب��ه باالترین 
معدل کاری از نظر اقتصادی و آموزش��ی 
از دیگ��ر محوره��ای تعریف ش��ده در این 

تفاهم نامه است.
تامی��ن فضای برگ��زاری دوره ش��امل 
کالس ه��ا، کارگاه های رایانه، س��الن های 
تئ��وری، عمل��ی، گروه��ی و س��میناری ، 
ام��کان برگ��زاری برخ��ی از جلس��ات با 
حامیان در محل این س��تاد، به کارگیری 
تمامی ابزارهای رس��انه ای جهت تبلیغات 
ی��ا اطالع رس��انی ب��وت کمپ و ارس��ال 
معرفی نام��ه جهت حمای��ت از بوت کمپ 
به اسپانس��ر مورد نظ��ر مجری و یا جهت 
تبلی��غ در رس��انه ازجمله تعهدات س��تاد توس��عه فناوری های حوزه 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری برای اجرای این تفاهم نامه است.

معاون وزیر کار از راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان حداکثر تا نیمه تیرماه 
خبر داد و گفت با پیاده س��ازی این سامانه اطالعات تمام افراد در سن کار، 

بیکار، شاغل و حتی جمعیت غیرفعال احصا می شوند.
عیسی منصوری در گفت وگو با مهر، با اشاره 
به راه اندازی س��امانه اش��تغال ایرانیان، اظهار 
داشت: این سامانه در مراحل پایانی پیاده سازی 
قرار دارد و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 

به زودی راه اندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه س��امانه اش��تغال ایرانیان 
حداکثر تا پایان تیرماه آغاز به کار خواهد کرد، 
درب��اره کارکرد و اهداف این س��امانه افزود: در 
این س��امانه جزییات اطالع��ات مربوط به بازار 

کار ثبت می شود.
مع��اون وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی با 
تاکید بر اینکه سامانه اشتغال ایرانیان اطالعات 
همه افراِد در س��ن کار اعم از شاغالن، بیکاران 

و حتی جمعیت غیرفعال را پوش��ش می دهد، درباره وجه تمایز این سامانه 
با گزارش��ات نیروی کار مرکز آمار ایران، اظهار داشت: گزارشات مرکز آمار 
از نیروی کار ماهیت »آماری« دارند اما آمار س��امانه جامع اشتغال ایرانیان 

گزارشات »ثبتی« است.
وی ادامه داد: به عبارتی گزارش��ات س��امانه اش��تغال ایرانیان به صورت 

مستند و دال بر اطالعات شفاف بازار کار در الیه های مختلف است.
منصوری با بیان اینکه برای سیاست گذاری 
دقیق در ب��ازار کار نیازمند اطالعات دقیق از 
ب��ازار کار هس��تیم، گفت: به همی��ن دلیل با 
راه اندازی سامانه جامع اشتغال ایرانیان سعی 
داری��م به اطالعات دقیقی از داده های مربوط 

به بازار کار دسترسی داشته باشیم.
معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزیر 
کار گفت: در واقع در س��امانه جامع اش��تغال 
ایرانیان، شناس��نامه یک فرد به لحاظ شغلی 

ثبت می شود.
وی درب��اره بازیگ��ران و مح��ل کاربرد این 
اطالع��ات افزود: ع��الوه بر اینک��ه داده های 
مربوط به شناس��نامه ش��غلی اف��راد می تواند 
در سیاس��ت گذاری های ب��ازار کار کم��ک کن��د، این اطالع��ات به صورت 
مدیریت ش��ده در اختیار بازیگران بازار کار از جمله کارفرمایان و کاریابی ها 

قرار می گیرد.

راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان تا نیمه تیرماهفرصت های استارت آپی اینترنت اشیا افزایش می یابد

خیلی از کارآفرینان هس��تند که بدون اینکه متوجه باش��ند مرتکب اشتباهات 
احمقانه ای می شوند. در واقع آنها چون این اشتباهات را نمی شناسند، آنها را مرتکب 
می شوند. آیا شما می دانید این اشتباهات کدامند؟ با  ما همراه باشید تا هشت اشتباه 
بزرگی که کارآفرینان ندانسته آنها را مرتکب می شوند بررسی کنیم. نظرات ارائه شده 

از طرف کارآفرینان، از زبان خود آنها است.
1- حل کردن مشکالتی که اصاًل وجود ندارند!

مهم نیس��ت یک کارآفرین چقدر باهوش و توانا باش��د، تالش برای حل کردن 
مشکالت اشتباهی ممکن است هر کسب و کاری را از رده خارج کند. مثل تولید 
»کاله تلویزیون« در تصویر زیر است. آیا مشکل حل شده است؟ شاید. ولی آیا مردم 

به اندازه کافی به خرید آن احتیاج دارند؟ به هیچ وجه.
تولید کاله تلویزیون برای جلوگیری از تابیدن نور آفتاب به آن!

اکثر بنیان گذاران و کارآفرینان کسب و کار خود را با یک ایده آغاز می کنند. بهتر 
است ایده آنان با حل یک مشکل واقعی همراه باشد و با ارائه راه حل برای رفع آن، 

یک کسب و کار پایدار برای خود بسازند.
2- رشد بسیار سریع

اگر استارت آپ شما به موفقیت اولیه برسد، شما وسوسه خواهید شد که آن را به 
سرعت گسترش بدهید. شما ممکن است که به فروشگاه بزرگ تری جا به جا شوید. 
شما به تعداد بیشتری کارمند احتیاج خواهید داشت و همچنین به سرمایه گذاری 
بیشتری در بخش بازاریابی نیاز است، ولی میان توسعه سریع و توسعه  هوشمندانه 
تفاوت عمده ای است. رهبران باهوش و باتجربه می دانند چه زمانی موقع اقدام است. 
گس��ترش سریع کسب و کار مانع از ش��ناخت دقیق نیازهای مشتریان می شود و 
شما را با هزینه های زود هنگامی روبه رو می کند که توانایی پرداخت آنها را ندارید. 
نتایج یک گزارش نش��ان می دهد که توسعه شتاب زده دلیل شکست ۷۴درصد از 
کسب و کارهای نوپا بوده است. نگران اینکه همین حاال کسب و کار خود را توسعه 
دهید نباش��ید و به جای آن پایه های ش��رکت خود را تقویت کنید تا بعداً بتوانید 

هوشمندانه رشد کنید.
3- مضایقه کردن در سرمایه گذاری برای بازاریابی

در حال��ی که بعضی از کارآفرینان کار خود را خیلی س��ریع توس��عه می دهند، 
بعضی دیگر فکر می کنند که کسب وکارش��ان خود به خود توسعه پیدا خواهد کرد. 
آنها تصور می کنند کسب وکارش��ان تنها با تعریف های مشتریان ش��ان گس��ترش 
می یابد. در واقعیت ش��ما همیش��ه به بازاریابی احتیاج دارید، حتی بهترین ایده ها 
برای محصوالت، بدون هیچ استراتژی بازاریابی در پشت آن، شکست خواهد خورد. 
بازاریابی یعنی شما چه تمایزی با سایر رقبای خود دارید. تحقیقات الزم در زمینه 
محصول تان را انجام بدهید تا بدانید چگونه نظر مخاطبان را به محصول تان جلب 
کنی��د. از روش های ترکیبی بازاریابی مانن��د SEO و PPC و بازاریابی محتوایی 
اس��تفاده کنید. درحالی که شما نباید بودجه خود را بیش ازحد در این زمینه خرج 

کنید ولی نمی شود این سرمایه گذاری را انجام ندهید.
4- با کارکنان مانند شرکت های بزرگ رفتار کردن

شما نمی توانید تمام افراد مناسب که برای موقعیت های شغلی شرکت تان استخدام 
کنید. همچنین شما باید با کارمندان تان رفتار خوبی داشته باشید. باید طوری با آنها 
رفتار کنید که برای مدت طوالنی در ش��رکت بمانند. مطالعات نش��ان می دهند که 
تغییر کارکنان می تواند تا دو برابر حقوق آنان هزینه بر باش��د. تغییر و تحول باال در 
کارمندان و کارکنان می تواند برای یک شرکت کشنده باشد. برای جلوگیری از این 

امر شما مجبور هستید که فرصت هایی برای رشد کارکنان شرکت به وجود بیاورید.
5- ارائه پروژه به جای پیش تولید نمونه اصلی

کلمات ارزان هستند. خیلی از کارآفرینان روی ساخت پاورپوینت های پرزرق و برق 
که اغلب قابل پیاده س��ازی نیس��ت، تمرکز می کنند. در واقع ساخت محصولی یا 
دمویی که قابل نش��ان دادن باش��د خیلی قوی تر اس��ت. الزم نیست این محصول 
کامل و بی عیب باشد و اگر تنها به اندازه ای خوب باشد که مشتریان و سرمایه گذاران 

بتوانند دیدگاه شما را درک کنند کافی است. »داشتن ایده  عالی یک چیز است و 
تبدیل آن به واقعیت چیز دیگری است.« جان رمپتون سرمایه دار اقتصادی می گوید: 
»م��ن به ش��خصه باید نمونه اولیه کار را ببینم. کارآفری��ن باید ثابت کند که مردم 
حاضرند برای این ایده پول پرداخت کنند، نه اینکه وقتی درباره این ایده می شنوند 

فقط سر خود را تکان بدهند.«
6- بی دلیل خسیس بودن 

گاهی اوقات کارآفرینان بیش از حد به خود س��خت می گیرند. آنها در حالی که 
بسیار سخت کار می کنند، از مزایای درآمدشان استفاده ای نمی کنند. الزم نیست 
از هر فرصتی برای به دس��ت آوردن پول استفاده کنید. گاهی اوقات در خرید یک 
صندلی یا میز بهتر یا اس��تفاده از نرم افزار بهتر، مزایای زیادی در عملکرد ش��ما یا 

کارکنان تان دارد.
7- قبول کردن جواب »نه«

بهترین کارآفرینان و صاحبان کس��ب و کار می دانند که معنای واقعی »نه« در 
بسیاری از موارد، »فعاًل نه« است. آنها دیوارهایی که سد راه شان شده را می شکنند 
و پیش می روند درحالی که دیگران پش��ت ای��ن دیوارها گیر می کنند. کارآفرینان 
ضعیف جواب نه را به عنوان نش��انه ای برای تسلیم شدن می بینند، ولی کارآفرینان 
خوب آن را به عنوان یک بازخورد ارزشمند تلقی می کنند. گرفتن جواب خیر از یک 
سرمایه گذار به این معنا نیست که شما هیچ گاه سرمایه ای از آنها دریافت نمی کنید 
بلکه در عوض نشانه این است که شما نیاز دارید درباره  ارزش پیشنهاد خود بازبینی 
کنید. به طور مشابه این قاعده در مورد مشتریان نیز صادق است و جواب نه از طرف 
مشتریان به این معناست که شما باید برای متمایزکردن محصول خود بیشتر تالش 
کنید. اس��تفاده  از این بازخوردها برای بهبود کیفیت محصول یا خدماتی که ارائه 

می دهید سبب می شود راه خود را به سمت موفقیت پیدا کنید.
8- طوری رفتار کنید که انگار طرح کسب و کار شما وحی 

منزل است!
اگر طرح و برنامه کسب و کار شما یک کتاب بود مطمئناً باید در گروه واقع گرایانه 
قرار می گرفت. آیا امکان عملی کردن طرح وجود دارد؟ بله حتماً، اما آیا دقیقاً مانند 
آنچه شما توصیف کرده اید انجام می شود؟ به احتمال زیاد خیر. بدترین کارآفرینان 
این اشتباه را می کنند که طرح کسب و کار خود را مانند نقشه  گام به گام به سوی 
موفقیت می بینند، ولی کارآفرینان بزرگ متوجه هستند که این طرح ها صرفاً مانند 
گارد ریل عمل می کند و ما را در مس��یر نگاه می دارد. آنها در مورد مس��یر آینده 
تصمیم گیری می کنند ولی هر مرحله را دقیقا دیکته نمی کنند. شما باید یاد بگیرید 
که در رابطه با طرح کسب و کارتان انعطاف پذیر باشید. همیشه همه چیز آنطور که 
ش��ما برنامه ریزی کرده اید پیش نمی رود. همان طور که قباًل ذکر شد ممکن است 
شما با جواب منفی سرمایه گذار یا مشتری رو به رو شوید. تکنولوژی جدیدی ممکن 
اس��ت صنعت شما را مختل کند. ش��رکت های بزرگی مانند کداک و بالک باستر 
امروزه دیگر منسوخ شده اند زیرا آنها تمایلی به تغییر نداشتند. شما اشتباه آنان را 
انجام ندهید، غرور خود را کنار بگذارید و به یک یادگیرنده همیشگی تبدیل شوید. 

در این صورت می توانید زمانی که احتیاج است با تغییرات سازگار شوید.
آیا می توان از همیشه این اشتباهات جلوگیری کرد؟

اجتناب از این اشتباهات همیشه آسان نیست. ممکن است شما در ابتدا درباره 
یک ایده بد هیجان زده ش��وید. البته شما باید یکسری عادت های نادرست را کنار 
بگذارید، ولی این اشتباهات شما نیستند که شما را تعریف می کنند. شما می توانید 
از این اشتباهات درس بگیرید. مهم تر از همه اینکه شما می فهمید که کجای راه را 
اشتباه رفته اید و از تکرار آن اشتباهات در آینده جلوگیری کنید. همان طور که شما 
یاد می گیرید که زیرکانه تر عمل کنید، با کار سخت می توانید اشتباهات را جبران 

کنید و به رؤیاهای خود در زمینه کسب و کارتان نزدیک تر شوید.
سر خود را باال بگیرید، به تالش خود ادامه دهید، شما توانایی موفق شدن را دارید.
entrepreneur/ucan :منبع

فیس بوک اجازه  نصب پیش فرض اپلیکیشـن را از هوآوی سـلب کرد. 
از این پس، هوآوی نمی تواند گوشـی های هوشـمند خود را با اپلیکیشـن 

نصب شده  فیس بوک به صورت پیش فرض بازار عرضه کند.
بـه گـزارش زومیت، به نظر می رسـد هـوآوی روزهای پرفشـاری طی 
می کند و بعد از آنکه دونالد ترامپ آن را در فهرسـت سـیاه تجاری قرار 
داد، شرکت های دیگری نیز به تبع ایاالت متحده به جمع تحریم کنندگان 
غول فناوری چینی پیوسـتند. براسـاس آخرین اخبار، فیس بوک اجازه  
نصب پیش فرض اپلیکیشـن  را روی دستگاه های جدید هوآوی نمی دهد 
و به جمع شـرکت هایی پیوسته که به همکاری تجاری با هوآوی عالقه ای 

ندارند. 
البته، کاربران گوشی های هوشـمند هوآوی می توانند اپلیکیشن هایی 
همچـون واتس آپ و اینسـتاگرام و فیس بوک را دانلود و روی دسـتگاه 
خود نصب و به راحتی ازطریق پلی استور به روزرسانی های الزم را دریافت 
کنند. فیس بوک در گفت وگویی به رویترز اعالم کرد صاحبان گوشی های 
هوشمند هوآوی می توانند به روزرسانی های جدید را دریافت کنند، ولی 
دستگاه های جدید فاقد نسخه  پیش فرض نصب اپلیکیشن های واتس آپ 

و اینستاگرم و فیس بوک هستند. 
اپلیکیشـن های پیش نصـب همچـون فیس بـوک برای فروشـندگان 
گوشـی های هوشـمند مهم اسـت و اپلیکیشـن های کاربـردی ازجمله 
توییتر و Booking.com نیز به صورت پیش نصب در برخی گوشـی های 
هوشـمند هوآوی در برخی بازارها استفاده می شود. توییتر درباره  اخبار 
جدیـد اظهارنظـر نکـرده و هلدینـگ Booking نیز هنوز به سـؤاالت 

خبرنگار رویترز در این  باره، پاسخی نداده است. 
به نظر می رسد فیس بوک به روش متفاوتی در مقایسه  با گوگل، هوآوی 
را تحریم کرده اسـت. اواخر اردیبهشـت  گفته شـد گـوگل به همکاری  
تجاری خود با هوآوی پایان می دهد و به فاصله کوتاهی، هوآوی با انتشار 
بیانیه  ای به قطع همکاری گوگل واکنش نشان داد. البته، گوگل گفته بود 
صاحبان گوشـی های هوآوی مشکلی برای دسترسی به گوگل پلی استور 
و دانلود اپلیکیشن  و به روزرسانی نخواهند داشت، ولی به روزرسانی های 
اندروید برای کاربران گوشـی های هوشـمند هوآوی متوقف خواهد شد. 
گفتنی اسـت دولت آمریکا مهلت 90 روزه  ای به هـوآوی داده که در ماه 

اوت به پایان می رسد.  
گوگل برای گوشـی های هوشـمند فعلی هوآوی، الیسـنس موقتی در 
نظر گرفته تا بتوانند همچنان به روزرسـانی های امنیتی را دریافت کنند. 
افزون براین، گوشی های هوشمند هوآوی که در حال حاضر در فروشگاه ها 
هنـوز فروش نرفته اند یا دسـتگاه هایی که هنوز به بـازار عرضه یا حتی 
تولید نشـده اند، می توانند سـرویس های پیش فرض گـوگل را در اختیار 
داشـته باشـند، اما فیس بوک در گفت وگویی با رویتـرز اعالم کرد اجازه 
نصب اپلیکیشـن پیش فـرض را به دسـتگاه هایی نمی دهد کـه هنوز از 

خط تولید خارج نشده اند.
بی شک تصمیم جدید فیس بوک به اندازه  تحریم های مطرح شده  گوگل 
و ARM نگران کننده نخواهد بود. تحریم های شرکت های مذکور توانایی 
غول فناوری چینی را در توسعه  تراشه های خود و استفاده از سرویس های 

اندروید محدود می کند که با تصمیم فیس بوک مقایسه کردنی نیست.

8 اشتباه بزرگی که کارآفرینان ندانسته مرتکب می شوند

فیس بوک اجازه نصب پیش فرض 
اپلیکیشن خود را به گوشی های 

جدید هوآوی نمی دهد
یادداشـت

اس��تاندار تهران با بیان اینکه مس��ئله مهارت آموزی نیاز به تقویت دارد، گفت کمتر 
از۳۰درصد جویندگان کار در استان تهران گواهی مهارت آموزی دارند.

به گزارش مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر شنبه در چهارمین کارگروه تخصصی 
اش��تغال استان تهران طی سخنانی اظهار داشت: از مردم فهیم استان تهران به واسطه 
حضور پرش��ور در راهپیمایی روز قدس و رحلت امام )ره( تقدیر می کنم که با حضور با 
ش��کوه خود در راهپیمایی روز قدس به همه دشمنان و بدخواهان نظام و انقالب نشان 
دادند که محکم و اس��توار پای همه آرمان ها ایستاده اند. محسنی بندپی در ادامه گفت: 
راه برون رفت از شرایط فعلی رونق تولید است و امروز رئیس جمهور بخشنامه ای را برای 
اس��تفاده از توان حداکثری واحدهای تولید ابالغ کرد که ا ن ش��اءاهلل به همین واس��طه 

شاهد رونق بیش از پیش در واحدهای تولیدی خواهیم بود.

