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دستورالعمل رفع تعهدات ارزی واردکنندگان توسط بانک مرکزی اعالم شد

تصمیمات جدید ارزی
نحوه بازگش��ت ارز صادراتی به کش��ور از س��ال گذش��ته، چالش��ی را میان صادرکنندگان و بانک مرکزی ایجاد کرده اس��ت؛ به 
ط��وری ک��ه در ابت��دا بانک مرکزی از صادرکنندگان خواس��ت ارز صادراتی خود را در س��امانه نیما بفروش��ند، ام��ا زمانی که این 
تصمیم با اقبال چندانی از س��وی فعاالن اقتصادی مواجه نش��د، در نهایت قوانین و درصدبندی توسط بانک مرکزی برای بازگشت 
ارز صادرات��ی ب��ه چرخه اقتصاد تعیین ش��د. این در حالی ب��ود که صادرکنندگان به رون��د ورود ارز به س��امانه نیما و درصدهای 
اعالم ش��ده از س��وی بانک مرکزی اعتراض داش��تند و بر همین اس��اس، برخی از ارز صادراتی کش��ور وارد س��امانه نیما نش��د.
به گزارش ایس��نا، س��رانجام هفته گذشته در نشست ش��ورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی، با دستور وزیر اقتصاد، مقرر 
ش��د کارگروهی با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی برای ارزیابی دس��تورالعمل های ارزی بانک مرکزی و در صورت لزوم، 
ایجاد تغییر در آنها تش��کیل ش��ود. به عبارت دیگر، این کارگروه برای تصمیم گیری درخصوص سامانه نیما تشکیل خواهد شد که 
ممکن است در نحوه ورود ارز به کشور براساس کشورهای مختلف تغییراتی ایجاد شود. نکته ای که صادرکنندگان مشکل زیادی...

خانه های خالی چطور وارد بازار مسکن می شوند؟

نبض بازار مسکن در دست مالیات
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»فرصت امروز« یک بام و دو هوای سیاست گذاری ارز دیجیتال را بررسی می کند

سرنوشت مبهم ارز دیجیتال در ایران

خصیصه های مشترک در میان رهبران خوب
7 چیزی که کارآفرینان موفق به آن باور دارند

طراح های تبلیغات چگونه نتایج قابل توجه کسب می کنند؟
بیش از 100سوالی هنگام طراحی وب سایت

100 گام برای موفقیت در بازاریابی
آموزش سئو سایت با تولید محتوای همیشه سبز

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 بزوس 38 میلیارد دالر
به همسر سابقش می دهد

4
بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97، کشورهای 

اروپایی اعالم کردند که بـرای حمایت از تجارت با 
ایران و همچنین حفظ برجام، ساز و کاری را...

مدیرعامل »ساتما«:

 شرکت متناظر اینستکس
در مرحله آزمایش است

یادداشت
توقیف نفت کش ایرانی تخلفی 

آشکار است

وارد  سیاس��ت  ک��ه  زمان��ی 
اقتصاد می ش��ود، ابزارهای هدایت 
صحی��ح اقتصاد رفتاری از دس��ت 
ایران  نفت ک��ش  توقیف  م��ی رود. 
ب��ارز  مص��داق  جبل الط��ارق،  در 
این وضعیت اس��ت. ام��روز فرآیند 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی ای��ران با 
موضوعی به اس��م تحری��م و ابعاد 
سیاس��ی آن درگیر ش��ده اس��ت. 
همه کش��ورهای دنیا در مبادالت 
تج��اری خود آزاد عم��ل می کنند 
به ش��رطی ک��ه زمین��ه مخاطره 
را ب��رای جامع��ه بین الملل فراهم 
نکنند. همه کش��ورها می توانند از 
عرص��ه مس��یرهای بین المللی در 
آب های س��رزمینی خ��ود و دیگر 
کش��ورها استفاده کنند که موسوم 
به آب های بین المللی اس��ت. ایران 
هم براس��اس همین اص��ول رفتار 
کرده اما در ش��رایط کنونی، لزوما 
رفتار  اقتص��ادی،  کنش ه��ای  ب��ا 
نمی شود. در مورد توقیف نفت کش 
ایرانی، این رفتار سیاس��ی اس��ت 
که س��ایه اش بر حقیقت اقتصادی 

سنگینی کرده است.
در این ش��رایط، تنها دیپلماسی 
راه حل است. مسئوالن دیپلماسی 
ایران برای عبور از این بحران وارد 
مذاکره شده اند و با کشورهایی که 

اتفاقا  اروپ��ا،  اتحادیه  در 
3طرف قرارداد ما در...
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ضرب  االج��ل 60 روزه ایران به طرف های برجام امروز به پایان می رس��د. آیا اروپا 
می تواند از وقوع بدترین حالت جلوگیری کند و مانع از شکس��ت آرام آرام یک توافق 

جهانی به خاطر پایبند نبودن آمریکا به تعهداتش شود؟
به گزارش خبرآنالین، س��اعاتی تا پایان ضرب االجل ایران به غرب نمانده اس��ت. 
لحظاتی که یادآور روزهای دلهره آور هتل کوبورگ سوئیس است. شبی که قرار بود 
با طلوع صبح، وزیر خارجه کش��ورمان خبر از یک توافق جهانی که پس از ۱۳ سال 

مذاکره به دست آمده بود بدهد، که نامش برجام بود.
همین روزها بود، چهار سال پیش، ایران تابستان داغ مذاکرات را پشت سر گذاشت. 
آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه چین و روسیه، به همراه اتحادیه اروپا کشورهایی بودند 
که این توافق اتمی را امضا کردند. کش��ورهایی ک��ه قدرت های بزرگ نام گرفته اند، 
چراکه آنها کرس��ی داران شورای امنیت هستند. اما امروز در آستانه ۱6 تیرماه، پس 
از چهار س��ال، قرار است سرنوشت این توافق مشخص شود. جهان آرام آرام در حال 
نظاره ک��ردن یک تجربه جهانی و شکس��ت احتمالی یک توافق مهم با پایبندنبودن 

آمریکا به تعهداتش است.  
سال گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با خروج یکطرفه از برجام، ایران و 
حتی کشورهای امضاکننده توافق را تحت فشار قرار داد. در راستای حمایت از برجام، 
اروپا پیش��نهاد ایجاد س��از و کار مالی موسوم به اینستکس را طراحی کرد که مورد 
قبول ایران واقع شد، اما در اجرای آن بسیار تعلل کردند تا جایی که در طول یکسال 
گذش��ته هیچ گونه اقدامی در کانال مالی انجام نگرفت. این مس��اله سبب شد که در 
س��ال ۹۸ با اعمال تحریم های مجدد آمریکا، قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست 
تروریس��تی و به دنبال آن تالش برای به صفر رس��اندن فروش نفت ایران، تروریسم 

اقتصادی آمریکا وارد فاز تهدیدات نظامی شود.
جان بولتون، مش��اور امنیت ملی آمریکا خب��ر از حرکت ابر ناو آبراهام لینکلن به 
س��وی آب های خلیج فارس داد. پس از آن تهدید پش��ت تهدید، تا روزی که حسن 
روحانی رئیس جمهور کشورمان در مقابله با اقدامات آمریکا و کم کاری اروپا در اجرای 
اینستکس در نامه ای که حامل آن سیدعباس عراقچی بود به سران کشورهای اتحادیه 
اروپا و امضاکنندگان برجام ضرب االجل 60 روزه داد. مبنی بر اینکه اگر اینس��تکس 
از جمل��ه برای فروش نفت ایران و انجام امور بانکی اجرایی نش��ود ایران گام های به 
حق خود در راستای توافق برجام را خواهد برداشت که آن نیز افزایش ذخایر اورانیوم 
غنی س��ازی شده است. امروز به پایان این ضرب االجل رسیده ایم. آمریکا در واکنش 
به افزایش ذخایر اورانیوم غنی سازی شده، به سبک دزدان دریایی نفت کش ایران را 
در تنگه جبل الطارق توقیف کرد و در پی آن خواستار نشست فوری شورای حکام در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی ش��د. این در حالی است که هفته گذشته، یوکیا آمانو 
در جلس��ه دوره ای این سازمان، راستی آزمایی ایران را بار دیگر مورد تایید قرار داد و 
گفت ایران برجام را نقض نکرده است. همچنین روز ۱0 تیرماه امسال که محمدجواد 
ظریف افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده را به ۳00 کیلوگرم مورد تایید قرار داد، آژانس 
در واکنش به این اقدام بازهم نقض برجام را تایید نکرد. اداره کل رسانه های خارجی 
به نقل از روزنامه تاگس سایتونگ آلمان در آستانه پایان ضرب االجل ایران خطاب به 
مقامات عالی کشورش نوشت: جهان شاهد شکست آرام آرام توافق ایران بوده است. 
هنگامی که آمریکا بیش از یک س��ال پیش از توافق خارج شد و تحریم های جدید 
علیه ایران اعمال کرد، آشکار بود که در نهایت چه خواهد شد. با وجود این، اروپایی ها 
ماه ها تالش کردند تا تاثیر تحریم ها را کاهش داده و ایران را در توافق حفظ کنند، اما 
اتحادیه اروپا از نظر اقتصادی و سیاسی برای چنین کاری بیش از حد ضعیف است.

آلمان و ش��رکای اروپای��ی آن، فقط به این علت که یک بار شکس��ت خورده اند، 
نباید اکنون از تالش دس��ت بکش��ند. حامیان این توافق با ماموریت جدیدی مواجه 
هستند که این بار شانس بیشتری برای موفقیت دارد: آنها باید از وقوع بدترین حالت 

جلوگیری کنند.

