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بخش صنعت چگونه از رشد منفی خارج می شود؟

6 چالش صنعت ایران 
در سال 98

فرصت امروز: رشد اقتصادی گروه صنعت در سال 97 به منفی 9.6درصد رسیده و بررسی ها نشان دهنده سیر نزولی ارزش افزوده 
بخش صنعت در س��ال های 96 و 97 اس��ت. این در حالی است که ارزش افزوده صنعت در زمستان سال 96 به 243.635 میلیارد 
ریال رسیده و در پاییز سال 97 این رقم برابر با 209.427 میلیارد ریال برآورد شده است. بنابراین سوال این است که چرا صنعت 
بیش��ترین میزان رش��د منفی در سال گذشته را کس��ب کرده و مهمتر از آن، آیا تحریم ها ریشه اصلی رشد منفی صنعت و کاهش 
ارزش افزوده آن بوده است؟ در پاسخ به این سوال، مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود به بررسی عوامل اصلی رشد 
منفی صنعت پرداخته و راهکارهای برون رفت این بخش از چالش های کنونی در سال 98 را شناسایی کرده است. به اعتقاد بازوی...

وزیر اقتصاد:

با حساب های بانکی اجاره ای برخورد می شود
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نتایج پایش ملی محیط کسب و کار در زمستان سال گذشته

آیا فضای کسب و کار پایتخت بهتر شده است؟

20 واقعیت زندگی که باید آنها را بپذیریم
اینستاگرام در رشد کسب وکار شما چه تاثیری دارد؟

100 گام برای موفقیت در بازاریابی
15 ترند برتر بازاریابی در اینستاگرام

تولید محتوا با هدف ساخت بک لینک در سئو سایت
برندهای دنیا چطور جهانی می شوند؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

12 سالگی آیفون؛ از ریسکی 
بزرگ تا موفقیتی باورنکردنی

3
مسـتاجران سـاکن شـهر تهران از افزایش نرخ های اجاره 

نسـبت به خردادماه می گویند و در عین حال خبر 
می دهند که با پیشنهادات فعلی صاحبخانه ها...

آیا توانمندسازی مستاجران، از کوچ اجباری جلوگیری می کند؟

 4 برنامه وزارت راه
برای حمایت از مستأجران

یادداشت

سردرگمی    اقتصاد

بحث تفکیک، ادغ��ام و تجمیع 
س��ال   40 در  ک��ه  وزارتخانه    ه��ا 
نمی   تواند  افت��اده،  اتفاق  گذش��ته 
نق��ش چندان��ی در سیاس��ت    ها و 
امور وزارتخانه    ها داشته باشد. کما 
اینکه اگر ب��ه همین دوران نگاهی 
وزارتخانه    های  گاه��ی  بیندازی��م، 
تفکیک شده موفقیت    هایی داشتند 
و گاهی وزارتخانه    های تجمیع شده 
و نمی   ت��وان گف��ت ص��رف اینکه 
وزارتخانه    ه��ا تفکی��ک و یا تجمیع 
ش��وند، موفقی��ت آنه��ا تضمی��ن 
می   شود. موفقیت درواقع با راهبرد 
و  کوچ��ک  مجموع��ه  و  درس��ت 
کارب��ردی حاصل می   ش��ود، نه در 
تفکی��ک و تجمی��ع وزارتخانه    ه��ا. 
مهم تری��ن اصلی که ما در کش��ور 
از آن غاف��ل هس��تیم و به ویژه در 
م��ورد وزارتخانه    ه��ای اقتصادی از 
جانب آن صدم��ه جدی می   بینیم، 
این اس��ت که هنوز یک سیاس��ت 
اقتص��ادی درس��ت را پ��س از 40 
س��ال در پیش نگرفته ایم و بیشتر 
اقدام��ات، س��لیقه ای پی��ش رفته 
اس��ت و هیچ گاه با اصول علمی    و 
کارشناس��ی با راهبرد و استراتژی 
مدیری��ت  را  اقتص��اد  مش��خص، 
نکرده ایم. در کش��ور ما نه اقتصاد 
سوسیالیس��تی حاکم اس��ت و نه 

اقتص��اد آزاد یا رقابتی و 
2یا اقتصاد بسته. شرایط...
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نشس��ت مش��ترک کمیس��یون برجام در حالی برگزار ش��د که بیانی��ه پایانی آن بر 
راه اندازی هرچه س��ریع تر اولین تراکنش اینستکس تاکید دارد. عباس عراقچی، معاون 
وزیر امور خارجه این نشست را قدمی رو به جلو اما ناکافی خوانده است. آیا اروپایی ها 

موفق می شوند خواسته های ایران را در مقابل تحریم های آمریکا تامین کنند؟
به گزارش خبرآنالین، دوازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام به پایان رسید. 
این نشس��ت با ش��رایطی متفاوت و پس از ضرب االجل 60 روزه ای��ران به اروپا برگزار 
می ش��د؛ ضرب االجلی که ۱8 تیر به پایان می رس��د و مقام های ایران گفته اند به هیچ 
عنوان قابل تمدید نیس��ت. با گذش��ت یک سال از صبر اس��تراتژیک ایران حاال این بار 
نوبت اروپایی ها  اس��ت تا با راه اندازی ساز و کار مالی اینستکس حسن نیت خود را در 
اجرای تعهدش��ان نش��ان دهند تا ضمن برخورداری ایران از مزایای برجام، این توافق 
اس��تراتژیک همچنان پایدار و باقی بماند. از طرفی دیگر نشس��ت جی 20 نیز در ژاپن 
در حالی برگزار می ش��د که افزایش تنش ها در خلیج فارس، تشدید تنش ها بین ایران 
و آمریکا، جنگ تجاری واش��نگتن و پکن، موضوع اس400 و . . . در کانون توجه قرار 

داشت و اهمیت موضوع ایران را بیش از پیش در این دو جلسه را نشان می داد.
خبرگزاری فرانسه در همین زمینه در گزارشی نوشت که ایران عضو گروه 20 نیست، 
اما حوادث خلیج فارس و افزایش تنش لفظی میان تهران و واشنگتن موجب شده که 
تهران به بخش اصلی گفت وگوهای این گروه تبدیل ش��ود. این خبرگزاری به افزایش 
تولید اورانیوم غنی ش��ده ایران اشاره کرد و از عزم ایران برای اقدامات دیگر در صورت 

عدم تالش های اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته ای خبر داد.
موضوع��ی ک��ه امانوئل مکرون نیز بدان در نشس��ت جی 20 اش��اره کرد و گفت که 
تصمی��م دارد برای کاهش تنش ها و جلوگیری از جن��گ احتمالی با همتای آمریکایی 

خود یعنی دونالد ترامپ گفت وگو کند.
 ش��ینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز اظهار داش��ت که به تالش های خود برای کاهش 

تنش در منطقه خلیج فارس ادامه می دهد.
س��پس کاخ س��فید نیز اعالم کرد که ترامپ در دیدارهایش با رهبران آلمان، هند و 

ژاپن درباره ایران رایزنی کرده است.
در ادامه سلسله دیدارها در نشست جی 20 و رهبران چین و آلمان با یکدیگر دیدار 
کردند که مرکل و ش��ی جی پینگ بر حل مس��المت آمیز تنش ها بی��ن ایران و آمریکا 

تاکید کردند.
س��پس س��رگئی الوروف، وزیر خارجه روس��یه نیز اع��الم کرد که دونال��د ترامپ و 
والدیمیر پوتین بر پیدا کردن یک راه حل دیپلماتیک برای خروج از وضعیت به وجود 
آم��ده میان آمریکا و ایران تاکی��د و دو طرف به اهمیت این موضوع نیز پی برده اند که 
تنش در اطراف ایران باید از طریق سیاسی و گفت وگوی دیپلماتیک حل و فصل شود.

انتقال نتایج نشست وین به تهران
در ادامه نیز چند کشور اروپایی درباره اهمیت و حفظ توافق هسته ای بیانیه ای صادر 
کردند و پس از نشس��ت کمیسیون مشترک برجام بیانیه پایانی هم صادر شد که طبق 

آن قرار شد تا پردازش اولین تراکنش اینستکس هرچه سریع تر انجام شود.
سپس هلگا اشمید، دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، عملیاتی شدن ساز 
وکار ویژه مالی اروپا و ایران را تأیید کرد و گفت: نخس��تین تراکنش در حال پردازش 

است و کشورهای بیشتری از اتحادیه اروپا به این سامانه وصل خواهند شد.
همچنی��ن اع��الم آمادگی چی��ن برای پیوس��تن به س��از و کار مالی اروپ��ا از دیگر 

رویدادهای مهم بود.
در ادام��ه نیز نوبت به صحبت ها و ارزیابی های س��یدعباس عراقچی معاون سیاس��ی 
وزارت خارجه جمهوری اس��المی ایران رسید. وی نشس��ت کمیسیون برجام را گامی 
مفید و س��ازنده دانست و از طرفی دیگر نیز تاکید کرد که تا تامین خواسته های ایران 

فاصله قابل توجهی وجود دارد.
معاون وزیر امور خارجه تاکید دارد که بدون اینکه خرید نفت از ایران انجام ش��ود یا 

اعتبارات خاصی برای آن در نظر گرفته شود اینستکس نمی تواند انتظارات ما را به طور 
کامل برآورده کند، بنابراین کش��ورهای اروپایی باید به طور جدی بحث فروش نفت ما 
را در دس��تور کار خود داشته باشند. در واقع هرچند اروپایی ها با توجه به ضرب االجل 
60روزه ایران که ۱8 تیر ماه به پایان می رس��د مش��غول تالش برای راضی کردن ایران 
هس��تند اما محدود کردن اینس��تکس به موارد غیرتحریمی عمال ایران را در موقعیتی 

قرار می دهد که منفعتی از برجام نمی برد.
به همین خاطر اس��ت که مقام های آمریکا تالش دارند اروپایی ها را در فشار و تنگنا 
قرار دهند و برایان هوک همزمان با برگزاری نشست وین هشدار داد که اروپایی ها میان 
ایران و آمریکا باید یکی را انتخاب کنند، اما از سوی دیگر مقام های روسیه طی روزهای 
اخیر بارها تاکید کرده اند که امیدوار هس��تند که برای اس��تفاده از مکانیسم اینستکس 
در زمین��ه معامالت نفتی ایران توافق حاصل ش��ود. روس ها هم اعالم آمادگی کرده اند 

به اینستکس ملحق شوند.
س��رگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روس��یه هم به تازگی اعالم کرد که  کشورش 
آماده است تا به فروش نفت ایران کمک کند. حاال همه نگاه ها به اینستکس و گام های 
اروپایی ها در حدود ۱0 روز آینده اس��ت. آیا اروپایی ها یکبار برای همیشه می توانند در 

مقابل قلدری آمریکا در جهان بایستند و از خودشان قدرت اقتصادی نشان دهند؟
اعالم آمادگی کشورهای عضو برجام برای همکاری با ایران

با برگزاری نشس��ت وین و اعالم آمادگی چین برای پیوستن به ساز و کار مالی اروپا، 
شبکه ای بی سی نیوز نوشت، دولت ترامپ در پیشبرد اهداف خود علیه ایران شکست 

خورده است.
این ش��بکه در ادامه یادآور شد: از دیگر دس��تاوردهای نشست وین در کنار آمادگی 
اروپ��ا و چین برای نادیده گرفتن تحریم های آمریکا، می ت��وان به ادامه پایبندی ایران 

به برجام اشاره کرد.
در همین راس��تا خبرگزاری اسوشیتدپرس نیز نوشت که کشورهای اروپایی با ایجاد 

سپر دیپلماتیک حول شرکت ها از تبادالت تجاری آنان با ایران حمایت خواهند کرد.
این رس��انه آمریکایی می افزاید: تحلیلگران اقتصادی ش��ورای اروپا بر این باورند که 
حضور س��ه کش��ور قدرتمند اقتصادی اروپا )انگلیس، فرانس��ه و آلمان( در اینستکس 

می تواند ریسک پذیری تحت فشار قرار گرفتن آمریکا را کاهش دهد.
در همین حال کش��ورهای اروپایی ایجادکننده اینستکس می گویند که برای درگیر 
نشدن مستقیم با تحریم های آمریکا، در مراحل اولیه اجرای ساز و کار مالی اینستکس 
بیش��تر بر نیازه��ای اولیه جامعه مردم��ی ایران مانند دارو، دس��تگاه های پزش��کی و 
محصوالت کش��اورزی متمرکز خواهد ش��د. این ماجرایی نیست که بتواند نظر ایران را 

به این شکل تامین کند.
توئیتر وزارت خارجه آلمان نیز اعالم کرد: از اینکه شرکای اروپایی ما یعنی انگلیس و 
فرانسه و نیز اتحادیه اروپا از راه اندازی کانال مالی ویژه، موسوم به »اینستکس« حمایت 

می کنند تا به این وسیله، تجارت مشروع با ایران امکانپذیر شود، استقبال می کنیم.
وزارت امور خارجه روس��یه هم در بیانیه ای به نشست روز جمعه کمیسیون مشترک 
برجام در س��طح مدیران سیاسی وزارتخانه های خارجه اش��اره و اعالم کرد که در این 
نشس��ت از اجرای طرح های تغییر کاربری سایت هس��ته ای فردو و راکتور آب سنگین 

اراک حمایت شد.
در همی��ن حال، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به مناس��ب س��الگرد حمالت 
ش��یمیایی  به سردش��ت در توییتر خود نوش��ت: »ما هرگز فراموش نخواهیم کرد که 
دنیای غرب از صدام پشتیبانی و حتی وی را به تسلیحات شیمیایی مسلح کرد. ما آن 

زمان، ثابت قدم ماندیم؛ اکنون هم خواهیم ماند.«
هن��وز حدود ۱0 روز بدون بازگش��ت برای اروپایی ها باقی اس��ت. ترامپ یکجانبه از 
برجام خارج ش��د اما طرف های دیگر می توانند در مقابل عهدشکنی آمریکا به تعهدات 

خود عمل کنند؟

اروپایی ها نظر ایران را با قول های جدید خود درباره اینستکس جلب می کنند؟

شروع شمارش معکوس 10 روزه برای زنده ماندن برجام
در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی انجام شد

شروع عملیات ساخت مجهزترین مرکز درمان سرطان ایران با سرمایه گذاری 
بانک  پاسارگاد

 با حضور دکتر علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی، عملیات ساخت مجهزترین مرکز درمان سرطان 
کش��ور، در شهرک س��المت خاتم و با س��رمایه گذاری بانک  پاس��ارگاد آغاز ش��د. به گزارش روابط عمومی بانک 
 پاس��ارگاد، دکتر علی الریجانی نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اس��المی از پروژه احداث ش��هرک درمانی، 
آموزش��ی و سالمت خاتم که با سرمایه گذاری بانک  پاس��ارگاد و توسط هلدینگ نسیم سالمت پاسارگاد در حال 
ساخت است، بازدید کرد. همزمان با این بازدید عملیات احداث مجهزترین مرکز درمان سرطان در کشور در کنار 

بیمارستان هزار تختخوابی خاتم آغاز شد.
بیمارستان خاتم، سطح کیفی ساخت بیمارستان در کشور را ارتقا خواهد داد

دکتر علی الریجانی در این بازدید ضمن تقدیر از تالش و همت دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک  پاسارگاد و 
همکاران وی برای ساخت این پروژه گفت: جایگاه شهر قم با توجه به وجود حوزه علمیه و مرقد مقدس حضرت 

معصومه)س( در این شهر، اقتضا می کرد که کار ساخت این بیمارستان با استانداردهای باال انجام شود.
وی خاطرنش��ان کرد: از ابتدای اجرای این پروژه احس��اس کردم در تراز خوبی دنبال می ش��ود و ش��ائق بودم 
برای پیگیری موضوعات آن وقت بگذارم تا کار س��اخت بیمارس��تان خاتم پیش��رفت کند. وی تصریح کرد: همت 
آقای قاس��می و بانک پاس��ارگاد جهت ساخت این بیمارستان، برای استان قم و کشور نمونه خوبی خواهد بود که 
س��طح بیمارستان سازی در کش��ور را ارتقا خواهد داد. دکتر الریجانی افزود: گزارش ها نشان می دهد ساخت این 
بیمارس��تان از نظر اجرا به لحاظ س��رعت و دقت خوب پیش می رود که ارزش��مند است، به همین جهت از همه 

مهندسان و شرکت های فعال در این پروژه تشکر می کنم.
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه موانع پیش روی ساخت بیمارس��تان خاتم قابل رفع است، اظهار 
داشت: با توجه به سرعتی که در تکمیل این بیمارستان وجود دارد، اکنون مهم ترین موضوع تأمین سرمایه  انسانی 
اس��ت که باید از جوانان متخصص، آموزش دیده و با فرهنگ رفتاری جدید اس��تفاده ش��ود تا به طور کامل همه 
استانداردها در بیمارستان خاتم لحاظ گردد. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: از هم اکنون 
تیمی را برای گزینش سرمایه  انسانی از افراد در حال تحصیل جهت فعالیت در بیمارستان خاتم ایجاد کنید، زیرا 

باید سرمایه  انسانی نیز با استانداردهای بیمارستان توازن داشته باشد.
مهم ترین سرمایه هر سازمانی، سرمایه  انسانی آن است

دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک  پاسارگاد ضمن قدردانی از دکتر الریجانی به دلیل پیگیری  دقیق که منجر 
به تس��ریع در عملیات ساخت بیمارس��تان خاتم قم شد، گفت: خوشحال هس��تیم که با الطاف الهی، این توفیق 
نصیب گروه مالی پاس��ارگاد ش��د. مراقبت  ها و پیگیری های مستمر و منظم آقای دکتر الریجانی نیز کار ما را هم 
سخت و هم سهل کرد، چراکه هم احساس مسئولیت ما را افزایش داد و هم مسیر را برای تحقق این امر هموارتر 
کرد. وی با بیان اینکه توجه ویژه ای به امر تأمین س��رمایه  انس��انی کارآمد برای این بیمارستان خواهد شد، ادامه 
داد: ما معتقد هستیم مهم ترین سرمایه   ما، سرمایه  انسانی است. در بانک  پاسارگاد نیز همین اعتقاد وجود دارد و 

آنچه را که به  عنوان سرمایه در صورت های مالی ذکر  می کنیم در حقیقت دستمایه است.
مرکز تخصصی درمان سرطان در بیمارستان خاتم، مجهزترین مرکز درمان سرطان خواهد شد

دکتر مخبر، مدیرعامل هلدینگ نسیم سالمت پاسارگاد ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص پروژه شهرک سالمت 
خاتم گفت: ش��هرک سالمت خاتم به مساحت ۱00 هکتار، در س��ه قطب آموزشی، خدماتی –رفاهی و درمانی-
س��المتی در حال احداث اس��ت. قطب درمانی- سالمتی ش��امل باغ گیاهان دارویی، اورژانس هوایی، کلینیک ها، 
بیمارس��تان ۱000 تختخوابی و ... اس��ت. در باغ گیاهان دارویی که حاصل دو سال مطالعه است، ۱0۱ نوع گیاه 
دارویی ارزنده قابل کش��ت اس��ت که در حال حاضر 36 گونه از آن در فضایی مدرن کش��ت شده  است که آماده 

فرآوری و تولید هستند. بزرگ ترین بخش در قطب خدماتی-رفاهی نیز ساخت یک هتل 5 ستاره است.
وی ادامه داد: بیمارستان خاتم با زیربنای حدود ۱80 هزار مترمربع، یک مرکز تخصصی در کشور است که در 
خاورمیانه مش��ابه آن را نداریم. فاز یک این بیمارستان با 650 تختخواب و زیربنای ۱20 هزار مترمربع، به زودی 
افتتاح خواهد شد. این فاز که کاماًل مجهز است و کلیه  بخش های تخصصی درمانی را شامل می شود، از بزرگ ترین 

بیمارستان کشور، از لحاظ زیربنا نیز بزرگ تر است.
وی تصریح کرد: بزرگ ترین مرکز تخصصی درمان سرطان کشور که عملیات احداث آن را آغاز کردیم، بخشی 
از طرح توسعه ساختمان بیمارستان است که به طور تخصصی، به یکی از اصلی ترین مراکز ارائه خدمات سرطان 
در کش��ور تبدیل خواهد ش��د. در این مرکز پیش��رفته ترین دستگاه های پزش��کی مرتبط که در سایر نقاط کشور 
وجود ندارند، تأمین خواهد شد که تعداد بسیاری از بیماران را از مراجعه به بیمارستان های خارج از کشور بی نیاز 

خواهد کرد.

محسن جالل پور
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران



فرصت امروز: رشد اقتصادی گروه صنعت در سال 97 به منفی 9.6درصد 
رسیده و بررسی ها نشان دهنده سیر نزولی ارزش افزوده بخش صنعت در 
س��ال های 96 و 97 اس��ت. این در حالی است که ارزش افزوده صنعت در 
زمستان سال 96 به 243.635 میلیارد ریال رسیده و در پاییز سال 97 این 
رقم برابر با 209.427 میلیارد ریال برآورد ش��ده است. بنابراین سوال این 
است که چرا صنعت بیشترین میزان رشد منفی در سال گذشته را کسب 
کرده و مهمتر از آن، آیا تحریم ها ریشه اصلی رشد منفی صنعت و کاهش 

ارزش افزوده آن بوده است؟
در پاس��خ به این سوال، مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش 
خود به بررس��ی عوامل اصلی رش��د منفی صنعت پرداخته و راهکارهای 
برون رفت این بخش از چالش های کنونی در س��ال 98 را شناسایی کرده 
است. به اعتقاد بازوی کارشناسی مجلس، فقدان استراتژی صنعتی، ضعف 
نه��اد حقوق مالکیت و فقدان ن��گاه صادرات محور، اصلی ترین چالش های 
س��اختاری و برون بنگاهی صنایع اس��ت. در همین ح��ال، تامین مالی و 
نقدینگی بنگاه ها توس��ط بانک ها و بازار س��رمایه ب��ه دلیل وجود مقررات 
و تفس��یرهای متعدد و شفاف نبودن فرآیند رسیدگی به شکایات در نظام 
بیمه ای کش��ور به مش��کالت صنایع افزوده است. از س��وی دیگر، ضعف 
دیپلماسی اقتصادی و تجاری و سودآوری فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه 
باعث ش��ده اس��ت صنعت در ایران، مورد کم لطفی صاحبان سرمایه قرار 
بگی��رد. در گزارش مرکز پژوهش ها، ش��ش چال��ش اصلی بخش صنعت 
شناس��ایی ش��ده و راهکارهای برون رفت از این چالش ها نیز معرفی شده 
اس��ت. به باور نهاد پژوهشی مجلس، امور گمرکی، نرخ ارز، محیط کسب 
وکار، نظام مالیاتی، نظام بیمه ای کشور و تامین مالی و نقدینگی واحدها، 

شش میدان مین بخش صنعت است.
تامین مالی و نقدینگی واحدها

تس��هیالت اعطایی بانک ها به بخش صنع��ت، تامین کننده نیاز آنان به 
نقدینگی و س��رمایه  در گردش نیس��ت. بر این اساس، مرکز پژوهش های 
مجل��س توصیه می کند که بانک مرکزی با ات��کا به ماده 46 قانون برنامه 
شش��م توس��عه بر اعطای تس��هیالت بانکی به بخش صنعت نظارت و از 
س��وی دیگر براس��اس قانون رفع موان��ع رقابت پذیر و ارتق��ای نظام مالی 
زمینه آزادی سازی وثیقه ها و ایجاد حساب ویژه تامین سرمایه در گردش 

واحدهای تولیدی را فراهم کند. نرخ گذاری دستوری اوراق صکوک توسط 
بانک مرکزی و س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، عدم الزام به رتبه اعتباری 
بنگاه و صکوک در بازار س��رمایه و فرآیند پیچیده و زمان بر انتش��ار اوراق 
صکوک از دیگر چالش های بنگاه های صنعتی اس��ت که در تامین مالی از 

بازار سرمایه معنا پیدا می کند.
نظام بیمه ای

وج��ود مقررات و تفس��یرهای متعدد بیم��ه ای نیز یک��ی از مهمترین 
چالش های کس��ب وکارهاس��ت. عدم اجرای کامل مصوب��ات که در قالب 
بازرس��ی مندرجات دفاتر قانونی از س��ال های قبل خود را نشان می دهد، 
از دیگ��ر چالش های جدی اس��ت که نظام بیمه ای برای کس��ب وکارهای 
صنعتی ایجاد کرده اس��ت. همچنین فرآیند رسیدگی به شکایات بیمه ای 
شفاف نیس��ت و دریافت فهرس��ت حق بیمه جاری کارکنان به پرداخت 
بدهی معوقه منوط شده است. عدم کفایت سرمایه بیمه های تجاری و نبود 
ابزارهای تضامین متنوع هم روند کار با بیمه را برای کسب و کارها دشوار 
کرده اس��ت، بنابراین مرکز پژوهش ها توصیه کرده در سال 98، برای رفع 
سریع چالش های بخش صنعت با نظام بیمه ای کشور، قوانینی چون ماده 
۱۱3 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان 
تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی اصالح شده 
و بند 4 تصویب نامه 50432 س��تاد فرماندهی اقتص��اد مقاومتی که بازه 
زمانی بررسی دفاتر قانونی را فقط یک سال از ارائه آخرین فهرست ارسالی 

کارفرمایان تعیین کرده، اجرایی کنند.
نظام مالیاتی

با تسویه مالیات خرید و فروش های نسیه و غیرنقدی سرمایه در گردش 
مودیان کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر به دلیل رفت و برگشت کاال بین 
مناطق آزاد تجاری و س��رزمین اصلی، قیمت ها در بازارهای رسمی دچار 
اخالل اس��ت. بر این اساس، نهاد پژوهشی مجلس توصیه کرده برای حل 
این دو چالش در س��ال 98، الیحه مالیات بر ارزش افزوده هرچه سریع تر 

تصویب شود.
محیط کسب وکار

سودآوری فعالیت های سوداگرانه و غیرمولد، ضعف در تعیین قاعده کاری 
برای تهاتر بین صادرکننده و واردکننده، ضعف دیپلماسی تجاری و اقتصادی، 

هدفمند نبودن سیاست های حمایتی، نبود ساختار روابط توسعه یافته بین 
سطوح مختلف بنگاهی کشور، افزایش ورود بنگاه های بزرگ به بازار داخل، 
تغییر مکرر و خلق الساعه سیاست ها و مقررات و زمان بر بودن صدور مجوز 
و عدم اجرای پنجره واحد از جمله مش��کالت ناش��ی از محیط کسب وکار 
در صنعت است. در همین حال، مرکز پژوهش  های مجلس اجرای ماده 57 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور، اجرای ماده 
24 و ۱6 قانون بهبود مس��تمر  فضای کسب وکار اجرای صحیح و نظارت 
ب��ر م��واد 9 و ۱0 یان قانون و اس��تفاده از ظرفیت م��اده 7 قانون حداکثر 
اس��تفاده از توان تولیدی و خدماتی کش��ور را برای رفع چالش های محیط 
کس��ب وکار و صنعت توصیه کرده است. از سوی دیگر، تسریع در تصویب 
قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر جمع درآمد می تواند به کاهش 
سودآوری فعالیت های سوداگرانه و هدایت سرمایه به بخش صنعت کمک 
کند. همچنین توسعه خوشه های صنعتی و شبکه سازی بین سطوح مختلف 
بنگاه ها و س��ازماندهی مجوزهای صنعتی از منظر حداقل مقیاس هم باید 
برای رفع چالش های محیط کسب وکار در بخش صنعت مدنظر قرار بگیرد.

نرخ ارز
اس��تفاده بی رویه و ناصحیح از کارت های بازرگانی از چالش های عمده 
بخش صنعت اس��ت. نوس��انات نرخ ارز به بی ثباتی قیمت مواد اولیه دامن 
زده و هزینه های تولید را افزایش داده است. صنایع طی یک سال گذشته 
مجبور به خرید ارز نیمایی شده اند، ارزی که کم عرضه شده است، لذا مرکز 
پژوهش های مجلس توصیه می کند که هرچه زودتر ش��کاف بین نرخ ارز 
غیررسمی و نیمایی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر رویه های موجود در 

اعتبارسنجی کارت های بازرگانی هم اصالح شود.
امور گمرکی

ترخیص کاالهای وارداتی خریداری ش��ده با ارز نیمایی طی یک س��ال 
گذش��ته بسیار زمان بر بوده و این مشکل در سال 98 همچنان باقی است. 
قطع شدن سامانه جامع امورگمرکی هم به مصائب ترخیص کاال و تجارت 
افزوده است. ارزش برخی کاالها به ویژه کاالهایی با فناوری باال در سامانه 
TSC ثبت و ویرایش نش��ده اس��ت. برای برون رف��ت از این چالش، مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس تس��هیل و تس��ریع فرآیند ترخی��ص کاال و اصالح 

روندهای موجود را توصیه کرده است.

بخش صنعت چگونه از رشد منفی خارج می شود؟

6 چالش صنعت ایران در سال 98

فرصت امروز: چند ماه پس از تکانه های ش��دید در اقتصاد ایران، به نظر می رسد 
بخش های مختلف اقتصاد آماده می شود تا از این موقعیت عبور کند و بهبود نسبی 
ش��اخص فضای کس��ب و کار در تهران نیز گویای این موضوع است؛ چنانچه نتایج 
تازه ترین طرح پایش کس��ب و کار در تهران و س��ایر مناطق ایران نش��ان می دهد 
وضعیت محیط کسب وکار استان تهران در زمستان ۱397 نسبت به پاییز ۱397 
بهبود یافته، اما نس��بت به زمستان ۱396 تضعیف شده است. مقایسه شاخص کل 
محیط کسب و کار استان تهران با کل کشور نیز نشان می دهد در مجموع محیط 
کس��ب و کار استان تهران نسبت به کل کش��ور مساعدتر است. بررسی مولفه های 
این شاخص هم نشان دهنده آن است که وضعیت اغلب مولفه  های پیمایشی استان 
تهران در زمس��تان ۱397 نس��بت به پاییز ۱397 مساعدتر شده و بیشترین بهبود 
عملکرد نیز مربوط به مولفه نحوه اس��تقبال مش��تریان از نوآوری و ابتکار در ارائه 

خدمات و محصول بوده است.

به گزارش ایسنا، جدیدترین بررسی های اتاق بازرگانی تهران نشان از آن دارد که 
شاخص کسب و کار در مجموع عوامل یک پیشرفت نسبی را در زمستان سال 97 
در قیاس با پاییز همین سال ثبت کرده است؛ این در حالی است که این شاخص در 

زمستان سالی که گذشت، در قیاس با زمستان سال 96 افت داشته است.
در این بررسی که 28 داده پیمایشی و 42 داده آماری بررسی شده نشان می دهد 
که وضعیت کس��ب و کار در تهران تقریباً در رده میانی استان های کشور قرار دارد 
و تهران در این ش��اخص، ۱5 استان را باالتر از خود و ۱4 استان را پایین تر از خود 

می بیند.
برای نتیجه گیری این ش��اخص اتاق بازرگانی با بررسی مجموع اعداد موجود در 
حوزه های مختلف یک شاخص را از یک تا ۱0 تعیین کرده که استانی با عملکرد ۱0 
بدترین وضعیت را دارد. در این میان شاخص کل محیط کسب و کار در زمستان 97 
در تهران به عدد 6.27 رسیده که در قیاس با پاییز همان سال کاهش 3.4 درصدی 

را نشان می دهد اما در مقایسه میان زمستان 97 با زمستان 96، این شاخص افتی 
8درصدی را به ثبت رسانده است.

در بررسی این عملکرد سیستان و بلوچستان با 6.6، البرز با 6.54 و کردستان با 
6.5 درصد نامساعدترین عملکرد را داشته اند و استان های گیالن با 5.67، آذربایجان 

غربی با 5.76 و زنجان با 5.92 درصد بهترین استان ها در این حوزه بوده اند.
در زمستان 97 وضعیت سه حوزه ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول 
به بازار، محدودیت دسترس��ی به حامل های انرژی و محدودیت دسترس��ی به آب 
نس��بت به پاییز 97، وضعیت نامس��اعدتری پیدا کرده اند. در حوزه نحوه استقبال 
مشتریان از نوآوری و ابتکار نیز با بهبود 23 درصدی بیشترین میزان رشد در فصلی 
که گذش��ت، به ثبت رس��یده اس��ت و پس از آن کمبود تقاضا در بازار، بی تعهدی 
طرف های قرارداد و رویه های س��ختگیرانه اداره ه��ای کار و بیمه تأمین اجتماعی، 

بیشترین بهبود را در قیاس با فصل پاییز 97 به ثبت رساندند.

بعد از مدت ها اختالف نظر بین دولت و مجلس در رابطه با نحوه افزایش حقوق 
کارکنان در سال 98، اکنون دولت می گوید »طبق قانون عمل کرده و اگر مجلس 
نظر دیگری دارد، قانون را عوض کند.« در این شرایط به نظر می رسد فعال کارکنان 
باید نظارگر چالش حقوقی بین دو طرف باش��ند تا تکلیف پرداخت های قانونی آنها 
مش��خص شود؛ جدالی حقوقی که ماه هاس��ت در جریان است و هنوز توافقی میان 

دولت و مجلس بر سر اجرای درست افزایش حقوق به دست نیامده است.
به گزارش ایسنا، ماه هاست که از زمان بردن الیحه بودجه به مجلس تا تصویب و 
اکنون اجرای آن افزایش حقوق کارکنان به هر دلیلی محلی برای اختالف نظر بین 
برخی نمایندگان و دولت بوده است. دولت که خود پیشنهاد افزایش یکسان حقوق 
کارکنان را تا 20درصد به مجلس برده بود، در نهایت با مخالفت نمایندگان و طی 
کردن مس��یری پرپیچ و خم با مصوبه افزایش 400 هزار تومانی به طور یکس��ان و 

افزایش تا سقف ۱0درصد در کنار آن مواجه شد و معتقد بود که این مصوبه به لحاظ 
کارشناسی منطقی نیست و باید به گونه ای دیگر باشد، ولی در نهایت تاکید شد که 

هر آنچه در مجلس به تصویب برسد را دولت اجرایی خواهد کرد.
نحوه پرداخت حقوق ها در س��ال ۱398، به نحوی پیش رفته که مجلس معتقد 
اس��ت »دولت مصوبه را به درس��تی اجرا نکرده و آنچه مدنظر آنها بوده، به حاشیه 
رفته اس��ت«؛ به ط��وری که برخی نماینده ها می گویند »انتظار داش��تند با مصوبه 
جدید حقوق، عدالت بین کارکنان اجرایی ش��ود و میزان افزایش به گونه ای باش��د 
که حقوق های با ارقام پایین در شرایط موجود اقتصادی مورد حمایت قرار بگیرند، 
اما آنچه دولت اجرا کرد به شکلی بود که برخی چهار تا پنج میلیون تومان افزایش 

حقوق دارد و برخی با دریافت های پایین، افزایش حقوق مناسبی نداشته اند.«
اخیراً حاجی بابایی، نماینده مجلس ضمن انتقاد از نحوه عملکرد سازمان برنامه و 

بودجه در پرداخت حقوق ها، گفته که آقایان می گویند قانونی به ما ابالغ ش��ده که 
هر طور که دل مان خواست، حقوق ها را افزایش دهیم و این متن بی آنکه در صحن 

علنی مجلس قرائت و تصویب شود، به دولت ابالغ شده است!
اما از سوی دیگر رئیس سازمان برنامه و بودجه که بارها تاکید کرده دولت مصوبه 
مجلس را اجرا کرده و تخلفی در آن ندارد، گفته است »آنچه مجلس برای افزایش 
حقوق کارمندان تصویب کرد، طبق تأیید دستگاه های نظارتی، دولت به درستی در 
مورد آن عمل کرده و اگر از آنچه اجرایی شده رضایتی وجود ندارد، نمایندگان قانون 
را عوض کنند و ما نیز آن را اجرا خواهیم کرد.« سخنان نوبخت به این اشاره دارد که 
به هیچ وجه در مصوبه مجلس درباره پلکانی، صعودی یا کاهشی بودن افزایش حقوق 
موضوعی مطرح نشده، پس بهتر است نمایندگان هم اینگونه در ذهن کارکنان دولت 

شبهه ایجاد نکنند که دولت افزایش حقوق را به درستی انجام نداده است.

نتایج پایش ملی محیط کسب و کار در زمستان سال گذشته

آیا فضای کسب و کار پایتخت بهتر شده است؟

از حقوق ها راضی نیستید، قانون را عوض کنید!

