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درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت با حذف برخی معافیت های مالیاتی

اداره کشور بدون نفت
معاون سازمان امور مالیاتی گفت پیش نویس الیحه ای در سازمان امور مالیاتی تهیه شده است که بخشی از معافیت های مالیاتی 
حذف و بخش��ی ساماندهی می ش��ود و ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت افزایش می یابد. به گزارش تسنیم، احمد زمانی معاون 
سازمان امور مالیاتی کشور پیش تر وعده داده بود فهرست نهادهای دولتی و غیردولتی که با ندادن اطالعات در نظام مالیاتی اخالل 
ایجاد می کنند را تا یکشنبه پنج خرداد به مجلس ارائه کند که البته بعد از گذشت دو هفته هنوز این وعده را عملیاتی نکرده است.
زمانی در برنامه تیتر امش��ب ش��بکه خبر در این باره گفت: لیست تمام دس��تگاه هایی که اطالعات مالیاتی داده اند یا نداده اند به 
دستگاه های نظارتی و دولت اعالم شده است. زمانی گفت: لیست دستگاه هایی که اطالعات ناقص داده اند را به دیوان محاسبات ارسال 
کرده ایم. معاون س��ازمان امور مالیاتی برای بار دوم وعده داد که یکش��نبه ۲6 خرداد 98 این لیست را به شخص آقای پورابراهیمی 
و مجلس اعالم کند.  معاون س��ازمان امور مالیاتی گفت: پیش نویس الیحه ای در س��ازمان امور مالیاتی تهیه شده است و در وزارت 

اقتصاد در دست بررسی است به این صورت که بخشی از معافیت های مالیاتی حذف و بخشی ساماندهی می شود. زمانی افزود...

گزارشی از اجالس همکاری های 
اقتصادی ایران و روسیه

یک قدم تا ابالغ قرارداد 
موقت تجارت آزاد بین 
ایران و اتحادیه اوراسیا
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سخنگوی وزارت امور خارجه ژاپن، دیدگاه این کشور شرق آسیا را در مورد اینستکس تشریح کرد

آیا دولت ژاپن به سازوکار اینستکس می پیوندد؟

تاریک روشنای اقتصاد دانش بنیان
فرمول استیو جابز برای دستیابی به آنچه در زندگی می خواهید

چرا بازاریابی محصول از خود محصول مهم تر است؟
فعالیت های ترویج فروش چیست؟

  چرا تبلیغات آنالین تکمیل کننده هستند؟
بزرگ ترین اشتباه در بازاریابی !

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تسال با آپدیت نرم افزاری 
استریم یوتیوب را به خودروهای 

خود اضافه می کند

3
پـس از آنکه بـازار جهانی نفت به دنبـال تصمیمات آمریکا 

تحت تاثیـر قرار گرفت؛ بسـیاری از کارشناسـان 
افزایش قیمت نفت تا 1۰۰ دالر را نیز پیش بینی...

 تحلیل وزیر نفت درباره
قیمت نفت در بازار جهانی

نگـــاه

هژمونی آمریکا از 
بین رفته است

ی��ک نظریه پ��رداز و تحلیلگ��ر 
یادداشتی،  برجسته آمریکایی در 
»م��رده«  را  آمری��کا  هژمون��ی 
توصیف کرده و نوش��ته است که 
حضور ترامپ در کاخ سفید ضربه 
آخ��ر به اس��تیالی واش��نگتن بر 

جهان بود.
»روزی در دو س��ال گذش��ته، 
هژمون��ی آمریکایی ُم��رد. دوران 
اس��تیالی ایاالت متح��ده، کوتاه 
و گ��ذرا ب��ود و حدود س��ه دهه 
حدفاصل دو اتف��اق مهم، که هر 
یک نوعی از فروپاشی بودند، دوام 
آورد. در بحبوحه فروپاشی دیوار 
برلین در س��ال ۱989 زاده شد و 
با یک فروپاش��ی دیگر،  همزمان 
یعنی فروپاش��ی عراق در س��ال 
۲۰۰۳ پایان یافت، یا در حقیقت 
پایان آن آغاز ش��د و از آن زمان 
به مرور در حال از هم گس��یختن 

است.«
نظریه پردازان  از  زکریا«  »فرید 
بین الملل  رواب��ط  شناخته ش��ده 
با ای��ن مقدمه در یادداش��تی در 
نش��ریه »فارین افرز« به بررس��ی 
دالیل اف��ول »موقعیت فوق العاده 
ایاالت متحده« در جهان پرداخته 
است. او در این یادداشت با عنوان 
»نابودی قدرت آمریکا به دس��ت 
خود«، نوش��ته اس��ت: »مانند هر 
م��رگ دیگ��ری، عوام��ل زیادی 

بودن��د.  در آن دخی��ل 
۲نیروهای ساختاری...
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ب��ه این آم��ار دقت کنید: ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار خانه ک��ه تنها ۲۲ میلیون و 8۳۰ 
هزار واحد آن دارای سکنه است؛ نتیجه می شود ۲.۵8 میلیون خانه خالی که البته باید 
۲.۱میلیون مسکن نیمه خالی عمدتا به عنوان خانه های ویالیی دوم را هم به آن اضافه 
کرد که حداقل شش ماه سال بالاستفاده است. چیزی که نهایتاً با آن مواجه می شویم 

۴.۷ میلیون خانه مازاد و حدود 9۱ میلیارد دالر عدم بهره وری اقتصادی است.
به گزارش ایس��نا، براس��اس تبصره ۷ م��اده ۱69 مکرر اصالحیه قان��ون مالیات های 
مستقیم مصوب سال ۱۳9۴، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی امالک 
و اسکان شد؛ طرحی که یکی از اهداف آن اخذ مالیات از حدود ۲.6 میلیون خانه خالی 
موجود در کش��ور بود. البته طبق برآوردها ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی هم در ایران 

وجود دارد که حداکثر حدود شش ماه از سال مورد استفاده قرار می گیرد.
اگ��ر مطابق گزارش مرکز آمار از پایی��ز ۱۳9۷ میانگین قیمت هر متر مربع خانه در 
ای��ران را ۲میلی��ون و 6۲۳ هزار تومان در نظر بگیریم و میانگین مس��احت هر خانه را 
حدود ۱۰۰متر مربع فرض کنیم )براس��اس معامالت قطعی با میانگین ۱۰۷ متر مربع 
و لحاظ آمار خانه هایی که به فروش نرس��یده است( هم اکنون متوسط قیمت هر واحد 
مس��کونی در کشور ۲6۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. اگر با نرخ روز دالر ۱۳ هزار 
و ۵۰۰ تومانی محاس��به کنیم میانگین قیمت هر واحد مس��کونی در ایران ۱9 هزار و 
۴۲9 دالر و ارزش کل ۴.۷میلیون واحد مسکونی خالی و نیمه خالی حدود 9۱ میلیارد 
دالر ارزیابی می شود. به عبارت دیگر با 9۱ میلیارد دالر عدم بهره وری در بخش مسکن 

مواجه هستیم.
ای��ن حجم از واحدهای مازاد در ش��رایطی روی دس��ت اقتصاد ای��ران مانده که ۱.۳ 
میلیون واحد وجود دارند که در هر کدام حداقل دو خانواده س��اکن هستند. حدود ۲۵ 
میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مس��کونی به ازای ۲۴ میلیون و ۱96 هزار خانوار در کش��ور 
وجود دارد. تا اینجا به نظر می رس��د کمبودی از لحاظ واحد مس��کونی وجود ندارد اما 
مس��اله این اس��ت که تنها ۲۲ میلیون و 8۳۰ هزار واحد مسکونی دارای سکنه است و 
به ش��کل واقعی در اختیار خانواده ها قرار دارد. نتیجه آنکه در یک میلیون و ۳66 هزار 

واحد مسکونی در کشور، دو خانواده به صورت فشرده در یک خانه زندگی می کنند.
بعضی دس��تگاه های دولتی مرتبط با حوزه مس��کن، همکاری الزم را با سازمان امور 
مالیاتی انجام نمی دهند. بنا به گفته رئیس س��ابق س��ازمان امور مالیاتی، وزارت راه و 
شهرس��ازی، وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی، نیروی انتظامی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت اسناد، 
س��ازمان نظام پزش��کی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان بیمه س��المت و برخی بانک ها از 
جمله دس��تگاه هایی هس��تند که هنوز با س��امانه جامع مالیاتی همکاری نمی کنند. از 

س��وی دیگر، طی چهار سال اخیر اقدام قابل توجهی برای شکل گیری سامانه امالک و 
اس��کان انجام نشده است. البته مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن به تازگی 

گفته که سال ۱۳99 این سامانه وارد فاز اجرا خواهد شد.
11درصد خانه های ایران خالی است

وجود خانه های خالی در تمام دنیا برای کنترل بازار مس��کن ضروری اس��ت. مطابق 
اس��تاندارد جهانی، نس��بت خانه های خالی بین چهار تا شش درصد کل واحدهای یک 
ش��هر یا کش��ور است. به عبارت دیگر حداکثر چهار تا شش درصد از خانه های هر شهر 
باید برای مواقع نقل و انتقال مس��کن یا مهاجرت و تقاضای جدید خالی باقی بماند، با 
این حال نرخ خانه های خالی در ایران ۱۱درصد و تهران ۱۳درصد است که باید حدود 

نیمی از این تعداد وارد بازار مصرف شود.
نگرانی از فشار مالیاتی به حوزه ساخت و ساز

از جمله نگرانی هایی که درخصوص فش��ار مالیاتی بر حوزه مسکن وجود دارد ایجاد 
اختالل در تولید و عرضه مسکن است؛ حوزه ای که هم اکنون نیز در رکود به سر می برد 
و تولید به یک س��وم تقاضای مطلق کاهش یافته اس��ت. طبق طرح جامع مسکن باید 
س��الیانه حدود یک میلیون واحد مس��کونی در ایران احداث ش��ود. هم اکنون براساس 
پروانه ه��ای س��اختمانی، تولید واحدهای مس��کونی از ۳۰۰ تا ۳۵۰ ه��زار واحد فراتر 

نمی رود.
یکی از موضوعاتی که برای جلوگیری از معامالت سفته بازانه در حوزه طال، خودرو و 
مسکن دنبال می شود، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. مدتی قبل محمد اسالمی 
- وزیر راه و شهرس��ازی - در جلس��ه ای که با اعضای کمیسیون عمران مجلس برگزار 
شد، از حمایت وزارتخانه راه و شهرسازی نسبت به الیحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر 
داد. همچنین طبق اعالم سرپرس��ت قبلی سازمان امور مالیاتی، این سازمان هم اکنون 
در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه امالک، طال، ارز و خودرو است.

یک نماینده مجلس: دولت عزمی برای راه اندازی س��امانه ملی امالک و اسکان کشور 
ندارد

صدیف بدری، س��خنگوی کمیس��یون عمران مجلس گفته اس��ت: متأسفانه دولت و 
وزارت راه و شهرس��ازی در س��ال های گذش��ته عزم جدی برای راه اندازی سامانه ملی 
امالک و اس��کان کشور نداشته اند، از این رو به نظر من نبود مدیریت واحد و اصالحات 

یکپارچه زمینه ساز بروز تالطم در بازار مسکن شده است.
وی افزود: قطعاً در راس��تای راه اندازی س��امانه ملی امالک و اسکان کشور می توان از 
ظرفیت های قانونی و زیرس��اخت های اطالعاتی و فنی شهرداری ها و وزارت کشور برای 

جمع آوری اطالعات مسکن در کشور استفاده کرد.

س��فیر ایران در فدراسیون روسیه امضای همه اسناد مورد نیاز در سطح دولتی برای 
تعامل ایران و روسیه خبر داد.

به گ��زارش ایس��نا، مه��دی س��نایی در پانزدهمین اجالس کمیس��یون مش��ترک 
همکاری ه��ای اقتص��ادی و تجاری جمهوری اس��المی ایران و فدراس��یون روس��یه و 
همچنی��ن دومین همایش چش��م انداز همکاری های تجاری و فرهنگ��ی ایران و ناحیه 
فدرال قفقاز ش��مالی فدراسیون روسیه که روز گذش��ته در تهران آغاز شد، با تاکید بر 
اینکه اجالس های مش��ترک بین ایران و روس��یه به صورت مرتب در سال های گذشته 
برگزار شده است، گفت: امسال این اجالس با برگزاری همایش قفقاز تکمیل شده است.
وی با بیان اینکه قفقاز ش��مالی طی س��ده های متمادی نقش مهم��ی در ارتباطات 

بین ایران و روس��یه داشته است، اظهار داش��ت: این منطقه از نظر فرهنگی و تاریخی 
ش��باهت زیادی با ایران دارد و همبستگی و پیوستگی بین ایران و قفقاز شمالی وجود 

داشته است.
س��فیر ایران در فدراسیون روس��یه با بیان اینکه روابط ایران و روسیه طی سال های 
اخیر از تحرک فراوانی در ابعاد مختلف برخوردار بوده اس��ت، اظهار داش��ت: در بخش 
اقتصادی و تجاری بین دو کش��ور ظرفیت هایی وجود دارد و اس��نادی امضا شده است، 

اما خروجی اسناد امضاشده با عمل و اجرایی شدن آن فاصله زیادی دارد.
وی تاکید کرد: هیچ س��ند مهم اقتصادی که در س��طح دولتی مورد نیاز دو کش��ور 

باشد، امضانشده باقی نمانده است که از جمله آن اسناد همکاری های گمرکی است.

امضای همه اسناد مورد نیاز در سطح دولتی برای تعامل ایران و روسیه

وعده دولت محقق می شود؟

وجود 91 میلیارد دالر خانه بی استفاده در ایران
احتمال همکاری ایران و ژاپن در بخش خودروسازی وجود دارد؟

س��فر اخیر نخس��ت وزیر ژاپن به ایران پس از ۴۱ س��ال گرچه س��فری سیاسی تلقی می ش��د اما در ذات خود 
می تواند زمینه های نزدیکی اقتصادی در کش��ور را فراهم آورد. ژاپن یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان، در 
بسیاری از حوزه ها امکان همکاری اقتصادی با ایران را داراست. یکی از زمینه های مطرح شده در این بخش البته 
خودروسازی است. صنعت خودروسازی در ایران با مشکالت متعددی روبه روست. هرچند بیش از نیم قرن از عمر 
این صنعت می گذرد اما نه در انتخاب شرکای استراتژیک به درستی عمل کرده و نه عمق ساخت داخلی را ایجاد 
کرده اس��ت.  به عبارت دیگر وابس��تگی به واردات از یک س��و و تکنولوژی قدیمی تولید از سوی دیگر سبب شده 

است آسیب پذیری این بخش باال باشد.
س��فر نخس��ت وزی��ر ژاپن به ای��ران بهانه ای بود برای ط��رح دوباره موض��وع همکاری ای��ران و ژاپن در بخش 
خودروسازی. با محمدرضا نجفی منش، فعال اقتصادی و رئیس انجمن همگام قطعه سازان گفت وگویی داشتیم که 
در پی می آید. آمدن ش��ینزو آبه به ایران هرچند دلیل سیاس��ی داشت، ولی برخی معتقدند این نزدیکی سیاسی 
می تواند در حوزه های اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد. بفرمایید آیا موضوع همکاری ایران و ژاپن در عرصه 

عمل نیز برای خودروسازان وجود خارجی دارد؟ یا تنها صرفا بحثی در محافل کارشناسی است؟
به ش��کل جدی موضوعی در این خصوص نش��نیدم. همین حدس و گمان هاس��ت. بعید هم می دانم که طرف 
مقابل چنین قصد و حتی تمایلی داش��ته باش��د. به هر روی آنها در روزهای راحت تر از امروز حاضر به همکاری 
گس��ترده نبودند و مراودات اقتصادی خود را در سطح نفت با ایران نگه می داشتند، حال در شرایطی که وضعیت 
خیلی سخت تر شده از نظر من محال است که ژاپنی ها حاضر به همکاری باشند. بسیاری از شرکت های ژاپنی در 
ایران دفتر دارند، مراودات ایران و ژاپن حاال به باالترین س��طوح سیاس��ی رسیده، این اتفاقات نمی تواند در ایجاد 

شرایط همکاری موثر باشد؟
ببینید ما همواره تمایل داشتیم که با ژاپنی ها همکاری اقتصادی، سرمایه گذاری مشترک و... داشته باشیم، اما 
ژاپنی ها عقب می کش��یدند. آنها مثال در گروه بهمن مزدا را داش��تند ولی آن را هم رها کردند و رفتند. درنتیجه 
می ت��وان گفت علی رغم اعالم تمایل اولیه، آنها حاضر به همکاری با ما نبودند. همان طور که گفتید بس��یاری از 
ش��رکت های ژاپنی، حتی ش��رکت های بزرگ آن در ایران دفتر دارند ولی حاضر به افزایش همکاری  های خود با 

ایران نیستند.
به نظر شما صنایع ژاپنی کمتر از صنایع اروپایی می توانند به توسعه ایران یاری برسانند؟

قطعا می توانند، من ش��خصا به ژاپن رفتم و حتی در آنجا و اینجا س��مینار برگزار کردیم و از ضرورت افزایش 
همکاری ه��ا نیز صحبت ش��د، ولی به هر حال هیچ وق��ت گفت وگوها وارد  مراحل جدی تر نش��د. حتی در دوران 
پسابرجام نیز تالش هایی شد ولی بی نتیجه ماند چراکه طرف مقابل منتظر یک گشایش جدی تر بود. در هر حال 
یکی از ویژگی های ژاپنی ها این است که خیلی دیر تصمیم می گیرند ولی هنگامی که تصمیم بگیرند کامال متعهد 
و جدی آن را اجرایی می کنند. باید توجه داش��ته باش��یم که ژاپن چه پتانس��یل عظیمی دارد؛ این کشور ساالنه 
تا نزدیک هزار میلیارد دالر اضافه بودجه دارند و اگر یک درصد این رقم در ایران س��رمایه گذاری ش��ود کشور ما 

می تواند از نظر کیفی رشد معناداری کند.
چه عواملی مانع همکاری میان ایران و ژاپن در بخش تولید می شود؟

ببینید ژاپنی ها مردمانی بسیار محافظه کار هستند که خارج از قاعده ای که برای آنها وجود دارد، عمل نمی کنند. 
پس از جنگ دوم جهانی و اشغال این کشور توسط آمریکا، کامال در کمپ این کشور قرار گرفتند و سعی می کنند 
از انجام هر کاری که آنها را از متحدان خود در کاخ سفید دور می کند، جلوگیری کنند. به بیان دیگر آمریکا در 

این کشور نفوذ باالیی دارد و به همین دلیل ژاپنی ها نیز کاری خالف تمایل آنها نمی  کنند.
البته اینجا ژاپنی ها با چینی ها یک تفاوت دارند. چینی هایی که با آمریکا شراکت تجاری دارند و سهم شراکت 
با آمریکا برای شان سودآورتر است اغلب رسما از ایران بیرون می کشند ولی تحریم ها را دور می زنند. در سیاست 
خارجی و  اقتصاد نیز چینی ها نه تنها تحت سلطه آمریکا یا هر کشور دیگری نیستند بلکه در جایی که منافع آنها 
تهدید شود، سکوت نخواهند کرد.  با خروج رنو از ایران، معلوم شد در حوزه خودروسازی حتی امکان همکاری با 
اروپا هم وجود ندارد، از این رو الزم است تدبیری دیگر اندیشیده شود، آیا در این خصوص برنامه ریزی شده است؟
قبول دارم. تاثیر آمریکا بر اروپا به حدی مش��هود اس��ت که من خودم به شوخی به فرانسوی ها می گفتم آمریکا 
پخ کند، ش��ما در می روید. این در حالی اس��ت که فرانسوی ها هم خیلی به دموکراسی خود می نازند و هم ادعای 
مستقل بودن دارند ولی عمال در مقابل آمریکا هیچ حرفی برای گفتن ندارند. این میان روسیه تنها کشوری است 

که با آمریکا مقابله می کند ولی هنوز نمی توانیم با آنها حداقل در زمینه خودروسازی کار چندانی کنیم.
این طرف و آن طرف وعده همکاری الدا روسیه مطرح است، چقدر این مساله می تواند واقعی شود؟

این تنها یک وعده و شوخی است چراکه مالک الدا، رنو فرانسه است که عمال اگر می خواست با ایران همکاری 
کند از کشور نمی رفت. من هم این حرف را شنیدم ولی فکر می کنم در چارچوب وعده بوده و عملی نیست. برای 

همکاری بین المللی به نظر می رسد فعال باید صبر کرد.



وزیر نیرو با اش��اره به تصویب انعقاد ق��رارداد موقت تجارت آزاد بین ایران و پنج 
کش��ور اتحادیه اوراس��یا در مجلس شورای اس��المی گفت مراحل نهایی شدن این 
موافقت نامه به ثمر رسیده و در انتظار ابالغ آن بعد از تأیید شورای نگهبان هستیم و 

طبق این قرارداد 8۰۰قلم کاال مشمول کاهش تعرفه قرار می گیرند.
به گزارش ایس��نا، رضا اردکانیان در پانزدهمین اجالس کمیس��یون مش��ترک 
همکاری های اقتصادی و تجاری جمهوری اس��المی ایران و فدراس��یون روس��یه و 
همچنین دومین همایش چشم انداز همکاری های تجاری و فرهنگی ایران و ناحیه 
فدرال قفقاز شمالی فدراسیون روسیه که از روز گذشته در تهران آغاز شد، با تاکید 
بر اینکه مناس��بات جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه طی سال های اخیر 
روندی رو به توسعه داشته است، اظهار داشت: این مناسبات در حال گسترش است.
وی با اشاره به مالقات رئیس جمهور ایران و روسیه در سال گذشته به مدت پنج 
مرتبه، گفت: رؤسای جمهور دو کشور در سال گذشته، پنج مرتبه مالقات داشتند و 

جناب آقای پوتین تاکنون سه مرتبه به ایران آمده اند.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه دیپلماسی پارلمانی بین دو کشور ایران و روسیه تقویت 
ش��ده اس��ت، بیان کرد: حجم و تعداد تبادل هیأت ها بین دو کش��ور روند صعودی 
داشته و توسعه بین دو کشور در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و . . . صورت 

گرفته و از موضوعات کلیدی هر دو کشور است.
جایگاه کلیدی قفقاز برای توسعه روابط ایران و روسیه

اردکانیان در ادامه با اشاره به جایگاه قفقاز در توسعه روابط ایران و روسیه اظهار 
داشت: قفقاز شمالی با جمعیت ۱۰ میلیون نفری دارای جایگاه کلیدی برای توسعه 

روابط ایران و روسیه و دروازه ورودی کاالهای هر دو کشور به یکدیگر است.
وی ادام��ه داد: قفق��از از ظرفی��ت بالقوه ای برای اجرای نق��ش کلیدی همکاری 
دوجانبه بین ایران و روس��یه برخوردار اس��ت و باید این نقش بالفعل شود. ایران و 
قفقاز در همه حوزه ها از جمله حمل و نقل، گردشگری، اجراسازی سند لغو روادید 

می توانند با یکدیگر همکاری و به توسعه روابط کمک کنند.
وزیر نیرو اضافه کرد: قفقاز کریدور حمل و نقل ش��مال – جنوب اس��ت و زمینه  
خوبی برای توس��عه روابط در این زمینه محسوب می شود. افتتاح خط ریلی قزوین 
– رش��ت به طول 6۵ کیلومتر نمونه بارز این گفته اس��ت. این پروژه از لحاظ محل 
اجرا یک پروژه مهم به حس��اب می آید و باعث طوالنی ش��دن خطوط حمل و نقل 

خواهد شد.
وی با اشاره به خط ریلی رشت – آستارا، گفت: خط ریلی رشت – آستارا حلقه 

نهایی تکمیل کریدور شمال است.
همکاری ایران، روسیه و قفقاز برای توسعه روابط بانکی

اردکانیان در ادامه با اشاره به همکاری های ایران، روسیه و قفقاز در حوزه بانکی، 
اظهار داشت: این کشورها می توانند شبکه های شتاب و . . . را به یکدیگر متصل کنند 

و برای اتصال ارزهای ملی گام بردارند.
وزی��ر نی��رو در ادامه با تاکید بر اینک��ه امضای قرارداد ترانزیت، س��وآپ و گندم 
بین ایران، روس��یه و قفقاز می تواند فصل جدیدی از همکاری های س��ه جانبه را به 
ارمغان بیاورد، ادامه داد: ایران می تواند تبدیل به هاب ترانزیت کش��ورهای شمالی 
شود و طرفین با س��رمایه گذاری مورد نیاز می توانند زیرساخت های این موضوع را 

فراهم کنند.
به گفته وی اتصال ش��بکه برق ایران و روسیه از طریق آذربایجان، ارمنستان نیز 

باید دنبال شود.
تصویب انعقاد قرارداد موقت تجارت آزاد بین ایران و پنج کش��ور اتحادیه اوراسیا 

در مجلس
اردکانیان در ادامه با اش��اره به انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین ایران و پنج کش��ور 
اتحادیه اوراسیا، افزود: طبق این قرارداد بیش از 8۰۰ قلم کاال مشمول کاهش تعرفه 

قرار می گیرند و موجب توسعه روابط خواهد شد.
وزیر نیرو از نمایندگان برای شکل دادن فرآیند تصویب الیحه تشکر کرد.

وی ادامه داد: با پیگیری هایی که مسئول جدید کمیسیون مشترک از سمت ایران 
یعنی وزارت نیرو به عمل آمد مراحل نهایی شدن موافقت نامه به ثمر رسیده و منتظر 

ابالغ آن بعد از تأیید شورای نگهبان هستیم.
لزوم توجه به نقش دریای خزر برای توسعه مبادالت تجاری و گردشگری

اردکانیان در ادامه با تاکید بر اینکه همکاری استان های شمالی ایران با استان های 
جنوبی روس��یه و بنادر دو کش��ور باید مورد توجه جدی قرار بگیرد، گفت: باید از 
ظرفیت دریای خزر برای توس��عه مبادالت تجاری و گردش��گری اس��تفاده ش��ود. 
پیشنهاد ایران این است که در این زمینه نقشه راه دریای خزر تدوین و در چارچوب 

آن پروژه مشترک طراحی شود.
وزی��ر نیرو تاکید کرد: توس��عه همکاری اقتصادی دوجانبه در ش��رایط فعلی که 
دو کش��ور با سیاس��ت های خصمانه آمریکا مواجه هستند بیش از هر زمان دیگری 

الزم است.
وی با تاکید بر اینکه رؤس��ای جمهور دو کش��ور بر سرعت بخشیدن به عملیاتی 
کردن تفاهم نامه ها بین دو کش��ور تاکید دارند، اظهار داشت: انتظار ما این است که 
مردم هرچه زودتر ش��اهد الحاق موافقت نامه اقتصادی اوراس��یا و تحول در توسعه 

روابط باشند.
گسترش روابط با ایران جزو مهم ترین مسائل سیاست خارجی روسیه

در ادامه سرگی چبوتارف - وزیر فدراسیون روسیه در امور قفقاز شمالی - گفت: 
ایجاد کریدور حمل و نقل شمال و جنوب بین ایران و روسیه که از آذربایجان عبور 

می کند برای جامعه جهانی بس��یار مهم و مفید اس��ت و باعث حمل ارزان تر کاال از 
شمال به جنوب خواهد شد.

وی همچنین با تاکید بر تقویت ارتباطات زمینی و دریایی دو کشور گفت: ایجاد 
کریدور ش��رق و غرب نیز بسیار اهمیت داشته و در ادامه همان کریدوری است که 
از طریق آذربایجان و قفقاز شمالی عبور می کند و به تبادل کاالی بین المللی کمک 
کرده و باعث می شود شرکت های بین المللی در مسیر شرق و غرب جابه جایی مسافر 

و کاال را با سهولت بیشتری انجام دهند.
وزیر فدراسیون روسیه در امور قفقاز شمالی تصریح کرد: تاریخچه روابط فرهنگی 
ایران و روس��یه به هزاران س��ال پیش برمی گردد و دو کشور بر آن واقف بوده و در 

تالش برای حفظ آن هستند.
وی ادامه داد: ما عالقه مندیم اعتماد بین دو کش��ور به منظور توسعه ویژگی های 
اجتماعی و فرهنگی افزایش یابد و قفقاز شمالی در این زمینه می تواند نقش مهمی 

را در توسعه روابط ایران و روسیه ایفا کند.
وی با اش��اره به امضای قرارداد بین دانشگاه عالمه و دانشگاه قفقاز شمالی افزود: 
براس��اس این قرارداد یک رشته کارشناسی ارش��د بین دو دانشگاه تأسیس شده و 
کارشناسان روسیه درباره شناخت بیشتر از ایران آموزش خواهند دید. همچنین در 
رابطه با علوم انسانی نیز همکاری های دوجانبه تقویت شده و انتشارات دو زبانه ایران 

و روسی در دو کشور به چاپ خواهد رسید.
چبوتارف با بیان اینکه دولت فدراس��یون روس��یه چند ماه پیش یک استراتژی 
توسعه گردشگری در قفقاز تصویب کرده است، خاطرنشان کرد: ما عالقه مندیم در 
بخش های مختلف از جمله توس��عه گردشگری در دریای خزر با ایران و کشورهای 

حوزه دریای خزر مشارکت و همکاری داشته باشیم.
محمدکاظم سجادپور - معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی 
و امور بین الملل - هم با اشاره به روابط بین ایران و روسیه اظهار داشت: روابط ایران 

و روسیه بسیار طوالنی، گسترده و چندوجهی است.
وی با تاکید بر اینکه روابط بین دو کشور در حال چندوجهی شدن است، افزود: 
روابط بین ایران و روسیه ابعاد گوناگونی دارد و شامل بعدهای اقتصادی، سیاسی و 
… می شود که من از آن به عنوان بیمه دیپلماتیک یاد می کنم. زیرا باعث می شود 

روابط دو کشور در شرایط مختلف آسیب نبیند.
معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و امور بین الملل با اشاره 
به تمدن و فرهنگ ایران و روس��یه گفت: تمدن و فرهنگ بین دو کش��ور از قدمت 
تاریخی زیادی برخوردار اس��ت. ایران و روس��یه دو بازیگر جدید و س��اده در روابط 

بین الملل نیستند، بلکه دو کنشگر تمدنی و فرهنگی محسوب می شود.
آمادگی فدراسیون روسیه برای ارائه ویزا به تجار ایرانی

سفیر فدراسیون روسیه در تهران هم از آمادگی فدراسیون روسیه برای ارائه ویزا 
به تجار ایرانی در چارچوب قراردادهای موجود خبر داد.

ژاگاریان لوان سمونوویچ، با تاکید بر اینکه انتظار می رود اجالس و همایش مذکور 
نتایج عملی در پی داشته باشد، گفت: نمایندگی تجاری فدراسیون روسیه در ایران 

به کسب نتایج عملی خوب به دو طرف کمک می کند.
وی ادامه داد: س��فارت ما آماده ارائه هر کمکی برای ارائه ویزا به تجار ایرانی در 

چارچوب قراردادهای موجود است.
سمونوویچ با تاکید بر اینکه روابط بین دو کشور راحت تر شده است، افزود: تجار 

ایرانی هر سوالی که داشته باشند، می توانند از نماینده بازرگانی ما بپرسند.
قفقاز و روسیه به برجام پایبند هستند

سفیر فدراسیون روسیه در تهران در ادامه با اشاره به تحریم های یکطرفه آمریکا 
علیه ایران گفت: همایش موجود در ش��رایطی برگزار ش��ده اس��ت که تحریم های 
ظالمان��ه ای علیه ما وجود دارد. ما مخالف اقدام��ات یک جانبه علیه برجام و برنامه 

اتمی ایران هستیم.
وی ادامه داد: کشورهایی که در برجام باقی مانده اند، باید در زمینه های مختلف 
مخصوصاً اقتصادی با ایران همکاری کنند. طرف روسی این همکاری را می کند و از 

شرکای دیگر هم می خواهیم به این روند ادامه دهند.
امضای همه اسناد موردنیاز در سطح دولتی برای تعامل ایران و روسیه

در ادامه سفیر ایران در فدراسیون روسیه از امضای همه اسناد موردنیاز در سطح 
دولتی برای تعامل ایران و روسیه خبر داد.

مهدی سنایی با تاکید بر اینکه اجالس های مشترک بین ایران و روسیه به صورت 
مرتب در س��ال های گذشته برگزار شده است، گفت: امسال این اجالس با برگزاری 

همایش قفقاز تکمیل شده است.
وی با بیان اینکه قفقاز ش��مالی طی سده های متمادی نقش مهمی در ارتباطات 
بین ایران و روسیه داشته است، بیان داشت: این منطقه از نظر فرهنگی و تاریخی 
ش��باهت زیادی با ایران دارد و همبس��تگی و پیوس��تگی بین ایران و قفقاز شمالی 

وجود داشته است.
سفیر ایران در فدراسیون روسیه با بیان اینکه روابط ایران و روسیه طی سال های 
اخی��ر از تحرک فراوان��ی در ابعاد مختل��ف برخوردار بوده اس��ت، گفت: در بخش 
اقتصادی و تجاری بین دو کشور ظرفیت هایی وجود دارد و اسنادی امضا شده است، 

اما خروجی اسناد امضاشده با عمل و اجرایی شدن آن فاصله زیادی دارد.
وی تاکی��د کرد: هیچ س��ند مهم اقتصادی که در س��طح دولتی مورد نیاز دو 
کشور باش��د، امضانشده باقی نمانده اس��ت که از جمله آن اسناد همکاری های 

گمرکی است.

صادرات آبزیان، مواد لبنی و دام
سنایی با تاکید بر اینکه در بخش صادرات بین ایران و روسیه رابطه خوبی وجود 
دارد، گفت: صادرات آبزیان، مواد لبنی و دامی مجوز گرفته که این موضوع تسهیالت 
الزم را برای توسعه روابط دو کشور فراهم می کند. امیدواریم این ظرفیت ها به عمل 

بپیوندد و حجم مبادالت دو کشور تبدیل به یک جهش شود.
س��فیر ایران در فدراسیون روسیه با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی 
اوراس��یا، اظهار داشت: امیدواریم دبیرخانه دولتی فعال شکل بگیرد و تجار و بخش 

خصوصی با یکدیگر در ارتباط باشند.
ایران و روسیه ظرفیت 1۰ میلیارد دالر تجارت را دارند

ژیگان ژین رس��تم کادروویک - رایزن بازرگانی فدراس��یون روسیه در تهران- با 
تاکید بر اینکه نمایندگی بازرگانی فدراس��یون روسیه بسیار فعال در زمینه توسعه 
رواب��ط عمل می کند، گف��ت: این نمایندگی توجه زیادی ب��ه این نوع همایش ها و 
گردهمایی های��ی که بین ایران و روس��یه برگ��زار می ش��ود، دارد و همکاری های 

منطقه ای و روابط خوبی با تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی داشته است.
وی ادامه داد: همین اواخر ش��اهد همایش��ی در زمین��ه همکاری های مربوط به 

دریای خزر در استان مازندران و برگزاری نخستین همایش بودیم.
وی ب��ا تاکید بر اینکه در زمین��ه ایرادهای فرهنگی و تاریخی و تقویت و تحکیم 
روابط فعالیت داریم، گفت: کنفرانس امروز تأثیر بس��یار زیادی در زمینه گسترش 

روابط بین فدراسیون روسیه و ایران دارد.
همچنین در این مراس��م معاون توس��عه بازارهای صادراتی در سازمان توسعه و 
تج��ارت، ضمن انتقاد از عملکرد دو کش��ور در اجرایی کردن تفاهم نامه ها گفت: دو 
کش��ور ظرفیت ۱۰ میلیارد دالر تجارت دارند که تنها یک پنجم آن محقق ش��ده 

است.
وی با تاکید بر اینکه برای پیوند ماندگار روابط اقتصادی بین دو کش��ور به طرح 
و برنامه های عملیات مش��ترک نیاز اس��ت، گفت: کمیسیون های مشترک ظرفیت 
مناس��بی دارند. ایران و فدراسیون روسیه از بازیگران جهان در منابع هیدروکربنی 

هستند.
عالقه مندی قفقاز شمالی برای توسعه روابط گردشگری در دریای خزر با ایران

س��رگئی ویکتوروویچ - وزیر ناحیه فدرال قفقاز شمالی - هم با بیان اینکه ایجاد 
کری��دور حمل و نقل ش��مال و جنوب بین ایران و روس��یه ک��ه از آذربایجان عبور 
می کند، برای جامعه جهانی بسیار مهم و مفید است، گفت: این کریدور باعث حمل 

ارزان تر کاال از شمال به جنوب می شود.
وی با تاکید بر لزوم تقویت ارتباطات زمینی و دریایی در دو کشور اظهار داشت: 
عالوه بر کریدور حمل و نقل شمال و جنوب ایجاد کریدور شرق و غرب نیز بسیار 
اهمیت داش��ته و در ادامه همان کریدوری اس��ت که از طری��ق آذربایجان و قفقاز 
ش��مالی عبور می کند. این کریدور به تبادل کاالی بین المللی کمک کرده و باعث 
می شود شرکت های بین المللی در مسیر شرق و غرب جابه جایی مسافر و کاال را با 

سهولت بیشتری انجام دهند.
توسعه ویژگی های اجتماعی و فرهنگی بین ایران و روسیه

ویکتوروویچ در ادامه با اش��اره به تاریخچه روابط فرهنگی ایران و روس��یه گفت: 
تاریخچه روابط فرهنگی بین دو کشور به هزاران سال قبل برمی گردد و دو کشور بر 

آن واقف بوده و در تالش برای حفظ آن هستند.
وزی��ر ناحیه فدرال قفقاز ش��مالی ادام��ه داد: ما عالقه داریم ک��ه اعتماد بین دو 
کشور برای توسعه ویژگی های اجتماعی و فرهنگی افزایش پیدا کند و قفقاز شمالی 

می تواند در این زمینه نقش مهمی را ایفا کند.
وی با اش��اره به امضای قرارداد بین دانشگاه عالمه و دانشگاه قفقاز شمالی گفت: 
براس��اس این قرارداد یک رش��ته کارشناسی ارش��د بین دو دانشگاه تأسیس شده 
و کارشناس��ان روسیه درخصوص ش��ناخت بیش��تر از ایران آموزش خواهند دید. 
همچنین در رابطه با علوم انسانی نیز همکاری های دوجانبه تقویت شده و انتشارات 

دو زبانه ایران و روس در دو کشور به چاپ خواهد رسید.
ویکتوروویچ در پایان با اش��اره به تصویب اس��تراتژی توسعه گردشگری در قفقاز 
توسط دولت فدراسیون روسیه گفت: ما عالقه مندیم در بخش های مختلف از جمله 
توس��عه گردشگری در دریای خزر با ایران و کشورهای حوزه دریای خزر مشارکت 
و همکاری داش��ته باشیم. به گزارش ایس��نا، ناحیه فدرال قفقاز شمالی متشکل از 
جمهوری های داغس��تان، اینگوش��تیا، کاباردینا بالکاریا، اوستیای شمالی، چچن و 
قره چای چرکس��یا و خطه اس��تاورپل بوده که با جمعیت حدود ۱۰ میلیون نفری، 

۷درصد جمعیت روسیه را در بر می گیرد.
این مناطق در حوزه های کش��اورزی به ویژه غالت و گوش��ت صنایع ش��یمایی، 
ساختمانی، ماشین س��ازی، انرژی و فلزات رنگی از ظرفیت خوبی برای همکاری با 
کشورمان برخوردار هستند. وزیر قفقاز شمالی عضو هیات دولت روسیه بوده و بعد 
از واگذاری مسئولیت کارگروه همکاری های استانی از وزارت توسعه اقتصادی به این 
وزارتخانه، شاهد تحرکات بسیار خوبی از سوی وزیر و معاون وزیر قفقاز شمالی برای 
توسعه روابط با کشورمان بوده و در واقع توسعه روابط با ایران جزو اولویت های این 

منطقه در نظر گرفته شده است.
کمتر از دو س��ال پیش س��ند جامع توس��عه بنادر جنوبی روسیه با هدف ایجاد 
زیرساخت های توسعه روابط با ایران از سوی والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
امضا شد که این امر- برخالف رویه معمول قبل- بیانگر عزم طرف روس برای توسعه 

همکاری این منطقه با جمهوری اسالمی ایران است.