بدترین حالت چگونه خواهد بود؟ ایران اورانیوم با غنای بیشتری تولید خواهد کرد 
و از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای خارج خواهد شد. عربستان به نوبه خود 
یک بمب اتمی فراهم خواهد کرد. تنش های موجود در منطقه تشدید شده و احتمال 

اینکه خاورمیانه درگیر جنگ بعدی شود هر روز بیشتر خواهد شد. 
اما وقوع چنین آینده ای حتمی نیس��ت. امکان رخ دادن بهترین سناریو نیز وجود 
دارد: ایران به غنی س��ازی اورانیوم ادامه نداده و با انجام تعهدات اروپایی ها همانطور 
که اعالم ش��ده بار دیگر به س��طح تعهدات سابق خود براس��اس برجام برمی گردد. 
فعالیت های ایران و کاهش تعهدات فعلی برای رساندن پیام و هشداری به طرف هایی 
اروپایی بوده اس��ت و ایران در طی س��ال های گذش��ته همواره براساس گزارش های 

آژانس به تعهدات خود براساس برجام پایبند بوده است.   
گرچه اعمال تحریم های جدید اجتناب ناپذیر خواهند بود، اما دولت تهران خود را 
آماده مذاکره نشان می دهد و امید می رود دو سال دیگر، آمریکا یک رئیس جمهور 
جدید و دموکراتیک داش��ته باشد. همه طرفین بر سر یک شروع جدید با هم توافق 

خواهند کرد و توافق هسته ای دوباره زنده خواهد شد.
آلمان و شرکای اروپایی آن می توانند ایران را به انتخاب مسیر دوم ترغیب و تشویق 
کنند. آنها باید یک نقشه راه برای برقراری دوباره توافق را ایجاد کنند و باید بدترین و 
جدی ترین تاثیرات تحریم های جدید را به هر شکل ممکن کاهش دهند. این وظیفه 
به هیچ وجه آسان نیست، اما این بار هدف حفظ یک توافق غیرقابل انعطاف با قواعد 
و قوانین مشخص نیست: بلکه موضوع بر سر قابل تحمل ساختن وضعیت به مدت 
چند ماه اس��ت. گاردین نیز در این باره نوش��ت: رهبران اروپا از ایران خواسته بودند 
برجام را نقض نکند، ولی اکنون توجه آنها بر این است که مانع ایران در اتخاذ گام های 
جدی تر شوند. یک پیشنهاد در این زمینه سفر رئیس جمهور مکرون به تهران است، 
ولی طرحی برای برگزاری کمیسیون مشترک برجام در سطح وزرای خارجه با حضور 
ایران و همه اعضای برجام نیز در دس��ت اس��ت. نتانیاهو بر تعهد خود مبنی بر عدم 
اجازه به ایران برای داشتن جنگ افزار هسته ای تاکید کرد و گفت: »من امروز از همه 
کش��ورهای اروپایی می خواهم که به تعهد خود پایبند بمانند. شما متعهد شدید در 
صورت نقض برجام از سوی ایران واکنش نشان دهید و سازوکار تحریم های خودکار 
را فع��ال کنید.« قدرت های اروپایی در مقابل درخواس��ت برای تحریم ایران پس از 
نقض برجام از س��وی آمریکا، مقاومت می کنند. رهبران اروپایی در برابر خواس��ته ها 
برای اعمال دوباره تحریم ها علیه ایران مقاومت کرده اند. این خواس��ته  ها پس از آن 

صورت گرفت که ایران اعالم کرد برای نخستین بار مفاد برجام را نقض کرده است.
وزی��ر خارجه ایران، روز دوش��نبه، اعالم کرد ایران اج��ازه افزایش ذخایر اورانیوم 

غنی شده به باالتر از سطح ۳00 کیلوگرم را صادر کرده است.
جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس، گفته اس��ت از این اقدام ایران بس��یار نگران 
شده است ولی به هیچ طرحی برای حل بحران اشاره نکرد. او در توئیت خود نوشت: 
»انگلیس همچنان به برجام متعهد اس��ت و از همه ابزارهای دیپلماتیک برای حل 
تنش های منطقه ای استفاده خواهد کرد.« اتحادیه اروپا در نشست جمعه گذشته در 
وین با حضور ایران متعهد شد سازوکار اینستکس را فعال کند و اعالم کرد نخستین 

معامالت نیز در این سامانه انجام شده اند.
ایران در این نشس��ت گفت برخی اقدامات اعالم شده از سوی اتحادیه اروپا مثبت 
بوده ولی کافی نیست. تهران همچنین بر اتحادیه اروپا فشار می آورد تا با استفاده از 
اینس��تکس خطوط اعتباری بیشتری را برای صادرات نفت ایران به اروپا ایجاد کند. 

چین متعهد شده است که همچنان از ایران نفت خریداری کند.
ظریف در س��خنان خود در تلویزیون ایران گفت: ایران هرگز تسلیم فشار آمریکا 
نخواهد شد. او گفت: اگر آنها خواستار گفت وگو با ایران هستند باید رفتاری محترمانه 
از خود نش��ان دهند. هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید. ایران همواره در برابر فشارها 

مقاومت کرده و در برابر احترام با احترام برخورد کرده است.

اروپا می تواند از وقوع بدترین حالت جلوگیری کند؟
ساعت های پایانی ضرب االجل ایران به طرف های باقی مانده برجام

رضا پدیدار
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران



فرصت امروز: چند وقتی اس��ت که استخراج ارز دیجیتال در ایران به 
دلیل برق ارزان قیمت، توس��عه زیادی پیدا کرده، اما هنوز نه قانونی در 
این زمینه وجود دارد و نه سیاست مشخصی. در جامعه شناسی مفهومی 
به نام »آنومی« وجود دارد که می توان آن را درباره سیاس��ت گذاری ارز 
دیجیت��ال در ایران نیز تعمیم داد. آنومی )Anomie( به فقدان هنجار 
یا بی هنجاری گفته می ش��ود. این درحالی اس��ت که مس��أله قانونی یا 
غیرقانونی دانستن فعالیت واحدهایی که به صورت غیر مجاز با استفاده از 
برق یارانه ای در حال استخراج ارزهای رمزنگار نظیر بیت کوین هستند، 
ب��ه تدریج ب��ه موضوعی مهم ب��رای تصمیم گیری و سیاس��تگذاری در 
کش��ور تبدیل شده است. این وضعیت را می توان به یک بام و دو هوای 
سیاس��ت گذاری ارز دیجیتال در ایران نیز تعبیر کرد. از یک سو، وزارت 
صمت و وزارت ارتباطات موافق اس��تخراج ارزهای دیجیتال هس��تند و 
در سوی مقابل، وزارت نیرو به دلیل افزایش مصرف برق و تعرفه پایین 
برق یارانه ای با اس��تخراج ارزهای دیجیتال مخالف است و معتقد است 
که باید تعرفه ویژه و مشخصی برای فعالیت این واحدها در نظر گرفت. 
هرچه هس��ت، این روزها دادوس��تد ارزهای دیجیت��ال در صرافی ها در 
جریان است و از سوی دیگر، فروش دستگاه های استخراج ارز دیجیتال 
نیز در فضای مجازی، آزاد است و همین وضعیت باعث شده تا سؤاالت 
و پرس��ش های بی ش��ماری درباره قانونی یا غیرقانونی بودن اس��تخراج 

ارزهای دیجیتال در افکار عمومی مطرح شود.
ارز دیجیتال؛ فرصت یا تهدید

اس��تخراج ارز دیجیتال در ایران بیش از یک س��ال اس��ت که شروع 
شده و بررسی ها نشان می دهد که خرید و فروش این ارز و دستگاه های 
اس��تخراج کننده آن از جمل��ه ماینر ب��ه صورت آش��کار در حال انجام 
است. این در حالی اس��ت که هنوز سیاست گذاری مشخصی درباره ارز 
دیجیتال صورت نگرفته و بحث قانونی یا غیرقانونی بودن اس��تخراج ارز 

دیجیتال در کشور، همچنان در افکار عمومی، تازه است.
اینکه ایران، بهش��ت تولید ارز دیجیتال از جمله بیت کوین نام گرفته، 
به دلیل برق ارزان قیمتی اس��ت که باعث ش��ده تا پای چینی ها نیز به 
ایران باز ش��ود. بررسی ها نشان می دهد واحدهای تولیدی که این روزها 
ب��ا رک��ود و تعطیلی رو به رو ش��ده اند به محل هایی برای اس��تخراج ارز 
دیجیتال بدل ش��ده اند، به خصوص که از برق صنعتی با قدرت بیش��تر 

بهره می برند. 
یکی از نش��ریات چینی در گزارشی به وضعیت استخراج ارز دیجیتال 
در ایران پرداخته و نوش��ته اس��ت: »ایران از اواخر سال ۲0۱۸ به نقطه 
عطفی برای چینی ها تبدیل ش��ده اس��ت. به دلیل قیمت پایین برق در 
این کشور روزانه ش��مار ماینرهای بیت کوین افزایش می یابد چراکه هر 
کیلووات س��اعت برق در ایران ب��ا قیمت ناچی��ز 0.006 دالر به فروش 
می رس��د. در حالی که هزینه برق ارائه شده در منطقه جنوب غربی چین 
معموالً در طول فصل آب در تابستان حدود 0.۱ یوان )0.0۱۵ دالر( در 
هر کیلووات ساعت می رسد و در فصل زمستان نیز تا 0.0۴ دالر در هر 