اختالف نظر دولت و مجلس بر سر افزایش حقوق ها

یادداشت

سردرگمی    اقتصاد

بحث تفکیک، ادغام و تجمیع وزارتخانه    ها که در 40 س��ال گذشته اتفاق 
افت��اده، نمی   تواند نقش چندانی در سیاس��ت    ها و امور وزارتخانه    ها داش��ته 
باش��د. کما اینکه اگر به همین دوران نگاهی بیندازیم، گاهی وزارتخانه    های 
تفکیک ش��ده موفقیت    هایی داش��تند و گاهی وزارتخانه    های تجمیع ش��ده و 
نمی   توان گفت صرف اینکه وزارتخانه    ها تفکیک و یا تجمیع شوند، موفقیت 
آنها تضمین می   ش��ود. موفقیت درواقع با راهبرد درست و مجموعه کوچک 
و کاربردی حاصل می   ش��ود، نه در تفکیک و تجمیع وزارتخانه    ها. مهم ترین 
اصلی که ما در کش��ور از آن غافل هستیم و به ویژه در مورد وزارتخانه    های 
اقتص��ادی از جان��ب آن صدمه جدی می   بینیم، این اس��ت ک��ه هنوز یک 
سیاس��ت اقتصادی درست را پس از 40 س��ال در پیش نگرفته ایم و بیشتر 
اقدامات، س��لیقه ای پیش رفته است و هیچ گاه با اصول علمی    و کارشناسی 
با راهبرد و اس��تراتژی مش��خص، اقتصاد را مدیریت نکرده ایم. در کشور ما 
نه اقتصاد سوسیالیس��تی حاکم است و نه اقتصاد آزاد یا رقابتی و یا اقتصاد 
بس��ته. شرایط تحریمی    این سردرگمی    را بیش��تر کرده است. از یک طرف 
بحث کوپنی کردن و س��همیه بندی مطرح می   ش��ود و از طرف دیگر، رقابت 
موردنظر اس��ت. به اعتق��اد نگارنده، چه در تجمیع و چ��ه در تفکیک، این 
مهم ترین مس��ئله اقتصاد ایران اس��ت که باید برای آن فکر اساس��ی کرد و 
سیاست گذاری صحیح داشت. همیشه آنچه که ذهنیت سیاست گذار ایجاب 
می   کند و عمال سلیقه و عالقه و دانش کسی که در رأس وزارتخانه، مجلس 
یا دولت اس��ت، اعمال و اجرا می   شود و خسارت سعی و خطای آنها متوجه 

مردم است.
آن زمان که این وزارتخانه صمت ادغام شد، نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران بودم. هم زمان س��ه وزارتخانه در کش��ور ادغام ش��د. دو وزارتخانه 
در صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، دو وزارتخانه در راه و شهرس��ازی و دو 
وزارتخانه در رفاه و امور اجتماعی تجمیع ش��دند. اتاق این موضوع را به 
طور جدی بررس��ی کرد. ادغام این وزارتخانه    ها هزینه س��نگینی داشت 
و گرفتاری    ه��ای ج��دی ایجاد کرد. همان زمان هم اعتقاد داش��تیم که 
به جای کاهش وزارتخانه    ها به نام برنامه توس��عه، بهتر اس��ت مسئوالن 
وزارتخانه    ها، ب��ه وزارتخانه    های مربوطه و ذی ربط منتقل ش��وند. عمال 
کاری که اتفاق افتاد، دو وزارتخانه با تمام وظایف و مسئولیت    های خود، 
در یک جا منتقل ش��دند و در واقع تجمیع انجام شد و در مجموع این 
امر با کار کارشناسی اتفاق نیفتاد. ما می   توانستیم مسئولیت    های وزارت 
صنعت یا بعضی از فعالیت    های وزارت بازرگانی را به برخی وزارتخانه    های 
مربوطه بدهیم. برای مثال، تنظیم بازار در حال حاضر، مس��ئولیت یک 
وزارتخانه است اما می   بینید که در تمام استان    ها، استاندار تنظیم بازار را 
راهبری می   کند و عمال وزارت کشور در آن نقش دارد و بخشی از آن در 
وزارت دادگستری و تعزیرات اجرا می   شود، بنابراین می   توانستیم تنظیم 
بازار را به وزارت کش��ور منتقل کنیم. همچنین وظایف سازمان توسعه 
تج��ارت که بخش بزرگی از وزارت بازرگانی ب��ود، عمدتا وظیفه وزارت 
امور خارجه اس��ت و در بسیاری از کش��ورها وزارت امور خارجه توسعه 
تجارت را انجام می   دهد. بسیاری از سفرای کشورهای مختلف می   گویند 
که ما اول س��فیر اقتصادی هس��تیم و بعد به امور سیاسی می   پردازیم. 
حت��ی وزیر امور خارجه اس��ترالیا ک��ه مالقاتی با ات��اق بازرگانی ایران 
داش��ت، می   گفت وزارت خارجه و وزارت اقتصاد در استرالیا ادغام شده 
و وزارتخانه مش��ترکی را ایجاد کرده است. بس��یاری از سفارتخانه    های 
کش��ورهای دیگر چه در ایران و چه در سایر کشورها، فعالیت اقتصادی 
پررنگ تری نس��بت به فعالیت سیاس��ی دارند. زمانی که من رئیس اتاق 
شدم، تا چندین ماه سفیران در نوبت مالقات بودند و من با مالقات اولین 
س��فرا فهمیدم که اهمیتی برای ات��اق بازرگانی ایران و بخش خصوصی 
قائل هس��تند و خود را س��فیر فعاالن اقتصادی کشورش��ان می   دانند تا 
سفیر مجموعه سیاست گذاری و سیاسی. بنابراین، بخشی از وظایف این 
وزارتخانه    ها می   توانس��ت به وزارت امور خارجه، وزارت کشور و یا حتی 
وزارت کش��اورزی محول شود. اگر احس��اس کنیم که بار وزارتخانه ای 
س��نگین است باید اول، برخی از مس��ئولیت    ها را به بخش خصوصی و 
تش��کل    ها واگذار کنیم. در دنیا معمول اس��ت که بسیاری از فعالیت    ها 
در تش��کل    ها، انجمن    ها و س��ندیکاها انجام می   شود. همچنین بخشی از 
مس��ئولیت    ها به وزارتخانه    های دیگری که در ارتباط با آن هستند، ابالغ 
ش��ود. عالوه بر این برخی از سیاست    ها و مجوزها و وظایفی که برعهده 
وزارتخانه    ها اس��ت، مانعی برای فعالیت اس��ت. باید این سلسله مراتب و 
بوروکراس��ی اداری برداش��ته ش��ود. برخی از این موارد به جهت ازدیاد 
نیرو در وزارتخانه    ها به وجود آمده اس��ت. یکی از مشکالت اصلی ما در 
وزارتخانه    ها این است که هر سیاستی که به وزارتخانه ای ابالغ شده، بعد 
از گذشت آن جریان یا وضعیت، ماندگار شده است. بسیاری از نهادها و 
وظایف وزارتخانه    ها برای زمان جنگ، تحریم و یا صلح اس��ت و بسیاری 

از آنها امروز اضافه است.
برخ��ی دلیل می   آورن��د که تفکیک ب��ه موفقیت در تنظی��م بازار کمک 
می   کن��د، اما به اعتقاد نگارنده این موضوع به تفکیک و یا تجمیع وزارتخانه 
ارتباطی ندارد، بلکه سیاس��ت    های غلط فضای بازار را آش��فته می   کند. سال 
گذش��ته مش��کالتی در تنظیم بازار به وجود آمد. وقت��ی ارز 4200 تومانی 
اعالم می   ش��ود و نرخ ارز در کش��ور بس��یار باالتر از این رقم اس��ت، عمال 
فض��ا آماده می   ش��ود تا رانت و سوءاس��تفاده و هر نوع تخلف��ی در این فضا 
ص��ورت بگیرد. باید قوانین ش��فافی در کش��ور حاکم باش��د. وقتی قوانین 
ش��فاف اس��ت و صادرات و واردات کاال در فضای رقابتی انجام شود، نیازی 
به تنظیم بازار وجود نخواهد داش��ت. در چهار س��ال دولت یازدهم، س��تاد 
تنظیم بازار تشکیل نشد و رئیس جمهور هیچ گاه به قیمت گذاری ورود نکرد. 
زیرا فضا مناس��ب تر بود و قیمت    ها متعادل بود و سیاس��ت    های درست تری 
وجود داش��ت. همچنین تورم یک رقمی    ش��ده بود. وقتی شرایط به سمتی 
می   رود که جری��ان غلط تصمیم گیری تورم را به وج��ود می   آورد، تعزیرات 
و مس��ائل امنیتی در کش��ور حاکم می   ش��ود. در نهایت اینکه، تجمیع و یا 
تفکی��ک وزارتخانه    ها را رمز موفقیت نمی   دانم. موفقیت در کوچک س��ازی، 
واگذاری، تقس��یم وظایف و تسهیل امور است. تصدیگری از اموری است که 
باید به بخش خصوصی واگذار ش��ود. ممکن اس��ت در زمانی خاص، شرکت 
و یا مجموعه ای در وزارتخانه ایجاد شده تا بخشی از کمبودها جبران شود، 
اما با رفع آن ش��رایط، این مجموعه    ها ماندگار ش��دند و روز به روز به حجم 
و مدی��ران وزارتخانه اضافه ش��ده اس��ت. امروز این مجموعه    ه��ا باری برای 
وزارتخانه    ه��ا هس��تند. وزارتخانه رفاه و امور اجتماعی تعداد بس��یار زیادی 
بنگاه اقتصادی دارد که هم باید بنگاه داری کند، هم باید از کارگر دفاع کند 
و هم باید اشتغال ایجاد کند. تناقضی هم که در وزارتخانه    ها دیده می   شود، 

ناشی از بار سنگین مسئولیت    های بی جایی است که برعهده دارند.
منبع: اتاق تهران

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

محسن جالل پور
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران

دوشنبه
10 تیر 1398

شماره 1341



فرصت امروز: سمت و سوی اقتصاد ایران در یک سال گذشته سبب شده بخش 
مس��کن نیز همانند بس��یاری از بخش های اقتصادی و تولیدی دچار مشکل شود. 
تحریم ها، کاهش فروش نفت، کاهش ارزش پول ملّی و س��ایر مش��کالت اقتصادی 
در یک س��ال گذش��ته سبب تشدید مش��کل تولید و عرضه مسکن در کشور شده 
اس��ت. با افزایش قیمت مس��کن فاصله بیش��تری بین اس��تطاعت خانوار و قیمت 
مس��کن ایجادشده به نحوی که سهم وام های مس��کن در توانمندسازی مالی خانوار 
به خصوص در کالنش��هرها به شدت کاهش یافته اس��ت. از سوی دیگر، فعالیت های 
بدون محدودیت سوداگران مسکن، وضعیت پرتالطم اقتصاد مسکن را وخیم تر کرده 
که این مس��ئله به دنبال نوسان های ش��دید ارز و سکه در یک سال گذشته شدت 

بیشتری پیدا کرده است.
در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس در سلس��له گزارش هایی به بررس��ی 
چالش ها و راهکارهاي رونق تولید در سال 98 پرداخته و در تازه ترین گزارش خود بر 
بخش مسکن متمرکز شده است. در یک کالم، به اعتقاد بازوی کارشناسی مجلس، 
مهم ترین راهکارهایی که می تواند راهگشای مشکالت بخش مسکن در سال »رونق 
تولید« باشد، افزایش سقف وام و اولویت پرداخت به خانه اولی ها در راستای کاهش 
شکاف استطاعت و قیمت است. همچنین تأمین سهم بیشتر در توانمندسازی اقشار 
متوسط برای خانه دار شدن، وضع مالیات بر عایدی و معامالت مکرر مسکن جهت 
محدودسازی داللی و س��وداگری و کمک به متقاضیان واقعی از دیگر راهکارهایی 

است که در گزارش مرکز پژوهش ها به آن اشاره شده است.
بازار مسکن چگونه به هم ریخت؟

وضعیت اقتصادی کشور در یک سال گذشته با خروج آمریکا از برجام و بازگشت 
تحریم های یک جانبه و فش��ار به سایر کش��ورهای جهان از سوی آمریکا به منظور 
محدودیت تعامالت اقتصادی و تالش برای انزوای ایران دستخوش تحوالت زیادی 
ش��ده اس��ت. محدود کردن صادرات نفت ای��ران به عنوان یک��ی از رکن های مهم 
درآمدهای دولت و همچنین برداشتن معافیت های خرید نفت از ایران توسط سایر 
کشورها سبب اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر به کشور شده است. افزایش قیمت 
ارز و کاهش ارزش پول ملّی و تالطم زیاد بازار ارز و س��که به تش��دید مش��کالت 
اقتصادی کش��ور منجر ش��ده و شکاف طبقاتی بین اقش��ار جامعه را تشدید کرده 
است. درنتیجه این سیاس��ت ها با ایجاد رکود در بخش های مختلف تولیدی، رشد 

اقتصادی کش��ور دچار افت ش��د و هم زمان با باال رفتن نرخ تورم و افزایش هزینه 
کاالهای اساس��ی و مصرفی زندگی، رفاه بسیاری از اقشار جامعه از لحاظ معیشتی 
تحت تأثیر قرار گرفته که موجب نارضایتی عموم مردم شده است. با ادامه یافتن و 
شدیدتر شدن تحریم ها و فشارهای خارجی بسیاری از سیاست های دولت در جهت 
حل مشکالت اقتصادی بی نتیجه ماند و دولت ملزم به اتخاذ سیاست ها و راهکارهای 

متفاوت و تأثیرگذارتری جهت برون رفت از رکود شده است.
بخش مس��کن در این شرایط در هم پیوندی با تحوالت شدید سایر بازارها نظیر 
ارز و سکه، بعد از سال ها ثبات نسبی بازار مسکن، دستخوش یکی از سنگین ترین 
امواج افزایش قیمتی )افزایش دو برابری در یک سال( شده است. نوسان های ماهیانه 
قیمت مس��کن کماکان بر این ارتباط بین بازارها داللت می کند، هرچند به لحاظ 

تعداد معامالت، کاهش شدید تعداد معامالت شرایط رکود را نشان می دهد.
وضعیت کلی مسکن چطور است؟

در پنج سال گذش��ته، تولید مسکن با کاهش بسیاری مواجه بوده به گونه ای 
که به پایین ترین حد آمار ش��روع احداث واحدهای مسکونی جدید در ۱0 سال 
اخیر رسیده است و شکاف تولید و عرضه مسکن متناسب با نیاز و تقاضای بازار 
نبوده است. به لحاظ قیمت نیز بعد از یک دوره چندساله ثبات نسبی قیمت ها 
از ابتدای س��ال ۱397 تاکنون، رشد ش��دید قیمت تا بیش از دوبرابر را داشته 
اس��ت. عوامل بسیاری بر این افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار بوده که عالوه بر 
تأثیر رکود س��ال های گذشته و کاهش تولید که یکی از عوامل قابل پیش بینی 
افزایش قیمت بوده اس��ت، از عوامل دیگر آن می توان به نوس��ان های بازارهای 
موازی ازجمله ارز و س��که اشاره کرد. با افزایش تورم و کاهش سود سپرده های 
بانکی در سال گذشته بخش عمده ای از نقدینگی کشور به سمت بازارهایی که 
می توانند باعث حفظ ارزش س��رمایه ش��وند ازجمله مسکن، ارز و سکه حرکت 
کرد که افزایش قیمت ها را تش��دید کرد. درواقع حرکت مس��کن از سمت یک 
کاالی مصرفی به س��مت یک کاالی سرمایه ای و معامالت پرسود آن در غیاب 
مالیات های کنترل کننده سبب تشویق داالن و سوداگران به فعالیت در این بازار 
و دامن زدن به نابسامانی آن شده است. در کنار این عوامل، موضوع مهم دیگر 
تأثیرگذار بر بازار مسکن عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است. براساس 
سرشماری سال ۱395 کل مسکن موجود در کشور حدود 25.4 میلیون واحد 

بوده اس��ت که از این تعداد حدود 22.8 میلیون واحد مس��کونی دارای سکنه و 
حدود 2.6 میلیون واحد خالی است.

تعداد کل خانوارها نیز در این سال 24 میلیون خانوار بوده که با در نظر گرفتن 
واحدهای مسکونی دارای سکنه، شاخص خانوار در هر واحد مسکونی برابر با ۱.06 
اس��ت که نش��ان می دهد حدود 2.۱ میلیون خانوار بدون مسکن مستقل هستند. 
ش��اخص خانوار در واحد مسکونی یک ش��اخص کّمی است که هرچه به عدد یک 
نزدیک تر باشد تناس��ب بین تعداد خانوار با تعداد واحد مسکونی را نشان می دهد. 
بدین ترتیب با احتس��اب مسکن خالی )کل مسکن موجود در کشور برابر با 25.4 
میلیون واحد اس��ت( این ش��اخص به زیر یک می رسد و نش��ان می دهد که تعداد 
واحدهای مس��کونی موجود در کشور با احتساب مس��کن خالی پاسخگوی تعداد 

خانوار موجود است.
نیاز به مسکن به متغیرهایی مانند تعداد ازدواج و خانوار تشکیل شده، واحدهای 
نیازمند نوسازی در بافت فرسوده که هر ساله به تعداد آنها افزوده می شود و انباشت 
تقاضا از سال های پیش بستگی دارد. بر این اساس با توجه به ثبت حدود 700 هزار 
ازدواج در س��ال و حدود ۱70 هزار طالق که بخش��ی از آن نیز به تقاضای مسکن 
اضافه می ش��ود و همچنین س��کونت حدود یک سوم جمعیت شهرنشین کشور در 
بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی، نیاز سالیانه مسکن در کشور حدود 800 
هزار واحد مس��کونی است درحالی که متوسط تولید سالیانه حدود 350 هزار واحد 
مسکن در پنج سال اخیر بوده که پاسخگوی تقاضای موجود در بازار نیست. وجود 
حدود 2.6 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه که ۱0درصد از کل مسکن موجود 

در کشور را تشکیل می دهد نیز قابل تأمل بوده و نیاز به چاره اندیشی دارد.
روند تغییرات قیمت مس��کن در 20 سال گذشته همواره به صورت صعودی بوده 
که در برخی س��ال ها به ویژه از س��ال ۱390 به بعد ش��یب تندتری گرفته است و 
براس��اس آمار منتشرشده از س��وی دفتر اقتصاد و برنامه ریزی مسکن وزارت راه و 
شهرس��ازی و همچنین آمار بانک مرکزی، افزایش ۱04درصدی قیمت مسکن در 
س��ال ۱397 رخ داده اس��ت. نکته مهم دیگر افت تعداد معامالت مس��کن در سال 
گذش��ته و روند کاهشی آن از نیمه دوم س��ال ۱397 تا اواخر آن است. درمجموع 
معامالت انجام ش��ده در س��ال ۱397 نسبت به س��ال ۱396 در شهر تهران حدود 

30درصد کاهش داشته است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از چالش های بخش مسکن در سال »رونق تولید«

بازار مسکن به کدام سو می رود؟
یادداشت

امیدواری مردم برای خانه دار شدن

ابالغ طرح مس��کن اقساطی توسط دولت می تواند در بین افرادی 
ک��ه به دلیل مش��کالت مال��ی و بح��ران اقتصادی به وج��ود آمده 
نمی توانند برای خرید مس��کن اقدام کنند امیدواری ایجاد کند و با 
این امید که بتوانند به جای پرداخت اجاره، اقساط خانه را پرداخت 
کنند و روزی خانه دار ش��وند مبالغی را پرداخ��ت کنند. این چنین 
طرح های��ی برای بهب��ود وضعیت اعتماد جامعه ه��م مثبت ارزیابی 
می شود البته بر تعداد آنها هم باید اضافه شود. نباید فراموش کنیم 
که مسکن به صورت مستقیم به حدود ۱50 شاخه صنفی و صنعتی 
متصل اس��ت و اگر بازار ساخت وس��از مس��کن در کشور با گذشتن 
از رک��ود فعلی، رونقی دوباره بگی��رد می توانیم پیش بینی کنیم که 
وضعیت اش��تغال هم رش��د قابل توجهی خواهد داشت و به نوعی از 
بحران کنونی خارج خواهد ش��د. سیاس��ت های وزی��ر جدید راه و 
شهرس��ازی دولت تدبیر و امید می توان��د به خروج از بحران اقتصاد 
کش��ور کمک کند زیرا پس از طرح موس��وم به مس��کن مهر که در 
دولت نهم و دهم در دس��تور کار قرار داش��ت و ب��ه نظر می آید که 
نتیجه خوبی به همراه نداش��ت، بازار مسکن ایران در سراشیبی رها 
ش��د و اکنون دولت با چنین طرح هایی می تواند آب رفته را به جوی 
بازگرداند. به نظر من هنوز آنقدر که برخی ناامیدانه از اقتصاد ایران 
حرف می زنند، دیر نشده است و همین خبرهای خوبی که در مورد 
ابالغ طرح مسکن اقساطی منتشر شده است در بین مردم امیدواری 
ایجاد کرده اس��ت ولی به نظر من در این طرح یک مش��کلی وجود 
دارد و آن اینکه طبقه کارگر برای خانه دار شدن جایی در این طرح 
ندارد که برای حمایت از اقش��اری که در این جنگ اقتصادی ضربه 
دیده ان��د باید فک��ری بکنند و آنها را هم در کن��ار کارمندان دولت 
قرار دهد. به این نکته هم توجه داش��ته باش��ید که مس��کن نسبت 
به س��ال های گذشته آنقدر گران شده اس��ت که درواقع خریداران 
اصل��ی در ب��ازار خریدوفروش ملک حضور بس��یار کم رنگی دارند و 
می توان به جرات گفت بس��یاری از معامالت کنونی به دست دالالن 
و س��رمایه داران انجام می گیرد که طرح مذک��ور با باال بردن تعداد 
خانه های��ی که می تواند در بازار معامله ش��ود قیمت ه��ا را به اندازه 
چش��مگیری کاهش خواهد داد و اجرای این ط��رح می تواند اولین 

قدم در کاهش قیمت خانه و بازگشت رونق به بازار مسکن باشد.
در وضعیت کنونی اقتصادی کشور به نظر تنها راه خانه دار شدن مردم 
همین اجاره به ش��رط تملیک اس��ت زیرا با باال بودن نرخ سود وام های 
بانکی ش��هروندان تمایلی برای استفاده از این خدمات بانک ها ندارند. 
اگر حاکمیت می خواهد در این وضعیت اقتصادی که هر روز محاصره 
تحریم ها تنگ تر و تنگ تر می شود امیدی به جامعه تزریق کند باید به 
اجرایی شدن طرح هایی این چنین سرعت ببخشد و همچنین دولت هم 
باید به تعداد چنین طرح های رفاهی اضافه کند ولی مسئوالن باید دقت 
داشته باشند که این موضوعات باید برای همه مردمی که به هر نوعی 
دس��تمزد می گیرند باش��د و بین کارمند و کارگر هیچ تقسیمی ایجاد 
نکنند زیرا خود دولت همواره اعالم می کند که می خواهد چابک سازی 

کند و بخش هایی را به بخش خصوصی واگذار کند.

کاهش قیمت مسکن تهران از کدام مناطق آغاز شد؟
سکته بازار مسکن در شرق پایتخت

در آخری��ن ماه از فصل بهار، اولین نش��انه های افت بازار مس��کن از 
ش��رق تهران بروز کرد؛ خرید و فروش در پرمعامله ترین مناطق شرق 
پایتخت نس��بت به اردیبهشت ماه تقریباً نصف شد و دو منطقه نیز به 
رش��د منفی قیمت رسید. به گزارش ایسنا، بازار مسکن، بهار سال 98 
را با دو پیش نش��انه از ورود تدریجی به دوران رکود به پایان رساند. با 
اینکه قیمت مس��کن شهر تهران به عنوان شهر پیشتاز در سیکل های 
رون��ق و رکود کش��وری ام��الک از مرز ۱3 میلیون توم��ان عبور کرد، 
عالئ��م هش��داردهنده پیش رک��ود در این بازار خود را نش��ان داد. در 
ش��رایطی که سرعت افزایش قیمت مسکن در شهر تهران کاهش پیدا 
کرده، کارشناسان، صعود مالیم قیمت تا پایان فصل تابستان و سپس 
ورود به دوره رکود را محتمل ترین گزینه در بازار مسکن می دانند. در 
خردادماه ۱398 قیمت مسکن تهران نسبت به فروردین ۱396 معادل 
۱94درصد رش��د نشان داده که مقدار اندکی از رشد بازار ارز، پایین تر 
است و به همین دلیل چشم انداز اندکی برای افزایش تا پایان تابستان 
را پی��ش روی خود می بیند. خردادماه ۱398 میانگین قیمت مس��کن 
ش��هر تهران به ۱3 میلیون و 300 هزار تومان در هر متر مربع رس��ید 
که نسبت به خرداد سال قبل ۱04درصد و نسبت به اردیبهشت امسال 
4.9درصد افزایش نش��ان داد. این در ش��رایطی است که تورم ماهیانه 
مل��ک به کمت��ر از نصف کاهش یافت؛ چرا که اردیبهش��ت ماه قیمت 
مس��کن ش��هر تهران نس��بت به ماه قبل از آن ۱2.5درصد رشد کرده 
بود. با اینکه در خردادماه اکثر مناطق با رش��د قیمت مواجه ش��دند و 
منطقه ۱0 رکورددار باالترین افزایش س��الیانه با ۱34درصد بود، نبض 
رش��د قیمت در مناطق دارای معامالت سفته بازانه، کند شد. کمترین 
میزان رشد سالیانه قیمت در منطقه ۱ با 89 درصد به ثبت رسید. اما 
نکته قابل تأمل، رش��د منفی ماهیان��ه در مناطق ۱4 و ۱5 در جنوب 
شرقی تهران بود. در شرایطی که اردیبهشت ماه امسال میانگین قیمت 
مس��کن در منطق��ه ۱4 بالغ ب��ر 9میلیون و 880 ه��زار تومان بود در 
خردادماه به 9 میلیون و 520 هزار تومان رس��ید. معامالت این منطقه 
نی��ز که در اردیبهش��ت ماه 700 فقره ب��ود در خردادماه به 366 فقره 
تقریب��اً معادل نصف ماه قبل کاهش یافت. در منطقه ۱5 نیز میانگین 
قیمت در اردیبهش��ت م��اه 7 میلیون و ۱00 هزار توم��ان بود که در 
خردادم��اه به 7 میلیون تومان رس��ید. معامالت نی��ز از 542 فقره در 
اردیبهش��ت ماه به 299 فقره در خردادماه کاهش یافت. همچنین در 
منطقه 4 تورم ماهیانه مس��کن تنها 0.7 درصد ب��ود. قیمت آپارتمان 
در ای��ن منطقه پهناور که محله هایی همچون پاس��داران، تهرانپارس، 
جوادیه، حکیمیه، خاک سفید، سوهانک، شمس آباد، شمیران نو، قنات 
کوث��ر و لویزان را در خود ج��ای داده از میانگین متری ۱4 میلیون و 
۱00 هزار تومان در اردیبهش��ت ماه به ۱4 میلیون و 200 هزار تومان 
در خردادماه رس��ید. این کمترین میزان رشد ماهیانه در این منطقه از 
آذرماه ۱396 تاکنون بوده است. میزان معامالت نیز از ۱۱۱5 فقره در 

اردیبهشت ماه به 896 فقره کاهش یافت.
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جواد نوفرستی
اقتصاددان

مس��تاجران س��اکن ش��هر تهران از افزایش نرخ های اجاره نس��بت به 
خردادماه می گویند و در عین حال خبر می دهند که با پیش��نهادات فعلی 
صاحبخانه ها امکان اجاره خانه در محله ای که سال ها در آن زندگی کرده اند 
را ندارد. آنها می گویند معلوم نیست شیب تند افزایش اجاره بها قرار است 
ما را تا چند کیلومتر از محله ای که س��ال ها در آن س��اکن بوده و زندگی 

کرده ایم دور کند.
به گزارش ایرنا، افزایش نرخ های اجاره نسبت به خردادماه تنها با گذشت 
ح��دود دو هفته از آغ��از فصل نقل و انتقاالت مس��تأجران را نگران کرده 
است و به اعتقاد کارشناسان ادامه افزایش اجاره بها تا نیمه تابستان کوچ 

جمعیت بیشتری از مستأجران را از تهران شامل می شود.
براس��اس آمارهای موجود اجاره بها در پایتخت 20 تا 50درصد نس��بت 
به تیرماه سال گذش��ته افزایش یافته است، اما آمار بانک مرکزی افزایش 

میانگین 23درصد را نشان می دهد.
بیشتر مس��تأجران امسال در سررس��ید قرارداد خود با مشکل افزایش 
ناگهانی قیمت اجاره مواجه هستند؛ چراکه بازار اجاره مسکن در کشور به 
لحاظ سنتی از بازار پول تبعیت می کند و این موضوع، وضعیت نامناسبی 
را برای مس��تأجران به وجود آورده اس��ت و بر این اساس هر زمان که نرخ 
دالر و ش��رایط پول در بازار تغییر پیدا می کند اجاره مسکن مانند قیمت 

سایر کاالها و خدمات افزایش می یابد.
یک خانواده فرهنگی در یکی از بنگاه های غرب پایتخت به خبرنگار ایرنا، 
گفت: به دلیل پیشنهاد افزایش 40درصدی نرخ اجاره بها نتوانستیم قرارداد 
اجاره خود را تمدید کنیم و حدود دو هفته است که دنبال فایل مناسبی 

هستیم که مناسب درآمد ماهانه یک خانواده فرهنگی باشد.
وی با توضیح اینکه موعد پایان قرارداد ما تیرماه است، گفت: فایل های 
اجاره ای که تا خرداد ماه امسال با قیمت 20درصدی افزایش داشت اکنون 
جهش قیمت 30درصدی را از سرگذرانده و معلوم نیست شیب تند افزایش 
اجاره بها قرار است ما را تا چند کیلومتر از محله ای که سال ها در آن زندگی 

می کردیم دور سازد.
به گفته این مس��تأجر، مالکان خانه ها بدون اینک��ه به ارزش خانه های 

خود اضافه کنند، قیمت ها را چند برابر کرده اند طوری که امس��ال مجبور 
هس��تیم خانه بازسازی نشده را به قیمت یک خانه نوساز در سال گذشته 

رهن کنیم.
وی می گوید: بیش��تر صاحبخانه ها می گویند ارزش ملک افزایش یافته 
اس��ت و برای حفظ ارزش ملک در براب��ر کاهش ارزش پول ملی، افزایش 

اجاره بها امری بدیهی است.
برنامه های چهارگانه وزارت راه برای حمایت از مستأجران

معاون مس��کن وزیر راه و شهرسازی چند روز پیش از بررسی برنامه ای 
چه��ار بندی برای کنترل نرخ اجاره بها خبر داده و گفت: معافیت مالیاتی 
موجران در صورت تنظیم دوس��اله قراردادهای اجاره، تش��کیل مؤسسات 
اس��تیجاری و ورود استارت آپ های قانونی به حوزه رهن و اجاره بخشی از 

این برنامه است.
مازیار حسینی از مجموعه طرح هایی خبر داده است که اکنون با هدف 
کنترل بازار اجاره در وزارت راه و شهرس��ازی بررس��ی می شود. وی گفته 
اس��ت: با بررسی 27 سال گذش��ته به این نتیجه رسیدیم که معموالً نرخ 
اجاره با تورم عمومی به روز ش��ده و هماهنگ بوده است و در حال حاضر 
هم باید با نرخ تورم و نه قیمت مسکن افزایش یابد، بنابراین افزایش اجاره 

بها در حد نرخ تورم باید باشد.
مع��اون وزیر راه افزود: در طرح حمایتی برای مس��تأجران نخس��ت به 
دنبال این هس��تیم که تبصره ۱۱ ماده 53 قانون مالیات های مس��تقیم را 
اصالح کنیم که یک مکانیزم تش��ویقی برای موجران است. این اصالحیه 
هفته آینده در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد؛ در صورت 
تصویب در دولت و مجلس به عنوان ابزار تش��ویقی مالیاتی برای موجران 
استفاده خواهد شد. حسینی درخصوص جزییات این اصالحیه گفت: اگر 
موجران قرارداد اجاره را دو ساله منعقد کنند تا ۱50 متر در تهران و 200 

متر در سایر شهرها از پرداخت مالیات معاف می شوند.
تشکیل مؤسسات استیجاری برای تنظیم قرارداد اجاره

او ط��رح دوم را تش��کیل مؤسس��ات اس��تیجاری تحت م��اده 2 قانون 
س��اماندهی تولید و عرضه مس��کن دانس��ت و گفت: مس��تأجران در هر 

جابه جایی کلی متضرر می ش��وند بر همین اس��اس با تش��کیل مؤسسات 
اس��تیجاری که قراردادهای اجاره را تنظیم می کنند سعی داریم به سمت 
دوساله شدن قراردادهای اجاره برویم. این مؤسسات شباهتی به بنگاه های 
امالک فعلی ندارند و حتی بخشی از وظایف این مؤسسات تعمیر خانه های 

اجاره داده شده است.
معاون مس��کن وزیر راه و شهرسازی س��ومین طرح وزارت راه را آوردن 
استارت آپ ها در حوزه رهن و اجاره اعالم کرد و گفت: با آمدن استارت آپ ها 
پای کار شفافیت وارد حوزه قراردادها می شود ضمن اینکه با خالقیت هایی 

که دارند می تواند بسیاری از مشکالت را در این حوزه حل کند.
به گفته حسینی قبل از ورود استارت آپ های قانونی به حوزه مسکن الزم 
اس��ت بانک اطالعاتی قوی ای از میزان قراردادها و نقل و انتقال ها داش��ته 
باشیم تا اطالعات غلط و قیمت های فضایی وارد این استارت آپ ها نشود و 

منبع موثقی برای اعالم قیمت ها وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه متأسفانه اکنون همه معامالت نقل و انتقال مسکن ثبت 
نمی شود، گفته است: هر چقدر بانک اطالعاتی بهتری داشته باشیم قدرت 
تصمیم گیری ما افزایش می یابد ضمن اینکه با داشتن مکانیزمی که دیتای 
واقعی وارد سیستم های استارت آپی می کند می توانیم معامالت شفاف تری 

در حوزه مسکن داشته باشیم.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از نامه به معاون اول رئیس جمهوری 
در همین راستا خبر داد و گفت: در این نامه خواستار آن شدیم که مصوبه 
دولت مبنی بر الزام ثبت کلیه خرید و فروش ها و قراردادهای اجاره تبدیل 
به الیحه و مصوبه قانونی شود تا مردم همه قراردادهای مسکن اعم از خرید 

و فروش و اجاره را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برساند.
حس��ینی با بیان اینکه وزارت راه به دنبال تعیین س��قف اجاره نیست، 
گفت: ما از ابزار مالیات می توانیم برای تشویق موجران استفاده کنیم و به 

دنبال دخالت در رابطه بین موجر و مستأجر نیستیم.
وی تولید مسکن انبوه را بخش دیگری از برنامه وزارت راه برای کنترل 
قیمت اجاره بها دانست و گفت: بخشی از خانه هایی که در طرح اقدام ملی 

ساخته می شوند می تواند در اختیار بازار اجاره قرار بگیرد.

آیا توانمندسازی مستاجران، از کوچ اجباری جلوگیری می کند؟

4 برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران
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وزیر اقتصاد:
 با حساب های بانکی اجاره ای

برخورد می شود
وزی��ر اقتصاد از برخورد با حس��اب های بانکی اجاره ای خبر 
داد و گف��ت اراده و برنامه جدی برای مقابله با حس��اب های 
بانک��ی اج��اره ای داریم و این حس��اب ها شناس��ایی و با آنها 

برخورد می شود.
فرهاد دژپسند درباره برنامه های در دست اجرا برای مقابله 
با حس��اب های بانک��ی اجاره ای که با هدف پولش��ویی و فرار 
مالیاتی انجام می ش��ود، گفت: در حال شناس��ایی و مقابله با 

حساب های بانکی اجاره ای هستیم.
او با بیان اینکه آماری از این حس��اب های اجاره ای نداریم، 

تاکید کرد: باید با این نوع حساب ها برخورد شود.
به گزارش ایرنا، در ماه های اخیر، میزان اجاره حس��اب های 
بانک��ی با هدف پولش��ویی، فرار مالیاتی و کالهبرداری رش��د 
زی��ادی یافته اس��ت؛ به طوری ک��ه اجاره کنن��دگان، ماهانه 
ب��ه ازای هر حس��اب بانکی مبل��غ 2 تا 4 میلی��ون تومان به 

افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می کنند.
جزییات اجاره حساب های بانکی

متقاضیان این نوع حس��اب ها، افراد بی اط��الع و یا نیازمند 
را ب��ا دادن وعده ه��ای ج��ذاب ترغیب به ای��ن کار می کنند. 
اجاره دهندگان حس��اب باید یک حس��اب بانکی با موجودی 
خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، 
همراه بانک و سایر اطالعات الزم را در اختیار متقاضیان قرار 
دهند، اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان 
حس��اب نمی دانند چه معامالت و نق��ل و انتقاالتی از طریق 

حساب های بانکی آنها در حال انجام است.
مبلغ اجاره حس��اب متغیر اس��ت اما به طور میانگین برای 
اجاره کردن هر حس��اب بانکی در هر هفته 500 هزار تومان 
تا یک میلیون تومان پرداخت می ش��ود، البته افراد می توانند 
چند حس��اب بانکی به متقاضی اجاره دهند که براس��اس آن 
میزان اجاره نیز چندین برابر می ش��ود. با توجه به مش��کالت 
اقتص��ادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حس��اب های 
بانکی خود اس��تقبال کرده و جس��ت وجویی کوتاه در فضای 

مجازی نشان دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.
دالیل رونق حساب های اجاره ای

در ماه ه��ای اخیر پس از اعم��ال محدودیت های قانونی در 
تراکنش های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته 
اس��ت. همچنین افزایش نظارت بان��ک مرکزی برای مقابله با 
پولش��ویی نیز باعث تش��دید این تخلفات شده، زیرا متخلفان 
ترجیح می دهند تراکنش های مالی غیرقانونی خود را از طریق 

حساب های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.
علت دیگر گس��ترش این نوع حس��اب های اجاره ای، تالش 
برخی فعاالن اقتصادی برای فرار مالیاتی اس��ت. بدین طریق 
این افراد می توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت 
مالیات ف��رار کنند اما عواقبت آن برعهده اجاره  دهندگان این 

حساب ها خواهد بود.
آماری از ش��مار حس��اب های اجاره ای در دست نیست، اما 
جس��ت وجویی کوتاه در فضای مجازی نش��ان دهنده رونق رو 
به گس��ترش این تجارت سیاه است. افرادی که اقدام به اجاره 
دادن حساب های بانکی خود کرده اند، توجهی به کالهبرداری 
و پولش��ویی هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند 
ک��ه این موضوع دیر ی��ا زود می تواند گریبان ش��ان را بگیرد. 
براس��اس قان��ون، دارندگان حس��اب بانکی باید پاس��خگوی 
کالهبرداری میلیاردی و س��ایر تخلفاتی باشند که به نام آنها 
انجام ش��ده اس��ت، بنابراین مس��ئولیت قانونی و حقوقی هر 
تخلفی که از طریق این حس��اب های اجاره ای انجام می شود 

برعهده دارندگان حساب خواهد بود.