گزارشی از اجالس همکاری های اقتصادی ایران و روسیه

یک قدم تا ابالغ قرارداد موقت تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا
نگاه

هژمونی آمریکا از بین رفته است
یک نظریه پرداز و تحلیلگر برجس��ته آمریکایی در یادداشتی، هژمونی 
آمریکا را »مرده« توصیف کرده و نوش��ته است که حضور ترامپ در کاخ 

سفید ضربه آخر به استیالی واشنگتن بر جهان بود.
»روزی در دو س��ال گذش��ته، هژمونی آمریکایی ُمرد. دوران استیالی 
ایاالت متحده، کوتاه و گذرا بود و حدود سه دهه حدفاصل دو اتفاق مهم، 
که هر یک نوعی از فروپاشی بودند، دوام آورد. در بحبوحه فروپاشی دیوار 
برلین در س��ال ۱989 زاده ش��د و همزمان با یک فروپاشی دیگر، یعنی 
فروپاش��ی عراق در س��ال ۲۰۰۳ پایان یافت، یا در حقیقت پایان آن آغاز 

شد و از آن زمان به مرور در حال از هم گسیختن است.«
»فری��د زکریا« از نظریه پردازان شناخته ش��ده رواب��ط بین الملل با این 
مقدم��ه در یادداش��تی در نش��ریه »فارین افرز« به بررس��ی دالیل افول 
»موقعی��ت فوق العاده ایاالت متحده« در جهان پرداخته اس��ت. او در این 
یادداش��ت با عنوان »نابودی قدرت آمریکا به دس��ت خود«، نوشته است: 
»مانن��د هر مرگ دیگ��ری، عوامل زیادی در آن دخی��ل بودند. نیروهای 
س��اختاری عمیقی در نظام بین الملل بودند که بی وقفه علیه هر کشوری 
عم��ل می کنند که این میزان از قدرت را انباش��ته کرده باش��د. خصوصا 
در مس��ئله آمریکا، میزان سوءعملکرد واشنگتن در به کارگیری هژمونی 
و سوءاس��تفاده از ق��درت، از دس��ت دادن متحدان و تقویت دش��منان، 
تکان دهنده اس��ت و حاال در دولت ]دونالد[ ترامپ، به نظر می رس��د که 
ایاالت متحده دیگر به ایده ها و اهدافی که در سه چهارم یک قرن محرک 
حض��ور بین المللی این کش��ور بوده اند، عالق��ه ای و در حقیقت اعتقادی 

ندارد.«
وی شکل گیری هژمونی آمریکا را امری کم نظیر در تاریخ توصیف کرده 
و نوش��ته است که این هژمونی در دهه ۱99۰ و با سقوط اتحاد جماهیر 
ش��وروی به اوج رس��ید، تا جایی که بس��یاری از تحلیلگران آمریکایی از 
تغییر نظم جهانی به دس��ت آمریکا سخن می گفتند. هرچند همان زمان 
هم برخی، مانند »چارلز کراتهامر« هشدار می دادند که »برهه تک قطبی 
کوتاه خواهد بود« و به زودی کش��ورهایی چون آلمان و ژاپن سیاس��ت 

خارجی مستقلی از ایاالت متحده در پیش می گیرند.
افول نظام برساخته آمریکا

زکری��ا ظهور چین به عنوان یک قدرت جهان��ی از دهه ۱99۰ را »اولین 
و مهمترین« عامل در افول هژمونی آمریکا توصیف کرده و نوش��ته اس��ت 
که قدرت گیری مجدد روس��یه و دور ش��دن این کشور از غرب، که تا حدی 
به دلیل بی توجهی کش��ورهای غربی به دغدغه های امنیتی روسیه رخ داد، 
عام��ل دیگری بود که تضعیف نظم جهانی مورد حمایت آمریکا را تس��ریع 

کرد.
وی می افزاید: »وجود دو بازیگر جهانی خارج از نظام بین المللی برساخته 
ایاالت متحده، جهان وارد مرحله پس��اآمریکایی ش��د. امروز، ایاالت متحده 
همچنان قدرتمندترین کشور روی زمین است، اما در جهانی که قدرت های 
جهانی و منطقه ای می توانند مقاومت کنند و مکرر هم این کار را می کنند.«
ای��ن تحلیلگر برجس��ته آمریکایی حمالت ۱۱س��پتامبر ۲۰۰۱ به مرکز 
تج��ارت جهانی در نیوی��ورک و پ��س از آن حمله آمریکا به افغانس��تان و 
عراق را عامل تش��دید روند نزولی قدرت آمریکا توصیف کرده و با اشاره به 
»اشتباهات« آمریکا در جریان حمله به عراق از جمله از بین بردن نهادهای 
سیاس��ی این کشور، یکجانبه گرایی و اتکا به داده های نادرست، عراق را یک 
»نقطه عطف« خوانده اس��ت. او نوش��ته اس��ت: »هر یک از این اشتباهات، 
ب��ه تنهایی قاب��ل جبران بودند، اما همه آنها با هم، ع��راق را به یک ناکامی 

پرهزینه بدل کردند.«
زکریا تصمیمات »خسارت بار« و »بی مالحظه« آمریکا پس از ۱۱سپتامبر 
را ناش��ی از »هراس« خوانده و اشاره کرده است که آمریکا در این دوران به 
یکجانبه گرایی روی آورد و از بس��یاری از پیمان های بین المللی خارج ش��د 
و »صالحیت اخالقی و سیاس��ی« خود را در جهان از دس��ت داد، تا جایی 
که »متحدان دیرینه ایاالت متحده مانند کانادا و فرانس��ه خود را در اصل، 

اخالقیات و روش سیاست خارجی، با ایاالت متحده در تضاد یافتند.«
در ادامه این یادداش��ت، دهه 9۰ بهترین فرصت برای تغییر نظم جهانی 
به صورت دلخواه آمریکا توصیف، اما عنوان ش��ده است که پس از فروپاشی 
شوروی سیاستمداران آمریکایی عالقه خود به حفظ حضور در اروپا و نقاط 
مختل��ف جهان برای حمایت بلندمدت از کش��ورهای مختلف در راس��تای 
حرکت به سمت مدل آمریکایی و لیبرال را از دست دادند و صرفا از الگوی 
»ش��وک درمانی اقتصادی« و دموکراسی سازی س��ریع پشتیبانی می کردند. 
به گفت��ه زکریا، هرچند مقام ه��ای آمریکای��ی در آن دوران، از لزوم تغییر 
س��اختارهای جهانی صحبت می کردند، اما هرگز ب��ه اندازه کافی بر تالش 
برای تحقق این هدف متمرکز نشده و برای آن هزینه نکردند. زکریا در سال 
۱998، در یادداشتی در مجله نیویورک تایمز، وضعیت آمریکا در آن دوران 
را »هژمونی پوچ« توصیف کرده بود. او حاال در این مورد نوشته است: »آن 

پوچی، از آن زمان تا حاال، ادامه یافته است.«
ضربه نهایی

او س��پس روی کار آم��دن ترام��پ در آمریکا را »ضرب��ه نهایی« به 
هژمونی ایاالت متحده توصیف کرده و نوش��ته است: »او تا حد زیادی 
به جهان بی عالقگی نش��ان داده اس��ت، البته به جز بیان این اعتقادش 
ک��ه همه دنیا دارند ای��االت متحده را می چاپن��د. او یک ملی گرا، یک 
حمایت گرا و یک عوام گرا اس��ت که مصمم اس��ت تا »آمریکا در وهله 
نخس��ت« باشد، اما واقعیت این اس��ت که او، بیش از هر چیز دیگری، 
کس��ی اس��ت که عرصه را واگذار کرده اس��ت. در دولت ترامپ، ایاالت 
متحده از توافق مش��ارکت فراپاس��یفیک و به صورت کلی تر از درگیر 
ش��دن در آس��یا کنار کش��یده اس��ت. دارد از هم پیمانی ۷۰ س��اله با 
اروپا جدا می ش��ود. به آمریکای التین صرفا از پنجره دور نگه داش��تن 
مهاجران یا بردن آرای اهالی فلوریدا نگریس��ته اس��ت و حتی توانسته 
کانادایی ها را هم برنجاند )که این کم دس��تاوردی نیس��ت(. سیاس��ت 
خاورمیانه ای خود را به اس��رائیل و عربستان سعودی واگذار کرده است 
و به جز چند اس��تثنا، از جمله میل بیمارگونه او به دستیابی به جایزه 
صلح نوبل از طریق تالش برای صلح با کره ش��مالی، آنچه در سیاست 

خارجی ترامپ برجسته است، غیبت اوست.«
زکریا نوش��ته اس��ت ک��ه هرچند آمریکا برخ��الف انگلی��س رو به افول، 
کش��وری ورشکس��ته نیس��ت، اما دیگر در وضعیتی که »در حدود سه دهه 

نظام بین الملل را تعریف می کرد و بر آن استیال داشت« قرار ندارد.
در پایان این یادداش��ت آمده است: »اکنون، آنچه باقی می ماند، ایده های 
آمریکایی اس��ت. ایاالت متحده یک هژمون منحصر به فرد بود که از بس��ط 
نفوذ خود برای ایجاد یک نظم جدید جهانی استفاده کرد. اکنون سؤال این 
است که آیا همزمان با رنگ باختن قدرت آمریکا، نظام بین المللی که از آن 
پش��تیبانی کرد )آن قواعد، عرف و ارزش ه��ا( دوام می آورد؟ یا آمریکا افول 

امپراتوری ایده هایش را هم شاهد خواهد بود؟«.
farsnews :منبع
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معاون س��ازمان امور مالیاتی گفت پیش نویس الیحه ای در سازمان امور 
مالیاتی تهیه شده است که بخشی از معافیت های مالیاتی حذف و بخشی 

ساماندهی می شود و ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت افزایش می یابد.
به گزارش تسنیم، احمد زمانی معاون سازمان امور مالیاتی کشور پیش تر 
وعده داده بود فهرست نهادهای دولتی و غیردولتی که با ندادن اطالعات در 
نظام مالیاتی اخالل ایجاد می کنند را تا یکشنبه پنج خرداد به مجلس ارائه 
کند که البته بعد از گذشت دو هفته هنوز این وعده را عملیاتی نکرده است.
زمانی در برنامه تیتر امش��ب ش��بکه خبر در این باره گفت: لیست تمام 
دستگاه هایی که اطالعات مالیاتی داده اند یا نداده اند به دستگاه های نظارتی 

و دولت اعالم شده است.
زمانی گفت: لیس��ت دستگاه هایی که اطالعات ناقص داده اند را به دیوان 

محاسبات ارسال کرده ایم.
معاون سازمان امور مالیاتی برای بار دوم وعده داد که یکشنبه ۲6 خرداد 

98 این لیست را به شخص آقای پورابراهیمی و مجلس اعالم کند.
 معاون س��ازمان ام��ور مالیاتی گفت: پیش نویس الیحه ای در س��ازمان 

امور مالیاتی تهیه ش��ده اس��ت و در وزارت اقتصاد در دس��ت بررسی است 
به این صورت که بخشی از معافیت های مالیاتی حذف و بخشی ساماندهی 

می شود.
زمان��ی افزود: برآورد می کنیم با حذف برخی از معافیت های مالیاتی ۲۰ 

هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت افزایش یابد.
وی گفت: بررس��ی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از کشورهای 
مختلف نش��ان می دهد کشور ما در مقایسه با دیگر کشورها تنوع معافیت 
مالیاتی و عمق معافیت های مالیاتی بیش��تر است، بنابراین یکی از دالیلی 
که کم بودن ش��اخص نس��بت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز معافیت 

مالیاتی است.
او افزود: معافیت مالیاتی به صورت گس��ترده نه به نفع دولت نه به نفع 
فعاالن اقتصادی است. معافیت مالیاتی در اقتصادی یعنی ضدکارایی چون 
با حمایت بی ربط و بی موقع بیش��تر یک صنع��ت  موجب کاهش رونق در 

صنعت می شود و بی عدالتی ایجاد می کند.
مع��اون س��ازمان امور مالیاتی تاکی��د کرد: معافیت مالیات��ی در صورت 

گسترده بودن به فرار مالیاتی نیز دامن می زند. 
او افزود: فرار مالیاتی رفتار غیرقانونی مودیان و تخلف قانونی است که با 
استفاده از خألهای مالیاتی از قانون فرار می کنند. شکاف مالیاتی نیز مفهوم 
گس��ترده تری است که بخش��ی از آن فرار مالیاتی است و در واقع فرهنگ 

مالیاتی توسعه نیافته در کشور ما را نشان می دهد.
معاون س��ازمان امور مالیاتی گفت: بخش مشاغل خودرو با دستگاه های 
مختلف و کمیس��یون اقتصادی مجلس بررسی شده است ولی هنوز بعد از 

چند سال نتوانسته ایم این لیست را دریافت کنیم.
زمانی گفت: اطالعات مهمترین بخش برای سازمان امور مالیاتی است اما 

اعالم اسم دستگاه ها براساس تطبیق اطالعات مالیاتی است.
او گف��ت: پیش نوی��س الیحه مالیات عای��دی بر س��رمایه واجد تمامی 
اش��کاالتی که در طرح مجلس بود، آماده شده و در وزارت امور اقتصادی و 

دارایی در حال بررسی است که به مجلس ارائه خواهد شد.
مالیات بر عایدی باید جامعیت داش��ته باش��د و همه اقالم سرمایه را که 

شامل می شود دربر بگیرد و برای دولت موجب درآمدزایی شود.  

درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت با حذف برخی معافیت های مالیاتی

اداره کشور بدون نفت
یادداشت

مالیات بر عایدی سرمایه در قالب یک الیحه  
مستقل به مجلس می رود

وزیر اقتص��اد با بیان اینکه »مالیات بر عایدی س��رمایه« و »مالیات 
بر درآمدهای مس��تقیم« در قالب دو الیحه مجزا در حال نهایی ش��دن 
است، گفت ساماندهی معافیت ها و افزایش پایه های مالیاتی در دستور 

کار است.
فرهاد دژپس��ند در گفت وگو با خبرنگار مهر، در پاس��خ به این سوال 
که آیا الیحه مالیات بر عایدی سرمایه قرار است در قالب الیحه جامع 
مالیات ب��ر درآمدهای مس��تقیم تقدیم دولت و مجلس ش��ود، گفت: 
»مالی��ات بر عایدی س��رمایه« و »مالیات بر درآمدهای مس��تقیم« در 

قالب دو الیحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند.
وی ادام��ه داد: در الیح��ه جامع »مالیات بر درآمدهای مس��تقیم« 
چند مبحث در نظر گرفته ش��ده اس��ت و دو موضوع مهم س��اماندهی 
معافیت ه��ای مالیاتی و افزایش پایه های مالیاتی از طرق مختلف مورد 

بررسی قرار گرفته است.
دژپس��ند گفت: فعاًل نمی توانم اطالعات بیش��تری از این الیحه ارائه 

کنم.
به گزارش خبرنگار مهر، مالیات بر عایدی س��رمایه که در بسیاری از 
کشورهای دنیا دریافت می شود، جلوگیری از انباشت سرمایه در دست 
ع��ده اندکی از افراد، هدایت س��رمایه به بخش های مولد، جلوگیری از 
س��وداگری و س��فته بازی در بازار دارایی هایی که با محدودیت عرضه 
مواجهند )نظیر بخش امالک و مس��تغالت( و کمک به بازتوزیع درآمد 

و ثروت در جامعه را امکانپذیر می کند.

 پول رهن مسکن وام داده می شود
مدی��ر طرح و برنامه بان��ک عامل بخش مس��کن از برنامه ریزی این 
بانک برای تش��کیل صندوق حمایت از مستأجران با هدف ساماندهی 

بازار اجاره بها خبر داد.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری مهر ب��ه نقل از بانک عامل بخش مس��کن، 
محمدحس��ن مرادی با بی��ان اینکه هنوز طرح حمای��ت از بازار اجاره 
و راه اندازی س��ازوکار پرداخت تسهیالت به مستأجران در این بانک و 
دولت نهایی نش��ده، تاکید کرد: این طرح هنوز در مرحله مطالعه قرار 
دارد و کارشناس��ان و مسئوالن بانک مذکور در حال ارزیابی مدل های 
مختلفی هستند که به واسطه آنها بتوان بهترین روش را برای این کار 

انتخاب و عملیاتی کرد.
وی اف��زود: راه اندازی صندوق حمایت از مس��تأجران برای پرداخت 
تسهیالت اجاره مسکن به آنها با تکیه بر منابع مردمی و پس اندازهای 
متقاضیان یکی از روش های مورد بررس��ی برای اجرای این کار است، 
حال آنکه روش ها و مس��یرهای دیگری نیز در دست مطالعه و بررسی 
قرار دارد و هنوز روش نهایی برای اجرای این طرح انتخاب نشده است.

مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مس��کن خاطرنشان کرد: 
عالوه بر راه اندازی صندوق، روش دیگری که هم اکنون مورد بررس��ی 
و مطالعه قرار دارد افتتاح حس��اب برای متقاضیان به منظور اس��تفاده 
از امکاناتی همچون دریافت س��ود سپرده گذاری با هدف توانمندسازی 
مالی به منظور افزایش توان پرداخت در بازار اجاره اس��ت؛ به این معنا 
که مس��تأجران بتوانند با پس انداز کردن مبالغی در بانک عامل بخش 
مسکن و دریافت س��ود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار 

اجاره کسب کنند.
م��رادی تاکید ک��رد: البته همه این مس��یرها هم اکن��ون در مرحله 
ارزیابی و مطالعه قرار دارد و تاکنون طرح و برنامه ای در ارتباط با بازار 

اجاره در بانک نهایی نشده و به تصویب نرسیده است.
وی اف��زود: در صورت نهایی ش��دن و اجرای هر طرحی چه در حوزه 
بازار اجاره و چه سایر حوزه ها همچون خرید مسکن به سرعت به مردم 

اطالع رسانی خواهد شد.

نفت اوپک هم در اثر حادثه دریای عمان نیم 
دالر گران شد

سبد نفتی اوپک پنجش��نبه گذشته همزمان با حادثه نفتکش ها در 
دریای عمان با ۵۰سنت افزایش 6۱.۵۱ دالر در هر بشکه معامله شد.

به گزارش فارس، سازمان کش��ورهای صادرکننده نفت خام، اوپک، 
در آخرین به روزرس��انی س��ایت خود اعالم کرد، هر بشکه سبد نفتی 
این س��ازمان پنجشنبه گذشته با ۵۰ سنت افزایش 6۱.۵۱ دالر در هر 

بشکه فروخته شد.
س��بد نفتی اوپک روز چهارشنبه ۱۲ ژوئن )۲۲ خرداد( 6۱.۰۱ دالر 

در هر بشکه معامله شده بود.
ب��ه این ترتیب، قیمت س��بد نفتی اوپک فاصله خ��ود را با باالترین 
قیمت این نوع نفت که در ۲۵ آوریل رقم خورده بود، کمتر کرد و این 

فاصله قیمتی به ۱۲.۵۳ دالر رسید.
باالترین قیمتی که برای سبد نفتی اوپک در سال ۲۰۱9 ثبت شده 
برابر با ۷۴.۰۴ دالر در هر بش��که اس��ت که در ۱۱ آوریل رقم خورد؛ 

کمترین قیمت این نوع نفت نیز به دوم ژانویه )۱۲ دی( بازمی گردد.
س��بد نفتی اوپک س��ال ۲۰۱9 را با ۵۲.۱۴ دالر در هر بش��که آغاز 
کرد که پایین ترین قیمت این نوع نفت از ابتدای س��ال جدید به شمار 
می رود. قیمت نفت در روز پنجش��نبه به علت حادثه برای دو نفتکش  
در دری��ای عمان که نگران��ی در مورد اختالل در عرضه نفت را تقویت 

کرد، حدود ۴.۵درصد افزایش یافت.
قیم��ت نفت در روز جمع��ه، آخری��ن روز کاری بازارهای جهانی به 
عل��ت حادثه نفتکش ها در دریای عمان که نگرانی در مورد اختالل در 
عرضه نفت را تقویت کرد، حدود یک درصد افزایش یافت، اما متوسط 
قیمت ها طی هفته گذش��ته به علت نگرانی از کاهش تقاضا برای نفت 

در اثر اختالفات تجاری کاهش یافت.
هر بش��که نفت برنت با ۷۰ سنت افزایش 6۲.۰۱ دالر فروخته شد و 
هر بشکه نفت خام آمریکا با ۲۳ سنت افزایش ۵۲.۵۱ دالر معامله شد.

قیم��ت نف��ت برنت طی هفته گذش��ته حدود ۲درص��د و نفت خام 
آمریکا تقریبا ۳درصد کاهش یافتند. نفت برنت چهارمین هفته متوالی 

کاهشی را ثبت کرد.
ای��ن دومین باری اس��ت ک��ه در یک م��اه گذش��ته، نفتکش ها در 
مهم ترین منطقه عرضه نفت و در میانه افزایش تنش های میان آمریکا 

و ایران، دچار سانحه می شوند. 
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پس از آنکه بازار جهانی نفت به دنبال تصمیمات آمریکا تحت تاثیر قرار گرفت؛ 
بسیاری از کارشناسان افزایش قیمت نفت تا ۱۰۰ دالر را نیز پیش بینی کردند، اما 
وزیر نفت کشورمان بر این باور است که آمریکا با تکیه بر جریان امپراتوری رسانه ای 

صهیونیستی سعی دارد نگذارد قیمت نفت افزایش یابد.
به  گزارش ایس��نا، در س��ال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ تحریم های آمریکا علیه ایران و 
همچنین اختالالت موقتی ناش��ی از جنگ در لیبی و پیشروی نیروهای داعش در 
ش��مال عراق، کمک کرد قیمت نفت باالی ۱۰۰ دالر در هر بشکه بماند. عربستان 
س��عودی و سایر اعضای اوپک که دارای ظرفیت مازاد تولید هستند، در واکنش به 
کندی عمل کرده و اصرار داش��تند که عرضه کاف��ی در بازار وجود دارد و قیمت ها 
خیلی باال نیست. در این بین، صندوق های سرمایه گذاری روی افزایش قیمت نفت 
حس��اب باز کرده و قراردادهای خریدشان را در اواخر ژوئن ۲۰۱۴ به 6۲6 میلیون 
بش��که در مقایسه با ۳6۷ میلیون بشکه در ش��ش ماه پیش از آن رساندن و باعث 
شدند رشد قیمت ها شتاب بگیرد و مشکالت تولید و قیمت های باال، زمینه نهایی را 
برای رونق حفاری نفت شیل آمریکا فراهم کرد و باعث جهش تولید این صنعت و 

همزمان رشد مصرف آسیب دید.
طبق اعالم آم��ار اداره اطالعات انرژی آمریکا، اختالالت غیرمنتظره بدین س��ان 
تغییرات اساس��ی در تعادل بازار را پنهان کردند، بنابراین زمانی که این مش��کالت 
برطرف ش��دند، قیمت ها در اواخر س��ال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ سقوط کردند. اکنون هم 
بازار با تحریم های آمریکا و جنگ در لیبی و همچنین مشکالت کوچک تر دیگری 
مواجه اس��ت. قیمت های نس��بتاً پایین نفت در سال ۲۰۱8 دولت آمریکا را تشویق 
ک��رد تحریم هایی را علیه ص��ادرات نفت ونزوئال و ایران وضع کند، اما بازار در اواخر 

سال ۲۰۱8 بسیار سریع تر از آنچه به نظر می رسید، محدودیت عرضه پیدا کرد.
اختالالت غیرمنتظره کاهش تولیدی که توس��ط عربستان سعودی و متحدانش 
در گروه اوپک پالس برنامه ریزی شده بود را مؤثرتر کرد و دورنمای بازار را از اشباع 

عرضه به کمبود عرضه تغییر داد. در حقیقت، مشکالت تولید غیرداوطلبانه در حدود 
نیمی از کاهش تولید اوپک س��هم داشته است. در واکنش به این امر، صندوق های 
س��رمایه گذاری قراردادهای خریدشان را از ۲۴۳ میلیون بشکه در ابتدای ژانویه به 
6۰۰ میلیون بش��که افزایش دادند و رش��د قیمت معام��الت تحویل فوری نفت را 

تسریع کردند.
آخرین وضعیت قیمت نفت

با وجود جهش بیش از ۲درصدی قیمت نفت در معامالت پنجش��نبه گذش��ته، 
به��ای نفت به دلیل تداوم تنش های تجاری میان آمریکا و چین که انتظارات برای 
کندی تقاضا برای انرژی در سطح جهانی را باال برده است، با کاهش هفتگی روبه رو 
ش��د. آژانس بین المللی انرژی در گزارش تازه ای پیش بینی خود از رش��د تقاضای 
جهانی برای نفت را کاهش داد و اعالم کرد: عرضه فراوانی برای تأمین رش��د تقاضا 

وجود دارد.
به گفته تایلر ریچی، یکی از دبیران نش��ریه »س��ون ریپورت ریس��رچ«، ناآرامی 
ژئوپلیتیکی از قیمت های نفت پش��تیبانی کرد و با توجه به رویدادها زمینه را برای 
رش��د چشمگیر قیمت ها ایجاد کرد، اما همزمان عوامل عرضه و تقاضا وخامت پیدا 
کردند. بهای نفت روز چهارشنبه در واکنش به رشد بیش از حد انتظار ذخایر نفت 
آمریکا افت چشمگیری را متحمل شده بود. نگرانی های فزاینده نسبت به دورنمای 
تقاضا برای انرژی به دلیل تشدید تنش های تجاری میان آمریکا و چین نیز قیمت 

این کاال را تحت فشارهای کاهشی بیشتری قرار داد.
آژانس بین المللی انرژی برای دومین ماه متوالی پیش بینی خود از رشد تقاضای 
جهانی برای نفت را مورد بازنگری قرار داد و کمتر کرد. این آژانس پیش بینی خود 
از رش��د تقاضای جهانی برای نفت را از ۱.۳ میلیون بش��که در روز به ۱.۲ میلیون 
بش��که در روز کاهش داد. اوپک نیز در آخرین گزارش ماهانه خود نرخ رش��د مورد 
پیش بینی از تقاضای جهانی برای نفت در سال میالدی جاری را کمتر کرد. آژانس 

بین المللی انرژی برای س��ال ۲۰۲۰ پیش بینی ک��رد تقاضا برای نفت ۱.۴ میلیون 
بشکه در روز رشد می کند.

اداره اطالعات انرژی آمریکا، روز چهارش��نبه دومین رشد هفتگی متوالی سطح 
ذخایر نفت این کش��ور را گزارش کرده بود، با این حال شرکت خدمات انرژی بیکر 
هیوز روز جمعه اعالم کرد ش��مار دکل های حفاری نفت آمریکا هفته گذشته برای 
دومین هفته متوالی کاهش پیدا کرده اس��ت که از کندی احتمالی فعالیت حفاری 

حکایت داشت.
در دوره قبلی تحریم های ایران قیمت نفت افزایش پیدا نکرد

ام��ا در این ب��اره، بیژن زنگنه - وزیر نفت - معتقد اس��ت ک��ه در دوره قبلی 
تحریم های ایران قیمت نفت افزایش پیدا نکرد و در این دوره نیز افزایشی نداشته 
اس��ت، بای��د گفت که افزایش قیمت نفت در دولت قبل��ی به دلیل تحریم ایران 
نبود، بلکه مس��ائل دیگری وجود داش��ت که قیمت جهانی نفت در دنیا افزایش 
یافت، اما در حال حاضر نفت ش��یل تقویت ش��ده و وضعیت آمریکا با ۱۰ س��ال 

قبل تفاوت زیادی دارد.
وی درباره این موضوع که آیا بعد از پشت سر گذاشتن فصل تابستان اگر تحریم 
نفتی ادامه پیدا کند، قیمت نفت افزایش می یابد؟ گفت: بحث های سیاسی و روانی 
یک مساله و فیزیک واقعی بازار نفت مسأله ای دیگر است، در حال حاضر نیز وضعیت 
نگران کننده است و هرچه به سمت جلوتر حرکت کنیم، اوضاع خوب نمی شود و با 

کاهش حضور ایران در بازار شرایط بازار بدتر می شود.
به اعتقاد او بحث های روانی و سیاس��ی هر دو سبب شده اند قیمت نفت افزایش 
نیابد و در واقع رسانه های همسو با سیاست های آمریکا سعی می کنند تمام اتفاقات 
را کوچک نمایی کنند و س��هم نبودن ایران در بازار را کمرنگ کرده و ذخایر دنیا را 
زیاد نش��ان دهند و به دروغ قدرت و ظرفیت مازاد نفت عربس��تان را بیش از آنکه 

هست، نمایش دهند تا بازار ملتهب نشود و اینها کارهای روانی در بازار است.

عضو کمیس��یون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه توس��عه ظرفیت پاالیشگاهی و 
پتروپاالیشگاه ها ازجمله راهکارهای مقابله با تحریم های نفتی محسوب می شود، گفت 

تحریم های آمریکا را می توان با رفتن به سمت تولید فرآورده های نفتی بی اثر کرد.
غالمرضا ش��رفی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اس��المی در گفت وگو با 
فارس، درخصوص پتروپاالیشگاه ها به عنوان ابزاری جهت مقابله با تحریم های نفتی 
گف��ت: افزایش حجم تولید و تکمیل زنجی��ره ارزش یعنی تولید فرآورده های نفتی 
ازجمله مهم ترین مولفه هایی هستند که کشورهای دارای منابع نفتی همچون ایران 
باید به آن توجه داشته باشند. یکی از مهم ترین پیش نیازهای تولید فرآورده های نفتی 
و جلوگیری از خام فروشی ساخت پاالیشگاه و توسعه پتروپاالیشگاه ها در کشور است.

وی ادامه داد: توس��عه ظرفیت پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاه ها ازجمله راهکارهای 
مقابله با تحریم های نفتی هم محس��وب می ش��ود. تحریم های آمریکا علیه ایران از 

مکانیسم های جامدی برخوردار هستند که می توان آنها را با انعطاف و رفتن به سمت 
تولید فرآورده های نفتی بی اثر کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس درخصوص راهکارهای پیشنهادی خود برای جذب 
سرمایه گذاری جهت توسعه پتروپاالیشگاه ها در کشور گفت: توسعه پتروپاالیشگاه ها 
نیازمند سرمایه گذاری سنگینی هستند. دولت قطعا باید تسهیالتی در این خصوص 
پیش بینی کند. تسویه غیرنقدی و یکی دو ساله خوراک، تخفیف های مالیاتی، هدایت 
نقدینگی جامعه به سوی این قبیل پروژه ها، ایجاد کنسرسیوم های مالی و ... ازجمله 

این تسهیالت هستند.
وی ادامه داد: خواب س��رمایه  در پروژه های پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاه ها امری 
بدیهی اس��ت. سود حاصل از س��رمایه گذاری در این بخش معموالً بعد از چند ساله 

محقق می شود. در همین راستا دولت باید تسهیالتی را برای مردم فراهم کند.

نماین��ده مردم آبادان در مجلس ش��ورای اس��المی درباره ط��رح تنفس خوراک 
پاالیش��گاه و پتروپاالیش��گاه ها گفت: در این طرح یک س��ری مش��وق هایی جهت 
جذب س��رمایه گذاری برای توس��عه پتروپاالیشگاه پیش بینی ش��ده است. پرداخت 
اقساطی هزینه خوراک با تاخیر یکساله و یک سری تسهیالت جهت اطمینان خاطر 

سرمایه گذاران از مهم ترین محورهای این طرح هستند.
وی در پایان تصریح کرد: با توس��عه پتروپاالیش��گاه ها ظرفیت تولید فرآورده های 
نفتی به لحاظ کیفیت و کمیت افزایش پیدا می کند. جریان مالی پایداری برای این 
موضوع باید وجود داشته باشد. بخشی از این جریان مالی در اختیار مردم و بخشی 
دیگر در اختیار بانک ها اس��ت. دستورالعملی باید نوشته شود تا بانک ها ملزم شوند 
حداقل سه چهارم سرمایه های خود را به پروژه های تولیدی همچون پتروپاالیشگاه ها 

اختصاص دهند.

تحلیل وزیر نفت درباره قیمت نفت در بازار جهانی

تحریم های نفتی آمریکا را می توان با توسعه پتروپاالیشگاه ها بی اثر کرد
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بازار متشکل ارزی تیرماه راه اندازی می شود
تخفیف 75 میلیونی برای صرافان

بازار متش��کل ارزی از تیرماه کار خود را آغاز خواهد کرد و بانک مرکزی 
نی��ز حق عضویت صراف��ان را از ۱۰۰ میلیون تومان ب��ه ۲۵ میلیون تومان 

کاهش داده است.
به گزارش ایس��نا، روز گذشته جلس��ه ای در بانک مرکزی با موضوع بازار 
متش��کل ارزی با حض��ور اعضای هیأت عامل این بان��ک، هیأت مدیره بازار 
متش��کل ارزی و کانون صرافان برگزار ش��د که گفته می شود در این جلسه 
بان��ک مرکزی برای پیوس��تن صرافی ها ب��ه این بازار متش��کل ارزی، حق 

عضویت را کاهش داده است.
پیش از این گفته شده که این بازار تا پایان ماه جاری راه اندازی می شود، 
اما آنطور که مدیرعامل بازار متش��کل ارزی عن��وان کرده، با توجه به اینکه 
عمده اقدامات مربوط به این بازار انجام شده، از بازار کار بازار متشکل ارزی 

آغاز خواهد شد.
مهم تری��ن نکته در جلس��ه دیروز کاهش حق عضوی��ت برای صرافی ها از 
۱۰۰ میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان بوده که به این ترتیب، صرافی های 

کوچک تر نیز می توانند وارد این بازار شوند.
از س��وی دیگر، برخی مشکالت و پیش��نهادات صرافان نیز در این جلسه 
مطرح شده که بانک مرکزی نیز پس از این مشکالت تصمیم گرفت تا حق 

عضویت را کاهش دهد.
بازار متش��کل ارزی قرار است به عنوان کاشف قیمت واقعی ارز در تهران 
آغاز به کار کند؛ به طوری که نخس��تین قیمت اعالم شده در این بازار در هر 

روز به عنوان قیمت پایه آن روز در نظر گرفته می شود.
ای��ن بازار ب��ا ایجاد س��از و کاری از معامالت غیرواقع��ی جلوگیری کرده 
و برای ثبت درخواس��ت در این بازار، رقم اعالم ش��ده فوراً از حس��اب ارزی 
یا ریالی درخواس��ت دهنده بسته به نوع س��فارش )خرید یا فروش( مسدود 

خواهد شد.
بازیگ��ران اصلی این بازار، بانک ه��ا، صرافی های بانکی و صرافی های مجاز 
بانک مرکزی هستند که باید برای ورود به این بازار، مدارک خود را به بانک 

مرکزی ارائه کرده و کد کارگزاری دریافت کنند.
در این بازار تمامی رقم های اعالمی از سوی فروشندگان و خریداران روی 
سیس��تم قرار گرفته و به ترتیب براس��اس رقم های پایین تر از باال به پایین 
مرتب خواهند شد و سیستم به طور خودکار پایین ترین قیمت فروش را به 

باالترین پیشنهاد خرید متصل می کند.
نرخ هر روز براس��اس قیمت بسته شدن بازار در روز قبل با ۵درصد تغییر 
قابل به روزرس��انی است و تغییرات بیش��تر باید با مجوز بانک مرکزی انجام 

شود.
صرافی های��ی که در این بازار خرید و فروش عمده را انجام می دهند، باید 
یک درصد باالتر از نرخ بازار متشکل، نیازهای خرد ارزی را براساس فهرست 

مصارف بیست وچهارگانه پوشش دهند.
گفت��ه می ش��ود که با راه اندازی این بازار به ج��ای تعیین نرخ ارز در بازار 
هرات، س��لیمانیه و … این نرخ براس��اس عرضه و تقاضا در بازار متش��کل 
ارزی در تهران کش��ف می ش��ود و به این ترتیب، احتمال ایجاد التهابات و 

نوسانات، کاهش می یابد.

در صرافی های بانکی
دالر به کانال 13هزار تومان رفت

دالر ب��ا افزایش ۲۵۰ تومانی قیمت نس��بت به روز گذش��ته، بار دیگر در 
صرافی های بانکی به کانال ۱۳ هزار تومان صعود کرد.

به گزارش ایس��نا، بانک ها دیروز )۲6 خرداد( قیمت ارز را نس��بت به روز 
گذش��ته افزایش دادند؛ به طوری که قیمت خری��د دالر در بانک ها که روز 
گذش��ته ۱۲ هزار و ۵۷6 تومان بود، امروز به ۱۲ هزار و ۷۲۲ تومان رسیده 
اس��ت. اما قیمت خرید یورو نس��بت به هفته گذشته با افزایش همراه شد و 
ش��عب ارزی بانک ها دیروز هر یورو را ۱۴ هزار و ۲6۷ تومان می خریدند که 

قیمت این ارز نیز حدود ۱۵۰تومان افزایش یافته است.
هر پوند انگلیس نیز در شعب ارزی بانک ها به قیمت ۱6 هزار و ۳۴ تومان 

خریداری می شد.
نرخ ارز مسافرتی

قیم��ت ارز مس��افرتی در بانک ه��ا همچنان از قیمت ف��روش آن در بازار 
باالتر اس��ت؛ به طوری که قیمت فروش ارز مس��افرتی در بانک ها ۱۴ هزار 
و 98۵ تومان اعالم ش��ده که با احتس��اب کارمزد به حدود ۱۵ هزار و ۳۰۰ 

تومان می رسد.
نرخ ارز در صرافی های بانکی

اما صرافی های مجاز بانک مرکزی قیمت دالر را نس��بت به روز گذش��ته 
۲۵۰ توم��ان افزایش دادند؛ به طوری که قیمت خرید دالر در این صرافی ها 

۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان است.
این صرافی ها همچنین، هر یورو را به قیمت ۱۵ هزار تومان می خریدند و 
۱۵ هزار و ۱۰۰تومان می فروشند که این نرخ ها نیز نسبت به هفته گذشته 

۲۵۰ تومان افزایش داشته است.

وزیر نیرو خبر داد
انجام مذاکرات فشرده  بین بانک مرکزی 

ایران و روسیه
وزیر نیرو با بیان اینکه مباحث بانکی یکی از موضوعات مهم مذاکره بین 
ایران و روسیه اس��ت، گفت مذاکرات فشرده ای بین بانک مرکزی دو کشور 
در حال انجام بوده و به زودی کارگروه مش��ترکی در تهران تش��کیل جلسه 
خواهد داد. وی در ادامه گفت: مذاکرات فشرده ای بین بانک مرکزی ایران و 
روس��یه در حال انجام است و به زودی کارگروه مشترکی در تهران تشکیل 
جلس��ه خواهد داد. س��عی بر این اس��ت که با حل و فصل و در نظر گرفتن 
همه جوانب سیس��تم بانکی بتواند نقش مهم خود را در سرعت بخشیدن به 

روابط اقتصادی ایفا کند.
وزی��ر نیرو در ادامه ب��ا تاکید بر اینکه تحریم فرصت��ی فراهم می کند که 
کش��ورهای منطقه ظرفیت ه��ای همکاری را باالتر ببرند، اظهار داش��ت: به 
عن��وان مثال در روزهای گذش��ته در اجالس ش��انگهای و س��یکا همکاری 
خوبی فراهم ش��د و رئیس جمهور ایران جلساتی با رؤسای جمهور روسیه، 

افغانستان و تاجیکستان داشت.
اردکانیان با اشاره به اینکه وزارت نیرو مسئول ایرانی کمیسیون مشترک 
بین دو کش��ور اس��ت، ادامه داد: عالوه بر کمیس��یون مش��ترک با روس��یه 
کمیسیون مشترک با افغانستان، ارمنستان و تاجیکستان هم برگزار می شود 

و زمینه  جدیدی برای رونق و توسعه اقتصادی فراهم خواهد شد.

سکهوارز

 تاکشی اوسوگا در پاسخ به این سوال که آیا ژاپن تمایلی برای پیوستن به سازوکار 
اینس��تکس جهت تس��ریع انجام مبادله اقتصادی بین دو کشور دارد، اظهار داشت 
تصور من این اس��ت که اینستکس به مرحله  نهایی نرسیده و بنابراین نمی توانم در 

مورد آن نظر بدهم.
به گزارش ایس��نا، وی در پاس��خ به این سوال که اگر این س��ازوکار نهایی شود 
آیا در آن زمان ژاپن تمایلی به س��ازوکار خواهد داش��ت؟ که وی در پاس��خ گفت: 
این یک س��وال براس��اس فرضیه اس��ت و من در حال حاضر نمی توانم در مورد آن 

اظهارنظری بکنم.
 پس از خروج آمریکا از برجام، س��ه کش��ور اروپایی عضو برجام )فرانسه، آلمان 
و انگلی��س( برای متقاعدکردن ایران جهت ادام��ه حضور در این توافق بین المللی، 
تدوین سازوکار اینستکس را پیشنهاد کردند که اکنون با گذشت یک سال هنوز این 
سازو کار به رغم فشار و درخواست ایران اجرایی نشده است و در مقابل این سه کشور 

تاکید دارند که در حال تالش برای کامل کردن این سازو کار هستند.
در همین راستا هفته گذشته رئیس آلمانی این سازو کار همراه با »هایکو ماس«، 
وزیر امور خارجه دولت برلین به تهران آمد و مقامات ایرانی متناظر این س��ازوکار 

در تهران دیدار کرد.
در پ��ی این دیدار، س��فارت انگلیس در تهران روز پنجش��نبه هفته گذش��ته با 
انتش��ار بیانیه ای درباره مذاکرات اخیر صورت گرفته بر س��ر اینستکس اعالم کرد: 
س��فرای انگلیس، فرانسه و آلمان این هفته در ایران پذیرای نمایندگان اینستکس 
و متخصصان فنی E۳ برای مذاکرات مرتبط با متخصصان و ش��رکای ایرانی بودند. 
این مذاکرات که توس��ط س��ازمان پش��تیبانی فنی و تبادل اطالعات اتحادیه اروپا 
)EU TAIEX( تأمین می شوند – کمک کرده اند تا تالش های مشترک مان برای 
اطمین��ان از اینکه تجارت با ایران برمبنای قوانین بین الملل و اتحادیه اروپا و نیز از 

طریق ساز و کار ویژه مالی اینستکس ادامه پیدا کند مؤثر واقع شوند.
همچنین در ادامه این بیانیه آمده اس��ت: ما فش��ار اقتصادی را که مردم ایران با 
آن مواجه هس��تند درک می کنیم. ما متعهد هس��تیم که با ایران همکاری کنیم تا 
اجرایی کردن اولین تبادل اینستکس هرچه زودتر محقق شود. تبادالت این چنینی 
متخصص��ان بهترین راه برای حرکت در تحقق هدف مش��ترک مان برای تس��هیل 
تجارت قانونی و روابط اقتصادی با ایران است. با در نظر گرفتن موارد اشاره شده، هر 

دو طرف بر سر راهکاری برای تسریع بخشیدن به این روند توافق کرده اند.

به گزارش ایسنا، براساس آنچه که اعالم شده هدف از ایجاد این کانال مالی ویژه، 
دادن امکان به ش��رکت های اروپایی برای تجارت با ایران بدون نیاز به اس��تفاده از 
مجاری متعارف مالی اس��ت که به خاطر تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسالمی 

ارتباط خود را با ایران محدود کرده اند.
این س��ازوکار بهمن ماه سال گذشته در فرانسه به ثبت رسید، اداره آن را آلمان 
برعهده گرفته و قرار اس��ت هر سه کشور )آلمان، انگلیس و فرانسه( منابع مالی آن 

را تأمین می کنند.
هنوز به صورت دقیق و نهایی نحوه کار و چگونگی اس��تفاده از ترتیبات جدید و 
چگونگی دسترسی به آن اعالم نشده است، اما آنچه قطعی است اینکه در مبادالت 

آن از دالر آمریکا استفاده نخواهد شد.
تاکنون برخی از ش��رکای اقتصادی ایران از تمایل ش��ان برای پیوس��تن به این 
سازوکار در صورت نهایی شدن آن خبر داده اند چنانکه در چند روز پیش »والدیمیر 
چیزوف«، نماینده دائم روسیه در اتحادیه اروپا در گفت وگو با خبرگزاری اینترفاکس 
اعالم کرد که مسکو در حال رایزنی با کشورهای اروپایی جهت ملحق شدن به ساز و 

کاری است که اروپایی ها برای تسهیل تجارت با ایران تأسیس کرده اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ژاپن، دیدگاه این کشور شرق آسیا را در مورد اینستکس تشریح کرد

آیا دولت ژاپن به سازوکار اینستکس می پیوندد؟

رئیس کل بانک مرکزی روس��یه اعالم ک��رد برخی بانک های خارجی به دنبال 
اتصال به ش��بکه پیام رسان نقل و انتقال پول روس��یه با هدف جایگزین شدن به 

جای سوئیفت، هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، الویرا نابیولینا، رئیس کل بانک 
مرکزی روس��یه، اعالم کرد: بسیاری از بانک های خارجی به دنبال متصل شدن به 
شبکه پیام رسان نقل و انتقال پول روسیه که به جای سوئیفت ایجاد شده است، 

هستند.
وی در کنفرانس دانش��جویی روس��یه- اتحادیه اروپا در نخستین کنفرانس در 
مسکو گفت: دسترسی این ش��بکه برای بانک های خارجی باز است و ما در حال 

توسعه این شبکه برای شرکای تجاری خود هستیم.
نابیولینا در ادامه گفت: توس��عه این شبکه شروع ش��ده و قرار است بانک های 

خارجی از کشورهای مختلف به آن متصل شوند، تست اتصال آنها نیز انجام شده 
است، ما فکر می کنیم این شبکه توسعه بیشتری خواهد یافت.