کیلووات ساعت افزایش می یابد.«
همچنین بنا به گفته کارشناس��ان، اس��تخراج هر واحد بیت کوین در 
ایران ۷۲ هزار کیلووات برق مصرف می کند، این در حالی اس��ت که در 
کش��ور به ازای هر کیلووات برق ۵00 تومان یارانه تعلق می گیرد. با این 
حساب برای تولید هر واحد بیت کوین در ایران، حدود ۳۵میلیون تومان 

یارانه دولتی مصرف می شود.
ب��ه اعتقاد برخی از کارشناس��ان مالی، در ش��رایطی که اقتصاد ایران 
ب��ا کاهش درآمدهای ارزی مواجه ش��ده اس��ت ارز دیجیت��ال می تواند 
راه مناس��بی ب��رای افزایش درآمدهای ارزی باش��د، کما اینکه برخی از 
کش��ورهای همچون ونزوئال هم در ش��رایط س��خت تحریم های آمریکا 
بخش��ی از بدهی کش��ورش را ب��ا ارز مجازی پرداخت ک��رد. در مقابل، 
مس��ئوالن وزارت نیرو فریاد اعتراض شان نسبت به استخراج ارز مجازی 
باال گرفته و این کار را غیرقانونی و آسیب رسان به سیستم و شبکه برق 
در کش��ور می دانند؛ چنانکه همایون حائری، مع��اون امور برق و انرژی 
وزیر نیرو گفته است: »روند رو به رشد راه اندازی واحدهای استخراج ارز 
دیجیتال، به گونه ای اس��ت که در برخ��ی مراکز برخوردار از تعرفه برق 
رایگان مانند مس��اجد و مدارس نیز شاهد استخراج بیت کوین هستیم! 
برای استخراج هر بیت کوین ۷۲ مگاوات ساعت برق مصرف می شود که 
اگر ادامه پیدا کند می بایس��ت تا حدود ۲۵0 مگاوات از توان تولید خود 

را صرف تأمین برق این واحدها کنیم.«
کارشناس��ان معتقدن��د دول��ت و مجلس ب��ا قانون گ��ذاری در زمینه 
اس��تخراج ارز دیجیتال بهتر است به جای محدودیت و ممنوعیت  سازی 
که وضعیت را زیرزمینی می کند، زمینه اس��تخراج رسمی ارز دیجیتال 

را فراهم کنند.

دلیل نگرانی ها از استخراج بیت کوین
در همی��ن زمینه، عم��اد ایرانی کارش��ناس بانک��داری الکترونیکی، 
دیدگاه های موجود نس��بت ب��ه بیت کوین را توضی��ح می دهد. به گفته 
او، دو نگاه اساس��ی به بیت کوین در دنیا وجود دارد. یک سری کشورها 
بیت کوی��ن را ارز دیجیتال و پول می دانند و برایش قابلیت هایی که پول 
دارد را متصور می ش��وند؛ یعنی ابزاری برای معامله که ارزش��ی دارد و 
این ارزش را می توانند به صورت یک وجه برای معامله بین هم جابه جا 
کنند. در سوی مقابل، یک سری کشورها بیت کوین را کاالی سرمایه ای 
می دانند و به عنوان ارز ارزش��ی برایش در نظر نمی گیرند و مش��خصات 
پول را برای آن لحاظ نمی کنند، بلکه آن را یک جنس و کاالی ارزشمند 
می دانند که می تواند بین افراد مثل طال جابه جا ش��ود و هزینه اش را به 
هم پرداخت کنند. این دو نگاه اصلی به بیت کوین وجود دارد و بیش��تر 
هم نگاه دومی غالب اس��ت؛ یعنی بیشتر کشورها بیت کوین را به عنوان 

ارز دیجیتال که عاملی برای معامله باشد، قبول نکردند.
این کارشناس بانکداری الکترونیکی در گفت وگو با ایسنا، درباره  علت 
مورد توجه قرار گرفتن بیت کوین گفت: بیت کوین مانند طالست و یک 
سری مشخصه ها دارد که باعث شده در دنیا ارزشمند شود. دلیل اینکه 
چرا بیت کوین مورد توجه قرار گرفته، این است که بیت کوین مثل طال 
از بین نمی رود. همان طور که طال فلز گرانبهایی اس��ت، چون ماندگاری 
باالی��ی دارد و کمترین تاثیرپذیری را از گرما، س��رما، رطوبت، خاک و 
آب می گیرد و یک گرم طال در طول هزاران س��ال همان یک گرم طال 
می ماند. طال چون از بی��ن نمی رود، محبوبیت دارد و بیت کوین هم که 

سرور مرکزی ندارد، یکی از دالیل محبوبیتش است.
ارزش بیت کوین را صاحبانش باال نگه داشتند

ایرانی ادامه داد: ش��بکه بیت کوین یک نقطه مرکزی ندارد و ش��رکت 
و س��ازمانی کش��وری وجود ندارد ک��ه ادعا کند من مرک��ز بیت کوین 
هس��تم. بیت کوین یک محصول بر بستر زنجیره بلوکی است و از قواعد 
زنجیره بلوکی اس��تفاده می کند. مرکزی نیست که بگوییم بر اثر بالیای 
طبیعی یا متخاصم ش��دن کشورها با هم از بین می رود؛ در نتیجه ارزش 
بیت کوین را صاحبانش باال نگه داشتند. بیت کوین االن روی صدها هزار 
سرور در دنیا ذخیره شده است و حتی اگر نصف اینها هم از بین بروند، 

هنوز هم اطالعات بیت کوین سرپاست و از بین نمی رود.
او با اشاره به دومین دلیل محبوبیت بیت کوین گفت: نکته دوم اینکه 
فلز طال در نظر مردم در همه کش��ورها یک فلز محبوب اس��ت، چون به 
راحتی نقد می ش��ود و ب��ه علت براق و زیبا بودن همیش��ه طالب دارد. 
بیت کوین اما به این دلیل که کمک می کند افراد خارج از قوانین مرزها 
و بانک ه��ا، قوانی��ن مالی و مالیاتی در دنیا، ب��ه فرد دیگری در هر جای 
دنیا بیت کوین پرداخت کنند، محبوب شده است. بیت کوین این قابلیت 
راحتی در انتقال بدون نیاز به افتتاح حس��اب را داش��ته و اینکه ش��ما 
ایرانی باشید یا آلمانی فرقی ندارد و این موجب محبوبیتش شده است.
این کارش��ناس حوزه بانکداری الکترونیکی با بیان اینکه س��ومین دلیل 
باارزش شدن طال، کم و نایاب بودن آن است، افزود: اگر هر زمانی که مایل 
بودید می توانستید طال استخراج کنید، طال از اعتبار می افتاد. برای به دست 
آوردن طال نمی توان یک عمل ش��یمیایی انجام داد و شما باید مخازن طال 
را استخراج کنید که آنها هم محدود است. همین اتفاق را برای بیت کوین 
با فرمول های ریاضی و روش های رمزنگاری ایجاد کردند. بیت کوین طوری 
طراحی شده که بعد از ۲۱ میلیون استخراج دیگر نمی توان آن را تولید کرد 
و متوقف می شود. اگر بیت کوین این قابلیت را نداشت و با مکانیزمی می شد 
میلیاردها بیت کوین تولید کرد، دیگر باارزش نبود. در نتیجه این که مثل طال 

محدود است، باارزش شده است.
در ایران چطور به بیت کوین نگاه می شود؟

او با بیان اینکه در ایران س��ه نگاه در برخورد با بیت کوین وجود دارد، 
توضیح داد: اول اعالم ش��د که خود دول��ت و وزارت صنعت در نامه ای 
ماینین��گ ارز مجازی را صنعت اع��الم کرده اند. البته این نامه خیلی بار 
اجرای��ی ندارد و همچنان در گمرک و پلیس اگر مرکزی برای ماینینگ 
مشاهده کنند، پلمب می شود، اما این موضوع دو مخالف هم دارد، بانک 

مرکزی و وزارت نیرو.
ب��ه گفت��ه ایرانی، نگرانی بانک مرکزی این اس��ت که به دلیل کاهش 
ارزش پول ملی در اتفاقاتی که در یک س��ال گذش��ته افتاده و شرایطی 
که کش��ور با آن روبه روست، ورود یک ارز مجازی که به راحتی خرید و 
فروش می شود و ارزش دالری دارد، باعث کاهش ارزش پول ملی شود. 
یعنی رواجش موجب می ش��ود که افراد برای معامالت خرد خود هم به 
جای ریال از بیت کوین اس��تفاده کنند و چ��ون این ارز فراگیری ندارد، 
باعث ش��ود یک شیب به س��مت افراد دارای بیت کوین یا سایر ارزهای 

مجازی و حتی کسانی که دالر دارند ایجاد شود.