بانکنامه

فرصت امروز: برق ارزان قیمت، مهمترین مولفه در اس��تخراج بیت کوین اس��ت و 
این عملیات غیرقانونی در حالی در ایران فراگیر شده که وزارت نیرو بارها نسبت به 
آن واکنش نشان داده است. گفته می شود افزایش 7 درصدی مصرف برق ناشی از 
افزایش فعالیت اس��تخراج کنندگان بیت کوین در ایران است. این درحالی است که 
پیشتر یک خبرگزاری مدعی شده بود که حتی چینی ها هم به واسطه برق ارزان در 

حال استخراج بیت کوین در ایران هستند.
همین امر باعث ش��ده تا بلومبرگ در تازه ترین گزارش خود، ماجرای اس��تخراج 
بیت کوی��ن در ایران را مورد بررس��ی قرار دهد. طبق گ��زارش بلومبرگ، تولید هر 
بیت کوین معادل مصرف س��االنه 24 خانه در تهران برق مصرف می کند یا معادل 
مصرف برق یک خانه در تهران به مدت 24 سال است. یارانه هر کیلووات برق نیز 5 
هزار ریال است، یعنی تولید یک واحد بیت کوین حدود 350 میلیون ریال با یارانه 

دولتی هزینه می برد یا حدود 2700دالر.
بیت کوی��ن در آخری��ن قیمت گذاری ها در هفته گذش��ته ۱۱770 دالر در ایران 
معامله شده که 38درصد در تیرماه و بیش از 200درصد به صورت ساالنه افزایش 
داش��ت. بر این اساس اس��تخراج هر واحد بیت کوین 8300 دالر یا به عبارتی ۱08 
میلیون تومان در ایران درآمد دارد. بلومبرگ همچنین مدعی ش��ده است ایرانی ها 
ب��رای دور زدن تحریم های آمریکا ب��ه ارزهای مج��ازی روی آورده اند، چراکه این 

تحریم ها دسترسی آنها را به ارز کم کرده است. 
در همین خصوص، خبرآنالین در گزارش��ی به بررس��ی دس��تگاه اس��تخراج ارز 

دیجیتال و چگونگی ورود آن به ایران پرداخته است.
این تجارت نه قانونی است و نه غیرقانونی

به تازگی پای یک دس��تگاه جدید به ایران باز ش��ده است. اگر با زبان قدیمی تر 
بخواهیم سخن بگوییم می توان از این دستگاه ها به عنوان دستگاه چاپ پول نام برد. 
در غیر این صورت باید نام آن را ماینر گذاشت؛ دستگاه استخراج ارز دیجیتال. کافی 
است جستجوی کوتاهی داشته باشید تا با انبوه شرکت های ارائه دهنده خدمات در 
این حوزه آش��نا شوید. مسئول فروش دس��تگاه ماینر در یکی از شرکت های غرب 
تهران، در پاس��خ به س��واالتی درباره نحوه کارکرد دس��تگاه گفت: از وقتی داستان 
مصرف برق به گوش مردم رسیده مراجعه برای خرید این دستگاه ها افزایش یافته 

است.
او در جواب این پرسش که آیا دستگاه ها به صورت غیرقانونی وارد ایران می شود یا 
خیر؟ گفت: غالبا این دستگاه ها از گمرک ترخیص می شوند البته تحت نام »سرور« 
نه »ماینر«. کش��ور مبدأ این دس��تگاه ها نیز چین اس��ت البته ش��رکت هایی چون 

سامسونگ نیز برخی قطعات را تولید می کنند یا تحت لیسانس دارند.
به گفته وی، به دلیل خأل قانونی موجود، این دستگاه ها فاقد گارانتی هستند اما 

خدمات پس از فروش دائمی به آنها ارائه می شود .
چاپ پول در خانه

مش��اور فروش یکی از ش��رکت ها وقتی می خواهد از مزایای خرید این دس��تگاه 
بگوید، تاکید دارد، یک دس��تگاه را در خانه روشن می گذاری و روزانه 9 تا ۱0 دالر 
درآمد خواهی داش��ت. وی توضیح نمی دهد ساکنان خانه با صدای بلند دستگاه ها 
چه باید بکنند. صدای دس��تگاه های ماینر چیزی شبیه جاروبرقی است، نکته مهم 
اینجاست که این دستگاه ها باید 24 ساعته روشن باشند و کاربر گاهی موارد اعالمی 

را چک کند. البته هنوز پای دستگاه ها به لحاظ صدای بلند آن به خانه ها چندان باز 
نش��ده است اما مکان هایی که از برق رایگان بهره می برند، هدف استخراج کنندگان 
ارز دیجیتال محسوب می شوند، مساجد، مدارس و البته کارخانه های تعطیل شده.

برخورد با استخراج کنندگان ارز دیجیتال
یک پای داس��تان اس��تخراج کنندگان ارزهای دیجیتال به برخوردهای قضایی و 
پلیسی گره خورده است. برخورد با مزرعه استخراج ارز مجازی در کردستان، کشف 
دستگاه های قاچاق در لنجی در بوشهر، کشف دستگاه های ارز دیجیتال در اتوبوسی 
در زنجان، کش��ف انبار دستگاه های اس��تخراج ارز دیجیتال در کرج ، 78 دستگاه 
استخراج بیت کوین که برق آن نیز به طور غیرمجاز از طریق ترانس فشار قوی تأمین 
می شد در خراسان شمالی کشف و ضبط شد. اینها مشتی از خروار اخبار متعددی 
اس��ت که این روزها در خصوص استخراج ارزهای مجازی و نحوه برخورد با آنها بر 

خروجی خبرگزاری ها قرار گرفته است.
قاچاق سوخت با ارز دیجیتال

حاال در ش��رایطی که قاچاق سوخت ش��امل بنزین و گازوییل از ایران به بحرانی 
جدی تبدیل ش��ده اس��ت، وزیر نیرو از ش��کل تازه قاچاق س��وخت خبر می دهد. 
بحران غم انگیز خروج فیزیکی س��وخت از ایران هنوز راه حلی نیافته است که پای 

قاچاقچیانی بی رد پا به داستان باز شده است.
وزیر نیرو در این خصوص می گوید استخراج بیت کوین با برق یارانه ای با قاچاق 
س��وخت برابر اس��ت چرا که برای هر واحد بیت کوین 72 کیلووات س��اعت انرژی 
مصرف می ش��ود و این معادل قاچاق گازهای مصرف شده برای تولید انرژی است. 
همای��ون حائ��ری معاون برق و ان��رژی وزیر نیرو نیز در این خصوص گفته اس��ت: 
استخراج رمزارزها از جمله استخراج بیت کوین با سوخت فسیلی یارانه ای و با هزینه 

صنعت برق نوعی قاچاق انرژی الکتریکی است.
همای��ون حائری ادامه داد: هم اکنون در کش��ور عده ای با بهره گیری از س��وخت 

فس��یلی یاران��ه ای و هزینه های یاران��ه ای صنعت برق اقدام به اس��تخراج رمزارزها 
همچ��ون بیت کوین می کنند که این کار اگر ب��ه صورت پنهانی و بدون پایش برق 

مصرفی هم باشد، می تواند مفهوم قاچاق انرژی را در اذهان القا کند.
قیمت دستگاه های ماینر در ایران

اگر قصد سفارش دستگاه ماینر را داشته باشید باید بین 2۱ روز تا 50 روز صبر 
کنید. 80درصد مبلغ دستگاه باید به شرکت فروشنده پرداخت شود و پس از طی 
این دوره که دوره س��فارش دس��تگاه از کشور مبدأ و غالبا چین است صبر کنید تا 
دستگاه از راه برسد. هرچه مدت استخراج دستگاه یا »تراهش« باالتر باشد، درآمد 
ایجادی باالتر خواهد بود. همچنین قیمت دستگاه های ماینر در ایران بین 9 تا حدود 
26 میلیون تومان است. به عنوان مثال یک دستگاه ماینر با قیمت حدود 9 میلیون 
تومان، ماهانه 68 هزار تومان برق مصرف می کند و درآمدی در حدود 2 میلیون و 
249 هزار تومان ایجاد می کند. در عین حال دس��تگاهی با نرخ 25 میلیون تومان 
با مصرف ماهانه 90 هزار تومان برق، می تواند درآمدی در حدود 2 میلیون و 8۱2 
هزار تومان ایجاد کند. مصرف برق دستگاهی با قیمت ۱5 میلیون تومان، 68 هزار 
تومان و درآمد ایجادی از آن 3 میلیون تومان است. سایر دستگاه ها نیز وضعیتی در 
این رنج دارند اما نکته اینجاست که تحویل دستگاه مستلزم پرداخت هزینه ای بین 

2 تا 5 میلیون تومان خواهد بود.
ح��اال وزارت نی��رو از تدوی��ن برنامه ای ب��رای تعیین تعرفه ب��رق مصرفی برای 
اس��تخراج کنندگان ارز مجازی می گوید. بررس��ی های بانک مرکزی در حال انجام 
اس��ت. طبق قانون کنونی این اقدام از منظر بانک مرکزی ممنوع اعالم شده است. 
وزارت ارتباطات نیز مس��ئولیت پیاده س��ازی ارز دیجیتال ایران را عهده دار است، با 
این حال کشف دستگاه های استخراج ارز مجازی یا ماینر در جای جای ایران نشان 
می ده��د حرک��ت بین قانون و بی قانون��ی از مدت ها قبل اغاز ش��ده و آنها که باید 

سودهای هنگفتی را در این دوره در جیب جای داده اند.

استخراج ارز دیجیتال معلق در فضای قانون و بی قانونی

دستگاه های خانگی چاپ پول چگونه وارد ایران می شود؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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سلطانی نژاد از توسعه تجارت با همسایگان از مسیر بورس 
کاال خبر داد

ورود اوراق طالی آب شده به بورس کاال
مدیرعامل بورس کاالی ایران از اقدامات برای انتش��ار اوراق بهادار مبتنی بر 
محصوالت کشاورزی مانند زیره، پسته، خرما یا حتی طالی آب شده خبر داد.

حامد س��لطانی نژاد در گفت وگو با ایِبنا با اش��اره به روند رو به رش��د توسعه 
معامالت اوراق بهادار مرتبط با کاالها در چند سال گذشته گفت: در این راستا 
موضوعات دیگری نیز در دس��تور کار ق��رار دارد؛ به  عنوان مثال اقداماتی برای 
انتش��ار اوراق بهادار مبتنی بر محصوالت کش��اورزی مانند زیره، پسته، خرما یا 
حتی طالی آب شده در جریان است. مدیرعامل بورس کاالی ایران با بیان اینکه،  
پیش بینی می شود بازار آتی بورس  کاال در سال های آینده پیشرفت های بسیار 
خوبی داشته باشد، افزود: در این زمینه در تالشیم تا صندوق های سرمایه گذاری 
کاالیی و بازارهای آتی را هم توسعه دهیم. او با اشاره به اینکه پیش بینی می شود 
بازار آتی بورس  کاال در سال های آینده پیشرفت های بسیار خوبی داشته باشد، 
اظهار داش��ت: در مقابل اما در مورد صندوق های س��رمایه گذاری با مش��کالت 
زیادی مواجه هستیم. البته هم اکنون محدودیت هایی که برای صدور مجوزهای 
جدید برای تاسیس صندوق های سرمایه گذاری جدید ایجاد شده جلوی توسعه 
بازار صندوق های س��رمایه گذاری را گرفته اس��ت. س��لطانی نژاد گفت: اگر این 
محدودیت ها وجود نداش��ت، بدون شک هم اکنون صندوق های سرمایه گذاری 
در طال آنقدر بزرگ ش��ده بودن��د که تنه به تنه بس��یاری از بازارها می زدند و 
رشد بس��یار زیادی کرده بودند، اما این محدودیت ها روند توسعه صندوق ها را 
متوقف کرده اس��ت. وی اف��زود: به طور کلی باید گفت یکی از مش��کالت بازار 
آتی مباحث تقنینی اس��ت؛ یعنی با وجود اینکه سازمان بورس و مجموعه بازار 
س��رمایه معامالت اوراق آتی را به رس��میت می شناس��ند، اما این کافی نیست 
و نیاز به این اس��ت که مراجع باالتر نیز از فواید و س��ازوکار این نوع معامالت 
آگاهی داشته باشند؛ به همین دلیل شاید بهتر باشد که جایگاه تقنینی ابزارهای 
مالی از قوانین صرف بازار س��رمایه به قوانین باالدس��تی هم منتقل ش��ود و در 
آنج��ا هم برای همه مکات��ب حقوقی و قانونی ما این فهم ایجاد ش��ود که این 
ابزار مفید و س��ودمند هستند. سلطانی نژاد همچنین با اشاره به اقدامات بورس 
کاالی ایران در دو سال گذشته در راستای توسعه روابط با کشورهای همسایه 
گفت: در نخستین گام قرار است روابط تجاری ایران و عراق از طریق بورس کاال 
توس��عه پیدا کند و در این زمینه مذاکرات س��طح باالیی هم انجام شده است. 
مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره به اینکه هم اکنون ارزش صادرات ایران به 
عراق به 8میلیارد دالر رس��یده است، افزود: این امکان وجود دارد که با توسعه 
همکاری ها حجم صادرات ایران به عراق افزایش یابد. وی با بیان این مطلب که 
در بخش بین الملل ریل گذاری ها و هدف گذاری های خوبی در بورس کاال انجام 
شده است، اضافه کرد: مراحل مطالعاتی برای توسعه روابط اقتصادی با عراق به 
مراحل نهایی رسیده است و به زودی همکاری ها و روابط بورس کاال با بازار عراق 
توسعه پیدا خواهد کرد. سلطانی نژاد در توضیح بخش های موردنظر برای توسعه 
همکاری های تجاری اذعان داش��ت: برنامه های مختلفی برای ایجاد زیرساخت 
تبادالت تجاری طراحی ش��ده اس��ت که از جمله این موارد می توان به تشکیل 
بورس مشترک با عراق یا ایجاد زیرساخت هایی برای ساخت انبار کاال اشاره کرد.

نماگربازارسهام

در نشست روز جمعه کمیسیون مشترک برجام در وین، عملیاتی شدن اینستکس 
اعالم شد و شمارش معکوس برای پردازش اولین تراکنش آن آغاز شد. البته ایران 
معتقد است هنوز دستاوردهای کمیس��یون برجام با آنچه موردنظرش بوده فاصله 
قابل توجهی دارد، اما بازهم یک گام روبه جلو محسوب می شود و بازارهای طال، ارز و 

سرمایه با روی خوش به همین گام روبه جلو واکنش نشان دادند.
در نخستین جلسه معامالتی پس از اعالم خبر عملیاتی شدن اینستکس، فعاالن 
بازار ارز تهران با انتظار کاهش یا تثبیت قیمت ارز فعالیت خود را آغاز کردند چراکه 
عملیاتی ش��دن اینستکس در حالت خوش بینانه می تواند به افزایش فروش نفت و 
به تبع آن رش��د درآمدهای ارزی منجر ش��ود که در این صورت می تواند به عرضه 

بیش ازپیش ارز در بازار دامن بزند و کف های پایین تری برای قیمت ارز بسازد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، خوش بینی بازار ارز به آینده در معامالت روز 
یکشنبه مشهود بود و قیمت اغلب ارزها با افت نسبی همراه شد آن هم در شرایطی 
که در گش��ایش بازار، نرخ فروش دالر در صرافی های بانکی، به عنوان ابزار مدیریتی 

بانک مرکزی در بازار، نسبت به پنجشنبه بدون تغییر اعالم شده بود.
در معامالت این روز و تا لحظه تنظیم این گزارش، قیمت فروش هر دالر آمریکا 
در صرافی بانکی ۱2 هزار و 944 تومان و در ش��بکه صرافی ۱3 هزار و ۱00 تومان 
ثبت ش��د که نسبت به روز پنجش��نبه افت کمی را تجربه می کند و قیمت مابقی 
ارزه��ای مورد معامله در بازار تهران نیز به همین نس��بت ب��ه کاهش کمتر از یک 

درصد مواجه شده است.
ترمز رشد قیمت طال کشیده شد

پیرو عقب نش��ینی قیم��ت در بازار ارز، فعاالن بازار طال و مس��کوکات طال نیز با 
کاهش قیمت ها مواجه ش��دند و افت 0.5 ت��ا یک درصدی قیمت طالی ۱8 عیار و 
قیمت انواع سکه را تجربه کردند. در معامالت روز یکشنبه در حالی ترمز رشد قیمت 
طال کش��یده شد که در هفته گذشته به واسطه رشد قابل توجه قیمت جهانی طال، 
قیمت طال در بازار داخلی توانس��ته بود در مقابل کاهش قیمت ارز داخلی مقاومت 
کند و ثبات خود را حفظ کند، اما روز یکشنبه در شرایطی که بازارهای جهانی در 
تعطیلی به س��ر می برد، قیمت طالی داخلی در واکنش به افت نسبی قیمت ارز و 

خوش بینی حاصل از عملیاتی شدن اینستکس وارد روند کاهشی شد.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی نیز 4 میلیون و 550 هزار تومان قیمت خورد که 
نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته کاهشی 220 هزار تومانی را نشان می دهد. 
هر قطعه س��که تمام بهار آزادی هم 4 میلیون و 770 هزار تومان معامله ش��د. نیم 
سکه و ربع سکه نیز به ترتیب به قیمت 2 میلیون و 373 هزار تومان و یک میلیون 

و 572 هزار تومان اعالم شد.
شاخص بورس عقب نشینی کرد

در معامالت بازار س��رمایه نی��ز به عنوان یکی از اثرپذیرترین بازارهای کش��ور از 
تحوالت و اخبار سیاس��ی، هرچند به واس��طه خوش بینی به گشایش های اقتصادی 

از طریق عملیاتی شدن اینستکس، استقبال معامله گران از خرید در گشایش بازار 
نسبتاً مشهود بود و در همان اولین ساعت از معامالت، شاخص کل را به باالی 250 
هزار واحد رساند، اما در میانه جلسه معامالتی به تدریج فشار فروش در بازار بیشتر 
ش��د و بخشی از رشد شاخص را خنثی کرد. در پایان هم شاخص بورس 44 واحد 

افت داشت و به رقم 248 هزار و 532 واحد رسید.
البته منفی شدن قیمت سهام در معامالت چند شرکت بزرگ و شاخص ساز بازار 
که اتفاقاً در هفته گذش��ته از عوامل اصلی رشد خیره کننده شاخص کل بودند نیز 
در کم رمق ش��دن معامالت بازار سرمایه در جلسه معامالتی یکشنبه بی تأثیر نبود. 
شرکت هایی نظیر فوالد مبارکه سپاهان، گسترش نفت و گاز پارسیان و گروه مپنا 

از جمله شرکت هایی بودند که تأثیر منفی بر شاخص کل بورس تهران داشتند.
بورس چگونه از ثبت رکورد جدید باز ماند؟

فعاالن بازار سهام در هفته گذشته شاهد رشد فزاینده ای بودند، اما علی رغم اینکه 
روز یکش��نبه و در اواسط ساعات معامالتی بورس، نماگر اصلی توانست وارد کانال 

جدید شود، در نهایت افت کرد و از ثبت رکورد جدید بازماند.
به گزارش ایسنا، در این روز در بورس تهران ۱63 سهم با افزایش قیمت و ۱70 
سهم با کاهش قیمت رو به رو شدند در عین حال در فرابورس ایران ۱04 سهم رشد 

قیمت را تجربه کردند و 88 سهم با افت مواجه شدند.
روز یکشنبه با باز شدن معامالت بورس تهران شاخص کل بازده نقدی و قیمتی 
روند صعودی را ادامه داد و توانست برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه کانال 250 
هزار واحدی را پش��ت س��ر بگذارد، اما در ادامه این ش��اخص با افت رو به رو شد و 
نسبت به آخرین روز معامالتی هفته گذشته 44 واحد پایین تر نشست و در نتیجه 

از ثبت نهایی رکورد جدید باز ماند.
اما شاخص کل هم وزن به رشد خود ادامه داد و با افزایش 226 واحد در تراز 58 
هزار و 590 واحدی ایس��تاد، اما ش��اخص آزاد شناور نیز با ۱87 واحد کاهش عدد 
280 هزار و 92 واحدی را تجربه کرد. شاخص بازار اول و بازار دوم نیز هر کدام به 

ترتیب 24 و ۱27 واحد رشد را تجربه کردند.
مخابرات ایران، پتروش��یمی خارک، پتروشیمی پارس و سرمایه گذاری غدیر هر 
کدام به ترتیب 232، ۱۱9، 95 و 94 واحد تأثیر افزایش��ی روی ش��اخص های بازار 
داشتند. در طرف مقابل فوالد مبارکه اصفهان، گسترش نفت و گاز پارسیان، گروه 
مپنا و ایران خودرو سعی کردند شاخص های بازار را به سمت پایین هدایت کنند به 
طوری که هر کدام از شرکت های نام برده 2۱5، ۱64، ۱35 و 9۱ واحد تأثیر کاهشی 

روی نماگرهای بازار داشتند.
در گروه خودرو بسیاری از سهم ها با کاهش قیمت رو به رو شدند و ایران خودرو 
به عنوان تاثیرگذارترین نماد خودرویِی در بازار سرمایه با صف فروش مواجه شد و 

نزدیک به 5درصد در قیمت آخرین معامله کاهش داشت.
رش��د ش��اخص کل هم وزن در مقابل افت نماگر اصلی بازار بیانگر این است که 

ش��رکت های کوچک تر نسبت به ش��رکت های بزرگ تر با رشد مواجه شدند. ارزش 
معامالت نیز نش��ان می داد که گروه س��یمان، آهک و گچ با ارزش معامالتی معادل 
۱32.5 میلیارد تومان بیش��ترین ارزش معامالت بورس را به خود اختصاص دادند، 
به طوری که معامله گران توانس��تند بیش از 30۱ میلیون س��هم و اوراق مالی را در 

این گروه داد و ستد کنند.
ارزش معامالت بورس تهران مجموعاً عدد ۱.۱89 میلیارد تومان را تجربه کرد و 
حجم معامالت به عدد 3.2 میلیارد سهم و اوراق مالی رسید. آیفکس نیز با ۱5 واحد 
رش��د به روند افزایش��ی خود ادامه داد و عدد 3۱94 را تجربه کرد. ارزش معامالت 
فراب��ورس ایران تا رقم 75۱ میلیارد تومان ب��اال رفت و حجم معامالت به رقم ۱.4 

میلیارد سهم و اوراق مالی رسید.

قیمت سکه ریخت، شاخص بورس از ثبت رکورد جدید باز ماند

روی نسبتا خوش بازارها به عملیاتی شدن اینستکس
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برنامه ای برای افزایش قیمت نان وجود ندارد
دبیر س��تاد تنظیم بازار اعالم کرد که پیش��نهادات اتحادیه نانوایان برای 
افزایش قیمت نان در حال بررس��ی اس��ت، ام��ا فعاًل هی��چ برنامه ای برای 

اجرایی کردن این پیشنهاد وجود ندارد.
س��ال های گذشته همواره مساله افزایش قیمت نان مطرح بوده و یک بار 
هم که در س��ال ۱396 س��تاد تنظیم بازار افزایش قیمت نان را ابالغ کرد، 
رئیس جمه��وری پس از چن��د روز این تصمیم را برگردان��د و مصوبه را لغو 
کرد، البته در سطح شهر قیمت نان طی سال های گذشته بدون مصوبه و با 

بهانه های مختلف افزایش یافته است.
در این ش��رایط در پی اعالم بی��ژن نوروزمقدم -رئی��س اتحادیه نانوایان 
س��نتی- مبنی بر احتمال افزایش قیمت رسمی نان، عباس قبادی - معاون 
وزی��ر صنع��ت، معدن و تجارت و دبیر س��تاد تنظیم ب��ازار - در این باره به 
ایس��نا، گفت: هنوز هیچ تصمیم و برنامه ای برای افزایش قیمت نان نداریم 
و تنها پیش��نهادات اتحادیه نانوایان برای بررسی افزایش هزینه های تولید و 

تجدیدنظر در قیمت نان، در حال بررسی است.
وی افزود: همه اتحادیه ها می توانند در شرایطی که هزینه های تولیدشان 
افزایش یافته اس��ت، پیشنهادات و آنالیز قیمت خود را به ستاد تنظیم بازار 
اعالم کنند. این پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید، برای 

افزایش قیمت آنها تصمیم گرفته خواهد شد.
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی با تاکید بر اینکه موضوع افزایش قیمت نان 
جدی نیس��ت، اظهار داشت: اگر بخواهیم قیمت نان یا هر کاالی دیگری را 
افزای��ش دهیم، قطعاً پس از بررس��ی های الزم آن را به اطالع مس��ئوالن و 
رئیس جمهوری می رسانیم تا همچون گذشته ناهماهنگی در افزایش قیمت 

نان به وجود نیاید، اما هنوز هیچ تصمیمی برای این موضوع وجود ندارد.

قیمت مصوب مرغ ثابت ماند
س��تاد تنظیم ب��ازار بر تداوم تخصی��ص ارز 4200 تومانی ب��رای واردات 

نهاده های موردنیاز برای تولید مرغ تاکید کرد.
به گزارش ایس��نا به نقل از وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، در پی ارائه 
درخواس��تی از سوی وزارت جهاد کش��اورزی درخصوص اصالح نرخ جوجه 
یک روزه و گوش��ت مرغ از س��وی وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار 
ب��ا تاکید ب��ر حمایت توأمان از بخش های تولی��د و مصرف مقرر کرد وزارت 
جهاد کشاورزی نسبت به تأمین، توزیع و نظارت حداکثری بر رعایت قیمت 
مص��وب عرضه نهاده ها اقدام کن��د و مدیریت بازار به گونه ای صورت گیرد تا 
از رسیدن کاال به دست مرغداران با حذف واسطه های غیرضروری اطمینان 

حاصل شود.
در این نشس��ت که به ریاس��ت عباس قبادی - دبیر س��تاد تنظیم بازار و 
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت - برگزار شد، اعضای 
س��تاد تنظیم بازار بر فرآیند ص��دور فاکتور در حلقه ه��ای مختلف زنجیره 
تولید مرغ تاکید کردند. این حلقه ها ش��امل فرآیند تولید جوجه یک روزه، 
فروش مرغ زنده، مرغ کشتارش��ده توسط کش��تارگاه ها، مراکز توزیع عمده 
و خرده فروش��ان اس��ت. به این ترتیب تکالیف تعیین شده برای دستگاه های 
نظارتی مس��ئول، طبق تصمیمات پیشین س��تاد تنظیم بازار بار دیگر مورد 

تاکید قرار گرفت.
دستگاه های نظارتی مسئول در این راستا سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی های استان ها اعالم 

شده است.
بدیهی اس��ت دستگاه های مس��ئول فقط مس��ئول کنترل صدور فاکتور 
خواهند بود و س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، س��ازمان 
تعزی��رات حکومتی و وزارت جهاد کش��اورزی مکلف هس��تند ضمن رصد و 
پایش مس��تمر میزان جوجه ریزی مطابق با نیاز ب��ازار و تحقق الزامات بازار 
رقابت��ی، گزارش الزم برای اتخ��اذ تصمیمات آتی را ب��ه دبیرخانه کارگروه 

تنظیم بازار ارائه کنند.
س��تاد تنظیم ب��ازار با تاکید بر ت��داوم تولید مرغ و پیش��گیری از نیاز به 
واردات، مق��رر ک��رد در صورت بروز حاش��یه زی��ان ب��رای تولیدکنندگان 
در زم��ان کاهش قیمت فروش، قیمت کف حمایتی مرغ توس��ط س��ازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری دستگاه های مسئول و 

تشکل های مربوطه محاسبه و به دبیرخانه ارائه شود.
همچنین شرکت پشتیبانی امور دام مکلف است از همه ظرفیت های خود 
برای جمع آوری مرغ مازاد بازار اس��تفاده کند. پیش بینی ش��ده اس��ت وجه 
ریالی قیم��ت خرید مرغ در حداقل زمان ممکن پرداخت تا انگیزه فروش و 

تحویل کاال به دولت کاهش نیابد.
قیمت خرید مرغ گرم کش��تار روز درب کش��تارگاه به ازای هر کیلوگرم 
۱۱ هزار و 500 تومان تعیین ش��د و هزینه های تبعی بعدی شامل شرینگ 
پک، انجماد و حمل و نگهداری بعد از خرید برعهده شرکت پشتیبانی امور 

دام خواهد بود.
برای جلوگیری از واس��طه گری فروش نهاده ها انج��ام تهاتر خرید مرغ با 
تحویل نه��اده مطابق با میزان جوجه ریزی و با رعایت س��همیه بندی نهاده 
اعالم��ی وزارت جهاد کش��اورزی در چارچ��وب دس��تورالعمل ابالغی وزیر 
جهاد کش��اورزی و تعهد مصرف و عدم فروش نهاده از س��وی فروش��ندگان 

)تولیدکننده مرغ( خواهد بود.

اخبـــار

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت حل مش��کالت تورم، بیکاری جوانان، فقر، 
مش��کالت معیشتی مردم و بس��یاری موارد دیگر مستلزم این است که تولید در 

مملکت جدی گرفته شود.
به گزارش تسنیم، رضا رحمانی با بیان اینکه مقام معظم رهبری شعار محوری 
سال را رونق تولید تعیین فرمودند که یک انتخاب هوشمندانه و استراتژیک بود، 
افزود: خوش��بختانه یک فرصت جدید با تعیین شعار مزبور در سطح کشور ایجاد 

شده که باید مغتنم شمرده شود.
وی همچنی��ن اظهار داش��ت: معظم له با اش��رافیت کامل ب��ه این موضوع که 
راهکار رفع مش��کالت اساسی کش��ور در توجه به تولید اس��ت این نامگذاری را 

انجام داده اند.
وزی��ر صنع��ت، معدن و تجارت گفت: ت��ورم، بیکاری جوانان، فقر، مش��کالت 
معیش��تی مردم، توسعه و تقویت اقتصاد ملی و بسیاری موارد دیگر مستلزم این 

است که تولید در مملکت جدی گرفته شود.
وی اف��زود: تمامی همکاران و بدنه کارشناس��ی در مجموع��ه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به منظور تحقق بخش��ی به ش��عار محوری س��ال پای کار آمدند 
و س��از و کارهای الزم را در محورهای مختلف همچون حفظ تولید فعلی، فعال 
کردن ظرفیت های خالی، فعال س��ازی واحدهای غیرفعال و توس��عه فعالیت های 

موجود تدوین کردند.
رحمانی اظهار داش��ت: به طور کلی با ابالغ این سیاس��ت ها و برنامه ها ساخت 
داخ��ل در صنایع مختلف از قبیل فوالد، پتروش��یمی، س��یمان، خودرو، صنایع 
غذایی، کاش��ی و س��رامیک، لوازم خانگی، پوش��اک و در بسیاری رشته ها جدی 
گرفته ش��د و اکنون یک نهضتی در زمینه س��اخت داخل در کش��ور ایجاد شده 

است.
وی گف��ت: کااله��ای وارداتی که توان س��اخت داخل دارند ام��روز در اولویت 

داخلی سازی قرار گرفته اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رونق داخل  سازی 
ضم��ن تامین کاالها، قطعات و تجهیزات مورد نیاز در کش��ور می  تواند در بحث 
اش��تغال افزایی، قطع وابس��تگی به خارج، خروج ارز از مملکت و . . . بسیار موثر 
باشد. وی در ادامه با بیان اینکه ایران به لحاظ صنعتی و معدنی از ظرفیت و توان 
تولید قابل توجهی برخوردار است، اظهار داشت: هم اکنون در خیلی از رشته های 

صنعتی تولیدات کشور بیش از مصرف داخلی است.
رحمانی گفت: صادراتی که هم اکنون در این حوزه انجام می ش��ود با حجم باال 

بوده و ارزآوری خوبی برای کشور به همراه دارد.
وی در ادامه تعداد ش��اغالن حوزه صنعت، معدن و تجارت را سرجمع بیش از 
۱0 میلی��ون نفر اعالم کرد و افزود: صنعت به عنوان »تولید« بخش مولد اقتصاد 
محس��وب و بخش های دیگ��ر مانند خدمات و بازرگانی هم��ه برمبنای این مهم 

فعال می شوند.

وزیر صنعت: تولید در کشور باید جدی گرفته شود

مج��ری طرح گن��دم وزارت جهاد کش��اورزی با ابراز نگران��ی از کاهش خرید 
تضمین��ی گندم به دلیل قیمت ارزان گفت پیش��نهاد مجل��س مبنی بر افزایش 
قیم��ت خرید تضمین��ی گندم به ازای هر کیلوگرم 2500 تومان باید به ش��دت 

دنبال شود.
به گزارش تس��نیم، اسماعیل اسفندیاری پور افزود: پیش بینی می شود در سال 

زراعی جاری ۱4 تا ۱4،5 میلیون تن گندم در کشور برداشت شود.
وی همچنین اظهار داش��ت: تاکن��ون 3میلیون و 650 هزار تن گندم به روش 

خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کش��اورزی گفت: خوشبختانه 95درصد بهای 

گندم مورد خریداری از ابتدای فصل برداشت تا به امروز از سوی دولت پرداخت 
شده است. وی در ادامه افزود: به طور کلی هم براساس قیمت های جهانی و هم 
از نظر س��ابقه طوالنی کش��ت و کار گندم در کش��ور همیشه بین قیمت گندم و 

جو تفاوت بوده است.
اس��فندیاری پور اظهار داش��ت: هم اکنون محصول جو در بازارهای جهانی 50 
دالر از گندم ارزان تر اس��ت، اما در ایران جو برخالف بازارهای جهانی گران تر از 
گندم اس��ت که این روند در نهایت تمام مع��ادالت را بهم خواهد ریخت چراکه 
نشتی گندم در بخش سایر مصارف به ویژه تعذیه دام و طیور بیشتر خواهد شد 

که جای نگرانی دارد.

وی در ادام��ه تاکید کرد: پیش��نهاد مجل��س مبنی بر افزای��ش قیمت خرید 
تضمین��ی گن��دم به ازای هر کیلوگرم 2هزار و 500 تومان باید به ش��دت دنبال 
ش��ود تا کشاورزان انگیزه بیش��تری برای تحویل گندم به سیلوها و مراکز خرید 
داش��ته باشند. مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: خرید گندم 
از کش��اورزان در مقایسه با سال گذش��ته چهار تا پنج درصد کمتر است این در 
حالی است که با توجه به افزایش تولید در سال زراعی جاری انتظار بر این است 
که روند خرید و تحویل گندم دس��ت کم ۱0 تا ۱5درصد نس��بت به س��ال قبل 
بیش��تر باش��د که متاسفانه به دلیل وجود نش��تی ها در این مسیر شرایط به نحو 

دیگری رقم خورده است.

کاهش نگران کننده خرید تضمینی گندم به دلیل پایین بودن قیمت

تصمیمات یک ش��به و نبود برنامه ریزی درازمدت در کنار تبعیض در 
صادرات از جمله عوامل کاهش سودآوری بخش کشاورزی است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چنگیز اسفندیاری مدیرکل دفتر 
صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کش��اورزی در برنامه تیتر امشب 
ش��بکه خبر درخصوص وضعیت بخش کش��اورزی کشور گفت: در سال 
گذش��ته بیش از یک هزار میلیار تومان تس��هیالت ب��ه این بخش داده 

شده است.
وی ادامه داد: وجود زنجیره های محصوالت کش��اورزی از پیش��رفت 
خوبی برخ��وردار بوده و در بخش صنایع تبدیل��ی و فناوری این بخش 
خصوصی است که تعیین کننده است. این مقام مسئول افزود: در برخی 
از حوزه های کش��اورزی و تولی��د محصوالت کش��اورزی مانند فرآوری 

زعفران، تولیدات گلخانه ای بخش کشاورزی سودآور بوده است. 
مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی با بیان 
اینکه صنعتی که س��ودآور نباش��د نمی تواند به بق��ا و حیات خود ادامه 
دهد، گفت: بیش از 98درصد از صنایع غذایی خصوصی است و بیش از 

۱20 میلیون تن ظرفیت فرآوری در کشور ایجاد شده است.
 اس��فندیاری تاکید کرد: بخش تولید کش��اورزی ب��ه امنیت غذایی و 

امنیت ملی گره خورده است. 
براساس این گزارش، نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی 
در ادام��ه برنام��ه تصری��ح کرد: در بخش کش��اورزی ح��دود ۱6 و نیم 
میلیون هکتار زمین کشاورزی و باغی با بیش از ۱20 میلیون تن تولید 
محصوالت کش��اورزی وجود دارد، اما کشاورزی از حمایت های مناسبی 

برخوردار نیست به همین دلیل سرمایه گذاری کالن در بخش کشاورزی 
صورت نمی گیرد.

نوران��ی تصمیمات یک ش��به، دیوانس��االری و نداش��تن برنامه ریزی 
درازم��دت در کن��ار تبعی��ض در ص��ادرات را از جمل��ه عوامل کاهش 

سودآوری کشاورزی دانست.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی به تنوع اقلیمی کشور اشاره 
کرد و افزود: تصمیمات یک ش��به، نداشتن برنامه ریزی مناسب در کنار 

تبعیض در صادرات مانع از سرمایه گذاری مناسب می شود.
نورایی با بیان اینکه در اصل حدود 38 میلیون هکتار زمین کشاورزی 
در کش��ور وجود دارد، افزود: کمتر از نیمی از زمین زراعی کش��اورزی 

مورد استفاده قرار می گیرد.

چرا کشاورزی در ایران سودآور نیست؟

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

استارت بومی سازی واگن مترو زده شد
قرارداد س��اخت یک رام قطار مترو برای استفاده در خطوط مترو 

فیمابین شهرداری تهران و معاون علمی رئیس جمهور امضا شد.
 به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو«، صبح روز گذش��ته آیین 
انعقاد قرارداد س��اخت یک رام قطار مترو برای اس��تفاده در خطوط 
مترو تهران با حضور حناچی ش��هردار تهران و سورنا ستاری معاون 
علم��ی رئیس جمهور برگزار ش��د. در این مراس��م پی��روز حناچی 
ش��هردار ته��ران با بیان اینکه پی��رو توافق نامه ای که در س��ال 97 
فیمابین ش��هرداری تهران و معاونت علمی ریاست جمهوری منعقد 

شد، امروز ساخت یک رام قطار مترو در دستور کار قرار گرفت.
وی ب��ا بیان اینکه در س��ال رون��ق اقتصادی بر آن ش��دیم که با 
اس��تفاده از توان داخلی، مترو را توسعه دهیم، گفت: در حال حاضر 
2میلیون سفر توسط مترو انجام می شود که با توجه به آماده بودن 

زیرساخت ها هدف گذاری ما 6.5 میلیون سفر در روز است.
حناچ��ی با بیان اینکه ما در ش��ورای ش��هر و ش��هرداری تهران 
هم قس��م ش��دیم که یکی از مأموریت های مهم ما حل آلودگی هوا 
و ترافیک با توس��عه حمل و نقل عمومی به ویژه مترو باش��د، گفت: 
در شرایط خاص اقتصادی هستیم و می بایست از تمام توان داخلی 
اس��تفاده کنیم و به همین دلیل امروز قرارداد ساخت یک رام قطار 
مترو منعقد می شود که این زمینه سازی برای تفاهم نامه های بعدی 

خواهد بود.
وی ب��ا بی��ان اینکه بومی س��ازی ی��ک رام قطار که ام��روز انجام 
می شود، راه را برای تفاهم نامه های بعدی باز می کند، گفت: یکی از 
نیازهای اصلی کالنش��هرها حل ترافیک و آلودگی هواست که بدون 

مترو محقق نمی شود.
شهردار تهران با بیان اینکه برای به نتیجه رسیدن اهداف مان باید 
از بضاعت همه مجموعه هایی که در داخل کش��ور هستند، استفاده 
کنیم، گفت: در ش��رایط سختی قرار داریم اما می توان این تهدید را 

به یک فرصت تبدیل کرد.
همچنین حناچی در پایان مراسم با حضور در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه در ش��رایط حاضر کشور می بایست تهدیدها را به فرصت 
تبدیل کنیم و از توان حداکثری ش��رکت های داخلی بهره می بریم، 
افزود: امید است با هماهنگی فیمابین همه دستگاه ها بتوانیم نسبت 

به توسعه ناوگان مترو اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 34درصد واگن مترو بومی سازی 
ش��ده اس��ت، گف��ت: 70درص��د واگن های مترو توس��ط ش��رکت 
واگن سازی تأمین می ش��ود و تالش داریم با کاهش وابستگی ها به 

خارج از کشور بتوانیم مترو را بومی سازی کنیم.
به گزارش ایسنا، براساس این قرارداد، مقرر شد که معاونت علمی 
ریاست جمهوری ظرف مدت ۱8 ماه نسبت به ساخت یک رام قطار 
اقدام کرده و آن را پس از تس��ت های استاندارد، به شهرداری تهران 

تحویل دهد.