کمتر از30درصد جویندگان کار در استان 
تهران گواهی مهارت آموزی دارند



هنگامی که ۴۰سال پیش کارم را به عنوان طراح تبلیغات شروع کردم، 
پر از انرژی و هیجان بودم. شکی نیست که حوزه تبلیغات نخستین شغل 
من نبود، با این حال میزان حقوق آن در مقایسه با شغل های قبلی ام بسیار 
بیش��تر بود. همچنین من عالقه زیادی به کارم داش��تم. ۴۰سال بعد، من 
هنوز هم عاشق کارم هستم. هنوز هم پر از انرژی و اشتیاقم. جالب اینکه 
پس از گذشت چهار دهه به هیچ وجه احساس پیری نمی کنم. من به ندرت 

احساس کهنگی در مورد مهارت های خلق آگهی ام دارم. 
البته گاهی اوقات روند پیشرفت امور در جهان تلنگرهایی به من می زند. 
مانن��د زمانی که در یک کنفرانس به عنوان کارشناس��ی ماهر به گروهی 
از طراح ه��ای تبلیغاتی جوان معرفی ش��دم. آنها به ان��دازه کافی مودب و 
خوش  رفتار بودند، با این حال پس از گذش��ت چند دقیقه من احس��اس 
عجیبی داش��تم. انگار آنها از حضور من در جمع شان ناراحت بودند. آنگاه 
اینگونه با خودم فکر کردم: »خدای من، این جوان ها من را بیش از اندازه 

پیر برای صحبت پیرامون حوزه تبلیغات قلمداد می کنند.« 
آن لحظه در کنفرانس برای من بسیار جذاب بود. از آن زمان به بعد من 
گاه و بی گاه احس��اس های مشابهی را تجربه می کنم. به راستی گار ظاهر 
من موجب تصور بیش از اندازه پیری و تعلق خاطرم به شیوه های تبلیغاتی 
کهنه می شود، پس چگونه در عمل هنوز هم توانایی خلق تبلیغات مطلوب 

را دارم؟ 
در اینجا قصد من معرفی پنج راهکار شخصی ام برای به روز رسانی مداوم 
مهارت  نگارش تبلیغات اس��ت. امیدوارم این توصیه ها برای شما نیز موثر 

باشد. 
1. ضرورت توقف انجام کاری که دوست ندارید

براس��اس تجربه من، بهترین راهکار برای تازه نگه داش��تن مهارت های 
تبلیغاتی توقف فعالیتی که دوس��ت نداریم، است. من هنگامی که یکی از 
بهترین تبلیغاتم در زمینه بروشور اتومبیل را طراحی کردم، مشغول کار در 
یک آژانس تبلیغاتی به عنوان مسئول بخش خالقیت بودم. هنگامی که من 
در آن آژانس احساس خستگی و انجام کارهای تکراری کردم، به سرعت به 
سوی انجام پروژه ای تازه روی آوردم. حاصل این تغییر رویکرد من طراحی 

بروشورهای موفق تبلیغاتی برای شرکت های خودروسازی بود. 
در میانه کار به عنوان طراح تبلیغات من مسئول طراحی متن تبلیغاتی 
ایمیل ها در یک شرکت بودم. من این کار را از سال ۱۹۹۶ شروع کردم، با 
این حال تا سال ۱۹۹۷ هیچ گونه آگهی تبلیغاتی ایمیلی را منتشر نکردم. 
بدون تردید اگر من به نگارش آگهی مبتنی بر ایمیل عالقه نداش��تم، به 
س��رعت آن عرصه را ترک می کردم. امروزه کمتر کسی بیش از یک سال 

برای دستیابی به هدفی صبر می کند. 
واکنش بسیاری از مردم نسبت به صحبت های من به این ترتیب است: 
نیک، این طور صحبت کردن برای تو س��اده است. تو در تمام طول دوران 
فعالیت  خود فرد موفقی بوده ای. ما هزینه های زندگی و قبض های زیادی 
برای پرداخت داریم.« به راستی چرا اغلب مردم من را از همان ابتدا فردی 
موف��ق تصور می کنند؟ من در طول ۴۰ س��ال زندگی حرفه ای در عرصه 
تبلیغات سرپرستی یک خانواده شش نفره را برعهده داشته ام. گاهی اوقات 
نیز به دلیل عدم موفقیت در دستیابی به اهداف کاری اوضاع زندگی برای 

من و خانواده ام بسیار سخت می شد. 
منظور من در اینجا سادگی کناره گیری از کاری که بدان عالقه نداریم، 
نیس��ت. بدون تردید چنین عملی همراه با ترس و تردید زیاد نس��بت به 
آینده اس��ت. تنها هدف من از بیان این توصیه نمایش شیوه درست برای 
حفظ تازگی مهارت های تبلیغاتی مان است. این امر به هیچ وجه ریسک های 

آن را انکار نمی کند. 
2. سواری بر روی موج تغییر

من به سادگی حوصله ام سر می رود. خوشبختانه هنگامی که من نگارش 
تبلیغ��ات ایمیلی را ت��رک کردم، در کمترین زم��ان ممکن فرصت کاری 

تازه ای جلوی راهم قرار گرفت. 
فرص��ت تازه خلق تبلیغات وب ب��ود. در اواخر دهه ۹۰ میالدی طراحی 
تبلیغات مبتنی بر وب تازه پا گرفته بود. بدون تردید حضور در یک عرصه 
تازه به عنوان نخس��تین افراد پر از تردید و نگرانی است، با این حال برای 

من عالوه بر دشواری های خاص خود همراه با هیجان و سرگرمی بود. 
در آن زم��ان فعالی��ت به عنوان طراح تبلیغات در وب مانند س��واری بر 
روی موج تغییر بود؛ تغییری که پس از گذش��ت نزدیک به یک دهه تمام 
بازاریاب ها و طراح های تبلیغاتی را به سوی خود کشاند. خوشبختانه موج 
تبلیغ��ات مبتنی بر وب هنوز هم ب��ه پیش می روند. به این ترتیب فرصت 

کافی برای حضور شمار بیشتری از افراد وجود دارد. 
ظهور ش��بکه های اجتماعی و نس��ل جدید طراحی سایت کمک بسیار 
زی��ادی به طراح های تبلیغاتی کرده  اس��ت. به نظرم حوزه تبلیغات وب تا 
مدت ها توانایی سرگرم س��ازی اهالی تبلیغات را خواهد داشت. اگر شما به 
عنوان یک بازاریاب به سراغ موج های تازه تغییر نباشید، هرگز توانایی حفظ 

تازگی مهارت های تبلیغاتی تان را نخواهید داشت. 
3. یافتن میدان های جذاب برای نبرد

ش��اید این توصیه برای ش��ما چندان کاربردی نباش��د، ام��ا من از آن 
بس��یار س��ود بردم. انتخاب یک میدان نبرد مناسب برای ارزیابی کیفیت 
مهارت های تبلیغاتی بهترین ش��یوه در راس��تای فهم درس��ت از تازگی و 

جذابیت مهارت های مان است. 
در دهه ۹۰ میالدی نبرد من در برابر شرکت ها و سازمان هایی با ذهنیت 
س��اده انگارانه پیرامون نگارش تبلیغات وب بود. این نبرد برای من نزدیک 
به دو دهه ادامه داش��ت. به این ترتیب در طول این دوران موفق به کسب 

شهرت و اعتبار بسیاری در زمینه تبلیغات شدم. 
آیا من در طول دوران نبرد با ش��رکت های مذکور موفق به ایجاد تغییر 
عجیب و غریبی ش��دم؟ پاس��خ بدون تردید منفی خواهد بود، با این حال 
دوران مذکور به من در زمینه ارزیابی مناس��ب از سطح مهارت ها و بهبود 

کیفیت آنها کمک کرد. 
ه��دف بعدی م��ن در عرصه نبرد ب��رای بهبود مهارت های ش��خصی ام 
مقابله با رویکرد بس��یاری از بازاریاب ها و دست اندرکاران تبلیغات نسبت 
به دشواری بیش از حد ساخت کلیپ های تبلیغاتی است. امروزه بسیاری 
از برندها س��اخت کمپین های تبلیغاتی را نیازمند صرف هزینه بسیار باال 
می دانند. این امر با ماهیت تبلیغات در تضاد است. تبلیغات جذاب باید از 
عنصر خالقیت اس��تفاده کند. صرف تمرکز بر روی هزینه بیشتر موفقیت 

کمپین های تبلیغاتی را تضمین نخواهد کرد. 
4. 90درصد از ترندهای تبلیغاتی را فراموش کنید

در دنیای تبلیغات س��ر و صدای بس��یار زیادی وجود دارد. با ورود افراد 

تاثیرگذار به عرصه بازاریابی و تبلیغات س��ر و صدای مذکور بسیار بیشتر 
نیز شده است. به این ترتیب همیشه با صحنه هایی از کاربرد تکنیک های 
تازه مواجه هستیم، با این حال آیا تکنیک های مذکور واقعا کاربرد قطعی 
دارند؟ به نظر من بیشتر ترندهای داغ و به ظاهر پرطرفدار عرصه تبلیغات 

و بازاریابی چیزی جز سر و صدای صرف نیست. 
بسیاری از تکنیک های تازه عرصه بازاریابی و تبلیغاتی چیزی جز همان 
تکنیک های قدیمی همراه با نیاز به صرف هزینه بیش��تر نیس��ت. به این 

ترتیب در انتخاب تکنیک های تازه باید نهایت دقت را به خرج داد. 
در بسیاری از مواقع بازاریاب ها و طراح های تبلیغاتی از ترس عقب ماندگی 
از جریان تحوالت به س��وی تکنیک های تازه روی می آورند. به این ترتیب 
توانایی آنها در زمینه ارزیابی بی طرفانه کیفیت و تاثیرگذاری ش��یوه های 
فوق کاهش می یابد. توصیه من به ش��ما تمرکز کمتر بر روی اس��تفاده از 
تکنیک های تازه و تالش برای س��رمایه گذاری بر روی شیوه های تبلیغاتی 
مطمئن اس��ت. همچنین در صورت امکان خ��ود به طراحی تکنیک های 

تبلیغاتی تازه بپردازید. 
5. یافتن لذت در تولید پروژه ها

حقیق��ت را تح��ت ه��ر ش��ریطی باید گفت. ب��ه نظر من ش��ما امکان 
نادیده انگاری چهار توصیه قبلی را دارید. آنها فقط توصیه های شخصی من 
بودند. به این ترتیب شاید در مورد شما کاربرد مناسب را نداشته باشند. در 
این میان تنها راهکار حفظ تازگی و طراوت مهارت های تبلیغاتی مان، حتی 
پس از ۴۰سال، عالقه مندی به حوزه کاری مان است. همچنین باید نگاهی 

پر از شور و اشتیاق به دستاوردهای تبلیغاتی مان داشته باشیم. 
طراح ه��ای تبلیغاتی بزرگ هیچ وقتی برای تمرکز ب��ر روی پروژه های 
تبلیغاتی بی فایده ندارن��د. آنها به خوبی توانایی ارزیابی کیفیت طرح های 
اولی��ه را دارند. همچنین در اغلب اوقات در ت��الش برای خلق پروژه های 
تبلیغاتی به شیوه خاص خود هستند. یک تبلیغ مناسب درست مانند یک 
نمایش تئاتر جذاب اس��ت. در این میان همه چیز بستگی به کیفیت متن 

اصلی طرح دارد. 
در واق��ع توصیه کنونی تاثیر انکارناپذیری بر روی سرنوش��ت من و هر 
بازاریاب یا طراح تبلیغاتی موفق دیگری داشته است. بدون عالقه به حوزه 

کاری هیچ موفقیتی امکان پذیر نیست. 
به عنوان بخش پایانی مقاله باید به ضرورت تالش هرچه بیشتر در طول 
دوران کاری اش��اره کنم. اینکه من ۴۰سال در زمینه بازاریابی و تبلیغات 
فعالیت دارم، دلیلی برای کم کاری نخواهد بود. اکنون من حتی بیش��تر از 
زمان ورود به عرصه تبلیغات به فعالیت مشغولم. دلیل آن نیز واضح است. 
امروزه من تجربه و مهارت های به مراتب بیشتری از زمان شروع کار خود 
دارم. همچنین در زمینه پیگی��ری هدف اصلی ام در زمینه افزایش مداوم 
مهارت های تبلیغاتی ام نیز موفق تر از هر زمان دیگری عمل می کنم. به نظر 
من وقتی در یک عرصه کس��ب و کار دارای تجربه می ش��ویم، باید میزان 
تالش مان را افزایش دهیم. در غیر این صورت س��یر پیشرفت و توسعه ما 

متوقف خواهد شد. 
به نظرم توصیه نهایی و اصلی من برای افراد عالقه مند به حوزه بازاریابی 
و تبلیغات بس��یار روشن اس��ت. همانطور که پیش از این نیز بیان کردم، 
بدون عشق و عالقه به حوزه کاری مان امکان پیشرفت و توسعه جایگاه مان 
وجود نخواهد داشت. به همین دلیل رمز موفقیت در عرصه تبلیغات عشق 

و عالقه به کارمان است. 

فریلنسرها بخوانند
۵۶,۷ میلیون ش��هروند آمریکایی، در مجموع یک میلیارد ساعت 

در هفته به کار فریلنس اختصاص می دهند.
کار فریلنس مسلما یکی از بهترین گزینه های کاری برای کسانی 
اس��ت که به دنبال کاری مس��تقل با برنامه ای انعطاف پذیر و آزادی 
پوش��یدن پیژامه در حین کار هستند! این سبک کاری تعداد قابل 
توجه��ی از م��ردم آمریکا را ب��ه خود جلب کرده اس��ت. به عبارتی 
۵۶,۷میلیون مقیم آمریکایی در حال کار فریلنس هس��تند. آمارها 
نشان می دهند که این افراد در مجموع بیش از یک میلیارد ساعت 
در هفته را به کار فریلنس اختصاص می دهند؛ آماری که روز به روز 

در حال افزایش است.
در سال های گذشته وقتی مردم حرف از فریلنسر بودن می زدنند، 
به چشم دیگران نوعی افه برای توجیح بیکاری شان تلقی می شد! اما 
حاال ش��رایط به کلی فرق کرده است. کار فریلنس حاال به مسیری 
اصلی و حیاتی برای کار تبدیل ش��ده. با این نگاه که دیگر راه-های 

زیادی برای کار کردن وجود دارد.
با تمام اینها، فریلنس��رها فش��ارهای زیادی را متحمل می شوند؛ 
از نگرانی بر س��ر پاس ش��دن چک حقوق تا عادت ب��ه این مدل از 

کار کردن.
اما راهکارهایی وجود دارند تا این فشارها به حداقل خود برسند و 

حاشیه امنیت بیشتری برای فریلنسرها ایجاد شود.
وجهه خود را ارتقاع دهید

قبل از اینکه به دنبال کار باش��ید، باید وجهه کاری خود را ارتقاع 
دهید. برای این از س��اخت وب سایت ش��خصی خود شروع کنید و 
در آن از س��وابق کاری و تحصیل��ی خود پرتفولی��وی کاملی تهیه 
کنید. طراحان گرافیک و وب سایت، تولیدکنندگان محتوا و مدیران 

تبلیغات، همه پرتفولیوهای متفاوتی از یکدیگر خواهند داشت.
ب��ه نوعی یک فریلنس��ر در حال فروش توانایی های خود اس��ت، 
بنابرای��ن باید به دنبال آن توانایی  ای از خود باش��د که بتواند از آن 
ب��ه بهترین نحو ممکن در دنیای کاری خود اس��تفاده کند. این کار 
می تواند در ابتدای شروع فریلنسر بودن چالش آفرین و سخت باشد 
به ویژه زمانی که ش��ما هنوز در حال آزمون و خطا هس��تید. با این 
وجود، وب سایت، پورتفولیو، پروفایل لینکدین و صفحات اجتماعی 
شما باید بتواند تصویری روشن از شما و توانایی های تان و آن چیزی 

که در دنیای کاری تان به دنبالش هستید را به نمایش بگذارد.
پرتفولیوهای افراد دیگر را بررسی کنید و ببینید چه فاکتورهایی 
برای آنها کارس��از بوده. همانطور که هیچ وب سایت و پورتفولیوای 
دقیقا ش��بیه دیگری نیست، هیچ فرصت کاری  ای نیز شبیه دیگری 
نیس��ت. از کارهای کوتاه م��دت و با پرداختی ه��ای کمتر گرفته تا 
کارهای س��نگین تر و با مزایای بیش��تر، کارهای تکنولوژی محور تا 
کارهای خالقیت محور و برندینگ، همه و همه فرصت های ش��غلی 

متفاوتی را شامل می شوند.
مذاکره بر سر حقوق

بع��د از اینکه توانس��تید کار موردنظرتان را پیدا کنید، حاال نوبت 
تعیین قیمت اس��ت. از همان ابتدا برای کاری که می خواهید انجام 
دهی��د قیمتی معقول تعیی��ن کنید؛ نه آنقدر پایی��ن که توانایی و 
زحمت های شما را زیر سوال ببرد و نه آنقدر باال که از ابتدا مذاکره 

را منتفی کند.
اینک��ه چه قیمتی برای کارتان تعیی��ن کنید، کامال به توانایی ها، 
س��ابقه کاری و نیازهای شما بس��تگی دارد. اگر برای این حساب و 
کتاب ها به مش��کل برخوردید، برنامه های زیادی وجود دارند که به 
ش��ما در این راه کمک می کنند؛ به صورتی که براس��اس اطالعاتی 
که در اختیارش��ان می گذارید میزان حقوق س��اعتی شما را برآورد 
می کنن��د. همچنین ممکن اس��ت ش��ما تصمیم ب��ه تعیین قیمت 

براساس هر پروژه ای که کار می کنید بگیرید، تصمیم با شماست.

راهکارهایی برای خلق تبلیغات بهترBRANDکارگاهبرندینگ

چگونه مهارت های نگارش تبلیغات مان را تقویت کنیم؟

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

به قلم: نیک اُسبورنه کارشناس تبلیغات و بازاریابی
ترجمه: علی آل علی    

دوشنبه
20 خرداد 1398

شماره 1327



آی��ا تا به حال در تکاپوی کار و فعالیت دچار تعجب  پیرامون ماهیت بازاریابی 
برندتان ش��ده اید؟ بدون تردید هدف هر برن��دی از فعالیت بازاریابی و تبلیغاتی 
کسب موفقیت بیشتر در بازار کسب و کار است، با این حال گاهی اوقات انگار ما 
بیش از اندازه بر روی فرآیند بازاریابی تمرکز کرده ایم. آیا چنین اتفاقی امکان پذیر 
است؟ به منظور پاسخگویی به این پرسش باید اندکی دقت به خرج داد. از نقطه 
نظر کلی این امر امکان پذیر اس��ت. گاهی اوقات ش��رکت ها در گیر و دار توسعه 
جایگاه، تبلیغات و بازاریابی به کلی هدف اصلی را فراموش می کنند. هدف اصلی 

فعالیت هر شرکت ارائه سرویس به مشتریان است. 
چارلی ُرز در یک مصاحبه اختصاصی با اس��تیو مارتین )یک کمدین مشهور( 
س��وال جالبی را طرح کرد: »ش��ما چگونه اینقدر موفق هستید؟« شاید در نگاه 
نخس��ت این نوع پرسش ها بسیار کلیش��ه ای به نظر برسد، با این حال هنوز هم 
بسیاری از مخاطب های خبرگزاری ها عالقه مند به طرح چنین سواالتی هستند. 
نکته جالب پاس��خ اس��تیو بود: »به نظرم تا به حال هیچ کس یادداشتی در مورد 
شیوه موفقیتش ننوشته است، چراکه اغلب مخاطب های مطبوعات عالقه مند به 
مطالعه مطالب دیگری هستند. در واقع آنها بیشتر به دنبال پاسخ های جنجالی 
از س��لبریتی ها هستند، با این حال به عنوان پاسخی به پرسش شما باید به یک 
نکته مهم اش��اره کنم. آنقدر خوب عمل کنید تا هیچ کس توان نادیده گرفتن تان 

را نداشته باشد.« 
نکته مهم پاس��خ استیو به چارلی ُرز کامال مشخص است: »آنقدر خوب عمل 
کنید تا هیچ کس توان نادیده گرفتن تان را نداش��ته باش��د.« این اظهارنظر شاید 

بهترین توصیه بازاریابی برای برندها نیز باشد. 
من در کتابم به نام برندس��ازی چس��بناک به نکته مش��ابهی اش��اره کرده ام: 
»مش��تریان به دلیل جذابیت های نهفته در کمپین های بازاریابی یک شرکت به 

س��راغش نمی روند. اگرچه امروزه فعالیت بازاریابی به یکی از ضرورت های کسب 
و کار مدرن بدل ش��ده است، با این حال تاثیر آن بر روی مخاطب چندان پایدار 
نیست. در حقیقت کمپین های بازاریابی پرهزینه گزینه مطلوب مشتریان نیست. 
آنها به دنبال برندهای چس��بناکند. اگر یک برند چنین ویژگی را داش��ته باشد، 
مشتریان بارها و بارها به سراغش خواهند آمد.« به راستی ویژگی چسبناکی یک 
برند به چه معناس��ت؟ به عبارتی کوتاه و ساده، چسبناکی برندها مربوط به ارائه 
مداوم سرویس های باکیفیت است. از این طریق عالوه بر جلب رضایت مشتریان، 
نوعی تجربه به یادماندنی نیز از برندمان نزد مشتری خلق خواهیم کرد. شاید در 
نگاه نخس��ت حذف فرآیند بازاریابی و س��ودآوری بیشتر از طریق تمرکز بر روی 
کیفیت خدمات عجیب به نظر برسد، با این حال تجربه برندهای بزرگ و کوچک 