این کارش��ناس همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخشی از 
جامعه می تواند از این موضوع بهره مند شود، کم کم باعث می شود ارزش 
پول ملی افت کند و کفه ترازو به س��مت آنهایی برود که معامالت شان 
براساس دالر و بیت کوین انجام می شود، ارزش پول شان از بین نمی رود، 
قدرت خریدشان باال می رود و این باعث افزایش تورم می شود؛ اما فشار 
روی بخش هایی می افتد که با ریال کار می کنند و در نتیجه آنها هم از 
ریال به س��مت ارزهای مجازی می روند و ریال بی ارزش تر می ش��ود. در 
نتیجه بانک مرکزی می گوید اجازه استفاده از بیت کوین به عنوان پول و 
اب��زاری برای نقل و انتقال و خرید کاال را نمی دهد، با این حال تا حدی 
قبول کرده که از بیت کوین به عنوان عامل سرمایه گذاری استفاده شود، 

اما با شرایطی مانند پرداخت مالیات و شناسایی آن و....
دولت نگران کاهش ارزش بیت کوین است

ایران��ی با بیان اینکه نکته ای که موجب می ش��ود دولت نخواهد همه 
تخم مرغ هایش را در یک س��بد بگذارد، ارزش بیت کوین اس��ت، افزود: 
چن��دی پیش ارزش آن تا ۲0 هزار دالر باال رفت و حتی تا ۳000 دالر 
هم پایین آمد، بنابراین باید به دولت حق داد که نخواهد ریس��ک کند، 
چون اگر بخواهد مزرعه راه بیندازد، با یک میلیون س��رور، نگران است 

که ارزش بیت کوین پایین بیاید.
وی با بیان اینکه در بازه های کوتاه یک هفته ای، کس��ی که بیت کوین 
ماین می کند و می فروش��د ضرر نمی کند و همیش��ه س��ود کرده است، 
اظهار داش��ت: کاری به باال و پایی��ن آمدن قیمت بیت کوین در ماه های 
قبل نداریم ، اما وقتی میلیون ها کامپیوتر در دنیا در حال ماین بیت کوین 
هستند که در کشور ما هم این کار به صورت خانگی و غیرصنعتی انجام 
می شود، افراد به خاطر هزینه ای که برای تأمین سخت افزار دادند، حاضر 

نیستند بیت کوین از بین برود و ارزشش را حفظ می کنند.
این کارش��ناس حوزه بانکداری الکترونیکی ادامه داد: حتی زمان هایی 
که ارزش بیت کوین نزولی است، به دلیل ارزش ریالی بیت کوین نسبت 
به برق باز هم اس��تخراج آن مقرون به صرفه است. از طرفی دولت اصاًل 
می تواند خودش را وارد این ریسک نکند و پول برق و نفت را به صورت 
دالر بگی��رد. دولت می تواند خودش را کنار بکش��د و اجازه دهد بخش 
خصوصی از این فضاها استفاده و شروع به صادرات برق و نفت کند. در 

شرایط فعلی کشور ما، مردم می توانند خریداران نفت باشند.
آمادگی جذب سرمایه گذار برای استخراج بیت کوین

ایران��ی با بی��ان اینکه در برخی کش��ورها مانند چین ه��م ماینینگ 
بیت کوین ممنوع اس��ت، گفت: از کش��ورهایی مانند چین، بلغارستان و 
مالزی نمایندگانی را به ایران فرس��تادند و ب��ا نیروگاه ها صحبت کردند 
که مزارع بس��یار بزرگ استخراج بیت کوین را راه اندازی کنند. کشور ما 
هم این آمادگی را دارد که هم سرمایه گذار خارجی جذب کند و هم از 
آن طریق مبادله مالی انجام دهد. هم مس��یری باز می شود برای فروش 
نفت و انرژی به صورت الکترونیکی و هم مسیری باز می شود برای ورود 

ارز واقعی و دالر.
وی ادام��ه داد: تجهیزاتی که س��رمایه گذار اروپایی و چینی می آورد، 
هزینه اش بیشتر از یک راند فروش بیت کوین است و اگر این سرمایه گذار 
بخواهد به کش��ورش برگردد و بیت کوین هایی که برده را تبدیل به دالر 
نکند و ب��ه ایران نی��اورد، ارزش تجهیزاتی که اینجا با س��رمایه گذاری 
خودش باقی گذاش��ته، بیشتر از آن پول اس��ت، بنابراین آنها هم راهی 
پیدا می کنند که دالر را به ایران برگردانند، وگرنه تجهیزات ش��ان اینجا 
ضبط می ش��ود و ماینینگی ک��ه از این به بعد انجام می ش��ود، دیگر به 

حساب شان برنمی گردد.
این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی افزود: بخش عمده تحریمی 
ک��ه در کش��ور ما وجود دارد، بخش موهومی اس��ت. یعنی کش��ورهای 
اروپای��ی و چین��ی می گویند که م��ا با ایران کار نمی کنی��م چون ایران 
تحری��م اس��ت، در حالی که ایران ۴0 س��ال تحریم اس��ت؛ درواقع اثر 
موهومی تحریم روی معامالت تأثیر گذاش��ته اس��ت، اما اگر کش��وری 
خودش بیاید به ایران و سرمایه گذاری کند، دالرها را به ایران می آورد.

او در پای��ان با بیان اینکه بیت کوین چیزی نیس��ت که در نظام هزار 
س��اله اقتصادی دنیا بت��وان آن را مدل کرد، گفت: ای��ن حوزه موضوع 
جدیدی است و در دهکده جهانی، این موضوع که همه دنبالش بودند تا 
پول به عنوان یک عامل تبادل کاال محدودیت جغرافیایی نداش��ته باشد 
را ایجاد می کند. کشوری نیست که بیت کوین را محدود کرده و در این 
محدودیت موفق باشد و کشوری هم نیست که بیت کوین را آزاد کرده و 
دچار مشکل اقتصادی شده باشد. اگرچه همه به سراغ بیت کوین رفتند، 
اما دولت ها با احتیاط با آن برخورد می کنند، چون از آنجا که ارزش��ش 
خیلی ش��ناور است، نمی توانند کاماًل به سمتش بروند و البته نمی توانند 

کاماًل هم از آن چشم پوشی کنند.

»فرصت امروز« یک بام و دو هوای سیاست گذاری ارز دیجیتال را بررسی می کند

سرنوشت مبهم ارز دیجیتال در ایران
نگاه

بیانیه انجمن بالک چین ایران درباره استخراج ارز دیجیتال
ماینرها در روزهای داغ تابستان خاموش 

می شوند
ارز دیجیت��ال و به طور خاص بیت کوی��ن، این بار نه به خاطر تازگی و 
جذابیت بلکه به دلیل مصرف برق باالیی که دارند، در سرفصل خبرها قرار 
گرفته است. در حالی که همزمان با افزایش دما، زنگ خطر مصرف برق به 
ویژه در تهران به صدا درآمده است، صنعت برق امسال با مشکل جدیدی 
به نام بیت کوین ها که به نظر می رسد عامل اصلی افزایش نامتعارف مصرف 
برق هستند، دست و پنجه نرم می کند. در این راستا اخبار متعددی در این 
حوزه به گوش می رسد و حتی خبرهایی اعالم شده مبنی بر اینکه روند 
رو به رشد راه اندازی واحدهای استخراج ارز دیجیتال، به گونه ای است که 
در برخی مراکز برخوردار از تعرفه برق رایگان مانند مساجد و مدارس نیز 

شاهد استخراج بیت کوین هستیم.
به گزارش ایس��نا، برق ارزان ایران، فرصت را برای اس��تخراج کنندگان 
ارز مج��ازی فراهم کرده و باعث جذب هرچه بیش��تر ای��ن افراد به ایران 
ش��ده اس��ت. با توجه به اینکه برق در ایران مشمول یارانه است و هزینه 
بس��یار پایینی در مقایسه با بسیاری کش��ورها داراست، عده ای براساس 
گزارش های واصله در حال سوءاس��تفاده از برق صنعتی و کش��اورزی در 
مزرعه ارز دیجیتال هستند که این نوع برق به مراتب بسیار ارزان تر از برق 
خانگی اس��ت و کسانی که در کار استخراج ارز دیجیتالی هستند، سعی 
می کنند سوله هایی که مجهز به برق صنعتی یا کشاورزی هستند را برای 

استخراج اجاره یا خریداری کنند.
از سوی دیگر، در موضوع خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتالی 
در ایران هنوز قانون شفافی وجود ندارد و تنوع نظرات، نتیجه گیری برای 
قانون��ی یا غیرقانونی بودن آن را با مش��کل مواجه ک��رده، اما با توجه به 
اینکه واردات دس��تگاه ها با مصرف باالی انرژی در فهرست اقالم ممنوعه 
ق��رار دارد، پس با یک نتیجه گیری س��اده می توان متوجه ش��د که این 
دستگاه های استخراج ارز دیجیتال که مصرف برق باالیی دارند، جزو اقالم 
ممنوعه وارداتی محسوب می شوند و احتماالً این دستگاه ها که در مزارع 
اس��تخراج هم اکنون مورد اس��تفاده قرار می گیرند به صورت قاچاق وارد 

کشور شده اند.
در این راستا وزارت نیرو اخیراً اعالم کرده است که تخمین زده می شود 
۵00 مگاوات در یک س��اعت مصرف دارند که معادل یک نیروگاه بزرگ 
اس��ت و با اینکه هنوز برای استخراج ارز مجازی و بیت کوین ها تعرفه ای 
مش��خص نشده اس��ت و برخی از دارندگان مراکز اس��تخراج رمزارزها از 
انشعاب های غیرمجاز استفاده کردند، وزارت نیرو نسبت به قطع آنها اقدام 
کرده است. در این راستا وزارت نیرو پیشنهاد خود برای تعرفه ارز مجازی 
را به هیأت دولت ارائه کرده اس��ت و هیأت دولت هم این پیش��نهاد را در 