تکلیف موتور پلتفرم های جدید هرچه 
سریع تر مشخص شود

سایپا روی پلتفرم SP۱00 نمونه هایی را ساخته و آزمایش کرده 
اس��ت اما تا موتور آن ب��ه تولید انبوه نرس��د، نمی تواند جای خالی 
خودروهایی را که با رفتن خارجی ها از ایران تولیدشان متوقف شد، 
پر کن��د. ایران خودرو نیز باید روی پلتفرم خود بیش��تر کار کند تا 
عملیاتی ش��ود و بتواند خودروهای به روزتر را جایگزین خودروهای 

قدیمی کند
ب��ه گزارش »اخب��ار خ��ودرو«، در پنج دهه ای ک��ه از آغاز به کار 
صنعت خودرو در ایران می گذرد، برندهای گوناگونی از کش��ورهای 
مختلف به منظور س��رمایه گذاری، تولید یا فروش محصوالت ش��ان 
به کش��ور آمده اند. این همکاری ها هرچند به خودروس��از شدن ما 
نینجامیده اما به هرحال باعث ش��ده است خودروسازان در مسیری 
قرار بگیرند که خودروساز شدن یا نشدن در اختیار خودشان باشد. 
در س��ال های گذش��ته و همزمان با تحقق برجام، بس��یاری اعتقاد 
داش��تند ش��رکت های فرانس��وی باتوجه به قطع همکاری در زمان 
تحریم ه��ا نباید ب��ار دیگر به صنعت خودرو ای��ران بازگردند. بر این 
اس��اس، تمایل به همکاری با خودروسازان ژاپنی، کره ای و آلمانی و 
همکاری با آنها به جای فرانس��وی ها بیشتر شد، اما باز هم دیده شد 
پیش از پایان مذاکرات برجام، مذاکره با خودروس��ازان فرانسوی به 
پایان رسید و خیلی زود پژو و سیتروئن با شرکای ایرانی خود وارد 

همکاری شدند.
ب��ا توجه به خ��روج دوب��اره فرانس��وی ها و عدم تولی��د قطعات 
خودروه��ای پژو و رنو ک��ه بخش عمده ای از خودروهای کش��ور را 
تش��کیل می دهند، بار دیگ��ر بحث همکاری با خودروس��ازانی غیر 
از فرانس��وی ها مطرح ش��ده اس��ت، اما پیش از هر چی��ز، باید دید 
طی س��ال ها همکاری با فرانسوی ها و خودروسازان کشورهای دیگر 
چگونه بوده و نتیجه این همکاری ها به کجا رسیده است. در همین 
زمینه با س��عید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا که تجربه همکاری 
با خودروس��ازان مختلف ازجمله کیا و نیس��ان را دارد، به گفت وگو 
پرداختیم. معاون وزیر صمت معتقد اس��ت اصرار خودروس��ازان به 
هم��کاری با خودروس��ازان فرانس��وی  به آفت تبدیل ش��ده، وی به 
تک س��ورس )تک منبع( شدن و مشکالت تولید قطعات اشاره کرده، 
آیا همکاری با فرانس��وی ها برای صنعت خودرو بد بوده اس��ت؟ آیا 

خودروسازان داخلی چاره ای جز همکاری با آنها نداشته اند؟
اگر فضای کشور، بازتر بود و با مساله تحریم ها روبه رو نمی شدیم، 
به احتمال زیاد با کش��ورهای دیگر و خودروسازان غیرفرانسوی هم 
می توانستیم همکاری کنیم، اما داستان این است که طی چند دهه 
گذش��ته همواره با مشکالت بسیاری مانند تحریم ها روبه رو بوده ایم. 
یکی از دالیلی که ما بیش از پیش وابسته به صنعت خودرو فرانسه 
شدیم، این است که فرانسوی ها از قدیم در ایران فعالیت داشته اند. 
در دهه های هفتاد، هش��تاد و نود با بس��یاری از ش��رکت های دنیا 
ب��رای حضور در صنعت خودرو ایران صحبت هایی انجام ش��د تا در 
ایران س��رمایه گذاری انجام دهند، اما متاس��فانه هیچ کدام به ایران 
نیامدن��د. اصلی ترین علت آن آش��نا نبودن آنها با فضای اقتصادی و 
سیاسی ایران بود که نگرانی هایی هم داشتند. اما شرکتی مانند رنو 
در دهه هش��تاد به ایران آمد. در آن زمان ب��رای اینکه یک پلتفرم 
مش��ترک برای ایران خودرو و سایپا وجود داشته باشد، با بسیاری از 

شرکت های خودروساز خارجی مذاکره شد.

حسینی کیا نماینده مجلس گفت شورای رقابت طی روزهای آینده برای 
تعیین قیمت پایه خودروها تشکیل جلسه می دهد.

ب��ه گزارش پ��دال نیوز، در حال��ی که هنوز طرح س��اماندهی خودرو با 
محوریت مس��ائلی مهم مانند بازگش��ت ش��ورای رقابت به قیمت گذاری 
خودروهای داخلی به تایید ش��ورای نگهبان نرسیده و آیین نامه آن تدوین 
نش��ده اس��ت، گویا این ش��ورا قصد دارد به زودی برای تعیین قیمت پایه 
خودروها تش��کیل جلس��ه بدهد. آنطور که س��یدجواد حسینی کیا عضو 
هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با خبرگزاری فارس عنوان کرده، در روزهای آینده جلس��ه شورای رقابت 

برای تعیین قیمت پایه خودروها برگزار می شود.
استارت شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو

 ش��ورای رقاب��ت بهمن م��اه 9۱ و با تصمی��م دولت به عن��وان مرجع 
قیمت گ��ذاری خودروه��ای داخلی انتخاب ش��د. ورود ش��ورای رقابت به 
قیمت گذاری خودرو با دس��تور مس��تقیم رئیس دولت دهم و با استناد به 
رقابت��ی نبودن بازار کلید خورد و انتظار می رفت این ش��ورا طبق وظایف 
ذاتی اش در راس��تای انحصارزدایی از بازار خ��ودرو گام بردارد، با این حال 
آنچه شورای رقابت در بازار خودرو طی شش سال سکانداری اش انجام داد، 
تعیین قیمت بود که همواره مورد انتقاد خودروسازان و حتی کارشناسان 

اقتصادی قرار داشت.

 این ش��ورا سالی یکی، دو بار تشکیل جلسه می داد و با بررسی اسناد و 
مدارک مربوط به هزینه تولید خودروسازان، محدوده مجاز افزایش قیمت 
را تعیین می کرد. هرچند مس��ئوالن ش��ورای رقابت تاکید می کردند که 
قیمت گ��ذاری نمی کنند، اما عمال همی��ن کار را انجام می دادند، چه آنکه 
خودروسازان اجازه نداشتند محصوالت خود را با قیمتی بیش از آنچه شورا 
تعیین کرده، بفروشند. ش��ورای رقابت معتقد بود بهترین روش ممکن را 
برای قیمت گذاری خودروهای داخلی به کار می برد و همچنین سبب شده 
آرامشی نس��بی در بازار خودرو ایجاد شود. این در حالی بود که مشتریان 
رضایت چندانی از عملکرد شورای رقابت نداشتند و از آن سو خودروسازان 
نیز عنوان می کردند تصمیمات قیمتی این شورا سبب افزایش زیان انباشته 
آنها ش��ده اس��ت. در نهایت اما اواسط سال گذش��ته و با تصمیم شورای 
هماهنگی اقتصادی س��ران سه قوه، شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو 
کنار گذاشته شد. چندی بعد نیز مصوب شد قیمت خودرو در حاشیه بازار 
تعیین ش��ود، به این معنا که خودروسازان مجاز شدند قیمت محصوالت 
خود را تا 5درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. این مصوبه البته آنطور که باید 
اجرا نشد، هرچند خودروسازان توانستند قیمت محصوالت خود را با توجه 
به رش��د منحنی قیمت در بازار، چند میلیون تومان باال ببرند. طی چند 
ماهی که مثال قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار اجرا شد، انتقادها از این 
مصوبه باال گرفت و کم کم زمزمه بازگش��ت شورای رقابت به قیمت گذاری 

خودرو نیز به گوش رسید. اگرچه آن اوایل، حضور دوباره شورای رقابت در 
قیمت گذاری خودرو بیشتر شبیه شوخی بود، با این حال رفته رفته جدی 
شد و سرانجام با حکم نمایندگان مجلس شورای اسالمی، این شورا باز هم 

به عنوان مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی انتخاب شد. 
 اواخر اردیبهشت امسال بود که مجلس شورای اسالمی طرح ساماندهی 
خودرو را به تصویب رساند و در آن تاکید کرد قیمت گذاری خودرو باز هم 
باید به ش��ورای رقابت واگذار ش��ود. طبق این مصوبه، خودروس��ازان باید 
قیمت تمام شده، سود حاصله و قیمت قطعی محصوالت خود را به شورای 
رقابت اعالم کنند تا نسبت به تعیین قیمت نهایی خودروها تصمیم گیری 
ش��ود. هرچند این مصوبه در ابتدا مبهم بود و تردیدهایی مبنی بر تعیین 
دوباره قیمت خودروهای داخلی توس��ط شورای رقابت به وجود آمد، با این 
حال در ادامه مشخص شد که شورا دوباره و رسما به بازار خودرو بازگشته 
اس��ت. نمایندگان مجلس عنوان کرده اند در روند بررسی طرح ساماندهی 
بازار خودرو، ش��ورای رقابت به صورت قانونی به عنوان مرجع قیمت گذاری 
خودرو تعیین شده است. همان زمان اما مجلسی ها تاکید کردند که مصوبه 
بازگشت ش��ورای رقابت به بازار خودرو، فعال مس��کوت باقی خواهد ماند 
تا ش��رایط صنعت و بازار خ��ودرو به حالت عادی بازگ��ردد. عالوه بر این، 
بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودروهای داخلی، مستلزم تایید 

طرح ساماندهی خودرو در شورای نگهبان است.

قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت چه زمانی آغاز می شود؟

با نزدیک ش��دن ایام انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی، بازار »یارگیری« 
کاندیداها نیز به تکاپو افتاده اند. عرف بر این است.

به گزارش خبری پدال نیوز، با نزدیک ش��دن ایام انتخابات مجلس شورای 
اس��المی، بازار»یارگیری« کاندیداها نیز به تکاپو افتاده اند. عرف بر این است 
ک��ه در چنی��ن ایامی کاندیداها برای کس��ب آرا اقدام ب��ه یارگیری و رایزنی 
ب��ا مراکز مه��م و اثرگذار می کنند ت��ا بتوانند عالوه بر ایجاد ش��بکه پرنفوذ، 

هزینه های مالی انتخاباتی خود را نیز تامین کنند.
در ای��ن بازار داغ، آنان که تازه کار هس��تند و تجربه کاف��ی ندارند چندان 
نمی دانند بایس��تی از کدام نقطه شروع کنند ولی در عوض باتجربه که همان 
نماین��دگان مجلس دوره های قبل هس��تند، غالبا به خوبی آموخته اند که چه 
بای��د کنند و در کدام مراکز مهم نفوذ کنند. ب��ه خصوص که اگر نماینده ای 

صاحب رسانه هم باشد.
تجربه نشان داده نمایندگان صاحب رسانه به دلیل آنکه هم از ابزار نظارتی 
برخ��ورد دارند و ه��م از ابزار تحریک کننده افکار عمومی منتفع هس��تند، به 
خوبی می دانند چگونه باید در اقتصاد سیاسی بازی کنند تا بیشترین منفعت 
را ببرند. عملکرد چنین نمایندگانی نشان داده که آنان بیشتر به دنبال تامین 

منافع سیاسی و حزبی خود هستند تا منافع ملی و لذا در این راه با استفاده 
از ابزار مجلس و رس��انه در صدد تحریک مراکز خاص با هدف س��هم خواهی 
هس��تند. نمایندگان خبره این بازی را هوشمندانه انجام می دهند ولی برخی 
دیگر نیز بدون بررسی اوضاع و شرایط به گونه ای ناشیانه وارد بازی می شوند 

که در همان ابتدا بازی را می بازند.
ش��اید یکی از عینیت های این مدعا، خبر ش��ایعه برکناری یکی از مدیران 
خودروس��ازی بود که در نطفه خاموش ش��د. این خبر در حالی توسط رسانه 
منتس��ب به یک نماینده مجلس منتش��ر شد که چند ماهی بیشتر از آغاز به 

کار تیم جدید مدیریتی در این شرکت نمی گذرد.
بر هیچ کس پوشیده نیست مدیرعامل جدید این خودروسازی در شرایطی 
کار خ��ود را آغاز کرد که از یک طرف تحریم ها و مش��کالت تامین قطعه در 
نقطه اوج خود قرار داشته و از طرف دیگر تعهدات معوق در تحویل خودرو و 
نارضایتی ها در بدترین وضعیت قرار داشته است و لذا در یک شرایط بحرانی 

قبول مسئولیت کرده است.
هرچن��د که قض��اوت درخصوص عملکرد وی زود اس��ت ول��ی در همین 
مدت کوت��اه، تیم مدیریتی جدید نه تنها نارضایتی ه��ا و تعهدات معوق را به 

پایین ترین س��طح ممکن رسانده بلکه میزان تولید روزانه خود را نیز از رقیب 
دیرین��ه اش باالتر ببرد. آن هم رقیبی که س��ال ها در یک ثبات مدیریتی کار 

کرده است. 
هر عقل س��لیمی که مدافع منافع ملی اس��ت حک��م می کند، این عملکرد 
موفق نس��بی تقویت ش��ود و نه اینکه به یکباره ش��ایعه برکناری مدیرعامل 
این خودروس��از، تیتر یک خبر ش��ود. آن هم از رسانه ای که مدیرمسئول آن 
یک چهره سیاسی اثرگذار و مدعی است که طبق منافع ملی رفتار می کند. 
در واکاوی چرایی انتشار چنین خبری از یک رسانه منتسب به یک نماینده 
سیاس��ی مجلس می توان دو حالت را بررس��ی کرد: یا صاحب این رسانه فاقد 
تفکر کالن نگر مبتنی بر منافع ملی است و لذا در شرایط کنونی قدرت تحلیل 
و اولویت بندی مس��ائل اصلی کش��ور را ندارد و یا رفت��ار آن مبتنی بر منافع 
خاصی پش��ت پرده اس��ت که می تواند مرتبط با انتخابات پیش روی مجلس 
نیز باش��د. در هر دو حالت »رفتار جاهالنه«و»تخریب عامدانه« چنین رسانه 
و نماینده مجلس��ی فاقد صالحیت کاری است، چراکه فاقد قدرت تحلیل در 
ش��رایط بحرانی کنونی اس��ت و لذا موفقیت های نس��بی در شرایط تحریم را 

نمی بیند.

کارشناس��ان شهری معتقدند که اجرای طرح محدوده کنترل آلودگی هوا قرار 
اس��ت مش��کالت چندین س��اله ترافیک و آلودگی هوای پایتخت را حل کند. از 
این رو مس��ئوالن باید با بررس��ی های دقیق تر، علمی تر و ارائه آمارهای دقیق به 
کاهش این معضالت کمک کنند تا اینگونه رضایت شهروندان را به دست آورند.

 ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، تابس��تان امس��ال برای تهرانی ها با 
تغیی��ر و تحوالت��ی در حوزه رفت و آمد و ترافیکی همراه ش��د، پایان ۱4 س��ال 
ط��رح زوج و فرد و اجرای طرحی جایگزین با نام »محدوده کنترل آلودگی هوا« 
و همچنین اجرای پایلوت طرح هوشمندس��ازی پارک حاش��یه ای که قرار است 
اجرای این طرح ها مش��کالت چندین س��اله ترافیک و آلودگ��ی هوای پایتخت 
را ح��ل کند. حال باید دی��د روند اجرای این موارد چه می��زان از این معضالت 
را کاه��ش می ده��د و تهران می تواند در البه الی این حجم از آلودگی ناش��ی از 

وسایل نقلیه نفسی تازه کند!؟
طرح زوج و فرد

آلودگی ش��دید هوای تهران در آذر ۱384 خورشیدی سبب شد تا طرح تردد 
خودروه��ا با توجه پ��الک زوج و فرد اجرا ش��ود؛ طرحی که در ابت��دا مخالفان 

بسیاری داشت اما به مرور منتقدان و مردم به آن خو گرفتند و زندگی خود را بر 
پایه آن تنظیم کردند. رعایت این طرح ملزم و تخطی از آن با جریمه همراه بود 
اما با گذش��ت حدود ۱4 س��ال از اجرای این طرح نه تنها آلودگی و ترافیک مهار 
نش��د بلکه سال به سال بر ش��دت و غلظت آن افزوده می شد، بنابراین مسئوالن 
ش��هری تصمیم گرفتند تا با بررسی دقیق تر و علمی تر تصمیمی جدید در مقابل 
ای��ن معضل بگیرند، ارائه طرحی که بتوان��د چالش های آلودگی هوا و ترافیک را 

حل یا تعدیل کند.
»مح��دوده کنترل آلودگی هوا« نام طرحی اس��ت که از ابتدای تیرماه س��ال 
جاری در تهران به اجرا درآمد. از ابتدای تصویب این طرح در ش��هرداری تهران 
اعالم شد که شهروندان در سامانه »تهران من« ثبت نام کنند و در این طرح زوج 
و فرد بودن پالک خودروها مالک نیست و خودروهای پالک تهران در هر فصل 
20 روز و خودروهای پالک شهرستان ۱5 روز حق تردد در محدوده را دارند. در 
همین ارتباط »محس��ن پورسید آقایی« معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران با تاکید بر اینکه ثبت نام در سامانه »تهران من« محدودیت زمانی ندارد، 
گفت: »تاکنون نزدیک به یک میلیون خودرو در این سامانه ثبت نام کرده اند که 

بیش از 70 هزار ثبت نامی در این س��امانه صورت گرفته اس��ت. تنها مشخصات 
ش��خصی افراد ثبت شده و مشخصات خودرو را وارد نکرده اند این در حالی است 
که ثبت مش��خصات خودرو در این س��امانه الزامی است و این شهروندان باید با 
مراجعه دوباره به سامانه نسبت به ویرایش و تکمیل اطالعات خود اقدام کنند.«

فصل های پرتردد در تهران
بسیاری از شهروندان نسبت به این طرح دچار سردرگمی شده اند و نمی دانند 
ک��ه ثبت نام در آن الزامی دارد یا خیر؟ برخی نیز نس��بت به این ماجرا اعتراض 
دارند و می گویند تابستان به دلیل تعطیلی مدارس و دانشگاه ها خلوت تر از فصل 
پاییز و زمس��تان است و اگر این طرح در آن زمان اجرا می شد اثرات آن بهتر به 
چشم می آمد زیرا در تابستان به دلیل گرمی هوا و تعطیلی مراکز نسبت به دیگر 
فصول تردد نیز کمتر صورت می گیرد و پیک ترافیکی کمتر اس��ت، با این حال 
برخ��ی دیگر به آلودگی هوا اش��اره کرده اند و معتقدند ک��ه در این چند روز هوا 
آلوده تر بوده، البته این موضوع را اعالم سامانه پایش کیفی هوا نیز تصدیق کرده 
ام��ا ارزیابی این طرح و مقایس��ه آن با طرح زوج و ف��رد در این مدت چند روزه 

بسیار کوتاه است و نیاز به بررسی و واکاوی در بلندمدت دارد.

مردم ساالری یا شایعه ساالری؛ بازی ناشیانه انتخاباتی با خودروسازی

پایتخت در انتظار معجزه حیات بخش طرح محدوده کنترل آلودگی هوا
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عیسی منصوری، گفت در حال حاضر روستاها به سبک جدیدی از مداخالت 
اجتماعی و اقتصادی ورود پیدا کردند که امیدواریم به یک الگو تبدیل شوند.
ب��ه گزارش مه��ر، وی تأکید کرد: نظارت و مستندس��ازی، از اش��تغال های 

روس��تایی می تواند آنه��ا را تبدیل به یک الگوی 
موفق کند که در جامعه تأثیرگذار باشد.

مع��اون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به اینکه از 
سال گذشته ۱.5 میلیارد دالر منابع بانکی برای 
توسعه روستایی در نظر گرفته شد، گفت: توزیع 
ای��ن وام را دولت ب��ه وزارت کار واگذار کرد که 
در کنار آن، مداخله توسعه ای، پیش نیاز هرگونه 

اتفاقی در کشور است.
منصوری ادامه داد: وام یکی از ابزارهای فرعی 
اس��ت و اصل قضیه، مداخالت توس��عه ای است 
به همین دلیل کس��ب و کاری که با وام ش��روع 

می شود، پایدار نیست.
وی افزود: حدود 44 هزار روس��تای شناخته ش��ده در کشور وجود دارد که 
قرار بود ابتدا به همه آنها ورود کنیم، اما تصمیم گرفته ش��د روس��تاهایی که 
قابلی��ت فعالیت اقتصادی دارند را شناس��ایی کنیم که حدود 5 هزار روس��تا 

شناسایی شد.
ب��ه گفته مع��اون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی، با س��ازمان برنامه و بودجه نیز هماهن��گ کردیم و وزارت کار قرار 
نیس��ت مداخل��ه کن��د و در ای��ن راه نیازمند 
نهادهای تس��هیلگر مانند بنیاد برکت هستیم 
بر این اساس توافق کردیم که بخشی از کار را 
به صورت مشترک دنبال کنیم و منابعی که در 
اختیار داریم را با این بنیاد به اشتراک بگذاریم 
ک��ه تاکنون نی��ز هماهنگی ه��ای خوبی اتفاق 
افتاده و بخشی از اعتبارات را نیز برای فعالیت 
نهادهای غیردولتی در نظر گرفته ایم؛ به طوری 
که تش��کل هایی ک��ه اقدامات توانمندس��ازی 
و اقتص��ادی را ب��رای گروه ه��ای ه��دف انجام 
می دهن��د، جامعه هدف هس��تند و پس از آن، 

تخصیص وام انجام می شود.
منص��وری خاطرنش��ان کرد: ب��رای 5 هزار 
روستای کانونی در نظر گرفته شده نیز هماهنگی های الزم با معاونت روستایی 
نهاد ریاس��ت جمهوری انجام ش��ده که امیدواریم بسترهای مؤثر اثربخشی در 

حوزه اشتغال روستایی ایجاد شود.

یک فعال کارگری معتقد اس��ت ضمن پذیرش مش��اغل جدید در آینده باید 
مشاغل سنتی و قدیمی خود را که با آداب و رسوم کهن و فرهنگ اصیل ایرانی 
آمیخته ش��ده حفظ کنیم. به گزارش ایسنا فتح اله بیات اظهار داشت: در آینده 

نزدیک ناگزیریم مشاغل جدید را بپذیریم و هر 
قدر مقاومت کنیم ناگزیریم مش��اغل جدید را 
بپذیریم، چون دنیا دهکده جهانی اس��ت و باید 
خود را با اتفاقاتی که در آن می افتد وفق دهیم 
و به س��متی برویم که جهان به آن سو حرکت 
می کن��د. وی ادام��ه داد: در اج��الس امس��ال 
سازمان جهانی کار بر اهمیت آینده کار و ظهور 
مشاغل جدید تاکید شد، بنابراین نمی توانیم از 
مش��اغل جدید با سبک و س��یاق جدید فاصله 
بگیری��م، چون یک س��ری از کس��ب و کارها با 
شیوه ای جدید در حال پیشروی هستند که ما 
باید خود را به آنها نزدیک کنیم تا بتوانیم وارد 
دنیای رقابتی ش��ویم. رئیس اتحادیه کارگران 

قراردادی و پیمانی در عین حال تصریح کرد: مش��اغل س��نتی ش��اید قدیمی 
ش��وند ول��ی در فرهنگ و آداب و رس��وم کهن و اصیل ایرانی ریش��ه دوانده و 
نمی توان آنها را به فراموش��ی س��پرد، لذا معتقدم در عین حال که باید مشاغل 

سنتی و قدیمی خود را حفظ کنیم، به استقبال مشاغل جدید برویم و خود را 
با تکنولوژی های روز و فناوری های جدید منطبق کنیم.

بیات گفت: س��رعت دسترسی به اطالعات با رش��د فناوری های اطالعاتی و 
ارتباطی به شدت گس��ترش یافته و بسیاری 
تأثی��ر  را تح��ت  انس��ان  نیازمندی ه��ای  از 
فناوری ه��ای روز ق��رار داده اس��ت؛ بنابراین 
ب��رای حض��ور در بازارهای جهان��ی و رقابتی 
ناچاری��م ک��ه مش��اغل جدی��د را بپذیریم و 
جوانان و فارغ التحصیالن خود را با آموزش ها 
و مهارت ه��ای جدی��د و به روز آش��نا کنیم؛ 
چراک��ه آین��ده متعلق ب��ه جوان��ان خالق و 
کارآفرینی اس��ت که س��هم بزرگی در کسب 
و کارهای جدید دارن��د. باوجود تغییراتی که 
طی س��ال های آینده در ماهیت کار به وجود 
خواهد آمد بس��یاری از ش��غل ها و کس��ب و 
کارها دچار تحول خواهند شد و این تغییرات 
نیازمند پذیرش مس��ئولیت های بیشتر از جانب نیروهای کار است. کارشناسان 
معتقدند در بس��یاری از مشاغل آینده، مهارت های امروز دیگر کاربردی نیست 

و از حاال باید به فکر کسب مهارت های جدیدتر باشیم.

استقبال از کسب  وکارهای جدید به شرط حفظ مشاغل سنتیکسب و کاری که با وام شروع شود، پایدار نیست

س��ورنا س��تاری، معاون علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری اظهار داش��ت 
متنوع ترین اقتصاد منطقه از آن ایران اس��ت و دلیل آن تحریم 40 ساله است؛ 
در شرایط تحریم رش��د خوبی داشته ایم و حوزه هایی که با دولت کار می کنند 

تقاضایی ۱0 برابر داشته اند.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، وی با اش��اره به اینک��ه در حوزه های 
مختل��ف نفت و گاز و نیروگاهی موفقیت های بس��یاری را ش��اهد بودیم، ادامه 
داد: دور زدن تحریم به معنای واردات نیست بلکه معنای آن نوآوری است، در 
معاونت علمی هم امسال بیش از هر چیزی به تحریم توجه کرده ایم و به کمک 

شرکت های دانش بنیان به دنبال ایجاد محصوالت جدید هستیم.
س��تاری با اش��اره به واردات دارو از کش��ور بیان کرد: یکی از اهداف ما برای 
س��ال های آینده کاهش واردات دارو اس��ت و به دنبال این هستیم که در حوزه 

دامی و بیوتکنولوژی وارد عمل شویم.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: محصول از دل شرکت 
دانش بنیان بیرون می آید نه دانش��گاه، عدد قابل توجهی از فروش دانش��گاه ها 
باید از طریق فروش محصوالت مختلف تامین شود در هیچ کجای دنیا دانشگاه 
خودرو تولید نمی کند بلکه آن ش��رکتی که توس��ط فارغ التحصیالن ایجاد شده 
تولید می شود. وی با اشاره به اینکه ارتباط میان صنعت و دانشگاه رشد داشته 
اس��ت، گفت: اطراف دانش��گاه ها کارخانه ه��ای نوآوری و مراکز فناور تش��کیل 
ش��ده اند و این همان اکوسیستمی است که اگر ما به دنبال نگه داشتن جوانان 

در کشور هستیم باید آن را ایجاد کنیم.
س��تاری ادامه داد: افزایش تعداد ش��رکت های دانش بنیان و فروش 90 هزار 
میلیاردی به دلیل ارتباط میان صنعت و دانشگاه است و بر این اساس هیچ گاه 
فکر نمی کردم روزی ش��رکت های چند هزار میلیارد تومانی داش��ته باشیم، اما 
اکنون این اتفاق افتاده اس��ت. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره 
به فرآیند ثبت محصوالت دانش بنیان گفت: محیط کسب و کار ما با مشکالتی 
مواجه است و این موضوع به ساختار اقتصادی کشور مربوط می شود ما با مجوز 

مخالف هستیم و در معاونت هیچ مجوزی صادر نمی کنیم.
س��تاری ادامه داد: هر فردی ک��ه بخواهد در عرصه دانش بنیان وارد ش��ود، 
می توان��د از ۱20 خدم��ت اس��تفاده کن��د؛ روز اول آنقدر کوچ��ک بودیم که 
نمی توانس��تیم با بخش ه��ای دیگر رقابت کنیم اما بخش��ی تحت عنوان دانش 
بنیان ایجاد کردیم و بسیاری دوست دارند وارد این زیست بوم شوند ولی طبق 
قانون روی دانش بنیانی س��خت گیری می کنی��م و اینکه ایده و محصول متعلق 

به یک فرد باشد مهم است.
وی درباره ماهیت ش��رکت های خالق اظهار داش��ت: این شرکت ها می توانند 
بخشی از خدمات ما را در بر بگیرند، اما حدود 4 هزار شرکت دانش بنیان وجود 

دارد فروش آنها به 90 هزار میلیارد تومان رسیده است.
2 هزار شرکت از معافیت مالیاتی استفاده کردند

معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری درب��اره خدمات دانش بنیان گفت: 
معافیت های مالیاتی و گمرکی و بیمه ای جز این خدمات اس��ت س��ال گذشته 

بیش از 2 هزار شرکت از معافیت مالیاتی استفاده کردند.
س��تاری با اش��اره به اینکه باید نهادسازی مناسب صورت گیرد، تصریح کرد: 
وج��ود صندوق نوآوری و ش��کوفایی و صندوق های خطرپذیر به معنای رش��د 
اس��ت چهار سال پیش کسی نمی دانست استارت آپ چیست، اما اکنون حرکت 
مناسبی ایجاد شده است؛ همه ما باید در صف مبارزه باشیم و مشکالت مختلف 

را برطرف کنیم.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: روزی که بحث ایجاد صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی مطرح شد چند موضوع را مدنظر قرار دادیم و یکی از آنها 
ارائه وام بود، اما لزوما اس��تارت آپ ها با وام ش��کل نمی گیرند به همین دلیل از 

همان ابتدا گفتیم صندوق باید برای خود اکوسیس��تم مالی مناسب را به وجود 
آورد، اکوسیستمی که با بانک متفاوت است.

س��تاری گفت: بانک از اس��تارت آپ ضمانت می خواهد، اما ج��وان فناور که 
زمین و س��وله نداشت بنابراین سازوکار مناسب ضمانتی را در صندوق نوآوری 

و شکوفایی به وجود آوردیم.
مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری درباره عملک��رد حمایت صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی اظهار داش��ت: تعامل صندوق با بانک ها یکی از برنامه های 
مهم اس��ت و البته بانک ها هم پیشرفت خوبی داشته اند؛ تراکنش مالی بانک ها 
در طول یک س��ال 20 برابر ش��ده است و دلیل آن برنامه های هوشمندی بوده 
که توس��ط جوانان ایجاد ش��ده اس��ت و اکنون بانک ها در حال سرمایه گذاری 

روی جوانان هستند.
وی ادامه داد: حدود چهار ماه پیش ش��رکت اوبر آمریکا سرمایه گذاری چند 
صد میلیاردی انجام داد درحالی ش��رکت ایران��ی مانند اوبر روزی یک میلیون 

سفر در تهران انجام می دهد.
معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری تصریح کرد: یک بشکه نفت ۱50 
کیلویی 50 دالر فروخته می ش��ود درحالی که چند گ��رم داروی بیوتکنولوژی 

صد ها دالر فروخته می شود و این به معنای پیشرفت است.
مادامی که به پول فرد نگاه کنیم پیشرفت نداریم

وی گفت: باید فرهنگ عمومی مناسب ایجاد شود چراکه همه چیز متعلق به 
دولت نیس��ت تا زمانی که به پول توی جیب افراد نگاه کنیم پیشرفت نخواهیم 

داشت بنابراین فرهنگ مناسب سبب رشد می شود.
س��تاری با اشاره به وامی که بانک ها به شرکت های دانش بنیان داده اند، بیان 
کرد: س��ال گذشته وام تعلق گرفته به شرکت های دانش بنیان قابل توجه بود و 

در مقابل موفقیت های ما بسیار بیشتر از مشکالت مان بوده است.
مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری گفت: امس��ال روی حوزه های 
تحریمی سرمایه گذاری کرده ایم؛ شرکت های دانش بنیان معافیت های مختلفی 

دارند و به دنبال توسعه نواحی نوآوری و کارخانه های نوآوری هستیم.
وی با اشاره به تسهیالت شتاب دهنده ها بیان کرد: امسال تسهیالت خوبی به 

شتاب دهنده ها می دهیم و از ابتدای امسال این تسهیالت ایجاد شدند.
بازیگران اقتصاد سنتی از جوانان شکست می خورند

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: مشکالت زیادی وجود 
دارند، اما برای حل مش��کل ش��رکت های ایرانی کار های زیادی کرده ایم ایران 
کش��وری وارداتچی بوده اس��ت و ازبین بردن اقتصاد س��نتی نی��از به فرهنگ 
مناسب دارد بازیگران اقتصاد سنتی باید بدانند که حتما از جوانان می خورند.

س��تاری گفت: بازیگران س��نتی باید وارد میدان شوند و شرکت های جوانان 
را بخرن��د و ب��ه آنها کمک کنند، زیرا در غیر این صورت اقتصاد کش��ور رش��د 

نخواهد داشت.
2 هزار ایده جدید در اختیار شتاب دهنده ها

معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری با بیان اینکه بیش از 2 هزار ایده 
را در اختیار ش��تاب دهنده ها قرار داده ایم، گفت: تهران پتانس��یل خوبی دارد و 
جوانان و دانشگاه ها می توانند سیمای ایران را تغیر دهند آنچه مهم است جوان 

کارآفرینی که ایده را به اقتصاد تبدیل می کند مهم است.
س��تاری ادامه داد: در حوزه س��المت دیجیتال، ورزش، حوزه ش��هری مانند 
پس��ماند کار کرده ای��م در تمام حوزه ها ایده وجود دارد و این ایده ها براس��اس 

تجربه جهانی است.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: ایده مهم نیست فردی 
که حاضر اس��ت برای ایده خود سختی بکشد مهم است در اقتصاد دانش بنیان 

راجع به آدم ها صحبت می کنیم.

12 سـال از تاریخ عرضه اولین آیفون می گذرد و این اسمارت فون از ابتدای 
حضورش در بین کاربران توانست روشی تازه در صنعت گوشی های هوشمند 
بنا کند. قابلیت هایی مثل صفحه نمایش تمام لمسـی با قابلیت چندلمسـی و 
ابعاد بزرگ )3.5 اینچ( در مقایسـه با نمایشـگرهای دیگر آن زمان باعث شد 
تا در اولین روز عرضه این دسـتگاه، صف های طوالنی برای خرید آن تشکیل 

شود.
به گزارش دیجیاتو، استیو جابز در زمان معرفی رسمی آیفون گفته بود:

این همان لحظه ای اسـت که به مدت دو سـال و نیم منتظرش بودم. از این 
لحظه آیپاد، گوشی و ارتباط همراه قرار نیست در سه دستگاه جداگانه وجود 

داشته باشند.
با این حال در آن زمان بسـیاری عقیده داشـتند که گوشـی جدید اپل به 
خاطر نداشـتن صفحه کلید فیزیکی از دیگر همتایانش در بازار عقب خواهد 
ماند. استیو بالمر مایکروسافت از همین دسته بود و حتی در ابتدا ایده آیفون 
را به تمسـخر گرفت و اعتقاد داشـت که تنها 2 یا 3درصد، سهم این گوشی 

در بـازار فروش خواهد بود. در این بین شـرکت هایی هـم بودند که به تقلید 
 Samsung و LG Voyager از آیفـون روی آوردنـد و گوشـی هایی مثـل

Instinct را با نمایشگرهای لمسی تولید کردند.
اما به هر حال اپل از 29 ژوئن 2007 یعنی روز عرضه اولین آیفون تا انتهای 
همان سـال، 1.39 میلیون دسـتگاه فروخت و این آمار را در سـال 2008 به 
11.63 میلیون دسـتگاه رسـاند. فروش آیفون روند پایدار خـود را ادامه داد 
و در سـال 2015 بیشـترین فروش خود یعنی 231.22 میلیون دسـتگاه را به 
ثبت رساند. در حالی که استیو جابز عمال تمام شرکتش را روی فروش همین 
محصول شـرط بسـته بود، این کار ریسـک بزرگی به حسـاب می آمد که در 

نهایت برای اپل بسیار سودآور تمام شد.
موفقیت آیفون منجر به معرفی اپ استور در سال 2008 و عرضه آیپد و اپل 
واچ شد. سال گذشته اپل اولین شرکت تجاری سهامی عام آمریکایی با ارزش 
یک تریلیون دالر شناخته شد و گوشی آیفون XR این شرکت در سال جاری 

بیشترین تعداد فروش را به نام خود ثبت کرد.