روسیه توسعه شبکه SPFS در سال ۲۰۱۴  را به دلیل تهدید به قطع دسترسی 
این کشور به سوئیفت آغاز کرد

رئیس کل بانک مرکزی روس��یه می گوید: ش��بکه جایگزین س��وئیفت در این 
کش��ور با همان استانداردهای سوئیفت عمل می کند و این مسئله باعث می شود، 
بانک هایی که می خواهند به آن متصل شوند، نیازی به تغییر مکانیزم درونی خود 
نداش��ته باشند، از طرف دیگر نه تنها بانک ها بلکه شرکت های بزرگ می توانند به 
صورت مس��تقیم به این شبکه متصل شده که البته تاکنون برخی از آنها به طور 

کامل به SPFS متصل شدند.
در حال حاضر اس��تفاده از ش��بکه SPFS در روس��یه عمال آغاز ش��ده و رو به 

گسترش است و ۱8درصد کل پیام های مربوط به نقل و انتقال پول در این کشور 
در قالب SPFS انجام می شود. نابیولینا می گوید: بانک ها می توانند شبکه موردنظر 
خود را انتخاب کرده و بدون هیچ خطری به س��رعت ش��بکه SPFS را جایگزین 
سوئیفت کنند. در حال حاضر حدود ۵۰۰ بانک، شرکت و مؤسسه مالی بزرگ در 

روسیه به شبکه SPFS متصل شده اند.
بانک مرکزی روسیه اوایل سال جاری اعالم کرد که شبکه جایگزین سوئیفت این 
کشور توسعه قابل توجهی داشته و استانداردهای آن با استانداردهای بین المللی 

تطابق دارد و به همین دلیل شرکت های خارجی می توانند به آن متصل شوند.
اتصال به این ش��بکه به شرکت ها و بانک های خارجی این امکان را می دهد که 
تحریم های غرب را  دور زده و بتوانند با شرکت های روسیه بدون قرار گرفتن در 

معرض تحریم ها همکاری کنند.

رئی��س ات��اق بازرگانی ای��ران و ایتالیا درباره کارایی بازار متش��کل 
ارزی گفت در ش��رایطی که ما فقط می توانیم دارو و موادغذایی وارد 
کنیم، آن بازار می تواند نافع باش��د و برای س��ایر نیازمندی ها باید از 

مکانیزم های دیگری مثل نیما استفاده کنیم.
احم��د پورفالح، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرگزاری 
خبرآنالین، در پاس��خ به این پرس��ش که اگر بازار متش��کل ارزی در 
ش��رایطی ش��کل بگیرد که س��امانه نیما و ن��رخ ۴۲۰۰ تومانی دالر 
همچنان در اقتصاد ایران پابرجا باش��ند، آیا بازار متشکل کارایی خود 
را خواهد داشت؟ گفت: به نظر من بازار متشکل ارزی فقط دو بخش 

از نیازمندی های ما را پوشش می دهد و تا آنجا که مطرح بوده، بحث 
دارو و غذا بوده است و سایر نیازمندی های ما که از نظر گستردگی و 
تنوع خیلی هم کم نیستند، کماکان نیاز است نیما وجود داشته باشد.

وی افزود: خیلی از صنایع، معادن و بخش کش��اورزی نیاز دارد که 
کم��اکان و حداقل ارز نیمای��ی را دریافت کنند. البته در رابطه با نیما 
در ات��اق بازرگانی بحث های زیادی داش��تیم که وجود آن خطرس��از 
خواهد بود. در واقع اتاق شیش��ه ای اس��ت که اگر به راحتی دسترسی 
به آن پیدا کنند، می توانند اطالعات کسانی را که در همین شرایط به 
صورت مویرگی صادرات و واردات دارند و مس��یرهایی که صادرکننده 

می توانن��د پول خود را برگرداند و مجددا کاال تولید و خریداری کند، 
در بیاورند.

رئی��س اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا عنوان کرد: بازار متش��کل ارزی 
نمی توان��د نیازی که امروز از طریق س��امانه نیما ب��رای بنگاه داران و 
بخش اقتصاد کش��ور تامین می ش��ود، پوش��ش دهد، بنابراین کامال 

استدالل درستی است که سامانه نیما وجود داشته باشد.
پورف��الح متذکر ش��د: در ش��رایطی که م��ا فقط می توانی��م دارو 
و موادغذای��ی وارد کنیم، آن بازار می تواند نافع باش��د و برای س��ایر 

نیازمندی ها باید از مکانیزم های دیگری مثل نیما استفاده کنیم.

بانک های خارجی به دنبال اتصال به سوئیفت روسیه

تحلیل یک فعال اقتصادی از کارایی بازار متشکل ارزی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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شاخص کل در بازار بورس روز یکشنبه ۴هزار و ۵۲ واحد رشد داشت 
که در نهایت این شاخص به رقم ۲۳8 هزار و ۲۲۰ واحد رسید.

براس��اس معامالت روز گذش��ته ۵ میلیارد و ۱8۴ میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱8 هزار و 8۳۱ میلیارد ریال در ۳۷6 هزار 

نوبت داد و ستد شد.
همچنین ش��اخص کل )هم وزن( با ۲۰۴ واحد افزایش به ۵8 هزار و 
۱۷۷ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۱۴۰ واحد افزایش به ۳9 هزار 

و 8۷۷ واحد رسیدند.
شاخص آزاد شناور نیز با ۴ هزار و ۳9 واحد افزایش به رقم ۲68 هزار 
و ۱9۴ واحد رس��ید، ش��اخص بازار اول ۲ هزار و ۷۷۷ واحد و شاخص 

بازار دوم 9 هزار و ۲۳ واحد افزایش داشتند.
ع��الوه بر این در بین تمامی نمادها، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس 
)فارس( با ۵99 واحد، نماد شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با ۲۷۳ 
واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۲۳۰ واحد، پاالیش نفت 
اصفهان )ش��پنا( با ۲۲9 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( 
با ۲۲۵ واحد، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با ۲۱۲ واحد و توسعه 
مع��ادن و فل��زات )ومعادن( با ۲۰۲ واحد بیش��ترین تأثی��ر مثبت را بر 

شاخص کل داشتند.

نماد پتروش��یمی مبین )مبین( با ۱۲۱ واحد، پتروشیمی فجر )بفجر( 
ب��ا 9۲ واحد، گروه مپنا )س��هامی ع��ام( )رمپنا( ب��ا 8۳ واحد از جمله 

گروه هایی بودند که افت شاخص بورس را رقم زدند.
بر پایه این گ��زارش، در بین نمادهای دیروز نماد بانک تجارت، بانک 
ملت، س��ایپا، ایران خودرو، ایران ارقام گروه مپنا )س��هامی عام( و گروه 

پتروشیمی س. ایرانیان در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
گروه پتروش��یمی ها در ای��ن معامالت صدرنش��ین برترین گروه های 
صنعت شد و در این گروه ۵۱۷ میلیون و 9۳8 هزار برگه سهم به ارزش 

۲ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.
شاخص فرابورس نیز بیش از ۳۳ واحد رشد داشت و بر روی کانال ۲ 

هزار و 98۵ واحد ثابت ماند.
همچنین در این بازار یک میلیارد و 8۰۵ میلیون برگه سهم به ارزش 

بیش از 9 هزار و ۲۳۷ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نماد پتروشیمی مارون )مارون(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، صنایع 
ماش��ین های اداری ایران )مادیرا(، پاالیش نفت شیراز )شراز( و پاالیش 
نفت الوان )شاوان( بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.

در مقاب��ل تولید نیروی برق دماوند )دماوند( و س��نگ آهن گهرزمین 
)کگهر( مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

 رشد چشمگیر
شاخص بورس تهران

رئی��س س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اش��اره به ان��واع ابزارهای مالی 
اس��المی در بازار س��رمایه ایران، گفت بازار س��رمایه ایران آمادگی دارد با 
تش��کیل کمیته ای با دیگر کش��ورهای اس��المی ابزارهای مالی اس��المی 

مشترک را طراحی کند.
به گزارش ایس��نا، شاپور محمدی - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 
- روز یکشنبه در یازدهمین دوره اجالس بین المللی بازار سرمایه اسالمی 
که با حضور نمایندگان بازار سرمایه برخی کشورهای اسالمی برگزار شد، 
اظهار داش��ت: در تمام حوزه ها ابزارهای مالی ما براساس موازین شریعت 
طراحی ش��ده و در مرحله اجرا نیز همینطور اس��ت. تالش ما در سازمان 

بورس این است که ضوابط کمیته فقهی رعایت شود.
وی ادامه داد: در سال ۲۰۰۵ قوانینی درباره بازار سرمایه ایران تأیید شد 
و در سال ۲۰۰9 قانون جدیدی به قانون سال ۲۰۰۵ اضافه شد که درباره 
ابزارهای مالی اسالمی بود. براساس آن تاکید شد که ابزارهای مالی اسالمی 

مورد توجه قرار گیرد تا ابزارها بررسی و تأیید شوند.

محمدی ادامه داد: کمیته فقهی هر دو هفته یکبار جلسه دارد و ابزارها را 
بررسی و اعالم نظر می کند. البته کارکرد کمیته فقهی محدود به ابزارهای 
مالی اس��المی نیس��ت، بلکه همه امور بازار سرمایه در این کمیته بررسی 
می ش��ود. حتی در مورد سهام و نحوه انجام معامالت هم اگر سوالی وجود 
داش��ته باش��د در کمیته فقهی مطرح می کنیم و ای��ن کمیته اعالم نظر 
می کند. سازمان بورس در فرآیند قبل از معامالت، حین معامالت و پس از 

معامالت از کمیته فقهی نظرخواهی می کند.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار درباره انتش��ار اوراق مالی اسالمی 
در ایران گفت: در س��ال ۲۰۱8 نزدیک به ۱8 میلیارد دالر ابزارهای مالی 
اسالمی در ایران منتشر شد. عمده ترین اوراقی که در ایران به عنوان ابزار 

مالی اسالمی مورد معامله قرار می گیرد، ابزار مالی اسالمی است.
وی افزود: در س��ال های گذش��ته ابزار اختیار خری��د و اختیار فروش را 
کمیته فقهی سازمان بورس تأیید کرد که استقبال خوبی هم از این اوراق 
شد. حجم معامالت این ابزار قابل توجه است. سال گذشته ابزار آتی سبد 

س��هام را هم راه اندازی کردیم. محمدی یادآور شد: ابزار فروش استقراضی 
در دنیا معروف اس��ت که برای انتش��ار آن در ایران باید این ابزار با اصول 
اسالم مطابقت پیدا می کرد که ما این کار را کردیم. در این نوع مالک سهام 
هم در فروش و هم در خرید به شخص مقابل وکالت می دهد. امسال این 
ابزار را برای به کار گرفتن در ایران عملیاتی و راه اندازی خواهیم کرد. اگر 
این ابزار راه اندازی ش��ود ابزارهای مالی کالسیک به جز ابزارهای معاوضه 
تکمیل می ش��ود. محمدی افزود: بررسی های اولیه نشان می دهد که روی 
بالک چین می توانیم کار کنیم و برگزاری مجامع به صورت الکترونیکی با 
کمک بالک چین امکانپذیر اس��ت اما هن��وز در این مورد به جمع بندی و 

تأیید نهایی نرسیدیم.
وی درباره طراحی ابزارهای مالی اسالمی مشترک با کشورهای اسالمی 
گفت: اگر جایی الزم اس��ت با دیگر کش��ورها در طراح��ی ابزارهای مالی 
مشترک وارد شویم و روی ابزارهای مالی اسالمی مشترک کار کنیم، این 

آمادگی را داریم.

رئیس سازمان بورس اعالم کرد

آمادگی ایران برای راه اندازی ابزارهای مالی مشترک با کشورهای اسالمی
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رئیس کمیته فقهی سازمان بورس:
بازار سرمایه کامال شرعی است

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس ضمن اعالم اینکه راه اندازی وارانت در 
بازار س��رمایه از لحاظ شرعی بالمانع است، گفت در بازار سرمایه جمهوری 
اس��المی ایران راه اندازی ابزار جدید مش��روط به بررس��ی شرعی در کمیته 

فقهی است و همه مسائل شرعی در بازار سرمایه ایران رعایت می شود.
به گزارش ایس��نا، غالمرض��ا مصباحی مقدم روز یکش��نبه در یازدهمین 
دوره اجالس بین المللی بازار س��رمایه اس��المی اظهار داشت: امروزه شاهد 
پیشرفت های زیادی در زمینه بازار سرمایه اسالمی در ایران و سایر کشورها 
هستیم. بررسی این پیشرفت ها نش��ان می دهد که رعایت حقوق ذی نفعان 

در سطح بین الملل از جایگاه باالیی برخوردار است و این جای شکر دارد.
وی با اش��اره به برگزاری اجالس بین المللی بازار س��رمایه اسالمی، گفت: 
برگزاری این نشس��ت نشان دهنده جدیت س��ازمان بورس و اوراق بهادار در 

توسعه مالی اسالمی است.
مصباحی مق��دم بی��ان کرد: در ب��ازار س��رمایه جمهوری اس��المی ایران 
راه اندازی ابزار جدید مش��روط به بررسی شرعی آن در کمیته فقهی است و 
این موضوع برای فعاالن بازار این اعتقاد را به وجود آورده که همه مس��ائل 
ش��رعی در بازار سرمایه رعایت می ش��ود. توجه به این مسئله باعث جایگاه 

واالی بازار سرمایه ایران از نظر مسائل شرعی شده است.
وی یادآور ش��د: کمیته فقهی در س��ال ۲۰۰۷ تأس��یس ش��د و مصوبات 
کمیته تخصصی فقهی در بازار س��رمایه ایران الزم االجراس��ت. جلسات این 
کمیت��ه در ه��ر ماه دو بار برگزار می ش��ود و در نتیج��ه مباحث آن، مصوبه 
کمیته تهیه و ابالغ می ش��ود. با توجه به محور اصلی این دوره، که توس��عه 

ابزارهای مالی اسالمی است، به برخی از اقدامات اشاره می کنم.
رئیس کمیته فقهی س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داش��ت: انتشار 
اوراق اج��اره مبتنی بر س��هام یکی از نوآوری های م��ا در کمیته فقهی بود. 
کمیته فقهی درباره اینکه آیا س��هام ش��رکت ها را می توان اجاره داد، بحث 
فراوان��ی داش��ت و در نهایت چنین حکم کرد که اص��ل موضوع اجاره دادن 
س��هام اشکالی ندارد، اما سهام شرکت ها با هم متفاوت است و برخی از این 
س��هام ها را می توان و برخی را نمی توان اجاره داد؛ لذا کمیته فقهی انتش��ار 
اوراق اجاره مبتنی بر س��هام را مورد به مورد بررسی می کند، اما باید سهام 

قابل اجاره شرکت بر دارایی آن غلبه کند.
مصباحی مق��دم گفت: اقدام دیگر ما انتش��ار اوراق وکالت ب��ود. البته در 
ایران به دلیل انتش��ار اوراق مش��ارکت، شرکت ها تمایل زیادی به این اوراق 

نداشتند، اما در نهایت این اوراق در کمیته فقهی تصویب شد.
رئیس کمیته فقهی س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت: موضوع دیگری 
که در س��ال گذشته در راس��تای نوآوری مالی در کمیته فقهی بررسی شد، 
صن��دوق پروژه بود. این صندوق متش��کل از ارکانی اس��ت و بعد از تجمیع 

منابع مالی، پروژه ای مشخص را به سرانجام می رساند.
وی اف��زود: اقدام دیگر ما تصویب اوراق بیمه اتکایی بود که باعث افزایش 
ارتباط بیمه و بورس می ش��ود. بر این اس��اس برخی از مخاطرات بازار بیمه 
با بازار س��رمایه منتقل می ش��ود. البته هن��وز به مرحله انتش��ار این اوراق 
نرس��یده ایم. مصباحی مقدم با بیان اینکه تصویب قرارداد وارانت اقدام دیگر 
م��ا بود، تصریح کرد: این قرارداد ش��باهت ها و تفاوت هایی با قرارداد اختیار 
معامل��ه دارد. راه اندازی وارانت در بازار س��رمایه ایران نیز از لحاظ ش��رعی 

بالمانع است؛ هرچند هنوز در بازار سرمایه ایران اجرا نشده است.

هشدار چین نسبت به بروز رکود در اقتصاد جهانی
یک مقام دولتی چین با هش��دار نس��بت به تبعات مناقشات تجاری برای 

اقتصاد جهانی، نسبت به احتمال وقوع رکود در جهان هشدار داد.
به گزارش فارس به نقل از اس��پوتنیک، یک مقام دولتی چین نس��بت به 
احتم��ال تأثیر منفی اختالفات تجاری بین المللی بر اقتصاد جهانی هش��دار 
داده و اعالم کرد چین در تالش اس��ت تا با اج��رای برخی اقدامات محرک 

شرایط رشد بهتر اقتصادی در داخل را فراهم کند.
گائو دنگ، س��خنگوی وزارت بازرگانی چین، در این باره گفت: اختالفات 
تج��اری در حوزه بین المل��ل می تواند به بروز رک��ود در اقتصاد جهانی طی 

ماه های آینده منجر شود.
وی بروز اختالل در زنجیره تأمین و کاهش تولید صنعتی را از اصلی ترین 

دالیل این مسئله عنوان کرده است.
وزارت بازرگانی چین در حالی این هشدار را داده است که آمارهای اخیر 
نش��ان می دهد تولید صنعتی در چین به پایین ترین سطح خود در ۱۷ سال 
گذشته رسیده است چراکه تقاضا در اتحادیه اروپا کاهش یافته و باال رفتن 

قیمت حامل های انرژی در حال اثرگذاری بر تولید است.
گائو می گوید این رکود ممکن اس��ت از هر جایی از چین گرفته یا آمریکا 

آغاز شود و به دیگر نقاط جهان تسری پیدا کند.
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شرایط آزادسازی واردات الستیک شفاف 
نیست

رئیس اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک و روغن گفت که جزییات تصمیم 
اخیر دولت در زمینه آزادسازی واردات الستیک، شفاف نیست.

داوود س��عادتی نژاد در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه در چند ماه اخیر 
میزان واردات الس��تیک به ش��دت کاهش یافته اس��ت، اظهار داشت: تولید 
داخل��ی در زمینه تأمی��ن نیاز ب��ازار در س��ایزهای ۱6 و ۱۷ کاماًل جوابگو 
اس��ت و نیازی به واردات این نوع از تایر احس��اس نمی شود. رئیس اتحادیه 
فروشندگان الس��تیک، روغن، فیلتر، پنچرگیران و فیلترسازان تهران تاکید 
کرد: اگر در تأمین مواد اولیه کارخانجات تولیدی الستیک کمبود یا مشکلی 
وجود نداش��ته باش��د، کارخانجات داخلی در رابطه با تولید س��ایزهای ۱6 
و ۱۷ هیچ مش��کلی نخواهند داش��ت. وی در رابطه ب��ا تصمیم اخیر مبنی 
بر آزادس��ازی واردات الس��تیک، بیان ک��رد: اعالم تصمی��م اخیر دولت در 
آزادسازی واردات الس��تیک بار روانی مثبتی داشته، اما در زمینه چگونگی 
واردات و تأمین ارز این محصوالت اطالع رس��انی شفافی صورت نگرفته و تا 
زمانی که این موارد به صورت ش��فاف و عملی اعالم نشود، اتفاق خاصی رخ 
نخواه��د داد. س��عادتی نژاد گفت: تأمین نیاز خودروهای س��نگین در بخش 
الستیک انجام شده که این مهم عاملی شده تا قیمت ها در محدوده منطقی 

قرار بگیرد و در شرایط فعلی کمبودی در این بازار وجود ندارد.
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک، روغ��ن، فیلت��ر، پنچرگیران و 
فیلترس��ازان تهران در پاسخ به این س��وال که آیا قیمت روغن موتور بعد از 
افزایش ۷۰درصدی، کاهش��ی داشته اس��ت؟ گفت: روغن موتور همچنان با 
همان افزایش قیمت ۷۰درصدی عرضه می ش��ود که متأسفانه در چند وقت 

اخیر بازار با کمبود عرضه هم مواجه شده است.

آمادگی قفقاز برای صادرات گوشت قرمز و 
غالت به ایران

وزی��ر ناحیه فدرال قفقاز ش��مالی از آمادگی منطقه قفقاز ش��مالی برای 
صادرات گوشت قرمز و غالت به ایران خبر داد و گفت همچنین عالقه مندیم 
کااله��ای مورد نی��از خود را در زمینه  محصوالت کش��اورزی و میوه جات از 
ایران وارد کنیم. به گزارش ایس��نا، سرگی ویکتوروویچ - وزیر ناحیه فدرال 
قفقاز ش��مالی - در حاشیه پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری 
اقتص��ادی و تجاری ایران و فدراس��یون روس��یه با تاکید ب��ر اینکه همایش 
مذکور یک رس��م برای دو کش��ور اس��ت و باعث تشویق و رش��د و توسعه 
روابط در زمینه ساخت وس��از، تجارت و کشاورزی می شود، گفت: 6۰ نفر از 
نمایندگان روسیه که همگی کارشناسان درجه یک هستند در این همایش 
حضور دارند؛ به جز اقتصاد و توس��عه روابط در این حوزه توجه به مس��ائل 
علوم انس��انی، تاریخ و فرهنگ نیز برای دو کش��ور حائز اهمیت بوده و این 

همایش از این نظر نتایج خوبی در پی خواهد داشت.
اراده رؤسای جمهور ایران و روسیه بر توسعه همکاری دو کشور

وی ب��ا تاکید بر اینکه مهم ترین ابزار دو کش��ور اراده سیاس��ی دو طرف 
اس��ت، عنوان کرد: اراده رؤسای جمهور ایران و روسیه بر توسعه همکاری ها 
بوده و همه س��اختارهای الزم ایجاد ش��ده و ارگان های دولتی روسیه برای 
توس��عه این روابط هدف گیری کرده اس��ت. وزیر ناحیه فدرال قفقاز شمالی 
ادامه داد: این همایش یکی از ابزارهایی است که از طریق آن همه مؤسسات 
خصوص��ی و تولیدکنندگان می توانند با یکدیگ��ر مالقات کرده و پروژه ها را 

در زمینه های اقتصادی، حمل و نقل، انرژی، تولید و صنعت اجرایی کند.
آمادگی قفقاز برای صادرات گوشت قرمز و غالت به ایران

ویکتورووی��چ در ادامه با تاکید بر اینکه منطقه قفقاز ش��مالی به توس��عه 
رواب��ط عالقه مند اس��ت، اف��زود: ما با ای��ران به دنبال روابط گردش��گری و 
توریس��ت هس��تیم. در زمینه  توسعه مناسبات کش��اورزی نیز می توانیم دو 
محصول گوش��ت قرمز و غالت را به ایران صادر و کاالهای موردنیاز خود در 

زمینه محصوالت کشاورزی و میوه جات را از ایران وارد کنیم.
وی ادام��ه داد: همچنین عالقه مند به توس��عه گردش��گری از طریق خزر 
هس��تیم و صنعت گردش��گری در این زمینه دورنمای خوبی دارد و پیشران 
این صنعت کش��تیرانی اس��ت. همچنین به توس��عه صنعت حمل و نقل در 
کریدور ش��مال و شرق و غرب هستیم؛ عالوه بر آن ایجاد کریدور در زمینه 
ان��رژی از جمله عالقه مندی های ماس��ت. به گفته وی ب��رای ایجاد کریدور 

انرژی یک شخص پیش رو از مسکو به ایران آمده است.
اهمیت مباحث علوم انسانی در قفقاز شمالی

وزیر ناحیه فدرال قفقاز شمالی در ادامه با تاکید بر اینکه مباحث علوم انسانی 
در قفقاز ش��مالی بسیار مهم اس��ت، ادامه داد: برای مناسبات دو کشور اهمیت 
دارد که بدانیم چگونه یکدیگر را درک کنیم و چگونه می توانیم سهم مشترکی 
از همدیگر داش��ته باشیم. توس��عه روابط اقتصادی و تجاری نیز بستگی به این 
موضوع دارد، زیرا قفقاز ش��مالی روابط تنگاتنگی با ایران داشته و در این کشور 

ملتی هستند که هم گروه و هم زبان با ایران محسوب می شوند.

کره ای ها به بازار لوازم خانگی ایران برگشتند
 مذاکره با یک برند چینی برای تولید در ایران

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی از ق��ول کره ای ها برای تامین 
قطعات لوازم خانگی در ایران خبر داد و گفت عالوه بر این، از س��وی طرف 
ایرانی، مذاکراتی با یک برند درجه یک چینی صورت گرفته تا محصوالتش 
در ایران تولید و عرضه شود. مرتضی میری در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به 
اظهارات دو برند بزرگ تامین کننده محصوالت ال جی و سامسونگ در کشور 
اظهار داشت: در سال های گذشته دو برند بزرگ، سرمایه گذاری کالنی برای 
تامین محصوالت لوازم خانگی سامس��ونگ و ال جی در کشور کردند به این 
صورت که این دو، بخشی از این محصوالت را یا به صورت کامال ساخته شده 
وارد می کردن��د و بخ��ش دیگر را با واردات قطعات و م��واد اولیه از کره، در 

خطوط تولید خود تبدیل به محصول نهایی می کردند.
رئیس اتحادی��ه لوازم خانگی افزود: اما با بدعه��دی کره ای ها در ماه های 
گذش��ته، 9۰درصد تولیدات این دو محصول در کشور کاهش یافت ولی در 
پیگیری های ما مش��خص شد، هم اکنون مذاکراتی با کره ای ها صورت گرفته 
که براس��اس آن مقرر شده از این پس دو شرکت سامسونگ و ال جی، مواد 
اولی��ه و قطعات مورد نیاز در بازار ایران را تامین کنند. وی گفت: همچنین 
این دو ش��رکت ایرانی در مذاکره با یک شرکت درجه یک چینی، به تفاهم 

رسیده اند تا محصول این شرکت را در ایران تولید کنند.
میری در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به سیاست گذاری 
قیمت��ی تولیدکنندگان داخل��ی، التهاب و عطش در ب��ازار فروکش کرده و 
علی رغ��م برخی کمبودهایی که بعد از ممنوعیت لوازم خانگی به کش��ور به 

وجود آمد، از التهاب در بازار لوازم خانگی کاسته شده است.

اخبـــار

ی��ک فعال بخش فوالد با بی��ان اینکه چرا وزارت صنعت به ج��ای کنترل بازار 
کاالهای��ی ک��ه ما حتی مازاد تولید در آنها داریم کوتاه تری��ن راه را انتخاب و برای 
صادرات مانع تراش��ی می کند، درباره دالیل افزایش قیمت انواع محصوالت فوالدی 

توضیح داد.
تقی ممتازان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، با اش��اره به 
اینکه قرار بود از مجموع ۵۵ میلیون تن فوالد تولیدی در کشور ۲۰ میلیون تن آن 
صادر شود، اظهار داشت: متأسفانه بروز مشکالت در سطح بین المللی باعث شد تا 
به این هدف صادراتی دست پیدا نکنیم و عالوه بر این مازاد تولید به جای صادرات 

به سمت بازار داخل سوق پیدا کند.
وی با بیان اینکه فوالدسازان مجبورند قیمت محصوالت را با توجه به هزینه های 
تولید تغییر دهند، افزود: ما گران فروش��ی نمی کنیم، اگ��ر هزینه های تولید را در 
بخش فوالد مورد بررس��ی قرار دهید مشاهده می شود که میزان رشد قیمت ها در 

مقایسه با افزایش هزینه های تولید بسیار اندک است.
ای��ن فعال بخش فوالد گفت: در دو ماهه امس��ال ۱.۵ تا ۲ میلیون تن صادرات 
فوالد آن هم در بخش شمش و اسلپ انجام شده که اگر مشکالت ادامه پیدا کند 

به طور حتم حجم این صادرات کاهش پیدا خواهد کرد.

شرایط سخت صادرات و وزارتخانه ای که سرگرم تنظیم بازار داخل است
ممت��ازان به ریزش قیمت ها با ورود فوالدهای مازاد به بازار اش��اره کرد و افزود: 
خرید از ایران بسیار با ریسک است عالوه بر این باید تولید کننده ایرانی هزینه بیمه 
و حمل و نقل کاالهای صادراتی را هم پرداخت کند تا در نهایت مشتری بین المللی 
حاضر به خرید شود. با این شرایط کدام تولیدکننده می تواند رشد صادرات داشته 
باشد. وی با اعالم اینکه همیشه در زمینه صادرات فوالد واسطه ها حضور داشتند، 
گفت: متأس��فانه در حال حاضر تبادالت بانکی قطع شده و صرافی ها و کانال های 
مالی مدام در حال رصد هس��تند و تولیدکننده مجبور اس��ت با این شرایط سخت 
ص��ادرات محصوالت را انجام دهد. این فعال بخش ف��والد با انتقاد از اینکه وزارت 
صنعت به عنوان متولی امر صنعت باید نگاه کارشناس��ی و صادرات محور داش��ته 
باشد، اظهار داش��ت: امروز اولویت وزارت صنعت تنظیم و کنترل بازار داخل شده 
اس��ت و به نوعی مسائل سیاسی داخلی کش��ور بر مسائل اقتصادی ارجحیت پیدا 

کرده که این موضوع یک مشکل اساسی برای تولیدکنندگان کشور است.
ممتازان اضافه کرد: وزارت صنعت باید به بررسی ریشه ای مشکالت در افزایش 
قیمت ها و یا کمبود کاالها در سطح بازار بپردازد نه اینکه در یک تصمیم مقطعی و 
بدون کارشناسی صادرات کاالها را متوقف کند. امروز صادرکننده با مشقت بسیار 

بازاری برای فروش محصوالت خود به دست آورده چرا به جای کمک سنگ جلوی 
پای آنها می گذارید؟

با مازاد تولید چه کنیم؟
وی ب��ا اعالم اینکه بخش فوالد صنعتی ارزآور اس��ت، تصری��ح کرد: چرا به این 
صنع��ت نگاه ویژه ندارید؟ آقای رحمانی وزیر صنعت هنوز نگاه صادرات محوری به 
بخش فوالد و سایر صنایع ندارد. صادرات یک نانوایی نیست که بتوان درب آن را 
باز کرد و مابقی از بوی آن منتفع شوند. به ما بگویید با این شرایط سخت تحریمی 
ما با مازاد تولید خود چه کنیم؟ چرا یک سیاس��ت روش��ن برای توس��عه صادرات 

بخش فوالد اتخاذ نمی شود.
ممتازان معاون بازاریابی و فروش شرکت فوالد کاوه جنوب کیش با بیان اینکه 
چ��را وزارت صنعت به جای کنترل ب��ازار کاالهایی که ما حتی مازاد تولید در آنها 
داریم کوتاه ترین راه را انتخاب و مانع تراش��ی هایی ب��رای صادرات اعمال می کند، 
اظهار داش��ت: مدام ش��عار می دهند که بخش خصوصی در صنایع سرمایه گذاری 
کند اما با یک بخش��نامه غیرکارشناسی مانع فعالیت آنها می شوند. در نهایت هم 
تصمیم های��ی می گیرند که فقط به نفع ی��ک بخش خصوصی خاص بوده و بعد از 

انتفاع آنها آن تصمیمات را لغو می  کنند. 

انتقاد شدید یک فوالدساز از وزارت صنعت

 چرا جلوی صادرات را گرفتید؟گران فروشی نمی کنیم

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کش��اورزی گفت گردش پولی تجارت حالل 
در دنیا بیش از ۴ هزار میلیارد دالر اس��ت، اما کمتر از یک درصد از این میزان، 

سهم ایران است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، س��یدرضا تقوی، در نشس��ت خبری روز 
گذش��ته که در آستانه س��الروز تأسیس جهاد س��ازندگی برگزار شد، با اشاره به 
اینکه گردش پولی و مالی تجارت حالل در دنیا بس��یار باالس��ت، اظهار داش��ت:  
هم اکنون گردش پولی و مالی تجارت حالل در دنیا بیش از ۴ هزار میلیارد دالر 
اس��ت، اما متأس��فانه باوجود اقلیم چهار فصل و منابع متعدد در کشور، سهم ما، 

کمتر از یک درصد است که می بایست آن را افزایش دهیم.
وی افزود: در حال حاضر بخش��ی از تجارت حالل مربوط به جهاد کش��اورزی 
و بخش دیگر به اتاق بازرگانی و س��ازمان استاندارد داده شده است که در درجه 
اول بای��د تجمیع قانون کنیم، به طوری که مس��ئولیت این امر به یک وزارتخانه 
داده ش��ود، چراکه در بخش حالل از حیث صادرات می توانیم ارزآوری خوبی را 

نصیب کشور کنیم.
تقوی با اش��اره به اینکه تولیدات محصوالت کش��اورزی در زمینه های مختلف 
با قبل از انقالب قابل مقایس��ه نیست، بیان کرد: در بخش شیالت پس از انقالب 
با رش��د نجومی تولید از ۳۲ هزار تن به یک میلیون تن، عسل از 6.۵ هزار تن با 
رشد بیش از ۱۲ برابری به بیش از 8۱ هزار تن، تولید گوشت طیور از ۱6۰ هزار 
تن به ۲ میلیون تن و تخم مرغ از ۱6۰ هزار تن با رش��د ش��ش برابری به 9۴۰ 

هزار تن در سال 9۵ رسید.
نماینده ولی فقیه وزارت جهاد کش��اورزی با اش��اره به اینکه نگران تأسیس و 
احیای مجدد وزارت بازرگانی هس��تیم، گفت: وزارت بازرگانی در صورت کمبود 

کاال نیاز کش��ور را از طریق واردات تأمین می کند که این امر منجر به آسیب به 
تولید داخل می شود. برای مثال اگر گندم وارد شود دیگر کشاورز به تولید گندم 
تمایلی ندارد، ب��ه همین خاطر از نمایندگان مجلس تقاضا کردیم که در صورت 
تصویب احیای وزارت بازرگانی الیحه به گونه ای تنظیم ش��ود که به تولید داخل 

صدمه وارد نشود.
وی ادام��ه داد: وزارت جهاد کش��اورزی برمبنای تولید داخ��ل بازار را تنظیم 
می کن��د و کار ه��ای خوبی در ای��ن زمینه انجام داده و ممکن اس��ت بگوییم که 
چرا قیمت ها باالس��ت، اما بحث قیمت در جای دیگری سیاس��ت گذاری می شود 
و ارتباطی به وزارت جهاد کش��اورزی ندارد. وی با اش��اره به اینکه کشور مالزی 
میدان دار تجارت حالل شده است، افزود: یکی از ایراد های کار ما، تکه تکه شدن 
سیاس��ت گذاری غذای حالل بین ارگان های مختلف از جمله سازمان استاندارد، 
اتاق بازرگانی، وزارت بهداش��ت، وزارت جهاد کشاورزی و همچنین شورایی است 
که دولت در این زمینه ایجاد کرده اس��ت، تش��کیل جلسه نمی دهد، بنابراین در 
ق��دم اول باید این آش��فتگی را که ایجادش��ده برطرف کنیم و م��ا در این زمینه 
هشدار های الزم را ارائه کردیم تا مسئولیت بحث را باید به یک نهاد واگذار کنیم.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کش��اورزی با بیان اینکه واردات محصوالت 
غذای��ی از اقص��ی نقاط دنیا باید مورد تایید ناظران م��ا از حیث حالل بودن قرار 
گیرد، گفت: در برخی از کش��ور ها بیش از ۳۰ الی ۴۰ ناظر شرعی داریم، ضمن 

اینکه ناظران بهداشتی جداگانه فعالیت خود را انجام می دهند.
وی بحث غذای حالل را بسیار جدی دانست و افزود: مشکالتی در این زمینه 
وجود دارد که باید مرتفع ش��ود، چراکه س��ودآوری بس��یار خوبی در این زمینه 

وجود دارد.

به گفته این مقام مس��ئول، ۳۷۰ میلیون جمعیت در ۱۵ کشور همسایه ایران 
وجود دارد که ما می توانیم هر آنچه را تولید می کنیم به این کشور ها عرضه کنیم 

و مسئوالن امر باید در این زمینه ورود کنند.
تق��وی ادامه داد: طی صحبت های��ی که با وزیر جهاد و کارشناس��ان مختلف 
داش��ته ام، مسئوالن وزارت جهاد کش��اورزی نگرانی هایی مبنی بر احیای مجدد 
وزارت بازرگان��ی دارند، چراکه این وزارتخانه به دنبال واردات اس��ت و زمانی که 
کمبودی در بازار احس��اس کند، بالفاصله اقدام به واردات کاال در حجم گسترده 

می کند.
امنیت غذایی در توسعه جامعه امری مهم به شمار می رود

نماین��ده ولی فقیه وزارت جهاد کش��اورزی امنیت غذای��ی را مبحثی مهم در 
توس��عه جامعه دانست و گفت: هر کشوری که در این زمینه رشد کند، می تواند 

در بسیاری جهات حرف هایی برای گفتن داشته باشد.
وی با بیان اینکه تغذیه حرف اول را در برخی از مسائل می زند، افزود: در بحث 
بهداشت تغذیه، سازمان دامپزشکی و در برخی موارد هم وزارت بهداشت متولی 
کار هستند، اما در بحث حرام و حالل ما متولی هستیم و اگر تغذیه حرام باشد، 

امنیت غذایی مردم مسلمان به خطر می افتد.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کش��اورزی با اش��اره به اینکه تجارت حالل 
به یک جریان جهانی تبدیل شده است، بیان کرد: همه جهانیان اعم از مسلمان 
و غیرمس��لمان از آن اس��تقبال می کنند و ما خوشحال هستیم که تجارت حالل 
تبلی��غ دین اس��الم را هم انجام می دهد و نمایش��گاه هایی ک��ه در این زمینه در 
کش��ور های مختلف برگزار می شود، از سوی افراد غیرمسلمان مورد استقبال قرار 

می گیرد.

معاون هماهنگی بنیاد تعاون زندانیان کش��ور گفت س��طح زیرکشت باغات 
پس��ته تحت پوشش این بنیاد در سال 9۱ حدود چهار هکتار بوده و اکنون به 

رشد ۷۰درصدی در این حوزه رسیده ایم.
به گزارش ایس��نا، عباس��علی امینی در نخس��تین همایش ملی راهکارهای 
افزایش بهره وری و عملکرد در باغات پسته استان های پسته خیز تحت پوشش 
بنیاد تعاون زندانیان کش��ور که در س��اوه برگزار شد، گفت: وسعت کل باغات 
پس��ته استان های پسته خیز تحت پوشش بنیاد تعاون زندانیان کشور در سال 
گذش��ته ۱۷8۴ هکتار بوده اس��ت در حالی که در س��ال ۱۳9۴ مساحت این 

اراضی بالغ بر ۱۲۰۰ هکتار بوده است.
وی به افزایش کمیت و کیفیت باغات پس��ته در واحد س��طح اش��اره کرد و 
افزود: استفاده از فرصت ها و برنامه ریزی برای برطرف کردن تهدیدات از جمله 

رویکردهای بنیاد بوده است.
وی میزان کل پس��ته تر تولیدی در س��ال ۱۳9۴ را ۱۱6۳ تن عنوان کرد 
و افزود: در س��ال گذش��ته با توجه به وقوع س��رمازدگی این میزان به 8۱6.۷ 

تن کاهش یافت.
امینی متوسط عملکرد در هر هکتار بارده در استان مرکزی در سال ۱۳9۴ 
را ۱۰۵۳ کیلو و در س��ال گذش��ته ۴۴۷ کیلوگرم عنوان کرد و در ادامه گفت: 

متوسط تولید پسته خشک در کشور ۱۷۳ کیلو در هکتار بوده اما بنیاد تعاون 
۲۰۳ کیلو در هر هکتار تولید کرده که بیانگر رش��د ۱۵درصدی میزان تولید 

در باغات تحت پوشش بنیاد نسبت به میانگین کشوری است.
وی تراکم تعداد درختان در هر هکتار مؤثر بارده، ش��وری باالی منابع آبی، 
پیوند ارقام درهمی متفاوت و غیرمهندسی، عدم مالکیت بنیاد بر اراضی دارای 
باغ به عنوان مانعی برای دریافت تسهیالت و کمبود تجهیزات و عدم استفاده 
صحی��ح از دان��ش روز باغبانی را به عنوان موانع س��اختاری در حوزه افزایش 

تولید به میزان قابل قبول دانست.
امینی اظهار داش��ت: مهندس��ی باغات جدید، اصالح باغات قدیمی، تأمین 
بودجه کافی، برگزاری دوره های آموزش��ی و هم اندیش��ی، اس��تفاده از نظرات 
نخبگان و مشاوران برجسته کشوری، تجهیز باغات به ادوات و زیرساخت های 
مخص��وص تولید محصول پس��ته و تالش ب��رای افزایش راندم��ان به عنوان 

راهکارهای مؤثر در افزایش میزان تولید است.
وی افزود: ایجاد فرصتی مناسب برای تعامل و تبادل نظر بین تولیدکنندگان، 
کارشناس��ان، مروجان و پژوهشگران برای شناس��ایی دقیق موانع و مشکالت 
پیش روی بهره وری و عملکرد باغات پسته و یافتن راهکار مناسب برای توسعه 

باغات از مهمترین موضوعاتی است که این همایش دنبال می کند.