کمیسیون های تخصصی بررسی می کند.
در همین حال و در ش��رایطی که مس��ئوالن مدام بر تأثیر اس��تخراج 
ارز مج��ازی بر مصرف برق و تأمین برق کش��ور تاکی��د دارند، عده ای از 
اس��تخراج کنندگان ارز دیجیتال��ی در قالب انجم��ن بالک چین ایران در 
بیانی��ه ای اع��الم کرده اند که برای عبور از پیک مص��رف برق در روزهای 
گرم تابس��تان، ماینرها را خاموش کردند. در این بیانیه آمده اس��ت: »در 
روزهای اخیر روند مصرف برق به دلیل باال رفتن دمای هوا و اس��تفاده از 
دستگاه های سرمازا رو به فزونی گذاشته که امکان دارد هموطنان ساکن 
در مناطق��ی که دمای ه��وا در آنجا افزایش زیادی یافته را در تأمین برق 
دچار چالش کند. در این میان گسترش ناکافی صنعت برق، عدم توسعه 
نیروگاه ه��ا و اتالف باالی انرژی در خطوط انتقال نیز مش��کالت را افزون 
کرده اس��ت. بر این اس��اس، فعاالن صنعت استخراج ارزهای دیجیتال با 
هدف کمک به عبور آسان از روزهای گرم سال و پیک مصرف برق اقدام 
به خاموش کردن ماینرهای خود )دس��تگاه های اس��تخراج ارز دیجیتال( 
کرده ان��د. اگرچ��ه معتقدیم در اعالم س��هم اس��تخراج کنندگان ارزهای 
دیجیت��ال در باال بردن مصرف برق کش��ور و احتم��ال قطع برق به علت 
فعالیت آنها اغراق شده، اما با هدف جلوگیری از وارد آمدن کمترین فشار 
ب��ه هموطنان گرامی در فصل تابس��تان و در جه��ت همراهی با دولت و 
وزارت نیرو اعالم می کنیم که در ساعات اوج مصرف )از ساعت ۱0 تا ۱۷( 
دستگاه های استخراج ارز دیجیتال خاموش می شود که این روند تا پایان 

روزهای گرم فصل تابستان ادامه می یابد.
البته باید یادآور شد در هفته های اخیر فعاالن صنعت استخراج ارزهای 
دیجیتال که در شرایط سخت تحریم تالش دارند با استفاده از فناوری های 
جدید برای کش��ور ارزآوری داشته باش��ند، مورد هجمه های ناعادالنه و 
غیرمنصفانه قرار گرفته اند. گویا عده ای سعی دارند مقصری برای کمبود 
برق و ناتوانی در تأمین پایدار انرژی در فصل تابستان پیدا کنند که امسال 

این قرعه به نام صنعت استخراج ارزهای دیجیتال افتاده است.
در روزهای گذش��ته شاهد اعالم آمار و ارقام عجیب درباره مصرف برق 
کشور توسط ماینرها بوده ایم که باور آن در ذهن هیچ فرد آگاه و مطلعی 
نمی گنجد. به عنوان مثال اعالم ش��د که مصرف برق کش��ور امس��ال به 
علت فعالیت استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال ۷درصد رشد داشته که 
مشخص نیست این رقم، چگونه و بر چه مبنایی محاسبه شده است. در 
اینجا باید از اتهام زنندگان به فعاالن اس��تخراج ارزهای دیجیتال پرسید 
که شما ماینرها را به عنوان متهم افزایش شدید مصرف برق در تابستان 
امس��ال معرفی کرده اید، اما مساله این اس��ت که این مشکل، همواره در 
روزهای گرم سال های گذشته نیز وجود داشته، پس مقصر مصرف باالی 
برق در آن سال ها چه کسی بوده است؟ صنعت استخراج ارزهای دیجیتال 
تنها دو سال است که در ایران رواج یافته اما مشکل مصرف باال، کمبود و 
قطعی برق، مشکل دیرینه کشور در تابستان سال های متمادی بوده است.
پس به جای فرافکنی مشکالت صنعت برق و توسعه ناکافی این صنعت 
و اتالف و هدررفتن باالی انرژی باید به سراغ ریشه یابی درست و واقع بینانه 
این چالش رفت و راهکاری منطقی و پایدار برای رفع کمبود برق در فصل 
تابستان یافت که در غیر این صورت باید برای سال های آینده نیز متهمان 

جدیدی را برای کمبود برق در فصل تابستان پیدا کرد.
امیدواریم با خاموش کردن دس��تگاه های استخراج ارزهای دیجیتال در 
س��اعات پیک مصرف برق، هم به عبور از روزهای گرم س��ال کمک شده 
باشد و هم بهانه از کسانی که با فناوری های جدید بیگانه بوده و ماینرها 
را مقصر افزایش مصرف برق معرفی کرده اند گرفته شود. همچنین متذکر 
می ش��ود صنعت نوپای اس��تخراج ارزهای دیجیتال در کشور که امکان 
ارزآوری و تس��هیل مبادالت مالی و تجاری خارجی در زمان تحریم های 
ظالمانه آمریکا را داراست، نیاز به حمایت دارد. نهادهای مسئول نیز الزم 
اس��ت که تعلل خود در صدور مجوز به فارم ها را کنار گذاشته و قوانین و 
مقررات الزم را سریع تر به تصویب برسانند تا زمینه گسترش این صنعت 
که کشور ما در آن به علت داشتن ذخایر عظیم انرژی، دارای مزیت نسبی 

است فراهم شود.«
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در شرایطی که بازار مسکن با کمبود ۴ میلیون واحد مسکونی و همچنین وجود 
۲.6میلیون خانه خالی مواجه اس��ت و همین موضوع، نوعی آشفتگی و بی نظمی را 
به وجود آورده، کارشناس��ان معتقدند تنها نسخه ش��فاف بخش برای بازار مسکن، 

دریافت مالیات است.
به گزارش خبرآنالین، هر روز که می گذرد، آمارها در بازار مسکن به  روز می شوند، 
اما اعداد و ارقام منتشرش��ده تنها اوج بی نظمی در بازارها را نش��ان می دهد. وجود 
۲.6 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور، عددی است که این روزها بسیار از زبان 
مسئوالن و کارشناسان شنیده می شود؛ به خصوص از زمانی که اجرای طرح دریافت 

مالیات از خانه های خالی جدی شد.
سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ نشان می دهد در استان تهران ۳ میلیون 
و ۸۹0هزار واحد مس��کونی وجود دارد که ۴۹0 هزار واحد، معادل ۱۳درصد از این 
تعداد خالی است. موجودی مسکن کل ایران نیز در سال ۱۳۹0 حدود ۲۱ میلیون 
و 66۳ ه��زار واحد بوده که با ۱۷درصد رش��د ب��ه ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد در 
سال ۱۳۹۵ رسیده است. در مقابل، آمار خانه های خالی از یک  میلیون و 66۳ هزار 
واحد در سال ۱۳۹0 به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و 

حدود ۵۵درصد رشد کرده است.
مقایسه این دو آمار به خوبی اتالف سرمایه ساختمانی عمدتا در سال های ۱۳۹0  
تا ۱۳۹۲ را آش��کار می کند و نش��ان می دهد بخش زیادی از ساخت وسازها در این 
فاصله غیرمصرفی، لوکس و متراژ بزرگ بوده که با جنس خانوارها )با ابعاد کوچک تر 

از یک دهه قبل( سازگار نبوده است.
با این حس��اب نسبت خانه های خالی به کل موجودی واحدهای مسکونی کشور 
۱۱درصد است که نشان می دهد از هر ۱0 خانه در کشور، حداقل یکی خالی است. 
این وضعیت البته در تهران بحرانی تر است. تعداد خانه های خالی در تهران از ۳۲۷ 
هزار واحد در سال ۱۳۹0 به ۴۹0 هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و با توجه 

به این آمار، ۱۳درصد از کل موجودی واحدهای مسکونی پایتخت خالی است.
این در حالی اس��ت که مطابق استاندارد جهانی، نسبت خانه های خالی بین ۴ تا 
6درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور است. به عبارت دیگر، حداکثر ۴ تا 6درصد 
از خانه های هر ش��هر باید برای مواقع نقل  و انتقال مس��کن یا مهاجرت و تقاضای 
جدید خالی باقی بماند، با این حال در کشور دو برابر و در تهران بیش از دو برابر این 

استاندارد خانه خالی وجود دارد.
در این میان، آمارها نش��ان می دهد بیشترین تعداد واحدهای مسکونی خالی در 
استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب حدود ۴۹0، ۲۴۲ و ۱۹۵ هزار 
واحد بوده اس��ت. کمترین تعداد واحدهای مسکونی خالی نیز متعلق به استان های 
ایالم، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی به ترتیب با اعداد ۱۳.۳، ۱۳.۷ و ۲۳.۱ 

هزار واحد است.
کمبود 4 میلیون خانه در کشور

اما در حالی در کشور ۲.6 میلیون واحد مسکونی خالی و ۴.۷ میلیون مسکن نیمه 
خالی وجود دارد که کشور با کمبود ۴ میلیون واحد مسکونی روبه رو است؛ به طوری 
که فعاالن بازار مسکن معتقدند این حجم کمبود منجر به فقدان تعادل بین عرضه 

و تقاضای مسکن و در نهایت افزایش قیمت آن شده است.  
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، وجود خانه های گران قیمت خالی در کشور 
را داس��تان غم انگی��زی می داند که به عنوان »تله مالی« منج��ر به غیرمولد کردن 
سرمایه ها در کشور شده؛ تا جایی که ورود سوداگران به این عرصه، منجر به حبس 
دارایی ها و سرمایه های ملی و غیرمولدشدن آنها شده است. بر این اساس، اسالمی 
تاکید می کند »با توجه به سیاس��ت هایی که مبتنی بر قوانین کشور است، روندی 
ایجاد می شود که اعیان نشین ها صرفا بتوانند شخصی سازی کنند و سهم آنها از بازار 