محصول از دل شرکت دانش بنیان بیرون می آید نه دانشگاه

 12 سالگی آیفون
از ریسکی بزرگ تا موفقیتی باورنکردنی

دریچــه

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از س��اخت قطار بومی سازی شده مترو طی ۱8 
ماه آینده خبر داد. به گزارش ایس��نا، س��ورنا ستاری صبح روز گذشته در آیین قرارداد 
ساخت یک رام قطار مترویی برای استفاده در خطوط مترو که با حضور دکتر حناچی، 
ش��هردار تهران در محل معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری صورت گرفت، با بیان 
اینک��ه این اتفاق مهمی اس��ت ک��ه رخ می دهد، گفت: در یک و نیم تا دو س��ال آینده، 
در حوزه مترو بومی س��ازی خواهیم داشت چراکه س��اخت واگن یک نیاز مترویی همه 
کالنش��هرها و به خصوص تهران است. وی ضمن تشکر از حناچی، شهردار تهران بابت 
پیش��قدم ش��دن در این امر مهم، اظهار داشت: منابع دانش��ی که در این سال ها شکل 
گرفته اند، امروز کنار هم جمع ش��ده اند تا با کمک هم نس��بت به داخلی سازی یک رام 

قطار که 85درصد آن بومی سازی خواهد بود، اقدام کنیم.

 بومی سازی قطار مترو
طی 18 ماه آینده

دوشنبه
10 تیر 1398

شماره 1341
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با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار و فرابورس ایران، کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی با هدف ایجاد 
زیرس��اخت جذب سرمایه کس��ب و کارهای نوپا تشکیل و فراخوان متقاضیان 

عاملیت و نهادهای مالی منتش��ر شد. به گزارش 
مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و 
فن��اوری ریاس��ت جمهوری، در س��ال های اخیر 
رش��د فین تک ها، مد ل های ارائه خدمات مالی را 
دگرگون ک��رده و روش های نوین��ی برای تامین 
منابع از عموم در بس��تر اینترنت به وجود آورده 
اس��ت. یکی از روش های مه��م تامین مالی نوین 
پروژه ها و کسب و کارها، تامین مالی جمعی است 
که این در دنیا مورد اس��تقبال زیادی قرار گرفته 
اس��ت. در ایران نیز ظهور س��کوهای تامین مالی 
جمعی، به عنوان زیرساخت جذب سرمایه کسب 
و کارهای داخل��ی، می تواند نویدبخش توس��عه 
فضای کارآفرینی و نوآوری به عنوان یکی از مهم 

ترین برنامه های اقتصادی و راهبردی کش��ور باشد. بر همین اساس برای آغاز 
فعالیت س��کوهای تامین مالی جمعی در ایران، مطابق تفاهم نامه بین معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دس��تورالعمل تامین 
مالی جمعی به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارائه و در سال گذشته مصوب 
ش��د. بر این اس��اس کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی با هدف ساماندهی و 
نظ��ارت بر این فرآیند تش��کیل ش��د. کارگروه 
ارزیاب��ی موضوعات��ی از قبیل حداق��ل الزامات 
قرارداد بین ارکان، نحوه ارائه گزارشات دوره ای، 
کارمزد خدمات، نحوه ارزیابی طرح ها، چارچوب 
فرآیندها و نحوه رس��یدگی به درخواس��ت ها، 
اعتبارس��نجی متقاضیان اخ��ذ مجوز فعالیت و 
نح��وه مش��ارکت تامین کنندگان را بررس��ی و 
مصوب کرده اس��ت. سقف تامین مالی از طریق 
این ابزار برای هر طرح 20 میلیارد ریال اس��ت 
و عامل درخواست خود را برای راه اندازی سکو 
)پلتفرم( تامی��ن مالی به کارگروه ارائه می کند. 
براس��اس مصوب��ات کارگ��روه س��رمایه ثبتی 
متقاضی��ان عاملی��ت تامین مال��ی جمعی باید 
حداقل 500 میلیون ریال باش��د. عاملین تامین مالی جمعی یا باید خود نهاد 
مالی مجاز ش��امل ش��رکت های کارگزاری، تامین سرمایه، سبدگردان و مشاور 

سرمایه گذاری بوده و یا با این نهادهای مالی قرارداد منعقد کند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی از ابالغ دستورالعمل 
برگزاری کمپ کارآفرینی اس��تانی و تصویب در کمیته کارآفرینی این دانشگاه 
خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانش��گاه جامع علمی کاربردی، 

مهدخ��ت بروج��ردی علوی با اش��اره ب��ه ابالغ 
دس��تورالعمل برگزاری کمپ کارآفرینی استانی 
پس از جمع بن��دی نظرات واحدهای اس��تانی و 
تصوی��ب در کمیت��ه کارآفرینی دانش��گاه جامع 
علمی کاربردی گفت: در راس��تای تحقق منویات 
مقام معظم رهبری در حوزه اش��تغال و توس��عه 
کارآفرین��ی و همچنین نیل به اه��داف مقرر در 
سند راهبردی این دانشگاه در افق ۱404، اولین 
کمپ کارآفرینی واحدهای استانی دانشگاه جامع 

علمی کاربردی برگزار می شود.
وی گفت: کمپ کارآفرینی به منظور تشویق و 
ترویج فرهنگ ایده پردازی و خالقیت، شناس��ایی 
و حمایت از ایده های نو، توسعه تفکر به کارگیری 

عل��وم و فناوری و آموخته های دانش��گاهی در راس��تای تولید ثروت، آش��نایی 
دانشجویان با موضوع چگونگی راه اندازی یک کسب و کار، آشنایی با چگونگی 
جلب سرمایه و تأمین منابع مالی جهت توسعه کارآفرینی، تعامل مؤثر صاحبان 

ایده، دانش��گاه و س��رمایه گذار در جهت تکمیل چرخه تبدیل ایده به کسب و 
کار، با توجه به ظرفیت های بومی هر اس��تان برگزار می شود. معاون پژوهش و 
فناوری دانش��گاه جامع علمی کاربردی افزود: کمپ کارآفرینی دانشگاه جامع 
علمی کارب��ردی را نوعی رویداد علمی فش��رده 
)حداکث��ر پن��ج روز( معرفی کرد ک��ه به طور 
پیوسته و طی چند مرحله عملیاتی مشخص در 
مکان مناسب برگزار شده و زمینه تقویت تفکر 
خالق، ایده پردازی تجاری و بازآموزی مفاهیم و 
قواعد کارآفرینی را ایجاد کرده و به تدوین یک 
طرح کسب و کار کاربردی و ارائه آن در بورس 

ایده منتهی می  شود.
وی مخاطب��ان این رویداد را دانش��جویان و 
دانش آموختگان این دانش��گاه برشمرد و افزود: 
از بخش ه��ای اصلی کم��پ کارآفرینی می توان 
به برگزاری کارگاه ها و س��مینارهای تخصصی 
از جمل��ه کارگاه موفقی��ت، طراح��ی آین��ده، 
تغیی��ر در نوع نگرش، خلق ایده، خالقیت، نوآوری، تهیه طرح کس��ب و کار و 
برندس��ازی، همچنین مشاوره با متخصصان در قالب کلینیک تخصصی، رایزنی 

با سرمایه گذاران و صندوق های مخاطره پذیر و بورس ایده اشاره کرد.

دستورالعمل کمپ کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی ابالغ شدفراخوان تامین مالی جمعی منتشر شد
 

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت نبود جایگاه معتبر 
برای فرد مهارت آموخته و منزلت آموزش های مهارتی در کشور موجب 
فقر مهارتی ش��ده است، بنابراین باید نظام صالحیت حرفه ای در کشور 

مستقر شود.
»س��لیمان پاک سرش��ت« در گفت و گو با خبرن��گار اقتصادی ایرنا، 
اظهار داشت: امروزه ساختار و ترکیب مشاغل به واسطه تغییرات مداوم 
محیطی و فناوری های جدید در حال تغییر اس��ت و بازارکار به نیروی 

ماهر و متخصص بیش از پیش نیازمند است.
وی افزود: با ظهور فناوری های نوین و راهبردی در دنیا زمینه پیدایش 
و توس��عه آن در کش��ور ما نیز به شدت احس��اس می شود. توسعه این 
فناوری ها در کش��ور مستلزم دسترس��ی به نیروهای زبده و مجرب در 
زمینه نصب و راه اندازی، تعمیر، نگهداری، تولید، عملیات، ارتقا و توسعه 
ماشین، طراحی نرم افزار و خدمات پس از فروش، خدمات و سرویس های 

دوره ای در آن فناوری ها است.
رئیس س��ازمان آموزش فن��ی و حرفه ای گفت: براس��اس مطالعات، 
نیروهای تربیت ش��ده و فارغ التحصیالن دانش��گاهی با وجود دارا بودن 
دانش و اس��تعدادهای باال در زمینه های نظری، ذهنی و ش��ناختی در 
حوزه های کارکردی و عملی از توانمندی ها، قابلیت ها و صالحیت های 
حرفه ای الزم برای ورود به بازار کار برخوردار نیس��تند و خواس��ته های 

کارفرمایان برای جذب در بنگاه های اقتصادی را تامین نمی کند.
 توسعه بی رویه دانشگاه ها و فقر مهارتی

پاک سرشت گفت: »فقر مهارتی« مشکلی دیرینه است، علل و ریشه 
آن را می توان در عوامل متعددی جست و جو کرد. یکی از این عوامل، 
توس��عه بی رویه دانشگاه های کشور و هجوم خیل عظیمی از جوانان به 

دانشگاه به خصوص در رشته های تحصیلی نظری است.
وی اف��زود: بنابراین تعادل بین رش��ته های نظری و عملی و از طرف 
دیگر توازن بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی در بازارکار از بین رفت.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای گفت: افزایش تصدیگری، توسعه بی رویه 
دولت و اس��تخدام نی��روی کار در بخش دولتی منجر به ش��کل گیری 
فرهنگ پش��ت میز نشینی شد و اس��تقبال جوانان از رشته های نظری 
دانش��گاهی، حمایت والدین و خانواده ها به اشاعه فرهنگ مدرک گرایی 

دامن زد.
وی اف��زود: بنابرای��ن هر کس مدرک باالتری داش��ت جایگاه بهتری 
در ادارات دولتی به دس��ت آورد و بدین ترتیب مهارت آموزی و کس��ب 
شایس��تگی های شغلی و حرفه ای فراموش ش��د. به عبارتی عدم وجود 
جایگاه معتبر برای فرد مهارت آموخته و منزلت آموزش های مهارتی در 

کشور باعث شده در کشور با »فقر مهارتی« مواجه باشیم.
پاک سرش��ت گفت: از آنجایی که عامل محرک و توس��عه اقتصادی 
وابسته به دسترسی به نیروی انسانی ماهر و متخصص است، بخش های 
اقتصادی نیز توس��عه  نیافته و در چرخه ه��ای بعدی خود امکان جذب 

نیروی های جدید را ندارد.
راه اندازی سامانه جامع تحلیل اطالعات راهکار مبارزه با فقر 

مهارتی
وی درخصوص مبارزه با فقر مهارتی گفت: باید بدانیم مهارت در انواع 
و سطوح مختلفی مطرح است که نیروی کار بسته به سطح تحصیالت، 
نیاز جامعه و تقاضای اقتصاد ملی به نوع خاصی از آن برای ورود و ثبات 

در بازارکار نیازمند است تا اشتغال مولد و پایدار تضمین شود.
رئیس سازمان فنی و حرفه ای افزود: مهارت را می توان در ابعاد عمومی، 

فنی، تخصصی، حرفه ای و غیرفنی و نرم تقس��یم کرد و شایستگی های 
مورد نیاز برای ورود و طی مسیر پیشرفت شغلی را در مولفه های دانش، 

توانش و بینش آموزش داد.
وی اظهار داش��ت: آموزش های حرفه ای باید براس��اس نیازس��نجی 
دقیق از کارفرمایان باش��د و براساس ابزارهای استانداردهای مشاغل و 

استانداردهای ارزشیابی توسط بنگاه های اقتصادی تایید شود.
پاک سرشت افزود: الزمه تایید این است که بین طرف های آموزشی 
و فعاالن دنیای کار توافق انجام ش��ود تا ضمن اجتناب از موازی  کاری، 
تع��ادل در عرض��ه و تقاض��ای نیروی کار برقرار ش��ود و ع��الوه بر آن 

سامانه های جامع تحلیل اطالعات بازارکار نیز راه اندازی و فعال باشد.
صالحیت حرفه  ای و اعتالی منزلت نیروی مهارتی

وی درباره لزوم اعتالی منزلت نیروهای مهارتی و شایس��ته کش��ور، 
گفت: باید نظ��ام صالحیت حرفه ای و »چارچ��وب صالحیت حرفه ای 

ملی« در کشور مستقر شود.
پاک سرش��ت افزود: این نظام عالوه بر آنکه موجب تضمین کیفیت 
خدمات آموزش��ی می ش��ود، بین آموزش های رسمی و غیررسمی نیز 
رابط��ه برق��رار می کند به طوری ک��ه افراد در کنار م��دارک تحصیلی، 

گواهینامه آموزشی که قابل ارزشیابی است، دریافت می کنند.
وی افزود: همچنین به واس��طه ش��کل گیری این چارچوب براساس 
ش��اخص های توافقی بین بازیگران و فعاالن دنیای آموزش و کار، مراکز 
ملی و منطقه ای سنجش و ارزشیابی آموزش و تعیین صالحیت حرفه ای 
برای کارجویان و ش��اغلین کشور با مشارکت نظامات حرفه ای و صنفی 

ایجاد می شود.
مهارت آموزی نرم موجب افزایش قابلیت کارآفرینی است

رئیس س��ازمان فنی و حرفه ای تاکید ک��رد: مهارت آموزی در زمینه 
مهارت های نرم نیز نکته حساسی است که در کنار مهارت های سخت، 
فنی و تخصصی باید به آن توجه ش��ود، یعنی افراد باید در زمینه هایی 
همچون کس��ب شایس��تگی های برقراری ارتباط و فنون مذاکره، حل 
مس��اله، رفع تعارض، تصمیم گیری، تفکر انتقادی و خالق، کار تیمی و 
مدیریت زمان نیز توانمند باشند، تا نه تنها قابلیت  های اشتغال پذیری و 
استخدام شدن آنها افزایش یابد لکه قابلیت های کارآفرینی و اشتغال زایی 

آنها نیز ارتقا یابد.
سازمان فنی و حرفه ای در انتقال تجربیات به کشورهای دیگر

پاک سرش��ت درباره ظرفیت س��ازمان فنی و حرفه ای ب��رای انتقال 
تجربیات به کشورهای دیگر، گفت: این سازمان 50 سال است خدمات 
مهارت آم��وزی به متقاضیان کار ارائه می کند و عالوه بر آن از تجربیات 
کشورهای توسعه یافته همچون ژاپن، کره جنوبی، آلمان و هند استفاده 
می کند، بنابراین ظرفیت و پتانسیل خوبی برخوردار است و می تواند با 
واسطه و بدون واسطه این تجارب را در اختیار کشورهای منطقه و دنیا 

به خصوص کشورهای دوست و اسالمی قرار دهد.
وی تصریح کرد: ش��واهد نش��ان می دهد، نیروه��ای مهارت آموخته 
س��ازمان فنی و حرفه ای کشور در کشورهای پیش��رفته و توسعه یافته 
همچون استرالیا، کانادا و آلمان از شانس بیشتری برای کاریابی با سطح 

دستمزدهای قابل توجه در مشاغل خوبی برخوردار شده اند.
رئیس سازمان فنی و حرفه ای گفت: این سازمان تفاهم نامه رسمی و 
سوابق ارائه خدمات آموزشی برای مهاجران افغانستان و عراق از طریق 
موسسات بین المللی نروژ و دانمارک داشته و با روسیه نیز مسابقه تبادل 

تجربه برگزار کرده است.

در بـازار فروش خواهد بود. در این بین شـرکت هایی هـم بودند که به تقلید 
 Samsung و LG Voyager از آیفـون روی آوردنـد و گوشـی هایی مثـل

Instinct را با نمایشگرهای لمسی تولید کردند.
اما به هر حال اپل از 29 ژوئن 2007 یعنی روز عرضه اولین آیفون تا انتهای 
همان سـال، 1.39 میلیون دسـتگاه فروخت و این آمار را در سـال 2008 به 
11.63 میلیون دسـتگاه رسـاند. فروش آیفون روند پایدار خـود را ادامه داد 
و در سـال 2015 بیشـترین فروش خود یعنی 231.22 میلیون دسـتگاه را به 
ثبت رساند. در حالی که استیو جابز عمال تمام شرکتش را روی فروش همین 
محصول شـرط بسـته بود، این کار ریسـک بزرگی به حسـاب می آمد که در 

نهایت برای اپل بسیار سودآور تمام شد.
موفقیت آیفون منجر به معرفی اپ استور در سال 2008 و عرضه آیپد و اپل 
واچ شد. سال گذشته اپل اولین شرکت تجاری سهامی عام آمریکایی با ارزش 
یک تریلیون دالر شناخته شد و گوشی آیفون XR این شرکت در سال جاری 

بیشترین تعداد فروش را به نام خود ثبت کرد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای در گفت و گو با ایرنا:

نظام صالحیت حرفه ای باید در کشور مستقر شود

 12 سالگی آیفون
از ریسکی بزرگ تا موفقیتی باورنکردنی

یادداشـت

رئیس پارک علم و فناوری گلس��تان افزود پارک های علم و فناوری در فضای تحریم 
در کنار صنایع بزرگ و دانشگاه ها می توانند به اقتصاد کشور کمک کنند.

به گزارش فارس، موس��ی حس��ام بیان کرد: اگر ش��رکت های دانش بنیان در عرصه 
اقتصاد جدی تر گرفته ش��وند و نیازهای اولیه آنها رفع ش��ود، قطعاً در آینده نه چندان 
دور ضمن اینکه می توانند نیاز کش��ور را رفع کنند در بس��یاری حوزه ها و فناوری های 
مه��م نی��ز صادرکننده خواهند بود، کما اینکه در س��ال های اخیر ب��ه خوبی این امر را 
مشاهده کرده ایم و سال به سال شاهد پیشرفت و رشد شرکت های دانش بنیان هستیم.

به گفته وی، در این اس��تان ش��رکت های قوی در ح��وزه فناوری های نوین از جمله 
داروهای نوترکیب فعالیت می کنند.

پارک های علم و فناوری، از تحریم ها 
فرصت  می سازند



لینک س��ازی خارجی و دریافت بک لینک 30درصد سئو سایت است. 
با ش��ناخت ان��واع محتوایی که قابلیت و توانایی ج��ذب لینک را دارند، 
می توانید اس��تراتژی مطلوبی برای لینک س��ازی خارجی س��ایت خود 

داشته باشید.
از روزهای اولیه توس��عه اینترنت، محت��وا یکی از اصلی ترین نیروهای 
هدایت کننده تعامل ما، با وب س��ایت بوده است. بیل گیتس یک سخن 
معروف دارد که می گوید »محتوا پادش��اه اس��ت« و حتی گوگل نیز به 
ما گفته اس��ت که محتوا و لینک ها عامل اصلی الگوریتم های رتبه بندی 

آنها هستند.
خ��ب ما متوجه ش��دیم که تولید محت��وا اهمیت بس��یاری دارد. آیا 

می دانید که چگونه با تولید محتوا می توان به موفقیت رسید؟
اولین گام برای تولید محتوا درک هدف اولیه محتوای دیجیتال است. 
ب��رای بازاریاب  ها، هدف اصلی محتوا جذب لینک، بهبود کلمات کلیدی 
و کمک به تبدیل است. البته گاهی نیز یک هدف چهارم وجود دارد که 

به صورت برندسازی و آگاهی، معرفی می شود.
اما، برندس��ازی نیز نیازمند جذب لینک و رشد کلمات کلیدی است، 
زیرا قابلیت رویت در نتایج جست وجو ابزاری برای افزایش آگاهی آنالین 

نسبت به برند شما است.
اما من می خواهم بر روی س��ه معیار اصلی)KPI( تمرکز داشته باشم 
که بازاریابان باید در بازاریابی محتوایی خودش��ان در نظر داشته باشند 

– لینک ها، کلمات کلیدی و تبدیل.
تولید محتوا با هدف ساخت بک لینک

 نکت��ه مهم: لینک ه��ای داخلی و خارجی یک��ی از فاکتورهای اصلی 
الگوریتم های گوگل هستند.

لینک ها همراه با محتوا، عام��ل اصلی در رتبه بندی صفحات مختلف 
در نتایج جس��ت وجو توس��ط موتورهای جس��ت وجو است و در صورتی 
که ش��ما می خواهید رتبه بندی قوی تری داشته باش��ید، نباید لینک ها 

را فراموش کنید.
لینک ه��ا را می ت��وان به صورت منفعل نیز به دس��ت آورد، اما ش��ما 
نمی توانی��د صبر کنید دیگران صفحات ش��ما را پیدا کنند و س��پس از 
لینک های شما استفاده کنند بلکه شما باید به صورت فعال تالش کنید 
ت��ا بتوانید در نتایج جس��ت وجو، رقابت کنید – ش��ما نیازمند تبلیغات 

راهبردی محتوایی و لینک سازی هستید.
اما، همه محتواهایی که شما ایجاد می کنید ارزش بک  لینک را ندارند 
و یا برای کمپین های جذب لینک مناس��ب نیس��تند. تبلیغات صفحات 
صحی��ح، مهم تری��ن روش برای رس��یدن به موفقی��ت و درک دقیق از 
محتوایی با قابلیت لینک س��ازی اس��ت که باعث می ش��ود براساس این 

درک، بتوانید استراتژی لینک سازی توسعه دهید.
محتوا با قابلیت لینک س��ازی، بازه گسترده ای از مخاطبین را در صدر 
قی��ف بازاریاب��ی در نظر می گیرد؛ این محتوا در واقع با در نظر داش��تن 
افراد هدف، به منظور افزایش آگاهی تولید می ش��ود که در نتیجه، این 
افراد ممکن اس��ت برای اولین بار با برند شما تعامل داشته باشند. شما 
باید محتوایی داش��ته باش��ید که تا حد امکان برای اف��راد زیادی قابل 
استفاده باش��د و همین موضوع باعث می شود که این محتوا لینک پذیر 
ش��ود – افراد از محتواهای غیرمرتبط بک لینک نمی گیرند، هرچند هم 

که از طریق ایمیل مکاتبه های قوی و خوبی داشته باشید.
بعضی از نمونه هایی از محتواها که قابلیت لینک س��ازی دارند ش��امل 

این موارد هستند:
• محتوای جامع یا بنیادی

• محتوایی با طراحی دقیق و جذابیت بصری
• محتوای چالش برانگیز و جذاب
• محتوای تعاملی و درگیرکننده

• محتوایی با ارزش خبری و مطابق با گرایش های مختلف
• غیره…

ای��ن ن��وع از محتواها ب��رای مخاطبین مختلف مناس��ب هس��تند و 
می توانند برای کمپین های لینک سازی مناسب باشد.

اما نکته جالب این است که معموال به سختی می توانید این صفحه هایی 
که ارزش لینک شدن دارند را در موتور جست وجو رتبه بندی کنید زیرا 
معم��وال رقابت زیادی برای این صفح��ات در SERP ها وجود دارد )به 
دلیل پوش��ش موضوع گس��ترده ای که دارند(. اما در صورتی که ش��ما 
بتوانی��د برای ای��ن صفحات نتایج خوبی در رتبه بندی گوگل به دس��ت 
آورید، احتماال می توانید از طریق مس��تنداتی که دیگران برای پوش��ش 

موضوعات گسترده در نظر می گیرند، لینک به دست بیاورید.
در نهایت، حتی در صورتی که صفحات لینک پذیر شما در موتورهای 
جس��ت وجو رتبه بندی نش��وند، این محتواها به ش��ما کمک می کنند تا 
لینک هایی را به دست بیاورید که موجب اعتبار و قدرت برای وب سایت 
و برند شما می شود تا محتوای شما که مبتنی بر کلمات کلیدی هستند 

نیز بتوانند رتبه بندی بهتری داشته باشند.
استفاده از محتوای مبتنی بر کلمات کلیدی برای افزایش قابلیت 

رویت
لینک ه��ا باعث می ش��وند که رتبه بندی ش��ما افزایش پی��دا کند اما 
محتوای��ی ک��ه قابلیت جذب لین��ک را دارد همیش��ه رتبه بندی خوبی 
پیدا نمی کند – این محتوا برای دریافت لینک طراحی ش��ده اس��ت نه 
رتبه بندی. اما، ش��ما همیشه باید محتوای راهبردی و مبتنی بر کلمات 
کلی��دی ایجاد کنید که ه��دف آن، رتبه بندی در موتور جس��ت وجو و 

قابلیت رویت باشد.
ه��دف اصلی محتوای مبتنی بر کلم��ات کلیدی رتبه بندی بهتر برای 
مجموعه ای از کلمات کلیدی و طرح های مختلف است و برخالف محتوا 
با قابلیت جذب لینک – که مخاطبین گس��ترده ای را هدف می گیرد – 
این نوع از محتوا یک مخاطب هدف محدودتر و خاص را هدف می گیرد.
ب��رای یافتن این مخاطبین، ش��ما باید جس��ت وجوی کلمات کلیدی 
راهب��ردی و تحلیل های زمینه ای را انج��ام دهید. یافتن کلمات کلیدی 
هدف یک فرآیند گس��ترده اس��ت اما ش��ما می توانید با در نظر گرفتن 

موضوعات زیر، کار را شروع کنید:
• ک��دام عب��ارات و کلمات به صورت مس��تقیم مرتبط با محصوالت و 

سرویس های شما است؟
• آیا گوگل »جست وجوی مربوطه« را برای این عبارات ارائه می کند؟

• کدام عبارات برای مخاطبین شما مناسب است؟ آیا تفاوتی از این نظر 
بین مخاطبین وجود دارد؟

• آیا عبارت های هم معنا و جایگزین برای صفحه های فعلی وجود دارد؟
• آیا رقبای شما از عبارات متفاوتی در سایت شان استفاده می کنند؟

• غیره
این لیست یک لیست کامل نیست، اما این سواالت می توانند نقطه آغاز 

کار در جهت صحیح باشند.
مادامی که ش��ما کلمات کلیدی هدف را شناس��ایی می کنید، شما باید 
امکان اس��تفاده از این کلم��ات کلیدی و محتوایی ک��ه می خواهید برای 
آنه��ا ایج��اد کنید را هم از نظر رتبه بن��دی، در نظر بگیرید – فرصت های 
جست وجوی مرتبط با هر کدام از این کلمات کلیدی به چه صورتی است؟

در حال��ی که انواع عواملی وج��ود دارد که می توان آنها را از نظر فرصت 
جست وجو در نظر گرفت، در نهایت مهم ترین موضوعات حجم جست وجو 
و رقابت برای کلمات کلیدی اس��ت. هرچه حجم جس��ت وجو باالتر باشد، 
فرصت ترافیک بیشتر و رقابت کمتر به این معنا است که احتمال این که 

شما رتبه بندی شوید، بیشتر است.
یک موضوع مهم که باید در رابطه با حجم جس��ت وجو در نظر داش��ته 
 )SEMrush باشید، این است که تخمین های ارائه شده )از ابزاری مانند
ممکن است برای یک عبارت کمتر از حد واقعی باشد زیرا این تخمین ها 
تنها حجم مربوط با همان عبارت خاص را ارائه می کنند. اما، درصورتی که 

ش��ما یک صفحه ایجاد کنید که رتبه بندی خوبی برای یک عبارت داشته 
باش��د، این صفحه احتماال برای تمام عبارات کلیدی طوالنی مرتبط با آن 
عب��ارت منفرد نیز رتبه بندی خوبی خواهد داش��ت که این موضوع باعث 
می شود حجم جس��ت وجوی به دست آمده به صورت محسوسی افزایش 

پیدا کند.
در حالی که به سختی می توان برای محتوای مبتنی بر کلمات کلیدی 
لینک به دست آورد- مجدد به این دلیل که این محتوا بر روی مخاطبین 
محدودتری متمرکز اس��ت – رتبه بندی صفحات شما باعث می شود این 
فرصت را داش��ته باشد تا با ذکر مطالبی در صفحات دیگر تولیدکنندگان 
محتوا که در رابطه با همان موضوع کار می کنند، به صورت منفعل لینک 
به دست بیاورید. شما باید از تمام فرصت های لینک سازی موجود استفاده 
کنی��د اما این صفحات معموال مبتنی ب��ر تمرکز دقیق بر روی مخاطبین 
خاص و معیار دیگر صفحات مرتبط )محتوایی با قابلیت جذب لینک( در 

سایت شما، رتبه بندی می شوند.
تولید محتوای تبدیل کننده برای جذب ترافیک تایید صالحیت شده

محتوای��ی که قابلیت دریاف��ت لینک دارد و محت��وای متمرکز بر روی 
کلمات کلیدی با یکدیگر کار می کنند تا باعث بهبود عملکرد جست وجوی 
ارگانیک شده و افراد بیشتری را به سایت شما جذب کند. اما، شما باز هم 
نیازمند صفحه های تبدیل کننده هس��تید تا بتوانید از افزایش مخاطبین 

خودتان، منفعت ببرید.
محتوای تبدیل کننده بازدید کننده هایی که در انتهای قیف بازاریابی شما 
ق��رار دارن��د را هدف می گیرد و آنها را تحری��ک می کند تا یک کار خاص 
)ثب��ت ن��ام در ایمیل، تماس تلفنی، خری��د و . . .( را انجام دهند. ماهیت 
تبلیغاتی این صفحات باعث می ش��ود که سایت های دیگر به سختی برای 
این صفحات بک لینک ارائه کنند. به همین دلیل، گوگل تنها این صفحات 
را در جست وجوهایی ارائه می کند که تجاری هستند و خاص محصوالت و 
یا سرویس های شما هستند و این صفحات معموال، از نظر نتایج جست وجو 

به شدت رقابتی هستند.
اما، با لینک سازی های مناسب به صورت داخلی شما می توانید رتبه بندی 
ب��رای صفحه های تبدیل کننده را با انتقال اعتب��ار از صفحاتی که قابلیت 
جذب لینک دارند، افزایش دهید. شما می توانید از لینک سازی داخلی برای 
هدای��ت بازدید کننده های ارگانیک از محتوای مبتنی بر کلمات کلیدی با 

رتبه بندی باال به این صفحات، استفاده کنید.
محتوای تبدیل کننده یکی از مهم ترین موضوعات برای موفقیت کسب 
و کار شما است و من به شما پیشنهاد می کنم که منابع مختلف را بررسی 
کنید تا بتوانید صفحه های تبدیل کننده را ایجاد کنید و سایت خودتان را 

برای این تبدیل ها، بهینه سازی کنید.
بازاریابی جامع محتوایی برای موفقیت

انواع مختلف از محتوا اهداف مختلفی دارند و سه هدف اصلی محتوای 
آنالین شامل لینک، کلمات کلیدی و تبدیل است. برای ایجاد کردن یک 
وب س��ایت موفق، شما باید تمام این اهداف را مطابق با محتوای خودتان، 

بررسی کنید.
موثرترین اس��تراتژی های محتوایی ای��ن KPI ها را با انواع مختلف 
از محتوای��ی ک��ه با یکدیگر از این اهداف پش��تیبانی می کنند در نظر 
می گی��رد – محتوایی که قابلیت جذب لینک دارد باعث ش��کل گیری 
اعتبار می ش��ود و از رتبه بندی برای محتوای مبتنی بر کلمات کلیدی 
پش��تیبانی می کند. همین محتوا باعث افزایش قابلیت رویت ش��ده و 
بازدیدکننده های جدید به سایت جذب می کند و لینک های داخلی از 
این صفحات باعث می شود که بازدیدکننده های ارگانیک به صفحه های 
تبدیل بروند و سپس در آنجا فرم اطالعات را پر می کنند تا تیم فروش 

با آنها تماس برقرار کند.
سرمایه گذاری در این محتوا بخش اساسی موفقیت آنالین است و زمانی 
که تمام صفحات شما به خوبی به صورت بخش های مختلف از استراتژی 

بازاریابی محتوایی جامع کار کنند، می تواند اتفاق زیبایی رقم بخورد!
newseo :منبع

برندهای دنیا چطور جهانی می شوند؟
ورود به بازارهای جهانی، صادرات و بازاریابی محصوالت و خدمات 
در کش��ورهای دیگر، چالش بزرگی برای برندهاست و قوانین خاص 
خود را دارد. با تمام سختی هایی که وجود دارد، نام برندهای بزرگی 

به عنوان برندهای موفق در این زمینه دیده می شود. 
با ظه��ور اینترن��ت بس��یاری از محدودیت ه��ای ورود برندها به 
بازارهای نو برداش��ته ش��ده و بر تعداد آنها افزوده ش��ده است، اما 
واقعیت این اس��ت که س��اختن یک برند جهانی به چیزی بیش از 
طراحی وب سایت به چند زبان دنیا نیاز دارد و تمام برندهای بزرگ 
بخشی از شرکت شان را به تحقیق در این زمینه اختصاص داده اند.

ایربی ان بی
وقتی ایر بی ان بی ش��روع به کار کرد ب��ا چالش بزرگی مواجه بود: 
اینک��ه بتوان��د مردم دنیا را قان��ع  کند که اقام��ت در خانه  غریبه ها 
ترسناک یا عجیب نیست. برند توانست پس از چند سال این مساله 

را حل کند و در بیش از ۱90 کشور دنیا فعالیت داشته باشد.
کلید اصلی استراتژی جهانی این برند، بومی  سازی ست. ایر بی ان بی 
بخشی مخصوص سفارشی سازی محصوالت برای کشورهای مختلف 
دارد که به بررس��ی و تولید محتوای خاص آن منطقه می پردازد. به 
این ترتیب می تواند حس اعتماد را بین گردشگران و میزبانان ایجاد 

کند.
اپل

بی گمان اپل یکی از موفق ترین برندها در زمینه  بازاریابی جهانی 
ا س��ت. این برند یک اس��تراتژی کلی را دنبال می کند و آن طراحی 
هماهنگ گوش��ی بدون توجه به کشور یا منطقه ای ا ست که در آن 
مش��غول به فعالیت است. استراتژی ای خطرناک که درنهایت منجر 
به موفقیت برند شده اس��ت. ناگفته نماند که اپل بومی  سازی را در 
مراکز خدمات پس از فروش��ش پیاده کرده اس��ت و براساس ذائقه  
مخاطبان هر منطقه مطالب موردنیاز آنها را تولید کرده اس��ت و در 

اختیار مخاطبان قرار داده است.
استارباکس

صحبت کردن از بازاریابی بین المللی بدون نام بردن از استارباکس 
بی انصافی ا ست. استارباکس توانسته با مطالعه  نوشیدنی های محلی 
هر کش��ور حتی به نفوذناپذیرترین آنه��ا هم نفوذ کند. مدیران این 
برند همواره سعی کرده اند پیش از ورود به بازار یک کشور نیازهای 
آن منطقه و عادت های مردم آن را بررس��ی کنند و تالش شان این 
بوده که کافه  های محلی -متناس��ب با فرهنگ کش��ورها- داش��ته 
باش��ند و در عین ح��ال یکپارچگی برند را حفظ کنن��د. به عنوان 
مث��ال چالش آنها در بازار چین، این بود که مخاطبان قهوه را دوس 
نداشتند و به همین دلیل با عرضه  ترکیبات رایگان قهوه این مشکل 
را حل کردند. در آمریکای ش��مالی که مردم دل شان می خواست از 
برندهای مس��تقل خرید کنند، استارباکس مغازه هایی را بدون لوگو 
باز کرد که ش��باهتی به شعبه های دیگرش نداشت )البته این روش 
در برخی جاها تاثیر منفی به دنبال داش��ته است(. روش هایی مانند 
قهوه  مجانی برای روز تولد که از طریق اپلیکیشن برند ارائه می شود، 
هم از تاکتیک های موفق این برند برای جلب نظر مخاطبان در تمام 
دنیا بوده اس��ت. همه دوس��ت دارند در روز تولدشان هدیه دریافت 

کنند.
کوکاکوال

مطلب��م را با کوکاکوال ادام��ه می دهم که در هر نقطه ای از جهان 
پیدا می شود و همه اسمش را شنیده اند.

کوکاکوال از قدیمی ترین برندهایی ا ست که راه خود را به بازارهای 
جهانی باز کرده اس��ت. هماهنگی با ذائقه  مخاطبان هر کش��ور رمز 
موفقیت این برند بوده است. تبلیغات کوکاکوال نیز با همین رویکرد 
پیاده سازی ش��ده اس��ت. تمرکز بر ارزش های پذیرفته شده  جهانی 
مانند »تقس��یم کردن« و »خوش��حالی« عامل مه��م دیگری برای 

پذیرفته شدن این برند در هر خانه و با هر زبانی  است.
ایکیا

ایکیا که امروز در سراسر دنیا فروشگاه های متعددی دارد، توانسته 
خود را ب��ا قیمت های پایین، طراحی های خ��اص، کاربردی بودن و 
کیفی��ت معرفی کند، اما ای��ن برند هم برای دریاف��ت مقبولیت از 
کشورهای مختلف با مشکالتی روبه رو بوده است و موفقیت امروزش 
به آسانی حاصل نشده است. برند سعی کرده خود را با فرهنگ های 
مناطق مختلف هماهنگ و محصوالتی متناسب با آن تولید کند. به 
عنوان مثال تولید تاتامی مخصوص ژاپن و فروش در فروش��گاه های 

ایکیای این کشور.
برندهایی که در این مطلب دیدیم، با وجود تفاوت استراتژی های 
بازاریابی شان یک خط مش��ترک را برای پذیرفته شدن در بازارهای 
جهانی دنبال کرده اند؛ بررس��ی ح��ال و هوا، عادت ها و فرهنگ های 
کش��ورهای مختلف برای اینکه بتوانند به زب��ان نیازهای مردم آن 

مناطق سخن بگویند.
k-international/mbanews :منبع
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در مطلب پیش��ین به هفت ترند برتر بازاریابی در اینستاگرام پرداختیم و اکنون 
آنها را ادامه می دهیم.