امینی خواس��تار توس��عه علمی باغات پسته ش��د و گفت: این گردهمایی ها 
فرصت��ی ب��رای ارائه آخرین تحقیقات و دس��تاوردهای علمی به پس��ته کاران 
اس��تان های پس��ته خیز ایران اس��ت تا ضمن معرفی ارقام و شناسایی درست 
نحوه تولید پس��ته و روش های نوین آبیاری و یافته های جدید در حوزه تغذیه 
و اس��تفاده از عناصر مواد غذایی موردنیاز درختان پس��ته زمینه س��از افزایش 

عملکرد و بهبود کیفیت این محصول شود.
معاون هماهنگی بنیاد تعاون زندانیان کش��ور خاطرنشان کرد: میزان تولید 
پسته در ایران به طور میانگین ساالنه حدود ۲۰۰ هزار تن است که این میزان 

در هر سال بسته به میزان عملکرد تغییر می کند.
به گزارش ایس��نا، عباس اصغری مقدم مدیر مجتمع کش��ت و صنعت کوثر 
ساوه نیز در این همایش افزود: رسالت بنیاد تعاون زندانیان کشور حرفه آموزی 
و ایجاد اش��تغال برای زندانیان جرائم غیرعمد اس��ت و این مجتمع با احداث 
۲۴۰ هکتار باغ پس��ته که ۲۱۰ هکتار آن فندوق��ی و احمد آقایی بوده و ۲۰ 
هکتار رقم اکبری و ۱۰ هکتار کله قوچی اس��ت، در راس��تای اش��تغال، تولید 
و خلق ثروت فعالیت می کند و کس��ب س��ه عنوان کارآفرین برتر و دو عنوان 
تولیدکننده نمونه پس��ته در س��طح کشور و اس��تان از افتخارات این مجتمع 

است.

سهم ناچیز ایران در تجارت حالل

 نگران احیای مجدد وزارت بازرگانی هستیم

توسعه 7۰درصدی باغات پسته تحت پوشش بنیاد تعاون زندانیان در عرض 7 سال

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

برنامه ریزی  جدید پلیس برای صدور 
کارت های معوق خودرو و گواهینامه

معاون اجتماعی و فرهنگ��ی ترافیک پلیس راهور ناجا اعالم کرد 
مش��کل صدور کارت خودرو و گواهینامه حل شد و عقب افتادگی ها 

در حال جبران است.
س��رهنگ عین اله جهانی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، از 
برنامه ریزی های جدید برای ص��دور کارت های خودرو و گواهینامه 
خبر داد و گفت: صدور این کارت ها که به دلیل وجود مشکالتی در 
مقطع زمانی چند ماهه متوقف شده بود از اوایل اردیبهشت ماه آغاز 
شده است و برای جبران عقب افتادگی های ناشی از تعلیق با سرعت 

مضاعف در حال انجام است.
وی افزود: دارندگان خودرویی که تاکنون موفق به دریافت کارت 
خودرو نشده اند می توانند در صورت نیاز به کارت خودرو، برگ سند 
مالکیت صادره توسط پلیس راهنمایی و رانندگی یا همان برگ سبز 

خودرو را ارائه دهند.
مع��اون اجتماعی و فرهنگی ترافیک پلیس راهور ناجا تاکید کرد: 
همچنین در حال حاضر مش��کالت مربوط به صدور گواهینامه های 
رانندگی نیز مرتفع شده است و صدور این کارت ها هم زمان با صدور 

کارت خودروها از اول اردیبهشت به سرعت در حال انجام است.
سرهنگ جهانی افزود: بیش��ترین مدت  زمان انتظار برای دریافت 

گواهینامه، ۴۰ روز در نظر گرفته شده است.

بازار خودرو آشفته است و دالیل آن باید 
به صورت جدی بررسی شود

ب��ا تصویب طرح س��اماندهی صنعت خ��ودرو در مجلس، موضوع 
قیمت گذاری خودروهای انحصاری توس��ط شورای رقابت در حالی 
اخیراً به ش��کل جدی تری مطرح  شده اس��ت که این شورا براساس 
تکالیف قانونی مصرح در بند ۵ ماده ۵8 قانون اجرای سیاس��ت های 
کل��ی اصل ۴۴ قانون اساس��ی متولی اصلی تعیی��ن و ابالغ ضوابط 

قیمت گذاری در بازار کاالها و خدمات انحصاری است.
رئیس ش��ورای رقاب��ت در گفت وگو با »عصر خ��ودرو«،  با بیان 
این مطلب گفت: در این ماده  قانونی به صراحت تأکید ش��ده اس��ت 
که تعیین مصادیق و تصویب دس��تورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و 
ش��رایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاری در هر مورد با 

رعایت مقررات مربوطه برعهده شورای رقابت است.
رضا شیوا با اشاره به اینکه عالوه بر آن ماده ۵9  این قانون وظایف 
و تکالیف بیشتری را برای شورای رقابت تعیین و تأکید کرده است، 
گفت: تش��خیص انحصاری بودن بازارها نیز برعهده ش��ورای رقابت 
اس��ت بدان معنا که اگر ش��ورای رقابت تشخیص دهد که بازار یک 
کاال و خدمات انحصاری اس��ت باید برای آن دس��تورالعمل تنظیم 
قیمت تعیین کند. باوجود چنین مواد قانونی ورود شورای رقابت به 
قیمت گذاری خودروهای انحصاری ازجمله خودرو، معطل یا نیازمند 
تصویب قوانین جدیدی در مجلس یا سایر دستگاه های قانون گذاری 

نیست.
او ادامه داد: درواقع خروج ش��ورای رقابت از تعیین دستورالعمل 
و ضواب��ط قیمت گذاری خودروهای انحصاری براس��اس برداش��ت 
نادرس��تی بوده که قباًل از مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه 
قوه در زمان وزیر س��ابق صنعت و معدن صورت گرفته است. بر این 
اساس شورای رقابت براس��اس تکالیف و اختیارات قانونی خود این 
موضوع را به س��ران سه قوه، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی 
کل کش��ور گوش��زد و هم زمان به وظایف قانون��ی خود برای تعیین 
دس��تورالعمل قیمت گ��ذاری خودروهای داخلی ب��ا تعیین ضوابط 

قیمت گذاری و اعالم آن به ستاد تنظیم بازار عمل کرد.
به گفته ش��یوا با این روند اخیراً نیز رئیس س��ازمان بازرسی کل 
کش��ور طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری رویکرد ش��ورای 
رقاب��ت مبنی ب��ر ضرورت قیمت گ��ذاری خودروه��ای انحصاری را 
تایی��د و درواقع رأی به ت��داوم تعیین دس��تورالعمل قیمت گذاری 
خودروهای انحصاری توسط این شورا داده است. بااین وجود شورای 
رقاب��ت همواره برای عمل به وظای��ف قانونی خود منتظر اعالم نظر 
دس��تگاه های اجرای��ی و قضایی نمانده اس��ت گرچه ش��ورای عالی 
سران سه قوه نهادی فراقوه ای است که با حکم مقام معظم رهبری 
در ش��رایط سخت اقتصادی کش��ور ملزم به اتخاذ تصمیماتی برای 
ساماندهی اقتصاد کشور شده است، اما شورای رقابت تاکنون نیز با 
تعیین و اعالم ضوابط قیمت گذاری خودرو به س��تاد تنظیم بازار به 

وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کرده است.
رئیس ش��ورای رقابت همچنین بابیان اینکه  نامه اخیر س��ازمان 
بازرسی کل کشور به معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر لغو مصوبه 
س��تاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری 
خودرو نیز در پاس��خ به ش��کایت ش��ورای رقابت در مورد برداشت 
نادرس��ت از م��اده ۳ مصوبه ش��ورای عال��ی هماهنگ��ی اقتصادی 
قوا  بوده اس��ت، اظهار داش��ت:  چراکه وزیر وقت صنعت برداش��ت 
نادرس��تی از ماده ۳ مصوبه این شورا داشت و همین امر عاملی شد 
تا دس��تورالعمل قیمت گذاری خودرو توسط ش��ورای رقابت تعیین 
نش��ود. واقعیت آن اس��ت که اکنون بازار خودرو آش��فته بوده و از 
حالت تعادل خارج  ش��ده که باید دالیل این موضوع به صورت جدی 
موردبررس��ی قرار گیرد. اکنون بازار خودرو با مشکالت کاهش تیراژ 

تولید و رشد تقاضای کاذب در بازار خودرو روبه رو  است.

»ش��رکت های خودروسازی ایران واقعا خودروس��از هستند یا صرفا مونتاژکارانی 
هس��تند که نام خود را شرکت خودروسازی گذاش��ته اند؟«؛ این پرسشی است که 

کارشناسان پاسخ های متفاوتی برای آن دارند.
 ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، تع��دادی از تحلیلگران صرف تولید و 
فروش خودرو را به معنای خودروسازی می دانند و عده دیگری برای خودروسازشدن 
یک ش��رکت پارامترهای مختلفی را برمی شمارند که یکی از آنها ایجاد حداقل یک 
پلتف��رم خودرویی اس��ت؛ پارامتری که هیچ گاه ش��رکت های خودروس��ازی ایران 
نتوانسته اند به آن دست پیدا کنند و صرفاً به برنامه ریزی برای ایجاد پلتفرم بسنده 

کرده اند.
با این حال اخیراً قائم مقام س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران )ایدرو( از 
طراحی پایه خودرو یا همان پلتفرم های جدید در یک برنامه زمان بندی سه س��اله 
برای تولید خودروهای جدید خبر داد، اما نباید فراموش کرد که در طول سال های 
گذش��ته حتی طرح های گسترده تری طراحی ش��ده اند که در زمان اجرا به حاشیه 
رفته اند تا صنعت خودروسازی ایران در سال ۲۰۱9 نه تنها پلتفرمی در دست اجرا 
نداشته باشد، بلکه همچنان به مونتاژ خودروهای پنج دهه قبل کشورهای پیشرفته 
ببالد و خود را جزو خودروسازان به شمار آورد و در مقابل کسانی که آنها را مونتاژکار 

خطاب می کنند بایستد.
س��ال های سال است که مجادله ای بین مس��ئوالن صنعت خودروسازی کشور و 
متقاضیان بازار حاکم است و آن هم به قیمت و کیفیت خودروهای تولیدی محدود 

می شود. خریداران خودرو همواره به کیفیت و ایمنی پایین و قیمت های سرسام آور 
محصوالت خودروس��ازان معترضند و دست اندرکاران این صنعت هم همواره دست 
روی آدرس های اش��تباهی نظیر رواج داللی، تحری��م، قیمت ارز، نبود قطعه و … 
می گذارند. از این رو با سیاس��ت هایی نظیر ممنوع ک��ردن واردات خودرو، پرداخت 
تس��هیالت بانکی و… همواره در صدد حفظ تقاضای موجود برمی آیند. شاید آنها 
هم به این ماجرا پی برده اند که در ش��رایط رقابتی دیگر مش��تریان اعتنایی به بازار 
خودروهای داخلی )با شرایط کنونی( نشان نمی دهند و نیاز خود را از طرق دیگری 
برطرف می کنند. مدیران صنعتی کش��ور با اینکه همواره به نبود قطعه معترضند و 
به جای مسئول در مقام منتقد ظاهر می شوند، اما به نظر می رسد آنها به گفته های 
خ��ود هم توجهی ندارند و معلوم نیس��ت بر چه اساس��ی هر بار ط��رح جدیدی از 
پیش فروش و فروش فوری خودرو می گذارند. مشتریان هم در این بازار انحصاری با 
اینکه می دانند احتمال پایبندی شرکت های خودروساز به تعهدات خود نزدیک به 
صفر است، اما گویا آنها هم جز گام برداشتن در مسیر این شرکت های دولتی چاره 
دیگری ندارند. متاس��فانه این عوامل دست به دست هم داده اند تا مجادله ای که به 
آن اشاره شد شکل بگیرد و هر بار انگشت اتهام مقصر جدیدی را نشان دهد و اصل 
ماجرا را به باد فراموشی بسپارد، اما امروز انتظار می رود تا خودروسازان، مشتریان، 
کارشناس��ان، فعاالن بازار و حتی مخالفان دولت به یک همفکری عمومی برسند و 

نقشه راهی جدید پیش روی این صنعت مهم کشور قرار دهند.
صنعتی که روزی متولیان آن مدعی بودند پس از نفت، بار اصلی اقتصاد ایران را به 

دوش می کشند، اما امروز خود به باری روی دوش اقتصاد کشور تبدیل شده اند. نقشه 
راهی که امروز می تواند این صنعت را به جایگاه اصلی خود برساند و اهداف برنامه 
ششم توسعه را محقق سازد را هم در تولید و استفاده از راهکارهایی است که دیگر 
کشورها برای رشد تولیدات صادرات محور خود امتحان کرده اند. طراحی یک یا چند 
پلتفرم پیش��نهادی است که می تواند تحول شگرفی به صنعت خودروسازی کشور 
ببخشد و ش��رکت های خودروسازی ایران را از مونتاژکارانی صرف، به خودروسازان 
بزرگی تبدیل کند که در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند و بخش 

مهمی از تامین ارز کشور را در شرایط تحریم های نفتی برعهده بگیرند.
در واقع اس��تفاده از مجموعه زیربندی و جلوبندی، مجموعه شاس��ی و سیستم 
تعلیق و همچنی��ن محل قرارگیری موتور که بت��وان بدنه های مختلف، با طراحی 
متفاوت، را روی آن س��وار کرد معنای س��اده ای از پلتفرم خودروس��ت، اما نداشتن 
چنی��ن مجموعه ای یکی از بزرگ ترین ضعف های خودروس��ازی ایران در دهه های 
اخیر به ش��مار می رود و در مقایس��ه با آنچه امروز در کش��ورهای دیگر به عنوان 
خودروس��ازی شناخته می شود پر بیراه نیست ش��رکت هایی که در ایران با عنوان 
خودروس��ازی فعالیت می کنند، مونتاژکار تلقی شوند، اما راه مقابله با این انتقادات 
طبعاً هجمه رس��انه ای یا ایجاد یک مجادله جدید نیس��ت، بلکه می توان با استفاده 
از تجربه سایر کشورها و طراحی های پلتفرم های پیشرفته نقشه راه جدیدی مقابل 
صنعت خودروس��ازی کش��ور قرار داد تا منتقدان هم به حمایت از این ش��رکت ها 

بپردازند.

طراحی پلتفرم راه نجات خودروسازان از مونتاژکاری

رئیس شورای ش��هر تهران درخصوص احداث مترو گفت خط ۷ مترو به 
نمایشگاه بین المللی می رسد.

 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، محس��ن هاش��می در حاش��یه 
جلس��ه شورای شهر روز گذش��ته در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از 
ارائه چند تذکر در جلس��ه بحث یک فوریتی در مورد تعرفه های شهرسازی 
مطرح ش��د که این موضوع ۱۵ بهمن سال گذش��ته به تصویب رسیده بود 
و ما درخواس��ت کردیم که در مورد تعدیل نرخ عوارض با توجه به دفترچه 
معامالتی اقدامات انجام گیرد و قیمت نهایی را ش��هرداری به ش��ورای شهر 

اعالم کند.
وی افزود: بر همین اساس یک فوریتی مساله را به بحث گذاشتیم و قرار 
شد جلسه فوق العاده ای نیز سه شنبه هفته جاری در این زمینه برگزار شود.

پیشنهادات در مورد آیین نامه اجرایی شورایاری ها زیاد است
هاش��می ادامه داد: همچنی��ن آیین نام��ه اجرایی ش��ورایاری ها از دیگر 

موضوعات مطرح ش��ده در جلس��ه امروز شورای ش��هر بود که پیشنهادات 
زیادی در این زمینه مطرح ش��د و به نظرم اگر این بحث ها از قبل بیش��تر 

بین اعضا مطرح می شد افراد در صحن آماده تر می آمدند.
وی گفت: پیش��نهادات زیادی در این زمینه مطرح است که ادامه جلسه 

را آقای امینی برعهده گرفته و امیدوارم امروز این مساله به اتمام برسد.
نمی گذاریم حق کسی با عوارض ساختمانی از بین رود

رئیس ش��ورای شهر در پاس��خ به اینکه پیشنهاد ش��ما در زمینه تعدیل 
عوارض چگونه است، گفت: اجازه دهید در این راستا حرفی نزنم و بگذارید 
متن مربوطه توسط شهرداری واصل شود البته نرخ ها قبال تصویب شده، اما 

مبنای نرخ ها دفترچه  قیمت گذاری امالک در مناطق است.
هاش��می گفت: ع��دد P در مورد نرخ ها را دول��ت تعیین می کند و چون 
می��زان ع��دد P را نداش��تیم نگران بودیم ک��ه این قیمت ها باال باش��د که 
درنهایت دولت این عدد را باال تصویب کرد و س��بب شد میزان آن افزایش 

یابد که بر همین اس��اس شهرداری مساله تعدیل را مطرح کرد و امیدواریم 
حق کسی به ویژه در جنوب شهر در این زمینه دچار آسیب نشود.

وی در مورد اینکه تکلیف کس��انی که پروانه ساخت گرفته اند، چیست و 
ع��وارض آنها چه میزان خواهد بود، گف��ت: در آیین نامه مربوطه حتما این 

موضوعات دیده می  شود.
خط 7 مترو به نمایشگاه بین المللی می رسد

هاشمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قرار بود برای نمایشگاه 
بین المللی در تهران مترو احداث ش��ود و اکنون این مس��اله به کجا رسید، 
خاطرنش��ان کرد: قرار بوده است که خط ۷ انش��عابات آن به سمت میدان 

کاج،  برج آتی ساز و نمایشگاه همچنین در ابتدای ولنجک لحاظ شود.
وی بیان داش��ت: برای هزینه مترو در نمایشگاه همچنین قرار بر این بود 
شهرداری مجوز ساخت برج نمایشگاهی را دهد و در ازای آن هزینه بخشی 

از احداث خط را بپردازند.

یک نماینده مجلس درباره دالیل افزایش قیمت خودرو توضیح داد.
ب��ه گزارش تس��نیم، یک عضو فراکس��یون اش��تغال و تولید مجلس 
ش��ورای اس��المی در رابطه با گرانی خودرو گف��ت: عوامل متعددی در 
گرانی خودرو موثر است. یکی از این عوامل وجود دالالن در بازار خرید 
و فروش خودرو اس��ت. دالالن با هجوم سرمایه های خود به بازار خودرو 
باعث ایجاد تقاضای کاذب ش��ده و این تقاضای کاذب منجر به افزایش 

در قیمت ها و ایجاد قیمت های غیرواقعی شده است.
محمدجواد جمالی نوبن��دگان در ادامه افزود: از دیگر دالیل می توان 
ب��ه بهم خوردن بازار عرضه و تقاضا ب��ه دلیل کاهش تولیدات داخلی و 

خ��روج ش��رکت های خارجی و قطع همکاری آنها ب��ه دلیل عدم امکان 
عمل کردن به تعهدات شان اشاره داشت. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
ب��ا تاکید بر اینکه صنعت خودرو ما با قیم��ت ارز رابطه تنگاتنگی دارد 
چراک��ه خیلی از قطعات مورد نیاز این صنع��ت از طریق واردات تامین 
می ش��ود، گفت: افزایش ن��رخ ارز نیز از دالیل عم��ده افزایش قیمت ها 

است.
عضو فراکس��یون معدن و صنایع معدنی مجلس ش��ورای اسالمی در 
ادامه افزود: با توجه به اینکه برخی از قطعه سازان داخلی خودروها، مواد 

اولی��ه مورد نیاز خ��ود را از طریق واردات تامین می کنند با افزایش نرخ 
ارز گران تر شده است که این گران شدن مواد اولیه باعث افزایش قیمت 

تمام شده خودروهای داخلی و گرانی خودرو شده است.
به گفته نماینده مردم فس��ا در مجلس ش��ورای اسالمی، سرمایه های 
نقدی س��رگردان در دس��ت مردم عامل دیگر گران شدن خودرو است. 
شهروندان در شرایط عدم ثبات اقتصادی برای حفظ ارزش سرمایه خود 
در براب��ر کاهش ارزش پول ملی، نقدینگی خود را به س��مت بازارهایی 
پرجاذبه مس��کن، طال یا خ��ودرو هدایت می کنند. ای��ن امر خود باعث 

ایجاد تقاضای کاذب و افزایش قیمت ها می شود.

خط 7 مترو به نمایشگاه بین المللی می رسد

چرا خودرو گران شد؟
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یک شرکت  دانش بنیان ایرانی توانست با تمرکز روی ابزارهای دقیق و تولید 
چاپگرهای س��ه بعدی ایران ساخت، بخش��ی از نیاز کشور به این محصول فناور 

را تأمین کند.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، خلق 
تصویرهای س��اده روی لوح های سنگی و چوبی، 
نخس��تین گام های بش��ر برای به تصویر کشیدن 
و عین��ی س��اختن رویاهایش بود. هزاران س��ال 
گذش��ت ت��ا این ایده در ش��کل و قال��ب اختراع 
چاپگ��ر، واقعیت بگیرد، اما کار به همین جا ختم 
نش��د. عینیت بخشیدن به تصویرهای چاپی، کار 
مه��م و خارق العاده دیگری بود که ش��اید تصور 
اولی��ه انج��ام آن دور از ذهن به نظر می رس��ید. 
همان ذهن چندبعدی، مملو از نورون های عصبی 
و نگهدارنده افکار احساسات، عقاید و باورها، این 

ایده را واقعیت بخشید.
اکنون شرکتی دانش بنیان که در حوزه ابزارهای ساخت و تولید دیجیتال کار 
می کند، با تولید بومی چاپگر های س��ه بعدی ایران س��اخت این رویا را واقعیت 

بخشیده است.

سید امیرحس��ین نیکوکار، رئیس هیأت مدیره شرکت دانش بنیان »سی زان 
پ��ردازش کویر« با بیان اینکه ابزارهای س��اخت دقیق، ج��زو اولویت های این 
شرکت دانش بنیان است، اظهار داشت: در حوزه چاپگرهای سه بعدی، بر روی 
س��ه فناوری کار کرده ایم که نخس��تین حوزه، 

فناوری چاپگرهای فیالمنتی، است.
نیک��وکار، ب��ه تولی��د چاپگرهای س��ه بعدی 
رزینی اشاره کرد و گفت: همچنین چاپگرهای 
مخصوص مواد اولیه که حالتی خمیری دارند از 
دیگر محصوالتی اس��ت که روی فناوری آن کار 
شده اس��ت. به طور خاص در این حوزه، چاپگر 

سفال را به بازار عرضه کرده ایم.
این فعال  فناور، از تحقیق و توس��عه روی 
چاپگرهای س��ه بعدی مورد استفاده در حوزه 
تجهیزات پزش��کی گفت و ادامه داد: تحقیق 
و توس��عه بخ��ش قاب��ل توجه این ش��رکت 
دانش بنی��ان را ش��کل می دهد و ب��ر همین 
اس��اس، از حی��ث تنوع فن��اوری اوضاع ب��ه مراتب بهتری نس��بت به دیگر 
رقب��ا داریم زیرا تقریب��ا در تمامی حوزه های فن��اوری مرتبط با چاپگرهای 

سه بعدی، تحقیق و توسعه داریم.

مرکز گس��ترش س��ینمای مس��تند و تجربی فیلم های مستندی در 
ح��وزه  کارآفرینی و تاثیرات اجتماع��ی، اقتصادی و فرهنگی آن تولید 

خواهد کرد.
به گزارش مهر، به نقل از روابط عمومی 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 
با مش��ارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی تهران، فیلم های مس��تندی 
در ح��وزه کارآفرینی و تاثیرات اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی آن تولید خواهد کرد.

بخش��ی از ای��ن تولیدات ب��ه فیلم های 
ش��خصیت محور و پرتره اختص��اص پیدا 
می کند. بخش��ی دیگ��ری از این تولیدات 
ه��م به توانایی های بالق��وه و ظرفیت های 

موجود در کشور توجه دارد.
حوزه ه��ای  در  ک��ه  ظرفیت ه��ا  ای��ن 

اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی در گس��تره کشور پراکنده 
ش��ده اند، در اولویت تولید قرار دارند. محیط زیس��ت، کسب وکارهای 
نوی��ن و آموزش آن نی��ز از دیگر موضوعات م��ورد توجه این فراخوان 

تولید اس��ت. همچنین تولید فیلم های مستند پژوهش محور با بررسی 
تاری��خ کارآفرینی در ای��ران و جهان هم مورد حمای��ت این مجموعه 

قرار می گیرد.
ای��ن فیلم ها در دو قالب مس��تندهای 
نیمه بلن��د و بلن��د تولید می ش��وند. در 
مرحله نخست متقاضیان باید طرح های 
خ��ود را به صورت خالص��ه و مکتوب به 
معاونت مستند مرکز گسترش سینمای 
مس��تند و تجرب��ی ب��ه نش��انی خیابان 
سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، 
ش��ماره ۱۵، طبقه س��وم ارائه کنند. در 
مرحله بعد پرس��ش نامه ای طراحی شده 
است که فیلمس��از باید همزمان با ارائه 
س��یناپس، اطالعات م��ورد نی��از برای 
ارزیاب��ی آن را تکمیل کند. ضمن اینکه 
متقاضیان ساخت مستندهای پرتره باید 
هم��راه با ارائه ط��رح، چند دقیقه فیلم از ش��خصیت موردنظر را ارانه 
دهند. پس از بررسی اولیه و تایید طرح ارائه شده، تصویب نهایی پروژه 

منوط به ارائه فیلمنامه و پژوهش کامل است.

»مرکز گسترش« فراخوان تولید مستند با موضوع کارآفرینی تولید می کندایده های نوآور »سه بعدی«  شدند

احتماال فیس بوک ارز دیجیتال اختصاصی خود را که توکنی با پشتوانه  چند ارز 
مهم بین المللی است، به طور رسمی در سال ۲۰۲۰ منتشر خواهد کرد. 

شایعات و اخبار مربوط  به ورود فیس بوک به دنیای ارزهای دیجیتال، ماه هاست 
در فضای مجازی دست به دست می شود. طبق گزارش هایی که اخیرا منتشر شده، 
فیس بوک به دنبال عرضه ارز دیجیتالی به نام لیبرا )Libra( اس��ت و در ۱8 ژوئن 
س��ال جاری وایت پیپر مربوط  به ای��ن ارز را که حاوی اساس��نامه  آن خواهد بود، 

منتشر می کند.
لورا مک کراکن)Laura McCracken(، رئیس بخش پرداخت و خدمات مالی 
 ،Wirtschaftswoche فیس بوک در اروپای شمالی، در گفت وگو با مجله  آلمانی
گفته اس��ت وایت پیپر در ۱8 ژوئن منتشر شده و این ارز دیجیتال به مجموعه ای 
از ارزها مانند دالر آمریکا متکی خواهد بود تا از نوسان قیمت آن جلوگیری شود. 
مک کراکن پس از رویداد Money۲۰۲۰ اروپا در آمستردام به خبرنگار این مجله  

آلمانی گفته است:
من در جریان کارهای تیم بالک چین فیس بوک نیسم؛ من نیز منتظر ۱8 ژوئن 
و انتشار وایت پیپری هستم که قرار است جزییات بیش تری را در اختیارمان بگذارد.
شایان ذکر است، مک کراکن تصور می کرده است که همه در مورد تاریخ ۱8 ژوئن 

اطالع دارند؛ درحالی که چنین نبوده است.
فیس ب��وک از هرگونه اظهارنظر در م��ورد پروژه ارز دیجیتال خ��ود، خودداری 
می کند. البته تاریخ ۱8 ژوئن هنوز قطعی نیس��ت، زیرا همواره این احتمال وجود 
دارد که تاریخ معرفی، به خاطر برنامه های خود ش��رکت ی��ا کاغذبازی های اداری 
عقب بیفتد. عرضه  ارز دیجیتال توسط فیس بوک با نام لیبرا یا هر نام دیگری، عصر 
جدیدی را در تجارت و پرداخت برای ش��بکه های اجتماعی آغاز خواهد کرد. مثال 
می تواند در یک شبکه اجتماعی، بین دوستان بدون کارمزد یا با کارمزد بسیار اندک 
جابه جا شود یا کارگران مهاجر از آن برای انتقال درآمدهای شان به خانواده  خود در 
سراسر جهان استفاده کنند؛ امری که امروزه برای شان بسیار گران تر تمام می شود. 
با از بین رفتن کارم��زد تراکنش کارت های اعتباری، ارز دیجیتال فیس بوک برای 
نقل و انتقاالت مالی در حوزه تجارت الکترونیک مناسب بوده و همچنین پرداخت 
دس��تمزد مقاالت خبری و ... بسیار تسهیل می شود. فیس بوک می تواند اطالعات 
خریداران، آنچه می خرند و برندها و اشخاص محبوب را بهتر رتبه بندی کند و برای 

تقویت کسب وکار اصلی خود به کار گیرد.
گفتنی است، اخیرا نیویورک تایمز نیز از تالش فیس بوک، تلگرام و سیگنال برای 
ورود به بازار ارزهای دیجیتال با عرضه  ارز اختصاصی خودشان، خبر داده بود. این 
روزنامه با استناد به پنج منبع خبری ناشناس نوشته بود که شرکت مارک زاکربرگ 

روی توسعه  یک ارز دیجیتال برای استفاده در واتس اپ کار می کند.
اما اجازه دهید مروری داش��ته باش��یم بر مهم ترین س��واالتی ک��ه پیرامون ارز 

اختصاصی فیس بوک شکل گرفته اند.
رمزارز پایدار چیست؟

رم��زارز پایدار یا اس��تیبل کوین )stablecoin( یک ارز دیجیتال اس��ت که با 
پشتوانه  فیزیکی مانند یک ارز ملی منتشر می شود. همان طور که از نام آن پیداست، 
رمزارز پایدار در برابر نوسانات قیمتی، مانند آنچه بیت کوین یا دیگر رمزارزها با آن 
مواجه هس��تند، مقاوم اس��ت. در عوض ارزش این کوین ها با نرخ ارزی که به آن 
وابسته هستند، تغییر می کند. بیشتر مواقع آن ارز پشتوانه دالر است. طبق گزارش 

نیویورک تایمز، رمزارز واتس اپ به سبدی از ارزهای خارجی وابسته خواهد بود.
چرا ارز دیجیتال؟

ش��اید یکی از دالیل این اقدام فیس بوک، تمرکز واتس اپ بر هندوس��تان باشد، 
چراکه بازار این کشور برخالف ایاالت متحده و بریتانیا زیرساخت های تراکنش مالی 
کافی ندارد. درحقیقت، اگرچه همچنان پول نقد در این کش��ور پادشاهی می کند، 
ولی فناوری های مرتبط با گوشی های هوشمند به سرعت در این کشور رشد می کند 

و این به این مفهوم است که خدمات پرداخت واتس اپ به سرعت می تواند در این 
کشور رشد کرده و فراگیر شود.

ارز دیجیتال فیس بوک چگونه کار می کند؟
در ادام��ه خالصه ای از آنچه در مورد ارز دیجیت��ال فیس بوک می دانیم را باهم 

مرور می کنیم.
اس��م: فیس بوک دوس��ت دارد از اسم »لیبرا« برای اشاره به رمزارز خود استفاده 
کند. این درحالی است که بی بی سی از آن با عنوان »گلوبال کوین« یاد کرده است. 
طبق گزارشی که اخیرا در زومیت نیز به آن پرداخته شد، فیس بوک شرکتی به اسم 
لیبرا نتورکز، برای خدمات مالی در س��وئیس تأسیس کرده است. Libra  ممکن 
اس��ت بازی با کلمه LIBOR باش��د که مخفف » نرخ بهره اس��تقراض بین بانکی 

لندن« است.LIBOR  برای بانک ها است، در حالی که Libra  برای مردم است.
توکن: ارز رمزنگاری ش��ده فیس بوک، اس��تیبل کوین خواهد بود. این شرکت با 
 )fiat( مؤسس��ات مالی درباره  ایجاد یک سبد یک میلیارد دالری از چند ارز فیات
بین المللی و با ریسک کم، مذاکره کرده است که به عنوان پشتوانه جهت پایدار کردن 
قیمت رمزارز واتس اپ عمل خواهد کرد. فیس بوک با چند کشور برای موافقت اولیه 

با عرضه  استیبل کوین همکاری می کند.
کارب��رد: ارز دیجیتال فیس بوک بدون کارمزد در محصوالت فیس بوک ش��امل 
مسنجر و واتس اپ، قابل تراکنش خواهد بود. این شبکه  اجتماعی در حال مذاکره با 
تجار برای پذیرش توکن لیبرا برای پرداخت های شان است و ممکن است امتیازاتی 
نیز برای ثبت نام ش��ان در نظر بگیرد. طبق اخبار منتشرش��ده، فیس بوک به دنبال 
عرضه  دس��تگاه های خودپرداز و دیگر ابزار فیزیکی است تا کاربران به راحتی دیگر 

دارایی های شان را با ارز دیجیتال جایگزین کنند.  
 ،)David Marcus(تیم: پروژه   بالک چین فیس بوک توس��ط دیوید مارکوس
رئیس سابق پی پال )PayPal( و نایب رئیس مسنجر فیس بوک اداره می شود. تیم 
او ش��امل کوین ویل )Kevin Weil(، نایب رئیس سابق محصوالت اینستاگرام، 
سونیتا پاراسورامان )Sunita Parasuraman(، رئیس سابق عملیات خزانه داری 
فیس بوک که طبق گزارش ها، خزانه داری این توکن را نیز برعهده خواهد داشت و 
بسیاری از مهندسان نخبه ای که توسط فیس بوک برگزیده شده اند، است. آنها برای 
محرمانه ماندن پروژه در یک بخش اختصاصی در شرکت کار می کنند. هرچند نیاز 

به مشارکت دیگر کارمندان موجب نشت برخی اطالعات شده است.
آیا ارز دیجیتال فیس بوک نامتمرکز است؟

فیس بوک برخی اوقات نیم نگاهی به فناوری بالک چین داشته است، اما سوالی که 
مطرح می شود این است که آیا ارز رمزنگاری شده  این شبکه  اجتماعی همچنان روی 
ش��بکه ای نامتمرکز اجرا خواهد شد؟ سؤال این است که آیا فیس بوک می خواهد یا 
می تواند این توکن را کنترل کند؟ اگر این غول تکنولوژی برای هر تراکنش صورت 
گرفته روی ش��بکه مسئول باش��د، یک سیستم مرکزمحور مثل پی پال مناسب تر از 
یک بالک چین نامتمرکز خواهد بود. با این وجود طبق اخبار منتشرشده، فیس بوک، 
س��یگنال و تلگرام، روی ارز های دیجیتالی کار می کنند که قادر باش��ند تا حدودی 
مستقل از شرکتی که آنها را ایجاد کرده، روی یک شبکه  کامپیوتری غیرمتمرکز اجرا 
شوند. به ویژه سیگنال و تلگرام روی رمزارزهایی کار می کنند که مانند دیگر پروژه های 
ارزهای رمزنگاری شده  موجود در بازار مبتنی بر روش بیت کوین و... رفتار کنند. مطابق 
با برخی گزارش ها، فیس بوک در حال مذاکره با یک مؤسسه  مستقل جهت اداره  ارز 
دیجیتال این ش��رکت است. این غول فناوری از ش��رکت های مختلف می خواهد تا 
ب��ا پرداخت ۱۰ میلیون دالر، یک گ��ره از تراکنش های صورت گرفته با ارز دیجیتال 
فیس بوک در صرافی ها را مدیریت کنند. ممکن است متصدی هر گره از منافع مالی 
نیز برخوردار شود. درواقع این شرکت با تمرکززدایی در حوزه  مدیریت ارز دیجیتال 

خود، می خواهد از مقررات مربوط  به انحصار در بازار جهانی  ارز در امان بماند.
zoomit :منبع

نمایشـگر بسیار بزرگ سیسـتم اینفوتینمنت، یکی از وجوه تمایز کابین محصوالت تسـال با دیگر خودروها به شمار 
می رود. ابعاد این نمایشگر پتانسیل های باالیی ایجاد کرده و خودروساز آمریکایی گه گاه با ارائه آپدیت های نرم افزاری، 

قابلیت های جدیدی به آن اضافه می کند.
به گزارش دیجیاتو، پشـتیبانی از یوتیوب جدیدترین قابلیتی است که به زودی به سیستم اینفوتینمنت ساخته های 
تسـال افزوده خواهد شـد. این موضوع پنجشنبه گذشـته در گردهمایی بازی های ویدئویی E3 ۲۰19 لس آنجلس و در 

جریان جلسه پرسش و پاسخ توسط ایالن ماسک رسانه ای شده است.
در ماه آگوسـت آقای ماسـک با انتشار توئیتی تایید کرده بود که تسال در حال کار روی نوعی سرویس استریم ویدئو 
است که مخصوص نمایشگر خودرو خواهد بود. حال وی رسما از یوتیوب نام برده و سرویس مذکور در واقع این پلتفرم 

به اشتراک گذاری ویدئو است.
پیش از این تسـال با افزودن بازی های کالسـیک و خاطره انگیز به سیستم اینفوتینمنت محصوالت خود، مشتریان را 
سورپرایز کرده است. با اضافه شدن یوتیوب، این کمپانی باز هم به لحاظ تکنولوژیکی فاصله خود را با رقبا بیشتر کرده 

و گامی را خواهد برداشت که شرکت های دیگر بنا به دالیل مختلف تاکنون از آن امتناع کرده اند.
آنطور که آقای ماسک ماه آگوست در توئیتر گفته بود، قابلیت استریم ویدئو با نسخه 1۰ سیستم اینفوتینمنت عرضه 

هر آنچه درباره ارز دیجیتال فیس بوک می دانیم

تسال با آپدیت نرم افزاری استریم یوتیوب را به خودروهای خود اضافه می کند

دریچــه

رئیس دانش��گاه پیام نور با عنوان اینکه یکی از رسالت های مهم این دانشگاه، رسالت 
اجتماعی اس��ت، گفت ما در کنار بحث آموزش، پژوهش و فناوری، برنامه هدفمندی را 
برای توسعه کارآفرینی در زمینه های مختلف و همچنین اجرای رسالت اجتماعی خود 

آغاز کرده و در این راستا گام های مهمی برداشته ایم.
ب��ه گزارش فارس، محمدرضا زمانی در اختتامیه نخس��تین روی��داد ملی کارآفرینی 
مراقبت و س��المندی دانش��گاه پیام نور، این رویداد را اقدامی در جهت تحقق رس��الت 
اجتماعی دانس��ت و با اش��اره به جمعیت سالمندان کشور گفت: سالمندان سرمایه   های 
کش��ور هس��تند ولی روند جمعیت جامعه ما به س��مت س��المندی و پیری در حرکت 
اس��ت، بنابراین برنامه هایی نیاز اس��ت که مجموعه ها و س��ازمان ها از زحمات این قشر 

قدردانی کنند.

برنامه توسعه کارآفرینی در دانشگاه 
پیام نور

دوشنبه
27 خرداد 1398

شماره 1332
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معاون طرح و برنامه س��ازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران گفت برای اولین  بار با حضور جمعی از ش��رکت های دانش  بنیان و 
استارت آپ ها در نمایشگاه بین المللی اینوتکس نیازهای فناورانه سازمان 

آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 
اعالم شد.

کاظم غالم��ی در گفت و گو ب��ا خبرنگار 
ایرن��ا، اع��الم ک��رد: نمایش��گاه بین المللی 
اینوتکس در روزهای ۱9 تا ۲۱ خردادماه در 
نمایش��گاه بین  المللی تهران با حضور جمعی 
از ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ ها 

برگزار شد.
وی توضی��ح داد: در جلس��ه ای ب��ا حضور 
مدیرعام��ل و جمع��ی از مدی��ران س��ازمان 
آتش نش��انی تهران ب��ا تع��دادی از مدیران 
فناورانه  نیازه��ای  ش��رکت های دانش بنیان 
زمین��ه  در  ته��ران  آتش نش��انی  س��ازمان 

آموزش های ش��هروندی، آموزش های تخصصی به آتش نش��انی و سایر 
موارد دیگر مطرح و قرار ش��د تا یک ماه آینده کمیته اجرایی کردن این 
نیازها در س��ازمان آتش نشانی تش��کیل تا این نیازها اجرایی و عملیاتی 

ش��ود. معاون سازمان آتش نش��انی و خدمات ایمنی ش��هرداری تهران 
ادامه داد: یکی از نیازهای اساس��ی این س��ازمان در زمینه به کارگیری 
اپلیکیش��ن های مناسب در زمینه شناسایی و نحوه آگاهی شهروندان از 
نقاط ناایمن شهر است که شهروندان با این 

نقاط آشنا شوند.
وی تصری��ح کرد: آموزش آتش نش��انان 
در ایس��تگاه ها در زمینه نحوه اس��تفاده از 
آخرین تجهیزات به روز آتش نش��انی است 
ک��ه در این زمینه هم قرار اس��ت اقداماتی 

انجام شود.
غالم��ی خاطرنش��ان کرد: ش��رکت های 
زمین��ه  در  اس��تارت آپ ها  و  دانش بنی��ان 
اطفای حریق بس��یار فعال هستند و باید از 
این ظرفیت مهم علمی کشور باید استفاده 

کرد.
وی یادآور ش��د: قرار اس��ت مدیران این 
ش��رکت های دانش بنیان با حضور در س��ازمان آتش نشانی و تعدادی از 
ایستگاه های آتش نشانی شهر تهران بازدید و نیازهای فناورانه دیگر این 

واحدها را شناسایی کنند.