سرمایه مسکن کنترل شود.«
او حضور اعیان نش��ینان در عرصه مسکن را مشابه حضور صادرکنندگان در بازار 
می داند و می گوید: »این همان موضوع کس��ب و کار و تجارت در صادرات اس��ت که 
یک کوچه یک طرفه نیست که صادرکنندگان جوایز صادراتی دولت را بگیرند و هیچ 
نفعی برای کشور نداشته باشند، بلکه صادرکنندگان ضمن بهره مندی از مزایا باید 

در جهت نفع کشور و تامین مایحتاج مردم گام بردارند.«
نسخه کاهش 50درصدی قیمت مسکن

برخی کارشناس��ان اقتصادی معتقدند که با ورود خانه های خالی به بازار، قیمت 
مس��کن ۵0درصد کاهش می یابد؛ چنانچه افشین پروین پور می گوید: »نباید دولت 
اجازه دهد مثال فردی ۵0 دس��تگاه واحد مس��کونی داشته باشد و آنها را خالی نگه 

دارد تا بعدا با قیمت های باال به فروش برساند.«
او با بیان اینکه بحث خانه های خالی باید از چرخه انحصار خارج ش��ود، تصریح 
می کند: »در دنیا با ابزار مالیات بر خانه های خالی اجازه نمی دهند واحد مس��کونی 
خالی بماند؛   زمین متعلق به همه است و نمی توانیم و نباید اجازه داد در این بخش 

انحصار به وجود آید.«
این کارش��ناس اقتصاد مسکن با اش��اره به اینکه ارزش خانه های خالی در تهران 
بی��ش از ۴00 هزار میلیارد تومان برآورد ش��ده اس��ت، تاکی��د می کند: »چنانچه 
خانه های خالی با یک نرخ موثر شناسایی شده و از آنها مالیات دریافت شود، به طور 

قطع قیمت مسکن ۵0درصد کاهش خواهد یافت.«
راه ساماندهی بازار مسکن از مالیات می گذرد

در این ش��رایط، دریافت مالیات راهکاری اس��ت که برای وادار کردن 
مال��کان به عرضه خانه های خالی به ب��ازار و جلوگیری از افزایش تعداد 
ای��ن خانه ها در نظر گرفته ش��ده اس��ت. وزیر راه و شهرس��ازی چندی 
پیش از تالش این وزارتخانه برای اتصال نظام مالیاتی کشور به سیستم 
معامالتی امالک برای اخذ مالیات از خانه های خالی خبر داد. اس��المی 
در م��ورد اخذ مالی��ات از خانه های خالی می گوید: »در تالش هس��تیم 
نظام مالیاتی به سیس��تم معامالتی امالک که دارای کد رهگیری است، 
وصل شود تا از طریق مذکور و همچنین اتصال کد رهگیری به سیستم 
مربوط به پایان کار شهرداری ها و ارزیابی عملکرد سیستم انرژی  مربوط 
به خانه ها از طریق وزارت نیرو، بتوان  معامالت خانه های خالی را رصد 
ک��رد؛ البته تحقق این اقدام به تنهایی از عهده وزارت راه و شهرس��ازی 

خارج است و باید چندین دستگاه تعامل الزم را داشته باشند.«

اسالمی تاکید می کند: »اهتمام ویژه ای داریم که این سامانه ها به هم متصل شود 
تا سازمان امور مالیاتی بتواند مالیات را به درستی از خانه های خالی اخذ کند.«

محمدعلی اس��فنانی، مدیرکل تعزیرات اس��تان تهران نیز معتقد است: »در دنیا 
برای واحدهای مس��کونی و تجاری خالی از سکنه مالیات و عوارض وضع می شود، 
اما متاسفانه در کشور مساله خالی نگه داشتن خانه به عنوان یک کاالی سرمایه ای 

رواج دارد.«
وی می گوید: »در شرایط کنونی هیچ ارگان و سازمانی اطالع ندارد که هر شهروند 
چه تعداد ملک و س��اختمان دارد. در این شرایط مشاوران امالک برای فراری دادن 
موج��ر از پرداخت مالیات، برای آنها کد رهگیری ثب��ت نمی کنند و امروز صدها و 
هزاران خانه در تهران اجاره داده ش��ده، ام��ا برای این قراردادها کد رهگیری صادر 

نشده است.«
به گفته اسفنانی، باید سیاست های تقنینی درستی وضع شود، تا در آینده تمام 

مالکان، اطالعات امالک خود را در سامانه مذکور ثبت کنند.
مدیرکل تعزیرات استان تهران متذکر می شود: »در شرایط کنونی در کشورهای 
خارجی به میزان تعداد امالک مالکان، مالیات بر عایدی به صورت تناسبی باال رفته 
و گاهی از افراد تا ۷0 یا ۸0درصد اجاره بهای یک ملک، مالیات دریافت می شود.«

اطالعات پنهان است
ش��ادمهر کاظ��م زاده، رئیس کمیته حمل و نقل کمیس��یون عمران مجلس نیز 
درخصوص ضرورت تصویب هرچه س��ریع تر طرح مالیات بر عایدی بخش مس��کن 
در مجلس، می گوید: »دریافت مالیات بر عایدی مس��کن بس��یار ضرورت دارد، اما 
آنچه که حائز اهمیت اس��ت، اینکه باید تمام معامالت اقتصادی در کش��ور شفاف 
و مش��خص باشند و در سیستم اقتصادی کش��ور به منظور دریافت مالیات ثبت و 

نگهداری شوند.«
او تصریح می کند: »متاس��فانه برخی انبوه س��ازان واحدهای مسکونی را به قصد 
سوداگری می سازند؛ نه در جهتی که هزاران نفر خانه دار شوند. به همین جهت یکی 

از راه های اصالح این مسیر دریافت مالیات از این سازندگان است.«
ای��ن نماینده مردم در مجلس ده��م می افزاید: »قانون مالیات بر خانه های خالی 
در مرحله اجرا از جمله تشخیص صحیح و درست خانه های خالی با مشکل مواجه 
است. به همین جهت ضرورت دارد که هرچه سریع تر سامانه ملی امالک و اسکان 

راه اندازی شود.«
کاظ��م زاده تاکید می کند: »برای اجرای صحیح قانون مالیات بر عایدی س��رمایه 
ضرورت دارد که سامانه اطالعاتی قوی در کشور ایجاد شود و قانون اجازه دهد که 
تمام اموال و دارایی افراد یعنی مس��کن، خودرو، پول نقد، ارز و طال و س��که در این 
س��امانه ثبت و مشخص ش��ود و به محض تبدیل هر کدام از این دارایی ها سازمان 
امور مالیاتی تشخیص دهد که آیا این تبدیل مشمول دریافت مالیات است یا خیر.«
وی خاطرنش��ان می کند: »متاسفانه شفافیت دارایی و اموال همیشه در کشور ما 
پنهان بوده اس��ت، اما در سایر کشورها میزان سرمایه و دارایی افراد کامال مشخص 
و شفاف است و این شفافیت میزان سرمایه و دارایی باعث اعتبار اشخاص در انجام 

معامالت اقتصادی می شود.«

خانه های خالی چطور وارد بازار مسکن می شوند؟

نبض بازار مسکن در دست مالیات
یادداشت

توقیف نفت کش ایرانی تخلفی آشکار است

زمانی که سیاس��ت وارد اقتصاد می ش��ود، ابزاره��ای هدایت صحیح اقتصاد 
رفتاری از دس��ت می رود. توقیف نفت کش ای��ران در جبل الطارق، مصداق بارز 
این وضعیت است. امروز فرآیند فعالیت های اقتصادی ایران با موضوعی به اسم 
تحریم و ابعاد سیاس��ی آن درگیر ش��ده است. همه کشورهای دنیا در مبادالت 
تجاری خود آزاد عمل می کنند به ش��رطی که زمین��ه مخاطره را برای جامعه 
بین الملل فراهم نکنند. همه کش��ورها می توانند از عرصه مسیرهای بین المللی 
در آب های سرزمینی خود و دیگر کشورها استفاده کنند که موسوم به آب های 
بین المللی است. ایران هم براساس همین اصول رفتار کرده اما در شرایط کنونی، 
لزوما با کنش های اقتصادی، رفتار نمی ش��ود. در مورد توقیف نفت کش ایرانی، 

این رفتار سیاسی است که سایه اش بر حقیقت اقتصادی سنگینی کرده است.
در این شرایط، تنها دیپلماسی راه حل است. مسئوالن دیپلماسی ایران برای 
عبور از این بحران وارد مذاکره شده اند و با کشورهایی که در اتحادیه اروپا، اتفاقا 
طرف قرارداد ما در برجام هم بوده و هستند، مذاکره می کنند و از سوی دیگر، 

روند گفت وگو با مسئوالن سازمان ملل هم ادامه دارد.
این اقدام از س��وی یک کشور اروپایی، هش��داری برای سنجیده عمل کردن 
بیشتر در رفتارهای اقتصادی و سیاسی ایران است. ما باید پیش از هرگونه رفتار 
اقتصادی، وضعیت سیاس��ی جامعه جهانی را ارزیابی و متناس��ب با آن حرکت 
کنیم تا به پیامدهای رفتارهای سیاسی به فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی 

سرایت نکند.
توقیف نفت کش ایرانی، یک تخلف آشکار در آب های سرزمینی بین المللی در 
منطقه جبل الطارق است و به نظر من، با توجه به توان سیاست خارجی ایران، 
از این بحران هوش��مندانه عبور می کنیم هرچند تاکنون در سایر فعالیت های 
اقتصادی به ویژه در آب های سرزمینی و بین المللی خودمان در منطقه هیچ وقت 

شاهد این وضع نبودیم.
براس��اس عرف بین المللی، این نفت کش باید آزاد شده و به مسیر خود ادامه 
ده��د. توقیف نفت کش ایرانی یک تصمیم آنی در ممانعت از تبادل یک کاالی 
اس��تراتژیک اس��ت. چنین تصمیماتی در مورد غذا و دارو که از جمله کاالهای 
استراتژیک به شمار می رود تکرار نشده است بنابراین ممانعت از مبادله نفت هم 

طوالنی نخواهد بود و این مسئله به زودی رفع می شود.