8. واقعیت و بازنمایی عینی بیشتر
در سال گذشته بحث اعتبار و اصالت اکانت های کاربری در شبکه های اجتماعی 
بسیار داغ بود، با این حال سال جاری به طور کامل مربوط به نمایش تصویری بدون 

فیلتر و واقعی از خودمان است. 
برخی از س��لبریتی های مش��هور مانند جمیال جمیل به طور جدی به مقابله با 
استفاده از نرم افزارهایی مانند فوتوشاپ و سایر ویرایش های سنگین بر روی تصاویر 
پیش از بارگذاری ش��ان پرداخته اند. هدف اصلی آنها ترویج باور به ظاهر طبیعی و 

واقعی خودمان است. 
با توجه به توس��عه دیدگاه عادی و واقع گرایانه به مسائل در شبکه های اجتماعی 
باید منتظر پیروی برندها از این ترند نیز باش��یم. ش��اید زمینه بهداشت و سالمت 
بیشتری تاثیر را از این ترند دریافت کند. به هر حال اکنون دیگر بحث های پزشکی 
با سادگی و صراحت بیشتری در فضای شبکه های اجتماعی بارگذاری خواهد شد. 
همچنین در زمینه س��المت روانی نیز برخی از برندها اقدام به گفت وگوی ساده و 

کاربردی با مخاطب های شان کرده اند. 
یکی از تاثیرهای انکارناپذیر جهت گیری به سوی واقعیت و بازنمایی زندگی عادی 
کاهش س��طح اس��تفاده از مدل های حرفه ای در کمپین ه��ای بازاریابی و تبلیغات 
برندهاست. به این ترتیب کسب و کارها هرچه بیشتر به سوی همکاری با افراد عادی 

خواهند رفت. این امر به باورپذیری بیشتر کمپین های تجاری کمک خواهد کرد. 
9. افزایش شمار افراد تاثیرگذار مرتبط با کسب و کارهای خاص

بحث اعتبار و اصالت یکی از خواسته های مهم کاربران شبکه های اجتماعی از افراد 
تاثیرگذار نیز هست. متاسفانه به دلیل تالش برخی از افراد تاثیرگذار در اینستاگرام 
برای نمایش زندگی ایده آل و توسعه نگاهی غیرواقعی به زندگی تردیدهای کاربران 
نس��بت به اصالت و اعتبار فعالیت آنها زیاد ش��ده است. نمود اصلی این تردیدها در 
مورد افزایش س��اخت تصاویر خنده دار مبتنی بر مقایس��ه زندگی واقعی و زندگی 
اینس��تاگرامی قابل مشاهده اس��ت. چنین اعتراض ها و نگاه های همراه با تردید به 
ماهیت س��بک زندگی افراد تاثیرگذار موجب تغییر در ن��وع فعالیت برندها و افراد 
تاثیرگذار ش��ده اس��ت. به این ترتیب پدیده ای تحت عنوان افراد تاثیرگذار مرتبط 
با کس��ب و کارهای خاص ظهور کرده اس��ت. بدون تردید فهم معنای این اصطالح 
اندکی دشوار است، بنابراین در اینجا به توضیح بیشتر آن خواهیم پرداخت. به عنوان 
مثال، لورا ایزمویکاوا را در نظر بگیرید. وی در زمینه نگهداری از کودکان به عنوان 
یک فرد تاثیرگذار شناخته می شود. محور کلی اکانت وی به اشتراک گذاری اطالعات 
مفید در زمینه نگهداری از کودکان است. نکته مهم درخصوص لورا در تجربه واقعی 
وی در حوزه فرزندداری است. به این ترتیب اصالت مطالب و توصیه های وی کمتر 
مورد تردید قرار می گیرد. به عبارتی دیگر، نس��ل جدید افراد تاثیرگذار بر اس��اس 
تجربه عملی شان در زندگی اقدام به جلب نظر کاربران دارای تجربه مشابه می کنند. 
یک نمونه موفق دیگر در این زمینه جن گوتچ اس��ت. وی کارشناس حوزه اعصاب 
و روان محس��وب می ش��ود. به همین دلیل مطالبش پیرامون نحوه کنترل خشم و 

بیماری های اعصاب با بازخورد بسیار مطلوب کاربران مواجه می شود. 
10. تاثیر تیک توک بر روی ترندهای اینستاگرام

توس��عه توقف ناپذیر پلتفرم تیک توک تقریبا همه شبکه های اجتماعی را تحت 
تاثیر قرار داده است. این پلتفرم در میان نوجوان ها و به طور کلی نسل Z )متولد بعد 
از سال 2000( محبوبیت خاصی دارد. نکته مهم درخصوص تیک توک تاثیرگذاری 

آن بر روی سایر شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام و اسنپ چت است. 
ش��اید در نگاه نخس��ت ایده IGTV ابتکاری انحصاری از س��وی اینستاگرام به 

حس��اب آید. با این حال رد پای تیک توک در این نوآوری کامال مش��هود اس��ت. 
همچنی��ن درج محت��وای مربوط به IGTV در بخش جس��ت وجو و صفحه اصلی 

کاربران هم با تاثیر از تیک توک صورت گرفته ست. 
پیش از این به مهاجرت بخش زیادی از کاربران اینس��تاگرام به تیک توک اشاره 
کردم. با این حساب دلیل کامال منطقی برای تالش اینستاگرام به منظور الگوبرداری 
از امکانات و سرویس های تیک توک وجود دارد. به ویژه اینکه اغلب الگوبرداری های 
اینستاگرام از تیک توک شامل ترغیب کاربران به تولید محتواست. ترند مورد نظر 
من در اینجا ش��امل افزایش تقلید اینس��تاگرام از تیک توک اس��ت. به این ترتیب 
برندها امکان پیش بینی تحوالت بعدی اینستاگرام از طریق پیگیری وضعیت تیک 

توک را خواهند داشت. 
11. توسعه اشتراک گذاری کانال به کانال محتوا

 ،IGTV ب��ا افزایش تمای��ل کاربران به بارگ��ذاری محتوا در بخش اس��توری و
اینس��تاگرام شاهد افزایش جهت گیری کاربران به سوی بازنشر محتوا از بخش های 
مختلف در یکدیگر است. به این ترتیب باید شاهد بازنشر محتوای بخش های مختلف 
اکانت یک برند باشیم. به عنوان مثال، یک برند پس از بارگذاری پستی تازه آن را در 
بخش استوری درج خواهد کرد. این امر در اصطالح اشتراک گذاری کانال  به کانال 
محتوا نام دارد. هدف اصلی آن نیز افزایش مش��اهده محتوا از سوی مخاطب است، 

چرا که همیشه برخی از کاربران فقط به بخش استوری یا IGTV توجه دارند. 
یکی از دالیل اصلی جهت گیری کاربران معمولی و برندها به سوی بازنشر محتوا 
در کانال های مختلف تغییر الگوریتم اینستاگرام است. به این ترتیب برندها بیش از 
هر زمان دیگری خبر بارگذاری مطلب تازه شان را در بخش استوری اعالم می کنند. 
همه ما تجربه عدم مش��اهده پس��ت های تازه دیگر کاربران در صفحه اصلی مان را 
داریم. این امر به دلیل الگوریتم تازه اینس��تاگرام در زمینه مرتب س��ازی پست های 

نمایشی برای هر کاربر روی می دهد. 
توس��عه اس��تفاده از بخش اس��توری در زمینه نمایش آن در بخش جست وجو 
تاثیرگذار بوده است. به این ترتیب اکنون عالوه بر پست های معمولی امکان مشاهده 
محتوای مربوط به اس��توری و IGTV نیز وج��ود دارد. البته در این زمینه باز هم 
تقلید اینس��تاگرام از تیک توک در زمینه نمایش محتوا براس��اس س��لیقه کاربران 

مشهود است. 
12. باز نشر بیشتر محتوای توییتری

در طول چند س��ال اخیر به طور مداوم ش��اهد افزایش بازنشر محتوای توییتری 
در اینس��تاگرام هس��تیم. برخی از اکانت های حوزه سرگرمی در اینستاگرام به طور 
تخصصی در زمینه باز نش��ر توییت های برتر فعالیت دارن��د. به همین دلیل توجه 
بسیاری از برندها به فعالیت در توییتر در کنار اینستاگرام جلب شده است. به گفته 
مگان فرخ نژاد، کارش��ناس ش��بکه های اجتماعی و نویسنده، بسیاری از طراح های 
محت��وای طنز به توییتر و Tumblr به مثابه پلتفرمی مناس��ب برای فعالیت نگاه 
می کنند. این امر به دلیل امکانات بیشتر توییتر در زمینه بارگذاری محتوای متنی و 

Tumblr درخصوص نشر محتوای گرافیکی است. 
نتیجه گرایش کاربران اینستاگرام به سوی باز نشر محتوای توییتری تالش تیم 
فنی این پلتفرم برای الگوبرداری از برخی امکانات توییتر است. به این ترتیب اکنون 
در بحش اس��توری ما فونت ها و پس زمینه های مناس��بی برای بارگذاری متن در 
اختیار داریم. بدون تردید این تالش ها در جلب رضایت کاربران اینستاگرام تاثیرگذار 
اس��ت، با این حال هنوز تفاوت های بس��یار آشکاری میان اینس��تاگرام با توییتر و 

Tumblr وجود دارد. 
به عنوان یک برند باید آماده مش��اهده اس��توری ها و به طور کلی محتوای متنی 
بیشتر در اینستاگرام باشیم. این امر ضرورت برنامه ریزی برای تولید محتوای متنی 

جذاب را اجتناب ناپذیر خواهد کرد. 
13. افزایش فعالیت اجتماعی و مدنی در اینستاگرام

انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری در آمری��کا و انتخابات ه��ای اخیر کان��ادا نمونه 

هیجان انگی��زی از فعالیت کاربران در قالب فعال های اجتماعی و مدنی بود. به طور 
سنتی، پلتفرم های سازگارتر با محتوای متنی نظیر فیس بوک و توییتر میزبان شمار 
باالیی از فعال های اجتماعی و مدنی هس��تند، با این حال افزایش ش��مار کاربران 
اینس��تاگرام موجب حضور و فعالیت این دس��ته از افراد نیز شده است. اینستاگرام 
نیز در این زمینه همکاری نسبتا مطلوبی با فعال ها دارد. نمونه آن افزودن استیکر 
»من رای می دهم« در جریان نظرخواهی از مردم کشورهای مختلف بر سر ماجرای 

معاهده تغییر آب و هوا است. 
بدون تردید فعالیت اجتماعی و مدنی فقط مربوط به انتخابات نیس��ت. افزایش 
فعالیت س��ازمان های خیریه و عام المنفع��ه یکی از نموده��ای انکارناپذیر افزایش 
ش��مار کاربران اینس��تاگرام اس��ت. تا پیش از این تقریبا اغلب سازمان های خیریه 
در فیس بوک و توییتر فعالیت داش��تند. نکته جالب در این میان استقبال مطلوب 
اینس��تاگرام از سازمان های خیریه اس��ت. این پلتفرم استیکر کمک به خیریه ها را 

طراحی و در اختیار این سازمان ها قرار داده است. 
14. افزایش برخوردها با روبات ها

فیس بوک و توییتر زیر ذره بین کاربران و رسانه ها و اتهام دست کاری انتخابات 
مختلف آمریکا و دیگر کشورها قرار دارند. همچنین رواج تولید محتوای نژادپرستانه 
در این دو پلتفرم نیز موجب اعتراض های گس��ترده ش��ده است. نکته منفی در این 
میان افزایش چنین اقدامات نامناس��بی در اینستاگرام اس��ت. واکنش اینستاگرام 
نس��بت به این حوادث تالش برای ایجاد محدودیت های بیشتر بر روی فعالیت های 
توهین آمیز اس��ت. همچنین سطح دسترسی روبات های مختلف به این پلتفرم نیز 
محدود شده است. به این ترتیب تقریبا تمام اکانت های دارای فالوور باال از استفاده 
روبات های مختلف منع ش��ده اند. این امر در مورد ساخت اکانت های جعلی و فیک 

نیز یکسان است. 
ب��دون تردید فعالیت سیاس��ی و تالش برای توس��عه محتوای نژادپرس��تانه در 
ش��بکه های اجتماع��ی با دش��واری های زیاد همراه اس��ت. با این ح��ال هنوز هم 
برخی اقدامات ناشایس��ت در این پلتفرم ها صورت می گیرد. پیش بینی من افزایش 
سخت گیری ها در زمینه استفاده از روبات ها در ادامه سال جاری است. به این ترتیب 

فضای اینستاگرام از سالمت بیشتری برخوردار خواهد شد. 
15. تغییرات بخش دایرکت

اینس��تاگرام برای مدت ها امکان ارسال پیام مس��تقیم کاربران را مورد 
بی توجهی قرار داده بود. اس��تدالل مدیران اینستاگرام تالش برای ترغیب 
کارب��ران به ارتباط با یکدیگر از طریق تولی��د محتوا بود، با این حال پس 

از مدت ها در نهایت امکان ارسال پیام مستقیم به این پلتفرم اضافه شد. 
اکنون تالش اصلی اینستاگرام در راستای بهبود تجربه کاربران در زمینه 
ارس��ال پیام برای یکدیگر اس��ت، بنابراین شاید در آینده ای نزدیک شاهد 
تحول ساختاری بخش دایرکت باشیم. در سال گذشته امکان ارسال گیف 
برای کاربران اینس��تاگرام فراهم ش��د. با این حال انتظارات کاربران بسیار 
بیش��تر از این حرف هاس��ت. پیش  بینی من ارائه خدمات بیشتر در زمینه 
پاس��خگویی به کاربران برای اکانت های تجاری است. اگرچه اکنون امکان 
ارسال پیام های سریع برای برندها وجود دارد، با این حال اینستاگرام هنوز 

فاصله بسیاری یا امکانات چت ایده آل کاربران دارد. 
ب��دون تردید افزودن بخش دوس��تان نزدی��ک )Close Friends( به 
بخش اس��توری گامی مهم در راستای توس��عه ارتباط و تبادل پیام میان 
کاربران صمیمی اس��ت، با این حال خواس��ته اصلی کاربران فراهم سازی 
امکان دسترس��ی مطلوب به اینستاگرام از طریق رایانه های شخصی است. 
بدون تردید در اینجا نیز ما به زودی شاهد تغییراتی خواهیم بود. به نظرم 
انتظار برای معرفی اپ ویژه رایانه به این زودی ها به پایان نمی رسد، با این 
حال معرفی امکان ارس��ال پیام از طریق نسخه تحت وب منطقی به نظر 
می رسد. به این ترتیب فرآیند ارسال پیام در اینستاگرام ساده تر خواهد شد. 

100 گام برای موفقیت در بازاریابی)1( 

ب��دون تردی��د بازاریاب��ی یکی از بخش های بس��یار مه��م در هر 
کسب وکاری محسوب می ش��ود که باید نسبت به آن توجه ویژه ای 
داش��ت، با ای��ن حال در م��وارد متعددی مش��اهده می-ش��ود که 
ش��رکت ها عمال از این بخش غافل هس��تند که علت عمده این امر 
ع��دم آگاهی از اقداماتی اس��ت که باید در این رابط��ه انجام گیرد. 
درواقع ش��ما حتی در صورت در اختیار داشتن بهترین محصول نیز 
تا زمانی که نتوانید آن را به فروش برس��انید، کامال ناموفق خواهید 
بود. در این رابطه اگرچه مقاالت متعددی به چاپ رس��یده است، با 
این حال بیان یکباره تمامی موارد، بدون ش��ک تاثیر بیشتری را به 
همراه خواهد داشت. در همین راستا و در ادامه به بررسی ۱00 گام 

برای موفقیت در زمینه بازاریابی، خواهیم پرداخت.
1-از روزنامه ها کمک بگیرید 

اهمیت روزنامه برای تبلیغ ش��ما بسیار باال بوده و به این علت که 
این نشریات، به صورت روزانه چاپ شده و قیمت مناسبی نیز دارند، 
ش��انس دیده شدن خوبی را در اختیار شما قرار خواهند داد، با این 
حال توجه داش��ته باشید که نوع روزنامه مدنظر شما باید در ارتباط 
با حرفه کاری ش��ما باشد تا مخاطبان آن از آمادگی ذهنی بیشتری 
برای پذیرش ش��ما برخوردار باشند، با این حال تبلیغ مستقیم تنها 
راهکار موجود نبوده و ش��ما می توانید یک س��تون را به نوشتن در 
رابطه با محصوالت و یا داس��تان برند خود، اختصاص دهید. در آخر 
توجه داش��ته باش��ید که شما باید داس��تانی جذاب همراه با تیتری 
خیره کننده را ایجاد کنید تا نظر مشتری به سمت شما جلب شود. 

2-یک خبرنامه برای خود ایجاد کنید 
حتی همکاری با چند روزنامه نیز نمی تواند نیازهای خبری ش��ما 
را به صورت کامل تامین کند. این امر برای شما هزینه بسیار باالیی 
را نیز به همراه خواهد داشت. به همین خاطر نیز توصیه می شود تا 
به دنبال ایجاد خبرنامه ای برای خود برای پوش��ش مناس��ب تمامی 
اخبار و اطالعات مورد نظر برای به اش��تراک گذاش��تن با مشتری، 
باش��ید. در این رابطه توجه داشته باش��ید که بهتر است تا خبرنامه 
ش��ما به صورت آنالین و الکترونیکی باش��د تا هزینه  های ش��ما در 
ای��ن رابطه کاهش پیدا کند. فراموش نکنید که خبرنامه ش��ما باید 
همواره حاوی اطالعات آموزنده نیز باش��د تا مخاطب به پیگیری آن 
تمایل پیدا کند. در آخر توجه داش��ته باشید که امکان نظرسنجی، 
جذابیت های بصری و انتش��ار به موقع از دیگر پارامترهای تاثیرگذار 

در این رابطه محسوب می شود. 
3-یک وبالگ و یا سایت برای خود ایجاد کنید

بدون تردید نیاز شما تعیین کننده این امر خواهد بود که به سمت 
وبالگ و یا س��ایت س��وق پیدا کنید، با این حال با توجه به مزیت ها 
و معایب هر یک، توصیه می شود تا هر دو گزینه را مورد توجه خود 
قرار دهید. در این رابطه توجه داش��ته باشید که سایت شما باید در 
عین سادگی، امکانات کافی را داشته و در آن تمامی اطالعات مورد 
نی��از در رابطه با محصوالت، درج ش��ود، با این ح��ال مدیریت یک 
سایت ابدا کار س��اده ای نبوده و به همین خاطر توصیه می شود که 
آن را به تیمی حرفه ای بس��پارید. برای مثال س��ئو سایت، از جمله 
موارد بس��یار مهمی اس��ت که نیازمند دانش کافی است. به همین 
خاط��ر نباید این امر را تنها در ارس��ال چند مطلب خالصه کنید. از 
وب��الگ نیز می توانید برای تکمیل اقدامات خود اس��تفاده کنید که 
به علت سادگی آن، از دشواری به مراتب کمتری برخوردار است.  

4-از تماس سرد استفاده کنید 
تماس س��رد از جمله راهکارهای مهم در راس��تای مش��تری یابی 
محس��وب می ش��ود، با این حال برخ��الف نام آن، ای��ن امر تنها در 
تم��اس خالصه نش��ده و موارد دیگری نظیر ایمی��ل و پیامک را نیز 
شامل می ش��ود. این امر به تماس ناگهانی با مخاطب بدون آمادگی 
وی ب��رای معرف��ی برند و محصوالت اش��اره دارد که می تواند منجر 
به تبدیل جامعه هدف، به مش��تری واقعی ش��ود، با این حال اجرای 
این امر دارای نکات مهمی اس��ت که الزم اس��ت تا در رابطه با آن 
مطالع��ه کافی را داش��ته و از تجربی��ات افرادی ک��ه در این زمینه 
فعالیت داش��ته اند، اس��تفاده کنید. در غیر این صورت حتی ممکن 

است نتیجه عکس را برای شما به همراه داشته باشد. 
5-همواره کارت شرکت را همراه خود داشته باشید 

این امر تنها در رابطه با ش��ما نبوده و تمامی کارمندان باید آن را 
به همراه داشته باش��ند تا در صورت وجود فرصتی مناسب، بتوانند 
شرکت را معرفی کرده و مبلغ آن باشند. در این رابطه توجه داشته 
باش��ید که اگرچه ممکن است تصور ش��ود که بدون کارت نیز افراد 
می توانند اطالعات الزم را در اختیار سایرین قرار دهند، با این حال 
تمامی گفته ها زمانی که افراد نام، آدرس و پل های ارتباطی شرکت 
را در اختیار نداشته باشند، عمال بی فایده خواهد بود. در نهایت این 
اقدام حرفه ای بودن ش��ما را نش��ان خواهد داد. در رابطه با طراحی 
کارت نیز الزم است تا به دنبال طرح های خالقانه و چشم نواز باشید 
و اطالع��ات کاف��ی را به صورت خوانا در آن درج کنید تا چش��مان 
مخاطب حداقل برای چند ثانیه درگیر آن ش��ود. این امر ماندگاری 
برند ش��ما را در ذهن مخاطب افزای��ش داده و برخورد اولیه با برند 

شما را جذاب خواهد کرد. 
ادامه دارد ...
creativeboom :منبع
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چگونه در حوزه محصوالت ارگانیک موفق شویم؟
4توصیه برای مدیریت بهینه کسب و کار در 

حوزه غذای ارگانیک

اکنون کس��ب و کار حوزه غذای ارگانیک رواج بسیار زیادی دارد. 
همچنی��ن راه اندازی یک ش��رکت تولید غذای ارگانیک نیز بس��یار 
راحت تر از گذش��ته است. اگرچه هنوز هم آمارهای رسمی در مورد 
میزان فروش غذاهای ارگانیک در سراس��ر جهان یا حتی کشورهای 
پیش��رفته وجود ندارد، با این ح��ال برخی از غول های این عرصه به 

خوبی سودآوری آن را تضمین کرده اند. 
امروزه مش��تریان بسیار بیش��تر از هر زمان دیگری به غذای شان 
توج��ه دارند. آنها مایل به آگاهی از نحو تولید و فرآوری غذای خود 
هس��تند. با توجه به گزارش انجمن تجارت غذای ارگانیک در سال 
20۱7، ف��روش غذای ارگانیک نزدیک به 6.4درصد رش��د داش��ته 
اس��ت. بنابر این کارآفرینان بیش از هر زمان دیگری راه اندازی یک 
کس��ب و کار مبتنی ب��ر غذای ارگانیک را س��ودآور تلقی می کنند. 
درس��ت به همین دلیل روز به روز بر شمار برندهای فعال در حوزه 

غذای ارگانیک افزوده می شود. 
در ای��ن مقاله هدف اصلی من بررس��ی چهار توصی��ه مهم برای 

راه اندازی و مدیریت کسب وکار غذای ارگانیک است. 
آموزش مشتریان

بخشی از مدیریت کس��ب و کار غذای ارگانیک مربوط به توانایی 
بیان مزیت های اس��تفاده از غذای س��الم به مش��تریان است. پاسخ 
به پرسش��ی نظیر »چرا مش��تریان باید غذای س��الم بخرند؟« برای 
ش��روع کس��ب و کارمان مطلوب خواهد بود. بدون تردید همه افراد 
توانایی درک پاس��خ پرس��ش فوق را ندارند. به همین دلیل ما باید 
اقدام به آموزش آنها کنیم. درس��ت به همین خاطر اغلب برندهای 
فعال در این حوزه یک بس��ته آموزشی آماده برای ارائه به مخاطب 

هدف شان دارند. 
اس��تفاده از س��ایت و وبالگ برندمان برای آگاهی بخشی پیرامون 
مزیت های غذای ارگانیک ضروری است. امروزه بسیاری از برندهای 
عرصه غذای ارگانیک همکاری با س��ازمان های محلی و خیریه های 
مختلف به منظور رواج استفاده از غذای سالم را در دستور کار قرار 
داده اند. به این ترتیب آگاهی مردم در مورد این نوع غذا و اس��تفاده 
از آن افزای��ش خواهد یافت. بدون تردید همکاری با س��ازمان های 
محل��ی و خیریه ها به اعتبار برند م��ا خواهد افزود. این امر در ایجاد 
اعتماد در میان مشتریان اهمیت دارد. به این ترتیب مشتریان نگاه 
مثب��ت و بهتری به برند ما خواهند داش��ت. در نهایت نیز همکاری 
با افراد تاثیرگذار در راس��تای ارائه آموزش های الزم به مردم گزینه 
مطلوبی خواهد بود. به هر حال افراد تاثیرگذار دامنه وس��یع تری از 
مخاطب را در اختیار دارند. خوشبختانه صنعت غذا برای همه مردم 
جذاب اس��ت. نکته مه��م در این میان همکاری با اف��راد تاثیرگذار 
فعال در زمینه غذاس��ت. در غیر این صورت پیام ما به وسیله فردی 
غیرحرفه ای به مخاطب می رس��د. به این ترتیب بی توجهی مخاطب 

به پیام ما کامال طبیعی خواهد بود. 
همکاری با تامین کنندگان غذا یا راه اندازی رستوران و 

فروشگاه خودمان
توصیه دوم و س��وم را به صورت یکجا بیان خواهم کرد. همانطور 
که پیش از این بیان ش��د، مش��تریان عالقه مند ب��ه آگاهی از محل 
پرورش  فرآیند فرآوری غذای شان هستند. به عنوان مثال، اگر برند 
ما در زمینه فروش گوش��ت ارگانیک فعالیت دارد، نباید صرف بیان 
صفت ارگانیک را کافی بدانیم. متاسفانه امروزه سوء استفاده و فروش 
محص��والت تقلبی به نام ارگانیک رایج ش��ده اس��ت، بنابراین باید 
تمهیداتی برای نمایش صحت ادعای مان به مشتریان ترتیب دهیم. 
استفاده از سایت رسمی برندمان برای نمایش مزرعه و محل پرورش 
حیوانات مورد نظر ضروری اس��ت. برخی از ش��رکت های بزرگ در 
زمینه تولید گوشت ارگانیک حتی امکان بازدید از مزرعه ها را برای 
مشتریان فراهم می کنند. به این ترتیب با ثبت نام در سایت شرکت 
امکان بازدید از محل تولید محصوالت ارگانیک وجود خواهد داشت. 
در زمین��ه تاس��یس ش��رکت فع��ال در زمینه تولی��د محصوالت 
ارگانی��ک دو راه��کار پی��ش روی ما قرار دارد. نخس��ت همکاری با 
تامین کنن��دگان غذا برای تهیه م��وارد اولیه و دوم راه اندازی مزرعه 
اختصاصی خودمان. این امر در مثال تهیه گوش��ت ارگانیک مربوط 
ب��ه تهیه آذوقه م��ورد نیاز ب��رای حیوانات مورد نظ��ر کاربرد دارد. 
بدون تردی��د امکان همکاری با مزرعه های دیگ��ر برای تامین مواد 
اولی��ه وجود دارد، با این حال گزینه مورد نظر من راه اندازی مزرعه 
ش��خصی برندمان است. به این ترتیب ما کنترل بهتری بر روی امور 
خواهیم داشت. مش��کل اصلی همکاری با سایر مزرعه ها ناتوانی در 
نظارت بر روی تهیه کامال طبیعی موارد اولیه اس��ت. به این ترتیب 

تردیدهای مشتریان نیز بیشتر می شود. 
در صورت فعالیت مطلوب در زمینه تولید مواد اولیه امکان فروش 
مازاد تولید به س��ایر برندها نیز وجود دارد. به این ترتیب برند ما از 

شهرت و اعتبار مطلوبی بهره مند خواهد شد. 
ضرورت داستان سرایی برای برندمان

ه��ر صاحب کس��ب و کاری یک داس��تان ویژه برای بی��ان دارد. 
بیان یک داس��تان جذاب برای مشتریان در افزایش اعتبار و جایگاه 
برندم��ان تاثیر انکارناپذیری دارد. به عنوان مثال، واربی پارکر هدف 
خود از راه اندازی کس��ب و کار در حوزه غذای ارگانیک را در سایت 
رسمی شرکتش بیان کرده است. وقتی برندمان یک یا چند داستان 
جذاب داش��ته باش��د، هدف فعالیتش چیزی بیشتر از صرف کسب 
س��ود ارزیابی خواهد ش��د. این امر برای کس��ب و کارهای فعال در 
 Made این حوزه بسیار ضروری است.  لوکاس ُولگار، موسس برند
By lukas، در زمین��ه تولید همبرگرهای گیاه��ی فعالیت دارد. او 
نام خود را ب��ر روی برندش قرار داد. هدف اصلی لوکاس از این کار 
ایج��اد تمایز میان برندش و س��ایر غول های بزرگ عرصه اس��تفاده 
از گوش��ت برای تهیه غذا بود.  داس��تان یک برند بیانگر هویت آن 
و چرایی فعالیتش اس��ت. این داس��تان به ما ام��کان ایجاد ارتباطی 
محکم و خدش��ه ناپذیر با مخاطب ه��دف را می دهد. از همه مهم تر، 
یک داس��تان جذاب چهره ای انسانی تر به برند ما خواهد داد. به این 

ترتیب ظاهر خشک مان ناپدید می شود. 
noobpreneur :منبع
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اینس��تاگرام به عنوان یک رسانه اجتماعی نوین که بر محتوای بصری تمرکز 
دارد، امروزه توانس��ته جایگاه خود را میان مردم سراس��ر دنیا باز کند. البته که 
این نقش تنها به محتوای بصری خالصه نمی ش��ود و به طور مداوم ویژگی های 
متنوع و متفاوتی به این پلتفرم ش��بکه اجتماعی افزوده می ش��ود. همین اتفاق 
موجب ش��ده که اینستاگرام در فعالیت کس��ب وکارها نیز نقش پررنگی داشته 
باش��د. روزانه صدها میلیون کاربر در اینس��تاگرام فعالی��ت می کنند. به طوری 
که روزانه حدود 50 میلیون عکس در این ش��بکه اجتماعی قرار داده می شود. 
همی��ن بازار بزرگ موجب دیده ش��دن نام تجاری کس��ب و کارها خواهد ش��د. 
حضور در ش��بکه های آنالین برای یک کس��ب وکار، امکان توجه به مشخصات 
آفالین آن را نیست افزایش می دهد. با ما همراه باشید تا با هم به راه های رشد 

کسب و کارتان با استفاده از اینستاگرام بپردازیم.
نقش اینستاگرام در رشد کسب وکارها

در این بخش دالیلی به ش��ما ارائه می دهیم که موجب می ش��ود  حضور در 
اینستاگرام برای فعالیت هر کسب وکاری دارای اهمیت باشد:

1. روایت داستانی
اینس��تاگرام به طورمعمول بر محور داس��تان گفتن می چرخد. عموم مردم با 
افس��انه ها و داستان های با پایان خوش بزرگ ش��ده اند و همین باعث می شود 
عاشق داس��تان ها باشند. در اینس��تاگرام افراد برمبنای استعداد طبیعی خود، 
داس��تان افراد مشهور را داس��تان وار می خوانند و جذب داستان های دراماتیک 
و خنده دار می ش��وند. چراکه داستان گفتن و شنیدن بخشی از طبیعت انسان 
اس��ت. پس اگر یک کسب وکار بتواند با گفتن یک داستان جذاب با مخاطبش 
ارتباط عاطفی برقرار کند آینده روش��ن تری خواهد داش��ت. اینس��تاگرام این 
پتانس��یل را دارد که به جای تحمیل محصوالت خود به مخاطب، بر احساسات 

آنها متمرکز شوید و منتظر بازخورد مثبت کار خود باشید.
2. ارتباط آسان با مخاطب

ارتباط دوس��ویه و آس��ان با مخاطب یکی از دغدغه های هر کس��ب و کاری 
محس��وب می ش��ود. اینس��تاگرام یکی از فعال ترین ش��بکه های اجتماعی در 
بازاریابی آنالین محس��وب می شود. در مقایسه با ش��بکه اجتماعی توییتر، هر 
شخص در اینستاگرام ۱20 برابر بیشتر فعالیت می کند. چنین مشارکت باالیی 
از س��وی مخاطب، فرصت بسیار مناس��بی برای ارتباط با مشتریان و توجه به 
بازخوردهای آنان محسوب می شود. شما می توانید تنها با اشتراک گذاشتن یک 

عکس از محصول تازه خود نظر مخاطبان خود را بدانید. 
3. محتوای بصری پررنگ

عکس ه��ای با جذابیت بصری در اینترنت 650درصد بیش��تر از پس��ت های 
متنی دیده می ش��ود. پس همین ویژگی اینستاگرام که بر پایه تصویر بنا شده 
اس��ت، می تواند مخاطب را به خوب��ی درگیر کند. همین اتفاق می تواند موجب 

توسعه نام تجاری شما شود.
4. سطح باالی دسترسی

اینس��تاگرام با الگوریتم های هوش��مند خود و همچنین استفاده از هشتگ، 
کاری کرده اس��ت که به طور میانگین ۱0 برابر بیش��تر از فیس بوک پس��ت ها 
دیده می شود. همین اتفاق می تواند موجب دیده شدن بهتر کسب وکارها شود.

5. آگاهی از عالقه مندی مخاطب
اینس��تاگرام موجب می شود ش��ما با عالقه مندی مخاطب راحت تر و بیشتر 
آش��نا ش��وید. مخاطبان شما در پس��ت های خود کس��ب وکارتان را به یکدیگر 
معرفی می کنند. به خصوص اگر کس��ب وکارتان مکان مشخص داشته باشد این 
امر رش��د بیش��تری پیدا می کند. برای مثال مردم بس��یاری عالقه مند هستند 
ت��ا از غذای��ی که در رس��توران می خورند عک��س بگیرند و آن را با دوس��تان 

خود به اش��تراک بگذارند. پس ش��ما به راحتی می توانید س��لیقه مخاطب خود 
بازخوردهای آن را بشناسید. 

تکنیک های بهره برداری از اینستاگرام در کسب وکار
با توجه به اهمیت اینس��تاگرام بر توس��عه و پیشرفت کسب وکارها. در ادامه 
تکنیک هایی را مطرح می کنیم که بتوانید بااس��تفاده از آن بازگش��ت سرمایه 

باالیی را از اینستاگرام دریافت کنید:
1. از تصاویر باکیفیت استفاده کنید

ازآنجاکه اینس��تاگرام ش��بکه ای برای اش��تراک گذاری تصاویر است، بر پایه 
مس��ائل بصری پایه ریزی می ش��ود. پس در صفحات کارب��ری موفق و محبوب 
اینستاگرام همیشه تصاویر طبیعی و فوق العاده ای دیده می شود. در اینستاگرام 
اس��تفاده از تصاویر با کیفیت باال ضرورت اساس��ی محس��وب خواهد شد. باید 
تصاویری که اس��تفاده می کنید طبیعی و مخصوص به محیط اینستاگرام باشد. 

در این صورت مخاطبان به علت تبلیغاتی بودن از کنار آن گذر نمی کنند.
2. بر تبلیغات تمرکز نکنید

عکس های پست های تان را به گونه ای انتخاب کنید و انتشار دهید که به نظر 
نرسد قصد تبلیغات دارید. به طوری که میان دیگر عکس ها قرار بگیرد. می توانید 
لوگ��و برن��د خود را در تصویر جای دهید اما نباید ای��ن کار را به گونه ای انجام 
دهید که روی عکس تان سایه بیندازد. می توانید با عناصر خالقانه در عکس ها، 

برند یا محصول خود را معرفی کنید. 
3. در عکس از نوشته کمتر استفاده کنید

تبلیغات خود را مانند پس��ت های واقعی کاربران معمولی ارائه کنید، به این 
صورت می توانید به بازگش��ت سرمایه برسید. به اینستاگرام به چشم شبکه ای 

اجتماعی برای هنر نگاه کنید، چراکه شبکه ای مبتنی بر تصویر است.
4. مختصر و کوتاه بنویسید

کارب��ران ش��بکه های اجتماعی به هر چیزی در زم��ان کوتاه توجه می کنند. 
پ��س هر ماجرایی با کمترین نیاز به مطالعه در اختی��ار کاربران قرار می گیرد. 
به خصوص در اینس��تاگرام بیش از دیگر ش��بکه های دنیای مجازی کاربران به 

خواندن تمایل ندارند. پس از متن های کوتاه استفاده کنید.
5. آدرسی برای ادامه کار در نظر بگیرید

در اینس��تاگرام نمی توان ب��ه پس��ت های تبلیغاتی لینک اضاف��ه کرد. تنها 
می توانید در قس��مت اطالعات ش��خصی )BIO( صفحه تان لینک مدنظر خود 
را قرار دهید. به این صورت مخاطب می تواند برای ادامه مس��یر تبلیغی شما به 

این آدرس مراجعه کند.
 6. صفحه فرود خود را واکنش گرا تنظیم کنید

آدرس��ی که برای مخاط��ب در بیو صفحه خود ق��رار می دهید را واکنش گرا 
تنظی��م کنی��د. بس��یاری از مخاطبان با تلف��ن همراه به صفحه ش��ما مراجعه 
می کنند. در این صورت اگر صفحه ش��ما غیر واکنش گرا باش��د نمی تواند آن را 
به خوبی و درستی مشاهده کند. هیچ چیز هم بدتر ازاین اتفاق نیست. با توجه 

نکردن به این حالت به راحتی مخاطب خود را از دست می دهید.
7. از هشتگ بهره ببرید

استفاده از هشتگ در اینستاگرام یک ضرورت محسوب می شود. پست هایی 
با ۱۱ هش��تگ از بیش��ترین تبادالت در اینس��تاگرام برخوردارند. از هشتگ ها 
مانند بخش��ی از جریان طبیعی در پس��ت های خود به��ره ببرید. برای این کار 

حتماً از واژه های صحیح استفاده کنید و به کیفیت هم توجه داشته باشید.
8. محتوای مخاطبان تان را بازنشر کنید

محتوای تولیدش��ده توس��ط مخاطبان ش��ما راهی برای جلب اعتماد دیگر 
کاربران است. چراکه از روش های معمول تبلیغ و تاثیرگذار »توصیه آشنایان« 

و »نظرات مصرف کنندگان در دنیای آنالین« اس��ت. پس وقتی ش��ما نظرات و 
پس��ت های مخاطبان تان را بازنشر می کنید توانسته اید از هر دو روش استفاده 

کنید تا اعتماد کاربران را به خود جلب کنید. 
بازاریابی خالق در اینستاگرام

با توجه به نوع فعالیت اینس��تاگرام، فضای مناس��بی ب��رای خالق بودن در 
اختی��ار کاربران خود ق��رار می دهد. به همین منظور می ت��وان از آن به عنوان 
یک کانال بازاریابی اس��تفاده کرد، اما باید این کار را با استراتژی مخصوص به 
خود انجام داد تا احتمال شکس��ت کاهش یابد. در ادامه مواردی را با ش��ما در 

میان می گذاریم:
1. تم مشخص داشته باشید

تالش کنید در صفحه خود پس��ت های تان را با برنامه ای مشخص قرار دهید. 
ب��ادی به هر جهت نباش��ید و به تم مش��خصی که برای صفح��ه خود در نظر 
گرفته اید پایبند باش��ید. انتخاب این تم برعهده شماس��ت، خواه بر پیام اصلی 
ش��ما متمرکز باش��د یا موضوعی که برای ارتقا آن ت��الش می کنید. همچنین 
می توانی��د رنگ و س��بک کس��ب وکار خ��ود را در آن بگنجانید، ام��ا درنهایت 
مخاطب باید آگاه شود که انتظار چه چیزی را باید از صفحه شما داشته باشد.