یک ش��رکت نوپای فرانسوی که در حوزه ساخت ماسک ضدآلودگی 
با کمک فناوری نانو فعالیت دارد، بازار شرق آسیا را هدف قرار داده و 

در حال ساخت ماسک های نانویی برای این منطقه است.
به گزارش روز ش��نبه س��تاد ویژه توسعه 
ی��ک   )R-Pur( آر-پ��ور  نان��و،  فن��اوری 
اس��تارت آپ فرانس��وی اس��ت که در حال 
ساخت ماس��ک های نانویی برای بازار آسیا 
اس��ت. این ش��رکت نوپای فرانس��وی بازار 
چین، هنگ کن��گ، کره جنوب��ی و ژاپن را 

هدف قرار داده است.
در حال حاضر این ش��رکت ک��ه مقر آن 
در پاری��س اس��ت، موف��ق به جل��ب توجه 
س��رمایه گذاران آسیایی ش��ده است و قصد 
دارد ت��ا دفتری در هنگ کن��گ ایجاد کند 
تا با ش��رکای منطقه ای هم��کاری کند. در 
س��ال های اخیر فروش دستگاه های تصفیه 

هوا، از ماس��ک های صورت گرفت��ه تا تصفیه کننده ه��وا، افزایش یافته 
است، زیرا کیفیت هوا در شهرهای بزرگ همچنان رو به کاهش است.
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، ساالنه حدود ۲.۴ میلیون 

نف��ر به دلیل آلودگ��ی هوا جان خود را از دس��ت می دهند. وانگ زی 
وای اس��تاد تحقیقات بهداشت عمومی دانشگاه هنگ کنگ، گفت: »در 
حالی که برخی مطالعات کوتاه مدت در زمینه س��المت جوانان نش��ان 
داده ان��د که ماس��ک ها مان��ع ورود هوای 
آلوده می ش��وند، اما برخی از آنها تنفس را 

سخت تر می کنند.«
با توج��ه به گ��زارش آژان��س حفاظت 
از محیط زیس��ت )EPA( ایاالت متح��ده، 
ذرات ری��ز با قطری کمتر از ۱۰ میکرومتر 
بزرگ تری��ن مش��کالت را برای س��المتی 
ایح��اد می کنند، زی��را آنه��ا می توانند به 
ش��ش ها وارد ش��وند و ممکن است حتی 
برخی از آنها وارد جریان خون شوند. قرار 
گرفتن در معرض چنی��ن ذراتی می تواند 
بر ریه ها و قلب تأثی��ر بگذارد. طبق گفته
EPA، مطالعات علمی بی ش��ماری نشان 
می دهند که ذرات آلودگی، منجر به مشکالت گوناکونی از جمله مرگ 
زودرس در اف��راد مبتال به بیماری های قلبی یا ریوی، کاهش عملکرد 

ریه و تشدید آسم می شود.

استارت آپ اروپایی برای شرق آسیا نانوماسک ضدآلودگی هوا می سازدنیازهای فناورانه سازمان آتش نشانی تهران اعالم شد

دکتر سیاوش ملکی فر به تشریح حمایت های صندوق نوآوری از شرکت های 
دانش بنیان آسیب دیده در سیل اخیر پرداخت و گفت از مجموع بیش از ۴هزار 
شرکت دانش بنیان در کشور، براساس آخرین آمار کارگروه ارزیابی و تشخیص 
شرکت های دانش بنیان صالحیت، ۳۷ شرکت در استان گلستان، ۱9 شرکت 
در اس��تان لرس��تان، ۴۵ ش��رکت در استان کرمانشاه، ۷۲ ش��رکت در استان 
خوزستان و ۱۵۴ شرکت در استان فارس مشغول به فعالیت هستند که ممکن 

است بر اثر سیل دچار آسیب شده باشند.
ب��ه گزارش مهر، وی درب��اره نحوه ورود صندوق نوآوری و ش��کوفایی برای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان آسیب دیده در سیل، گفت: براساس مصوبه 
هیأت عامل صندوق پس از وقوع س��یل، ما با استانداری های مناطق سیل زده 
مکاتبه و رونوش��تی هم برای سازمان صنایع و معادن استان، پارک های علم و 
فناوری و دستگاه های ذی نفع در این حوزه ارسال کردیم و در این نامه از آنها 
خواس��تیم تا شرکت های آسیب دیده در سیل را شناس��ایی و اسامی و میزان 
خسارت وارده به آنها را به صندوق اعالم کنند. تا این لحظه تنها نهادی که با 
ما مکاتبه داشته پارک علم و فناوری گلستان است که آن هم به سبب آسیب 
فراوانی اس��ت که شرکت های دانش بنیان فعال در این استان متحمل شده اند. 
در این استان هشت شرکت اعالم خسارت کرده اند که در این زمینه اقداماتی 
خوبی برای کمک به آنها انجام شده است. در استان خوزستان هم تا االن یک 

شرکت به ما اعالم خسارت کرده است.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: در عین حال ما این آمادگی 
را داریم که هر زمانی گزارش��ی از استان های س��یل زده درباره خسارت سیل 
به ش��رکت های دانش بنیان این استان ها اعالم شود با تمام توان به کمک آن 

شرکت ها بشتابیم.
ملکی ف��ر درباره مصوبات هیأت عامل صندوق نوآوری و ش��کوفایی در قبال 
کمک به شرکت های دانش بنیان آسیب دیده در سیل نیز گفت: مصوبات هیأت 
عامل ما دو محور اصلی دارد؛ اول اینکه اگر ش��رکتی در سیل آسیب دید و از 
صندوق کمک خواس��ت در این زمینه تسریع شود به عبارت دیگر ما تقاضای 
تسهیالت این دسته از شرکت ها را خارج از نوبت بررسی کرده ایم. محور دوم نیز 
این است که بازپرداخت اقساط شرکت هایی که پیش از وقوع سیل از صندوق 
تسهیالت دریافت کرده اند و هم اکنون قادر به بازپرداخت اقساط خود نیستند 

را تا سقف هشت ماه امهال کردیم.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه با اشاره به رقم تسهیالت 
پرداختی به ش��رکت های دانش بنیان آسیب دیده در سیل نیز گفت: در استان 
گلستان هشت شرکت آسیب دیده از سیل درخواست بیش از ۴۰میلیارد ریال 

تسهیالت داشتند که این مبلغ در صندوق مصوب شد.
وی همچنین درباره نحوه مراجعه ش��رکت های دانش بنیان آسیب دیده در 
سیل برای اخذ تسهیالت ویژه صندوق نوآوری و شکوفایی، گفت: این شرکت ها 
هم می توانند به طور مس��تقیم به صندوق مراجعه و درخواست امهال اقساط 
خود را بدهند و هم می توانند از طریق پارک های علم و فناوری و استانداری ها 

اقدام کنند.
ملکی فر در ادامه به نوع تس��هیالت ارائه ش��ده از س��وی صندوق نوآوری و 
شکوفایی به شرکت های دانش بنیان آس��یب دیده در سیل اشاره کرد و اظهار 
داشت: یکی از اقداماتی که می تواند به این شرکت ها کمک کند، بحث استفاده 
از تسهیالت صندوق در حوزه تأمین دفاتر کاری، کارگاه ها و واحدهای تولیدی 
است که با نرخ ترجیحی نسبت به نرخ بهره بانکی و با اقساط چهار ساله و در 
کمترین زمان ممکن در اختیارشان قرار می گیرد. این تسهیالت که در اختیار 
همه ش��رکت های دانش بنیان قرار می گیرد، در سه منطقه از کشور با شرایط 
مختلف داده می ش��ود؛ در تهران س��قف این تسهیالت که به میزان ۷۰درصد 
خرید آن کارگاه و یا دفتر کاری در نظر گرفته شده، تا سقف ۲میلیارد تومان 

قابل پرداخت است. این رقم در سایر کالنشهرها تا سقف ۱.۵ و در سایر شهرها 
تا سقف یک میلیارد تومان است.

معاون توس��عه صندوق نوآوری و ش��کوفایی در ادامه در پاسخ به این سوال 
که آیا با تس��هیالت اعطایی به ش��رکت های دانش بنیان آسیب دیده در سیل، 
این ش��رکت ها به همان سطح تولید پیش از وقوع سیل برگشته اند؟ گفت: به 
طور قطع بازگشت این شرکت ها به چرخه تولید طول می کشد و زمانبر است 
و خیلی هم نباید انتظار داشت این شرکت ها سریع به این چرخه بازگردند، اما 
ما و تمامی دستگاه های درگیر در اکوسیستم دانش بنیان استان های سیل زده، 
نهایت تالش خود را به کار می گیریم تا این شرکت ها هرچه سریع تر به حوزه 

تولید بازگردند.
به گفته وی، شرکت های دانش بنیان آسیب دیده در سیل بیشتر در حوزه های 

زیست فناوری، سالمت، دارویی، کشاورزی و مواد غذایی فعال بودند.
ملکی فر در ادامه ضمن تش��ریح برنامه های صندوق نوآوری و شکوفایی در 
تس��ریع اعطای تسهیالت به ش��رکت های دانش بنیان اظهار داشت: ما از سال 
گذشته تدابیر ویژه ای برای این منظور اندیشیدیم و فکر می کنیم توانسته ایم تا 

حد قابل قبولی روند اعطای تسهیالت را سرعت بخشیم.
معاون توس��عه صندوق نوآوری و ش��کوفایی افزود: بخش��ی از شرکت های 
دانش بنیان را ش��رکت های بزرگ تشکیل می دهند که می توانند شاخص های 
مدنظر نظام بانکی برای اخذ تسهیالت را پاس کنند. ما برای تسریع در فرآیند 
اعطای تس��هیالت به این شرکت ها باب تسهیالت بانکی را با همکاری شبکه 
بانک��ی گش��ودیم و در حال حاضر نیز تعداد قابل توجه��ی از بانک ها به جمع 
همکاران صندوق نوآوری پیوس��ته اند و ما منابعی را در آن بانک ها به صورت 
اهرمی مورد استفاده قرار می دهیم و شرکت ها را به سرعت و در کمترین زمان 
ممکن ارزیابی و به شبکه بانکی معرفی می کنیم تا از بانک ها تسهیالت دریافت 
کنند. این تسهیالت سقف مشخصی هم ندارد و به هر میزان می توانند بستگی 

به نیاز خود تسهیالت دریافت کنند.
وی در عین حال به روند اعطای تسهیالت به شرکت های کوچک، متوسط 
و نوپای دانش بنیان نیز اش��اره کرد و گفت: این ش��رکت ها که در استان های 
مختلف پراکنده اند پیش��تر برای دریافت تسهیالت باید به صندوق نوآوری در 
تهران مراجعه می کردند، اما با تعاملی که اواخر س��ال گذشته با صندوق های 
پژوهش و فناوری داشتیم این شرکت ها می توانند از خط اعتباری و تسهیالت 
بیش از هزار میلیارد تومانی ما نزد صندوق های پژوهش و فناوری بدون مراجعه 

به صندوق نوآوری استفاده کنند.
ملکی ف��ر در ادامه با تاکی��د بر اینکه صندوق نوآوری و ش��کوفایی هیچ گاه 
ش��رکت های دانش بنیان، فناور و اس��تارت آپ ها را در مراحل کاری خود تنها 
نمی گ��ذارد، تصریح ک��رد: ما معتقدی��م نیازهای ش��رکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها همزمان با رشد آنها، بزرگ تر می شود لذا شعار ما این است که از 
لحظه شکل گیری این شرکت ها تا زمانی که وارد بورس می شوند در کنار آنها 
خواهیم بود و آنها می توانند از ابزارها و منابع مالی متنوع صندوق بهره مند شوند. 
در مراحل باالتر نیز ما با همکاری با صندوق های جسورانه بورسی که مجوزشان 
را از ش��ورای عالی بورس دریافت می کنند کسب و کارها را حمایت می کنیم. 
معاون توس��عه صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان فعالیت استارت آپ ها در 
حوزه نیازهای اساسی و روز کشور را از چالش های اکوسیستم فناوری و نوآوری 
کشور عنوان کرد و گفت: در این زمینه ما نیازمند کمک دستگاه ها و نهادهای 
اجرایی کشور هستیم به همین خاطر در صندوق باب همکاری را با این نهادها 
بیش از پیش گشوده ایم و تالش می کنیم دستگاه های اجرایی نیازهای اساسی 
کشور را به فراخوان بگذارند تا استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان و فناور 
که فکر می کنند راه حل های فناورانه برای رفع آن چالش ها را دارند شناسایی 

و مورد حمایت قرار گیرند.

خواهد شـد. در حال حاضر نسـخه 9 روی مدل های مختلف تسال نصب بوده و آپدیت جدید در هفته ها یا ماه های پیش 
رو از راه خواهد رسید.

اگر تجهیز سیستم اینفوتینمنت تسال به استریم یوتیوب شدنی است، با این حساب مشکلی فنی از بابت استفاده از 
سرویس های دیگری مثل نت فلیکس و هولو وجود نخواهد داشت.

گفتنی است در جلسه پرسش و پاسخ برگزار شده در حاشیه گردهمایی بازی های ویدئویی E3 ۲۰19، ایالن ماسک از 
افزوده شدن بازی Fallout Shelter به خودروهای تسال نیز خبر داده است. بازی های فعلی خودروهای تسال عبارتند 

.Centipede و Missile Command، Asteroids، Lunar Lander ،۲۰48 ،Cuphead :از
شـاید بگویید که فراهم کردن امکان انجام بازی های ویدئویی و دسترسـی به یوتیوب روی نمایشـگر خودرو ممکن 
اسـت خطرآفرین باشـد. در پاسخ باید گفت که این ویژگی ها فقط زمانی که خودرو کامال توقف پیدا کرده، در دسترس 

قرار می گیرند.
از آنجایی که معموال مالکین خودروهای برقی هنگام شارژ مدتی را بدون حرکت در داخل کابین به سر می برند، تسال 
با ارائه بازی ها و سرویس استریم ویدئو می خواهد به نوعی در طول این مدت آنها را سرگرم کند. احتمال می رود نسخه 

دهم از نرم افزار سیستم اینفوتینمنت تسال امسال و در ماه های پیش رو عرضه شود.

اعطای تسهیالت به شرکت های دانش بنیان سیل زده

تسال با آپدیت نرم افزاری استریم یوتیوب را به خودروهای خود اضافه می کند

یادداشـت

علی الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای اسالمی روز شنبه ۲۵ خردادماه از توانمندی ها و 
دس��تاوردهای نوآورانه و فناورانه ش��رکت های دانش بنیان و پارک فناوری پردیس معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری بازدید کرد. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی به همراه معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری از دستاوردها شرکت های دانش بنیان و استارت آپی  در حوزه های فناوری پزشکی 
)دارویی و تجهیزات پزشکی(، نانو فناوری، نرم افزار و الکترونیک، مکانیک و مخابرات و آی تی 
بازدید کرد. هدف از ایجاد این نمایشگاه به  نمایش گذاشتن نتایج فعالیت های حوزه فناوری 
پیشرفته کشور است که به همت متخصصان، محققان و صنعتگران کشورمان و با حمایت 
معاونت علمی ایجاد شده است. این نمایشگاه معرفی شرکت ها و دستاوردهای آنها و ایجاد 

فضای مناسب برای توسعه ارتباط موثر را هدف گرفته است.

رئیس مجلس از توانمندی شرکت های دانش بنیان و 
پارک فناوری پردیس معاونت علمی بازدید کرد



قطعا در این س��ال های اخیر همه ما این تجربه را داش��ته ایم که هنگام تماشای 
تلویزیون به محض دیدن شخصیتی جذاب در یک فیلم، یک تبلیغ هیجان انگیز یا 
یک خبر تکان دهنده به دنبال حواش��ی و اخبار داغ بگردیم تا بدانیم چه جریاناتی 
حول محور موضوعی که به واس��طه تماش��ای تلویزیون جذب آن شدیم در دنیای 
مجازی وجود دارد؟ اگر با دقت به این تجربه بیندیش��ید، قطعا به این موضوع  پی  
خواهید برد که فرآیند »جذب مخاطب تا قرار دادن آن در لحظه ای که ش��روع به 
جست وجو کند«، آن هم به دنبال کلید کلمه هایی که شما به صورت کد در تبلیغات 
یا محتوا خود گنجانده اید، زمانی کمتر از چند ثانیه است. خوب حاال از خود بپرسید 
در سراسر برنامه ها و آگهی های آفالین چه تعداد از این موقعیت ها و میکرو ثانیه های 

بالقوه وجود دارد که ما می توانیم آنها را بالفعل کنیم؟
در پاس��خ به این س��وال باید گفت که این روزها گوش��ی های هوش��مند و دیگر 
دستگاه ها که قابلیت اتصال به اینترنت را دارند همدمی برای ما در هنگام تماشای 
تلویزی��ون و هر محتوای آفالین هس��تند. گویی که آنها مانند یک مش��اور فداکار، 
قسمتی از ماجرایی که ما از آن بی اطالعیم را، در اختیارمان قرار می دهند. پس دور 
از ذهن نیس��ت که بگوییم، یادگیری دانش این »میکرو لحظات« امری ضروری در 
دنیای تبلیغات به شمار می آید؛ لحظاتی که با عمر بسیار کوتاه خود، تاثیر عجیبی 

بر معرفی و بسط یک موضوع، کمپین، برند و… دارند.
   صفحه نمایش دوم)Second-Screen Searches( چیست؟

ش��ما قطعا در هن��گام یادگیری میزان اثر بخش��ی میکرو لحظ��ات با اصطالح 
)Second Screen Search( در معنای»صفحه نمایشی دوم برای جست وجوها« 
 Second( برخورد خواهید کرد و نیاز دارید کاربرد و مفهوم آن  را بدانید. شاید برای
Screen Search( عبارت »صفحه نمایشی دوم برای جست وجوها«، ترجمه دقیق 
یا واضحی نباشد، اما چیزی که از آن برداشت می شود بسیار ساده است. تصور کنید 
فردی در حال تماش��ای یک آگهی بازرگانی از یک برند لباس در تلویزیون اس��ت 
و همزمان در ش��بکه های اجتماعی همان برند در حال گش��ت زدن اس��ت. چیزی 
ک��ه رو به روی فرد وجود دارد دو صفحه نمایش اس��ت ک��ه هم زمان از یک تبلیغ 
صحبت می کنند. صفحه اول تلویزیون و صفحه دوم گوشی هوشمند که حکم یک 

تکمیل کننده را برای آگهی تلویزیونی دارد.
اخیرا برنامه های تلویزیونی ه��م راهکارهایی برای دو برابر کردن صفحه نمایش 

خود اتخاذ کرده اند!
    چرا تبلیغات آنالین تکمیل کننده هستند؟

ترافیک در حال جست وجو به اثربخشی تبلیغات آفالین یا تلویزیونِی ارائه شده 
کم��ک ش��ایانی می کنند. برای مثال، تقریبا دو س��وم از صاحبان گوش��ی های 
هوش��مند اظهار دارند که برای کس��ب اطالعات بیشتر در مورد چیزی که آنها 
در آگهی  بازرگانی تلویزیون دید ه اند به جس��ت وجو در صفحات وب می پردازند. 
برای درک بیش��تر این موضوع، تصور کنید چه تعداد میکرو لحظه وجود دارد 
که در آن مشتریان بالقوه برای دیدن مشخصات یک محصول، قیمت، جزییات 
و یا بررس��ی های دیگر به برند شما مراجعه کرده اند؟ این یعنی تبلیغات آفالین 
به دلیل محدودیت زمانی یا تصویری قادر به توضیحات بیش��تر نیس��تند زیرا 
کس��ل کننده خواهند شد. پس تبلیغات و پش��تیبانی های آنالین امری الزم به 
شمار می آید تا پس از پخش تبلیغات آفالین، در پاسخ به جست وجوها، اطالعات 
بیشتری در اختیار مخاطبان قرار دهند. از طرفی عالوه بر ارائه اطالعات بیشتر، 
شما می توانید با رصد ترافیک واردشده توسط تبلیغات آفالین مخاطبانی را که 
به مشتری شدن نزدیک هستند را شناسایی کنید تا بدین وسیله کسب وکار خود 

را رشد دهید.
    چرا صفحات دوم تبلیغات مهم هستند؟

آنقدر حجم این جس��ت وجو ها توس��ط مخاطبان زیاد است که این موضوع برای 
بازاریابان یک فرصت بزرگ تلقی می شود. به گفته گوگل، 8۴درصد از مردم هنگام 
تماش��ای تلویزیون از گوش��ی های هوشمند و یا تبلت به عنوان یک صفحه نمایش 
دوم اس��تفاده می کنند. این خود تلنگر بزرگی برای اندازه گیری ارزش های تبلیغات 
تلویزیونی اس��ت. طبق این آمار ش��ما می توانید به یک اس��تراتژی ارزشمند برای 
تبلیغات تلویزیونی برسید. این ترکیب تکنولوژِی تلفن های همراه و تلویزیون حاکی 
از آن است که بار دیگر با رویکردی جدید به تبلیغات سنتی بازگردیم و دوباره از نو 

فرصت های طالیی آن را باز شناسیم.
به طور کلی آمریکایی ها به ندرت به تنهایی به تماش��ای تلویزیون می پردازند و 
این موضوع در حالی است که هر مخاطب به طور متوسط در ایاالت متحده بیش از 
پنج ساعت در روز را صرف تماشای تلویزیون می کند و مشتاقانه با استفاده از صفحه 
نمایش دوم )گوشی ها و تبلت ها( برای تکمیل تجربه مشاهدات خود و دریافت پاسخ 
به س��واالتی که موجب شده، جس��ت وجوهایی انجام می دهد. از طرفی آمارهایی از 
گوگل نشان می دهد که جست وجو در صفحه نمایش دوم به سرعت رو به افزایش 
اس��ت و مصرف کنندگان حین تماشای برنامه های تلویزیونی و آگهی های بازرگانی 
سواالت مربوط به رویدادهای ورزشی، جوایز مسابقات و دیگر اخبار را در شبکه های 

اجتماع��ی یا صفحات وب دنبال می کنند و این بدان معنا اس��ت که مقدار زیادی 
»میک��رو لحظات« تحت عنوان فرصت وجود دارد که بازاریابان می توانند برای آ نها 

برنامه ریزی و استراتژی های خاص خودشان را طراحی کنند.
    تبلیغ��ات آنالی��ن چطور در بی��ن میکرو لحظات تبلیغ��ات آفالین نمود پیدا 

می کند؟
در واق��ع با آنچه گفته ش��د ما با یک جامعه )multitask( مواجه هس��تیم، به 
طوری که مخاطب هنگام تماش��ای تلویزیون با ی��ک رفتار چندگانه، همزمان چند 
صفحه نمای��ش )multiscreen( را برای مش��اهدات خود انتخاب می کنند. پس 
قابلیتی که این صفحات دوم جست وجو دارند، این است که مصرف کنندگان را در 
زم��ان واقعی مورد هدف قرار می دهند و این مهم منجر به ایجاد یک جریان جدید 
می شود. جریانی تحت عنوان »تعامل بین تلویزیون، رادیو، بیلبورد و دیگر تبلیغات 

آفالین با تبلیغات آنالین.«
صفح��ه نمایش دوم می تواند به عنوان یک منبع، در زمان درس��ت به ترویج نام 
تجاری شما کمک کند. پس برندها باید از ارزش این لحظات، آگاه شوند، محتوای 
تبلیغاتی خود را طوری طراحی کنند که مخاطبان برای جست وجوی بیشتر کنجکاو 
و مش��تاق شوند و در انتها جواب کنجکاوی های آنها را در نتیجه جست وجوها قرار 
دهند تا فرصتی برای متقاعدکردن مش��تری ایجاد ش��ود. انگیزه این جست وجو را 
می توان از طریق ارائه یک هش��تگ، کلمات کلیدی خاص و شاخص های دیگر در 
محتوای تبلیغ آفالین به وجود آورد تا به جست وجوی بیشتِر مصرف کنندگان برای 

پیدا کردن مطالب بیشتر در کانال های اجتماعی یا صفحات وب کمک کند.
نتیجه گیری:

امروزه با وجود رابطه بین تبلیغات تلویزیونی و گوش��ی های هوش��مند و حرکت 
کاربران از صفحات بزرگ به س��مت صفحات کوچک جس��ت وجو تحول بزرگی را 
پیش رو داریم و دیگر نباید تبلیغات س��نتی را مرده تلقی کنیم بلکه یک بازخوانی 
جدید از آنها داش��ته باش��یم. این بدان معنا اس��ت که تبلیغات آنالین یک رقیب 
برای تلویزیون حس��اب نمی شود، زیرا تبلیغات آنالین مانند یک ابزار تکمیل کننده 
ضعف ها و محدودیت های تبلیغات آفالین را پوشش می دهد و فرصت های مرده را 
زنده خواهد کرد. در حقیقت اگز از زاویه دیگر به این جریان نگاه کنیم متوجه این 
موضوع خواهیم شد که تلویزیون یا هرگونه تبلیغات آفالین یک کاتالیزگر الزم برای 

ایجاد جست وجو است.
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اگر صادقانه تبلیغات خود را ارزیابی کنید و پنج سوال زیر را پاسخ دهید، در حال 
حاضر برای شما یکی از دو اتفاق زیر در حال رخ دادن است:

در حالت اول ش��ما متوجه می شوید که تبلیغات شما، به سواالت زیر جواب های 
بس��یار قدرتمن��د و قانع کننده ای را داده ک��ه در این صورت بای��د به خود تبریک 
بگویید. زیرا ش��ما ش��امل یک درصد از تمام کسب وکارهای کوچکی هستید که از 

تبلیغات شان به چنین نتایجی دست یافته اند. یا
– در حالت دوم متوجه می شوید که تبلیغات شما کامال در مسیر اشتباهی است. 
در این حالت شما روی خود و کسب وکارتان تمرکز بیشتری داشته و کمتر به هدف 
از بازاریابی خود توجه می کنید. 99درصد کسب وکارهای کوچک در این دسته قرار 

دارند. تبلیغات آنها چندان تاثیرگذار نیست.
در ادامه راه بد نیست توجه داشته باشید که در این مسیر چندان الزم نیست به 

عقل گرایی توجه کنید.
اول از همه به تصور خود از یک مشتری فوق العاده فکر کنید. سپس کال تبلیغات 
خود را به یک طرف گذاشته و از سوی دیگر، به عنوان یک مشتری فوق العاده خود 

به این پنج سوال پاسخ دهید.
شاید پاسخ این سواالت در آغاز بسیار عجیب به نظر آید، اما در نظر داشته باشید 
که اگر تبلیغات ش��ما پاس��خگوی این سواالت نیست، پس باید در آنها تغییراتی را 

اعمال کنید.
سوال اول: چرا برای من مزاحمت ایجاد می کنید؟

حقیقت: تبلیغات یک فضای خالی به حساب می آید.
مشتری ایده آل شما وقتی از خواب بیدار و از تختش بلند می شود پیش خودش 
فکر نمی کند که »من مطمئن هستم که امروز شخصی به من چیزی را تبلیغ خواهد 

کرد.« در حقیقت دنیای واقعی اینگونه پیش نمی رود.
در اصل مشتری های ایده آل شما وقتی که از خواب بیدار می شوند، بیشتر درگیر 
مش��کالت کسب وکارش��ان، اهداف و موارد دیگری می ش��وند که برای آنها اهمیت 
بسیار باالیی دارند. اگر تبلیغات شما برای آنها به دالیل قانع کننده ای جذاب نباشد، 
برای آنها اهمیت نداشته و در آن موقع است که شما را کنار گذاشته و به کل سراغ 

کسب وکار دیگری می روند.
اگر هنوز نمی دانید که در ذهن مش��تری ایده آل شما چه چیزی می گذرد، بهتر 

است زیاد به تبلیغات خود فکر نکنید و با آن کاری نداشته باشید.

در این صورت الزم است روی بازار خود تحقیق کرده و در مورد مخاطب هدف تان 
بیشتر اطالعات کسب کنید. تحقیق و درک کردن مسائل مربوط به مشتریان کلیدی 

است که تبلیغات شما را پاسخگو خواهد کرد.
 سوال دوم: چه کاری می خواهید با من انجام بدهید؟

پس از جلب توجه مش��تریان، الزم اس��ت که عالقه مندی آنها را تجزیه وتحلیل 
کنید.

مدتی پیش در وال استریت ژورنال تبلیغی منتشر شده بود که در کادر آن بزرگ 
نوشته شده بود:

آیا این نوشته سبب جلب توجه مردم می شود؟ مشخصا بله، ولی در خط بعدی 
نوش��ته ش��ده: »حاال که توجه ش��ما رو جلب کردم، بذارین در م��ورد کفش های 
کهن��ه خودم باهاتون صحبت کنم؟« خوب، در حقیقت ش��ما به کفش های کهنه 
آگهی دهنده عالقه ندارید و فقط کلیت تبلیغ شما را جذب کرده و پس از خواندن 

جمله دوم، بی شک ژورنال را ورق زده و وارد صفحه دیگری خواهید شد.
فکر کنم متوجه شده باشید که پس از اینکه مخاطبان تان را جذب کردید، باید 
بالفاصله کاری کنید که به ش��ما عالقه مند شوند. در اینجاست که باید به آنچه که 

برای آنها مهم است توجه داشته باشید نه آنچه که به نظر شما مهم می آید.
یکی از روش های بسیار قدیمی و صحیح در جلب عالقه مندی این است که بزرگترین 
مزی��ت مهم خود را عنوان کرده و یا اینکه آنچه به بازار هدف خود قول می دهید را در 
تبلیغ تان بیاورید. اگر بازار هدف تان را خوب می شناس��ید، این دقیقا مسیری است که 

سبب می شود مشتریان تان به ادامه پروسه تبلیغات شما عالقه نشان دهند.
 سوال ۳: چرا باید به شما اعتماد کنم؟

اثباتش کنید!
تصمیم گیرندگان به صورت عمومی به تردید گرایش دارند، نه به باور و اعتقاد شما 
در مورد ادعاهای تان. اگر در تبلیغات تان به موقعیت های فروش خود دالیل قوی و 

منطقی برای باور به ادعای خود ندهید، بی شک از شما گذر خواهند کرد.
اثبات کردن اینکه باید به ارتباط با ش��ما اعتقاد داش��ته باشند کار شماست. اگر 
تبلیغات شما برهانی به این منظور ارائه نمی دهد، باید درگیر این موضوع شده و این 

اثبات را به تبلیغات خود بیفزایید.
برای هر قولی که می دهید و هر مزیتی که لیس��ت می کنید از خود بپرسید که: 

چرا من باید به این موارد باور داشته باشم؟

جواب این سوال ها در اثبات این موارد نهفته است که می توانید با ارائه نمونه های 
موردی، عکس ها، توصیفات منطقی و . . . باور مورد نظر مخاطب تان را ایجاد کنید.

 سوال ۴: من باید در برابر تبلیغ شما چه کاری انجام بدم؟
فقط آوردن یک ش��ماره تلفن یا آدرس وب س��ایت کافی نیس��ت! من بیش��تر 
دنبال تبلیغاتی هس��تم که برای من پیش��نهادهای فوری در بر داش��ته  باش��ند و 

دستورالعمل هایی به من ارائه دهند که مستقیما وارد عمل بشوم.
آی��ا تا به حاال قدمی مش��خص برای موقعیت های فروش خ��ود تعریف کرده اید 
تا مس��تقیما پروس��ه تبدیل به مشتری ش��دن را طی کنند؟ کلید این جریان واژه 
»مش��خص« به حساب می آید. ش��ما باید دقیقا به موقعیت فروش خود بگویید که 
بای��د چه کاری انج��ام دهد و باید چه مراحلی را طی کند و در ادامه چه نتایجی را 

به دست خواهد آورد؟
 سوال ۵: چرا من باید همین االن این کار را انجام دهم؟

یک تئوری وجود دارد که در آن افراد تصمیم گیرنده براساس تبلیغات تان یا شما 
را به یاد آورده یا اینکه شما باید به آنها بگویید که چه زمانی باید وارد عمل شوند.

در حقیقت ش��ما می  دانید که براس��اس تحقیقات، آمار و ارقام و شواهد تجربی، 
تصوری که در جمله اول آورده شده شاید اشتباه به نظر آید.

اگر موقعیت فروش شما هنگامی که با پیام تبلیغاتی تان مواجه می شود، وارد عمل 
موردنظرتان نگردد، دیگر کمتر امکان دارد که به سوی شما بازگردد.

در اینجاست که »مهمترین موضوع از نظر شما« بی اهمیت خواهد بود و تنها یک 
دلیل منطقی می تواند مخاطب ش��ما را به یک موقعیت فروش تبدیل کند. در غیر 

این صورت پیام تبلیغاتی شما به فراموشی سپرده خواهد شد.
پس س��عی کنید از خود به عنوان یک مش��تری ایده آل سوال کنید که چرا باید 
س��ریعا انتخاب ش��وید؟ چه چیزی به دس��ت خواهید آورد؟ چه چیزی را از دست 

می دهید اگر به کل بی خیال شوید؟
جمع بندی: در حالی که ارائه دهندگان خدمات تبلیغاتی دوس��ت دارند در مورد 
اطالع رس��انی و تصورات خ��ود صحبت کنند، آگهی دهندگان بیش��تر عالقه دارند 
روی مباحث��ی چون ف��روش و نتایج حاصل از تبلیغات تمرک��ز کنند و دقیقا پنج 
س��وال مطرح ش��ده در باال، به ش��ما کمک می کند که دقیقا به خواس��ته حقیقی 

آگهی دهندگان از تبلیغات پاسخی منطقی دهید.
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5 سوال انتقادی برای افزایش تاثیرگذاری تبلیغات بر کسب وکارهای کوچک

ترکیب سیب زمینی سرخ کرده و موسیقی
مک دونالد با ارائه بهترین س��یب زمینی های سرخ کرده در جهان 
به مش��تریان خ��ود توصیف می ش��ود و حاال نوبت ب��ه یک تجربه 
دیجیتال منحصر به فرد رس��یده اس��ت. هر مصرف کننده می تواند 
از سیب زمینی های س��رخ کرده McFries خود برای دسترسی به 
موسیقی متناسب با احوالش اس��تفاده کند؛ این اقدام مبتکرانه در 
مشارکت با Spotify توسعه یافت. پروژه فوق، محصول آژانس های 
تبلیغاتی DPZ&Tبرزیل و Leo Burnett کلمبیا، بر روی تنوع 

تجربه مشتری هنگام رفتن به رستوران ها متمرکز است.
از مش��تریان دعوت خواهد ش��د تا McFries خ��ود را بر روی 
یک کد ردیابی شده در س��ینی غذا قرار دهند. به محض تمام شدن 
سیب زمینی های س��رخ کرده، امکان باز کردن نرم افزار Spotify و 
اس��کن کد Spotify موجود در س��ینی غذا به وجود می آید. پس 
 Spotify از هماهنگی محتوا ب��ا برنامه، برای کاربران یک پروفایل
ب��ه ن��ام »Frieslist«، ب��رای کار با آن ایجاد می ش��ود. در مرحله 
بع��دی، آنه��ا می توانند کنار ل��ذت بردن از غذا، ب��ه آهنگ هایی از 
 FriTops of The« های مختلف و منحصر به فرد مثلplaylist
 Someone Stole« ی��ا »Moment«، »Iʼm Out of Fries

My Fries« نیز گوش دهند.

مبلمان تاشو IKEA برای فضاهای کوچک
IKEA مبلم��ان مس��طح خود را از هر زم��ان دیگر قابل حمل تر 
می کن��د. در رویداد »Democratic Design Days« س��الیانه 
خود در س��وئد، این غول س��ازنده محص��والت خانگی، مجموعه ای 
جدید به نام »RÅVAROR« را معرفی کرد که در آینده نزدیک 
می تواند کنار برخورداری از امکان تغییر مسیر در فضا های کوچک 
ش��هری، با بس��ته بندی کوچک خود، به مش��تریان اجازه حرکت و 

جابه جایی بی دردسر به خانه های بعدی را بدهد.
در حالی که توانای��ی انعطاف پذیری و راحتی، نقاط قوت مبلمان 
IKEA بوده ان��د، طی��ف متنوع محص��والت »RÅVAROR« به 
وی��ژه برای غلبه بر چالش های زندگی ش��هری ب��ا فضای محدود و 
کوچک و جا دادن نیازهای یک میلیون و ۵۰۰ هزار صاحب خانه ای 

ایجاد شد که هر هفته به جمعیت شهری می پیوندند.
به گفته ویوکا اولسون، رهبر خالقیت در IKEA سوئد، در همین 
حال که مردم نس��بت به گذش��ته در فضا های کوچک تری زندگی 
می کنند، بیشتر از قبل نیز به نقل مکان مشغول هستند. ما در صدد 
ساخت چند آیتم کلیدی بودیم که سطح جدیدی از تطبیق پذیری، 
کارایی و س��ادگی را داشته باش��ند. در ادامه وقتی که زمان حرکت 
فرا برس��د، باید بتوان آنها را به راحتی بس��ته بندی، جمع آوری و به 

خانه بعدی خود منتقل کرد.
این مجموعه ش��امل یک آشپزخانه کوچک، کاناپه، مبلمان تخت 
خواب ش��و، پارچه های مختلف و سیستم نورپردازی می شود. کنار 
آن بای��د راحل هایی برای انبار ک��ردن و جمع آوری بر روی چرخ ها 

اندیشید.
این قطعات روزمره با هدف بهینه سازی فضا و حمل و نقل، تبدیل 
فضا های زندگی ۱۲ متر مربعی به خانه های هوشمند و ایجاد »حس 
خانه« حتی برای کس��انی که به زودی قصد نقل مکان از یک جا را 

دارند، تصور می شوند.
مجموع��ه قابل حمل »RÅVAROR« اوایل س��پتامبر ۲۰۲۰ 

عرضه خواهد شد.

نایک، جام جهانی زنان و نبض توانمندسازی
کنار فینال لیگ قهرمانان مردان بین »تاتنهام هاتسپار« و باشگاه 
فوتبال لیورپول، نایک با اش��تیاق ش��روع به پخش آگهی تبلیغاتی 
خ��ود برای ج��ام جهانی زنان ک��رد. تمرکز دنی��ای فوتبال بر روی 
م��ردان خواهد بود، اما این آگه��ی تبلیغاتی نور آدرنالین را بر روی 

ستاره های فوتبال زن در حال حاضر می تاباند.
همه فوتبالیس��ت های زن از جمله کریستال دان از ایاالت متحده 
آمریکا، آندرس��ا آلوز از برزیل، لیکه مارتنز از هلند، جی س��و-یون 
از کره، آمانداین هنری از فرانس��ه کنار فوتبالیس��ت های مرد مثل 
نیم��ار ج��ی آر، جرارد پیکه و فیلیپ کوتینیو به کودکی ۱۰ س��اله 
به نام »ماکنا« نش��ان می دهند که چگونه بای��د موانع را کنار بزند 

و موفق شود.
این اولین بار نیست که نایک کودکان و افراد کم سن را میان دنیای 
برترین اس��تعدادهای فوتبالی پرتاب می کند. برای مثال می توان از 
 The« آگهی تبلیغاتی »برنده« در س��ال ۲۰۱۴ یا آگهی تبلیغاتی
Switch« در س��ال ۲۰۱6 نام برد، اما با وجود فرمت آش��نای آن، 
طراوت این آگهی تبلیغاتی از چرخشی زنانه سرچشمه می گیرد. در 
ادام��ه این آگهی تبلیغاتی به منزله پ��اداش افزوده کمپین در حال 

اجرای »Dream Crazy« برند به شمار می رود.
روند دس��تیابی به برابری در فوتبال ب��ه کندی پیش می رود، اما 
مسیر موفقیت را طی می کند. چه کسی می داند؟ اگر رویای برابری 
ج��ادوی تبلیغات تحقق یابد، ش��اید حقوق و درآم��د برابر چندان 

دست نیافتنی نباشد.
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محصوالت و خدمات خود به خود فروخته نمی ش��وند و نیازمند راهکارهایی برای 
ترغیب مشتریان به خریدند که فعالیت های ترویج فروش نام دارند.

فعالیت های ترویج فروش یا همان Sales Promotion از دیرباز –وقتی هنوز 
برندهای بزرگ خلق نش��ده بودند- در عرصه  تجارت و معامالت حضور داش��ته اند. 
معموال وقتی برندی محصولی جدید به بازار عرضه می کند و میزان توجه دلخواهش 
را به آن محصول دریافت نمی کند، به سراغ تبلیغات ترویج یا افزایش فروش می رود. 

روش های متعددی وجود دارد که به این کار کمک می کنند.
برن��دی که قص��د دارد افزای��ش فروش داش��ته باش��د، می تواند ای��ن کار را با 
هدف قرار دادن مش��تریان جدید انجام بدهد یا اینکه کماکان به س��راغ مش��تریان 
قدیمی اش برود. همچنین می تواند از طریق کانال های توزیع کنندگان وارد شود و به 
این ترتیب محصول یا خدمتش را به فروش برساند. در هر حال قرار است مشتری 
بار دیگر برگردد و همیش��ه به خاطر داشته باشد که این برند تخفیف یا شکل های 

مختلف فعالیت های ترویجی را ارائه می کند.
انواع مختلف فرآیندهای ترویج فروش
1- فرآیندهای ترویج فروش مشتری

هر نوع فعالیتی که برندها در آن مش��تری نهای��ی را در ذهن دارند با این عنوان 
شناخته می شود. به عنوان مثال وب سایتی که محصوالتش را با ۱۰درصد تخفیف 

می فروشد.
این روش شکل های مختلفی را برای اجرا دنبال می کند. ممکن است از مشتری 
خواسته شود نمونه  یک عطر جدید را امتحان کند و به آن امتیاز بدهد. حتی ممکن 

است از مشتری درخواست شود روی کارت را بتراشد و جایزه دریافت کند.
در هر صورت در این تکنیک مشتری باید کاری انجام دهد و چه خرید انجام شود 
و چه محصول را بشناسد در هر حال اطالع رسانی در مورد برند صورت گرفته است.