در سراسر دنیا این امر را اثبات کرده است. 
متاس��فانه امروزه هنوز هم بس��یاری از اهالی کس��ب و کار درک درس��تی از 
مفهوم برند ندارند. به این ترتیب برای آنها یک برند تقریبا امری برخواسته از دل 
کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی است. به عنوان یک کارشناس حوزه برندسازی 
هیچ واقعیتی در چنین تعریف هایی از مفهوم برند مشاهده نمی کنم. در حقیقت، 
برند محصول کیفیت باال و باثبات محصوالت و خدمات یک شرکت در طول زمان 
است. در سطح قبل پیرامون حذف فرآیند بازاریابی از چرخه کسب و کار صحبت 
کردم، با این حال باید پذیرفت چنین کاری امکان پذیر نیست. همچنین از نقطه 
نظر برندس��ازی نیز بازاریابی یک ابزار بسیار س��ودمند تلقی می شود. البته باید 
کارکرد و وظیفه بازاریابی را به خوبی ش��ناخت. از نظر من، وظیفه اصلی فرآیند 

بازاریابی کمک به تقویت المان های »به یاد ماندنی« برندمان است. 
دوگ لوی، یکی از نویس��نده های کتاب »نمی تون��ی برای من الیک بخری«، 
توضی��ح جالب��ی در مورد موضوع بحث ما دارد: »موسس��ه پانرا بِ��ِرد در اقدامی 
ش��جاعانه نام بخش بازاریابی خ��ود را به بخش تقویت تغیی��ر داد. هدف اصلی 
بخش تقویت نیز تمرکز بر روی ش��ناخت هرچه بهتر س��لیقه مشتریان هدف و 
تقویت المان های مختلف موسس��ه در راستای ماندگاری هرچه بیشتر در ذهن 

مخاطب بود. نتیجه این اقدام برای آنها بسیار هیجان انگیز بود. در نتیجه بازاریابی 
هوشمندانه میزان هزینه های تبلیغاتی آنها به یک درصد بودجه شان رسید. نکته 
جالب میزان هزینه برندهای رقیب بود. به طور معمول رقیب های پانرا برد ۵درصد 

از بودجه خود را به فعالیت تبلیغاتی اختصاص می دادند.« 
تمرکز بر روی هسته اصلی برندمان و آنچه محصوالت یا خدمات ما به زندگی 
مش��تریان اضافه می کند، نتیجه بخش��ی به مراتب بهتری در مقایسه با فعالیت 
بازاریابی به ش��یوه رایج دارد. باید یک نکته مهم را پذیرفت. اینکه مش��تریان به 

خاطر محصوالت ما و نه امری دیگر به خرید ترغیب می شوند. 
به مانند بس��یاری دیگر از بخش های زندگی باید توصیه اس��تیو مارتین را در 
حوزه کسب و کار عملی سازیم. بدون تردید این امر به هنگام اجرا بسیار دشوار 
خواهد بود. این امر نیازمند تالش برای تقویت بخش های مختلف برندمان است. 

به مراحل ذیل توجه کنید:
• تولید محصوالت و خدمات باکیفیت

• افزودن ارزشی اضافه بر سازمان به محصوالت و خدمات
• تالش برای ایجاد رابطه ای پایدار با مشتریان

• قیمت گذاری و عرضه هوشمندانه تولیدات برند در بازار
• ارائه خدمات مشتریان و تجربه خرید منحصر به فرد

بی شک ساماندهی به هر کدام از بخش های فوق به تنهایی کار دشواری نیست، 
با این حال به عنوان یک مجموعه دشواری های زیادی در مسیر تحقق آنها وجود 
دارد. متاسفانه هیچ فرمول جادویی برای موفقیت یک شبه در عرصه برندسازی 
نیس��ت، بنابراین همه ما باید آهس��ته و مرحله به مرحله مسیر موفقیت را طی 
کنیم. درس��ت به همین خاطر توصیه اس��تیو مارتین بیش از هر زمان دیگری 
اهمیت می یابد. تکنیک های بازاریابی مرحله س��اده موفقیت برندمان محس��وب 
می شود، با این حال در ادامه مسیر ما باید در تالش برای ارائه کیفیت باال باشیم، 

به گونه ای که هیچ کس توانایی نادیده گرفتن ما را نداشته باشد. 
stickybranding :منبع

امروزه، محتوا به عنوان ابزاری برتر برای جذب مخاطب و مش��تری شناس��ایی 
می ش��ود. به منظور تولید محتوا برای جذب مش��تری بیشتر باید نکاتی را رعایت 

کنیم.
تولی��د محتوا به بخ��ش مهمی از فرآیندهای بازاریابی کس��ب وکارها، خصوصا 
اس��تارت آپ ها تبدیل شده است. باوجوداین، بس��یاری از کسب وکارها از اهمیت 
آن بی اطالع هس��تند و تمرکز خود را فقط روی توس��عه و بهینه سازی محصول 
می گذارند. فرض کنید محصولی را پس از مدت ها طراحی و بررسی به بازار عرضه 
کرده اید و اکنون نوبت به عرضه  انبوه آن رسیده است. قطعا در این مرحله، اولین 
برنامه ش��ما بازاریابی گسترده خواهد بود. در اینجا باید ابتدا از خود بپرسید روی 

کدام کانال های بازاریابی بیشتر تمرکز کنم؟
نیل پاتل، استاد بازاریابی آنالین، بودجه های بازاریابی ۲۰۸ شرکت را به طور 
مفصل بررس��ی کرد. در بررسی وی مشخص ش��د ۶۰درصد از هزینه  بازاریابی 
ش��رکت ها، به گوگل ادوردز اختصاص داش��ت و ۲۰درص��د دیگر در تبلیغات 
فیس بوک هزینه ش��د و بازاریابی محتوایی ب��ا ۱۰درصد بودجه در رتبه  بعدی 
قرار گرفت. تبلیغات در گوگل و فیس بوک بیش��ترین نرخ تبدیل مش��تری را 
داش��تند، اما بازاریابی محتوایی ۶۰۰درصد بازگش��ت سرمایه  بازاریابی را برای 
شرکت ها به همراه داشت. این درحالی  است که نرخ بازگشت سرمایه در تبلیغات 

۳۵۰درصد بود.
نکته واضح در بررس��ی پاتل این اس��ت که تبلیغات بازدهی مناسبی دارند، اما 
بازاریابی محتوا با هزینه  ارزان تر، بهره وری بیش��تری خواهد داشت. درنتیجه  این 
یافته ها می توان اهمیت کپی رایتینگ )تولید محتوا با هدف جذب هرچه بیش��تر 
مش��تری( را درک کرد. اکنون و پس از پی بردن به اهمیت محتوا، به این س��ؤال 
می رسیم که چگونه محتوایی برای جذب مشتری بیشتر تولید کنیم؟ در ادامه  این 

مقاله ، به این پرسش پاسخ می دهیم.
اهمیت به الگوی خواندن

مطالعات درباره  الگوی خواندن کاربران نشان می دهد که در مقاله های انگلیسی 
و زبان های چپ به راست، الگویی شبیه به حرف F در خواندن مطالب وجود دارد. 
همین الگو را می توان برای زبان فارسی و دیگر زبان های راست به چپ هم تأیید 

کرد و آن را به صورت حرف F برعکس در نظر گرفت.
در الگ��وی خواندن F، کارب��ران عموما خط اول مقاله را می خوانند و س��پس 
برای درک بهتر موضوع، تا پایین آن را اس��کن می کنند. در جریان اس��کن طولی 
مقال��ه، زیرتیترها توجه مخاطب را به خود جلب می کند که درنهایت الگوی F را 
تش��کیل می دهند. شایان ذکر است الگوهای مطالعاتی دیگری هم برای خواندن 
مقاله وجود دارند، اما الگوی مذکور درحال حاضر اهمیت بیشتری برای کارشناسان 
بازاریابی محتوا دارد. برای طراحی هرچه بهتر مقاله و همراهی با الگو، راهکارهای 

زیر پیشنهاد می شوند:
• تیتر و زیرتیترها را واضح و روشن بنویسید.

• مهم ترین کلمات را در ابتدای متن به کار ببرید. هم در شروع پاراگراف ها و هم 
زیرتیترها، مهم ترین کلمات را در ابتدا استفاده کنید.
• کلمات و عبارات مهم را برجسته )Bold( کنید.

• با استفاده از رنگ و کادر و تصاویر، اهمیت بخش های کوچک را تقویت کنید.
• از فهرست  های عددی، گلوله ای و جدول استفاده کنید.

پرهیز از تعریف بیش از  حد، پرداختن به حقایق

تبلیغ  محصول و سازمان قطعا جذاب خواهد بود، اما مشتریان در محتوا به دنبال 
چنین متن هایی نیستند؛ زیرا آنها زمان کافی برای خواندن تعریف های زیاد شما از 
محصول و خدمات را ندارند. درواقع، مخاطبان همیشه به دنبال حقایق و اطالعات 

مهم هستند و هرچه  سریع تر باید به آن دست پیدا کنند.
ب��رای پرداختن دقیق تر ب��ه جزییات باارزش متن و حقایق،  ابتدا فهرس��تی از 
عناوین و دلیل های اهمیت آنها را آماده کنید. محصول ش��ما چگونه به مشتریان 
کمک خواهد کرد؟ چه چیزی محصول ش��ما را بهتر از رقبا می کند؟ در پاسخ به 
این پرسش ها فقط نظر خود را ننویسید؛ بلکه آموزش و بیان حقایق با لحنی جذاب 
را در دستورکار قرار دهید. اگر محتوای خود را کوتاه و جذاب و درک کردنی تولید 

کنید، بهتر از زمانی خواهد بود که فقط به تعداد کلمه های آن وفادار می مانید.
محتوای جذاب

کاربران امروزی زمان درخورتوجهی را برای مطالعه یا به نوعی مصرف محتوا در 
گوشی های هوش��مند و کامپیوترها سپری می کنند. به بیان دیگر، آنها همیشه به 
مصرف محتوا تمایل دارند، اما در میان حجم عظیم انتخاب های موجود، محتوای 
جذاب و مفید ارزش بیش��تری دارد. درنتیجه، اگر محتوای شما جذابیت چندانی 
نداشته باشد، مردم تنها به خواندن بخش های ابتدایی آن اکتفا می کنند. درنتیجه، 

احتمال تبدیل مخاطب به مشتری هم بسیار کم خواهد بود.
وظیف��ه  تولیدکننده محتوا، تنها اطالع رس��انی و آموزش نیس��ت؛ بلکه ایجاد 
جذابی��ت و عالقه هم در چنی��ن محتوایی اهمیت پیدا می کند. ب��رای اطالع از 
مفید  بودن یا نبودن محتوای تولیدش��ده، می توانید عوامل زیر را در وب س��ایت و 

سرویس های خود بررسی کنید:
• میزان فراوان ترک وب سایت

• تعداد درخورتوجه لغو ثبت نام یا دنبال کردن در شبکه های اجتماعی
• تعامل کم

• اشتراک گذاری اندک در شبکه های اجتماعی
• کاهش ترافیک یا نداشتن رشد

ب��رای افزایش درگیری مخاطبان و تولید محتوای جذاب می توانید راهکارهای 
زیر را پیاده کنید:

• تولید محتوای مختصر و مفید
• تولید محتوا با قابلیت خوانایی چشمگیر

• تزریق متن های خصوصی و صمیمانه
• داستان گویی

• اضافه کردن محتوای بصری
تمرکز روی تیترها

تیتر را می توان مهم ترین بخش محتوا نامید. اگر با تیتر نتوانید مخاطب را جذب 
کنید، هیچ گاه متن اصلی خوانده نخواهد ش��د؛ درنتیجه فرآیند انتخاب و نوشتن 
متن باید مانند نام گذاری محصول برای تان اهمیت داش��ته باش��د. برای انتخاب 

بهترین تیتر می توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:
• مجهول گذاشتن بخشی از هدف متن

• اضافه کردن لحن شرکت
• مناسب برای موتورهای جست وجو

• پرهیز از تمرکز زیاد روی کلمات پرجست وجو
• توصیفی بودن

شخصی سازی
داس��تان گویی اگر به صورت مناس��ب انجام شود، حکم اس��لحه  مخفی را برای 
کس��ب وکارها دارد. البت��ه، نباید تولید محتوا را با رمان نوش��تن اش��تباه بگیرید. 
درمقابل، هرچه به س��مت شخصی س��ازی متن پیش بروید، جذابیت آن بیش��تر 
خواهد شد. برای داستان گویی ابتدا به خالقیت نیاز دارید. داستانی تعریف کنید 
که به محصول و خدمات شما مرتبط باشد و تصورات قدیمی و شعاردادن و تالش 

واضح برای جذب مخاطب را کنار بگذارید.
درک اشتباهات

شاید پس از رعایت همه  نکات در تولید محتوا، نتیجه  دلخواه را به دست نیاورید. 
هرگز در چنین مرحله ای تسلیم نشوید و متن خود را برای بازبینی به نویسنده ای 
دیگر ارجاع دهید. برخی از تولیدکنندگان حرفه ای محتوا عالوه بر تولید، در بررسی 
و تحلیل نیز دستی دارند و می توانند درکنار تیم بازاریابی شما، به بهبود بازاریابی 
محتوایی کمک کنند. به هرحال، همکاری با حرفه ای ها برای درک اشتباهات اولیه 

عموما الزامی خواهد بود.
نوشتن هدفمند و ساده

پیش از نوش��تن اولین کلمه، هدف خود را مش��خص کنید. هدف ش��ما فقط 
نبای��د فروش محصول و خدمات باش��د، بلکه باید مش��تریان را به محصول خود 
مشتاق و حتی عاشق کنید. فراموش نکنید برای ایجاد حس اشتیاق در مخاطب، 
محدودیت کلمه دارید. به  عبارت دیگر، باید با اس��تفاده از کمترین کلمات، منظور 
خود را به بهترین نحو منتقل کنید. ساده نویس��ی را به عنوان وظیفه  اول خود در 
تولید محتوا در نظر بگیرید. هدف اصلی باید ایجاد رابطه با خواننده باشد و سپس، 
اهمیت آموزش و دیده ش��دن محصول به میان می آید. درنهایت، برای رسیدن به 
همه  اهداف باید سادگی را مدنظر قرار دهید که درکنار جذاب بودن، احتمال جذب 

مشتری را افزایش می دهد.
تحقیق و برنامه ریزی

شاید فرآیند تحقیق پیش از نوشتن، برای اکثر افراد خسته کننده به نظر برسد. 
محتوایی که پایه  علمی و تحقیقاتی نداشته باشد، احتماال مخاطب فعال و باهوش 
امروزی را جذب نخواهد کرد. هدف تحقیقات اضافه کردن محتوا و جزییات مرتبط 
به متن اصلی است. به عنوان مثال، می توان محتوای تبلیغاتی را با رخدادهای روز 

جامعه  هدف مرتبط کرد تا حس زنده بودن را منتقل کند.
در بخ��ش برنامه ریزی محتوا می  توان نکاتی همچون انتخاب نوع و طول آن را 
عنوان کرد. پیش از نوشتن باید بدانید چه سبکی از محتوا تولید خواهد شد، آیا 
از ابتدا به داستان گویی می اندیشید یا مقاله ای علمی با تمرکز بر تحقیقات مدنظر 
ش��ما است؟ به عالوه، طول محتوای تولیدی نیز بسته به کانال توزیع باید انتخاب 
ش��ود. به عنوان مثال، متنی که در وب سایت منتش��ر می شود با محتوایی که در 

شبکه های اجتماعی دیده خواهد شد، تفاوت های اساسی دارند.
در مرحله نهایی برنامه ریزی، تیترها و زیرتیترها را انتخاب کنید. س��پس یک 
ی��ا دو موضوع مهم در هر بخش را انتخاب کنید تا متن روی آنها متمرکز ش��ود 
و درنهای��ت، متن خود را پیرامون همان موضوعات مهم توس��عه دهید. فراموش 
نکنید تولید محتوای عالی به زمان نیاز دارد. این بخش از بازاریابی را باید به عنوان 
یک��ی از مهم ترین مراحل در نظر بگیرید و بهترین افراد و حداکثر زمان را به آن 

اختصاص دهید.
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چگونه محتوایی برای جذب مشتری بیشتر بنویسیم؟  

انتخاب استراتژی مناسب برای حذف 
فعالیت های نامناسب یا اضافی شرکت

استراتژی های کسب و کار و بازاریابی نه تنها طریقه انجام کارها و 
راه های رسیدن به اهداف بلندمدت را به شما نشان می دهد، بلکه به 
ش��ما کمک می کند تا در مواقع مناسب، بتوانید به درستی تصمیم 
بگیرید که کدامیک از خدمات یا محصوالت ش��ما باید بیشتر شده 
و کدامیک باید حذف ش��وند. اینکه شما بتوانید تشخیص دهید که 
کدامیک از فعالیت های خود را باید حذف کنید در تعیین سرنوشت 
کسب و کار و شرکت شما بسیار مهم است. برای این کار  باید موارد 

زیر را در نظر بگیرید.
1- فعالیت جدید

اگر قصد دارید فعالیت جدیدی را ش��روع کنید، محصول جدیدی 
به بازار عرضه کنید یا نوع خدمات خود را تغییر دهید، بهتر اس��ت 
برخ��ی از فعالیت ه��ا و محصوالت قبلی خود را ح��ذف کنید. علت 
این کار، این اس��ت که ش��ما ظرفی��ت کافی برای انج��ام همه این 
فعالیت ها را ندارید. برای اینکه فعالیت جدیدی را ش��روع کنید نیاز 
به زمان، سرمایه، برنامه ریزی  و منابع کافی دارید که نمی توانید به 
فعالیت های گذش��ته خود با همان کیفیت رسیدگی کنید. در واقع 
ش��ما زمانی که به فکر فعالیت های جدید می افتید یعنی هدف های 
قبلی و گذشته شما به نوعی تاریخ انقضای خود را از دست داده اند، 
بنابراین بهتر است که خودتان را از دست آنها خالص کنید و به فکر 

آینده و موقعیت های جدید با شرایط مطلوب تر باشید.
2- بخش های ضعیف

حتماً ش��ما در شرکت خود بخش هایی را دارید که نمی توانید در 
آنها خیلی خوب ظاهر ش��وید. مث��اًل اگر محصولی را تولید می کنید 
ممکن اس��ت در تولید یکی از این محصوالت هرگز نتوانید از برخی 
از رقیب ه��ای خ��ود در بازار جلو بزنید یا موفقیت زیادی به دس��ت 
آورید یا اگر خدماتی را ارائه می دهید ممکن است امکانات، تخصص 
و نیروهایی که از آنها اس��تفاده می کنید به شما اجازه ندهد که این 
خدمات را با کیفیت بس��یار مطلوب تر و بهتر از آنچه در بازار هست 
ارائه دهید. پس بهتر است در این مواقع از استراتژی حذف استفاده 
کنی��د و وقت و انرژی خود را بیهوده برای آن صرف نکنید. باید این 
فعالیت ها را بدون هیچ گونه ش��کی رها کنید. اگر جرأت حذف این 
دس��ته از محصوالت و خدمات را داشته باش��ید، جرأت کافی برای 
رشد در بخش هایی که قوی هستید نیز پیدا خواهید کرد. با تمرکز 

بر این بخش ها می توانید موفقیت خود را تضمین کنید.
3- تمرکز بر نقاط قوت

گاهی برخی از ش��رکت ها یا مدیران، ممکن اس��ت با اینکه اطالع 
داش��ته باشند در بخش��ی از بازار نمی توانند وارد ش��وند، نیروهای 
متخص��ص در آن زمین��ه ندارند، آگاهی و ش��ناخت چندانی به این 
حوزه ندارند، س��رمایه کافی برای عملی کردن آن ندارند و . . . ، ولی 
از س��ر رقابت یا لج بازی یا نپذیرفتن نقاط ضعف خود، دست به این 
کار بزنند. این می تواند آن ش��رکت و مدیر را متحمل سنگین ترین 
شکس��ت ها کند. س��عی کنید جرأت این را داش��ته باشید که نقاط 