2. شرح حال مناسبی بنویسید
در توضیحات صفحه خود ش��رح حال مناسبی بنویس��ید. باید در این بخش 
توضیحی داش��ته باشید که ش��ما را حرفه ای و متخصص نشان دهد. همچنین 
در تخصص فعالیتی شما هدایتگر باشد تا مخاطب به سایت شما مراجعه کند. 

3. از تصاویر ساده و پرمعنا استفاده کنید
ه��ر فرد به طور میانگی��ن در کمت��ر از 8 ثانیه دچار حواس پرتی می ش��ود. 
پ��س باید تصاویری انتخاب کنید که به س��رعت و ش��فاف معن��ا را به مخاطب 
برس��اند. به طوری که نیاز به دقت خاصی نداش��ته باشد و به ساده ترین حالت از 

قانع کنندگی کافی برخوردار باشد.
4. تعداد و زمان مشخصی پست کنید

پس��ت های ارس��الی ش��ما بای��د از برنامه مش��خصی پیروی کنن��د. برخی 
حس��اب های مط��رح روزی 4 تا ۱0 پس��ت در صفحه خود ق��رار می دهند، اما 
در صورتی که این کار برای ش��ما مقدور نیس��ت، می توانید با روزی یک پست 

آغاز کنید.
5. استفاده از هشتگ الزامی است

در هر پست می توانید تا 30 هشتگ به کار ببرید، اما همان طور که پیش ازاین 
اش��اره شد ۱۱ هشتگ رقم جادویی در این زمینه محسوب می شود. در نتیجه 

پیشنهاد می کنیم برخی از هشتگ ها را در کامنت پست قرار دهید. 
6. کاربران را منشن کنید

منشن و تگ کردن کاربران دیگری که به نوعی با شما مرتبط هستند روشی 
قابل قبول برای رشد است.

7. مکان خود را مشخص کنید
در تصاویری که ارس��ال می کنید مکان خود را نیز به اش��تراک بگذارید. این 
کار همانند منشن کردن کاربران و تگ کردن می تواند مخاطبان تازه ای را برای 
ش��ما به ارمغان بیاورد. اکنون وقت آن اس��ت که قدم تازه خود را بردارید و از 
پلتفرم اینس��تاگرام برای رشد کسب وکار خود بهره بگیرید. فراموش نکنید که 
در این کار باید همزمان مخاطبان خود را در نظر داش��ته باش��ید و در بازخورد 
رفت��ار آنها سیاس��ت های ادامه راه خود را تغییر دهید. اما نخس��تین قدم آغاز 
است که با اطالعاتی که از طریق این مقاله به دست آورده اید می توانید قدم های 

استواری داشته باشید.
ucan :منبع

اینستاگرام در رشد کسب وکار شما چه تاثیری دارد؟
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 بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی و استاندار قم از 
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

قم- خبرنگار فرصت امروز: وزیر امور اقتصادی و دارایی و اســتاندار قم از 
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی استانداری 
قم دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و دکتر بهرام سرمست استاندار قم 
به همراه تعدادی از مدیران استان قم از تعدادی از واحدهای تولیدی منطقه ویژه 
اقتصادی سلفچگان بازدید کردند.استاندار قم در این بازدید اعمال معافیت های 
مالیاتی برای تولیدکنندگان در شرایط کنونی را ضروری دانست و گفت: نظر به 
توجه ویژه وزیر محترم، این مســئله در سطح ملی برطرف خواهد شد.سرمست 
هدف از این بازدیدها را آشنایی با مسائل تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: مشکالتی که در سطح استانی قابل حل نیستند با وزیر محترم 
مطرح گردیدند.استاندار قم همچنین با تاکید بر اهمیت اتصال منطقه اقتصادی سلفچگان به شبکه سراسری ریلی کشور افزود: امیدواریم با 

مشارکت وزارت راه و شهرسازی این مسئله هرچه سریعتر به سرانجام برسد.

همایش مدیریت مصرف آب همزمان با هفته صرفه جویی در مصرف آب و 
انرژی در رودبار برگزار شد 

رشت- زینب قلیپور :  همزمان با هفته صرفه جویی در مصرف آب و انرژی با حضور نماینده مردم شهرستان رودبار در مجلس شورای 
اسالمی ، فرماندار رودبار ، امام جمعه شهرستان و جمعی از مسئولین شهرستان همایش مدیریت مصرف آب به منظور جلب مشارکت 
مردمی در رودبار با همکاری فرمانداری این شهرستان برگزار شد.در این همایش سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
آبفای گیالن با اشاره به شروع فصل تابستان و افزایش مصرف آب و انرژی اظهار داشت: رویکرد وزارت نیرو مدیریت مصرف و تقاضاست و 
با این هدف ، هفته اول تیرماه هفته صرفه جویی در مصرف آب و انرژی نامگذاری شده است.وی با بیان اینکه بعد از هوا اصلی ترین نیاز 
بشر آب است تصریح کرد: هر آنچه آب در طبیعت است باید مدیریت نمود و علیرغم اینکه 2/3 کره زمین پوشیده از آب است 3درصد 
این حجم آب شیرین بوده و 1درصد این آب قابل استحصال می باشد.حسینی در ادامه گفت: ایران کشوری گرم و نیمه خشک است و 
میانگین بارش آن 200 میلیمتر و در استان گیالن بیش از 1000 میلیمتر است که بدلیل عدم توازن بارندگی، در گیالن نیز جهت تأمین 
آب 697000 مشترک تحت پوشش خدمات آب رسانی شرکت با چالشهایی مواجه هستیم.مدیرعامل آبفای گیالن با اعالم این خبر که 8 
طرح بزرگ آبرسانی برای استان در دستور کار است خاطرنشان کرد: یکی از طرح های بزرگ آبرسانی مختص رودبار است و در افق بلند 
مدت تأمین آب شرب 5 شهر رودبار از سد دیورش میسر خواهد شد.وی همچنین افزود: به منظور تأمین نیاز آبی استان، میزان تولید آب با 
افزایش 10 درصدی از 120 میلیون مترمکعب به 132 میلیون مترمکعب خواهد رسید و با تالش مجموعه آبفای گیالن طی سال گذشته 
تا کنون 360 لیتر پرت آب کاهش یافته تا شاهد تأمین و پایداری آب در استان باشیم.مدیر عامل آبفای گیالن با تأکید بر اینکه بارشهای 
سالجاری ورود به مرحله ترسالی و تأمین نیاز آبی کشور نبوده تصریح کرد: هدف وزارت نیرو سازگاری با کم آبی است و مدیریت مصرف، 
استفاده صحیح و مناسب از منابع آب و انرژی است تا آیندگان نیز بتوانند از آن برخوردار باشند. وی با اشاره به شرایط خاص شهرستان 
رودبار اظهار داشت: پیچیده ترین شبکه انتقال و توزیع آب در گیالن مربوط به شهرستان رودبار است و هر شکستگی در این شبکه بدلیل 
فشار باال بیش از 5 برابر سایر نقاط استان موجب هدررفت آب خواهد شد که جز با ایثار و فداکاری همکاران امور آبفای رودبار در رفع این 

حوادث طی کوتاهترین زمان ممکن، این شبکه قابل مدیریت نخواهد بود.

دو میلیون و 275 هزار خانوار خراسان رضوی تحت پوشش گازرسانی قرار دارند
مشهد- صابر ابراهیم بای : مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: در حال حاضر دو میلیون و 
275 هزار و 161خانوار در بخش شــهری و روستایی این استان تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند.  
سید حمید فانی با اعالم این مطلب اظهار کرد: از این تعداد یک میلیون و 781 هزار و 844 خانوار در بخش 
شهری و 493 هزار و 317 خانوار نیز در حوزه روستایی قرار دارند.وی افزود: طی سه ماهه نخست امسال 11 
هزار و 866 خانوار به جمعیت تحت پوشش گازرسانی استان افزوده شده که نزدیک به 65 درصد آن مربوط 
به حوزه شهری است.مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی یادآور شد در سال گذشته نیز 101 هزار و 655 
خانوار شــامل 48 هزار و 393 خانوار شهری و 53 هزار و 262 خانوارروستایی تحت پوشش خدمات شرکت گاز قرار گرفتند.فانی گفت: 
گازرسانی روستایی در خراسان رضوی به انتهای مسیر خود نزدیک شده و روستاهای باقی مانده دارای شرایط سخت و بعضا صعب العبور 

است. تالش می کنیم تا با ادامه مسیر خدمت رسانی پرونده گازرسانی روستایی این استان را تکمیل کنیم.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم خبر داد:
رسیدگی به تخلفات ۱04 پرونده در کمیسیون های ماده ۱۱ و ۱2 در سه ماه 

نخست سال 98 
ایالم- هدی منصوری: مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم 
گفت : از ابتدای سال جاری تا کنون تخلفات 104 پرونده در کمیسیون های ماده 
11 و 12 در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان بررسی شده است. 
نوراله دلخواه اظهار داشت : از ابتدای سال تاکنون دو جلسه مربوط به کمیسیون 
ماده 11 با موضوع تخلفات مربوط به رانندگان و دو جلســه مربوط به کمیسیون 
ماده 12 با موضوع شــرکت ها و موسسات حمل و نقل کاال و مسافر در این اداره 
کل تشکیل شده است. وی افزود : از ابتدای سال تاکنون تعداد  65 پرونده تخلف 
درکمیسیون ماده 11 مورد بررسی قرار گرفته است که عمده تخلفات بررسی شده را عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به  تهیه تنظیم و 
استفاده از بارنامه،عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط به  تهیه تنظیم و استفاده از صورت وضعیت مسافری، سوء استفاده از کارت هوشمند 
راننده ، عدم استفاده از تجهیزات ایمنی بوده است.دلخواه با اشاره به آرای صادره در کمیسیون ماده 11 گفت : از تعداد39 پرونده 2 مورد 
تذکرکتبی ، 1 مورد قطع خدمات یک ماهه،31 مورد برائت و 5 مورد جریمه نقدی از آرای صادره در این کمیسیون بوده است.وی گفت:عمده 
آرای پرونده های بررسی شده در این کمیسیون جابجایی بار بدون استفاده از بارنامه،جابجایی مسافر بدون استفاده از صورت وضعیت ،عدم 

استفاده از تجهیزات ایمنی ،عدم رعایت ضوابط و مقررات جابجایی بار های ترافیکی و عدم ثبت در ناوگان مسافری ساعت می باشد.

بررسی پروژه های عمرانی حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با 
حضور معاون درمان وزارت بهداشت

ساری – دهقان : دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت درمان 
آموزش پزشکی با حضور در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پروژه 
های عمرانی در حال اجرای این دانشگاه را در حوزه درمان مورد بررسی قرار داد.
در این جلسه که با حضور دکتر سیدعباس موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران و دکتر حامد روحانی زاده معاون درمان و دکتر محمد پنبه چی معاون 
توسعه مدیریت این دانشگاه برگزار گردید، پروژه های عمرانی مختلف در دست 
اجرا در حوزه درمان و طرح تحول سالمت شامل پروژه های توسعه بیمارستانی، 
کلینیکهاي ویژه، توسعه اورژانسهاي بیمارستاني، بخشهاي ویژه، اتاقهاي عمل، بلوکهاي زایماني، مراکز سرطان و سایر پروژه ها در سطح 
استان مورد بررسي قرار گرفت.رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ضمن تشریح میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از موارد یاد شده، برنامه 
های در دست اجرا و آتی و مسائل و مشکالت اعتباری جهت اتمام آنها را تشریح نمود.در ادامه جلسه دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت 
بهداشت ضمن ارائه توضیحات در خصوص هر یک از پروژه ها و ارائه رهنمودهای الزم ، در خصوص بیمارستان جایگزین بهشهر ، بر تسریع 

راه اندازی این بیمارستان و انتقال بیمارستان امام خمینی)ره( بهشهر نیز تاکید شد.

افتخار آفرینی نمایندگانی بوشهری ایران در مسابقات جهاني چرتکه
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز:  مسابقات جهاني چرتکه 2019  با بیش از 1000 نفر شرکت کننده 
از 17 کشور  جهان در آنتالیا ترکیه تیر ماه 98 برگزار گردید و بوشهر با بیشترین شرکت کننده از ایران با 
کسب چندین مقام اولي و دومي  به ایران باز گشت. سید محمد امین فرهي  مسئول آکادمي تکواندو  باشگاه 
نادري گفت: خانم باران جعفري توانست در این مسابقات به نمایندگي از ایران مقام اول را کسب کند . فرهي  
یاد آور شد خانم باران جعفري از قهرمانان خردسال مسابقات تکواندو در دو بخش مبارزه و فرم نیز میباشد.

دومین جلسه هماهنگی کمیته های هماهنگی امور اجرایی مناطق شهر 
قزوین در سال 98 برگزار شد

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: علی وحدانی فر، دبیر کمیسیون هماهنگی 
امور اجرایی شهر قزوین، گفت: در دومین جلسه این کمیسیون در سال جاری، 
رفع معارض لوله گاز و تیرهای برق موجود در مسیر جاده اسماعیل آباد در دستور 
کار قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی امور اجرایی شــهر 
قزوین؛ وحدانی فر با بیان این این که پروژه تعریض جاده اسماعیل آباد در حال 
اجرا است و در مقاطعی با تاسیسات شهری تداخل دارد، گفت: در این جلسه که 
با حضور نمایندگان شرکت های گاز، برق، مخابرات، آب و فاضالب و معاونت فنی 
و عمرانی شهرداری منطقه سه، سازمان خدمات طراحی و مدیریت هماهنگی امور اجرایی شهر برگزار شد، راهکارهای اجرایی برای حداقل 
جابجایی با کمترین هزینه و در کمترین زمان ارائه شد.وی افزود: در این جلسه مقرر شد لوله های گاز که شرایط مناسبی در پروژه ابوترابی 

ندارند، توسط شرکت گاز ایمن سازی شده تا از خطرات احتمالی پیشگیری شود.
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اخبار

اصفهان- قاسم اسد:  مهندس منصور یزدی زاده گفت : حدود 
چهل سال است که با تحریم های ظالمانه غرب مواجه هستیم، 
شدت آن طی این ســالیان متفاوت بوده است.در این دوران 
سخت که فشارهای اقتصادی بسیاری بخش های گوناگون کشور 
از جمله صنعت فوالد را زیر تاثیر قرار داده بود،ذوب آهن اصفهان 
با همت و تالش شبانه روزی کارکنان و سایر مجموعه هایی که 
در این زمینه مسئولیت دارند، همچون گذشته طرح ها و پروژه 
های ملی بسیاری را به بهره برداری رساند و تلخی تحریم ها را به 

شیرینی ایستادگی مبدل ساخت.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود : تولید محصول اســتراتژیک ریل 
با ارزش افزوده باال در ایران که در گذشــته آرزویی بیش نبود، در دوران 
تحریم به همت پوالدمردان ذوب آهن اصفهان به ثمر نشست،طرح تزریق 
پودر زغال به کوره بلند ) PCI ( که هم اکنون مراحل پایانی را ســپری 
می کند ، ریومپینگ ایستگاه هفت ریخته گری بدون حضور کارشناسان 
خارجی ، افزایش آمار صادرات محصوالت ، رکوردهای مستمر تولید و ... 
دستاوردهای بسیار بزرگی است که در دوران تحریم در کارنامه پرافتخار 

ذوب آهن اصفهان ثبت گردید و میراثی ماندگار برای آیندگان به شمار 
می رود. مدیرعامل شــرکت ادامه داد : البته تحریم ها تا حدودی هزینه 
صادرات محصوالت را افزایش داد اما کشوری که می خواهد پای آرمان 
های خودش بایستد،طبیعتاً باید هزینه هایی را به ازای آنچه می خواهد 
بدست آورد ، داشته باشد که این در مقابل آرمان هایش چیزی نیست و 
انشاا...  از این دوران نیز با همدلی و هم افزایی همه بخش ها عبور خواهیم 
کرد. این مقام مســئول تصریح کرد : برخی از کارشناســان می گویند 
کشورهایی مانند برزیل،استرالیا و ... ارقام باالیی از صادرات سنگ آهن را 

از آن خود نمودند. در این خصوص باید گفت این کشورها با وجود وسعت 
بسیار و دارا بودن معادن گسترده،استراتژی مدونی برای تولید و صادرات 
خود مشخص نموده اند و بر پایه آن حرکت می کنند.  این مقام مسئول 
در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت تولید در ذوب آهن اصفهان 
پرداخت و اظهار داشت : این شرکت بزرگ ظرفیت تولید چهار میلیون 
تن چدن با سه کوره  را دارا می باشد. در این زمینه به شش میلیون تن 
مواد آهن دار شامل سنگ آهن دانه بندی،کنسانتره و گندله نیاز داریم. 
اکنون شرکتی که از این ظرفیت تولید برخوردار است،تخصص و دانش 
فنی نیروی انســانی اش به عنوان مادر صنعت فوالد کشور زبانزد است.  
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اضافه کرد : حق ذوب آهن اصفهان به عنوان 
نخستین تولید کننده فوالد در کشور فراتر از این است که به دلیل نداشتن 
مواد اولیه نتواند تمام ظرفیت خودش را فعال نماید. مهندس یزدی زاده 
گفت : صنعت فوالد کشور با ذوب آهن اصفهان شکل گرفت ، رشد کرد 
و شکوفا شد. امید که با استعانت از پروردگار متعال ، همراهی مسئولین 
، تالش و همدلی کارکنان این صنعت متولی صنایع کشــور روز به روز 

موفقیت های فزون تری را در کارنامه صنعت فوالد کشور ثبت نماید.  

تبریز- ماهان فالح: استاندار آذربایجان شرقی گفت: در اعطای 
تسهیالت به واحدهای تولیدی و صنعتی، هیچ گونه محدودیتی 
نداریم ولی علی رغم وجود اعتبارات بسیار خوب در این زمینه، 
تاکنون 35 درصد توسط متقاضیان واحدهای تولیدی و صنعتی 

از بانک ها جذب شده است.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در نشست صمیمی فعالین اقتصادی و 
بخش خصوصی شهرستان شبســتر با وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
اشاره به کاهش سهم جمعیتی استان در سال های اخیر به کمتر از پنج 
درصد جمعیت کشــور، افزود: در حال حاضر، سهم اقتصادی استان در 
حدود چهارصد و در حوزه تولید ناخالص ملی، کمتر از 2.4 دهم درصد 
اســت.وی مهم ترین دلیل کاهش سهم و نقش استان در شاخص های 
اقتصادی کشور را تبدیل استان آذربایجان شرقی به استانی مهاجرفرست 
در سال های اخیر دانست و عنوان کرد: اکثر مهاجرت کنندگان از استان 

را نیروهای فعال و جوان جویای کار تشکیل می دهند و بر همین اساس 
باید سیاست های مناسب برای توسعه سرمایه گذاری و تالش برای ایجاد 
اشتغال برای جوانان، افزایش یابد.وی از آغاز مهاجرت معکوس در برخی از 
روستاهای استان خبر داد و اظهار کرد: رفع مشکالت واحدهای تولیدی، 

یکی از اصلی ترین اولویت و دغدغه های مدیریت استان است و با همدلی 
و همت مســئوالن و فعالین اقتصادی استان می توانیم این مشکالت را 
یکی پس از دیگری رفع کرده و مانع اثرگذاری مسائلی همچون تحریم 
در بخــش های مختلف اقتصادی شــده و به دنیا اثبات کنیم که ملت 
ایران با استقامت و استواری به اهداف خود دست خواهند یافت.استاندار 
آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود خطاب به فعاالن بخش خصوصی 
شهرستان شبســتر گفت: در اعطای تسهیالت به واحدهای تولیدی و 
صنعتــی، هیچ گونه محدودیتی نداریم ولی علــی رغم وجود اعتبارات 
بسیار خوب در این زمینه، تاکنون 35 درصد توسط  متقاضیان واحدهای 
تولیدی و صنعتی از بانک ها جذب شده است.پورمحمدی عنوان کرد: با 
تمام توان از واحدهای تولیدی و صنعتی حمایت می کنیم و انتظار داریم 
این عزیزان نیز نسبت به مسائلی همچون پرداخت حقوق دولتی، مالیات 

و سایر تکالیف قانونی خود اهتمام جدی داشته باشند.

تبریز- ماهان فالح: سرپرســت پدافند غیرعامل شهرداری 
تبریز از تفاهم با مرکز فوریت های پزشــکی استان در راستای 
راه اندازی دو بیمارستان صحرایی در پارکهای دومنظوره تبریز 

خبر داد.
حســین آذرنیا در  جلسه مشترک با مدیر پدافند غیرعامل دانشگاه 
علوم پزشکی در محل مرکز فوریت های پزشکی استان آذربایجان شرقی 
گفــت: رویارویی با انواع تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی در جهان امروز 
مساله ای اجتناب ناپذیر است و شهر و کشور ما نیز در طول تاریخ همواره 
هدف این تهدیدات بوده که ضروری است هرچه بیشتر نسبت به گذشته 
برای مقابله و کاهش خسارات با این حوادث آماده باشیم.وی با اشاره به 
خسارت های جانی مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی همچون زلزله، سیل 
و تهدیدات دشمنان و تهدیدات بیولوژیکی و زیستی تاکید کرد: بایستی 
تمهیدات الزم جهت رویارویی با تبعات ناشی از آن ها اندیشیده شود که 
این از وظایف اصلی و رسالت ذاتی پدافندغیرعامل است.وی یادآور شد: 
یکی از مهم ترین تدابیری که برای آمادگی و رویارویی با چنین حوادثی 
باید به آن پرداخته شود فراهم کردن امکانات پزشکی و بهداشتی مناسب 

جهت رســیدگی به مصدومان و درمان مجروحان ناشی از این حوادث 
اســت که در اکثر موارد بهره برداری از بیمارستان های شهری به دلیل 
دوری از محل حادثه و عدم دسترســی، آســیب دیدگی مجموعه های 
بیمارستاني، غیرایمن بودن ساختمان ها و نیازها و فوریت های پزشکی 
غیرممکن است.سرپرســت پدافند غیرعامل شــهرداری تبریز، راهکار 
مناســب برای فراهم کردن امکانات درمانــی در مقابله با این حوادث و 
تهدیدات را، احداث بیمارستان های امن در زمان صلح و قبل از بحران و 

استفاده از بیمارستان های سیار در زمان، حین و بعد از وقوع بحران عنوان 
کرد.آذرنیا در ادامه افزود: بیمارستان صحرایی در کنار اینکه می تواند در 
زمان بحران برای خود تبریز و شهرهای همجوار قابل استفاده باشد، از 
سوی دیگر به واسطه واقع شدن در مبادی ورودی شهر مشکالت ناشی 
از بحران را به داخل شهر نمی کشاند که این مهم باعث مدیریت ترافیک 
شهری ناشی از بحران و افزایش سرعت امدادرسانی می شود.کارشناس 
مسئول پدافند غیرعامل مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز نیز در این نشست مشترک گفت: یکي از تفاوت هاي عمده میان 
یک بیمارستان امن و سایر ساختمان ها در استفاده بهینه از حداقل سطح 
و حجم اســت.دلفرح افزود: اندازه مقدار فضاهای امن باید طوری باشد 
که استفاده کنندگان از آن در زمان حمالت شدید بتوانند فعالیت هاي 
روزمره و برنامه ریزي شده خود را در حداقل فضا و با راندمان قابل قبول 
انجام دهند.الزم به ذکر اســت در این نشست تفاهم شد دو بیمارستان 
صحرایی در مبادی ورودی و خروجی شــهر تبریز در ابعاد 2500 متر 
اســتحکامات با قابلیت جابجایی و مجهز به اتاق عمل و سایر تجهیزات 

بیمارستانی ایجاد شود.

اهواز- شــبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 
تصریح کرد: قراردادهای این شرکت باید مطابق با متد روز و پایش 

مستمر آنها از طریق  سیستم های نوین نرم افزاری انجام شود.
مهندس ســید عبداله موســوی در آیین معارفه رئیس جدید امور 
حقوقی و پیمان های شرکت، برنامه ریزی برای آموزش مستمر کارکنان 
حقوقی و قراردادها براساس باالترین سطوح کارشناسی و تخصصی مورد 
نیاز را خاطر نشان کرد.وی با بیان اینکه نظم و انضباط  از سرفصل های 
مهم در موفقیت هر کاری محســوب می شود، افزود: در این حوزه نیز 
ایجاد نظم و انضباط بیش از پیش بر اســاس مجموعه قوانین، مقررات 
و دستورالعمل های  شــرکت ملی نفت ایران باید لحاظ گردد.موسوی 
نظام مند کردن قراردادها، زمینه سازی برای اقدامات موثر در موضوعات 
و مباحث حقوقی و قراردادی و ارایه نظرات و پیشنهادهای کاربردی در 
چارچوب قوانین و مقررات صنعت نفت را زمینه ســاز توفیق روز افزون 

این بخش کلیدی در شرکت دانست.مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران 
همچنین ارتباط مستمر با واحدهای همسو در شرکت های تابع شرکت 
ملی نفت ایران، اســتفاده از بدنه کارشناسی و تعامل با واحدهای درون 
و برون ســازمانی را از موارد مهم در موفقیت این بخش عنوان کرد.وی 

با اشــاره به اینکه اثرات و نتایج هر پیمانی از دو جهت  تاثیر گذاری در 
پیشبرد اهداف و شتاب بخشی در اجرای پروژه های عملیاتی و همچنین 
در آمد زایی قابل تعمق اســت، اظهار کرد: در مفاد و تنظیم قراردادها 
باید نهایت دقت عمل و کارشناســی روابط شــرکت با مجری کار و یا 
کارفرمای طرف قرارداد صورت پذیرد.موســوی ضمن قدردانی از تالش 
های به عمل آمده از سوی همکاران و تاکید برای همکاری و هماهنگی 
با تمامی مدیران و روسای ستادی، فریدون بهمئی را به عنوان مشاور و 
سرپرست امور حقوقی و پیمان های شرکت معرفی و از خدمات یعقوب 
برفی نژاد در زمان تصدی این مســئولیت تقدیر به عمل آورد.فریدون 
بهمئی مشاور و سرپرست امور حقوقی و پیمان های جدید شرکت ملی 
حفاری ایران دارای 33 ســال سابقه  خدمت در صنعت نفت کشور می 
باشد و آخرین سمت وی رئیس امور حقوقی و قراردادهای شرکت ملی 

مناطق نفتخیز جنوب بود.

کرج- خبرنگار فرصت امروز: شهردار کرج با اشاره به اینکه 
مناطق مختلف نباید بر درآمدهایی جرائم ماده ۱00 تکیه کنند، 
گفــت: مدیران مناطق به دنبال کســب درآمد پایدار و جذب 

مشارکت بخش خصوصی باشند.
علی اصغر کمالی زاده اظهار داشت:: منطقه 12 یکی از مناطقی است که 
طی چند سال گذشته به  واسطه ساخت وساز غیرمجاز به میزان قابل توجهی 
توســعه یافته و وضعیت واحدهای مســکونی ساخته شده در این منطقه 
به گونه ای اســت که عملکرد دســتگاه های خدمات رسان را با مشکالتی 
مواجه کرده است.وی بر اهمت مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز تاکید 
کرد و گفت: به نظر می رســد جلوگیری از انتقال مصالح ســاختمانی به 
محدوده هایی که این نوع ساخت وســاز در آن هــا رواج دارد، یکی از این 

راه ها باشد.به گفته شهردار کرج باید از فعالیت مصالح فروشی های بزرگ در 
محدوده هایی که ساخت وساز غیرمجاز رواج دارد، جلوگیری شود.کمالی 
زاده بابیان اینکه نباید اجازه دهیم طرح بازآفرینی شهری ابتر بماند، افزود: 

دولت با صرف هزینه زیاد طرح بازآفرینی شهری را در کالن شهرهای کشور 
اجرایی کرده و اگر بنا باشد جلوی ساخت وسازهای غیرمجاز گرفته نشود، 
عمالً این طرح ابتر می ماند.وی در بخش دیگری با اشاره به افزایش امکانات 
و زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی در محالت کم برخوردار شهر، گفت: 
خدمات رسانی و افزایش امکانات شهری باید به صورت عادالنه در تمامی 
مناطق و محالت شــهر صورت بگیرد و در این فرایند نباید تفاوتی بین 
محالت برخوردار و محروم قائل شد.شهردار کرج در ادامه با تاکید بر اینکه 
مناطق مختلف نباید بــر درآمدهای جرائم ماده 100 تکیه کنند، گفت: 
مدیران مناطق باید به دنبال کسب درآمد پایدار و جذب مشارکت بخش 
خصوصی برای اجرای طرح ها و پروژه های مختلف شهری باشند تا بتوانند 

به مطالبات به حق شهروندان پاسخ دهند.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت روز صنعت و معدن عنوان کرد:

دستاوردهای ذوب آهن در دوران تحریم،میراثی ماندگار برای آیند گان است

استاندار آذربایجان شرقی:

هیچ محدودیتی در اعطای تسهیالت به واحدهای تولیدی استان نداریم

سرپرست پدافند غیرعامل شهرداری خبر داد؛
راه اندازی دو بیمارستان صحرایی در تبریز

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:
پایش مستمر قراردادهای شرکت می بایست از طریق  سیستم های نوین نرم افزاری انجام  شود

شهردار کرج:
 مدیران مناطق نباید بر درآمدهای جرائم ماده ۱00 تکیه داشته باشند

همدانـ  فاطمه صنیعی وحید : در مراسمی که به مناسبت روز 
ملی اصناف در سالن همایش های بانک ملی برگزار شد رییس 
اتاق اصناف همدان ،حســین محرابی گفت: اصناف و بازاریان  
همواره در صحنه های گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و 
فرهنگی نقش های بی بدیلــی را ایفا نموده اند و در برگ های 

تاریخ ایران ماندگاراند.
"هر روز روز اصناف اســت« ؛یک ســوم جمعیت کشور را خانواده 
اصناف تشــکیل میدهند و باالی 18 درصد تولید ناخالص داخلی در 
دست اصناف است .سفیرانی که بدون هیچ چشم داشتی کار آفرینی 
و مقابله با بیکاری را در دســتور کار خــود دارند. هر واحد صنفی با 

اکتساب دو الی دو ونیم نفر اشتغال در این حوزه شاهد فعالیت شش 
میلیون  نفر میباشــدو از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی 89 درصد 
توسط اصناف تامین میگردد . در ادامه رئیس سازمان صنعت ، معدن 
و تجارت اســتان همدان حمید رضا متین بیان کرد  :قسمت اعظم 
معافیــت های های بیمه ای مدت محــدودی دارد که از طریق اتاق 
اصناف طی چند روز آینده اعالم میشود و به کلیه واحد های اتحادیه 
ها ابالغ می شود . دولت در راستای صحبت های مقام معظم رهبری 
به منظور کمک به کلیه ی بخش های تولیدی و خدماتی با شــرایط 
موجود کنونی ظرف مدت ماه های آینده با تمهیداتی که اندیشــیده 
شده است رو به بهبود پیش میرود . شرایط نقل و انتقاالت و مبادالت 

مالی در ماه های آینده از نظر تبادل ارضی اوضاع بهتر می شــود. وی 
در خصوص تبصره 18 و رونق تولید افزود: در رابطه با تسهیالت بخش 
رونق تولید بدون سقف آماده پذیرش درخواست ها هستیم و تا االن 
از بخش تولید 3400 میلیارد ریال درخواست داده شده است که در 
ابتدای تصمیم گیری سه بانک در نظر گرفته شده بود که االن به هفت 
بانک ارتقا پیدا کرد؛ تبصره 18 و رونق تولید دارای یارانه است که در 
دو بخش باز ســازی و نو سازی اعمال میشود اما در بحث سرمایه در 
گردش فعال یارانه ای لحاظ نشده است. در حاشیه مراسم از اپلیکیشن 
امیران رونمایی شــد ،نقطه عطفی است که از همدان شروع شد و به 

زودی سراسری میشود.

۱8 درصد تولیدات ناخالص استان در دست اصناف همدان است

دو شنبه
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زمانی که بخواهید به یک مصاحبه شغلی بروید باید برای خیلی چیزها آماده 
ش��وید، باید به شکل جدی در مورد ش��رکت تحقیق کنید. مصاحبه کنندگان و 
صاحبان کس��ب و کار نیز به دقت س��واالت خود را آماده ک��رده و چند کپی از 
رزوم��ه و نمونه کارهای ش��ما تهیه و بارها آنها را م��رور کرده اند. حال اگر ماجرا 
برعکس باش��د و شما قرار باشد با کس��ی مصاحبه کنید، به نظر آسان تر خواهد 
رسید. دیگر الزم نیس��ت بهترین لباس های تان را بپوشید و یا نگران پیدا کردن 
س��رویس بهداشتی باش��ید. در پایان روز نیز دیگر نباید به فکر این باشید که آیا 

شغل را به دست آوردید یا خیر.
با یک جس��ت وجوی س��اده در گوگل با عنوان س��واالت مصاحبه ش��غلی، در 
مصاحبه اس��تخدامی چه بپرسیم یا نمونه مصاحبه شغلی برخی از سواالت رایج 
که همه ما آنها را حفظیم و هزاران بار قبل از به دس��ت آوردن ش��غل فعلی خود 
به آنها پاس��خ داده ایم ظاهر می شوند.  این سواالت رایج و شناخته شده هستند 
ولی لزوما س��واالت خوبی نیستند. این سواالت آماده و تکراری یه مشکل بزرگ 
دارند! در واقع این پرسش ها احتمال پذیرش پیشنهاد از سوی مصاحبه شوندگان 

را کاهش می دهند.
هیچ کس دوس��ت ن��دارد در حین یک مصاحبه ش��غلی در تنگنا قرار بگیرد، 
اس��ترس پیدا کند و یا احس��اس کند که فریب خورده است. فکر نمی کنم شما 
هم دوس��ت داشته باشید چنین حسی را در شغل روزانه خود تجربه کنید، پس 
چ��را چنین چیزی را از متقاضیان می خواهید و آنان را در ش��رایط س��خت قرار 

می دهید؟
زمان��ی که افراد متف��اوت از موقعیت های گوناگون و با تیپ های ش��خصیتی، 
فرهنگ ها و پیشینه خانوادگی متفاوت برای یک موقعیت شغلی در شرکت شما 
درخواست می دهند، مراقب باش��ید و سعی کنید به جای سواالتی که نتیجه ای 
جز س��ردرگمی شما و مخاطبان ندارند، از س��واالت جایگزینی که در این مقاله 
معرفی می ش��وند اس��تفاده کنید. اینگونه می توانید از داوطل��ب مورد نظر خود 
بدون اینکه در طول مصاحبه حس بدی داش��ته باش��د، اطالعات ارزشمندتری 

به دست آورید.
۱0 پرسش��ی که در مصاحبه شغلی نباید از مصاحبه شوندگان بپرسید و آنچه 

که بهتر است به جای آنها پرسیده شود.
از خودتون بگید

ش��اید با دیدن این س��وال قدیمی معمول در مصاحبه ها در ابتدای لیست ما 
تعجب کنید ولی این س��وال آنقدر هم که شما فکر می کنید برای آغاز مصاحبه 
کاری مناس��ب نیس��ت. در حقیقت از نگاه متقاضی این سوال به او این حس را 
القا می کند که شما رزومه وی را مطالعه نکرده اید یا اصال نمونه کارها یا پروفایل 
لینکدین وی را ندیده اید. متقاضیان دوست ندارند که مدت زمان اندکی که برای 
تاثیرگ��ذاری اولیه در اختیار دارند با تعریف س��ابقه کاری خود هدر دهند، آنها 
یک گفت وگوی جدی می خواهند تا ویژگی های اساسی خود را نشان تان دهند.

در عوض سوالی طبق چیزی که پیش از این در رزومه آنها توجه شما را جلب 
کرده است، بپرسید. اینگونه به متقاضی نشان می دهید که او را جدی گرفته اید 

و می خواهید در مورد او بیشتر از آنچه که بر روی کاغذ نوشته است بدانید.
چرا می خواهید شغل فعلی خود را ترک کنید؟

جواب این س��وال ممکن اس��ت برای متقاضی دشوار باشد و چندان تمایلی به 
پاس��خ دادن نداشته باشد، به عالوه پاس��خ این سوال ممکن است چندان وجهه 
خوبی از وی نشان ندهد. از سوی دیگر پاسخ این سوال ممکن است تا حد زیادی 

شخصی باشد و چندان به شناخت مصاحبه شونده کمک نکند.

در عوض از آنها درباره محبوب ترین و س��خت ترین بخش های پست فعلی شان 
بپرسید. در این حالت بدون اینکه مکالمه را بیش از اندازه منفی کنید و مخاطب 
را تح��ت فش��ار بگذارید، موارد زی��ادی درباره اولویت ها، عل��ل پایان همکاری و 

ویژگی های فرهنگی آنها خواهید آموخت.
به کدام پروژه خود بیش از همه افتخار می کنید؟

ش��اید این س��وال به اینک��ه بدانید که ی��ک متقاضی از کار ک��ردن روی چه 
پروژه هایی بیشتر لذت می برد، کمک کند ولی می توانید سوال کلی تری بپرسید 
و اطالعات بیشتری دریافت کنید. در عوض از آنها بخواهید که در مورد کارها و 
پروژه هایی که با تیم های متفاوت انجام داده اند، صحبت کنند. پاس��خ این سوال 
عملک��رد آنها را به ش��کل فعال و به عنوان مدیر پروژه مش��خص می کند که از 

جمله صفات مناسب برای تیم های فروش و بازاریابی است.
بزرگترین نقطه ضعف شما چیست؟

اینک��ه بخواهی��د نق��اط ضعف یک داوطل��ب را از دی��د خ��ودش بدانید کار 
خودخواهانه ای اس��ت. پاسخ به این سوال ممکن است متقاضیانی که متعلق به 
سایر فرهنگ ها و حوزه های کاری هستند و با شما و افکارتان آشنا نیستند را در 
معرض حذف شدن قرار دهد و ذهنیت بدی نسبت به آنها در شما ایجاد نماید.