۲- فعالیت های ترویج فروش تجاری
اما اگر این فرآیندها بر توزیع کنندگان، واسطه ها و نمایندگی ها متمرکز شده باشد 
در دسته دوم قرار می گیرد. رقابت زیادی برای فروش محصوالت و ایجاد انگیزه در 
واس��طه ها برای عملکرد بهتر در کانال های فروش وج��ود دارد و برندها این روزها 

بیشتر سراغ واسطه هایی می روند که بتوانند بی دردسر و بیشتر بفروشند.
ب��ه عن��وان مث��ال ش��رکت ها ممکن اس��ت تخفی��ف خ��ود را به واس��طه ها و 

نمایندگی های شان بدهند و در مقابل انتظار فروش بیشتر داشته باشند.
ح��ال می خواهیم برخی تاکتیک های به کار رفته در این فعالیت ها را ببینیم. این 

تاکتیک ها در هر دو روش اول و دوم قابل استفاده اند.
تخفیف- واسطه/ مشتری

رایج ترین نوع فعالیت های ترویج فروش، تخفیف به مشتری یا تخفیف به واسطه ها 
و خرده فروش هاست. دلیل همه گیربودن این روش این است که همیشه پاسخ گرفته 

است و مشتریان از آن استقبال کرده اند. در مورد تخفیف های واسطه ها این نکته را 
باید بگوییم که ممکن است واسطه تخفیفی را که از برند دریافت کرده به مشتری 

ارائه نکند و برای فروش بیشتر به تدابیر دیگری فکر کند.
هدیه دادن

یکی دیگر از روش های متداول تبلیغ برای فروش محصوالت، هدیه دادن است که 
این روزها بیش��تر با کارت های هدیه انجام می شود و برندها معموال در نمایشگاه ها 
یا فصل های پرمخاطب از آن اس��تفاده می کنند تا بتوانند مش��تریان را به خرید از 

خود وادار کنند.
برخ��ی برندها در ازای خرید تا مبلغی مش��خص، هدیه ای ج��ز کارت خرید به 
مش��تری می دهند. مثال در ازای خرید ماشین لباسشویی مشتری می تواند صاحب 
یک آب میوه گیری رایگان ش��ود. این رفتار برند، باعث می شود مشتری بار دیگر به 

فروشگاه )فیزیکی و آنالین( مراجعه کند.
کوپن های تخفیف

گاهی اوقات مردم تصور می کنند که جنس��ی گران است و به سراغش نمی روند. 
کوپن ها در این مواقع به یاری برندها می ش��تابند و این تصور را به وجود می آورند 
ک��ه جنس ارزان تر به فروش می رس��د. کوپن ها درص��دی از مبلغ کاال یا خدمت را 
کاهش می دهند. این روش بیش��تر در رس��توران ها، کافه ها و برخی فروشگاه های 

لباس رایج است.
خرید قسطی

برخی ش��رکت ها و فروش��گاه ها با توجه به منابع مالی ش��ان به مشتریان اجازه 
می دهند کاالها و خدمات شان را قسطی بخرند و در اقساط ماهانه مبلغ را پرداخت 

کنند. به این ترتیب مشتری گمان می کند که همیشه برای خرید پول دارد.
تست نمونه یا سمپلینگ

این روش بیشتر در مورد خوراکی ها، عطرها، صابون و موارد مشابه انجام می شود. 
تس��ت محصول روشی مناس��ب برای معرفی محصول به بازار و همچنین افزایش 
آگاهی در مورد آن اس��ت. تاثیرگذاری آن وقتی بیشتر است که در نقطه فروش یا 

نزدیک به آن انجام شود و مشتری پس از امتحاِن آن، محصول را بخرد.
حاال که مشتری ها به دنبال خرید کاالها یا خدمات تخفیف  خورده هستند، برندها 

نیز به دنبال خالقانه ترین فعالیت های پیشبرد فروشند.
در ادامه  مطلب با هم برخی روش های ترویج فروش را می بینیم. 

قیمت گذاری و فروش چند کاال با هم )باندلینگ(
باندلینگ زمانی  است که ترکیبی از محصوالت با یک قیمت به فروش می رسند. 
محصوالت ممکن اس��ت از یک جنس باش��ند یا اینکه انواع مختلفی داشته باشند 
)مانند قرار گرفتن ش��امپو و صابون در کنار هم(. به عنوان مثال با ۱۰۰هزار تومان 
می شود یک بلوز خرید، اما در این طرح با همین مبلغ می توان چند بلوز خرید. به 

این ترتیب احتمال خرید مش��تری زیاد می شود چون می تواند با همان مبلغ تعداد 
بیشتری کاال تهیه کند. این روش را بیشتر با نام »یکی بخر، دو تا ببر« می شناسیم.

مسابقه
انواع مختلفی از مس��ابقه وجود دارد که می توان از آن برای جمع آوری اطالعات 
مشتری یا تش��ویق او به خرید محصول یا حتی اطالع رسانی در مورد محل جدید 
فروش استفاده کرد. روش های مختلفی برای برگزاری مسابقه به کار گرفته می شود؛ 
اس��تفاده از کارتی که با خراشیدن آن هدیه ای به مشتری داده می شود یا برگزاری 

مسابقه در یک شوروم یا اتاق بازی یا حتی مسابقه  و قرعه کشی آنالین.
پس دادن پول

پس دادن پول تاکتیکی ا س��ت که معموال در ازای عملی خاص از طرف مشتری، 
انجام می ش��ود. به عنوان مثال از مشتری خواسته می شود برگه  پارکینگ یا پاکت 

محصول را به محل خاصی ببرد و بخشی از مبلغ پرداختی اش را بازپس بگیرد.
پیشنهاد تعویض

این روش بیشتر هنگام برگزاری نمایش��گاه ها یا فروش های دوره ای کاربرد دارد 
و برند از مش��تری می خواهد کاالی کهنه اش را با یک کاالی جدید تعویض کند و 

براساس آن تخفیف بگیرد. به این ترتیب مشتری مابقی مبلغ را نقد می پردازد.
استفاده   آزمایشی رایگان

این روزها بیش��تر اپلیکیش��ن ها امکان اس��تفاده  رایگان را برای مشتریان فراهم 
کرده اند. مخاطب پس از تمام شدن مدت استفاده  رایگان می تواند اپلیکیشن را بخرد. 
به این شکل او با اپلیکیشن آشنا می شود و در عین حال امکان خرید او نیز افزایش 

پیدا می کند.
نمایشگاه ها

صنایع��ی مانند صنای��ع غذای��ی، جواهرات، لباس و مواد ش��یمیایی هر س��ال 
نمایشگاه های بزرگی در سراسر دنیا برگزار می کنند و مشتریان می توانند از نزدیک 
با محصوالت این صنایع آش��نا شوند و سپس با مراجعه به فروشگاه ها از آنها خرید 

کنند.
روش های مختلفی برای فعالیت های پیش��برد فروش در صنایع گوناگون وجود 
دارد، مایل های اضافه ای که ش��رکت های هواپیمایی به مسافران ش��ان می دهند از 
همین نمونه ها هستند یا فروشگاه هایی که به مشتریان شان می گویند در ازای تعداد 
دفعات مش��خص حضور در فروشگاه هدیه خواهند گرفت. هدف اصلی این روش ها 

حفظ مشتریان قدیمی  و وفادارسازی  است.
تخفیف هایی که روی تعداد خرید باال داده می شوند هم در جاهای مختلف دنیا 

باب هستند.
نکته  مهم این است که مشتری تخفیف را به هر شکلی که باشد، دوست دارد.
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هر فروشنده ای به خوبی می داند که »قیمت« یکی از فاکتورهای مهم در میزان 
فروش یک محصول است.

معموالً دو روش عمده برای قیمت گذاری وجود دارد؛ در شیوه اول: سعی می کنند 
قیمت ی��ک کاال را پایین تر تعیین کنند. در این اس��تراتژی، قیمت پایین در اکثر 
مواقع موجب باال رفتن میزان فروش می ش��ود. در ش��یوه دوم: قیمت یک محصول 
را باال تعیین می کنند. کاماًل مش��خص اس��ت که میزان فروش برای محصولی که 
قیمت آن باالتر تعیین  ش��ده بس��یار پایین است، اما معادله ارتباط فروش با قیمت 
کاال به همین س��ادگی نیست. یک میانجی بسیار مهم به نام ذهن انسان ها در این 

معادله وجود دارد.
ذهن هر انسانی به راحتی می تواند واقعیت را تغییر دهد و مطابق با ادراکات خود، 
واقعیت را درک کند. از آنجایی که انسان ها توسط کارکردهای مغزی شان تبدیل به 
موجودی پیچیده شده اند، بنابراین روند تصمیم گیری و کارهایی که انجام می دهند 
نیز هرگز مانند ماش��ین ها و سیستم های طراحی شده توس��ط انسان نیست. بلکه 
پیچیدگی های خاصی توس��ط مغزشان در آن ایجاد می شود. خرید کردن نیز یکی 
از ش��رایطی است که ذهنیت انس��ان تأثیر زیادی روی آن می گذارد. چرا محصولی 
در بازار با استقبال بسیار زیادی مواجه می شود و محصولی دیگر با چنین واکنشی 

مواجه نمی شود؟
چ��را محصولی با قیمت پایین باز هم فروش خوبی ندارد ولی محصولی با قیمت 

ب��اال همچنان فروش خوبی در بازار دارد؟ زمانی که محصولی وارد بازار می ش��ود با 
انسان هایی هوش��مند مواجه می شود که عوامل زیادی در تصمیم های آنها اثرگذار 
اس��ت. یک��ی از این عوامل، قیمت محصول اس��ت. قیمت یک محص��ول در ذهن 
مش��تریان تجزیه و تحلیل می ش��ود و در نهایت با توجه به نتیجه ای که به دس��ت 
آورد، ارزشیابی شده و تصمیم برای خرید یا عدم خرید گرفته می شود. حال به شرح 

ادراک ذهن انسان ها از قیمت های مختلف می پردازیم.
۱- محصوالت با قیمت باال

زمانی که قیمت محصولی باالس��ت، اولین چیزی که در ذهن انسان ها به وجود 
می آید این اس��ت ک��ه کیفیت این محصول باالتر اس��ت، چراکه قیمت هر کاالیی 
نش��ان دهنده میزان کیفیت آن اس��ت. حتی اگر شما محصولی با کیفیت پایین یا 
متوس��ط نیز تولید کنید ولی قیمت باال برای آن تعیین کنید مشتریان چنین فکر 
خواهند کرد که کیفیت این کاال باالس��ت چراکه قیمت آن بیش��تر اس��ت. چیزی 
که عجیب تر اس��ت این است که در این گونه مواقع معموالً مشتریان بر سر قیمت 

محصول چانه نمی زنند یا کمتر چانه می زنند.
آنها فکر می کنند کاالیی با این کیفیت را نمی توان انتظار داشت با قیمت پایین تر 
بفروشند. بنابراین در زمان تصمیم گیری برای خرید آن سعی می کنند کمتر چانه 
بزنند یا اصاًل چانه نزنند. همچنین خرید این محصول یک ارتباط دوطرفه با اعتماد به 
نفس مشتری دارد. معموالً مشتری هایی که اعتماد به نفس باالیی دارند محصوالت 

گران قیمت می خرند چراکه آن را مناسب خودشان می دانند. از طرفی، فردی که این 
محصول را خریده در هنگام اس��تفاده از آن اعتماد به نفس باالتری دارد. به همین 
دلیل است که افرادی با توانایی مالی باال به سراغ محصوالت گران قیمت می روند تا 

محصولی متناسب با شخصیت و اعتماد به نفس خود خریداری کنند.
۲- محصوالت با قیمت پایین

محصوالت��ی که قیمت آنها پایین تر اس��ت، اولین چیزی که به ذهن مش��تریان 
می رس��د این اس��ت که کیفیت این محصول نمی  تواند چندان باال باش��د. دقیقاً بر 
عک��س آن چیزی که در محصوالت گران قیمت اتفاق می افتد. همچنین از آنجایی 
که ذهن مشتریان ارزش این محصول و کیفیت آن را کمتر ارزیابی می کند معموالً 
درخواست تخفیف و کاهش قیمت برای این محصوالت نیز بیشتر است. شاید شما 
به عنوان یک فروشنده تعجب کنید که هر چقدر قیمت یک کاال را پایین تر تعیین 

می کنید باز هم مشتریان از شما تخفیف بیشتری می خواهند.
اما واقعیت این اس��ت که آنها با توجه به قیمت تعیین شده، ارزش آن را پایین تر 
درک می کنند و حدس می زنند که بتوانند با قیمت پایین تر نیز خریداری کنند، یا 
اینکه تصور کنند این محص��ول کمتر از قیمتی که برای آن تعیین کرده اند ارزش 
و کیفیت دارد. به همین س��ادگی مش��اهده می کنیم که فرآیندهای ذهنی انسان 
همچون درک ارزش یک محصول و در نهایت تصمیم گیری، نقش مهمی در فروش 

کاال با قیمت های متفاوت دارد.

واقعیت های تعجب برانگیز درباره ارتباط فرآیندهای ذهنی مشتریان با قیمت محصوالت

بزرگ ترین اشتباه در بازاریابی !
بازاریاب��ی چیزی نیس��ت که به صورت یک ش��به اتف��اق بیفتد. 
بازاریابی یک پروس��ه اس��ت و الزم اس��ت همه فعالیت های شما با 

یکدیگر همسو شوند.
مهم نیست منظور از بازاریابی چیست بلکه مهم این است که شما 
در دنیای مدرن امروز باید به فکر بازاریابی باشید، چراکه فعالیت های 
اقتصادی ش��ما بدون بازاریابی نمی تواند بادوام باش��د. بازاریابی یک 
فرآیند اس��ت که ش��ما در آن به عرضه یک محصول یا خدمات به 
بازار اقدام می  کنید و س��عی می کنید یک قیمت متناس��ب با ارزش 
محصول تان را نیز برای آن تعیین کنید. مهم ترین مسئله ای که باید 
در نظر داش��ته باش��ید این اس��ت که نباید فعالیت های زودبازده یا 
کوتاه مدت را با فرآیند بازاریابی اشتباه بگیرید. از همه مهم تر اینکه 
ش��ما باید در بازاریابی یک نگاه بلندمدت به همه چیز داشته باشید 
تا بتوانید به طور دائم در بازار حضور داشته باشید. یک اشتباه بزرگ 
که در بازاریابی ممکن اس��ت شرکت ها و افراد مرتکب شوند داشتن 
نگرش ها و هدف های کوتاه مدت است. برای موفقیت در این مسیر و 

نگاه بلندمدت به بازاریابی باید به نکات زیر توجه کنید.
1- آیا مشتری برای محصوالت یا خدمات شما وجود دارد؟

در اولین قدم باید به این پاس��خ برس��ید که آیا محصولی که شما 
تولی��د و عرضه می کنید در بازار م��ورد تقاضا قرار خواهد گرفت؟ یا 
اینکه مشتریانی برای آن وجود خواهند داشت؟ الزم نیست در ابتدا 
زمانی که پاس��خ این سوال را می دهید ۱۰۰درصد مشتریان بازار را 
بتوانید جلب کنید. بلکه همین که بتوانید یک پنجم مش��تریانی که 
در بازار وجود دارند را به س��مت محصول خود جذب کنید یا اینکه 
احس��اس نیاز به محصول یا خدمات تان را در آنها ایجاد کنید کافی 
اس��ت. زیرا میزان موفقیت ش��ما در ابتدای بازاریابی تان و به دست 
آوردن مش��تریان بس��یار اندک خواهد بود. در بسیاری از مواقع نیز 
ممکن اس��ت شرکت ش��ما یا محصول جدیدی که تولید کرده اید با 
شکست مواجه شود، اما این نحوه مقابله و برخورد شما با این رویداد 
اس��ت که به طور کامل از بازار کنار بکش��ید یا اینکه به تالش خود 
ادامه دهید تا بتوانید میزان مناس��بی از ب��ازار را به خود اختصاص 

دهید.
۲- آیا مشتری های بالقوه خود را به خوبی می شناسید؟

نکت��ه مهم دیگ��ر در اینکه نگاه طوالنی مدت به ب��ازار و بازاریابی 
داشته باشید این است که از طریق مطالعاتی که قبل از وارد کردن 
محص��ول جدید به ب��ازار دارید، بتوانید مش��تریان خود را به خوبی 
بشناس��ید و دقیقاً بدانید که چه گروهی از مش��تریان می توانند به 
صورت بالقوه جزو مش��تریان ش��ما باش��ند و به محصول شما نیاز 
داش��ته باشند. عالوه بر این بهتر است رقیب ها یا شرکت هایی را که 
هم اکنون عهده دار ارائه این محصول یا خدمات به بازار هس��تند نیز 
به خوبی بشناسید تا بتوانید خألهای عملکرد آنها را با تولید یا ارائه 
محصول و خدمات جدید به بازار پر کنید. زیرا مهم ترین مسئله این 
است که شما یک نوآوری در فعالیت خود داشته باشید تا مشتریان 

به سوی شما جذب شوند.
در صورت��ی که چنی��ن نوآوری نداش��ته باش��ید نمی توانید بازار 
مناس��بی را به دس��ت آورید یا در طوالنی مدت ب��ا رقیب های خود 
رقابت کنید. بهتر اس��ت اول مخاطبان و مش��تری های خود را پیدا 
کنید و س��پس با توجه به نی��از آنها و نقص های بازارهای موجود به 
طرح یک ایده جدید در زمینه ارائه خدمات به آنها باش��ید. اگر این 
تحقیقات را قبل از ورود به بازار انجام دهید تا حد زیادی می  توانید 
زودتر بازار مورد نیاز را به دس��ت آورید و تبلیغات را با صرف هزینه 

کمتری انجام دهید.
3- بازار آینده را در نظر بگیرید

درس��ت اس��ت که گفتیم در ابتدای ورود به بازار نمی توان انتظار 
داش��ت که میزان فروش باال باش��د و پایین  بودن میزان فروش یکی 
از عادی ترین چیزهایی است که در بدو ورود به بازار اتفاق می افتد، 
اما باید با تحقیقات دقیق به این نتیجه برسید که آیا می توانید یک 
میزان بزرگی از بازار را در آینده به دست آورید یا نه؟ چراکه شما در 
ادامه فعالیت خود نیاز دارید سهم بیشتری از بازار را به دست آورید. 
برای این کار بهتر اس��ت مشخص کنید که تا چه میزان از محصول 
خود را در نظر دارید در مدت زمان های مشخص مانند یک روز، یک 
هفته، یک ماه و یک س��ال به فروش برسانید. با تعیین این زمان ها 

می توانید تعیین کنید که تا چه اندازه موفق بوده اید.
4- مشتریان در یک حوزه مشخص

شما نمی توانید به چند مشتری که در مناطق جغرافیایی مختلف 
پخ��ش هس��تند اکتف��ا کنید و چنین فک��ر کنید که بازار ش��ما به 
ان��دازه کاف��ی وجود دارد. بلکه ش��ما باید به این فک��ر کنید که آیا 
بازار موردنیاز شما در منطقه جغرافیایی موردنظرتان به اندازه کافی 

وجود دارد یا نه؟
اگر قبل از ورود به بازار این چهار نکته اساسی را در نظر بگیرید و 
مطالعات الزم را داش��ته باشید، می توانید با یک آینده نگری مناسب 
وارد بازار ش��وید و تنها ب��ه برنامه های کوتاه م��دت و بازاریابی های 

زودبازده اکتفا نکنید.
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چرا بازاریابی محصول از خود محصول مهم تر 
است؟

امروزه با رش��د ش��بکه های اجتماعی و توس��عه  محتوا، اهمیت بازاریابی 
محصول بیش از گذش��ته افزایش پیدا کرده است. پیش بینی می شود فروش 
تج��ارت الکترونیکی تا س��ال ۲۰۲۱ به ۴.8 تریلیون دالر در سراس��ر جهان 
برسد؛ درنتیجه، فرصت زیادی برای رشد و توسعه  کسب وکارهای وابسته به 
تج��ارت الکترونیکی به وجود خواهد آمد. با این حال، به دلیل مش��کالتی مثل 
برندس��ازی زیر میانگین و تأکید بیش ازح��د روی محصول به جای بازاریابی 
آن، تقریبا از ۱۰ فروش��گاه آنالین هشت فروش��گاه در ۲۴ ماه اول شکست 
می خورند. وجود محصول برای موفقیت پایدار کس��ب وکار ضروری اس��ت، 
اما برندس��ازی ضعیف در عص��ر دیجیتالی که همه چی��ز از اعتبار اجتماعی 
تا ش��ناخت برن��د ش��کلی دیجیتالی به خ��ود گرفته ان��د، می تواند محصول 
را غیرمرتب��ط جلوه دهد. به گفته  جیدن وو، مؤس��س و مدیرعامل ش��رکت 
Vantura Cosmetics، کس��ب وکار تج��ارت الکترونیکی در حوزه  لوازم  
آرایش��ی گیاهی و ارگانی��ک می گوید: برنده بهترین محصول نیس��ت؛ بلکه 
شناخته ش��ده ترین محص��ول اس��ت. این ش��رکت قبل از عرض��ه  حتی یک 
محصول، موفق شد تعداد چشمگیری مخاطب از طریق شبکه های اجتماعی 
مثل فیس بوک و اینس��تاگرام جذب کند. این شرکت لوازم  آرایشی با بودجه  
۵ هزار دالر و بدون عرضه  حتی یک محصول و تنها در عرض دو ماه به بیش 
از ۲۷ ه��زار دنبال کننده در اینس��تاگرام و 6 هزار دنبال کننده در فیس بوک 
و بی��ش از ۱۰ هزار ایمیل رس��ید. ش��رکت Vantura از ابزارهای متعدد 
ش��بکه های اجتماعی ازجملهUNUM، اپلیکیش��ن برنامه ریزی و انتش��ار 
محتوای دیجیتال، استفاده کرد که دیدگاه های داده محور را فراهم می کنند، 
برای پاداش های تبلیغاتی با شرکت های دیگر شراکت و برای رشد مخاطبان 
از برنامه  انتش��ار سازگار استفاده کرد. جیدن وو از استراتژی منحصربه فردی 
برای راه اندازی کسب وکار موفق تجارت الکترونیکی در بازار به شدت رقابتی 
بهره می ب��رد. او می گوید: اولی��ن گام پس از راه اندازی کس��ب وکار تجارت 
الکترونیکی، توس��عه یا جست وجوی محصولی برجسته، اطمینان از عملکرد 
صحیح آن و س��پس س��اخت وب س��ایت و کانال اجتماعی اس��ت. تا اینجا 
همه چیز درس��ت است، اما همه چیز به مرحله  بعد وابسته است و بسیاری از 
 Vantura کس��ب وکارها هم در این مرحله شکست می خورند. دلیل رونق
Cosmetics تمرک��ز بر تولید محصول بی نقص نیس��ت؛ بلکه چش��م انداز 
برندس��ازی اس��ت. هرچه تجارت الکترونیکی به س��مت تجارت اجتماعی و 
سندیکای محتوای محصول پیش می رود، جایگاه برندسازی به عنوان ابزاری 

قدرتمند و مرزی رقابتی برای ظهور در رقابت انبوه تثبیت می شود.
محتوا پادش��اه اس��ت و فروش چش��م انداز به اندازه  فروش خوِد محصول 
اهمی��ت دارد. مصرف کنن��دگان می خواهن��د بخش��ی از جامعه ای باش��ند 
ک��ه در ش��بکه های اجتماعی و در می��ان فرهنگ محبوب مردم ش��ناخته 
ش��ده اس��ت. یکی از بهترین روش ها برای ایجاد چش��م انداز در برندسازی، 
اس��تفاده از محتوای مرتبط و سفارشی است. براساس بررسی ها، در صورت 
سفارشی ش��دن تجربه  خرید، زمان تخصیص یافته به خرید آنالین ۴8درصد 
افزایش می یابد. این، یعنی آینده  بازاریابی به برندس��ازی سفارش��ی وابسته 
است. برای برآورده ساختن اولویت مشتریان باید داستان برند تشخیص پذیر 

برای شان ساخت. وو می گوید:
وظیفه  ش��ما به عنوان صاحب کسب وکار، فروش چشم انداز است نه فروش 
محصول. ش��ما چش��م انداز را می فروش��ید و محصول خودبه خ��ود فروخته 

می  شود. حاال از خود بپرسید: داستان تان چیست؟
چش��م انداز Vantura Cosmetics پوس��ت طبیع��ی و درخش��ان و 
درنتیجه، افزایش اعتمادبه نفس اس��ت. وو در ادام��ه می گوید: هدف اصلی، 
توس��عه فرهنگی برای صحت فیزیکی اس��ت، نه صرفا حفظ اس��تانداردهای 

سطحی رسانه ای.
در ش��رایطی که فش��ارهای اجتماعی روی نس��ل جوان وجود دارد، باید 
داس��تانی وجود داش��ته باشد که برای بس��یاری از مردم تش��خیص پذیر و 
شناسایی شدنی باش��د. تأثیر کلی شبکه های اجتماعی بر نسل هزاره و نسل 
Z )متولدین اواس��ط ۱99۰ تا اواس��ط ۲۰۰۰( پیامدهای ش��دیدی خواهد 

داشت و فشار اجتماعی بر دوش اکثریت جامعه قرار دارد.
خلق داس��تان برند مرتبط می تواند به اندازه  استراتژی های تبلیغاتی مانند 
تحلیل نرخ تبدیل و عادت های خرید مؤثر باش��د؛ زیرا داستان ذاتا شخصی 
اس��ت. در روش بازاریابی و توزیع برندس��ازی، باید تکثیر واسطه های جدید 

تولید و مصرف محتوا را هم در نظر گرفت.
بسیاری از برندهای تجارت الکترونیکی در مراحل  اولیه  کار خود براساس 
بودجه  بند کفش��ی )تخصی��ص ناچیز منابع( کار می کنند. داس��تان برندی 
که برای مخاطب ترس��یم می کنید، مبنای��ی برای چگونگی توزیع روایت در 
شبکه های اجتماعی و پلتفرم های محتوایی است. مدیریت کمپین بازاریابی 
در ابتدا کمی دش��وار اس��ت و با فش��ارهای فراوانی همراه اس��ت؛ درنتیجه، 
باید قبل از عرضه  محصول اس��تراتژی مناس��ب توزیع را جست وجو کرد. وو 
می گوید: این وظیفه  ش��ما اس��ت که ش��رکت و محصول خود را روی رادار 
مخاطب قرار دهید. اگر فرصت اولیه برای تبلیغات صحیح را از دست دادید، 

انتظار خروجی عمده ای نداشته باشید.
مش��کل اصلی در ایجاد اس��تراتژی تبلیغاتی مؤثر دسترسی به کانال های 
محتوایی صحیح و تولید مشارکت بهینه است. ارتباط شبکه های اجتماعی و 
تجارت الکترونیکی در آینده افزایش خواهد یافت و مرز بین اپلیکیش��ن های 
موبایل و فروش��گاه های وب و کانال های ش��بکه  اجتماعی محو خواهد شد. 
عالوه براین، به نقل از گزارش شاخص جهانی وب، سه نفر از هر ۱۰  نفر برای 
جس��ت وجوی محصول از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند و ۲۴ درصد 
از مش��تریان برای اولین بار در ش��بکه های اجتماعی جزییات جس��ت وجوی 
برند را ش��رح می دهند. اش��خاص معموال با برندهای مطمئن کار می کنند و 
برای اعتمادس��ازی الزم است جامعه ای از شبکه های اجتماعی ساخت که از 
داستان و پیامی مش��خص برخوردار هستند. استفاده از اینفلوئنسرها )افراد 
مشهور در شبکه های مجازی که به واسطه  کار یا فعالیتی مشخص به شهرت 

رسیده اند( روشی مؤثر و موفق برای اعتمادسازی برند است.
تعداد اینفلوئنس��رها و پس��ت های آنها در ش��بکه های اجتماعی فراوان و 
بدیهی  اس��ت با روند کنونی، بازاریابی اینفلوئنس��رها روز به روز افزایش پیدا 
خواه��د کرد. به نقل از ش��اخص جهانی وب، ۱۴درص��د از مصرف کنندگان 
دیجیتال اطالعات برند خود را از طریق افراد مشهور در شبکه های اجتماعی 
به دس��ت می آورند. افراد مش��هور در ش��بکه های اجتماعی طیف وسیعی از 
مخاطب��ان و دنبال کنندگان را دارند و از دید مخاطبان اینفلوئنس��رها افراد 
موجه و مطمئنی هس��تند. کس��ب وکارها و تجارت های الکترونیکی کوچک 
ش��اید بودجه  کافی را برای اس��تخدام اینفلوئنس��رهای مش��هور شبکه های 
اجتماعی نداش��ته باش��ند، اما افراد کمتر شناخته ش��ده هم تأثیر مثبتی بر 
برند خواهند گذاش��ت. اعتبار اینفلوئنسرها همراه  با چشم انداز برند می تواند 
ب��ه افزایش مخاطبان کمک کن��د و برند مدنظر تج��ارت الکترونیکی را در 
بازار اشباع ش��ده به شهرت برس��اند و موقعیت محصول را در میان پیشتازان 

صنایع تثبیت کند.
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بسیاری افراد استیو جابز را فردی فوق العاده باهوش می دانند، اما او برای 
دس��تیابی به اهدافش چند تکنیک س��اده را دنبال می کرد که هر کس��ی 

می تواند آنها را اجرا کند.
جابز برای آنکه اپل و پیکسار را سر پا نگه دارد با چالش های زیادی روبه رو 
بود و برای آنکه حقیقت خود را بس��ازد واقعیت را تحریف می کرد و مردم 
را متقاعد می کرد که باورهای شخصی اش را به عنوان حقیقت بپذیرند؛ در 
واقع به لطف همین روش بود که جابز توانست شرکت هایش را نجات دهد.
او همچنی��ن برای اطمینان از موفقیت خود خصوص��ا در زمان دیدار با 
مدیران قدرتمندترین شرکت دنیا مجموعه ای از تاکتیک ها را به کار می برد 
که شاید کمتر کسی از آنها اطالع داشته باشد. در ادامه فرمول پیشنهادی 
استیو جابز را با شما در میان می گذاریم که به لطف آن می توانید به هر آنچه 

در زندگی یا کار می خواهید دست پیدا کنید.
احساس��ات را فراموش نکنید؛ نمایش قدرتمند احساسات مردم را تحت 

تاثیر قرار می دهد
نمایش احساسات بخش��ی کلیدی از سخنرانی های جابز بود و این باید 
جزئی از رویکرد ش��ما در موقعیت های مختلف باشد. اگر می خواهید ایده 
ی��ا یک محصول را به مخاطبان تان عرض��ه کنید باید دیگران را ترغیب به 

خرید کنید.
قبل از آنکه اپل در سال ۲۰۰۱ آیتونز را عرضه کند جابز مالقاتی با ده ها 
موس��یقیدان داشت تا آنها را با برنامه آیتونز همراه کند. یکی از افرادی که 

جابز با او مالقات کرد وینتون مارسالیس درامر مشهور بود.
مارسالیس می گوید جابز برای دو ساعت تمام با او صحبت کرد.

مارسالیس از آن دیدار چنین یاد می کند:
او بسیار پرانرژی بود. بعد از مدت کوتاهی دیگر به کامپیوتر نگاه نمی کردم 

و به جابز خیره شدم چون خیلی تحت تاثیر هیجان او قرار گرفتم.
جاب��ز همچنین ب��ا روحیه و احساس��اتی مش��ابه ایده های��ش را با تیم 
تبلیغاتی اش در میان می گذاشت تا اطمینان حاصل کند که احساساتش در 
تمامی تبلیغات تولیدی اپل وجود داشته باشد و اینگونه شد که اپل نامش را 

به عنوان شرکتی فراتر از یک تولیدکننده کامپیوتر مطرح کرد.
بی رحمانه صادق باشید تا پیروان بیشتری پیدا کنید

در سال ۱99۷ که استیو جابز برای دومین بار به اپل ملحق شد بالفاصله 
دس��ت به کار شد تا شرکتی که خود پایه هایش را گذاشته بود و به خاطر 
تنوع بدون توجیه محصوالت و اهداف کوچک به دردسر افتاده بود را دوباره 

زنده کند.
جابز از کارکنان ارشد اپل دعوت کرد تا در سالن اجتماعات شرکت حضور 
پیدا کنند. او که یک شلوارک و کفش ورزشی به تن داشت روی استیج آمد 

و از تک تک حاضران خواست که بگویند مشکل کجاست.
بعد از دقایقی زمزمه میان حضار و پاس��خ های جسته و گریخته از انبوه 
حاضران سالن، جابز همهمه ها را قطع کرد و گفت مقصر محصوالت هستند! 
اما مش��کل آنها چیست؟ باز س��ر و صدای موجود در سالن زیاد شد. جابز 
این بار با صدایی بلندتر گفت: محصوالت اپل بد هستند. هیچ جذابیتی دیگر 

در آنها وجود ندارد.
م��ردم ایده های جاب��ز را می پذیرفتند چون او همیش��ه در حرف هایش 
صداقت داشت. طبق آنچه شخص جابز بعدها به زندگینامه نویس اش گفت: 
نس��بت به احساسات دیگران بی توجه نیستم اما اگر چیزی بد باشد، رو در 
رو این مس��اله را به آنها می گویم. این وظیفه من اس��ت که صادق باش��م. 
من می دانم در مورد چه حرف می زنم و معموال هم حق با من اس��ت. این 
فرهنگی اس��ت که تالش کردم بسازم. ما به شکلی بی رحمانه با هم صادق 
هستیم. دیگران آزادند که افکارشان در مورد من را بگویند و من نیز می توانم 
همی��ن کار را بکنم. این پیش نیاز حضور در اپل اس��ت: باید بیش از اندازه 

صادق باشید.
اگر سخت کار کنید دیگران به شما احترام می گذارند و احترام نخستین 

گام برای رسیدن به خواسته های تان است.
 اس��تیو جابز یک اخالق کاری فوق العاده داش��ت. او به زندگی نامه نویس 
خود گفته بود در سال ۱996 میالدی که به اپل برگشته بود از ۷ صبح تا 
9 ش��ب هر روز کار می کرده چون همزمان مدیریت پیکسار را هم برعهده 
داش��ته است. او بدون خس��تگی کار می کرد و به سنگ کلیه دچار بود، اما 
مرتبا در س��خنرانی ها حضور می یافت و کارکنانش را تش��ویق می کرد که 
بهترین محصوالت ممکن را بس��ازند و انگیزه بخش هر دو ش��رکت تحت 

مدیریت خود بود و اینگونه شد که مورد احترام همه بود.
با اغواگری و تعریف و تمجید، دیگران را خلع سالح کنید

فرقی ندارد که ش��ما برای گروهی کار کنید یا آنها برای شما کار کنند، 
در هر صورت آنها مرتبا به دنبال دریافت تایید برای اقدامات ش��ان هستند؛ 
به همین خاطر هم خیلی خوب، به محبت دیگران واکنش نشان می دهند.

و اگر مرتبا آنها را تایید کنید عاقبت آن را از شما طلب می کنند.
جابز هر زمان که می خواس��ت می توانست از مردم تعریف و تمجید کند 
و ب��ه این کار عالقه خاصی داش��ت. به همین خاط��ر افرادی نظیر آملیو و 
اسکالی )مدیر ان عامل سابق اپل( نزد خود اینطور تصور می کردند که چون 
جابز از آنها تعریف می کند یعنی کارش��ان را دوست داشته و برای او مورد 
احترام بوده اند. این در واقع تاثیری بوده که جابز با تعریف و تمجید از افراد 
تشنه تشویق روی آنها می گذاشته، اما جابز همانطور که به افراد محبوبش 
می تاخت، می توانس��ت خود را در نظر افرادی که م��ورد عالقه اش نبودند 

جذاب نشان دهد.
ادعا کنید همه ایده ها به شما تعلق دارند و اگر مواضع تان را تغییر دهید 
با تمام نیرو از ایده های جدید عقب می مانید. یادتان باشد به راحتی می توان 

در خاطرات گذشته دست برد.
 جابز همیشه هم درست نمی گفت اما استاد قانع کردن دیگران بود. چطور 
اینکار را می کرد؟ قاطع روی موضع خود می ماند و اگر موضع شما بهتر از او 
بود این مساله را نمی پذیرفت؛ در واقع موضع شما را با خود انطباق می داد 

و اینگونه توازن شما را بر هم می زد.
صرف اینکه حرفی فوق العاده یا وحشتناک می زد به این معنا نبود که فردا 
هم همان نظر را داش��ته باشد. اگر ایده جدیدی در اختیارش می گذاشتید 
معموال آن را احمقانه می خواند اما کمی بعد اگر آن ایده را دوست می داشت، 
دقیقا یک هفته بعد، نزد شما می آمد و همان ایده را به شما تحویل می داد. 

انگار زاییده ذهن خودش بوده.
برای مثال زمانی که اپل تصمیم گرفت فروشگاه های خود را باز کند ران 
جانس��ون معاونت ارشد فروش این شرکت به جابز پیشنهاد داد که بخشی 
را تح��ت عنوان Genius Bar در این فروش��گاه ها در نظر بگیرند که در 
واقع همان بخش پشتیبانی بود. در ابتدا جابز این ایده را جنون آمیز خواند و 
استداللش هم این بود که نمی توان این افراد را نابغه خواند، اما روز بعد به 

ران جانسون دستور داد تا نام تجاری Genius Bar را ثبت کند.
سریع و قاطع تصمیم بگیرید. بعدا می توانید آنها را تغییر دهید

وقتی حرف از تولید محصوالت جدید می ش��ود اپل به ندرت توجهی به 
مطالعات، تحقیقات و پژوهش های مختلف داشت. عالوه بر این کمتر پیش 

می آمد که اتخاذ یک تصمیم بزرگ چندین ماه طول بکشد.
در م��ورد نخس��تین آیمک ها هم جابز بالفاصله تصمی��م گرفت که این 

کامپیوترهای جدید را در طیف وسیعی از رنگ ها ارائه کند.
جانی آیو طراح ارشد اپل می گوید: در اغلب جاها که تصمیم گیری چندین 

ماه طول می کشید استیو این کار را در نیم ساعت انجام می داد.
در همان کامپیوتر جان رابینستین مهندس آیمک تالش کرد جابز را قانع 
کند که آیمک را همراه با سی دی رام ارائه کند، اما جابز این ایده را نپذیرفت 
و در آن تصمیم خاص اش��تباه کرد. رایت کردن موزیک روی سی دی تنها 
از طریق همان س��ی دی رام ها انجام می ش��د و در حالی که عالقه و گرایش 
کاربران به این تکنولوژی زیادتر می ش��د سری نخست آیمک ها عقب تر از 
گرایش کاربران قرار داش��تند، اما از آنجا که جابز در تصمیم گیری س��ریع 
عمل می کرد نخس��تین آیمک ها سر وقت به بازار عرضه شدند و نسل دوم 

سیستم های دسکتاپی اپل به سی دی درایو مجهز بودند.
برای حل مشکالت تعلل نکنید. همین حاال دست به کار شوید

وقتی جابز روی پروژه Toy Story یا داس��تان اسباب بازی )که عنوان 
نخس��تین فیلم بلند تماما س��اخته شده با انیمیشن س��ه بعدی را به خود 
اختصاص داد( با پیکس��ار همکاری می کرد، تصویری از یک فرد الابالی از 
وودی گاوچران در نظر مخاطبان ایجاد ش��د ک��ه این نیز عموما به خاطر 
ویرایش هایی بود که دیزنی در متن انیمیشن انجام داد، اما جابز به دیزنی 
که یکی از بزرگترین شرکت دنیا محسوب می شود اجازه نداد بیش از این 

در داستان اصلی پیکسار دست ببرد.
جابز در این باره می گفت:

اگر چیزی درس��ت نیست نمی توانید آن را نادیده بگیرید و بگویید بعدا 
درستش می کنید. این کاری است که شرکت  های دیگر انجام می دهند.

در مقابل جابز اصرار داش��ت که دیزنی بار دیگر زم��ام امور را در اختیار 
پیکس��ار ق��رار ده��د و در نهایت وودی به یک کاراکتر س��ه بعدی بس��یار 

دوست داشتنی تبدیل شد.
نمونه دیگر از این اخالق جابز: وقتی او اولین اپل استور را طراحی می کرد 
ران جانس��ون معاونت فروش اپل در میانه های شب و پیش از یک مالقات 
مهم با ایده ای متفاوت از خواب پرید: فروش��گاه  ها کامال اشتباه سازماندهی 
ش��ده اند. اپل آن فروش��گاه ها را براس��اس نوع محصولی که ارائه می دادند 
سازماندهی کرده بود، اما جانسون بر این عقیده بود که شرکت باید براساس 
کاری که مردم می خواهند با آن محصوالت انجام دهند آنها را سازماندهی 

کند.
جانس��ون صب��ح روز بعد و پس از یک کج خلقی کوچک از س��وی جابز 
ایده اش را با او در میان گذاشت. جابز نیز در ادامه به تمامی افرادی که در 
آن جلس��ه مهم حضور داشتند اعالم کرد که کامال حق با جانسون بوده و 
باید کل چیدمان فروش��گاه ها را تغییر دهند و همین مساله باعث شد که 
آغاز به کار فروش��گاه  ها سه الی چهار ماه بعد از مدت پیش بینی شده قبلی 

اتفاق افتاد.
  دو راه برای کنار آمدن با افراد مشکل س��از وجود دارد: یا با آنها روبه رو 

شوید...
جاب��ز همواره جهان را به صورت صفر و یک می دید: از نظر او یک نفر یا 
قهرمان است یا کودن. یک محصول هم یا خوب است یا بد. او می خواست 
اپل شرکتی متشکل از بازیکنان رده اول باشد که این یعنی حذف پیوسته 
بازیگران رده های دوم و سوم یا زنده کردن تعصبات در این افراد برای آنکه 

تبدیل به بازیگران رده اول شوند.
پیش از آنکه اپل مکینتاش را راه اندازی کند یکی از مهندسان این شرکت 
مسئولیت پیدا کرد ماوسی بسازد که نشانگر آن به راحتی در تمامی جهت ها 
حرکت می کرد )نه فقط باال و پایین یا چپ و راست(، اما راهی برای تولید 
تجاری چنین ماوسی وجود نداشت و بعد از آنکه جابز گله های این مهندس 
را در یک مراسم شام شنید روز بعد او را اخراج کرد. اولین جمله ای که جابز 

از زبان فرد جایگزین آن مهندس شنید این بود:
من می توانم آن ماوس را بسازم.