ضعف خود را بشناسید و به نقاط قوت خود تمرکز کنید.
4- محصوالت یا خدمات بدون مشتری

ش��اید برخی از خدمات یا محصوالت شما هیچ مشتری نداشته یا 
اینکه مشتریان بس��یار ناچیزی برای آن وجود داشته باشد. یکی از 
اس��تراتژی های مهم این است که این محصوالت یا خدمات خود را 
ح��ذف کنید و وقت و انرژی خود را برای محصوالت یا خدماتی که 

مشتریان بیشتری دارد صرف کنید.
5- پرهزینه بودن

براساس تجربه مشاوره بازاریابی، تولید برخی از محصوالت یا ارائه 
برخی از خدمات، بس��یار پرهزینه و گران قیمت است، بنابراین اصاًل 
به صالح نیس��ت که وارد این حوزه ها ش��وید چراکه در صورتی هم 
ک��ه در تولید این محصوالت یا ارائه این خدمات نیز موفق ش��وید، 
مش��تریان چندانی نخواهید داشت. از طرفی، حفظ مشتریانی که از 
این محصوالت و خدمات اس��تفاده می کنند نیز کار بس��یار سختی 

است.
بنابراین، اگر در برنامه های خود این محصوالت را انتخاب کرده اید 
ی��ا قص��د تولید و ارائه آنه��ا را دارید بهتر اس��ت از برنامه های خود 
حذف کنید تا در بخش��ی از محصوالتی که قوی تر هس��تید در بازار 
شناخته شده تر شوید. پس از اینکه در تولید این محصوالت شناخته 
شدید، بازار شما ظرفیت این را دارد که محصول گران قیمت شما را 

نیز به دلیل شناختی که از شما دارد خریداری کند.
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چند باور قدیمی که کارمندان را از موفقیت 
دور می کند

برخی باورهای قدیمی وجود دارد که مانع موفقیت ما می ش��ود و 
هیچ جایگاهی در چش��م انداز کاری ام��روز ندارد، با این حال برخی 
کارمندان ش��رکت های مختلف هنوز ب��ه همان ذهنیت های قدیمی 
که به چند دهه قبل برمی گردد، پایبند هستند. در ادامه با ما همراه 
باش��ید تا ش��ش باور قدیمی که دیگر برای کس��ب و کارهای مدرن 

مناسب نیستند را با هم مرور کنیم.
چون خوب کار می کنم همیشه در این شرکت برایم جا هست

همیش��ه به یاد داش��ته باشید که تمام مش��اغل موقتی هستند و 
نبای��د ب��ه کاِر مداوم در یک ش��رکت دلخوش بمانید. در کس��ب و 
کاره��ای مدرن خبری از اس��تخدام های مادام العمر نیس��ت و دیگر 
ش��رکت ها مطمئن نیستند کاری که امروز برای شان انجام می دهید 
یا محصولی که روی آن کار می کنید، در آینده نزدیک هم موردنیاز 
خواهد بود یا نه؟ گاهی مهارت های ش��ما کهنه می شود و این یعنی 
همواره باید منتظر اخراج خود باشید و برای شغل آینده خود گامی 

بردارید.
شرکت باید مرا در ارتقای حرفه ام کمک کند

دیگر در ش��رکت ها خبری از برپایی کالس های آموزش��ی نیست 
و ای��ن کالس ها جای خ��ود را به دوره های ش��خصی داده اند. پس 
این وظیفه  شماس��ت که اه��داف کاری تان را تثبی��ت کرده و یک 
برنامه  منسجم یادگیری برای خود در نظر بگیرید تا مسیر موفقیت 

شغلی تان هموار شود.
مدی��ران س��ازمانی می گویند این وظیفه  هر کارمند اس��ت که به 
دنبال رش��د حرف��ه ای خود باش��د. این اهداف برای ه��ر کارمندی 
متفاوت اس��ت و آنها باید در چارچوب اه��داف کاری خود آموزش 

ببینند.
فعالیت در شبکه های اجتماعی نیاز نیست

ش��بکه های اجتماعی ابزاری برای برندسازی شخصی تان هستند. 
همچنی��ن با اش��تراک گذاری محتوای ش��رکت ب��ا دنبال کنندگان 
خ��ود، می توانید به س��فیر برند ش��رکتی تبدیل ش��وید که برایش 
کار می کنی��د. این نکت��ه را مدنظر بگیرید که کارمندان بیش��تر از 
مدیران عامل ، موسس��ان و واحد روابط عمومی شرکت ها مورد قبول 
مردم هس��تند. آمارها حاکی از آن است، ۴۱درصد مردم باور دارند 
کارمندان قابل اعتمادترین منبع اطالعاتی یک کس��ب و کار هستند. 
حضور پررنگ و موثر در شبکه های اجتماعی به شما کمک می کند 
که ش��بکه کاری خود را داشته باش��ید و برای تامین نیروی انسانی 
نیز از آن کمک بگیرید. عالوه بر آن، در مقابل ش��رکت نیز نیرویی 

ارزشمند و موثر تلقی خواهید شد.
موفقیت من در دستان مدیر است

اینکه فکر کنید سرنوش��ت و موفقیت شما در گرو مدیرتان است، 
تفکر بس��یار اشتباهی است که تنها سد راه تان می شود. حتی اینکه 
روابط تان با او چقدر نزدیک باش��د هم تاثیری در موفقیت تان ندارد. 
شاید در گذشته مدیرتان تاثیر چشمگیری در موفقیت شما داشته، 
اما امروزه کار ش��ما کس��ب و کار خودتان است و باید طوری رفتار 
کنید که انگار ش��ما مدیرعامل آن هستید. اینکه به مدیرتان اجازه 
دهی��د کار ش��ما را تحت کنترل خود بگیرد درس��ت نیس��ت، زیرا 
مدیر ش��ما دستور کاری خود را دارد و ممکن است آنچه برای شما 

می خواهد با خواسته  شما در تضاد باشد.
اینکه برند شخصی خودم را داشته باشم خیانت به شرکت است

ذهنیت قدیمی این اس��ت که اگر برند خودم را بس��ازم، به عنوان 
یک کارمند خیانتکار ش��ناخته خواهم ش��د. حقیقت این است که 
ش��رکت های بزرگ و پیش��گام به دنبال برندسازی هم برای شرکت 
و هم برای کارمندان ش��ان به صورت همزمان هستند. به یاد داشته 
باش��ید ثبات، عالمت مدیریت برند س��الم اس��ت. در نتیجه توصیه 
نمی ش��ود وقف ش��رکت ش��وید و به دنبال موفقیت بی قید و شرط 

شرکت باشید.
وقتی به دنبال فرصت شغلی جدیدی هستم تنها باید برند خودم 

را مدیریت کنم
ش��ما هر روز و در هر کاری که انجام می دهید باید برند خودتان 
را مدیریت کنید و برای هر فرصتی در دسترس باشید. وقتی برندی 
قدرتمند داشته باشید که همواره در دید افراد قرار دارد، فرصت های 
بیش��تری مقابل تان ظاهر می ش��ود و نیازی به تمرکز روی این کار 

نیست.
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هر س��اله مجله فوربس لیس��ت ثروتمندترین افراد جهان را منتش��ر می کند 
که امس��ال شاهد تغییرات اندکی نس��بت به لیست سال گذشته هستیم. درواقع 
در رده باالی جدول تنها با نزول س��ه رتبه ای مارک زاکربرگ و پیش��ی گرفتن 
کارلوس اسلیم هلو، امانسیو اورتگا و لری الیسون از وی، مواجه هستیم. از دیگر 
موارد جذاب این فهرس��ت، حضور تعداد زیادی از میلیاردرهای چینی اس��ت که 
تا سال گذشته بین ۵۰ فرد ثروتمند جهان، نمایندگان کمی را داشته و این امر 
بیانگر آن اس��ت که طی سال های آینده این احتمال وجود دارد که چین جایگاه 
آمریکا در تعداد بیش��ترین ثروتمندان جهان را تصاحب کند.  در همین راستا و 

در ادامه به بررسی ۱۰ نفر نخست این لیست، خواهیم پرداخت. 
1-جف بزوس
سن: 55 سال

دارایی: 131میلیارد دالر
کشور: آمریکا

جف بزوس موس��س برند آمازون)بزرگترین شرکت خرده فروشی آنالین( است 
که به مانند س��ال گذش��ته موفق شده است تا رتبه نخست را به دست آورد. وی 
همچنین در س��ال ۲۰۱۳ روزنامه واشنگتن پست را خریداری کرده است که این 
امر خود به دارایی-های وی افزوده اس��ت. اجرایی شدن چند ایده نظیر راه اندازی 
خ��ط فروش مواد غذایی، باعث ش��ده اس��ت تا جف بزوس امس��ال نیز عملکرد 
خیر ه کننده ای را داشته باش��د. پیش بینی می شود که حداقل تا سه سال آینده، 

این جایگاه همچنان در اختیار وی قرار گیرد. 
2- بیل گیتس
سن: 63 سال

دارایی: 96.5 میلیارد دالر
کشور: آمریکا

بیل گیتس، موسس شرکت مایکروس��افت است. وی همچنین رکورددار قرار 
گرفتن در رتبه نخس��ت ثروتمندترین افراد جهان اس��ت. او نخستین بار در سال 
۱۹۹۴ این عنوان را به دست آورد و تا سال ۲۰۰۹ آن را حفظ کرد، با این حال 
در سال ۲۰۱۰ میلیاردر مکزیکی، آقای کارلوس اسلیم هلو این عنوان را به دست 
آورد و تا س��ال ۲۰۱۴ در این جایگاه قرار داش��ت. پس از آن نیز این بیل گیتس 
موفق شد تا این جایگاه را بازپس گیرد، با این حال این بازگشت تنها سه سال به 
طول انجامید و از سال ۲۰۱۸ جف بزوس با رشدی فوق العاده، جایگاه نخست را 
به دست آورده است. جالب است بدانید که وی از سال ۲۰۱۴ از ریاست شرکت 
خ��ود کناره گیری کرده و س��اتیا نادال اداره امور را برعه��ده دارد. در حال حاضر 
نیز آقای گیتس به همراه همس��ر خود بنیاد خیریه ای را راه اندازی کرده اس��ت 
که از آن به عنوان بزرگترین موسسه خیریه خصوصی جهان نام برده می شود. 

3-وارن بافت 
سن: 88 سال

دارایی: 82.5 میلیارد دالر
کشور: آمریکا

از آقای بافت به عنوان موفق ترین س��رمایه گذار قرن بیس��تم یاد می ش��ود که 
همچنان مدیریت شرکت برکشایر هاتاوی)بزرگترین شرکت هلدینگ( را برعهده 

دارد. وی در س��ال ۲۰۰۸ عنوان نخست این لیست را به دست آورده بود. جالب 
است بدانید که او از جمله بزرگترین سهامداران برندهای مطرحی نظیر کوکاکوال 
اس��ت. درواقع او همواره در زمینه خرید و فروش سهام فعالیت های بی نظیری را 
داشته و علی رغم س��ن باالی خود)مسن ترین فرد این لیست( همچنان عملکرد 

درخشان خود را حفظ کرده است. 
4-برنارد آرنولت
سن: 70 سال 

دارایی: 76 میلیارد دالر 
کشور: فرانسه

برنارد آرنولت، موسس شرکت LVMH است که از ادغام دو برند مطرح لویی 
ویتون و موئت هنس��ی شکل گرفته اس��ت. وی به عنوان ثروتمندترین فرد اروپا 
شناخته می شود. وی همچنان نیز به خرید برندهای تولیدکننده کاالهای لوکس 
نظیر کریس��تین دیور در سرتاس��ر جهان مشغول است. جالب است بدانید که او 
در س��ال ۲۰۱۷ در لیست ۱۰ فرد ثروتمند جهان جایی نداشته و این امر نشان 

از رشد بی نظیر وی، طی دو سال اخیر دارد. 
5-کارلوس اسلیم هلو

سن: 79 سال 
دارایی: 64 میلیارد دالر 

کشور: مکزیک
وی مالک بیش از ۲۰۰ ش��رکت مختلف نظیر آمریکا موییل و تلمکس اس��ت 
که بین س��ال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به عنوان ثروتمندترین فرد جهان ش��ناخته 
می ش��د. او در کش��ور خود نیز در زمینه ه��ای مختلف فعالیت داش��ته و تقریبا 
تمامی امور خدماتی توس��ط ش��رکت های وی انجام می شود. در حال حاضر نیز 
آقای اس��لیم رسیدگی به امور شرکت-ها را برعهده پسران خود قرار داده و تنها 
نظارت کلی را برعهده دارد تا آنها نیز با یادگیری اصول تجارت، بتوانند در آینده 

ادامه دهنده راه او باشند.
6-امانسیو اورتگا 

سن: 83 سال 
دارایی: 62.7 میلیارد دالر 

کشور: اسپانیا
وی موس��س برند ایندیتکس اس��ت که به عنوان بزرگترین شرکت در زمینه 
مد ش��ناخته می شود. بزرگترین برند زیرمجموعه این ش��رکت نیز زارا نام دارد. 
اگرچ��ه وی در س��ال ۲۰۱۶ جدی تری��ن رقیب بیل گیتس برای کس��ب عنوان 
نخس��ت ثروتمندترین فرد جهان محس��وب می ش��د، با این حال در چند س��ال 
اخیر وی با کاهش س��ود ش��دید مواجه شده که منجر به س��یر نزولی او در این 

لیست شده است. 
7-لری الیسون 
سن: 74 سال 

دارایی: 62.5 میلیارد دالر 
کشور: آمریکا

وی موس��س شرکت اوراکل اس��ت که در زمینه تولید س��خت افزار و نرم افزار 
فعالیت دارد. وی به نسبت سال گذشته سه پله رشد را داشته است و پیش بینی 
می ش��ود که به علت اقدامات مثبت وی و رش��د شرکت اوراکل، سال آینده یکی 

از پنج گزینه نخست باشد. 

8-مارک زاکربرگ
سن: 35 سال 

دارایی: 62.3 میلیارد دالر 
کشور: آمریکا

مارک زاکربرگ، موس��س ش��رکت فیس بوک و مالک اینستاگرام است. وی به 
عنوان جوان ترین میلیاردر در بین تمامی افراد حاضر در لیست ۲۰ فرد ثروتمند 
جهان محس��وب می ش��ود. او اگرچه در س��ال ۲۰۱۶ پایین تر از جف بزوس در 
جایگاه ششم قرار داشته است، با این حال به مانند موسس آمازون تاکنون موفق 
نشده است تا خود را به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی این عنوان مطرح سازد. 
س��ال ۲۰۱۸ برای مارک زاکربرگ و فیس بوک تقریبا فاجعه بار س��پری شد و به 
همی��ن خاط��ر در صورتی که وی نتواند برنامه ای برای رفع آنها در س��ال جاری 
پیدا کند، این احتمال وجود دارد که نام وی در فهرس��ت ۱۰ فرد ثروتمند سال 
آینده، قرار نداش��ته باش��د، با این حال به علت س��ن پایین وی، تحلیلگران از او 
به عنوان کاندیدای اصلی کس��ب عنوان ثروتمندترین فرد جهان طی ۱۰ س��ال 

آینده، نام می برند. 
9-مایکل بلومبرگ 

سن: 77 سال 
دارایی: 55.5 میلیارد دالر 

کشور: آمریکا
 وی موس��س برند بلومبرگ محسوب می ش��ود که از جمله شناخته شده ترین 
نام ها در زمینه رسانه محسوب می شود. وی همچنین سه دوره شهردار نیویورک 
بوده اس��ت. پیش بینی ها در رابطه با وی حاکی از آن است که در سال آینده نیز 

می تواند موفق به حفظ جایگاه فعلی خود باشد.
10- لری پیچ 
سن: 46 سال 

دارایی: 50.8 میلیارد دالر 
کشور: آمریکا

وی به همراه سرگئی برین موتور جست وجوی گوگل را تاسیس کرده است. در 
حال حاضر نیز ساندار پیچای مدیریت این شرکت را برعهده گرفته است تا لری 
پیچ بتواند به طور کامل مدیریت شرکت هلدینگ آلفابت را برعهده گیرد. درواقع 
گوگل در حال حاضر بزرگترین زیرمجموعه این شرکت محسوب می شود. همین 
امر نیز باعث می شود تا تحلیل ها بر روی رشد چشمگیر وی در سال آینده باشد. 

رتبه ۱۱ تا ۲۰ این فهرست نیز به ترتیب در اختیار اسامی زیر قرار دارد.
 ب��رادران کوک)صاح��ب دومین ش��رکت خصوصی ب��زرگ دنی��ا و فعال در 
زمینه ه��ای مختل��ف نظیر نف��ت و کش��اورزی(، موک��س آمبانی)ثروتمندترین 
فرد آس��یا و مالک بزرگترین پاالیش��گاه نف��ت جهان به نام جام نگر(، س��رگئی 
برین)موسس برند گوگل به همراه لری پیچ(، فرانسوا بنتانکور مایر)ثروتمندترین 
زن جهان و مالک بزرگترین شرکت تولیدکننده لوازم آرایشی و بهداشتی به نام 
لورئال(، الیس و جیم والتون)دختر و پس��ر سم والتون موسس بزرگترین شرکت 
خرده فروش��ی جهان به نام والمارت، استیو بالمر، مدیرعامل شرکت مایکروسافت 
بین س��ال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴، ما هواتنگ)ثروتمندترین فرد چین و موس��س 
ش��رکت تنسنت( که این عنوان را پس از سال ها از جک ما موسس برند علی بابا 

تصاحب کرده است. 
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تقدیر از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان
اهواز- شبنم قجاوند: استاندار خوزستان با اهدای لوح تقدیر از مسئولیت پذیری و تالش های مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه  
خوزستان جهت همکاری در راستای کار گروهی و انجام اقدامات اضطراری در مدیریت سیالب بی سابقه خوزستان در سال جاری تشکر و 
قدردانی کرد.همایش روابط عمومی های استان خوزستان در استانداری، با موضوع سیل و نقش روابط عمومی های دستگاه های اجرایی در 
مدیریت و اطالع رسانی شفاف و سریع در این بحران برگزار شد.در این همایش از تورج فتاحی مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
خوزستان به دلیل تعهد و تالش در انجام مسئولیت های روابط عمومی در زمان بحران و اطالع رسانی کامل و جامع از سیل و تاثیر آن در 
شبکه برق، با اهدای لوح تقدیری از سوی استاندار خوزستان تقدیر شد.در حاشیه این همایش نیز مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل 
استانداری خوزستان با اهدای لوح تقدیری به مدیر روابط عمومی برق منطقه ای خوزستان جهت همکاری در برگزاری نمایشگاه دستاوردهای 
چهل ساله انقالب در سال ۱۳۹۷، تشکر و قدردانی کرد.پیش تر از این نیز، مدیر کل دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو از مدیر و 
مجموعه روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان در خصوص اطالع رسانی اقدامات انجام شده در حادثه سیل استان، تقدیر کرده بود.  