در عوض از آنها در مورد چالش هایی که در ش��غل پیشین ش��ان با آن مواجه 
ش��ده اند و اینکه چگونه آن را مدیریت کرده اند بپرس��ید. پاسخ این سوال نکات 
بیش��تری در مورد مهارت های حل مس��اله آنها در اختیارت��ان می گذارد و دیگر 
نیازی نیست آنها را مجبور کنید به شکل ناراحت کننده ای خود و شخصیت شان 

را بروز دهند.
برنامه شغلی 5 سال آیندتان چیست؟

ای��ن س��وال خصوصا ب��رای زنانی ک��ه قصد تش��کیل خانواده دارن��د یا حتی 
کارآفرینانی که روزی قصد راه اندازی ش��رکت خود را دارند می تواند یک س��وال 

معنادار باشد و باعث می شود که نسبت به شما و شرکت تان جبهه بگیرند.
در عوض بهتر اس��ت از متقاضی س��وال خاص تری مثل: این ش��غل چگونه به 
برنامه های بلندمدت ش��غلی ش��ما کمک می کند؟ را بپرس��ید، چراکه پاسخ این 
سوال دقیقا همان اطالعاتی که به دنبال شان هستید – اینکه آیا شغل و سازمان 

شما فرصتی برای رشد به آنان می دهد یا خیر – را به شما می دهد.
چه چیز باعث می شود که شما عاشق شغل تان باشید؟

متقاضیان یک شغل الزم نیست برای موفقیت در یک موقعیت شغلی ضرورتا 
عاش��ق آن ش��غل باشند. عش��ق و اش��تیاق یک موضوع ذهنی است و برای یک 

مصاحبه شغلی ضروری نیست.
در عوض از آنها بپرس��ید که چه چیزی در این ش��رکت وجود دارد که  عاشق 
آن هس��تند. پاسخ این سوال ش��ما را از اولویت های آنها آگاه می کند و مشخص 

می کند که آیا آنها مناسب کار با تیم های بزرگ تر شرکت هستند یا خیر.
آیا می توانید کارگروهی انجام دهید؟

به طورکلی پیش��نهاد می ش��ود که از سواالت با پاسخ بله یا نه استفاده نکنید. 
س��واالت با پایان باز طول مکالمه را افزایش می دهد و اینگونه اطالعات بیشتری 
درباره مصاحبه ش��ونده در اختیارتان قرار می دهد. اگرچه پاسخ این سوال بسیار 
مهم است ولی یک متقاضی بعید است که به چنین خودشناسی رسیده باشد که 
به درس��تی بتواند به آن پاس��خ دهد. به عالوه در شرکت شما هم احتماال شغلی 
که کامال انفرادی باشد وجود ندارد و همه باید در جلسات یا برخی امور دیگر با 

بقیه در ارتباط باشند و کارگروهی انجام دهند.
در ع��وض می توانید از متقاضی بپرس��ید که یک گ��روه ایده آل  از نظر او چه 

ویژگی هایی دارد. پاس��خی که می ش��نوید همان چیزی اس��ت که به دنبال آن 
هستید، اگر آنها به خوبی در یک گروه حضور داشته باشند آن خاطره را تعریف 

می کنند و همچنین توضیحی از محیط کار مورد عالقه خود ارائه می نمایند.
فکر می کنید سال گذشته فرودگاه مهرآباد چند پرواز داشته است؟

س��واالت فکری مثل س��واالتی که گوگل هنگام مصاحبه های اس��تخدامی از 
متقاضیان می پرس��د شاید به نظر سرگر م کننده برس��ند و حتی یک یا دو نکته 
در مورد توانایی های حل مس��اله داوطلب به ش��ما بیاموزند ولی سواالتی از این 
دست استرس فراوانی برای متقاضی ایجاد می کنند. این کار احمقانه و دشواری 
اس��ت که بدون هیچ گونه اطالعات مفیدی داوطل��ب را در جایگاه تصمیم گیری 

فرار دهید.
در عوض از داوطلب بپرس��ید که اگر مشکلی در تیم به وجود بیاید چگونه آن 

را حل می کند. پاسخ این سوال مفیدتر است و داوطلب را سورپرایز نمی کند.
این خودکار را به من بفروش

اگر برای ش��غلی مثل فروش اقدام کرده باشید باید بدانید که یکی از سواالتی 
که بسیار معمول است »این خودکار را به من بفروش« است که با یک سرچ در 
گوگل قبل از مصاحبه به س��ادگی به پاس��خ آن خواهید رسید. این سوال ممکن 
اس��ت توانایی های واقعی ف��روش متقاضی را منعکس کن��د و این همان چیزی 
اس��ت که ش��ما باید قبل از صرف زمان و منابع برای آموزش آنها بدانید. اگر به 
دنبال راهکارهای دیگری برای افزایش بهره وری تیم فروش خود هستید مقاالت 

بازاریابی و فروش ما را از دست ندهید.
در عوض از آنها بپرسید که یک مانع رایج که تیم فروش با آن مواجه می شود 
چیست و چگونه باید با آن برخورد کرد. پاسخ این سوال نشان می دهد که آنها تا 
چه میزان تحقیق کرده اند و همچنین دیدی نسبت به توانایی آنان در مذاکرات 

تلفنی به شما می دهد.
پیش از این چه میزان حقوق می گرفتید؟

از بح��ث و س��وال در مورد حق��وق و مزایا قبل از دریافت پیش��نهاد متقاضی 
خودداری کنید. نباید از پیش��ینه حقوقی داوطلب پیشنهاد حقوق و مزایایش را 
حدس زد. این س��وال ممکن است به ضرر اقلیتی باشد که احتماال در مقایسه با 

همتایان خود پول کمتری برای جبران خدمات خود دریافت می کردند.
در عوض س��عی کنید که جواب این س��وال را با پاس��خ های سواالت مختلف 

لیست خود پوشش دهید.
چگونه در کمتر از دو دقیقه جایگاه یابی برند شخصی تان را انجام دهید
STAR نمونه سواالت مصاحبه شغلی به کمک مدل

مهارت قضاوت
این س��واالت کیفیت قض��اوت و چگونگی تصمیم گیری متقاضی در ش��رایط 

پیچیده و دشوار را نشان می دهند.
۱. در م��ورد یکی از س��خت ترین تصمیماتی که در س��ال گذش��ته گرفته اید 

توضیح دهید.
2. از زمان��ی بگویی��د که اهداف تان را بیش از حد ب��اال یا بیش از اندازه پایین 

در نظر گرفته اید.
3. آی��ا ت��ا به حال چند پروژه مهم را به صورت همزمان به پایان رس��انده اید؟ 

چگونه آنها را اولویت بندی کردید؟
4. آی��ا تجرب��ه ای از دریافت فیدبک  های متناقض در م��ورد یک پروژه دارید؟ 

چگونه با این فیدبک ها برخورد کرده اید؟
5. از زمان��ی بگویی��د که یکی از همکاران نزدیک تان باعث ایجاد مش��کلی در 

پروژه شده باشد و اینکه چگونه این مساله را برای مدیر پروژه توضیح دادید؟
تحمل فشار

این س��واالت به ش��ما کمک می کند تا عملکرد متقاضی را زیر انواع فشارهای 
گوناگون بسنجید.

۱. شرایطی را توضیح دهید که تصمیمی گرفتید که چندان طرفدار نداشت و 
توضیح دهید چگونه از پس اجرای آن برآمدید؟

2. یک وضعیت استرس زا در کار را توضیح دهید و اینکه چگونه آن را مدیریت 
کردید.

3. آخرین باری که مجبور بودید با یک مشتری بسیار ناراحت سر و کله بزنید 
را توضیح دهید.

4. ش��رایطی را توضیح دهید که با یک مقام باالتر خود اختالف نظر داشتید و 
اینکه چگونه این اختالف نظر حل شد؟

5. درباره موقعیتی بگویید که مجبور بودید چیزی را که کوچک ترین آشنایی 
با آن نداشتید به سرعت بیاموزید.

پتانسیل رهبری
این سواالت به شما کمک می کند تا پتانسیل رهبری، اعتماد به نفس و تمایل 
به پیش قدمی در گرفتن پروژه هایی که هنوز مسیر مشخصی ندارند و در ابتدای 

کار هستند را در متقاضیان تشخیص دهید.
۱. ش��ما در رزومتان ت��وان رهبری را به عنوان یکی از نق��اط قوت خود بیان 
کردی��د. یکی از تجربیات تان را که از توانمندی رهبری در آن اس��تفاده کرده اید 

توضیح دهید.
2. از زمانی بگویید که پروژه ای را به شکل موثر به دیگران محول کرد ه اید.

3. آی��ا تا به حال زمانی پیش آمده اس��ت که بخواهید ب��ه یک همکار فیدبک 
منفی بدهید؟ چگونه این فیدبک را ابراز کرده اید؟

4. ب��رای من زمانی را مثال بزنید که ابتکار عمل به خرج دادید و رهبری یک 
پروژه را بر عهده گرفته اید.

5. موقعیت��ی را توضیح دهی��د که تیمی را مدیریت کرده اید که بدون موافقت 
شما کار بر روی سایر پروژه ها به آنها محول شده بود.

خود آگاهی
ای��ن س��واالت میزان خودآگاهی یک متقاضی از نق��اط قوت و از همه مهم تر 

نقاط ضعف وی را آشکار می سازد.
۱. از زمانی بگویید که ش��خصا یکی از همکاران تان را دوس��ت نداش��ته اید )یا 

برعکس( ولی توانسته اید به صورت موفقیت آمیز با وی کنار بیایید.
2. ی��ک مث��ال از زمانی بزنید که س��عی کردید کاری انجام دهید و شکس��ت 

خوردید.
3. آیا تا به حال ش��ده اس��ت به خاطر عملکردتان مورد انتقاد یا سرزنش قرار 

بگیرید؟ توضیح دهید.
4. از زمانی بگویید که یک پروژه به مهلت تعیین ش��ده نرسیده است و اینکه 

چگونه با عواقب آن روبه رو شدید و پیامدهای آن را کاهش دادید؟
5. ب��رای من از موقعیتی بگویید که حس کردید ش��نیده نمی ش��وید و اینکه 

چگونه وجود خود یا نظرتان را به گوش همکاران تان رساندید.
مصاحبه تنها یک تکه از پازل برای داوطلب اس��ت تا با ش��ما آشنا و نسبت به 
شما ش��ناخت پیدا کند، پس سعی کنید با پرسش سواالت فکرشده به خودتان 

و مصاحبه شوندگان لطف کنید.
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هر کس��ی در زندگی با مش��کالت عدیده ای دس��ت و پنجه نرم 
می کند. گاهی مش��کالتی داریم که فکر می کنیم هیچ راه چاره ای 
برای آنها نیس��ت. هر روز ممکن اس��ت با احساسات ناخوشایندی 
مواجه ش��ویم. نگرانی به سراغ مان می آید، آش��فته می شویم، در 
مقابل شکس��ت های عاطفی از پا در می آییم و احساس تنهایی و 

بی کسی می کنیم.
در این ش��رایط، حس��رت های زیادی داریم و مدام با خود فکر 
می کنی��م زندگی ایده آل فرس��نگ ها ب��ا ما فاصل��ه دارد. در این 
مقاله، می خواهیم به ش��ما بگوییم برای یک بار هم که ش��ده، از 
ایده آل گرایی دس��ت بردارید و واقعیت های زندگی را بپذیرید. در 
ادام��ه 20 مورد از واقعیت های زندگ��ی را بازگو می کنیم که طرز 

تفکر و باورهای تان اجازه نمی دهد آنها را قبول کنید.
تم��ام احساس��ات و باورهای منفی ما س��اخته  ذه��ن خودمان 
هس��تند. خودمان هس��تیم که به این افکار پ��ر و بال می دهیم و 
ذهن م��ان را درگیر تصورات و توهم��ات خاصی از زندگی ایده آل 

می کنیم.
آیا تاکنون با خود فکر کرده اید چرا در زندگی نگران و مضطرب 
می ش��ویم؟ چون می ترسیم به آن چیزی که انتظار داریم نرسیم. 
چرا تعلل می کنیم و برای قدم گذاش��تن در مسیر هدف مان امروز 
و فردا می کنیم؟ چون از تالش کردن و به نتیجه نرس��یدن واهمه 
داریم. چرا در مقابل شکست های عاطفی زانو می زنیم؟ چون فکر 
می کنیم لیاقت مان بیش��تر است و نباید به چنین سرنوشتی دچار 
می ش��دیم. چرا عصبانی و برآشفته می شویم؟ چون فکر می کنیم 
در زندگ��ی به آنچ��ه لیاقتش را داریم نرس��یده ایم. بدین ترتیب، 
تمام احساس��ات منفی مان را توجیه می کنیم ت��ا وجدان خود را 

آرام کنیم.
به ش��ما پیش��نهاد می کنم نفس عمیقی بکش��ید و تمام افکار 
منفی را از ذهن تان بیرون کنید. روی چیزهایی متمرکز شوید که 
می توانید وجودش��ان را در لحظه احس��اس کنید. به اکسیژنی که 
وارد ریه های تان می کنید، به روشنایی روز، به صداها، به سالمتی 
بدن تان، به داش��ته های تان، به کسانی که در اطراف شما هستند، 
توجه کنید. هیچ چی��زی را با ایده آل های خود مورد قضاوت قرار 
ندهید. اگر واقعیت های زندگی را همان گونه که هستند بپذیرید، 
زندگی بهتری خواهید داش��ت و می توانید برای بهبود آنها قدمی 

بردارید.
در ادامه، 20 واقعیت زندگی را بازگو می کنیم که هر فردی باید 

در زندگی خود آنها را قبول کند:
در زندگی ما مسائل زیادی وجود دارد که قادر به کنترل آنها 

نیستیم

هیچ کسی نمی تواند اتفاقات دنیای پیرامون خود را کنترل کند، 
تنه��ا واکنش نس��بت به این اتفاقات تحت کنترل شماس��ت. نوِع 
واکنشی که نسبت به اتفاقات زندگی نشان می دهید، نشانه  قدرت 

شماست.
دل شکستگی های ما، به خاطر انتظارات باالی ماست

شادی وقتی به دست می آید که زندگی را همان گونه که هست 
بپذیریم و قدردان آن باشیم.

هیچ کسی کامل نیست و نخواهد بود
اگ��ر می خواهید منتظ��ر بمانید تا کامل ش��وید و آنگاه ایده ها، 
اس��تعدادها، تجربیات و موهبت های خود را با دیگران به اشتراک 

بگذارید، هیچ وقت چنین چیزی ممکن نمی شود.
لحظه ای را که با نگرانی پشت سر گذاشته اید، هدر رفته است

نگران بودِن ش��ما، حالل مش��کالت تان نیس��ت. بهتر است در 
مواجه��ه با واقعیت های زندگی و موقعیت ه��ای چالش برانگیز، به 
جای نگرانی، به دنبال درس هایی باش��ید که هر یک از تجربیات 
زندگی به شما می آموزند. هدف تان این باشد که از درس هایی که 

بهای یادگیری شان را پرداخته اید، بهترین بهره را ببرید.
بهترین درس ها را از سخت ترین تجربیات می آموزید

گاهی نیاز است روزهای سختی را پشت سر بگذاریم تا تجربیات 
ارزشمندی به دست آوریم. پس برای اینکه تجربیات تان ارزشمند 

باشد، محکم و استوار بمانید و هر رنجی را تحمل کنید.
از موفقیت ها مغرور و از شکست ها ناامید نشوید

تمام انسان ها در زمان موفقیت و شکست خود را نشان می دهند 
و شخصیت شان را هویدا می کنند. در اوج موفقیت و ثروت فروتنی 
پیش��ه کنید و در اوج س��ختی ها نیز محکم و بااراده باقی بمانید. 
در هر شرایطی، ایمان تان را حفظ کنید تا شادی های تان مداوم و 

غم های تان زودگذر باشد.
پرمشغله بودن نشانه  کارایی و بهره وری باال نیست

کاری که با تمرکز و دقت انجام ش��ود، کارایی خواهد داش��ت و 
به نتیجه می رسد. پس انرژی و تمرکز خود را برای انجام کارهای 
ب��ی ارزش و بیهوده تلف نکنید. فقط به دنبال تمام کردن یک کار 
نباش��ید، بلکه س��عی کنید هر کاری را به بهترین نحو ممکن به 

انجام برسانید.
با بی تدبیری، پول بیشتر سبب به وجود آمدن مشکالت بیشتر 

می شود
بدون ش��ک همه  ما برای گذران زندگ��ی نیاز به پول داریم. باید 
صب��ح تا ش��ب کار کنیم، پول به دس��ت آوری��م، پس انداز کنیم، 
سرمایه گذاری کنیم، اما بدون هدف و برنامه ریزی خرج نکنیم. با 
مدیریت نادرس��ت پول، تمام زحمات مان بر باد می رود. پس نحوه  

خرج کردن پول مهم تر از کسب درآمد است.

با داشتن پول بیشتر، لزوما شادتر نخواهیم بود
اگر با وجود دارایی زیاد و تمام امکانات رفاهی باز هم خوشحال 
نیستید و احساس کمبود می کنید، شادی را در سادگی جست وجو 
کنید. وقتی آشفتگی های ذهنی و فیزیکی تان را سروسامان دهید، 

از زندگی لذت بیشتری خواهید برد.
تجمالت و ابزارهای فناوری ما را از زندگی شاد دور کرده اند

بای��د لبخند، توجه، اعتماد و وقت مان را به یکدیگر هدیه کنیم. 
بای��د یاد بگیریم به جای فضای مجازی، در دنیای واقعی برای هم 
وق��ت بگذاری��م و از گرمای نگاه و توجه هم ل��ذت ببریم. پس، از 

دنیای مجازی فاصله بگیرید و حال نزدیکان تان را جویا شوید.
زیبایی ها را در ظاهر هر چیزی جست وجو می کنیم

خودت��ان را همان گون��ه که هس��تید دوس��ت بدارید و س��عی 
کنی��د در رفت��ار و منش افراد به دنبال زیبایی ها باش��ید. گابوِری 
سیدیِبی می گوید: اگر از زشتی ظاهرم نمی گفتند، هرگز به دنبال 
زیبایی های درونم نبودم و اگر س��عی نمی کردند مرا از پا درآورند، 

هرگز متوجه نمی شدم که شکست ناپذیرم.
گاهی بیهوده با یکدیگر جروبحث می کنیم

س��عی کنید با دیگران گفت و گوی موثر داش��ته باشید و بیهوده 
جدل نکنید. اکثر اوقات آرامش داشتن، ارزشمندتر از پیروزی در 
گفت و گوس��ت. نیازی نیست در تمام بحث هایی که پیش می آید، 

شرکت کنید و سعی کنید بر دیگری غالب شوید.
ما خودمان را با ایده آل های مان و دیگران را با رفتارهای شان 

قضاوت می کنیم
با اطرافیان تان آنگونه رفتار کنید که دوس��ت دارید با شما رفتار 
کنند. فروتنی پیشه کنید و سعی تان بر این باشد که گفتار، رفتار 

و ارزش های تان یکی باشند.
همیشه از هر دست بدهیم، از همان دست نمی گیریم

اگر توقع داشته باشید همان گونه که با دیگران رفتار می کنید، با 
ش��ما رفتار کنند، ناامید و افسرده خواهید شد؛ زیرا همه به اندازه  

شما مهربان و رئوف نیستند.
کسی را تا ابد تحقیر نکنید

قدرت��ی را که با دس��تان خودتان ب��ه دیگران داده ای��د، از آنها 
پس بگیرید. هیچ کس��ی الیق تحقیر همیش��گی نیست. پس خود 
را از عیب جویی و س��رزنش اطرافی��ان رها کنید. وقتی زندگی تان 
سروس��امان می گیرد و بهترین اتفاق��ات برای تان رخ می دهد که 
تصمیم بگیرید اختیار زندگی خودتان را برای همیش��ه به دس��ت 

بگیرید و به کسی جز خودتان متکی نباشید.

قبول شکست، آسان تر از شروع دوباره است
شروع دوباره، قبول این حقیقت است که شکست تنها بخشی از 

گذشته  ماست، نه سرنوشت ما.
برای موفقیت در هر کاری باید بهایش را پرداخت کنیم

س��عی کنید از جمله افرادی نباشید که توقع دارند بدون اینکه 
هیچ بهایی بپردازند، آرزوهای ش��ان را محقق کنند. در زندگی هر 
کسی فرازونش��یب هایی وجود دارد. وقتی برای رسیدن به هدفی 
تالش می کنید، از خودتان بپرسید: برای رسیدن به این هدف باید 

از چه چیزهایی دست بکشم؟
همیشه گام های کوچک باعث رسیدن به موفقیت می شود

با اینکه پیش��رفت فناوری، سرعت دستیابی به هدف را افزایش 
داده اس��ت، باز هم نباید از ثمره  تالش، صبر و پایداری غافل شد. 
پس برای رس��یدن به برخی از اهداف، بای��د قدم های کوچک اما 

مداوم بردارید.
وقتی شانس در خانه مان را می زند، همیشه آماده  استفاده از آن 

نیستیم
خیل��ی از بهترین فرصت ه��ای زندگی، ما را از نظر احساس��ی 
و عقلی، به رش��د و تعالی می رس��اند. گاهی ای��ن فرصت ها باعث 
می ش��ود از منطقه  ام��ن خود بیرون بیاییم. ب��ه همین خاطر، در 
مواجهه ب��ا فرصت های خوب زندگی، آمادگی اس��تفاده از آنها را 

نداریم.
عمر ما به دست خودمان کوتاه می شود

همه  انسان ها روزی با مرگ مواجه می شوند، اما افزایش کیفیت 
زندگی و داش��تن عمر طوالنی، غیرممکن نیس��ت. امروز کیفیت 
زندگی تان چطور بود؟ این بهترین س��والی اس��ت ک��ه می توانید 
هر روز از خودتان بپرس��ید. نحوه  گذران��دن روزها حاکی از نحوه  

سپری کردن عمرمان است.
در پایان ...

واقعیت های زندگ��ی را بپذیرید. چیزهای زیادی وجود دارد که 
توانای��ی کنترل ی��ا تغییر آنها را ندارید. تنها باید صبور باش��ید و 
س��عی کنید از آنها درس بگیرید. اجازه ندهید تجربیات گذشته، 
تجربیات امروز ش��ما را به چالش بکش��د و توانایی تان را تضعیف 
کنن��د. روی گام های کوچکی که ام��روز می  توانید بردارید تمرکز 
کنید و یک قدم به هدف تان نزدیک تر ش��وید. آینده نامعلوم است 
و همین بی خبری، هر لحظه از زندگی را برای ما به تجربه ای ناب 
و هیجان انگیز تبدیل می کند. گذش��ته را از یاد نبرید تا اشتباهات 
قبلی خود را تکرار نکنید، اما در گذش��ته غرق نش��وید و افسوس 

آن را نخورید.
marcandangel :منبع
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نیازی به نقل قول های الهام بخش ندارید!
مترجم: نازنین توکلی : ش��اید به ش��غلی ایده آل  با ساعات کاری و حقوق و دس��تمزد خیلی خوب مشغول باشید،  
ام��ا اگر ندانی��د زمان تان را چگونه مدیری��ت کنید، در محل کارتان چگون��ه با دیگران ارتباط برق��رار کنید یا چگونه 
کس��ب وکارتان را هدایت کنید،  عمال احساس خش��نودی و رضایت نخواهید داشت. افرادی که رویاهای شان را زندگی  
می کنند و دنباله رو عالقه مندی های شان هستند هم می توانند مثل افرادی که در این موقعیت قرار ندارند از زندگی شان 
ناراضی باشند. بیایید با هم روراست باشیم. اگر برای خود اصولی نداشته باشید، زندگی شما بهتر نخواهد شد. همچنان 

که پیش می روید و وارد مراحل بعدی زندگی تان می شوید این مشکالت همواره به دنبال شما هستند.
اگر مش��کالت مالی دارید، پول بیش��تر مش��کالت مالی تان را حل نمی کند بلکه به یادگیری اصول و قواعد مالی نیاز 
داری��د. اگر در برقراری روابط اجتماعی مش��کل داری��د، افزایش دامنه ارتباطات تان چالش های ارتباطی ش��ما را حل 
نمی کند. ش��ما به یادگیری اصول برقراری ارتباط نیاز دارید. اگر در ش��غلی که به آن مش��غولید دچار چالش شده اید، 
شغل جدید مشکالت شغلی شما را حل نمی کند. باید به اصول و قواعد شغلی تان رجوع کنید. در نهایت اگر در سبک 
زندگی تان دچار چالش ش��ده اید باید به یادگیری اصول و قواعد زندگی بپردازید. این یک واقعیت اس��ت. مشکالت به 
خودی خود از شما آدم قوی تری نمی سازد. مگر اینکه خودتان را تغییر دهید. آنچه در زندگی اتفاق می افتد، می توانند 
زیر ذره بین قرار بگیرند تا با بزرگ نمایی آنها متوجه شوید که دقیقا در کجای کارتان نیاز به رشد دارید. عشق،  پول و 
ش��غل رویایی،  حقیقت ش��ما را به خودتان نشان می دهد. اینکه خوب یا بد هستید یا الزم است به سرعت تغییراتی را 
در خودت��ان ایج��اد کنید. اگر درآمد کمی دارید، باید یاد بگیرید که چگونه آن را بهتر مدیریت کنند. اگر اکنون تحت 
ش��رایط بد اقتصادی هس��تید و قواعدی برای مدیریت پول در زندگی تان ندارید وقتی پول بیشتری به دست آورید باز 
هم اصولی برای مدیریت آن نخواهید داش��ت. اگر اکنون در زندگی تان به اصول و قواعدی پایبند نباش��ید در آینده هم 

نخواهید بود.
وقتی از اصول و قواعد صحبت می کنیم، منظورمان حقیقتی  است که می توان بنیان زندگی را بر شالوده  آن بنا کرد. 
»اصل« ایده یا باور نیس��ت. این اصول می تواند به دس��تورالعمل های شخصی تبدیل شوند. به عنوان مثال نمونه هایی از 

اصول و قواعد مالی در ادامه آورده شده است:
• کاهش هزینه های سربار   • به صفر رساندن حساب بدهی ها   • رعایت اعتدال در زندگی  • پس انداز برای روز مبادا

بسیاری از متخصصان مالی برای داشتن یک برنامه مالی صحیح پیشنهاد می کنند، قبل از هر چیز حساب بدهی ها را 
برای بازپرداخت اولویت بندی کنیم. شاید پرداخت یک روز بهره بدهی خیلی زندگی مالی تان را تحت تاثیر قرار ندهد 

ولی بعد از 20 سال این بهره عدد بزرگی خواهد شد که بازپرداخت آن به سختی ممکن است.
به همین ترتیب بهره حاصل از یک روز س��رمایه گذاری تفاوت چش��مگیری ایجاد نمی کند ولی این بهره ها بعد از 20 
سال می تواند حاشیه سود قابل توجهی ایجاد کند. نکته مهم این است که به کارگیری اصول و قواعد می تواند شما را از 
بقا در کوتاه مدت به شکوفایی در بلندمدت ارتقا دهد. اکثر پدیده ها در زندگی ما با اصول و قواعد خاص خودشان اداره 
می شوند. یکی از متخصصان این حوزه معتقد است: »اصول« مانند »گرانش زمین« یک قانون طبیعی است و متفاوت 
از ارزش هاست. ارزش ها ذهنی هستند، اما اصول مانند نیروی گرانش زمین -اگر چیزی را رها کنید، نیروی گرانش آن 
را کنترل می کند- هر چیز رها شده ای را کنترل می کنند.  این بدان معناست که اگر ما هر روز خود را به اصل »خوردن 
غذای سالم« متعهد بدانیم، بدون شک از مزایای سالمتی بیشتر بهره مند خواهیم شد. اگر هر روز یک جمله بنویسیم، 
ناگزیر یک کتاب خواهیم نوش��ت. اگر هر ماه خودمان را متعهد به پرداخت بخش��ی از بدهی های مان کنیم، ناگزیر آنها 
را پرداخت می کنیم. اگر ما به طور مداوم و هوش��مندانه سرمایه گذاری کنیم، سرانجام بازگشت سرمایه مان را خواهیم 
دید.« اندیش��مندی دیگر می گوید: »زندگی ما با اصول اداره می ش��ود. دانشجویان با شتاب قابل توجهی درس ها را یاد 
می گیرند تا برای امتحانات آماده شوند. اما اگر کشاورز بودند، باز هم خود را برای یادگیری تحت فشار قرار می دادند؟ 
آیا می توان زراعت در فصل بهار را فراموش کرد؟ آیا می توان در طول تابستان کار کشاورزی را متوقف کرد و به جای 
آن کل پاییز را س��خت تر کار کرد؟ البته که نه. مزرعه و زراعت دارای یک سیس��تم طبیعی اس��ت که با اصول خاص 

خودش اداره می شود. شما همواره آنچه می کارید را برداشت می کنید.«
واقعیت این اس��ت که پیامدهای کار بالفاصله تجربه نمی ش��وند. اگر فقط یک نخ س��یگار کشیدید،  مبتال به سرطان 
نخواهید شد. اگر فقط یک روز ۱0 دالر برای فنجان قهوه تان هزینه کردید، احتماال زندگی مالی شما تحت تاثیر قرار 
نخواهد گرفت، اما اگر این رفتارها تبدیل به عادت ش��وند نتایج جدی و موثری خواهند داش��ت. هنگامی که مبلغی را 
سرمایه گذاری کردید، نباید انتظار داشته باشید که در همان روز بازگشت سرمایه تان را ببینید. به همین ترتیب، فقط 
با پیروی از اصول و قواعد می توانید بخشی از آینده را از آن خود کنید. کارهای کوچک بارها و بارها تکرار می شوند تا 

سرانجام به اقدامی بزرگ و اثربخش منتج شوند.
الهام بخشی می تواند گمراه کننده باشد. الهام بخشی به این معناست که حسی را دریافت کنید و روی آن تمرکز  کنید. 
شما تکه های تصاویر زیبا را کنار هم قرار می دهید تا نهایتا تصویری از احساسی که در زندگی ترجیح می دهید داشته 
باشید را خلق کنید. این درحالی  است که رعایت اصول و قواعد خسته کننده هستند. آنها انگیزه بخش نیستند. رعایت 

اصول بالفاصله افراد را راضی و خشنود نمی کند. همچنین فورا احساس بهتر شدن ایجاد نمی کنند.
با الهام بخش��یدن فقط ذهن و قلب تان را روی ایده مبهمی که فکر می کنید باید به دس��تش آورید، متمرکز می کنید 
درحالی ک��ه اگر به اص��ول و قواعد خاص برای اجرای ایده تان پایبند نباش��ید و روزانه تالش کافی برای دس��تیابی به 

هدف تان نداشته باشید، قطعا الهام بخشی سودی نخواهد داشت.
هیچ کس از بدو تولدش همه چیزدان نیس��ت. اصول و قواعد یادگرفتنی هس��تند. اصول و قواعد مختلفی در زندگی 
وجود دارد که ممکن اس��ت با هم در تقابل باش��ند به همین دلیل مهم است که بتوانید خودتان را با اهداف زندگی تان 
متناسب کنید. چه چیزی برای شما ارزش است؟ می خواهید چه چیزی را در زندگی تان تجربه کنید؟ چه چیزی باعث 

ناراحتی یا اضطراب تان می شود؟
پاسخ ها می تواند چیزی شبیه به این باشد: »برقراری ارتباط« برای من ارزشمند است و باتوجه به اصولی که مطرح 
ش��د قصد دارم اگر فرصتی پیش  بیاید آنها را اولویت بندی کنم. باتوجه به اصول و قواعد من روابط مثبت و مبتنی بر 

صداقت را ارزشمند می دانم، بنابراین آنها را در اولویت قرار می دهم.
اما شاید استقالل مالی برای  شما حائز اهمیت باشد. در این صورت باتوجه به اصول و قواعد احتماال نقدینگی مازادتان 

را برای بازپرداخت بدهی ها، ایجاد حساب پس انداز یا سرمایه گذاری صرف  کنید.
ش��اید س��فروگردش برای شما ارزشمند باش��د، بنابراین با توجه به اصول، تصمیم گرفتید برای خودتان کار کنید و 

همیشه کارها را به گونه ای اولویت بندی کنید که بتوانید از راه دور کار کنید و همواره برنامه خودتان را داشته باشید.
به مسیر زندگی تان بازگردید

بنابراین اگر احس��اس می کنید مسیر زندگی تان را گم کردید یا می ترسید هرچه تاکنون رشته اید ناگهان پنبه شود، 
بدانید چیزی که به آن نیاز دارید تفکر مثبت یا نقل قول های الهام بخش نیس��ت. بلکه یادگیری اصول و قواعدی است 

که شما را به مسیرتان بازگرداند.
هنگامی که درک روش��ن و ش��فافی از اصول  زندگی تان داش��ته باشید، می توانید س��اختن زندگی تان را از نقطه ای 
صحیح، منطقی و واقعی ش��روع کنید. می توانید تالش خود را برای رس��یدن به اهدافی که شما را آرام تر و خوشحال تر 
می کند،  آغاز کنید. شاید پیروی و پایبندی به اصول و قواعد مانند تابلوی تخیالت تان، رویایی و جذاب نباشد اما بسیار 
اثر بخش تر اس��ت. نقطه آغاز یک زندگی خوب از درون شماس��ت. بعد از آن مبتنی بر پایه ای از رفتارهای ش��خصی و 

اولویت های شما در دنیای اطراف تان تجلی پیدا می کند.
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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
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مترجـم: امیـر آل علی: در قس��مت پیش��ین به هفت 
ویژگی موفقیت در کار خود اش��اره کردیم و حال به ادامه 

آنها می پردازیم. 
8-شخصیتی حرفه ای

در رابطه با ارتباطات ش��ما با س��ایرین، ش��خصیت شما 
بیش��ترین نقش را خواهد داش��ت. درواقع بدون در اختیار 
داش��تن یک شخصیت مناسب، شما قادر به تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب خ��ود نخواهید بود. به همین خاطر نیز الزم 
اس��ت تا نوع رفتار خ��ود در موقعیت-های مختلف را مورد 
ارزیابی قرار داده و به دنبال شکل دادن شخصیتی حرفه ای 

و جذاب در خود باشید.
9-شوخ طبعی

بدون ش��ک محیط کاری، خانه دوم هر فردی محسوب 
می شود. تحت این شرایط در صورتی که رفتاری دوستانه 
ب��ه اطرافی��ان خود نداش��ته باش��ید، بدون ش��ک زمینه 
موفقیت-های بیش��تری برای ش��ما مهیا نخواهد شد. به 
همین خاطر نیز الزم اس��ت تا از ش��خصیتی بیش از حد 
جدی فاصل��ه گرفته و به دنبال نفوذ در قلب مش��تریان، 
هم��کاران و یا حتی کارمندان خود باش��ید. بدون ش��ک 
شوخ طبعی حس خوبی را در دیگران از هم نشینی با شما 
ایجاد خواهد کرد که خود امتیازی ویژه محس��وب خواهد 
ش��د، با این حال مرز میان شوخ طبعی و گستاخی بسیار 
باریک بوده و الزم اس��ت تا در این رابطه دقت نظر کافی 

را داشته باشید. 

10-اشتیاق
این امر که نس��بت به کار خود اش��تیاق کافی را داشته 
باشید، رمز پیش��رفت خواهد بود. به همین خاطر نیز الزم 
اس��ت تا زمینه های کاری که مورد عالقه ش��ما هستند را 
شناسایی کرده و اطمینان داشته باشید که اشتیاق موجود، 

شما را به باالترین نقاط خواهد رساند. 
11-صداقت 

صداق��ت در کار باعث جلب اعتماد مش��تری و همکاران 
ش��ما خواهد ش��د. بدون ش��ک تحت این ش��رایط ش��ما 
می توانی��د ب��ر روی وفاداری آنها حس��اب کنی��د که خود 
پیش��رفت چشمگیری را برای شما به همراه خواهد داشت. 
در رابط��ه با صداقت فراموش نکنی��د که این امر به معنای 
بیان همه چیز نبوده و تنها به این نکته اشاره دارد که نباید 

به دنبال فریب و استفاده ابزاری از دیگران باشید.
12-احترام 

حت��ی تصور یک مدیر و یا فرد موفق گس��تاخ نیز س��خت 
است. درواقع شما باید برای جلب احترام دیگران، خود رفتاری 
محترمانه داش��ته باشید. به همین خاطر الزم است تا بر روی 
احساس��ات منفی مانند خشم خود، کنترل کافی را داشته و با 

رفتار خود سایرین را مجبور به تحسین خود وادارید. 
 13-ارتباطات قوی اجتماعی

بدون در اختیار داش��تن دایره ارتباطات قوی، رشد شما 
با کندی محسوس��ی مواجه خواهد ش��د. ب��ه همین خاطر 
نیز الزم اس��ت تا به دنبال دوس��تان کاری مناس��بی برای 

خود باش��ید. در این رابطه هیچ نقطه پایانی وجود نداشته 
و حتی یک ش��ریک و دوس��ت به معنای کن��ار رفتن یک 
دشمن احتمالی خواهد بود. به همین خاطر نیز الزم است 
تا قدرت دوس��تیابی باالیی را داشته باشید تا بتوانید با هر 

فردی ارتباط الزم را برقرار کنید. 
14-اخالق مداری

افراد بزرگ از تصمیمات س��خت آنها شناسایی می شوند. 
به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا یکس��ری اصول اخالقی 
درست را برای خود تعیین کرده و تحت هیچ شرایطی آنها 
را زی��ر پا نگذارید. این امر در درازمدت باعث خواهد ش��د 
تا این موارد به عادت اخالقی ش��ما تبدیل ش��ود که بدون 
شک ویژگی های یک رهبر واقعی را به شما خواهد بخشید 
و در هر کس��ب وکاری شما را در جایگاهی باالتر از سایرین 

قرار خواهد داد. 
15-وفاداری

نمی توانید از س��ایرین انتظار وفاداری داش��ته باش��ید تا 
زمانی که خود از این ویژگی بهره-مند نیستید، با این حال 
وف��اداری به معنای یک جاده یک طرفه نبوده و در صورتی 
ک��ه این ویژگی منجر به سوءاس��تفاده از ش��ما می ش��ود، 
ضروری اس��ت تا آن را کنار بگذاری��د. در این رابطه توجه 
داشته باشید که حمایت کردن از جمله الزامی ترین اقدامات 

در جهت نشان دادن وفاداری شما محسوب می شود.
ادامه دارد ...
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