یا کمترین تعامل را با آنها داشته باشید و به کل نادیده شان بگیرید
جابز به مس��ائل به شدت پیچیده عالقه ای نداش��ت، به ویژه اگر مجبور 

می ش��د در برخی چیزها کوتاه بیاید. در نتیجه گاهی اوقات او از مس��ائل 
ب��ه وجود آمده دوری می کرد. آنطور که والتر ایزاکس��ون زندگینامه نویس 
جابز می گوید او گاهی اوقات س��کوت اختیار می کرد و ش��رایطی که باعث 

ناراحتی اش شده بودند را نادیده می گرفت.
جابز از این تاکتیک در شرایط مختلفی استفاده می کرد که بسیار هم موثر 
بود: وقتی Gil Amelio مدیرعامل وقت اپل از استیو جابز سوال کرد که 
بعد از ملحق شدن دوباره اش به اپل به دنبال چه پستی است جابز نگفت که 
من شغل شما را می خواهم و در عوض سکوت کرد. همچنین در مورد مساله 

دخترش لیزا نیز همین رویکرد را داشت.
در واقع اس��تراتژی مورد اس��تفاده جابز برای دستیابی به چیزهایی که 
می خواس��ت این ب��ود که صرفا کمترین درگیری و مقاوم��ت را از خودش 

نشان دهد.
تا تنور داغ است نان را بچسبانید

موفقی��ت معموال این تصور را در ذهن آدم ها ایجاد می کند که می توانند 
دیگر کار نکنند؛ جابز اما دیدگاهی کامال متفاوت داشت. وقتی تالش هایش 
در شرکت پیکسار جواب داد و اولین فیلم آن به نام داستان اسباب بازی با 
استقبال مخاطبان روبه رو شد جابز تصمیم گرفت که سهام این شرکت را به 

صورت عمومی به بازار بورس عرضه کند.
بسیاری سرمایه گذاران این تصمیم جابز را شتاب زده خواندند و حتی جان 
الستر مدیر ارشد طراحی پیکسار نیز از جابز خواست که تا انتشار فیلم دوم 
صبر کند، اما جابز بر تصمیم خود پافش��اری کرد و یک هفته بعد از اکران 
داستان اسباب بازی در سینما سهام آن به صورت عمومی به بورس عرضه 
ش��د و موفقیت بزرگی را برای پیکسار رقم زد. به این ترتیب دیگر پیکسار 
هیچ گونه وابس��تگی به دیزنی نداش��ت و کمی بعد دیزنی با پرداخت ۷.۴ 
میلیارد دالر پیکسار را خریداری کرد و اینگونه جابز به بزرگترین سهامدار 

دیزنی بدل شد.
وقتی اهرمی دارید از آن استفاده کنید

خبر بازگش��ت جابز به اپل )ش��رکتی که خودش تاس��یس کرده بود اما 
دیگر جادوی گذش��ته را نداشت( بسیار س��ر و صدا کرد. در آن زمان جابز 
همواره تاکید می کرد که صرفا نقش مشاور را برای اپل دارد، اما آنها که از 
نزدیک شاهد بازگشت او بودند بر نقش پررنگ وی در کنترل کسب و کار 

اپل تاکید داشتند.
جابز در نخستین پنجش��نبه حضورش در اپل از این اهرم جدید به نفع 
خود اس��تفاده کرد: او جلس��ه جدیدی را برای هیات مدی��ره ترتیب داد و 
خواس��تار قیمت گذاری دوباره )پایین آوردن دس��توری ارزش سهام برای 
ارزش یافتن( سهام کارکنان اپل شد. این کار در آن زمان قانونی بود، اما به 
لحاظ اخالقی درست محسوب نمی شد. هیات مدیره با این تصمیم مخالفت 
کردند و اظهار داشتند که به یک تحقیق دست کم دوماهه برای این کار نیاز 

است که جابز با خشم خود به آنها تاخت.
شما من را به شرکت برگردانید تا اوضاع را درست کنم... اگر نمی خواهید 
ای��ن کار را انجام دهید من هم دیگ��ر از اول هفته نمی آیم، چراکه هزاران 
تصمیم مه��م دیگر دارم که باید بگیرم و به مراتب از این یکی مش��کل تر 
هستند و اگر شما نمی توانید از این تصمیم من حمایت کنید من هم استعفا 
می ده��م. من از این در بیرون م��ی روم و می توانید تقصیر را بر گردن من 

بیندازید و بگویید استیو برای این کار مناسب نبود.
هی��ات مدی��ره با جابز موافقت کرد، اما جابز در این نقطه متوقف نش��د. 
روز بعد او از همه اعضا خواس��ت که استعفا بدهند یا اینکه خودش استعفا 
می ده��د و دیگر نمی آید. او گفت همه اعضا باید بروند به غیر از اد والرد و 
دقیقا همان اتفاق هم رخ داد. او که توانسته بود خودش اعضای هیات مدیره 
را انتخاب کند و به صورت مستقل از آنها امور را پیش ببرد قدرت کنترل 
پروژه های آتی اپل را پیدا کرده بود و مس��یر را برای ارائه محصوالتی چون 

آیپاد هموار کرد.
به دنبال کمال باشید، به کم قانع نشوید

جابز از کارمندانی که برای عرضه به موقع و با قیمت مناسب محصوالت 
از آرمان های ش��ان کوتاه می آمدند بیزار بود. به نظر او بسنده کردن، از نظر 
اخالقی وحشتناک بود و هدف جابز برای اپل صرفا کنار زدن رقبا یا حتی 
کس��ب درآمد نبود بلکه او تولید بهتری��ن محصوالت ممکن را هدف خود 

می دانست.
او برای هر چیزی کمال طلب بود.

وقتی مکینتاش کند بوت می ش��د او مهندس مس��ئول را مواخذه کرد و 
درست کردن اوضاع توسط وی را به سان مرگ و زندگی توصیف کرد.

جابز با هنرمندان و آژانس های تبلیغاتی زیادی همکاری کرد تا مطمئن 
شود که تبلیغات اپل حس درستی را به مخاطبان منتقل می کنند و صدا و 

تصویر در آنها به خوبی سینک شده اند.
او از مهندس��ان آیپاد خواس��ته بود که دسترس��ی به هر قابلیتی در این 

موزیک پلیر را تنها با سه بار فشردن دکمه ممکن کند و نه بیشتر.
او همچنی��ن اصرار داش��ت که فرآینده��ای تولیدی برای ه��ر کدام از 

کامپیوترهای اپل از چهار ماه به دو ماه تقلیل پیدا کند.
لری الیسیون، موسس اوراکل در این باره به زندگینامه نویس جابز چنین 

گفت:
اس��تیو تنها برند س��بک زندگ��ی را در صنعت تکنول��وژی ایجاد کرد. 
ماشین هایی هستند که مردم به داشتن شان افتخار می کنند )پورش، فراری، 
پریوس( زیر ماش��ینی که انسان سوار می ش��ود حرف های زیادی در مورد 

راننده اش می زند. مردم هم در مورد محصوالت اپل همین حس را دارند.
businessinsider/digiato :منبع
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بخشدار جديد جعفرآباد منصوب شد 
قم- خبرنگار فرصت امروز: اســتاندار قم در حكمي، ســيد جمال موسوي را بعنوان بخشدار جديد 
جعفرآباد منصوب كرد.به گزارش روابط عمومي اســتانداري قم، در حكم دكتر بهرام سرمست استاندار قم 
خطاب به ســيد جمال موسوي آمده اســت:با عنايت به تفويض اختيار وزير محترم كشور طي نامه شماره 
142024 مــورخ 92/12/6 در رابطــه با انتصاب بخشــداران و در اجراي ماده 6 مصوبه شــماره 602/12 
مورخ1377/7/30 شــوراي عالي اداري و نظر به پيشنهاد فرماندار محترم قم و تائيد معاون محترم سياسي 
امنيتي و اجتماعي، بدينوسيله جنابعالي را به عنوان بخشدار جعفرآباد منصوب مي نمايم.اميد است با اتكال 
به خداوند متعال و در چارچوب وظايف مصوب، در راستاي رهنمودهاي مقام معظم رهبري و تحقق اهداف و سياست هاي دولت تدبير و 

اميد و آرمان هاي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران موفق و مويد باشيد.

سرپرست جديد مخابرات شهرستان بندرگز معرفی شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: در جلسه ای با حضور مهندس شهمرادی مدير مخابرات منطقه گلستان ، مهندس اميرخانلو مديريت 
دفتر مدير منطقه ، آقای مفيدی مدير منابع انســانی ، آقای مسلمی رئيس اداره حراست و مهندس جوادی رئيس اداره روابط عمومی و 
كاركنان رئيس جديد مخابرات شهرستان بندرگز معرفی شد .مدير مخابرات منطقه گلستان ضمن تقدير وتشكر از آقای درويشی كه به 
افتخار بازنشســتگی نائل شدند از زحمات آقای هزارجريبی رئيس اداره مخابرات كردكوی نيزتشكر كرد.وی  استفاده حداكثری از منابع 
وامكانات موجود در شركت ،توانمندسازی پرسنل وافزايش كارايی واثربخشی آنان ، افزايش دانش واطالعات كاربران و مشتريان ، توسعه 
خدمات غير حضوری به مشتركين، بازنگری فرايندهای كاری شركت را از اولويت اصلی مخابرات منطقه گلستان دانست و بر كاهش مصرف 

برق در فصل تابستان تأكيد نمود. در پايان جلسه آقای نصير خاری  به عنوان سرپرست مخابرات بندرگز  معرفی شد.

شهردار کرج عنوان کرد:
رفع مشکالت پارک خودرو در هسته مرکزی شهر

کرج- خبرنگار فرصت امروز: شهردار كرج در مراسم افتتاح و بهره برداری از پاركينگ طبقاتی مكانيزه، 
ارزش ايــن پروژه را با توجه به افزايش چندين برابری قيمت ها، بيش از 10 برابر عنوان كرد و گفت: وجود 
اين پاركينگ در هسته مركزی شهر، بخش عمده ای از مشكالت ترافيكی محدوده را مرتفع خواهد كرد.علی 
اصغر كمالی زاده با بيان اينكه شورای اسالمی شهر در دوره پنجم دو رويكرد مترقی را مد نظر قرار داده است، 
اضافه كرد: حمل و نقل و محيط زيســت مواردی است كه از اهميت بسيار زيادی برخوردار بوده و شورای 
پنجم برای اين دو مقوله اهميت بسزايی قائل شده است.كمالی زاده، تصويب يک هزار ميليارد تومان اعتبار به 
منظور توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در هفته جاری از سوی شورای اسالمی شهر را به عنوان جلوه ای آشكار از اين توجه و حساسيت 

شورا ذكر كرد و گفت: اين جسارت در شورای پنجم بی نظير است.

از سوی مديرعامل آبفاشهری مازندران انجام شد؛
اعالم برنامه های هفته صرفه جويی 

ساری- دهقان: مديرعامل آب و فاضالب شهری مازندران با بيان اينكه هر ساله اول 
تا هفتم تيرماه هفته صرفه جويی در مصرف آب است، گفت: با توجه به  كمبود انرژی و 
منابع آبی در كشور، امسال برنامه های اين هفته با تاكيد بر مديريت مصرف آب و انرژی 
به ويژه برق برگزار می شود.به گزارش شركت آبفاشهری مازندران مهندس عبدالهی به 
تشريح عناوين برنامه های هفته صرفه جويی پرداخت و افزود: به منظور فراهم آوردن 
زمينه مشاركت خانواده ها در مديريت مصرف و افزايش نقش زنان در اصالح الگوی 
مصرف، روز شنبه 9۸/04/01 " مديريت مصرف آب  وانرژی و خانواده" نامگذاری شد.وی، ادامه داد: به منظور استفاده گسترده از ظرفيت وسايل 
ارتباط جمعی و شبكه های اجتماعی در راستای افزايش آگاهی عمومی و سطح دانش مصرف كنندگان آب و برق نسبت به وضعيت منابع و نيز 
تشريح محدوديتها و معضالت كشور و ضرورت بسيج همگانی برای بهره گيری از فن آوری و تجهيزات كاهنده و بهينه مصرف آب، روز يک شنبه 
9۸/04/02  به نام" مديريت مصرف آب و انرژی، افكار عمومی و رسانه" اعالم شد.مدير عامل آبفاشهری مازندران، ضمن تاكيد بر تبيين نقش 
توليدكنندگان تجهيزات كاهنده مصرف آب و انرژی ، تشريح ضرورت توسعه صنايع و بهره برداری از معادن متناسب با ظرفيتهای منابع آبی و انرژی 
كشور و نقش موثر سازمانها و موسسات در اعمال شيوه های صحيح مصرف آب و انرژی در تاسيسات و ساختمانها و ساير اماكن، تصريح كرد: به 
همين دليل  روز دوشنبه 9۸/04/03  "مديريت مصرف آب انرژی، صنعت، معدن ، سازمانهای عمومی و موسسات خصوصی" نامگذاری شد.مهندس 
عبدالهی اظهار داشت: به منظور تشريح نقش آب و انرژی در امنيت غذايی و نقش منابع طبيعی در توسعه اقتصادی جوامع و ضرورت حفظ محيط 
زيست برای بقا و تداوم تمدن بشری  روز سه شنبه 9۸/04/04  تحت عنوان"مديريت مصرف آب و انرژی، غذا، منابع طبيعی و حفظ محيط زيست"  
اعالم شد.وی، با بيان ضرورت تشويق و ترغيب دستگاه های خدمت رسان شهری و روستايی به كاهش مصرف آب  و انرژی و سرمايه گذاری خيرين 
در بهبود زيرساختها و تاسيسات و ترويج فرهنگ وقف برای طرحهای آب، فاضالب و برق و... گفت: به همين منظور روز چهارشنبه 9۸/04/0۵ به" 
مديريت مصرف آب و انرژی، خدمات شهری ورستايی و جلب مشاركتهای مردمی و خيرين" نامگذاری شد.مدير عامل آبفاشهری مازندران، با اشاره 
به ارزش اقتصادی آب و برق و ضرورت نقش و ارزش اقتصادی كاهش مصرف در حفظ منابع و جلوگيری از آلودگی محيط زيست و تبيين وظايف 
و تكاليف شركتهای خدمات رسان به ويژه آب و برق نسبت به مشتركين و مردم افزود: در اين راستا پنج شنبه 9۸/04/06 به نام"مديريت مصرف 
آب و انرژی، اقتصاد و حقوق شهروندی" ناميده شد.مهندس عبدالهی خاطرنشان كرد: در راستای تبيين اهميت صحيح مصرف و پرهيز از اسراف 
از منظر تعاليم دينی و معرفی شيوه های صحيح مصرف با اتكاء به تعاليم دينی، جمعه 9۸/04/07 به " مديريت مصرف آب و انرژی و آموزه های 
دينی" نامگذاری شد.وی با بيان اينكه در اين هفته برنامه های مختلفی از سوی آب وفاضالب شهری مازندران اجرايی می شود، ادامه داد: اين برنامه 
ها شامل تقدير از مشتركان كم مصرف، اجرای برنامه های آموزشی  وفرهنگی در بوستانها، پاركها و مراكز تجمع مردمی، نشست خبری با مديران 

عامل وزارت نيرو در استان و... می باشد.

نخستین جشنواره گل محمدی در گرگان در حال برگزاری است
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: شهردار گرگان گفت: مراسم سنتی گالب گيری و آيين گل غلتان كودكان زير يک سال برای نخستين بار به 
مناسبت روز گل و همزمان با جشنواره گل در گرگان در حال برگزاری است.عبدالرضا دادبود در جمع خبرنگاران اظهارداشت: اين جشنواره با هدف 
احيای سنت های بومی و محلی و ترويج فرهنگ مصرف عرقيات، در پارک شهر گرگان برگزار خواهد شد.شهردار گرگان تاكيد كرد: جشنواره شامل 
اجرای مراسم سنتی گالب گيری، برگزاری آيين گل غلتان نوزادان و كودكان زير يک سال در اولين بهار زندگی، نمايشگاه عرضه مستقيم محصوالت 
مختلف حاصل از گالب و عرقيات سنتی و عرضه مرغوب ترين گل های محمدی از ارتفاعات قالهر كاشان است.عالقمندان برای  بازديد از اين جشنواره 

می توانند  تا 27 خرداد از ساعت 10 تا 22 به نشانی خيابان پاسداران پارک شهر )جنب كلبه گل( مراجعه كنند.

سمینار امنیت اطالعات در شرکت توزيع برق استان کرمانشاه برگزار شد
کرمانشاه – منیر دشتی: سمينار امنيت اطالعات به منظور باالبردن سطح آگاهي و آموزش كاركنان شركت توزيع نيروي برق استان 
كرمانشاه در زمينه راهكارهاي حفظ امنيت اطالعات سازماني برگزار شد.امنيت اطالعات بزرگترين چالش در عصرفناوري اطالعات محسوب 
مي شود و حفاظت از اطالعات در مقابل دسترسي غيرمجاز، تغييرات، خرابكاري و افشاء اطالعات سازماني امري ضروري و اجتناب  ناپذير به 
شمار مي رود. از اين رو، با همت دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه سمينار امنيت اطالعات باحضور 
مديران و كاركنان در سالن اجتماعات اين شركت برگزار شد.هدف از برگزاري سمينار باالبردن سطح آگاهي و آموزش كاركنان و پرسنل 
شركت در زمينه راهكارهاي حفظ امنيت اطالعات سازماني و جلوگيري از افشاء، سرقت ،دستكاري و تحريف اطالعات سازماني است كه 

در نهايت منجر به بهبود تداوم كار شركت و جلوگيري از اختالل يا وقفه در خدمات شركت مي شود.

صیانت از محیط زيست و بهره وری در حوزه انرژی درشرکت گاز استان مرکزی
اراک- مینو رستمی : مديرعامل شــركت گاز استان مركزی درخصوص اهميت مديريت انرژی گفت :در راستای صيانت از محيط 
 )ISO۵0001( زيست و بهره وری حداكثری در حوزه انرژی،اين شركت درپی تشكيل كميته انرژی با پياده سازی سيستم مديريت انرژی
مصارف انرژی ساختمانهای شركت در سطح استان را تحت كنترل قرار داده ، و با ترسيم خطوط مبنای انرژی به تحليل مصارف انرژی 
پرداخته است .  به گزارش روابط عمومی شركت گازاستان مركزی محمدرضاسميعی درادامه گفت:درهمين راستا شركت بااخذگواهينامه 
صحت عملكرد موتورخانه ها، نوسازی و عايق كاری تاسيسات موتورخانه،جايگزينی پنجره های دوجداره با پنجره های معمولی ،جايگزينی 
المپ های كم مصرف با المپ های پرمصرف و نصب پرده هوا در ورودی برخی از ساختمانها، گام های موثری در كاهش مصرف انرژی 
برداشته است.مديرعامل شركت گازاستان مركزی ديگر اقدامات اين مجموعه رامشاركت در ساخت برنامه های نمايشی برای جامعه هدف 
كودكان دانست ودراين رابطه گفت: برگزاری دوره های آموزشی در حوزه انرژی و انجام پروژه بزرگ »طرح هميار گاز« با همكاری اداره 
كل آموزش و پرورش استان مركزی ، باعث نهادينه شدن فرهنگ مصرف ايمن و بهينه گازطبيعی دربين دانش آموزان استان شده است.

اهتمام ويژه شرکت گاز استان گیالن به مسئولیت های اجتماعی 
رشت- زينب قلیپور: مشاور اجتماعی وزير نفت در نشست تخصصی مسئوليت اجتماعی شركت های تابعه صنعت نفت شمال كشور كه در شهر 
ساری برگزار شد اظهار داشت: اين جلسات از سال گذشته شروع شده و پس از عسلويه، ماهشهر و اهواز، اين چهارمين نشست منطقه ای است كه 
در اين زمينه برگزار می گردد.سيد امير طالبيان بيان نمود: بايد در زمينه مسئوليت اجتماعی با برنامه عمل كنيم و فعاليت ها را بر اساس نيازها تعريف 
نماييم تا بتوانيم به اهداف تعيين شده دست يابيم.مشاور اجتماعی وزير نفت، حفظ محيط زيست را يكی از اهداف مسئوليت اجتماعی دانست و عنوان 
كرد: برای توجه به جامعه محلی سعی داريم تا با استفاده از پيمانكاران همان منطقه ضمن الزامات زيست محيطی، رضايت جامعه محلی را نيز جلب 
كنيم.همچنين در اين نشست حسين اكبر مديرعامل شركت گاز استان گيالن با تشكر از نگاه ويژه وزارت نفت به مقوله مسئوليت های اجتماعی اظهار 
داشت: شركت گاز استان گيالن در راستای مسئوليت های اجتماعی خود اقدامات گسترده ای از قبيل لوله كشی گاز مدارس محروم روستايی، بازسازی 
مزار مطهر شهدا و احداث نمازخانه بين راهی در جهت رفاه حال مسافرين محترم را به انجام رسانده است.وی جلب رضايتمندی مشتركين را از مهم 
ترين اهداف شركت گاز عنوان نمود و اظهار داشت: شركت گاز استان گيالن از بهمن سال 1393 با تشكيل كارگروه تخصصی رسيدگی به شكايات 
نسبت به بازنگری و افزايش مبادی ارتباطات با مشتركين، طراحی نرم افزار رسيدگی به شكايات، مديريت رسيدگی به شكايات )CRM( و برگزاری 

جلسات منظم رسيدگی به شكايات در جهت رسيدگی به درخواست ها  و حل مشكالت مشتركين و مراجعين اقدام نموده است.
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تبريز - فالح: پیرو برگزاری جلسات هم انديشی با شرکای 
اجتماعی، مديرکل تامین اجتماعی اســتان به همراه جمعی از 
کارشناسان اداره کل و شعبه ممقان در محل شهر ک صنعتی 
شهید سلیمی حضور يافته و با کارفرمايان واحدهای تولیدی و 

صنعتی ديدار و مشکالت و مطالبات آنان را بررسی کرد.
جعفر سمســاری مديركل تامين اجتماعی استان در اين نشست با 
تاكيد بر ضرورت تعامل با نهادها و تشكل های كارگری و كارفرمايی در 
جهت شناسايی مشكالت و تسهيل امور، كارفرمايان را حامی و پشتيبان 
سازمان دانست و اذعان كرد: رعايت حقوق  متقابل و قوانين و مقررات، 
از الزامات بهبود فضای كسب و كار است و در اين راستا سازمان تامين 
اجتماعی با اطالع رسانی دقيق و شفاف و برگزاری نشست های تخصصی 
و عمومی در راســتای ارتقای آگاهی عمومی مخاطبين گام برمی دارد.

جعفر سمساری، با اشاره به دستورالعمل 17 ماده ای ابالغ شده از جانب 
وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی، سازمان تامين اجتماعی را حامی كسب 
و كار عنوان كرد و افزود: رونق توليد و پايداری اشتغال از الزامات ايفای 
به هنگام و مطلوب تعهدات سازمان در قبال مخاطبين است لذا سازمان 

اين مهم را مورد تاكيد قرار داده و در راســتای تحقق آن همواره اهتمام 
داشته و دارد.مديركل تامين اجتماعی استان با تاكيد بر اينكه سازمان 
تامين اجتماعی هيچگونه مشــاور رسمی برون سازمانی ندارد، تصريح 
كرد: مراكز مشاوره و كارشناسان اداره كل و شعب تابعه تامين اجتماعی 
استان آمادگی دارند نسبت به راهنمايی و ارايه مشاوره به ذينفعان اقدام 
نمايد و توصيه می كنيم كه جهت اطالع از قوانين و فرآيندها اجرايی به 
مبادی رسمی مستقر در واحدهای تابعه سازمان مراجعه گردد.مديركل 
تأمين اجتماعی استان با بيان اينكه خدمات غيرحضوری سازمان تامين 

اجتماعی در حال گسترش بوده و در حال حاضر بيش از 30  خدمت در 
حوزه مشتريان، به صورت الكترونيكی ارايه می شود، استفاده از خدمات 
غيرحضوری را اقدامی در جهت صرفه جويی در وقت و هزينه مخاطبين 
عنوان داشت و خاطر نشان كرد: فرهنگ سازی در استفاده از اين خدمات 
مســتلزم يک اقبال و اهتمام عمومی است.در اين نشست كارفرمايان و 
نمايندگان كارگاه های حاضر در جلسه، مشكالت و چالش های پيش رو 
را مطرح و راهكارهای كارشناسی را از جانب مديركل و كارشناسان تامين 
 اجتماعی استان اخذ كردند.مديركل تأمين اجتماعی استان در پاسخ به 
انتقادات و پيشنهادات كارفرمايان در خصوص بازنشستگی مشاغل سخت 
و زيان آور، با تاكيد بر اينكه قانون بازنشستگی سخت و زيان آور در جهت 
حفظ سالمت نيروی كار تدوين شده است، افزود: حذف و كاهش عوامل 
زيان آور از جمله مسائلی است كه مورد توجه قرار نگرفته و ضمن ايجاد 
مخاطره در سالمت كارگران و تحميل هزينه به كارفرما، موجب خدشه 
در فرهنگ كار و خروج نيروی كار متخصص از چرخه توليد شده است 
و بايســتی در خصوص اصالح اين قانون اقدام متناسب با فضای كسب 

و كار انجام پذيرد.

اصفهان- قاســم اسد: مديرعامل شــرکت نمايشگاه های 
بین المللی استان اصفهان از پیشرفت فیزيکی 62 درصدی پروژه 

نمايشگاه  بین المللی بزرگ اين استان خبر داد.
به گزارش اداره رسانه شركت نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان، 
علی يارمحمديان با اشاره به اينكه روند ساخت اين پروژه بزرگ اقتصادی 
ـ شــهری در چندين جبهه همزمان ادامه دارد و ميزان پيشــرفت آن 
نيز به 62 درصد رســيده اســت، گفت: برنامه ريزی های گسترده ای به 
منظور تكميل اين پروژه انجام شــده تا در سريع ترين زمان ممكن به 
بهره برداری برسد؛ هم اكنون نيز فعاليت های عمرانی در چندين جبهه 
ادامــه دارد و در آينده نزديک، جبهه هــای كاری جديدی به اين طرح 
اضافه می شود.وی با بيان اينكه تمامی اصول علمی و استانداردهای به روز 
را در ساخت و تكميل پروژه نمايشگاه بين المللی بزرگ استان اصفهان به 
كار گرفته ايم، تصريح كرد: استفاده از طرح ها و نقشه های بهبود يافته بر 
اساس استانداردهای بين المللی، به كارگيری مصالح استاندارد و همچنين 

نظارت های ويژه در زمينه ساخت، از جمله مباحثی است كه برای ساخت 
اين پروژه در دستور كار قرار گرفته است.مديرعامل شركت نمايشگاه های 
بين المللی استان اصفهان با اشاره به اينكه تالش می كنيم تا يک سال 
ديگر، فاز نخست پروژه نمايشگاه بين المللی بزرگ به بهره برداری برسد، 
ادامه داد: فاز نخست اين پروژه شامل فضاهای سالن اصلی نمايشگاه به 
مســاحت حدود 17 هزار مترمربع، ساختمان رجيسترينگ، ساختمان 

اداری خدماتی پشتيبانی به مساحت حدود 9000 متر مربع، فضاهای 
نمايشگاهی روباز به مساحت 1/7 هكتار، پاركينگها، ساختمان تاسيسات 
مكانيكی، فضای ســبز، تونل های تاسيســاتی نفررو، فضاهای سواره رو 
و پيادهرو، سرويســهای بهداشتی، ســاختمان الكتريكال، مخزن آب 
آشــاميدنی و آتش نشانی و مخزن آب خاكستری فضای سبز و پل های 
عابر پياده طرفين سالن اصلی است.وی همچنين از تسويه حساب با اكثر 
پيمانكاران اين پروژه خبر داد و گفت: پرداخت مطالبات پيمانكاران اين 
پروژه به روز شده و برنامه ريزی برای آغاز مراحل نهايی تكميل پروژه نيز 
انجام گرفته است.يارمحمديان با تاكيد بر اينكه فاز دوم پروژه نمايشگاه 
بزرگ اصفهان را با افزايش سرمايه شركت يا مشاركت بخش خصوصی 
اجرا خواهيم كرد، گفت: در فاز دوم هشت سالن جديد نمايشگاهی ايجاد 
می شــود كه در اين صورت متراژ نمايشگاه چند برابر افزايش می يابد؛ 
در اين صورت نمايشگاه اصفهان به نخستين شهرک نمايشگاهی كشور 

تبديل خواهد شد.

تبريز - فالح: با حضــور ايمانلو مديرعامل آب و فاضالب، 
اعزازی نماينده مردم شهرســتان بناب در مجلس شورای 
اســالمی و جمعی از مسئولین شهرســتانی و استانی آيین 
کلنگ زنی طرح آبرسانی به تعدادی از روستاهای جنوب اين 

شهرستان برگزار شد.
عليرضا ايمانلو مديرعامل آب و فاضالب شهری و روستايی در آيين 
عمليات كلنگ زنی طرح آبرسانی شهرستان بناب گفت: در اين پروژه 
به طــول 11۵00 متر خط انتقال با جمعيتی بالــغ بر 1236۵ نفر را 
تحت پوشش خود قرار خواهد داد.ايمانلو، اعتبار اين پروژه را 70 ميليارد 
ريال اعالم كرد و افزود: در راســتای ارتقای كمی و كيفی آب شــرب 
روستائيان، طرح آبرسانی به اين منطقه از خط انتقال اصلی زرينه رود به 

تبريز مطابق برنامه ريزی، اقدامات الزم انجام خواهد شد.اعزازی نماينده 
شهرستان بناب در مجلس شورای اسالمی نيز ضمن تقدير از مديريت 

و كاركنان شــركت آب و فاضالب روستايی بر تسريع عمليات اجرای 
اين پروژه تاكيد كرد.

اهواز- شــبنم قجاوند: با برق دار شدن پست سیار 
شهید حســن درويشی و پســت موقت کارون 42 
مگاولت آمپر به ظرفیت پست های فوق توزيع شرکت 

برق منطقه ای خوزستان در سال 98 اضافه شد.
مديرعامل اين شركت اظهار داشت: ارزش سرمايه گذاری 
پســت موقت 132.33 كيلو ولت كارون به ظرفيت 12 مگا 
ولت آمپر به همراه نصب يک دستگاه فيدر خروجی 33 كيلو 
ولت ۸0 ميليارد ريال بوده است.محمود دشت بزرگ افزايش 
ضريب اطمينان و توسعه شــبكه جهت مشتركين خانگی و 
صنعتی ناحيه شــرق اهواز و كاهــش محدوديت و احتمال 

خاموشــی شبكه توزيع در اين منطقه را از مهم ترين اهداف 
بهره برداری از پســت موقت كارون اعــالم كرد.وی برق دار 

شدن پست ســيار 132.33 كيلو ولت شهيد حسن درويشی 
را نيز باعث توسعه شبكه برق و كاهش محدوديت و احتمال 
خاموشــی در شهرستان شوش دانســت و افزود: اين پست 
30 مگاولــت آمپر ظرفيت دارد و 3 دســتگاه فيدر خروجی 
33 كيلو ولت نيز در آن نصب شــده است.مديرعامل شركت 
برق منطقه ای خوزســتان گفت: ارزش سرمايه گذاری پست 
سيار شهيد حسن درويشــی بالغ بر 100 ميليارد ريال بوده 
است.دشــت بزرگ بهره برداری از پروژه هــای جديد را در 
 راســتای افزايش پايداری شبكه و عبوری مطمئن از تابستان

 9۸ اعالم كرد.

 ارومیه-رونق: همايش يک روزه همايش استانی حوزه مقاومت 
بسیج پايگاه شهید مطهری مخابرات منطقه آذربايجان غربی 

وپايگاههای شهرستانهای تابعه برگزار شد.
در ايــن همايش مهندس نوری سرپرســت مخابرات منطقه گفت: 
اميدوارم اين همايش افق های تازه ای در راستای اهداف بسيج در داخل 
و خارج ســازمان برای تحقق اهداف مخابرات در زمينه خدمت به مردم 
بگشايد .  سرپرست مخابرات منطقه آذربايجان غربی در اشاره به بيانات 
مقام معظم رهبری در ديدار با بسيجيان گفت: همانطور كه رهبر فرمودند 
بســيج يعنی گردآوری امكانات و به خط كردن ظرفيت های جامعه و 
ما هم بايد امروز در تبعيت از فرمايشــات مقام معظم رهبری بسيجی 
وار در انجام خدمت موثر برای مردم و در راســتای اهداف انقالب تالش 
وگامهای بهتری برداريم. ايشان در اشاره به فعاليت های موثر پايگاههای 
بسيج ادارات در راستای اهداف مخابرات خاطر نشان كرد هرجا بسيج در 

حوزه های مختلف ورود پيدا كرده توانستيم موفقيت الزم را كسب كنيم 
كه اميدوارم با همدلی و همكاری تمامی همكاران مخابرات در مجموعه 
مخابرات منطقه شاهد ارتقاء و خدمات الزم به مردم عزيز باشيم. پيش 
از اين گزارشــی از فعاليت ها و عملكرد پايگاه مقاومت شهيد مطهری 
مخابرات توسط سليمان زينالی عضو شورای بسيج ارايه گرديد. علويان 

فرمانده پايگاه مقاومت بسج شركت مخابرات ايران هم هدف از برگزاری 
اين همايش را بررســی مشكالت و نشست با فرمانده هان پايگاهها در 
خصوص نقش بسيج در فعاليت های گسترده مخابرات در تمامی حوزه 
ها عنوان نمود و افزودند: بسيج ادارت دو وظيفه مهم برعهده دارد، يک 
وظيفــه به عنوان كارمند در داخل ســازمان و دومی در عرصه انقالب 
و تالش برای آينده كشــور كه اين نشــان از جايگاه مهم بسيج است. 
فرمانده پايگاه مقاومت شركت مخابرات ايران نقش بسيج در سيل اخير 
در مخابرات را مهم عنوان كرد و اظهار داشت : در اكثر اين مناطق اعضای 
بسيج توانستند با تالش های شبانه روزی ارتباط را برقرار و از قطع ارتباط 
جلوگيری كنند. ايشان امكانات الزم در پايگاههای بسيج را برای مقابله 
با بحران و باليای طبيعی را ضروری دانست و تاكيد كرد بايد در تمامی 
پايگاههای مخابرات مناطق وسايل ضروری برای مقابله با باليای طبيعی 

موجود باشد. 

مديرکل تامین اجتماعی آذربايجان شرقی:

سازمان تامین اجتماعی مشاور برون سازمانی ندارد

مديرعامل نمايشگاه اصفهان خبر داد:

پیشرفت 62 درصدی پروژه نمايشگاه بین المللی بزرگ اصفهان

با حضور مديرعامل آب و فاضالب شهری و روستايی انجام شد؛ 
کلنگ زنی طرح آبرسانی به روستاهای جنوب شهرستان بناب

42 مگاولت آمپر ظرفیت جديد به پست های فوق توزيع خوزستان اضافه شد 

برگزاری همايش استانی حوزه مقاومت بسیج پايگاه شهید مطهری مخابرات منطقه 
آذربايجان غربی وپايگاههای شهرستانهای تابعه

ايالم-هدی منصوری: رئیس ايمنی وآتش نشانی شرکت ملی 
گاز ايران با اشاره به اينکه پااليشگاه  گاز ايالم از لحاظ ايمنی و 
جلوگیری از بروز حوادث يکی از شرکت های برتر شرکت ملی 
گاز ايران است،گفت:شاخص های جلوگیری از بروز حوادث اين 
شرکت نشان می دهد که اين مجموعه عملکرد بسیار مثبتی در 

بین شرکتهای تابعه شرکت ملی گاز ايران داشته است. 
 مهنــدس "عليرضا شــكوهيان"در بازديد از شــركت پااليش گاز 
ايالم،افزود: شركت ملی گاز ايران برای جلوگيری از بروز حوادث در بين 
شركتهای تابعه، پروانه انجام كار صادر می كند كه در اين راستا مبنا و 
انتخاب اوليه شــركت پااليش گاز ايالم و پارس جنوبی بوده است. وی 
اظهار داشت:مديران جوان و تالشگر و كاربلد اين پااليشگاه اقدامات قابل 
توجهی در زمينه های مختلف ايمنی و آتش نشانی انجام دادند كه اگر 
در جاهای  برخوردار كشور بود، به يقين نتيجه كار نمود بيشتری پيدا 
می كرد. رئيس ايمنی و آتش نشــانی شــركت ملی گاز ايران در بخش 

ديگری از سخنانش از انطباق سامانه های پروانه انجام كار با فرآيند برون 
سپاری در كشور خبر داد و تصريح كرد: به منظور تخصصی تر شدن و 
همچنين جلوگيری از حوادث ناگوار بخصوص در زمان برون ســپاری 
فعاليتها، سامانه پروانه كار جديدطراحی شده  است شكوهيان خاطرنشان 
كرد: در گذشته تمام فعاليت ها توسط كاركنان شركتی انجام می شد اما 
در سيســتم جديد اين قابليت وجود دارد كه شركت های پيمانكاری و 

غيره و يا اگر كل مجموعه برون سپاری شود،مقررات قانون تغيير نكند. 
رئيس ايمنی و آتش نشــانی شــركت ملی گاز ايران با اشاره به اينكه 
فعاليت های پر ريســک تر كنترل بيشتری خواهد داشت، گفت:تالش 
می شود فعاليت های اجرايی توسط واحدهای اجرايی و كارهای نظارتی 
توســط واحدهای نظارتی انجام شود تا فضای اعتماد در بين نهادهای 
عملياتی بيشتر شود. وی با اشاره به اينكه برای اجرايی شدن اين طرح 
10 جلسه با حضور كليه نمايندگان گاز های استانی،مناطق، پااليشگاهها، 
مهندسی توسعه و ستاد شركت ملی گاز ايران برگزار شده است،ادامه داد: 
با تــالش همكاران عملياتی و با الگو گيری از نمونه های بين المللی و 
همچنين رفع ايرادات و اشكاالت 1۵ سال گذشته،قويترين سامانه پروانه 
كار در سطح كشــور و حتی در تراز بين المللی برای جلوگيری از بروز 
حوادث در شركت ملی گاز ايران طراحی شده است. وی ابراز اميدواری 
كرد كه با پياده سازی اين مقررات، روز به روز شاهد رشد و ترقی فرهنگ 

ايمنی باشيم و حوادث نيز كاهش يابد. 

رئیس ايمنی و آتش نشانی شرکت ملی گاز ايران در بازديد از پااليشگاه گاز ايالم عنوان کرد:
پااليشگاه ايالم از لحاظ ايمنی يکی از شرکت های برتر شرکت ملی گاز ايران است

دو شنبه
27 خرداد 1398
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رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی با تاکید ب��ر اینکه مجلس از ش��رکت های 
دانش بنی��ان حمایت خواهد کرد، با یادآوری اینکه تحریم ها فرصتی برای توجه 
به داش��ته های داخلی ایجاد کرده اس��ت، گفت باید ضمانت هایی برای صادرات 

تولیدات حوزه فناوری کشور وجود داشته باشد.
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری به نقل از خبرگزاری خانه ملت، علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای 
اسالمی در نشست مدیران و کارمندان شرکت های دانش بنیان و استارت آپی با 
ابراز خرسندی از مشاهده تالش صورت گرفته در بخش فناوری گفت: پیش از 
این نیز در جریان پیش��رفت  های ش��ما قرار داشتیم و گزارش هایی توسط آقای 
صفاری درخصوص پیش��رفت جوانان فناور ارائه شده بود، اما مشکالت کشور و 
بهم پیچیدگی های وضعیت ما مجالی ایجاد نکرده بود تا اینکه امروز توانس��تیم 

از نزدیک این محیط پرنشاط و فناورانه را مشاهده کنیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی خطاب به جوانان فناور حاضر در نشست ادامه 
داد: این جزو کارهای بدیع کشور است که در آستانه جهش های بزرگ هستید 
و تحریم ها هم به شما کمک کرد تا وزارتخانه ها دست و دلبازانه از خارج جنس 

نخرند و رویکردشان حمایت از شما باشد.
وی همچنین تصریح کرد: تردید نکنید در کشور اراده و سمت گیری به سوی 
کمک به شما اس��ت، چه در بخش قانونگذاری، چه بودجه ریزی یا اجرا، نگاه ها 

به سمت کارها و توانایی های شماست.
مجلس آماده همکاری برای رفع دست اندازهای موجود در مسیر 

نخبگان است
الریجانی خطاب به نخبگان کش��ور یادآور ش��د: مأیوس نباشید، ممکن است 
سیس��تم دیوانی کشور دست انداز داشته باشد، اما باید روحیه شما استوار باشد، 
بنابراین می توانید به مجلس پیش��نهاد دهید که چطور این دس��ت اندازها را از 

مسیر شما بردارد.
وی در ادامه بیان کرد: اراده ها در بخش های مختلف با توجه به تاکیدات رهبر 
معظم انقالب به س��مت کمک به نخبگان اس��ت، ضمن اینکه یکی از مسائل در 
این بخش به قانونی باز می گردد که حدود ۱۰ سال از زمان تصویب آن گذشته 
و ممکن اس��ت مالحظاتی در اجرا پیدا کرده باش��یم که اگر برخی از مواد آن 
اصالح ش��ود به نفع این محیط کس��ب و کار فناورانه اس��ت، بنابراین می توانید 
تیمی را برای بررس��ی این موضوع قرار دهید که به طور قطع از آن اس��تقبال 
خواهی��م ک��رد، چراکه می توان ای��ن قانون  را به گونه ای تغیی��ر داد که به نفع 

محیط کسب و کار باشد.
رئیس قوه مقننه کشورمان درخصوص پیشنهاد رئیس پارک فناوری پردیس 

مبنی بر ایجاد منطقه ویژه اظهار داشت: نمی دانم چه خاصیتی در ایجاد منطقه 
ویژه وجود دارد، چراکه تصویب آن با مش��کالتی همراه است و باید دولت برای 
آن الیحه بنویس��د و به مجلس ارائه دهد تا تصویب شود، بنابراین برای سهولت 
کار شما پیش��نهاد می کنم منافعی که در منطقه ویژه وجود دارد مثل معافیت 
مالیاتی که در R&D آن را داشتید، پیشنهاد دهید تا در قانون مالیات بر ارزش 
افزوده لحاظ کنیم، چراکه در وقت طالیی این پیشنهاد قرار دارید، به این دلیل 
که کلیات آن به تصویب رس��یده و جزییات آن در کمیس��یون در حال بررسی 
است، نکته ای که درباره منطقه ویژه مدنظر دارید در آن تعبیه کنید که به طور 

قطع سریع تر به نتیجه خواهید رسید.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در مورد ضرورت توجه به صادرات محصوالت 
حوزه  فناوری خاطرنش��ان کرد: علی القاعده بای��د ضمانت هایی برای آن وجود 
داش��ته باش��د، به همین دلیل اگر روی صندوق ضمانت صادرات کار کنید، آنها 
هم می توانند پوششی برای حمایت از شما ایجاد کنند، ضمن اینکه اگر مشکلی 

در این بخش وجود داشت، مجلس این آمادگی را دارد که آن را رفع کند.
تصویب بودجه 7۰ میلیون یورویی  برای حوزه فناوری کشور

وی در پاس��خ به اظهارنظر یکی از مدیران ش��رکت های دانش بنیان مبنی بر 
اینکه بودجه تخصیص یافته به حوزه فناوری صفر درصد بوده است، یادآور شد: 
مجلس ۷۰ میلیون یورو برای حوزه فناوری تصویب کرد که باید س��همی از آن 
به پارک فناوری پردیس اختصاص داده ش��ود تا نگرانی ها در این مورد برطرف 
شود، ضمن اینکه در مجلس با وجود اینکه برای برداشت از صندوق توسعه ملی 
تا ح��دودی مالحظاتی وجود دارد، چراکه مخالف این هس��تیم که از اعتبارات 
آن ک��ه به بخش خصوص اختصاص دارد، نباید به بخش دولتی اختصاص یابد، 
اما هر س��ال س��همی از آن را به معاونت فناوری اختص��اص می دهیم، بنابراین 
صندوقی که از این طریق برای ش��ما ایجاد شده است، می تواند پشتیبان حوزه 

فناوری باشد.
الریجانی در ادامه تاکید کرد که به رغم وجود محدودیت های مالی مجلس از 
این آمادگی برخوردار است که از صندوق توسعه، سهمی را برای کمک به حوزه 

فناوری کشور اختصاص دهد.
رئیس قوه مقننه کش��ورمان خطاب به مدیران شرکت های دانش بنیان گفت: 
در حوزه قانونگذاری پیش��نهادی را مطرح کردید مبنی بر اینکه سیستمی برای 
کم��ک به مجل��س ایجاد کرده اید که از آن اس��تقبال می کنیم، بنابراین در این 
مورد پروپوزالی ارائه دهید تا کار را فراگیر کند و در این رابطه از نظر و حمایت 

مردمی نیز استفاده شود.
تحریم ها زمینه ای برای توجه به نیروی انس��انی و منابع طبیعی کشور ایجاد 

کرد
الریجانی در توصیه به مدیران ش��رکت های دانش بنیان تاکید کرد: تحریم ها 
برای کشور خوب نیست، اما تمام آن نیز خسارت نبوده و منافعی را برای کشور 
به همراه داش��ته است، چراکه ما در پی آن تمام راه هایی که فشارهای ناشی از 
تحریم ها را کاهش دهد، دنبال خواهیم کرد، ضمن اینکه ش��رایطی فراهم کرده 
اس��ت تا رویکرد درونی ب��رای توجه به آورده های داخلی کش��ور اعم از نیروی 
انس��انی و منابع طبیعی باش��د، کما اینکه اگر در سال   های گذشته به این مهم 

توجه می شد، در شرایط کنونی در مضیقه نبودیم. 
رئیس مجلس شورای اسالمی خطاب به نخبگان حاضر در جلسه افزود: شما 
نیروی فعال کش��ور هستید و امید است در این عرصه فعال شوید، ضمن اینکه 
اگر در قوانین کس��ب و کار موانعی وجود دارد، آن را تبیین و به مجلس دهید، 
چه در حوزه قانونگذاری، چه مقررات مربوط به دولت، در آن ورود کرده و امور 

را برای شما سهل خواهیم کرد.
کاتالیست ها یکی از مشکالت مهم کشور است

وی همچنین اظهار داشت: شما هم باید آستین ها را باال بزنید، در بخش هایی 
که کش��ور با نقص های مهمی مواجه اس��ت، کمک کنی��د، فکر و همت خود را 
متمرکز کنید، کما اینکه کاتالیس��ت ها یکی از این مشکالت موجود بوده که به 
آن اشاره کردید، بنابراین با توجه به اینکه در این حوزه کار کرده اید و توفیقاتی 
به دس��ت آورده اید، ما هم از ش��ما حمایت می کنیم و اگر بخش های دولتی هم 
پش��تیبان شما نباشند، ما حمایت از شما را سرخط می آوریم. قانون نیز اینگونه 
اس��ت که اگر تولید داخلی وجود دارد نباید به س��مت واردات کاالهای خارجی 
بروی��د، چراکه در این صورت تخلف کرده ای��د، بنابراین در این زمینه اولویت ها 

را در نظر بگیرید.
3 درصد واردات دارو 1.5 میلیارد دالر هزینه برای کشور دارد

الریجانی با اش��اره ب��ه حوزه هایی که در آنه��ا می  توان از تولی��دات فناورانه 
استفاده کرد، بیان کرد: هم اکنون می توان در حوزه هایی همچون تولید قطعات 
خودرو از کمک ش��ما بهره مند ش��د، کما اینکه با وجود تولید بخش اعظمی از 
قطعات مورد نیاز این بخش، تعداد محدودی از قطعات حلقه مفقوده کشور شده 
اس��ت که باید روی آن فکر کنید تا زمین گیر نباش��د. همچنین در حوزه تولید 
دارو که 9۷درصد آن در داخل کشور تولید می شود، همان ۳ درصد واردات دارو 
ح��دود ۱.۵ میلیارد دالر هزینه روی دوش کش��ور می گذارد، بنابراین می توانید 
روی این بخش فعال شده و برای آن وقت بگذارید و از وزارت بهداشت و درمان 
لیست این نوع داروها را بخواهید تا با همتی که دارید بتوانید آنها را تولید کنید.
رئیس نهاد قانونگذاری کش��ور در ادامه با تاکید بر اینکه تجهیزات تولیدشده 

در داخل نباید وارد ش��ود، یادآور ش��د که این موض��وع را پیگیری خواهم کرد 
ت��ا دولت در این حوزه از ش��رکت های دانش بنیانی که اق��دام به تولید کاالهای 

اساسی می کنند، حمایت کند.
وی ادام��ه داد: ش��ما می توانید لیس��ت این ن��وع کااله��ا را از وزارتخانه های 
مختلف بخواهید، کما اینکه وزیر بهداش��ت و درمان عالقه مند به تولید کاالهای 
ضروری در داخل کش��ور است، همچنین می توان در حوزه های صنعت و معدن 
و کش��اورزی نیز به این طریق فعالیت کرد ت��ا واردات این نوع کاالها را بتوانیم 
کاهش دهیم، ضمن اینکه هم اس��تقالل ایجاد شده ناشی از این اقدام ارزشمند 
است، بنابراین از آن استقبال می کنیم چراکه برای کشور عزت به همراه می آورد.