پرداخت 12 میلیارد و 822 میلیون تومان کمک بالعوض به سیل زدگان  گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان از پرداخت ۱۲ میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان کمک بالعوض به 
سیلزدگان استان خبر داد.مهندس زمانی نژاد از معرفی ۹ هزار و ۴۰ متقاضی به بانکهای عامل برای دریافت کمک های معیشتی، تعمیری و 
احداث خبر داد که بانکها تا کنون با هزار و ۴۶ متقاضی عقد قرارداد کرده اند.ایشان  همچنین از پرداخت ۱۲ میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان 
کمک بالعوض به  ۳ هزار و ۲۵۸  مالک واحدهای مسکونی خسارت دیده از سیل  و رانش در استان خبر داد و افزود : تا کنون ۵۵۵ واحد 
پی کنی، ۸۷ واحد اجرای فونداسیون، ۱۴ واحد اجرای ستون ، ۴ واحد اجرای سقف و ۳ واحد نیز تکمیل گردیده است که در صورت تسریع 
در روند پرداخت کمکها و تسهیالت توسط بانکها ، شاهد رونق در ساخت و سازها و تسریع در روند بازسازی و جبران خسارتها خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ایالم:
نقش اصحاب رسانه درفرهنگ سازی مصرف بهینه برق بی بدیل است

ایالم -هدی منصوری: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم گفت: در اردیبهشت ماه سال جاری مصرف برق در استان ۴۰ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته که این روند بسیار نگران کننده است.    دکترهادی شیرخانی در نشست مطبوعاتی با 
اصحاب رس��انه گفت: با توجه به پیش بینی ش��رکت توانیراوج )پیک( مصرف برق کشور در سال جاری ۶۲ هزار مگاوات مصرف است که 
متاسفانه تا این لحظه بیش از ۵۰ درصد این رقم مصرف شده است.وی افزود: در اردیبهشت ماه سال جاری مصرف برق در استان ۴۰ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته که این روند بسیار نگران کننده است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ادامه داد: 
در فصل تابستان به دلیل استفاده از سیستم های سرمایشی، بیشترین مصرف برق را در استان شاهد هستیم که اگر مردم در ساعات پیک از 
وسایل پرمصرف برقی استفاده کنند بدون شک با خاموشی مواجه خواهیم شد.رییس هییت مدیره شرکت توزیع برق استان یادآور شد: ۱ 
هزار و ۵۰۰ خانوار عشایر کوچ رو استان با تجهیز به پنل های خورشیدی قابل حمل از خدمات صنعت برق استفاده می کنند.وی خاطرنشان 
کرد: سهم برق آبی کشور ۱۰ درصد از کل برق تولیدی است، سال گذشته به علت کم آبی ۵۰ درصد این میزان در مدار استان قرار گرفت 
و امسال کل این رقم خواهد بود و ۴ هزار مگاوات نیز اضافه خواهد شد.وی در ادامه تصریح کرد: مجموعه وزارت نیرو و صنعت برق کشور در 
نظر دارد با اجرای برنامه بزرگ ۰۹۸ در سال جاری بتوانند خاموشی های ناشی از عدم موازنه تولید و مصرف را در مشترکین خانگی به صفر 

برساند که این موضوع نیازمند همکاری مردم و عزم راسخ  مجموعه مدیران ارشد استان با مجموعه صنعت برق است.
 

مدیر امور آبفای قدس خبر داد:
توسعه شبکه جمع آوری فاضالب

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز: اجرای عملیات توسعه شبکه جمع آوری فاضالب در شهرستان 
قدس به طول ۲ کیلومتر در حال انجام انجام است. مدیر امور آبفای شهرستان قدس ضمن اعالم این خبر 
گفت: با اجرای شبکه جمع آوری فاضالب حجم باالی  فاضالب های خانگی دوباره به چرخه محیط زیست باز 
می گردد و دستاوردهایی نظیر جمع آوری و دفع فاضالب های خانگی، جلوگیری از آلودگی، حفاظت از محیط 
زیست، ارتقای سطح بهداشت عمومی، توسعه فضای سبز و کاهش آلودگی هوا را در پی خواهد داشت.رضوانی 
افزود: طی سالیان گذشته در سطح شهرستان قدس پیشرفت چشمگیری در این زمینه شاهد بوده ایم و هم 
اکنون بخش عظیمی از فاضالب شهری به سمت تصفیه خانه فاضالب شهرستان هدایت و پس از فرآیند تصفیه به چرخه طبیعت باز می 
گردد.او خاطر نشان کرد فاضالب های خانگی این محدوده که توسط چاه های جذبی و به روش سنتی دفع می شوند و خطرات جدی زیست 
محیطی در پی دارند پس از اتمام این عملیات به شبکه جمع آوری فاضالب شهری متصل خواهند شد و امور آبفای شهرستان قدس به 
طور مستمر پیگیر اجرای شبکه انتقال فاضالب به سمت تصفیه خانه تا پوشش دهی کامل کل شهرستان می باشد.رضوانی از شهروندان 
خواست کسانی که تا کنون اقدامی برای خرید انشعاب فاضالب شهری انجام نداده اند هر چه سریعتر با مراجعه به واحد امور مشترکین 

آبفای شهرستان قدس نسبت به تشکیل پرونده و خرید با تسهیالت ویژه و به صورت اقساط اقدام کنند.

برگزاری سمینار » معرفی تعمیر خوردگی و تقویت لوله های تحت فشار با 
پوشش کامپوزیت پیشرفته«در گاز گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: با همت امور پژوهش و همکاری واحد بازرسی فنی شرکت گاز استان گلستان ، سمینار » معرفی 
تعمیر خوردگی و تقویت لوله های تحت فشار با پوشش کامپوزیت پیشرفته« توسط  نمایندگان شرکت سپاهان پلیمر فام در محل سالن 
جلسات این شرکت برگزار گردید.با توجه به افزایش طول عمر لوله های در دست بهره برداری و لزوم اهتمام هرچه بیشتر در حفظ، نگهداری 
و تعمیرات خطوط لوله و تاسیسات و همچنین استفاده از روشهای نوین تعمیرات، از نمایندگان شرکت مذکور  برای ارائه و تشریح محصول 
خود   در صنعت خطوط لوله ایران نوپا و جدید دعوت بعمل آمد.در این جلسه نمایندگانی از واحدهای مختلف ازجمله معاونت امور بهره 
برداری، امور مهندسی و اجرای طرحها، بازرسیو فنی ، برنامه ریزی،امور HSE  حضور داشتند. نمایندگان شرکت  پلیمر فام  ضمن ارائه 
گزارشی از خواص ، ویژگیها و همچنین محلهای اجرای این پوشش ،  به پرسشهای  مطرح شده حاضرین در جلسه نیز پاسخ مناسب دادند.

شرکت گاز استان مرکزی در مسیر تعالی سازمانی و سرآمدی 
اراک- مینو رستمی: محمدرضاسمیعی مدیرعامل این شرکت به بیان گزارش سرآمدی ومسیرتعالی شرکت گاز استان مرکزی پرداخت 
و دراین خصوص گفت:با تصویب هیأت مدیره در س��ال ۱۳۹۳ این ش��رکت گام درمسیرتعالی گذاشت. به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان مرکزی،مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این خصوص افزود:تیم رهبری با ترسیم افق 
چش��م انداز وارکان جهت س��از،قرار گرفتن درمیان سه شرکت برتر گاز اس��تانی را برای یک افق ۱۰ ساله تا سال۱۴۰۴ مدنظر قرار داد و 
دراین زمینه با پیاده سازی برنامه های بهبودی نظیر استقرار برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت فرآیندها، نظرسنجی از ذینفعان و پیاده سازی 
 HSE-MS و OHSAS۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ و ISO۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ و ISO۱۴۰۰۱:۲۰۰۴وISO۹۰۰۱:۲۰۰۸ اس��تانداردهای مدیریتی
در سال ۱۳۹۴ موفق به کسب گواهینامه تعهد به تعالی از جایزه ملی تعالی سازمانی گردید همچنین در سال ۱۳۹۵ این مسیر ادامه یافت وبا 
 :ISO۱۴۰۰۱و ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ اجرای  برنامه هایی نظیر مدیریت ریسک، تعمیق برنامه ریزی استراتژیک، ارتقای ویرایش استانداردهای
 ISO۱۰۰۰۴:۲۰۱۲ و مدیریت ارتباط با مشتری ISO۱۰۰۰۲:۲۰۱۴ ۲۰۱۵ و پیاده سازی استانداردهای رسیدگی به شکایات مشتریان
در جایزه ملی تعالی سازمانی شرکت نموده و حائز تقدیرنامه دو ستاره گردید.براساس همین گزارش درادامه  سید امیر قائم  مقامی  مدیر  
تعالی س��ازمانی و دبیر هیئت مدیره ش��رکت گاز استان مرکزی  گفت:با تغییرات صورت گرفته درهیأت  مدیره شرکت در سال۱۳۹۷،با 
این تغییرعزمی راسخ تراز گذشته برای ادامه مسیر تعالی در سازمان نمایان شده و با تعریف برنامه های بهبودی چون بازنگری  اهداف 
واس��تراتژیها، ارزیابی ۳۶۰ درجه مدیران، مدیریت مدل کس��ب و کار ، مدیریت تغییر و توس��عه مدل مس��ئولیتهای اجتماعی و استقرار 
استانداردهای ISO۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ و   ISO۱۰۰۰۲:۲۰۱۸ و ISO۱۰۰۰۴:۲۰۱۸ گامی دیگر در مسیر بهبود مستمر برداشته و درنتیجه 
این تالشها شرکت گاز استان مرکزی در دومین جشنواره سرآمدی و بهبود مستمر صنعت گاز مفتخر به دریافت تقدیرنامه چهارستاره تعالی 

سازمان گردیده است و این مسیر با قوت تمام همچنان ادامه دارد.

تعویض 60 دستگاه کنتور خراب مشترکین غیرخانگی در رضوانشهر 
رشت- زینب قلیپور:  سید حسین کاظم زاده مدیر امور آبفای رضوانشهر با اشاره به لزوم تعویض کنتورهای خراب اظهار داشت: به 
منظور اندازه گیری دقیق مصارف مشترکین و محاسبه واقعی میزان هدرفت آب نسبت به تعویض کنتورهای خراب مشترکین غیرخانگی 
در شهرهای رضوانشهر و پره سر اقدام شد. وی در ادامه افزود: تعویض ۶۰ دستگاه کنتور آب برای مشترکین غیرخانگی شهرهای رضوانشهر 
و پره سر با هزینه ای بالغ بر ۱۵۰ میلیون ریال انجام شد که ۳۱ کنتور در شهر رضوانشهر و ۲۹ کنتور در شهر پره سر تعویض شد.مدیر 
امور آبفای رضوانشهر همچنین اظهار داشت: در راستای واگذاری انشعاب آب به شهروندان نسبت به توسعه شبکه توزیع آب به طول ۳۰۰ 

متر با اعتباری بالغ بر ۳۱۰ میلیون ریال در رضوانشهر اقدام شد.

77 شهر و 2028 روستای خراسان رضوی گازدار هستند
مشهد- صابر ابراهیم بای : مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: با اقدامات انجام شده تاکنون، 
۸۷ درصد روستاهای واجد شرایط و نزدیک به ۱۰۰ شهرهای خراسان رضوی از نعمت الهی گاز بهره مند 
هستند.سیدحمید فانی با اعالم این خبر اظهار کرد: هم اکنون ۷۷ شهر استان با جمعیت یک میلیون و ۴۳۵ 
هزار و ۳۵۲ خانوار و ۲۰۲۸ روستا با ۴۵۵ هزار و ۳۷۶ خانوار و ضریب نفوذ ۸۷ درصد از گاز طبیعی استفاده 
می کنند.مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی افزود: در حال حاضر گازرسانی به ۴۳۰ روستا با جمعیت ۵۲ 
هزار و ۴۵۷ خانوار نیز در حال اجراست. با برنامه ریزی انجام شده بزودی شاهد ارتقای ضریب گاز روستایی 
به ۹۷/۵ خواهیم بود.فانی اظهار کرد: دو میلیون و ۲۷۵ هزار و ۱۶۱ مشترک تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند که از این تعداد یک 
میلیون و ۷۸۱ هزار و ۸۴۴ مشترک شهری و ۴۹۳ هزار و ۳۱۷ مشترک روستایی هستند.وی اضافه کرد: تاکنون ۹۴۱ هزار و ۷۶۰ مورد 
انش��عاب در بخش ش��هری و روستایی خراسان رضوی اجرایی شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به حجم باالی پروژه های 
گازرسانی ادامه داد: ضریب برخورداری از نعمت گاز در خراسان رضوی باالتر از میانگین کشور است.خراسان رضوی با ۳۲ هزار کیلومتر 

شبکه گازرسانی در رتبه نخست شبکه گذاری گاز در بین همه استانهای کشور قرار دارد.

اخبار

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصـت امـروز: مدیـر اداره بنادر و 
دریانوردی شـهید باهنر با اشـاره به روند صعودی شاخص های 
عملیاتی در این بندر به ویژه در جابجایی محموله های ترانزیتی 
و صادراتی، گفت: طی دو ماه نخسـت امسال، تخلیه و بارگیری 

کانتینر یخچالی از مرز شش هزار TEU گذشت.
به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل بنادر و دریان��وردی هرمزگان، 
»حمیدرضا محمدحسینی« در این رابطه اظهار داشت: موقعیت خاص 
جغرافیایی ایران و در اختیار داشتن بخش مهمی از سواحل خلیج فارس 
باعث ش��ده ترانزیت به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه های کالن کشور 
در عرصه درآمدزایی مطرح باشد.وی حجم ترانزیت کاال در بندر شهید 
باهنر را ۱۶هزار و ۲۳۶ تن اعالم کرد و از رشد ۱۱۳ درصدی این بخش 
از عملیات بندری طی دو ماه نخست سال جاری خبر داد. محمدحسینی 
توجه به تسهیل رویه صادرات را یکی از راه های توسعه و »رونق تولید« در 
کشور دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای طرح تسهیل صادرات کاال های 

تولید داخل، میزان صادرات در بندر شهید رجایی به ۱۸۳هزار و ۴۴۵ تن 
رسید که این رقم در همسنجی با مدت مشابه رشد ۸۹ درصدی را نشان 
می دهد.مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر میزان تخلیه و بارگیری 
انواع کاالی غیرنفتی در این بندر را ۲۳۲ هزار و ۸۴۳ تن عنوان کرد که 
در همس��نجی با مدت مشابه سال گذشته ۷۲ درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: با اضافه شدن محوطه ۲۰ هزار متر مربعی، مساحت بندر 

شهید باهنر به ۳۷۸ هزار مترمربع افزایش یافت.به گفته محمدحسینی، 
تخلیه و بارگیری کانتینر یخچالی با شش هزار و TEU ۱۲۱ )هر تی ای 
یو معادل یک کانتینر بیست فوت( به میزان ۶۷ درصد رشد داشته است.
این مقام مسئول در پایان گفت: طی مدت یاد شده، ۲۰۵ فروند شناور 
باالی یکهزارتن در این بندر تردد داشته اند که رشد ۴۰ درصدی را نشان 
می دهد.الزم به ذکر اس��ت، بندرشهید باهنر بندرعباس از بنادر قدیمی 
و چند منظوره اس��تان هرمزگان و یک��ی از کانون های مهم صادراتی و 
ترانزیتی جنوب کشور است؛ بندری با ظرفیت ساالنه ۲,۵ میلیون تن که 
از امکان پهلوگیری کش��تی هایی با ظرفیت ۴۰ هزار تن و آبخور ۱۱,۵ 
متر برخوردار اس��ت.برخورداری از ۱۲پست اسکله، دسترسی به آبهای 
آزاد، نزدیکی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، اتصال به کریدور شمال- 
جنوب از طریق شبکه  بین المللی جاده ای و همچنین آبخور مناسب برای 
پهلوگیری انواع ش��ناورها، این بندر را به یک پایگاه تجاری راهبردی و 

تاثیرگذار در منطقه تبدیل کرده است.

اصفهان- قاسـم اسـد: معافیت مالیاتی مشارکت کنندگان و 
فعاالن اقتصادی حاضر در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی طالی 
اصفهان در جلسه هم اندیشی میز توسعه صادرات طال و جواهر 

این استان به تصویب رسید.
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت فلزات گرانبها، طال، سنگ های 
قیمتی، ساعت، ماشین آالت و تجهیزات وابسته طی روزهای ۱۰ تا ۱۳ 
مهرماه ۱۳۹۸ در اصفهان برگزار می شود.بر این مبنا، جلسه هم اندیشی 
میز توسعه صادرات طال و جواهر استان اصفهان در حالی برگزار شد که 
یکی از مصوبات آن، درنظرگیری معافیت مالیاتی برای مشارکت کنندگان 
و فعاالن اقتصادی حاضر در س��یزدهمین نمایش��گاه بین المللی طالی 
اصفهان بود.مدیر نمایشگاه های داخلی شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان در این ارتباط گفت: مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 
در این جلس��ه بر معافیت مالیاتی مش��ارکت کنندگان این نمایش��گاه 
تاکید کرد و به عنوان یک مصوبه به واحدهای زیرمجموعه ابالغ خواهد 

ش��د.مجید نایب زاده ادام��ه داد: اداره کل امور مالیاتی اس��تان اصفهان 
همکاری  و مساعدت مطلوبی با تولیدکنندگان و صادرکنندگان به ویژه 
در حوزه طال و جواهر انجام داده و بر همین اساس هیچ گونه مالیاتی به 
مشارکت کنندگان در نمایش��گاه طال و جواهر تعلق نخواهد گرفت.وی 
با اش��اره به اینکه این جلس��ه با حضور فعاالن ش��اخص و مطرح حوزه 
طال و جواهرات اس��تان اصفهان برگزار شد، تصریح کرد: رئیس انجمن 
تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان ط��ال و جواهر اصفهان و دیگر اعضای 

حاضر در جلس��ه نیز مشکالت مربوط به تولید و صادرات طال و جواهر 
را ب��ه ترتی��ب اولویت بیان کردند و هر یک از اعضای حاضر در جلس��ه 
نیز به بیان راهکارها و پیش��نهادات الزم درباره تولید و توسعه صادرات 
طال و جواهر پرداختند.مدیر نمایشگاه های داخلی شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان با اشاره به اینکه مصوبات بسیاری در این جلسه 
مطرح ش��د، ادامه داد: با توجه به حساس��یت موضوع تولید و صادرات 
ط��ال و جواهر و اینکه می تواند ارزآوری زیادی از محل ورود ش��مش و 
صادرات طالی ساخته شده برای کشور به دنبال داشته باشد، پیشنهاد 
ش��د دستگاه ها و نهادهای ذی ربط از جمله سازمان امور مالیاتی و سایر 
دستگاه ها، همکاری و مساعدت الزم را با صادرکنندگان داشته باشند و 
مالیاتی برای صادرات در نظر گرفته نش��ود.وی با تاکید بر اینکه تالش 
می کنیم نمایشگاه قابل قبولی در سطح ملی و بین المللی برگزار کنیم، 
افزود: سیزدهمین نمایشگاه طال و جواهر اصفهان می تواند به عنوان یک 
نقطه اتکای بس��یار قوی و مهم در راستای توس��عه فرایندهای فعاالن 

اقتصادی حوزه طال و جواهر در نظر گرفته شود.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر تاکید کرد:
حرکت کشتی رونق عملیات در بندر شهید باهنر روی موج صعود

مدیر نمایشگاه های داخلی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان خبر داد

معافیت مالیاتی برای مشارکت کنندگان در نمایشگاه طالی اصفهان

قم - خبرنگار فرصت امروز: اسـتاندار قم با اشـاره به حضور 
طالب علوم دینی ازکشورهای مختلف جهان در قم گفت: جامعه 
المصطفی العالمیه بایستی در ترویج دیپلماسی عمومی و پرورش 

سفیران فرهنگی نقش آفرینی کند.
دکتر بهرام سرمس��ت در بازدید از مرکز جامعه المصطفی العالمیه و 
در جمع مدیران این مرکز با اشاره به لزوم توجه به مسائل فرهنگی در 
تعامالت بین المللی، اظه��ار کرد: جامعه المصطفی می تواند در ترویج 
دیپلماسی عمومی و پرورش سفیران فرهنگی کشور نقش آفرینی کند.

اس��تاندار قم به اهمیت گفتگوی ادیان و ارتقاء ارتباطات بین المللی در 
سطح جهان اسالم اشاره و اضافه کرد: با توجه به حضور طالب مختلف 
از قریب ۱۳۲ کشور جهان در جامعه المصطفی العالمیه، این مرکز می 
تواند در ایفای جایگاه محوری قم بعنوان جهان ش��هر تشیع در وحدت 
جهان اس��الم و الگو سازی در مقوله فرهنگ اثری شگرف داشته باشد.