وزیر نفت توضیح داد
ماجرای توقف نفت کش ایرانی در جده 

عربستان
توقف نفت کش ایرانی در بندر جده عربس��تان با واکنش هایی از سوی 
مسئوالن ایرانی روبه رو شد، وزیر نفت نیز در آخرین صحبت های خود در 
این باره اعالم کرد که با جدیت به دنبال بازگرداندن این کش��تی به ایران 

هستیم.
به گزارش ایسنا، نفت کش ایرانی که حدود دو ماه پیش در حال عبور از 
دریای سرخ بوده است دچار نقص فنی می شود؛ این نفت کش از عربستان 
درخواس��ت کمک می کند و عربستانی ها نیز به آن کمک می کنند و در 
س��واحل عربس��تان لنگر می اندازد تا تعمیرات آن انجام شود. تعمیرات 
این کش��تی در این مدت طول کشید و عربس��تان اوایل به نوعی به آنها 
کمک می کردند و بسته های مواد غذایی برای خدمه نفت کش فرستادند 
و کمک هایی از این قبیل انجام دادند، اما در چند هفته اخیر عربستانی ها 
برای تعمیر این نفت کش کمکی انجام نداده است. اکنون باوجود برطرف 
شدن نقص، سعودی ها اجازه ترخیص این کشتی را هم نمی دهند و روزانه 
۲00 هزار دالر هزینه اضافی بابت نگهداری برای ش��رکت ملی نفت کش 

منظور می کنند.
در این رابطه، جالل میرزایی، عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای 
اسالمی گفته اس��ت که ایران افرادی را از شرکت ملی نفت ارسال کرد و 
قرار شد تا کشتی برای تعمیرات با یدک کش به ایران آورده شود، اما چند 
روزی است که عربستانی ها در ترخیص این کشتی تعلل دارند. علی رغم 
خوش رفتاری که عربس��تانی ها در ابتدا داش��تند اما در رساندن قطعات و 
همچنین ترخیص این کشتی تعلل کردند. امیدواریم تأخیر در ترخیص این 
کشتی به دلیل کارهای اداری باشد چراکه ما در آستانه اعزام حجاج ایران به 
عربستان هستیم و با توافق بین دو کشور قرار شده بحث حج از اختالفات 
سیاسی به دور باشد. امیدوارم این درایت در بین مسئوالن عربستان باشد 

که تنش ها را بیش از این افزایش ندهند.
میرزایی اظهار داشت: امیدوارم عربستان بحث کشتی ایرانی را از اختالفات 
سیاسی جدا کند و بیش از این به موضوعات مورد اختالف دو کشور اضافه 
نکند. در ایران اراده سیاس��ی برای کاهش اختالفات وجود دارد. انتظار از 
عربستان این است که بیش از این به تیرگی روابط دو کشور دامن نزند. این 
موضوع نباید بیش از این کش پیدا کند و منشأیی برای اختالفات بیشتر 
باشد. طبق اعالم وزارت نفت، بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان به تازگی در 
حاشیه هیأت دولت درباره سرنوشت نفت کش ایرانی در بندر جده گفته 
اس��ت: مقامات ایرانی از طریق شرکت ملی نفت کش دنبال این موضوع و 
بازگرداندن کشتی به ایران هستند، زیرا عالوه بر هزینه های مالی، حضور 

نیروهای ما در آنجا و احتمال فاجعه زیست محیطی نیز مطرح است.
به اعتقاد کارشناس��ان، اقدامی که دولت عربستان سعودی در مصادره 
کشتی ما انجام داده است، خالف حقوق بین الملل و خالف مقررات جهانی 
حمل و نقل در حوزه کشتیرانی است؛ هنگامی که یک کشتی در آب های 
آزاد و یا در آب های سرزمینی هر کشوری دچار حادثه فنی یا دچار شرایط 
اضطرار می شود، وظیفه دولت ساحلی )دولتی که نزدیک ترین ساحل را به 
آن محل دارد( این است که به آن کشتی کمک رسانی کند، دولت ساحلی 
باید اجازه دهد آن کشتی پهلو بگیرد، لنگر بیندازد، کشتی از آن شرایط 
اضطراری خارج ش��ود تا در نتیجه محموله و جان خدمه کش��تی نجات 
پیدا کند. در این باره جلیل رحیمی جهان آبادی، رئیس کمیته بین الملل 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اگر دولت 
عربستان سعودی به کشتی ما که دچار نقص فنی بوده اجازه ورود به آب های 
سرزمینی داده است، نمی تواند مانع خروج کشتی ما از آب های سرزمینی 
خودش ش��ود، تصریح کرده است: دولت عربستان نمی تواند کشتی ما را 
به عنوان گروگان نگه دارد، این اقدام عربستان سعودی قطعاً نقض حقوق 
بین الملل است و ایران باید در اسرع وقت نزد سازمان جهانی کشتیرانی و 
هم نزد مجامع حقوقی بین المللی مانند دیوان الهه علیه دولت عربستان 
سعودی شکایت و درخواست غرامت و خسارت کند. در حقوق بین الملل به 
هیچ عنوان چنین مجوزی به دولت سعودی به عنوان دولت ساحلی داده 
نشده است که کشتی دچار شرایط اضطرار را متوقف کرده و گروگان گیرد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

رضا پدیدار
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

کول بری و ته لنجی همیشه یکی از مشکالت و مسائل اقتصاد ایران بوده 
اس��ت که حل وفصل آن از دست هیچ دولتی برنیامده است؛ به طوری که 
همین موضوع هرچند وقت یک بار حاش��یه و مسئله ای برای کشور ایجاد 
می کند. این ماجرا همچنان ادامه داش��ت تا اینکه »طرح ساماندهی معابر 
مرزی کشور )معابر کول بری و ته لنج(« به میان آمد. در همین زمینه، مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی »طرح ساماندهی معابر مرزی 
کش��ور )معابر کول بری و ته لنج(« پرداخته اس��ت. به گفته نهاد پژوهشی 
مجلس، توس��عه مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق یکی 
از مهم ترین اولویت های کشور با هدف تمرکززدایی و مبارزه مؤثر با پدیده 
شوم قاچاق کاال بوده است، بااین حال به دلیل وجود مشکالت متعدد در این 
مناطق و تأخیر در ارائه الیحه توسعه معیشت مرزی توسط دولت براساس 
تکلی��ف قانونی بند »پ« م��اده )6( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، طرح 
ساماندهی معابر مرزی کشور از طرف برخی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی اعالم وصول شد و بررسی آن در دستور کار مرکز پژوهش ها قرار 
گرفت. اما بررسی جرییات این طرح نشان می دهد که برخی مواد این طرح 
با پاره ای اصول قانون اساس��ی و قوانین مرتبط در تعارض جدی اس��ت. از 

طرف دیگر، آیین نامه های مرب��وط به فعالیت بازارچه های مرزی و تعیین 
میزان معافیت ها نیز به طور هم زمان در هیات دولت در دست بررسی است، 
لذا تصویب این طرح به شکل کنونی نامناسب است و به اصالح رویه های 
جاری باهدف توس��عه پایدار و بلندمدت مرزها منجر نخواهد شد. از طرف 
دیگر ایجاد، تغییر و افزایش معافیت هایی ازاین دست راهکاری موقت است 
و تبدیل آن به قانون دائمی نه تنها رافع مشکالت موجود نخواهد بود، بلکه 
س��بب سخت تر شدن تغییر آن براساس شرایط کشور خواهد بود. ازاین رو 
تصویب کلیات این طرح قابل توصیه نیست. همچنین مناسب است که در 
قوانین کشور به ش��رایط و ضوابط کلی توسعه و امنیت مرزنشینان توجه 
و تغییرات در میزان معافیت ها به مصوبات هیات وزیران س��پرده شود و در 

بلندمدت با ایجاد اشتغال پایدار از میزان این معافیت ها کاسته شود.
مرک��ز پژوهش ها معتقد اس��ت با توجه به ظرفیتی که در اس��تان های 
مرزی کشور وجود دارد پدیده کول بری مرزنشینان تناسبی با ظرفیت های 
اس��تان های مرزی ندارد و بارها مورد سوءاستفاده تبلیغاتی دشمنان برای 
تبلیغ ناکارآمدی نظام در ایجاد اشتغال و حفظ کرامت انسانی قرار گرفته 
است، بنابراین با تصمیمات صحیح اقتصادی، ارائه مشوق های مناسب برای 

س��رمایه گذاری در مرزها و اعمال معافیت هایی در جهت ایجاد اش��تغال 
پایدار، کاهش هزینه سکونت و تولید در نقاط مرزی، می توان فرصت های 
سودآور برای تجار و بازرگانان و صنعتگران و تولیدکنندگان در این مناطق 
ایج��اد کرد تا ضمن ایجاد امنیت پایدار مرزی در جهت رش��د و توس��عه 
کسب وکار افزایش تولید ملی و رونق اقتصادی مرزها در اولویت قرار گیرد.
در این راس��تا می توان از طرح هایی مانند معافی��ت مالیاتی، بیمه ای و 
تخفیفات نرخ سود تسهیالت در سرمایه گذاری برای نقاط مرزی، اختصاص 
درآمدهای مرز برای هزینه در همان منطقه و ایجاد مناطق تجاری مشترک 
با کش��ورهای هم جوار و ایجاد سازمان های عمران منطقه ای استفاده کرد. 
همچنین در جهت گس��ترش تجارت خارجی پیش��نهاد می شود توسعه 
تجارت رس��می در دستور کار قرار گیرد و با ایجاد زیرساخت های مناسب 
مرزی ازجمله بندر، اسکله، بارانداز، انبار و گمرکات مجهز و طراحی زنجیره 
شفاف توزیع و فروش با استفاده از ابزارهای نوین و کاهش هزینه تردد از 
مرزهای مورداشاره ضمن عدم آسیب به تجارت رسمی کشور، فرصت های 
س��ودآوری برای خدمات تجاری و لجستیکی برای سرمایه گذاران در این 

مناطق فراهم آید.