الریجانی افزود: ما باید قبول کنیم بعد از جنگ توجه به شرایط کشور کمتر 
بود و این در حالی اس��ت که باید روی استقالل درونی کشور تمرکز می کردیم، 
اما در ش��رایط کنونی نیز بخش زیادی از نیروی انسانی جوان آمادگی دارند که 
توانسته اید تقریباً زیرساخت  ها را برای ایجاد فضای معقول و سنجیده در جهت 
رونق کس��ب و کار فراهم کنید، از سوی دیگر باید درخواست های دستگاه های 
مختل��ف در این حوزه را نیز مورد توجه قرار دهید و پل ارتباطی را برقرار کنید 
تا اطالعات دقیقی متناس��ب با نیاز بخش های تولیدی کش��ور در این حوزه به 

دست آورید.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی یادآور ش��د: اگر در این مسیر نیاز به حمایت 
مالی داش��تید، از طریق صندوق انجام می دهیم و اگر کاس��تی وجود داشت از 
شما با پشتیبانی مالی حمایت می کنیم، ضمن اینکه مشکل اصلی در این مورد 
منابع مالی نیس��ت، بلکه ارتباطات اس��ت که باید به وجود آید، بنابراین به وزرا 

توصیه می کنیم که سازوکاری برای آن فراهم کنند.
وی بیان کرد: ما در حوزه های بهداش��ت و درمان، همچنین نفت و گاز که از 
اهمیت بس��زایی برخوردار است، از شما پش��تیبانی می کنیم چراکه ما کشوری 
نف��ت و گازی هس��تیم و باید صنعت مهمی در این ح��وزه ایجاد کنیم تا بخش 
اعظمی از منابع انسانی به این سمت معطوف شود. از سوی دیگر از معادن بهره 
الزم را نبرده ایم، به همین دلیل قانون الزم برای گس��ترش اس��تفاده از معادن 
را ایجاد کردیم و در اس��تان ها هم ش��رایطی را فراهم کردی��م که در این مورد 

تصمیم گیری کنند.
الریجان��ی با تاکید بر اینکه باید در حوزه کش��اورزی و اس��تفاده از امکانات 
موج��ود تالش ش��ود، گفت:  تردید نکنید ما این نی��روی خالق را ارج می نهیم 
و چ��ه در ح��وزه قانونگذاری و چه س��رمایه گذاری از ش��ما حمایت می کنیم و 
امیدواری��م در حوزه تولید گام موثری بردارید، ضمن اینکه س��ال آینده س��ال 

پرتوفیقی برای شما خواهد بود.

تحریم ها فرصتی برای توجه به ظرفیت های داخلی ایجاد کرد

دوشنبه
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پارک های علم و فناوری طی س��ال های گذش��ته از فع��االن اقتصادی حوزه 
دانش بنیان اس��تقبال کرده اند و موجب توسعه علمی و کارآفرینی شدند، با این 
حال تس��هیل وضعیت در فضای کس��ب و کار و رونق اقتصادی مبتنی بر دانش 

همچنان از دغدغه های صاحبان این کسب و کارهاست.
ب��ا آغاز به کار پارک های علم و فناوری ضرورت توجه به ایجاد زمینه ای برای 
خالقیت های نخبگان دانش��گاهی و تکیه بر اقتصاد دانش بنیان مورد تاکید قرار 
گرفته اس��ت و این مسیر با تشکیل شتاب دهنده ها در مراکز علمی و تحقیقاتی 

کشور توسعه یافت.
اهمیت توجه به امیدآفرینی در قش��ر دانش��گاهی فع��ال در این عرصه و نیز 
فراهم آوردن تس��هیالت رونق تولید بس��یار حائز اهمیت اس��ت، چراکه اقتصاد 
س��نتی و نفتی دیگر پاس��خگوی عرصه های مختلف فعالی��ت صنایع گوناگون 

نیست.
از س��وی دیگ��ر، پیش��گیری از رویدادهایی همچون فرار مغزه��ا و مهاجرت 
نخبگان که همواره یکی از دغدغه های مس��ئوالن به ش��مار می رود، با توس��عه 
ش��رکت های مبتن��ی بر دانش امکان پذیر اس��ت؛ در این میان، ب��ا وجود بهبود 
وضعیت فعاالن این عرصه طی س��ال های اخیر، نخبگان و اهالی علم و دانش و 
فناوری با مش��کالتی مواجه اند؛ از جمله تس��هیالت بانکی و مالی در نظر گرفته 

شده، تأثیر تحریم ها بر فعالیت های علمی و نیز بی انگیزگی.
چندی پیش در نشس��ت هایی که با حضور مس��ئوالن اس��تانی و نمایندگان 
ش��رکت های دانش بنیان و نخبگان برگزار ش��د، بر ضرورت رفع موانع یادشده و 
اس��تمرار نشس��ت ها برای برقراری ارتباط متقابل بین بخش دولتی و خصوصی 

تاکید شد.
در همین راس��تا خبرگزاری ایرنا، در گفت وگو با فعاالن این حوزه، به بازتاب 

مشکالت آنان در زمینه فعالیت های اقتصادی  علمی پرداخته است.

امید کاذب ندهیم
منصور کنعانی، عضو هیأت علمی دانشگاه و مدیرعامل شرکت بهپویان پارک 
علم و فناوری ش��یراز در گفت وگو با ایرنا، بیان داش��ت: نگاه فرهنگی به فعالیت 
ش��رکت های دانش بنیان بهتر شده اس��ت و پیش از این تنها چیزی که اهمیت 

داشت، سرمایه گذاری و تولید ثروت از راه هایی به جز دانش بود.
وی ادامه داد: همچنین در گذش��ته اینکه علم می تواند آغازگر حل مشکالت 
باش��د، موضوعی ناش��ناخته تلقی می ش��د و به تبع آن دانش��گاه نیز جایگاهی 
تش��ریفاتی داش��ت؛ گرچه این جایگاه هنوز برای صنایع تعریف نشده است، اما 

تذکراتی داده می شود که مغتنم است.
این اس��تاد دانش��گاه با تاکید بر اینکه امیدواری واقعی شاه کلید فعالیت های 
علمی اس��ت، افزود: مس��ئوالن س��عی می کنند القای امید کنند، اما این عمل 
مانند تنفس مصنوعی اس��ت، چراکه امید واقعی وقتی حاصل می ش��ود که قدم 

واقعی برداشته
بود.

کنعان��ی با بیان اینکه اگر بودجه نداریم نباید امید کاذب بدهیم، عنوان کرد: 
امروز ش��رکت های دانش بنیان از فضای انگیزشی گذشته اند و باید در پی فضای 

پایدارسازی بود.
وی اظهار داش��ت: در ش��رایط کنون��ی به تغییر دی��دگاه تصمیم گیرندگان و 
سیاست گذاران نیاز داریم. آنها باید بپذیرند از علم دانشگاهی می توان اقتصاد را 

رونق بخشید و نگاه شان به مسائل طوالنی مدت باشد.
شاهد از خودباختگی در برابر کاالهای خارجی هستیم

مدیرعامل ش��رکت بهپوی��ان در پارک علم و فناوری اظهار داش��ت: نخبگان 
آماده ب��ه کار ظرفیت ه��ای بس��یاری دارن��د، اما هن��وز در میدان عمل ش��اهد 
خودباختگی به کاالهای دیگر کش��ورها هستیم و کیفیت کار ایرانی تعریف شده 

نیست.
وی راهکار حل مش��کالت را در تس��هیلگری فعالیت شرکت های دانش بنیان 
دانس��ت و گفت: مسئوالن باید مسئولیت پذیر باشند و انگیزه واقعی و عملی به 

فعاالن این عرصه دهند.
کنعانی با بیان اینکه س��اختارها و ساختمان ها بر نخبگان و فناوری ها اولویت 
دارند، عنوان کرد: س��اختمان و س��الن های ش��یک و همایش های بزرگ برگزار 
می کنیم؛ در حالی که کسی را نداریم در این ساختمان ها مشغول به کار کنیم، 
بنابراین ضروری اس��ت پیش از آنکه س��اختمانی بس��یاریم به وضعیت نخبگان 

رسیدگی کنیم.
این فعال عرصه اقتصاد دانش بنیان راه حل این موضوع را ایجاد س��اختارهای 
موقت دو ساله دانست و گفت: این ساختارها اگر در قید مالیات و پروانه و دیگر 
امور اداری نباشند و راه اندازی آنها مبتنی بر مسئولیت ذی نفعان باشد می توانند 

در وضعیت موجود تغییر ایجاد کنند.
هویت ارزشی نخبگان در معرض خطر است

محبوبه البرزی، اس��تاد دانش��گاه ش��یراز و عض��و بنیاد ملی نخب��گان نیز با 
بیان اینکه بیش��تر مشکالت درباره تجاربی است که نس��ل جوان در راه اندازی 
ش��رکت های دانش بنیان با آن مواجه می شود، گفت: وقتی سخن از چالش های 
فعالیت های نخبگان می ش��ود، با مسائلی چند بعدی سروکار داریم که همزمان 

هم فرصت و هم تهدید دربر دارد.
وی افزود: در این میان، تهدیدها به اندازه کافی در مسائل سخت افزاری مطرح 
شده است؛ اما بخشی از مسئولیت ما در پرورش دانشجویان با استعدادهای برتر 

مغفول مانده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: این دانشجویان در قدم اول 
جذب بنیاد نخبگان می ش��وند و آموزش آنان برای ورود به جامعه و حل کردن 
مشکالت از اهداف این بنیاد است، اما چون حمایت های الزم را از نظر بودجه و 

اعتبار از بنیاد دریافت نمی کنند، متوقف می شوند.
البرزی با بیان اینکه بنیاد نخبگان برای حل این مس��اله به تش��کیل مجمع 
خیران نخبه پرور رو آورده اس��ت، ادامه داد: بس��یاری از جوانان درحال از دست 
دادن هویت ارزش��ی هستند، هویتی ارزشی که کل جامعه و به ویژه نخبگان را 
دربر می گیرد و درصورتی که فرد از نظر روانی و رفاهی در آرامش نباشد، تعهد 

و خالقیت را محدود می کند.
وی با اش��اره به اینکه فرار مغزها و نخبگان از اس��تان فارس آمار باالیی دارد، 
بیان کرد: این در حالی اس��ت که میانگین تحصیالت عالی در اس��تان فارس از 

سطح کشوری هم بیشتر است.
ای��ن اس��تاد دانش��گاه ش��یراز اس��تفاده از فرصت ه��ا در ف��ارس را در گرو 
س��رمایه گذاری در عرصه مسائل ارزش��ی و معنوی و توجه به فعالیت های بنیاد 

نخبگان دانست.
از استعدادهای نخبگان استفاده شود

علیرض��ا کاظمی فعال در پردیس ش��رکت های دانش بنیان، موضوع اصلی در 
گس��ترش فعالیت این شرکت ها را در کار و صنعت، سرمایه عنوان کرد و گفت: 

هم س��رمایه مالی و هم سرمایه معنوی یا نیروی  انسانی در این زمینه بااهمیت 
است.

وی با تاکید بر اینکه از اس��تعدادهای نخبگان به درس��تی استفاده نمی شود، 
خاطرنش��ان کرد: مساله بنیادی تر این اس��ت که انتظار داریم در زمینه پرورش 
نیروهای نخبگانی رو به رش��د باش��یم و هر روز نخبگانی بهتر از دیروز داش��ته 
باش��یم و بتوانیم آنها را در کش��ور نگه داریم؛ اما از متخصصان این حوزه ها در 

عمل استفاده نمی شود.
کاظمی بیان کرد: یکی از دالیل فرار مغزها همین موضوع است و ما صاحبان 
ش��رکت های دانش بنیان انتظار داشتیم وضعیت دانشگاه ها بهتر شود؛ در حالی 

که دانشجویان به مرور زمان ضعیف تر از قبل شده اند.
این فعال اقتصادی در پردیس ش��رکت های دانش بنیان گفت: دانش��گاه های 
عظیمی همچون دانش��گاه شیراز یا تهران مانند درختی تناور هستند که ریشه 
آنها آسیب دیده است و باید برای ایجاد اعتماد متقابل بین صنایع و دانشگاهیان 

دانشجویان را قوی کرد و زمینه تربیت نخبگان را فراهم آورد.
پرداخت قیمت زمین و دریافت تسهیالت دشوار است

پیمان زحلی، مدیرعامل ش��رکت نواندیش��ان فراصنعت آیریک در پارک علم 
و فن��اوری ش��یراز در گفت وگو با ایرنا، با اش��اره به مش��کالت تأمین زمین در 
ش��هرک های صنعتی بیان کرد: این در حالی اس��ت که در کش��ورهای همسایه 
زمین برای س��اخت ب��ه صورت رایگان ارائه می ش��ود و از همین رهگذر فعاالن 
عرص��ه اقتص��اد دانش بنیان به س��رمایه گذاری در کش��ورهای همس��ایه راغب 

می شوند.
وی ادامه داد: افزون بر هزینه زمین، برای دریافت تسهیالت و نیز بازپرداخت 

آن دچار مشکالتی هستیم.
زحلی بیان داشت: بسیاری از فعاالن از سال 9۵ تا 9۷ اقدام به دریافت زمین 
در ش��هرک صنعتی کردند، اما هیچ کس انگیزه ای برای ساخت و راه اندازی این 

زمین ها ندارد و رفع موانع و مشکالت تولید هم در کوتاه مدت ممکن نیست.
این فعال اقتصادی بیان داشت: برای حل این مشکل باید مشوق های مالیاتی 
در نظر گرفته شود؛ مثاًل برای واحدهایی که تا سال ۱۳99 راه اندازی شود، پنج 
س��ال معافیت مالیاتی در نظر بگیرند، این معافیت باعث می شود تولیدکنندگان 
زمین ها را به بهره برداری برس��انند و همین که این تصمیم گرفته شود، موجب 

اشتغال زایی می شود.
مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان نواندیشان فراصنعت آیریک با اشاره به اینکه 
در حال حاضر روند دریافت تسهیالت بانک صنعت و معدن دشوار است، توضیح 
داد: تولیدکنن��ده بای��د ۷۰درصد واحد تولیدی را راه اندازی کرده باش��د؛ یعنی 
س��وله و ابنیه در زمین ساخته شده باشد، بخش��ی از تأسیسات راه اندازی شده 
باش��د، قس��متی از تجهیزات فراهم شده باش��د و همچنین بخشی از تولید هم 

راه اندازی شده باشد تا بتوانیم وام بگیریم.
وی افزود: روند منطقی این است که ابتدا این تسهیالت را بدهند تا به تولید 
برس��یم؛ چراکه ما برای بخش آخر نیاز به تسهیالت نداریم و حاضریم زمین یا 

وثیقه دیگری را نزد بانک به ضمانت بگذاریم.
زحلی در ادامه به تس��هیالت صندوق ش��کوفایی فناوری برای ش��رکت های 
دانش بنی��ان نی��ز اش��اره کرد و گف��ت: روال پرداخ��ت و بازپرداخت س��خت و 
غیرمنطقی است تا جایی که از گرفتن اقساط آخر منصرف شدیم و این موضوع 

نشان می دهد که باید در فرآیند اعطای تسهیالت بازنگری صورت گیرد.
نیازمند ایجاد سامانه های شفاف سازی هستیم

محس��ن محمدی، عضو هیأت علمی دانش��گاه ش��یراز نیز با اشاره به فعالیت 
بنیاد نخبگان طی ۱۰س��ال گذشته ابراز داشت: این بنیاد تاکنون از دانشجویان 
حمایت های بس��یار خوبی کرده اس��ت، اما پس از اینکه فرد عضو هیأت علمی 
دانشگاه شد عماًل ارتباطش با بنیاد نخبگان قطع می شود و هیچ نهادی وظیفه 

پیگیری وضعیت نخبگان را برعهده ندارد.
وی افزود: این بدان معناست که سرمایه گذاری و حمایت می کنیم و بعد افراد 
را رها می کنیم در صورتی که در کش��ورهای پیش��رفته برعکس اس��ت و وقتی 

سرمایه گذاری کردند به دنبال بهره برداری هستند.
ای��ن فعال در عرصه کس��ب و کار دانش بنیان ادامه داد: آم��وزش به جوانان 
باید بر این اس��اس باش��د که فرد بتواند پس از دانش آموختگ��ی در کنار یکی 
از مدیره��ای موفق ش��رکت های دانش بنی��ان تجربه آموزی کند ت��ا بتوانیم از 

توانمندی های او بهره مند شویم.
وی همچنی��ن با اش��اره به ض��رورت پرداختن به موض��وع کارآفرینی گفت: 
همواره نهادها و مس��ئوالن مختلف درباره اهمیت کارآفرینی س��خن می گویند، 
اما در عمل وقتی فردی به قصد کارآفرینی طرحی ارائه می کند، پس از گذشت 
زمان باید خود، دریابد که طرحش رد ش��ده است؛ یعنی مسئوالن مربوط حتی 
حاضر نیستند به پژوهشگر یک جواب منفی براساس دلیلی علمی بدهند و این 

مساله به ناامیدی فعاالن فضای کسب و کار دانش بنیان می انجامد.

محمدی افزود: از س��وی دیگر عدم ش��فافیت در زمین��ه پروژه ها وجود دارد 
که باعث می ش��ود طرح های پیش��نهادی به نتیجه نرسد و از همین رو به ایجاد 
س��امانه هایی نیازمندیم که این شفافیت را ایجاد کنند؛ گرچه برخی سازمان ها 
س��امانه ای تعبیه کرده اند، اما جامع نیس��تند و همه نهادها را شامل نمی شود و 

مسیر پیگیری فرآیند نیز در آن مشخص نیست.
این استاد رش��ته مکانیک با بیان اینکه تقسیم پروژه های بزرگ به طرح های 
کوچک تر باعث اش��تغال زایی در حوزه فعالیت شرکت های دانش بنیان می شود، 

گفت: این امر همچنین باعث می شود طرح زودتر به نتیجه برسد.
محم��دی در ادامه همچنین به موضوع تحریم ها اش��اره کرد و گفت: فارغ از 
اینکه تحریم ها چرا و چگونه پدید آمدند باید تالش کرد که مش��کالت ناشی از 
تحریم گریبان تولیدکننده و فعاالن اقتصادی را نگیرد و هر فرد خود، به تنهایی 
در پی کسب مواد مورد نیاز از کانال ها و مجاری گوناگون نباشد و دست کم برای 

این مسائل در سطح استانی راه حلی اندیشیده شود.
لزوم تقویت اعتماد به شرکت های دانش بنیان

محمد فرخ زاد، مدیرعامل ش��رکت ارم صنعت موج گستر واقع در پارک علم و 
فناوری نیز به موضوع ع��دم اعتماد ارگان ها و مراجع به محصوالت دانش بنیان 

اشاره کرد.
وی عمل نکردن به شعارها و عدم حمایت از تولیدات فناورانه این شرکت ها را 
یکی از معضالت اصلی شرکت های دانش بنیان دانست و گفت: برخی محصوالت 
ش��رکت های دانش بنیان سفارشی هستند و بازار محدودی دارند، ولی نمی توان 

از آنها چشم پوشی کرد و آن محصوالت باید در کشور تولید شود.
این فعال کسب و کارهای دانش بنیان ادامه داد: همراهی شرکت ها و ارگان ها 

از طریق سامانه ای که پیوند دهنده ارتباطات باشد ضروری است.
جوانان در حاشیه مانده اند

همچنین حامد تقوایی، مدیرعامل شرکت برهان آریابان متین از شرکت های 
مس��تقر در پارک فناوری شیراز با اش��اره به موضوع تحریم ها خاطرنشان کرد: 
چند س��الی اس��ت که از حرکت علمی در کش��ور تعبیر به جهاد علمی شده و 

انگیزه دشمنان برای توقف این حرکت علمی بر هیچ کس پوشیده نیست.
وی اف��زود: از این حرکت جه��ادی باید به مثابه دفاع مقدس یاد کرد و برخی 

ویژگی های آن دوران را به این فعالیت تسری داد.
تقوای��ی با بیان اینکه فش��ارهای اقتصادی در دوران جن��گ مانع اختالل در 
تدارکات نمی شد، گفت: امروز ما کمی تحریم هستیم و کمی فشار اقتصادی به 
مردم وارد ش��ده، اما اولین جایی که دچار مشکل شده است حوزه جهاد علمی 

در کشور است.
این عضو هیأت علمی دانش��گاه خاطرنشان کرد: خودباوری جوان گرایی و کار 
جمعی در جاهای مختلف قس��مت اعظم امکانات و فضاهای پژوهشی در اختیار 
افزادی اس��ت که انگیزه و شادابی برای کار ندارند و جوانان در حاشیه مانده اند؛ 
قوانی��ن ما اجازه کار جمعی به اس��تادیار جوان نمی دهد قوانین ارتقا اس��تاد را 

مجبور می کند به صورت انفرادی کار کند.

تاریک روشنای اقتصاد دانش بنیان
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اگر می خواهید به درآمد عالی و بی دردسر برسید، فریلنسر شوید
با پیش��رفت تکنولوژی، روش های کس��ب درآمد متفاوت ش��ده اس��ت. امروزه هر کسی از راه های 
مختلف س��عی می کند به درآمد بیش��تری برسد. یک نفر س��راغ کارمندی می رود، دیگری فروشگاه 
می زن��د، برخی دیگر اس��تارت آپ جدی��دی راه اندازی می کنن��د و عده ای هم برای گ��ذران زندگی 
دورکاری را انتخاب می کنند. اگر ش��ما هم دوس��ت دارید به عنوان یک فریلنس��ر فعالیت کنید با ما 

همراه باشید تا در این باره بیشتر بدانید.
بین تمام راهکارهایی که برای کس��ب درآمد وجود دارد، فریلنس��ر شدن که برخی آن را دورکاری 
یا آزادکاری می نامند بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اس��ت و هر روز هم به تعداد کس��انی که با 

این روش کسب درآمد می کنند افزوده می شود.
به چه کسی فریلنسر یا آزادکار گفته می شود؟

فریلنس��ر )Freelancer( کس��ی اس��ت که به هیچ شرکت یا کس��ب و کاری تعهد ندارد، فعالیت 
تخصصی اش را برای فرد درخواست دهنده انجام می دهد و با توجه به مهارت و دانش خود، کارفرمایش 
را عوض می کند. فریلنس��ر با دورکاری تفاوت دارد و برطب��ق آن، فرد بدون هیچ تعهدی قول انجام 

کاری مشخص را در قبال کارمزدی تعیین شده به یک فرد درخواست دهنده خدمات می دهد.
فریلنس��ری یا آزادکاری می تواند زندگی تان را متحول کند و شما را به کسب درآمد بیشتر، رئیس 

خود بودن و برنامه زمانی و مکانی دلخواه برساند.
آزادکاری و موفقیت

نتیجه تحقیقی در سال ۲۰۱۱ میالدی در مجله  Financial Times چاپ شده که اعالم می کند 
تعداد فریلنس��رها در بریتانیا از سال ۲۰۰8 تا ۲۰۱۱ میالدی، با رشد ۱۲درصدی همراه شده است. 
رش��د فریلنسرها در سال های اخیر بیشتر شده و اکنون در آمریکا ۳۵درصد نیروی کار )بیش از ۵۳ 
میلیون نفر( را آزادکارها یا فریلنسرها تشکیل داده اند. جالب است بدانید، اکثر فریلنسرها از زندگی 
کاری و ش��خصی خود احس��اس رضایت می کنند و معتقدند مش��کالت اقتصادی هیچ تاثیری روی 

کسب و کار آنها ندارد.
رضایتمندی فریلنسرها از شغل خود

- فریلنس��رها رئیس خودشان هس��تند. آنها با مشتریان حوزه  تخصصی خود سروکار دارند و چون 
تعهدی با س��ازمان خاصی ندارند احس��اس آزادی و رضایتمندی بیش��تری می کنن��د. قبل از اینکه 
مش��تری بگوید دنبال چه چیزی اس��ت، فریلنس��رها به طور ش��خصی اصولی تعیی��ن می کنند تا با 

مشکالت و چالش های کمتری مواجه شوند.
- در حوزه  آزادکاری، بدشانسی و شرایط سخت اقتصادی، کمتر از کسب و کارهای دیگر نمود پیدا 

می کند و هر کس براساس دانش و تخصص خود کسب درآمد می کند.
- برخ��ی افراد با وجود مهارت و توانایی های فراوان، مش��کالتی دارند که امکان کار تمام وقت را از 
آنها سلب می کند. بعضی دچار بیماری های روحی هستند یا معلولیتی دارند که کار به صورت معمول 
را برای ش��ان غیرممکن می کند. حتی ممکن است بعضی ها دوست نداشته باشند تمام روزهای هفته 
را هش��ت س��اعت برای یک س��ازمان کار کنند. بعضی هم با اینکه شغل تمام وقت دارند به دنبال آن 
هس��تند درآمدشان را باال ببرند و س��راغ آزادکاری می روند. با این اوصاف، فریلنسینگ راهکار خوبی 

برای کسب درآمد است.
در چه کسب وکارهایی به سراغ فریلنسینگ برویم؟

اکن��ون قصد داریم چند کس��ب و کار که ب��رای انجام آنها نیاز به تخصص و مهارت دارید، به ش��ما 
معرفی کنیم.

مترجم زبان خارجه
مترجمی از بهترین کارهایی اس��ت که آزادکارها انتخاب می کنند. اگر به دو یا چند زبان خارجی 
تس��لط دارید، به سراغ فریلنسرش��دن بروید و کسب درآمد کنید. البته گاهی ممکن است به مدرک 

معتبر برای این زبان ها نیاز داشته باشید.
مشاور امالک

خیلی از مش��اوران امالک، بعد از اخذ مجوز، کس��ب و کار خود را برای فروش امالک مس��کونی و 
تجاری آغاز می کنند. این ش��غل درآمدی براس��اس کمیس��یون دارد، پس هر چقدر بیشتر بفروشید 

درآمد باالتری کسب خواهید کرد.
با این حس��اب، می توانید در سایت های فراوان ثبت آگهی چون شیپور، دیوار و... به صورت آنالین 

ملک ها را انتشار دهید تا مشتریان بیشتری پیدا کنید.
تدریس خصوصی

برای اینکه به یادگیری دیگران کمک کنید، نیاز به مجوز آموزش و پرورش ندارید. اگر در ریاضی، 
زبان، موسیقی و... مهارت دارید، به افراد جویا کمک کنید و معلم خصوصی آنها باشید یا دوره هایی 

را به طور آنالین برگزار کنید.
خدمات زیبایی

اغل��ب اف��راد در زمینه زیبایی )ط��راح ناخن، طراح م��و و...( آزادکاری می کنند. یک آرایش��گر و 
متخص��ص امور زیبایی می تواند در یک س��الن غرفه ای بگیرد، س��اعات کاری خود را انتخاب کند و 
مش��تریان خود را مدیریت کند. عالوه بر آن، موقعیت فریلنس��ینگ برای این افراد در فیلم، تئاتر و 

تبلیغات هم وجود دارد.
کپی رایترها

کپی رایتره��ا )Copy Writer( مس��تقل از بازاریاب ها و نویس��ندگان محتوا هس��تند. این افراد 
تخص��ص زیادی در زمینه نوش��تن محت��وا و توضیحات ب��رای محصوالت و خدمات ش��رکت ها در 
س��ایت های اینترنت��ی دارن��د. کپی رایترها درآمد خوبی دارن��د، البته میزان درآمد آنه��ا به تجربه و 

مهارت شان وابسته است.
مربی آنالین

مردم به مش��اوره و گرفتن اطالعات در زمینه های مختلف عالقه دارند. مربی آنالین ش��دن به شما 
فرصت می دهد به دیگران کمک کنید و به آنها راهنمایی برسانید.

مشاور
آی��ا تجربه  راه اندازی اس��تارت آپ دارید؟ در زمینه مدیریت ش��بکه های اجتماع��ی مهارت دارید؟ 
حس��ابداری بلدید؟ مه��ارت خدمات IT دارید؟ با ارائه خدمات مش��اوره، می توانید تمام مهارت ها و 

تجربیات قابل اعتماد خود را به کسب و کارتان تبدیل کنید و درآمد به دست آورید.
هر چقدر دانش تخصصی شما بیشتر باشد، موفقیت و درآمد باالتری کسب خواهید کرد. مشاوران 

حوزه مدیریت، کسب و کار و فناوری می توانند هر ساله درآمد خوبی به دست آورند.
ادامه دارد

تبلیغـاتخالق

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

  دوشـنبه   ۲7 خرداد 1398    شـماره 133۲   صفحه16  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672      فکس تحریریه: 88853919
سازمان آگهی ها: 88936651    امور مشترکین: 88935349

در زندگ��ی م��درن، بیرون آمدن از کار در پایان س��اعات کاری 
امری دشوار است. فناوری زندگی را بهبود می بخشد و فرصت های 
جدی��د را ایجاد می کند، ام��ا کارهای ما را کاه��ش نمی دهد. در 
ح��ال حاضر، بس��یاری از کارکن��ان بیرون آم��دن از کار در پایان 
س��اعات کاری زمانی که در گوشی های هوشمندشان مدام ایمیل 
می آید را کار دشواری می دانند. نکته منفی در اینجا داشتن زمان 
کمت��ری با خانواده اس��ت. چگونه این رون��د را متوقف می کنید و 
زمان اس��تراحت به خود می دهید؟ ما در این مقاله نکات مفید را 
با ش��ما به اشتراک می گذاریم، تا اجازه ندهید کار جای خانواده را 

در زندگی شما بگیرد. 
۱.دستگاه های خود را خاموش کنید

فش��ار بر کارکنان مدرن بس��یار زیاد اس��ت. این باعث می شود 
پ��س از پای��ان زمان کاری به کار کردن ادامه دهند. البته بیش��تر 
کارکنان برای ای��ن اضافه کاری پولی دریافت نمی کنند. حتی یک 
پدیده جدید وجود دارد که در آن کارکنان زمان تعطیالت خود را 
صرف رس��یدن به کارهای عقب مانده خود می  کنند به جای اینکه 

استراحت کنند.
کار کردن مداوم باعث آسیب ر س��یدن به س��المت ش��ما است. 
ش��ما نیاز به زمان برای اس��تراحت و بهبود دارید. این کار ش��ما 
را در کار نیز مؤثرتر می کند. پس هنگامی که به خانه بازگش��تید، 
دس��تگاه های خود را خام��وش کنید. از کار خود دور ش��وید و از 
سپردن زمان با خانواده تان لذت ببرید، چند سرگرمی انجام دهید 

و استراحت کنید.
اگر به پاس��خ دادن به ایمیل ها عادت دارید این کار ممکن است 
دش��وار باشد. پس وضعیت خود را به تدریج تغییر دهید. این باید 
به بخش��ی از روال شما باش��د. طی چندین هفته، در فعالیت های 

خانوادگی بیشتری حضور خواهید داشت.
۲. درخواست زمان کار انعطاف پذیر کنید

تغییر س��اعت کاری می تواند تأثیری عظیم داش��ته باشد. برای 
مثال ممکن است بخواهید زودتر یا دیرتر کار خود را شروع کنید. 
ب��ا مدیر خود صحبت کنید تا ببینی��د آیا این امکان وجود دارد یا 
خیر؟ این امر می تواند فرصت های جدیدی را برای شما ایجاد کند 

تا زمان بیشتری را با عزیزان خود صرف کنید.
۳.  مسیر حرفه ای خود را تغییر دهید

اگر س��اعت های کاری جدید امکان پذیر نیس��ت، تغییر مس��یر 
حرف��ه ای می توان��د فرصت ه��ای جدی��د را برای تان ایج��اد کند. 
فرصت های بی پایانی برای ش��ما وج��ود دارند. به طور فعال دنبال 

شغل دیگری گش��تن می تواند دنیایی جدید را برای شما باز کند. 
پس از هم��ه، بس��یاری از کس��ب و کارهای مدرن با تع��ادل کار و 
زندگی س��ازگار هستند. گام بعدی شما می تواند منجر به یک کار 

بهتر و همچنین زمان بیشتری با خانواده شود.
۴. از راه دور کار کنید

 شما می توانید تعادل زندگی کاری خود را به طور چشمگیری با 
کار از راه دور بهبود بخشید. البته هر مسیر شغلی امکان کار از راه 
دور را نمی دهد، اما اگر صنعت ش��ما این امکان را برای تان فراهم 
می کن��د، می توانید این امر را از کارفرمای فعلی خود درخواس��ت 

کنید.
۵. قبل از رفتن به خانه، آرام باشید

بازگشت به خانه پس از کار با استرس و ناراحتی، تنها می تواند 
احساسات منفی در خانواده شما ایجاد کند. به همین منظور، قبل 
از اینکه به خانه برس��ید، کمی زمان به آرام کردن خود اختصاص 

دهید.
ب��ه عنوان مثال، به یک ورزش��گاه بروید یا اط��راف منطقه قدم 
بزنی��د. کم��ی خرید کنی��د. یک کت��اب که می خواهی��د بخوانید 
خریداری کنید. برای بچه ها یک هدیه بخرید. آرام ش��دن قبل از 
برگش��تن به خانه می تواند ذهن شما را از کار منحرف کند. نتیجه 

آن لذت بردن از زمان با خانواده، خواهد بود.
6. شب جمعه را به شب خاصی تبدیل کنید

برای بس��یاری از کارکنان، ش��ب جمعه روز تفریح و استراحت 
اس��ت. روزی است که منتظر آن هس��تیم آن را گرامی می داریم، 
بنابراین آن را به مناس��بتی فوق العاده ویژه تبدیل کنید؛ مناسبتی 

که در طول هفته انتظار آن را بکشید.
اگ��ر هر هفت��ه فعالیت های لذت بخش��ی به تقویم خ��ود اضافه 
می کنی��د، مطمئن ش��وید ش��ب جمع��ه اولویت اس��ت. این یک 
فرصت برای جش��ن گرفتن در آخر هفته اس��ت. شما می توانید آن 
را ب��ا خانواده تان انجام دهی��د. برای مثال، فیلم دی��دن یا بیرون 

غذا خوردن.
۷. در مورد چیزی غیر از کار صحبت کنید

اگ��ر زندگی ت��ان فقط در مورد کار اس��ت و فق��ط در مورد آن 
صحبت می کنید، سعی کنید دامنه مکالمه خود را گسترش دهید.
شما می توانید مراحل زندگی حرفه ای خود را به منظور برقراری 
ارتباط با افراد با صحبت کردن در مورد چیزی فراتر از کار تقویت 
کنید. برای مثال، برای پیدا کردن نقاط مشترک، با همکاران خود 

درباره زندگی خانوادگی صحبت کنید.

8. سطوح استرس خود را کاهش دهید
اس��ترس تأثیر نامطلوب بر هر کسی می گذارد. با گذشت زمان، 
می تواند روحیه ش��ما را نابود کند و احساس منفی به شما بدهد. 
مبارزه ب��ا آن با انجام فعالیت های مثبت می تواند تضمین کند که 
زمان خوبی را با خانواده تان س��پری خواهید کرد. یوگا یکی از این 

نمونه هاست اما بسیاری از گزینه های دیگر وجود دارد.
همان طور که انتظار داش��تید، برنامه های آرام بخش زیادی برای 
کمک به شما وجود دارد. Headspace نمونه ای از آن است. این 
برنامه رایگان اس��ت و راهنمایی در مورد مدیتیش��ن برای کاهش 

اضطراب، افسردگی و استرس ارائه می دهد.
9. مشغول بودن را به عنوان امری منفی تلقی کنید

 مهم نیست که چقدر کار دارید، استراحت امری ضروری است. در 
حقیقت، اگر شما با کار درگیر هستید، بهره وری شما کاهش خواهد 

یافت. در سالمت روانی شما نیز مشکالتی به  وجود خواهد آمد.
یک مکتب فکری وجود دارد که نش��ان می دهد مش��غله کاری 
برای کسب و کار بد است. در واقع، در حال حاضر یک واکنش علیه 
آن وج��ود دارد. در مقال��ه علمی آمریکایی، چرا مغز ش��ما نیاز به 

استراحت بیشتر  دارد استدالل می شود:
در ط��ول تاریخ مردم به این نکته پ��ی برده اند که چنین عزت 
نفس��انی ب��رای مش��غولیت دائمی در واق��ع به بهره وری بیش��تر 
نمی انجام��د و به ویژه س��الم نیس��ت. اگر مغز زم��ان زیادی را به 

استراحت برای ایجاد ایده های نوآورانه داشته باشد چه می شود؟
 اس��تراحت باع��ث افزایش بهره وری و خالقیت می ش��ود. برای 
رسیدن به باالترین سطح عملکرد ما ضروری است و صرفاً خاطرات 
پایدار را در زندگی روزمره تش��کیل می دهد. ذهن سرگردان ما را 
در زم��ان غلبه می کند تا ما بتوانیم از گذش��ته یاد بگیریم و برای 
آینده برنامه ریزی کنیم. لحظه های تنفس حتی ممکن اس��ت الزم 
باش��د که قطب نما اخالقی را در نظم کار و احساس خود را حفظ 

کند. نوآورانه ترین ایده ها؟ 
 ۱۰. تفریح بیشتر  داشته باشد

 بر اینکه تفریح بخشی جدایی ناپذیر از زندگی شما باشد تمرکز 
کنید. به جای تضعیف تنش و تعهدات کاری، فرصت های جدیدی 
برای تمرکز بر روی آن پیدا کنید.  ش��ما می توانید روابط خود را 
با فعالیت های س��رگرم کننده خانوادگی بهبود بخشید. همان طور 
که در باال ذکر ش��د، می توانید تمرکز خود را به س��مت س��اختن 

تعطیالت آخر هفته سرگرم کننده هدایت کنید.
Lifehack/ucan :منبع
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