سرمس��ت رویکرد مدیریت استان در افزایش تعامالت علمی و فرهنگی 
با مراکز آموزش��ی را مورد توجه قرار داد و افزود:  ضروری اس��ت ارتباط 
بخش های اجرایی و مراکز علمی آموزشی افزایش یابد تا از تمام ظرفیت 
های استان برای توسعه قم بهره بری شود.وی همچنین با تاکید بر لزوم 
احصاء و نیازسنجی مسائل فرهنگی اجتماعی و اقتصادی در استان، ادامه 

داد: بخش های مختلفی در قم توانمندی ایده پردازی و ارائه راهکارهای 
عملیاتی دارند که این موضوع از جمله سیاست گذاری های کالن استان 
در برنامه توسعه قم است.مقام عالی دولت در استان در ادامه به بیانیه گام 
دوم انقالب از سوی مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( اشاره و تصریح 
کرد: یکی از مخاطبین موثر در تبیین این بیانیه مراکز حوزوی هستند که 
می توانند نقشی اساسی در این زمینه داشته باشند.استاندار قم به تحقق 
شعار سال و توسعه متوازن قم تاکید و خاطر نشان کرد:  برگزاری همایش 
بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و رونق تولید در استان بستری 
مهم جهت بهره مندی از ظرفیت های حوزه های علمیه بویژه در تبیین 
پیوست های فرهنگی تحقق شعار سال در کارگروه فرهنگی و اجتماعی 
است.سرمس��ت در پایان حضور طالب علوم دینی از کشورهای مختلف 
جهان در قم را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: جامعه المصطفی العالمیه 

نقشی اثرگذار در جذب گردشگر مذهبی و گردشگری سالمت دارد.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز:   در راستای حفاظت از محیط 
زیسـت دریایی، نمونه برداری و تسـت آب توازن کشتی ها در 

بنادر استان بوشهر انجام شد.
محمد قاس��می معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
دراین باره گفت: در راس��تای اجرای الزامات کنوانس��یوهای بین المللی در 
خصوص  مدیریت آب توازن کشتیها که بمنظور  جلوگیری، کاهش و کنترل 
آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از ورود گونه های غیربومی و مواد عفونی 
و بیماری زا توسط آب توازن کشتی ها می باشد . این اداره کل مبادرت به انجام 
نمونه برداری و تست آب توازن کشتی ها در بنادر استان بوشهر نمود.  قاسمی 
افزود: با توجه به وجود اسکله های متعدد صادراتی در استان و بمنظور حفاظت 
از محیط زیست دریایی، اداره کل بنادرو دریانوردی استان بوشهر اقدام به تهیه 

دستگاه تست اولیه مولفه های فیزیکی و شیمیایی آب توازن نمود و در این 
راستا برای اولین بار نمونه گیری از کشتی ها در بندر بوشهر توسط افسران 
کنترل و بازرس��ی شناورها و کارشناسان اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی 

صورت گرفت.وی اضافه کرد: همچنین با خرید تجهیزات پیشرفته تر توسط 
س��ازمان بنادر و دریانوردی، مقرر شد  بنادر خارک و عسلویه نیز همگام با 
سایر بنادر کشور  به نمونه گیری و بررسی میزان انطباق کشتی ها با الزامات 
کنوانسیون  اقدام نمایند.معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر در خصوص امکانات دستگاه مورد نظر ، عنوان کرد: از جمله 
امکانات این دستگاه می توان به تعیین میزان شوری آب به منظور بررسی 
تعویض آب توازن بر اساس استاندارد D۱، فلورسنج دستی بمنظور تشخیص 
کلروفیل ها و فیتو پالنکتون ها با هدف بررسی انطباق با استاندارد D۲ و کلر 
سنج جهت حصول اطمینان از راندمان سیستم پردازش آب توازن و عدم 
خطر زایی اکسیدانت های باقی مانده )که مهمترین آن کلر آزاد و کلر کل 

میباشد( طبق استانداردD۲ اشاره کرد.

ساری – دهقان : مرحله دوم طرح بسیج ملی کنترل فشارخون 
اسـتان با حضور جمعی از مسئولین استانی و شهری و با حضور 

گسترده مردم در عمارت شهرداری شهر ساری آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران دکتر محسن اعرابی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران در مراسم نمادین آغاز مرحله دوم طرح بسیج ملی 
کنترل فش��ارخون استان با بیان اینکه فش��ارخون باال سالمت افراد 
جامعه را تهدید مي کند، گفت: س��االنه حدود ۹۷ هزارنفر در کش��ور 
فوت مي کنند که علت اصلي آن فش��ار خون باال اس��ت. وي با بیان 
اینکه در کش��ور ۱۵ میلیون نفر از جمعیت باالي ۳۰ س��ال به فشار 
خون باال مبتال هس��تند، افزود: از هر دو نفر فردباالي ۵۰ س��ال یک 
نفر و از هر س��ه نفر فرد زیر ۵۰ س��ال یک نفر به فشارخون باال مبتال 
اس��ت.دکتر اعرابی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد افرادی که فش��ار 

خون دارند از بیماری خود اطالع ندارند، ادامه داد: فش��ار خون باال به 
دلیل بی عالمت بودن س��بب می شود فرد سال ها با آن زندگی کند 
و زماني که فرد با عوارض زیادي مواجه ش��د تشخیص داده مي شود.

معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی مازندران هدف از این طرح را 
شناس��ایی بیماران در مراحل اولیه، درمان و آگاهی مردم دانس��ت و 
بیان کرد: در استان مازندران ۲۱۰ هزار نفر به فشار خون دارند که از 
این تعداد ۳۵ درصد کنترل خوبی مي ش��وند.وی افزود: کنترل فشار 
خون باال نیازمند همکاری فرد و فراهم آوردن امکانات الزم ورزش��ی 
و... برای افراد جامعه اس��ت که شهرداری ها در این زمینه نقش ویژه 
ای دارند.دکتر اعرابی با بیان اینکه فاز دوم این طرح از ۱۷ خرداد الی 
۱۵ تیرماه سال جاری برگزار می شود، ادامه داد: در سه هفته گذشته 
فشار خون ۲۲۰ هزار نفر اندازه گیری شد که هدف ما در فاز اجرایي 

آن غربالگري کل جمعیت باالي ۳۰ سال استان است.

استاندار قم : 
جامعه المصطفی العالمیه در ترویج دیپلماسی عمومی و پرورش سفیران فرهنگی نقش آفرینی کند 

نمونه برداری و تست آب توازن کشتی ها در بندربوشهر

همزمان با سراسر کشور برگزار شد؛
مراسم رسمی آغاز مرحله دوم طرح بسیج ملی کنترل فشارخون 

استان در ساری 

کرج- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی البرز گفت: 76 واحد صنعتی استان که به بنا به دالیلی 
روند فعالیت آنها متوقف شده بود به چرخه تولید بازگشتند که با 

فعالیت دوباره آنها زمینه اشتغال برای 800 نفر ایجاد شد.
محمد امین فرش��ی اظهار داش��ت: یکی از مهم ترین اهداف سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی حمایت از تولید داخل است که به 
همین منظور، تاکنون این تعداد واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشتند.

وی اضافه کرد: امس��ال با هدف تحقق شعار سال مبنی بر رونق تولید، 
تمام برنامه های شرکت شهرک های صنعتی استان در راستای حمایت 
از واحدهای تولیدی است.فرشی گفت: به همین منظور در سال جاری 
و با برنامه های حمایتی در نظر گرفته ش��ده، پیش بینی ما بر این است 

که تا پایان امس��ال ۱۰۰ واحد صنعتی با اشتغال زایی بیش از ۸۵۰ نفر 
در استان باز فعال سازی شوند.وی ادامه داد: تمام تالش ما بر این است 
که امس��ال با توجه ویژه به فعال سازی واحدهای تولیدی راکد به عنوان 

ظرفیت بالقوه تولید و اش��تغال، شاهد بازگش��ت این واحدها به چرخه 
تولید اس��تان باشیم.فرش��ی در بخش دیگری از سخنان خود به تأمین 
اعتبارات اس��تانی و ملی برای اجرای پروژه های عمرانی در شهرک های 
صنعتی استان اشاره و خاطر نشان کرد: با همین هدف و تأمین کسری 
برای توسعه زیر ساخت ها شهرک های صنعتی البرز مانند آب، برق و گاز 
نشستی با معاون عمرانی استانداری برگزار شد.وی ادامه داد: پروژه های 
عمرانی و زیر س��اختی شهرک های صنعتی البرز برای توسعه و با هدف 
تس��ریع در خدمت س��انی به فعاالن صنایع کوچک و متوسط نیازمند 
اس��تفاده از منابع استانی هستند.فرشی گفت: توسعه زیر ساخت ها در 
شهرک های صنعتی استان، زمینه سازی حضور و استقبال سرمایه گذاران 

در این شهرک ها را فراهم می کند.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی البرز:
76 واحد صنعتی در البرز به چرخه تولید بازگشتند

دوشنبه
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اس��تارت آپ های یونیکورن صنعت بالک چین ت��الش می کنند با ایده های 
خالقانه ، ایمنی اطالعات کاربران صنعتی را افزایش دهند و فرآیندهای کاری 

مختلف را تسهیل کنند.
صنعت بالک چین با س��رعت باالیی در حال رشد است و تخمین زده شده 
تا سال ۲۰۲۴ ارزش آن تا ۷.۵ میلیارد دالر افزایش پیدا کند. یکی از دالیل 
رشد بالک چین این است که با صنایع مختلف ادغام می شود و استارت آپ های 

زیادی با استفاده از فناوری آن ایده های خالقانه ارائه می دهند.
بالک چین به زنجیره ای از بالک ها گفته می ش��ود که داده ها را به ش��کلی 
غیرقابل تغییر ذخیره می کنند. از آنجایی که اطالعات ذخیره شده قابل تغییر 
نیستند، این فناوری در سیستم های نیازمند شفافیت، احراز هویت و ردیابی 
کارب��ر مانند سیس��تم حمل ونق��ل و تراکنش های مالی کارب��رد زیادی دارد. 
همچنین جنبه های فنی بالک چین باعث می شود سیستم های استفاده کننده 
از این فناوری، سطح ایمنی باالیی داشته باشند. نام بالک چین ابتدا به عنوان 

فناوری پشتیبان بیت کوین و سپس سایر رمزارزها شناخته شد.
در س��ال های اخیر، نام فناوری بالک چین بیش��تر از ه��ر زمانی در اخبار 
به چش��م می خورد و همین موضوع باعث ش��ده نه تنها اس��تارت آپ ها، بلکه 
ش��رکت های ب��زرگ مانند IBM، مایکروس��افت، مس��ترکارت و آمازون نیز 

خدماتی را مبتنی بر فناوری بالک چین ارائه دهند.
در ادامه این مقاله  زومیت به معرفی تعدادی از اس��تارت آپ های یونیکورن 
)اس��تارت آپی ب��ا ارزش بی��ش از یک میلی��ارد دالر( صنع��ت بالک چین و 
خدمات��ی که ارائه می دهند می پردازیم و س��پس تع��دادی از پرطرفدارترین 

استارت آپ های اخیر این صنعت را بررسی می کنیم.
)Coinbase( 1- استارت آپ کوین بیس

کوین بیس، صرافی ارز دیجیتال اس��ت که امکان معامله  ارزهای دیجیتال 
مانن��د بیت کوین، بیت کوین کش، اتریوم، اتریوم کالس��یک و الیت کوین را با 
واحد پول ۳۲ کش��ور فراهم می کند؛ درواقع کوین بیس پلتفرم آنالینی است 
که به تاج��ران و مصرف کنندگان اجازه می دهد ب��ا ارزهای دیجیتال معامله 
کنند. کاربران با استفاده از خدمات کوین بیس می توانند کیف پول دیجیتال 
خود را بسازند و با اتصال به حساب بانکی، اقدام به خرید و فروش بیت کوین 

کنند.
اس��تارت آپ کوین بیس در س��ال ۲۰۱۲ توس��ط برایان آرمسترانگ و فرد 
ارس��ام در کالیفرنیای آمریکا بنیان گذاری ش��د و در تابستان همان سال در 
برنامه مرکز رش��د وای کامبیناتور ثبت نام کرد. کوین بیس کار س��رویس های 
خرید و فروش بیت کوین ازطریق نقل وانتقال بانکی را چند ماه بعد راه اندازی 
کرد و ۵میلیون دالر در سری اول سرمایه گذاری دریافت کرد. این استارت آپ 
در سایر دوره های سرمایه گذاری نیز موفق بود و به یک استارت آپ یونیکورن 

تبدیل شد. کوین بیس دو محصول اصلی دارد:
• یک س��رویس جهانی مبادله برای تجارت ان��واع دارایی های دیجیتال در 

پلتفرم تخصصی تجاری
• یک کارگزار خرده فروشی بیت کوین، بیت کوین کش، اتر، اتریوم کالسیک 
و الیت کوین برای ارز فیات )پولی که توس��ط دولت ها منتش��ر می ش��ود اما 

پشتوانه  فیزیکی مانند طال و نقره ندارد(
کوین بیس عالوه  بر خدمات ذکرش��ده، مجموعه ای از سیستم های پردازش 
پرداخت تجاری و ابزارهایی را فراهم می کند که از وب س��ایت های پرترافیک 

در اینترنت پشتیبانی می کند.
)Bitmain( 2- استارت آپ بیت مین

بیت می��ن، س��ازنده  س��خت افزارهای اس��تخراج بیت کوی��ن )ASIC( و 
ارائه دهنده  س��ایر خدمات مرتب��ط با ارزهای دیجیت��ال، بالک چین و هوش 
مصنوعی اس��ت. دفتر اصلی استارت آپ بیت مین در بیجینگ، پایتخت چین 
واقع ش��ده است و در ش��هرهایی مانند سان فرانسیسکو، هنگ کنگ و شنزن 
شعبه دارد. استارت آپ بیت مین در سال ۲۰۱۳ توسط ژیهان وو و میکری ژان 
بنیان گذاری شد و پنج سال بعد به بزرگ ترین طراح جهانی مدارهای مجتمع 
با تخصص خاص )ASIC( تبدیل ش��د. عالوه  بر ای��ن، بیت مین بزرگ ترین 

 Antpool و BTC.com اس��تخرهای جهانی اس��تخراج بیت کوین یعن��ی
را مدیریت می کند. بیت مین اس��تارت آپی پیش��رو در اکوسیستم تکنولوژی 
بالک چین اس��ت که مجموعه ای از پلتفرم های بالک چین و استارت آپ ها را 

پشتیبانی می کند و حضوری فعال در توسعه  صنعت و جامعه دارد.
اس��تارت آپ بیت مین در سال ۲۰۱۸ به س��ود خالص ۷۴۲ میلیون دالری 
رسید و طبق گزارش تک کرانچ در سه ماهه  دوم همان سال به ارزش بیش از 

یک میلیارد دالر رسید و یونیکورن شد.
بیت مین از اواخر س��ال ۲۰۱۵ فعالیت خ��ود را در صنعت هوش مصنوعی 
)AI( آغاز کرد و اولین تراش��ه  یادگیری عمیق هوش مصنوعی را در در سال 
۲۰۱۷ و تح��ت برند Sophon عرضه کرد. این تراش��ه های هوش مصنوعی 
توانایی اپلیکیش��ن هایی مانند بینایی ماشین، مراکز داده، سوپرکامپیوترها و 

روباتیک را افزایش می دهند.
)Circle( 3- استارت آپ سرکل

س��رکل، پلتفرم آنالینی اس��ت که به کاربران اجازه می دهد نقل و انتقالت 
مالی خود را سریع تر و آسان تر انجام دهند. سرکل پی )Cicle Pay(، پلتفرم 
پرداخت موبایل این ش��رکت با اس��تفاده از  فن��اوری بالک چین، انتقال پول 
را تس��هیل و تس��ریع می کند و همچنین امکان نگهداری، ارس��ال و دریافت 
ارزهای س��نتی فیات را برای کاربران خود فراهم می کند. استارت آپ سرکل 
یک شرکت پرداخت نظیربه نظیر است که توسط جرمی آالیر و شان نویل در 

سال ۲۰۱۳ بنیان گذاری شد.
پلتفرم این شرکت مدل جدیدی از خدمات مالی را در سطح جهانی عرضه 
می کند تا کاربران معمولی، شرکت ها و کارآفرینان بتوانند فعالیت هایی مانند 
تجارت، س��رمایه گذاری و جذب س��رمایه را به ش��کلی مطمئ��ن و به صورت 
آنالین انجام دهند. دریافت س��رمایه از شرکت هایی مانند فیس بوک، گلدمن 
س��اکس و... در چند دور سرمایه گذاری کمک کرد این استارت آپ به یکی از 

یونیکورن های صنعت بالک چین تبدیل شود.
هدف از بنیان گذاری اس��تارت آپ س��رکل، توسعه و گس��ترش تکنولوژی 
رم��زارز  ب��ود تا همه  م��ردم در هر جای دنیا در س��اخت اقتصادی عادالنه تر 
و دسترس��ی پذیرتر مشارکت داشته باشند. این اس��تارت آپ در سال ۲۰۱۶ 
خدم��ات کیف پول بیت کوین را ب��رای خرید و فروش بیت کوین ارائه داد که 
هنوز ارائه  آن را متوقف نکرده اس��ت و تالش می کند خدماتی مرتبط با نسل 

بعدی فناوری بالک چین ارائه دهد.
)Robinhood( 4-  استارت آپ رابین هود

رابین هود یکی دیگر از اس��تارت آپ های یونیکورن صنعت بالک چین است 
که در س��ال ۲۰۱۳ بنیان گذاری ش��د و دفتر اصلی آن در کالیفرنیای آمریکا 
است. اپلیکیشن موبایل این استارت آپ، رابین هود نام دارد و به کاربران اجازه 
می دهد بدون پرداخت کارمزد، بورس اوراق بهادار آمریکا و رمزارزها را خرید 

و فروش کنند.
استارت آپ رابین هود با جذب س��رمایه  ۵۳۹ میلیون دالری، سال گذشته 
اع��الم کرد قصد دارد س��هام خود را به صورت عموم��ی عرضه کند. موفقیت 
رابین هود در عرضه  عمومی س��هام نقش مهمی در رش��د و پیشرفت صنعت 

بالک چین و فین تک خواهد داشت.
)Brave( 5- استارت آپ بریو

بریو، یک مرورگر رایگان و متن باز اس��ت که توسط شرکت نرم افزاری بریو 
و بر پایه مرورگر کرومیم ارائه ش��ده اس��ت. این ش��رکت قص��د دارد امنیت 
و س��رعت وب گردی را ب��رای کاربران افزایش دهد و همچنین س��هم درآمد 
تبلیغاتی را برای تولیدکنندگان محتوا افزایش دهد. درواقع هدف استارت آپ 
بریو این است که اکوسیستم تبلیغات آنالین را با استفاده از میکروپیمنت یا 
پرداخت های کوچک و یک راه حل جدید اشتراک گذاری درآمد، برای کاربران 

و ناشران بهتر کند.
بریو، اولین مرورگر مبتنی بر بالک چین دنیا اس��ت که بیش از ۲۰ میلیون 
 Hyperware بار دانلود ش��ده است. این استارت آپ در س��ال ۲۰۱۵ با نام
Labs در ایال��ت دل��ور آمریکا معرفی ش��د، س��پس با انتقال دفت��ر اصلی به 

کالیفرنیا نام خود را به بریو تغییر داد. دلیل شهرت مرورگر بریو، ایده  خالقانه  
آن، یعن��ی اختص��اص توکن های مخصوص به کاربرانی اس��ت که آگهی های 
 Basic ،تبلیغات��ی را حی��ن وب گ��ردی مش��اهده می کنن��د. این توکن ه��ا
Attention Token یا ب��ه اختصار، BAT نام دارند و قابل تبدیل به پول 

نقد در صرافی های رمزارز هستند.
کاربران با اس��تفاده از مرورگر بریو می توانند آگهی های متجاوز را مس��دود 
کنند و اجازه  دسترس��ی ب��ه اطالعاتی مانند موقعیت مکان��ی و فعالیت های 
پیش��ین خود را ببندند. این روزها حجم تبلیغات در وب س��ایت شرکت های 
بزرگی مانند گوگل و فیس بوک به ش��دت باال رفته اس��ت و استارت آپ بریو 

تالش می کند با ارائه  راه حلی خالقانه این مشکل را برطرف کند.
نس��خه  جدید مرورگر بریو، ویژگی جدیدی دارد که اجازه می دهد کاربران 
ن��وع آگهی های دلخواه خود را از میان آگهی های فروخته ش��ده و آگهی های 
مسدودش��ده انتخاب کنند؛ سپس شرکت ۵۵درصد درآمد حاصل از تبلیغات 
را به ناش��ران محتوا می دهد و خود ش��رکت و کاربران آن هر کدام ۱۵درصد 
س��هم می برند. کاربران همچنین می توانند بخشی از درآمد خود را از طریق 

پرداخت های کوچک به ناشران اهدا کنند.
اس��تارت آپ بریو، طبق گزارش تک کرانچ ۷۲ میلیون دالر از ش��رکت هایی 
و...   Founders Fund، Huiyin Blockchain Venture مانن��د 

سرمایه جذب کرده است.
)Tenx( 6- استارت آپ تِنکس

تنک��س، یک اس��تارت آپ مبتن��ی بر بالک چین اس��ت که در س��نگاپور 
بنیان گذاری ش��ده اس��ت و امکان ذخی��ره  امن رم��زارز را در یک کیف پول 
دیجیت��ال مبتنی بر ارز فراهم می کند. تنک��س عالوه بر کیف پول دیجیتال، 
ی��ک کارت فیزیک��ی به کاربران خ��ود ارائه می دهد ک��ه می توانند به کمک 
آن، ارزهای دیجیتال خود را حتی در فروش��گاه هایی که رمزارز نمی پذیرند، 

خرج کنند.
همان طور که می دانید، فروشگاه های کمی اجازه می دهند مردم با استفاده 
از رمزارزه��ا خری��د کنند و درواقع اس��تارت آپ تنکس این مش��کل را حل 
کرده اس��ت. کاربران با اس��تفاده از یک DSS )سیستم پشتیبانی از تصمیم( 
می توانند قوانینی مانند محدودیت مقدار خرید روی کارت های خود بگذارند 
و به این ش��کل، مخارج خود را مدیریت کنن��د. همچنین کاربران می توانند 
انتخاب کنند که از کدام رمزارز برای خرید اس��تفاده ش��ود یا درصدی برای 

مقدار استفاده از هر کدام تعیین کنند.
پلتف��رم تنکس درحال حاضر هیچ مبلغی بابت هر تراکنش کس��ر نمی کند 
و تنه��ا هزینه ای ک��ه کاربر باید پرداخت کن��د، ۱۵ دالر برای دریافت کارت 
فیزیک��ی و ۱.۵ دالر برای کارت دیجیتال اس��ت. همچنین کاربرانی که قصد 
ندارند در س��ال بیش از هزار دالر تراکنش مالی داش��ته باش��ند، باید ساالنه 

۱۰ دالر پرداخت کنند. برخی ویژگی های ایمنی پلتفرم تنکس عبارتند از:
• احراز هویت دو مرحله ای برای حفاظت از تمامی حساب ها

• مدیریت چند امضایی ذخیره س��ازی س��رد )ذخیره س��ازی سرد به کیف 
پول های دیجیتالی گفته می ش��ود که مستقل از نوع اتصال به اینترنت است 
و نمی ت��وان از راه دور آن را ه��ک کرد( برای حفظ ایمنی حس��اب کاربر در 

بلندمدت
• ذخیره سازی اس��تاندارد کلید خصوصی برای هر کیف پول تنکس که به 

کاربران اجازه می دهد کلیدها را خودشان ذخیره کنند
• ارسال نوتیفیکیشن ایمیلی برای هر فعالیتی که در حساب کاربر انجام می شود

• رمزگذاری داده ها
• رمزگشایی با اثر انگشت در دستگاه های موبایل

طبق گ��زارش تک کرانچ، اس��تارت آپ تنکس بی��ش از ۱۵۹ میلیون دالر 
سرمایه جذب کرده است و قصد دارد ابزارهای جدیدی را برای کسب وکارها، 

استارت آپ ها و بازرگانان توسعه دهد.
)Status( 7-  استارت آپ استاتوس

اس��تاتوس، یک مرورگر، پیام رس��ان و کیف پول رمزارز است که قصد دارد 

ارتباطی ایمن را برای کاربران خود فراهم کند. نرم افزار اس��تاتوس ش��بیه به 
پیام رسان تلگرام است اما پلتفرمی پیچیده تر دارد. این نرم افزار، روشی آسان 
را برای کاربران فراهم می کند تا با اپلیکیشن های غیرمتمرکز روی بالک چین 

اتریوم تعامل داشته باشند.
اپلیکیش��ن های غیرمتمرکز )DApps( بع��د از پیدایش اتریوم )پلتفرمی 
برای س��اخت آنها( محبوبیت پی��دا کردند. درحال حاضر هزاران اپلیکیش��ن 
غیرمتمرکز زیادی وجود دارد و هر قدر توانایی های بالک چین اتریوم بیش��تر 
می ش��ود، تعداد اپلیکیش��ن های غیرمتمرکز و پروژه های آن نیز بیشتر شده 
اس��ت و دنبال کردن اپلیکیش��ن های دلخواه کاربران س��خت تر می شود. این 
دقیقا همان جایی اس��ت که استاتوس وارد عمل می شود و به کاربران اجازه 
 iOS می دهد با این اپلیکیش��ن های غیرمتمرکز روی گوش��ی های اندروید و
تعامل داش��ته باش��ند؛ به این صورت که دس��تگاه های متص��ل، به نودهای 
کالینت س��بک در ش��بکه  بالک چین اتریوم تبدیل می ش��وند و درنتیجه با 
دسترس��ی  به اکوسیستم اتریوم از هر نقطه  دنیا می توانند مورد استفاده قرار 

بگیرند. ویژگی های ارائه شده توسط استاتوس عبارتند از:
• اپلیکیش��نی که کاربران می توانند با اس��تفاده از آن چت کنند، معامالت 

تجاری انجام دهند و به اپلیکیشن های غیرمتمرکز دسترسی داشته باشند
• ایجاد محیطی برای اس��تارت آپ های نیازمند س��رمایه، حمایت قانونی و 

آموزش
• ایجاد محیطی س��اده برای توس��عه دهندگانی که قصد دارند اپلیکیش��ن 

غیرمتمرکز خود را بسازند
• محی��ط توس��عه دهنده یکپارچه ب��رای ارائه خدمات آموزش��ی در مورد 

اپلیکیشن های غیرمتمرکز
استاتوس طوری طراحی ش��ده است که هم عملکرد یک مرورگر اتریوم و 
هم یک پلتفرم پیام رسان غیرمتمرکز را داشته باشد. شرکت با استفاده از این 
سیس��تم ترکیبی قصد دارد تعداد کاربران خود را افزایش دهد و از طرفی به 

مأموریت و اصول اتریوم نزدیک باشد.
پیام رس��ان این نرم افزار، ابزاری اس��ت که کاربران سراسر جهان می توانند 
از آن اس��تفاده کنند و معامالت خصوصی ایمنی با یکدیگر داش��ته باش��ند. 
ازطرف دیگ��ر، مرورگ��ر این نرم اف��زار می تواند ه��ر اپلیکیش��ن غیرمتمرکز 
س��ازگاری را اجرا کند. استاتوس متن باز است و هر توسعه دهنده ای می تواند 
اپلیکیش��ن های خود را هرموقع بخواهد، در فهرست وارد کند. طبق گزارش 
تک کرانچ، استارت آپ استاتوس تابه حال ۹۹ میلیون دالر سرمایه جذب کرده 

است.
)MobileGo( 8- استارت آپ موبایل گو

موبایل گ��و یکی از اس��تارت آپ های جال��ب و موفق بالک چین اس��ت که 
توس��ط عده ای توس��عه دهنده  جوان و با هدف ترکیب صنعت بازی با فناوری 
بالک چین بنیان گذاری ش��د. موبایل گو پلتفرم رمزارز بازی اس��ت که امکان 
دسترس��ی به ۵۰۰ بازی را به طور رایگان فراهم می کند. صنعت بازی بس��یار 
سودمند است و فرصت های زیادی برای ادغام فناوری ها و ساخت تجربه  بهتر 

برای کاربران وجود دارد.
بازی هایی مانند فورتنایت و پابجی نش��ان داده اند که کاربران به بازی های 
چند کاربره و تعاملی با س��ایر کاربران از سراس��ر جهان عالقه دارند. به عنوان 
مثال، فورتنایت پایگاهی متراکم از ۲۰۰ میلیون کاربر دارد و تابه حال بیش از 
۱.۲ میلیارد دالر فروش داشته است. استارت آپ موبایل گو نیز مدل مشابهی 
در پلتف��رم خود ارائه می دهد و کارب��ران با بازی کردن در این پلتفرم، اعتبار 
رمزارزی به نام Gshare Gold دریافت می کنند. کاربران با استفاده از اعتبار 
خود وارد مسابقه می ش��وند و می توانند توکن های MGO برنده شوند؛ این 
 Myetherwallet یا Lumi، Coinomi توکن ها در کیف پول هایی مانند
قابل ذخیره س��ازی بوده و با رمزارزهای��ی مانند HitBTC، DigiFinex یا 
Bitfindex قاب��ل تعویض هس��تند. طب��ق گزارش کرانچ بیس اس��تارت آپ 

موبایل گو تابه حال ۴.۵ میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.
zoo mit :منبع

معرفی تعدادی از استارت آپ های موفق حوزه بالک  چین
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امروزه، یادگیری مس��تمر و حتی مادام العمر ب��ه یکی از معیارهای 
ضروری در موفقیت صاحبان کسب وکار و تیم آنها تبدیل شده است.

شکیل اونیل، چه ارتباطی با این نام مشهور برقرار می کنید؟ احتماال 
ن��ام او را در میان بزرگ ترین بازیکنان بس��کتبال جهان دیده اید یا با 
ش��نیدن اس��م او قد و وزنش را تصور می کنی��د: ۲.۱۶ متر قد و ۱۴۷ 
کیلوگرم وزن. ش��اید هم او را به عنوان کارش��ناس ورزش��ی یا مجری 
برنام��ه  Inside the NBA می شناس��ید. اونیل در تمام این نقش ها 
ش��ناخته ش��ده اس��ت؛ اما مهم تر از ه��ر چیز، او کل عم��ر خود را به 

یادگیری اختصاص داده است.
اونی��ل در س��ال ۱۹۹۲، دانش��گاه ایالتی لویزیانا را ت��رک کرد تا به 
NBA ملحق ش��ود، اما همان زمان به مادرش ق��ول داد روزی حتما 
تحصی��الت خ��ود را ادامه ده��د. در س��ال ۲۰۰۰ و زمانی که در تیم 
لس آنجل��س لیکرز بازی می کرد، توانس��ت از طریق دوره های آموزش 

از راه  دور مدرک لیسانس خود را دریافت کند.
سپس، تحصیالت خود را ادامه داد و مدرک دکترای MBA گرفت 
و در ادامه، درباره  فیلم برداری و ورزش های رزمی ترکیبی مطالعه کرد. 
او در مجموعه وس��یعی از نقش های تلویزیونی ظاهر ش��د و پنج آلبوم 
استودیویی منتش��ر کرد و حتی افسر پلیس شد، بااین حال تمام اینها 
برایش کافی نبود و حاال به کارآفرین و سرمایه گذار تبدیل شده است.

اونیل عاش��ق تجربه های جدید اس��ت و داس��تان او نشان می دهد 
هیچ وقت برای توس��عه  چشم انداز دیر نیست. یادگیری حتی با گذشت 
زمان زیادی از فارغ التحصیلی دبیرس��تان و دانش��گاه، نقش��ی مهمی 
در زندگ��ی افراد ایفا می کند. به گفته جیم ران، س��خنران انگیزش��ی، 
موفق تری��ن افراد جهان افرادی هس��تند که تمام عمرش��ان را صرف 
یادگیری می  کنند و تحصیالت مس��تمر را مس��ئولیت خود می دانند. 
تحصیالت رسمی حس امید به زندگی و خودآموزی حس خوشبختی 

را افزایش می دهد.

چرا دانش ارزشمند است؟
فلس��فه  ذهن مفهومی به معنای ذهنیت تازه کار دارد. در این مفهوم، 
انسان باید به موقعیت های جدید وارد شود و به عنوان شخصی تازه کار 
یا مبتدی تجربه کس��ب کند. در این فلس��فه، ذهن بای��د باز و آماده  
پذیرش ایده ها و دیدگاه های تازه باش��د. رویکرد ذهن تازه کار می تواند 

به افزایش خالقیت، تواضع و قدردانی منجر شود.
ایتکین تانک، رئیس و بنیان گذار ش��رکت JotForm و نویس��نده  
اصل��ی این مقاله، در ش��رکت خ��ود معموال با هدف اش��تراک گذاری 
مهارت ها و استراتژی های جدید و توسعه چشم انداز به دنبال مشاورانی 
 SEO در س��طح جهانی اس��ت. برای مثال، تانک در زمینه هایی مثل
یا زمینه های دیگری که تخصص الزم را ندارد، از این روش اس��تفاده 

می کند. 
تانک به عنوان مدیرعامل و کارآفرین ش��رکت همیشه برای افزایش 
اطالعاتش تالش می کند. او بالگ های مختلف و سایت های صنعتی و 
انتشارات استارت  آپ را مطالعه می کند و همیشه کتاب با خود به همراه 
دارد و س��عی می کند حضور فعال خود در انجمن های متعدد بحث را 

حفظ کند.
در اقتصاد اطالعاتی کنونی، یادگیری مس��تمر انتخابی نیس��ِت بلکه 
ضرورت اس��ت. به گفته  پیتر دیاماندیس، س��هولت دسترسی و کاهش 
اعتبار پول باعث می ش��ود کاالها و خدم��ات روزبه روز ارزان تر و حتی 
گاهی رایگان شوند. برای مثال، سایت Craiglist سهولت طبقه بندی 
را افزایش داده یا iTune صنعت موسیقی را رایگان کرده و مهم تر از 
هر چیز گوگل جمع آوری داده ها و پژوهش و دسترسی به اطالعات را 

تقریبا رایگان و بی ارزش کرده است.
درمقابل، ارزش اطالعات روزبه روز بیش��تر می شود؛ به ویژه وقتی به 
نوآوری منجر یا برای بهبود فناوری های جدید از آن اس��تفاده ش��ود. 
به همین دلیل، یادگیری مهم ترین س��رمایه گذاری در کسب وکار است. 

صرف نظ��ر از اینکه بازاریاب��ی دیجیتال بخوانید یا زب��ان جدیدی یاد 
بگیرید، باید بیاموزید چگونه یادگیرنده  خوبی باشید.

استراتژی هایی برای یادگیری بهتر
فراشناخت )آگاهی از شناخت خود( به تفکر درباره  تفکر خود گفته 

می شود. اوریچ بوسر، مشاور و مؤلف، دراین باره می گوید:
الزم است همیشه سؤال هایی این چنینی از خود بپرسیم: آیا واقعا به 

این ایده می رسم؟ آیا می توانم آن 
را برای یکی از دوس��تانم توصیف 
کنم؟ هدف من چیس��ت؟ آیا نیاز 
به دانش پس زمینه دارم یا تمرین 

بیشتر؟
مانند  فراش��ناختی  فرآیندهای 
برنامه ری��زی و نظ��ارت و تفک��ر 
می توانند به بهبود یادگیری منجر 
ش��وند )عالوه بر هوش و زمانی که 
ص��رف ی��ک موض��وع می کنید(. 
مارس��ل وینمن، مدیر آموزش��ی 
فراشناخت،  مؤسس��ه   پژوهشی  و 
براساس بررسی های دو دهه اخیر 
به این نتیجه رس��یده مهارت های 
فراش��ناختی مناسب می توانند به 
انجام وظایف  یادگیری سریع تر و 

ناآشنا کمک کنند.
روش  درب��اره  تفک��ر  نکت��ه: 
اگ��ر  دارد.  اهمی��ت  یادگی��ری 
به دنب��ال رش��د کس��ب وکار خود 
هس��تید و می خواهی��د در فضای 
رقاب��ت باق��ی بمانید و ن��وآوری 
داش��ته باش��ید، باید به یادگیری 
ادامه دهید. در ادامه، چهار روش 
ب��رای ادام��ه  تحصی��ل و آموزش 

روزانه ارائه می کنیم.
۱. تکرار

تمام افراد در مرحله ای از زندگی خود باید آزمون بدهند یا مطلبی را 
ارائه کنند. معموال با نزدیک شدن به ضرب االجل یا مهلت تعیین شده، 
س��رعت جذب اطالعات هم افزایش پیدا می کند، اما مرور اطالعات در 

چند جلسه  مجزا یا روش تکرار فاصله دار مؤثرتر است.
به نق��ل از ج��ان مدینا، مؤلف کت��اب قوانین مغ��ز، تنظیم اطالعات 
تک��راری در چند بازه بهترین روش برای به خاطر س��پردن آنها اس��ت. 
یادگیری تنها زمانی به ثمر می رس��د ک��ه به جای واردکردن یک جای 

اطالعات جدید، آن را به تدریج وارد مغز کنید.
برای مثال، فرض کنید می خواهید زبان ژاپنی یاد بگیرید. براس��اس 
روش تک��رار فاصل��ه دار، باید برنام��ه ای مروری تنظی��م کنید. هر روز 
زمانی را برای مطالعه کنار بگذارید که می تواند بین واژگان و دس��تور 
زبان متغیر باش��د. مطالعه ی بی وقفه  ۳۰ دقیقه ای بهترین روش برای 

به خاطرسپردن است.
س��پس، درباره  روش ذخیره سازی و س��ازماندهی اطالعات تصمیم 
بگیرید. فلش کارت های قدیمی ش��اید مؤثر باش��ند، ام��ا می توانید از 
 Duolingo یا Evernote ی��ا SuperMemo نرم افزارهایی مثل
هم اس��تفاده کنید. در مرحله آخر، روشی برای ردیابی پیشرفت خود 
پیدا کنید؛ زیرا مش��اهده  پیشرفت  انگیزه ادامه  کار را افزایش می دهد. 
یادگی��ری ب��ا روش تکرار فاصله دار س��ریع تر می ش��ود و عالوه بر این 

اطالعات وارد حافظه  بلندمدت می شوند.
۲. انعکاس

مغ��ز برای یکپارچه س��ازی اطالعات به زمان و فض��ا نیاز دارد. برای 

مثال، خواب امکان استراحت کامل شناختی را فراهم می کند. در زمان 
خ��واب، مغز اطالعات را یکپارچه  می کند. براس��اس پژوهش��ی که در 
س��ال ۲۰۱۶ روی افرادی انجام شد که زبان خارجی مطالعه می کنند، 
مش��خص شد خوابیدن بین جلس��ه های یادگیری نه تنها زمان تمرین 
را کاه��ش می دهد؛ بلکه به بهبود حافظ��ه  بلندمدت کمک می کند و 
درمقاب��ل، کم خوابی یا بی خوابی می تواند قابلی��ت یادگیری را مختل 

کند.
مت��رادف  یادگی��ری  البت��ه، 
حفظ کردن نیست؛ بلکه چگونگی 
پردازش و کاربرد اطالعات اهمیت 
تص��ور  اف��راد  از  بس��یاری  دارد. 
می کنند فق��ط در صورت فعالیت 
و آمادگی ذهنی می توانند ایده ها 
و مفاهی��م جدید را وارد مغز خود 
کنند، اما ذهن در شرایط آرامش 
پذیرای  بیش��تر  فعالیت نکردن،  و 

اطالعات جدید است.
برای مثال، شاید بارها زیر دوش 
یا هنگام شستن ظرف ها یا باغبانی 
به مطلبی پی برده  و ناگهان گفته 
باش��ید »آهان«. به گفته  اس��کات 
بری کاف��ن، کارش��ناس بهره وری، 
در س��ال ۲۰۱۶ حدود ۷۲درصد 
از اف��راد هن��گام دوش گرفتن به 
افکار  ایده های خالقانه رس��یدند. 
خالقانه ممکن است هنگام انجام 
کارهای غیرمرتبط یا فعالیت های 
روزمره هم به ذهن برسند. در این 
ش��رایط، مغز س��عی می کند بین 
برقرار  ارتباط  اطالعات مختلف��ی 
کند که تاکنون جذب کرده است.
بعضی از ایده های درخشان هم 
در ط��ول تعطیالت ی��ا بالفاصله 
پس ازآن به ذهن می آیند؛ به همین دلیل، اس��تراحت یکی از معیارهای 
مهم موفقیت صاحبان کس��ب وکار و تیم آنها اس��ت. الکس سوجونگ 
کیم پانگ، مؤلف کتاب استراحت: کار کمتر، دستاورد بیشتر می گوید:
اگر خس��ته هس��تید، به خواس��ته  خود اهمیت دهید و استراحت کنید. 
کارهای زیاد خود را کنار بگذارید و زمانی را به اس��تراحت اختصاص دهید. 
استراحت را جدی بگیرید و نگذارید افراد دیگر این موهبت را از شما بگیرند.

۳.  تدریس
آلبرت اینش��تین می گوید: اگر نمی توانید موضوعی را به زبان ساده 

توصیف کنید؛ یعنی آن را به خوبی یاد نگرفته اید.
این جمله  هوشمندانه از مردی درخشان و معلمی است که به اعتقاد 
او، بهترین روش یادگیری، توصیف آن برای شخص دیگری است. این 
روش بر اصل هرم یادگیری اس��توار است که براساس آن، ۹۰درصد از 
آموخته ها در تدریس آن به دیگران یا کاربرد س��ریع اطالعات به دست 

می آید.
درمقابل، تنها ۱۰درص��د از آموخته ها صرفا با مطالعه و ۵درصد آن 
در سخنرانی به دست می آیند؛ ازاین رو، کاربرد اطالعات اهمیت زیادی 
دارد. در روش فینمان از برنامه فوری اس��تفاده می شود )نام این روش 
از نام فیزیک دان برنده  جایزه  نوبل، ریچارد فینمان گرفته شده است(. 
ای��ن روش در چند مرحله  س��اده به یادگیری عمیق و س��ریع کمک 

می کند:
مطلب را به کودک آموزش دهید و ش��کاف های اطالعاتی را مرور و 
شناس��ایی و آن را به داستانی ساده و مستقیم تبدیل کنید. سپس، به 

شخص دیگری منتقل کنید.
تانک در JotForm از روش همکاری مشترک برای انتقال مفاهیم 
اس��تفاده می کند. این روش برای سپردن وظایف به سایرین به منظور 
صرفه جوی��ی در وقت و پرداختن به کارهای مهم تر مفید اس��ت. تانک 
برای انتقال مفهوم یا آموزش کار مدنظر، کنار کارمند خود می نش��یند 
و او را راهنمای��ی می کند؛ بدین ترتی��ب می تواند به عیب های خود پی 

ببرد.
۴. انتقال

ایالن ماس��ک، کارشناس��ی میان رش��ته ای اس��ت که در اواسط ۴۰ 
سالگی توانس��ت به جایگاه مدیریتی ش��رکت های چندمیلیون دالری 
در زمینه ه��ای نرم افزار، انرژی، حمل ونقل و هوافضا دس��ت پیدا کند. 
باوجوداین، او چگونه توانس��ت در تمام این زمینه ها به موفقیت برسد؟ 
او از روش انتقال یادگیری برای انتقال دانش خود از زمینه ای به زمینه  

دیگر استفاده کرد.
ب��رای مث��ال، اگ��ر درزمین��ه  ف��روش مه��ارت داری��د، از آن برای 
سرمایه گذاری استفاده کنید یا از روش توجه برای رهبری نشست های 
تیم��ی بهره ببرید. در این روش، با بی نهایت انتخاب روبه رو هس��تید. 
ماس��ک از فرآیندی دومرحله ای برای انتقال یادگیری اس��تفاده کرد: 
در درج��ه  اول اطالعات خود را به اصول ابتدایی و اصلی تجزیه کرد و 

سپس، در زمینه جدید آنها را بازسازی کرد.
ازآنجا که هر زمینه ای با فناوری ادغام می ش��ود، ماش��ین ها خیلی زود 
جایگزین محصوالت و خدمات می شوند. تنها متفکران چندبعدی با دانش 
چندرش��ته ای می توانند در چنین بازاری رش��د کنند. کارآفرینان دنیای 
جدید با مزیت های واضحی روبه رو هس��تند، اما توانایی تحلیل و نوآوری 
و تطبیق به تمایز آنها منجر می شود، بنابراین یادگیری مادام العمر شکیل 

اونیل، روش مطمئنی برای حفظ ارتباط با بازار است.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

چرا یادگیری مستمر برای کارآفرینان و تیم آنها ضروری است؟
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استارت آپ دانشجویی، سرگرمی بچه پولدارها یا کارآفرینی به توان تحمل
»استارت آپ« این روزها اصطالحی آشنا به ویژه برای دانشجویانی است که می خواهند قبل از پایان تحصیالت شان کاری در شأن 

خودشان و البته با درآمد مناسب و متناسب با رویاهای شغلی شان دست و پا کنند.
به گزارش ایسنا، در واقع»استارت آپ« به بخش مهمی از فعالیت های دانشجویی در ایران تبدیل شده و امروزه کمتر دانشگاهی 
را می توان یافت که در سال حداقل یک رویداد استارت آپی برگزار نکند؛ رویدادهایی که طی آن دانشجویان ایده های خود را مطرح 

می کنند و مسئولین )و شاید سرمایه گذاران( حاضر در جلسه نیز قول حمایت می دهند.
ایده های استارت آپی باید در مدت زمانی بسیار کوتاه و شاید حتی در عرض یک دقیقه برای سرمایه گذار مطرح شوند، در واقع 
مدل کار اینگونه اس��ت: تصور کنید ش��ما یک جوان صاحب ایده هستید و یک سرمایه گذار ثروتمند را جلوی برجش می بینید، 
باید همزمان با او سوار آسانسور شوید و تا زمانی که آسانسور به طبقه آخر برج برسد، ایده خود را توضیح دهید و او را مجاب به 

سرمایه گذاری روی ایده خود کنید.
راه اندازی کسب و کارهای نوپا عالقه بسیاری از دانشجویان است و طبیعتاً در شرایطی که هم وضعیت اقتصادی کشور چندان 
مطلوب نیست و اکثر دانشجویان آینده شغلی مطمئن و روشنی پیش روی خود نمی بینند و هم نظام آموزشی دانشجویان را در 
صندلی رش��ته هایی می نش��اند که عالقه ای به آن ندارند، مسلم است که دانشجو باید به دنبال کسب مهارت یا راه اندازی کسب و 

کاری برای خود برود تا در آینده روی پای خودش بایستد.
گاهی نقطه سرخط!

مهدی یکی از دانشجویان فعال در این حوزه است، پای ثابت رویدادهای استارت آپی. بچه بازار است و خوب می تواند سود و زیان 
یک کار را تشخیص دهد. در این یکی دو سال اخیر چندتایی استارت آپ راه انداخته است، مثل تولید گلدان های زینتی، گلدان هایی 

عمودی و شیک و مدرن که به سبکی جدید طراحی می شوند.
در فضای مجازی تبلیغ می کند و سفارش مشتریان را درب منزل تحویل می دهد، اهل دستگیری از دیگران هم هست، آن هم نه 
از نوع ماهی دادن، بلکه ماهیگیری یاد می دهد. خیلی کمک کرد تا چند نفر از دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد برای خودشان 
کارگاهی جهت تولید پوشاک راه اندازی کنند؛ دانشجویانی بسیار فقیر که حتی برای کرایه تاکسی هم در مضیقه قرار داشتند، اما 
پس از پیگیری زیاد و از پیش این مسئول به سراغ آن یکی مسئول رفتن، باالخره موفق شدند چند تا چرخ خیاطی جور کنند تا 

در یک مغازه کوچک که هر لحظه امکان فروریختن سقف آن وجود دارد، به تولید پوشاک بپردازند.
مهدی می گوید: هرچند شرایط این دانشجویان خیلی بد است و با این وضعیت بازار پوشاک و سلطه پوشاک وارداتی، رشد این 
بچه ها خیلی هم سریع نیست، ولی آدم را یاد کارآفرینان بزرگ می اندازند که با هزار بدبختی و مشکل توانستند کارهای مهمی 

انجام دهند.
مهدی هم مانند اکثر مردم این روزهای ایران از مسئولین گله دارد و حمایت آنان از کسب و کارهای نوپای دانشجویی را کافی 
نمی داند و می گوید »س��ختی کار باعث می شود بس��یاری از دانشجویانی که وارد استارت آپ ها می شوند، پس از مدتی قید کار را 

بزنند و برگردند به خانه اول.«
محمد یکی دیگر از دانشجوهای فعال استارت آپی است، می گوید که این روزها راه اندازی یک استارت آپ بسیار پرهزینه است و 
اصالً و ابداً در توان یک دانشجوی ساده نیست، مگر اینکه طرف بچه پولدار باشد. به عالوه راه اندازی یک استارت آپ زیرساخت بسیار 

قوی نیاز دارد که تأمین آن هم یک پروسه بسیار زمانبر است و شاید پنج سال طول بکشد.
محمد در ادامه می گوید: پارک علم و فناوری و شرکت های دانشجویان نیز بسیار سخت از استارت آپ ها حمایت می کنند و جذب 
س��رمایه گذار و همچنین کس��ب مجوز، زمان بسیاری از دانشجو می گیرد، به عالوه اینکه نهایتاً بخش عمده سود را هم خودشان 

برمی دارند به صورتی که به شخص یا تیم ایده پرداز عماًل چیزی نمی رسد.
او می گوید که حتی ش��اهد بوده اس��ت که در ازای حمایت از یک طرح، س��رمایه گذار ۹۷درصد س��ود را خودش برداشته و به 

ایده پرداز تنها ۳درصد سود تعلق گرفته است.
محمد اعتقاد دارد که راه اندازی یک استارت آپ کار بسیار سختی است و اگر می خواهی موفق شوی باید قید همه چیز را بزنی، 

تمام تمرکزت را بگذاری روی آن کار و یک تیم خوب دور خودت جمع کنی.
اما دکتر محمد رفیعی، رئیس پارک علم و فناوری استان، نظر دیگری دارد.

وی می گوید که پارک علم و فناوری براساس یک آیین نامه که به تصویب دانشگاه های استان هم رسیده است، یک برنامه مدون 
برای حمایت از برگزاری و جذب گروه های بیرون آمده از دل استارت آپ ها دارد.

وی افزود: براساس این آیین نامه ما ۵۰درصد از کل هزینه برگزاری استارت آپ و همچنین جذب تمام گروه های منتخب را جدا 
از تشریفات جذبی که برای مراکز رشد وجود دارد، تقبل می کنیم و عماًل شرایطی ایجاد کرده ایم که استارت آپ ها هم در دانشگاه ها 

یا بقیه سازمان ها راحت برگزار شوند و هم اینکه برگزیدگان در قسمت های مختلف پارک یا مراکز رشد مشغول شوند.
به گفته وی، هر استارت آپی با توجه به موضوع و جایی که برگزار می شود، قائدتا متفاوت با دیگر استارت آپ هاست. ویژگی اصلی 
استارت آپ ها ریسک پذیری، اثرپذیری و رشد سریع واحد بیرون آمده از دل استارت آپ است. قائدتا استارت آپ براساس ایده ای که 

گروه یا فرد دارند باید سریع رشد کند، این باید ویژگی اصلی یک استارت آپ باشد.
وی اظهار داشت: پارک علم و فناوری استارت آپ های منتخب را جذب می کند تا در قسمت های مختلف پارک به عنوان یک 
واحد فناور جذب شوند. روال پارک بدین شکل است که یک ایده یا یک مفهوم که وارد پارک می شود، در سه قسمت پیش رشد، 
رشد یا خود پارک مشغول به فعالیت می شود، برنامه ای که ما داریم این است که خود استارت آپ ها را به عنوان مراکز رشد وارد 
پارک کنیم. رفیعی درباره بحث تقسیم سود و موضوع تقسیم سود ۹۷ به ۳درصدی هم اظهار داشت: تقسیم سود به شکل توافقی 
است و اصل مطلقی در این خصوص وجود ندارد، البته فکر نمی کنم اینقدر اختالف وجود داشته باشد. اصوالً چیزی که در ذهن 
من است ۴۰ به ۶۰است. در هر صورت تقسیم سود براساس تصمیم خود استارت آپ هاست، چون به عنوان یک واحد فناور جذب 
می شوند، حاال برحسب اینکه آن واحد فناور بعداً مسئولیت محدود باشد یا مسئولیت نامحدود و همینطور حسب سهامی که به 
ش��رکت های سرمایه گذار می دهند، تقسیم سود ش��کل می گیرد. وی افزود: اینجا شتاب دهنده ها به عنوان شرکت هایی که روی 
اس��تارت آپ های در حال رشد س��رمایه گذاری می کنند نیز نقش دارند. استارت آپ ها باید تصمیم بگیرند که می خواهند سهام را 
خودشان داشته باشند یا اینکه با شتاب دهنده ها وارد مذاکره شوند و قسمتی از سودشان را به شتاب دهنده بدهند تا از شتاب دهنده 
تسهیالت دریافت کنند. به گفته وی، شتاب دهنده ها شرکت های مستقل و خصوصی هستند و عضو پارک نیستند ولی در پارک 

شرایط دیگری جهت کمک به واحدهای فناور نوپا مهیا شده که تحت عنوان »صندوق پژوهش و فناوری« فعالیت می کند.
وی افزود: استارت آپ ها گاهی می توانند در قسمت سرمایه گذاری به این صندوق مراجعه کنند. پارک علم و فناوری سهامدار این 
صندوق است، ولی سودی از این سرمایه گذاری نمی برد، هدف ما تنها حمایت است. سود ما این است که این واحدها مستقل شوند 
و بهره وری ش��هر، اس��تان و کشور را افزایش دهند. در حال حاضر پارک علم و فناوری توجه ویژه ای به استارت آپ ها دارد و آینده 
استارت آپ های استان را بسیار عالی و روشن می بینم. به گزارش ایسنا، شکی نیست که استارت آپ های دانشجویی می توانند نقش 
مهمی در بهبود وضعیت فعلی کشور و ساخت آینده ای روشن برای ایران ایفا کنند. البته دانشجویان گله مندند و حمایت ها را کافی 
نمی دانند و پروسه به ثمر رسیدن ایده شان را بسیار زمان بر می دانند، مسئولین اما وضعیت را اینقدرها هم تاریک نمی بینند. این 
دیالکتیک مسئولین و مردم را در ایران امروز تقریباً در همه جا شاهد هستیم، حال اینکه سرانجام چه بشود و کار استارت آپ های 
دانش��جویی به کجا بکش��د، شاید باید کمی فرصت داد، منتظر ماند و دید. دانش��جویان همچنان به برگزاری استارت آپ ها ادامه 

می دهند و نمی توان منکر شد که شرکت های مهمی از دل همین رویدادهای استارت آپی دانشگاه ها بیرون آمده است.
البته طبیعتاً بازدهی اس��تارت آپ های دانش��جویی می تواند بیشتر ش��ود و باید به این امر کمک کرد چراکه در شرایط کنونی 

ناامیدشدن حتی یک دانشجوی فعال در حوزه استارت آپ ها خسارت بزرگی برای کشور محسوب می شود.
ایران امروز برای خروج از وضعیت فعلی اقتصاد به نیروی تک تک افراد به ویژه دانشجویان و فارغ التحصیالن نیازمند است و امید 

است که حمایت دستگاه ها و تعداد سرمایه گذاران خصوصی آنقدر زیاد شود که هیچ ایده ای در این سرزمین هدر نرود.
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دانشمندان به تازگی دریافته اند داشتن هدف در زندگی می تواند 
عمر انس��ان را طوالنی کند؛ یافته ای که با پژوهش انجام شده روی 

مفهوم ایکیگای همخوانی دارد.
معن��ا و مفهوم زندگی موضوعی اس��ت که هزاران س��ال ذهن 
فالسفه را درگیر کرده و هنوز پاسخ روشن و واحدی برای آن پیدا 
نشده اس��ت؛ هرچند دانشمندان دریافته اند داشتن هر نوع هدف، 
عامل اصلی س��المتی و خوش��ی محسوب می ش��ود. پژوهشی در 
۲۴مه در JAMA Current Open منتش��ر شده که به رابطه  
بین  داش��تن هدف و زندگی طوالنی اش��اره می کند. پژوهشگران 
دانشکده سالمت عمومی از دانشگاه میشیگان با بررسی داده های 
حدود ۷هزار نفر از افراد باالی ۵۰ س��ال دریافتند هدف قدرتمند 
در زندگ��ی با کاهش مرگ ومی��ر ارتب��اط دارد و زندگی هدفمند 

می تواند برای سالمتی مفید باشد.
پژوه��ش جدید مبتنی ب��ر داده های 
افرادی اس��ت که در مطالعه  بلندمدت 
آمری��کا  س��المتی  و  بازنشس��تگی 
 American Health and(
ثبت ن��ام   )Retirement Study
کرده ان��د. پژوه��ش اصل��ی وضعی��ت 
سالمت روانی و سالمت فیزیکی و علل 
مرگ شرکت کنندگان را بین سال های 

۲۰۰۶  تا ۲۰۱۰ بررسی کرده بود.
طب��ق تحلی��ل جدید پژوهش��گران، 
افرادی ک��ه در پرسش��نامه های روانی 
خود به هیچ هدفی اشاره نکرده بودند،  
در  مقایس��ه  با افرادی ک��ه برای تحقق 
اهداف ش��ان برنام��ه  داش��تند، احتمال 
مرگ شان بیش��تر بود. درواقع، احتمال 
مرگ افراد بدون هدف دوبرابر بیش��تر 
از افراد هدفمن��د و باانگیزه بود. به نظر 
می رس��د هدف در زندگی بسیار بیشتر 
از جنس��یت یا نژاد یا سطح تحصیالت 
می توان��د بر ط��ول عمر اثر بگ��ذارد و 
اهمیت آن در کاهش خطر مرگ حتی 
از مصرف نکردن الکل و سیگارنکشیدن 
یا ورزش نکردن منظم نیز بیشتر است.

جالب اس��ت ک��ه پژوهش یادش��ده 
نش��ان می دهد داش��تن هر نوع هدفی 
بهتر از بی هدف بودن اس��ت؛ هرچند در 
این تحلیل، دلیل این امر بررسی نشده 

که چرا افراد احس��اس هدفمندی می کنن��د، بنابراین ظاهرا مهم 
نیس��ت چه عاملی به افراد انگیزه می دهد. عشق به پرورش گل یا 
رش��د و پیشرفت فرزندان یا عالقه به کاری که انجام می دهند، هر 
چیزی می تواند هدف زندگی باشد. درواقع، مهم این است که افراد 
با داش��تن هدف، در برابر زندگی هیجان زده ش��وند و انگیزه پیدا 
کنند. بااین حال، کس��انی که هیچ هدف��ی در زندگی ندارند، نباید 
ناامید شوند؛ زیرا طبق همین پژوهش می توان این نیروی محرکه 
را به وج��ود آورد. پژوهش��گران می گوین��د: تع��دادی از مداخالت 
به منظور ارتقای هدف از زندگی به وجود آمده اند. تحلیل های قبلی 
دریافته اند کارهای داوطلبانه، سالمت  درمانی، مدیتیشن و آموزش 
ذهن آگاهی می توانند هدفمندی بیشتری در زندگی ایجاد کنند و 

کیفیت زندگی را ارتقا دهند و بر سالمت فیزیکی تأثیر بگذارند.
پژوهش آتی باید بررس��ی کند این نوع مداخالت چه  زمانی باید 

ب��رای افراد مبتال ب��ه بیماری به کار رود. عالوه  ب��ر این، طبق نظر 
دانش��مندان، می توان آموزش هدفمندبودن را نیز به رویکردهای 
درمانی اضافه کرد. آنها اش��اره می کنند یافته های شان با پژوهش 
انجام ش��ده در ژاپ��ن روی مفه��وم ایکی��گای همخوان��ی دارد که 
به معنای »دلیلی برای ادامه  زندگی و لذت و هدف زندگی« اس��ت 
و به بقای انس��ان مربوط می ش��ود. با اینکه پیش ت��ر درباره  هدف 
و طول عمر پژوهش��ی انجام ش��ده اس��ت، یافته های جدید حتی 
دانش��مندانی که پژوهش اخیر را انجام داده اند، ش��گفت زده کرده 
اس��ت. سلس��ت لی پیرس، استادیار همه گیرشناس��ی در دانشگاه 
میش��یگان و از نویسندگان این پژوهش می گوید: با شک و تردید 
زیادی این موضوع را بررسی کرده و اکنون به حدی متقاعد شده ام 

که درحال تدارک برنامه پژوهشی جامعی درباره  آن هستم.
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داشتن هدف در زندگی می تواند عمر انسان را طوالنی کند
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