پدیده کول بری تناسبی با ظرفیت های استان های مرزی ندارد

گزارش مرکز پژوهش ها از طرح ساماندهی معابر مرزی کشور
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مدیرعامل »ساتما«:
شرکت متناظر اینستکس در مرحله آزمایش 

است
بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهش��ت ۹۷، کشورهای اروپایی اعالم 
کردند که برای حمایت از تجارت با ایران و همچنین حفظ برجام، ساز و کاری 
را طراحی می کنند که بتواند مبادالت تجاری ایران و اروپا را حمایت کند. در 
همین راستا اروپایی ها سازوکار ویژه مالی خود برای تجارت با ایران را موسوم 
به »اینس��تکس« با سهامداری آلمان، انگلیس و فرانسه راه اندازی کردند. سه 
ماه بعد از تاس��یس اینستکس، شرکت »س��ازوکار ویژه تجارت و تامین مالی 
ایران و اروپا« یا همان »ساتما« که نهاد متناظر با سازوکار مالی اروپا به شمار 
می رود، با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال و به مدیرعاملی علی اصغر نوری، نهم 

اردیبهشت در تهران به ثبت رسید.
در تازه ترین خبر مربوط به اینس��تکس، فدریکا موگرینی مسئول پیشین 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته اعالم کرد قرار است هفت کشور 
سوئیس، اسپانیا، هلند، فنالند، بلژیک، اسلوونی و اتریش نیز به مکانیسم مالی 
اروپا بپیوندند. هلند هم اعالم کرده قصد دارد به عنوان سهامدار، وارد سازوکار 
اینس��تکس شود. غیر از اینها، چین و روسیه نیز برای پیوستن به اینستکس 

اعالم آمادگی کرده اند.
در ته��ران، ارائ��ه خدمات تس��ویه و پرداخ��ت به هم��ه صادرکنندگان و 
واردکنن��دگان و همچنین به بانک های داخل��ی و خارجی و نهادهای دولتی، 
گش��ایش حس��اب اعتبار اس��نادی، تس��هیالت و اعتبارات ریال��ی و ارزی، 
ضمانت نامه ه��ا و حواله ه��ا، تامین مالی کوتاه مدت و بلندم��دت نزد بانک ها، 
موسس��ه های مالی و ش��رکت های داخلی و خارجی به عن��وان وظایف نهاد 
متناظر اینس��تکس، اعالم شده است. از دیگر فعالیت های این شرکت، اخذ و 
اعطای نمایندگی به همه بانک ها و ش��رکت های داخلی و خارجی، اخذ وام و 
تسهیالت از همه بانک ها و موسسه های اعتباری داخلی و خارجی به صورت 
ارزی و ریالی، تعامل با اینستکس اروپایی و سایر کانال های مالی و شرکت ها 

در کشورهای دیگر است.
آغاز فعالیت س��اتما در ایران طی ماه های گذشته دائما در سایه اینستکس 
بوده اس��ت؛ اینکه آیا باالخره س��ازوکار مالی اروپایی ها ب��رای تجارت با ایران 
عملیاتی می ش��ود یا خیر. عملیاتی شدن اینستکس در نهایت با اعمال فشار 
سیاسی ایران ممکن شد و ابتدا عباس عراقچی و سپس فدریکا موگرینی در 
پی برگزاری نشس��ت کمیسیون مشترک برجام در وین، هشتم تیرماه اعالم 
کردند نخستین تراکنش مالی اینستکس طی روزهای پیش رو انجام می شود. 
اروپایی های حتی اعالم کردند یک خط اعتباری »چند میلیون یورویی« برای 

انجام نخستین تراکنش  در چارچوب اینستکس گشوده می شود.
اگرچه آغاز به کار مبادالت مالی میان س��اتما و اینستکس متاثر از مسائل 
سیاسی بوده، اما به گفته علی اصغر نوری، هماهنگی های عملیاتی، هماهنگی 
اس��تانداردها و رفع موانع فنی نیز الزمه آغاز همکاری بوده اس��ت. نوری در 
تش��ریح این نکته در گفت وگو با »پایگاه خب��ری اتاق ایران« گفت: برای یک 
معامله تجاری صحیح، اس��تانداردهایی در س��طح دنیا تعریف شده است که 
مهم تری��ن آنها مربوط به تطبیق و راس��تی آزمایی اس��ت؛ در حال حاضر هم 
بانک های ایرانی این استانداردها را رعایت می کنند و فراتر از آن در کشورهای 

دنیا، شرکت های بزرگ نیز ملزم به تبعیت از این استانداردها هستند.
مدیرعامل ساتما با بیان اینکه این شرکت در صدد تست کانال های پرداخت 
و واری��ز مربوط به صادرات و واردات اس��ت، افزود: موان��ع متعددی از جمله 
مشکالت مربوط به مسائل بانکی پیش روی صادرکنندگان قرار دارد. به همین 
دلیل در فاز اول از برخی تجار که مستقیما به اروپا صادرات دارند درخواست 
کردیم که از طریق س��اتما صادرات آزمایشی انجام دهیم. در همین زمینه با 
برخی از صادرکنندگان نمونه و باس��ابقه صحبت ش��ده و برخی از آنها قول 

همکاری داده اند.
به گفته نوری، یک مورد آزمایشی جهت واردات با اینستکس هماهنگ شده 
که مساله پرداخت آن منوط به فروش نفت و یا خط اعتباری با بازپرداخت از 

محل درآمدهای نفتی اعالم شده است.
مدیرعامل ساتما در مورد آخرین وضعیت تراکنش مالی وعده داده شده در 
قالب همکاری دو شرکت ایرانی و اروپایی تاکید کرد: در حال حاضر درخواست 
ما از طرف های اروپایی این است که آنها بانکی معرفی کنند که واسط خریدار 
و فروشندگان ایرانی و اروپایی باشد. رایزنی ها در این زمینه انجام شده اما هنوز 

بانکی به طور رسمی به ما معرفی نشده است.
برخی معتقدند شرکت های اروپایی از ترس تحریم های آمریکا تاکنون وارد 
تعامل تجاری با ایران نشده اند و اگر از طریق سازوکار اینستکس وارد تجارت با 
ایران شوند، مشمول تحریم های آمریکا خواهند شد. نوری در این رابطه توضیح 
داد: اینس��تکس برآمده از دل برجام اس��ت و در برجام هم بحث تحریم های 
آمریکا اصال مطرح نیس��ت، چراکه اگر قرار بود که تحریم ها این ش��رکت را 
تح��ت تاثیر قرار دهد، بنابراین از اول چرا اروپایی ها تصمیم به تاس��یس این 

شرکت گرفتند؟
اما آیا اینس��تکس به عواید حاصل از فروش نف��ت اختصاص دارد یا عواید 
حاصل از صادرات؟ نوری در پاس��خ به این س��وال گفت که عمده منابع مالی 
آن به خرید نفت از ایران اختصاص دارد. اگر بخواهیم وارداتی داش��ته باشیم، 
در رابطه با بحث تامین نقدینگی آن، اروپایی ها باید نفت ما را بخرند تا عواید 
حاصل از آن به این شرکت واریز شود تا از محل آن بتوانیم واردات انجام دهیم.
وی همچنین در پاس��خ به اینکه عواید از حاصل فروش نفت ایران به کدام 
مش��تری یا مشتریان نفتی قرار است به اینس��تکس وارد شود، گفت: در این 
خصوص صحبتی نش��ده؛ تاکید تنها بر بحث درآمدهای نفتی و واریز آن به 
اینستکس اس��ت. ما قبال هم به یونان، ایتالیا و کش��ورهای اروپایی صادرات 
نفت داش��تیم، بنابراین بخشی از اینستکس می تواند از طریق فروش نفت به 
کشورهای اروپایی تامین شود. عالوه بر این، اگر اروپا نمی تواند خریدار نفتی 
م��ا باش��د باید خط اعتباری تخصیص دهیم. به این معنا ک��ه اروپا باید به ما 
تس��هیالت ارائه ده��د و در مقابل، بازپرداخت تس��هیالت نیز از محل فروش 
نفت باش��د. مدیرعامل س��اتما همچنین تاکید کرد در حال حاضر نمی تواند 
هیچ پیش   بینی از مبلغ تراکنش این ش��رکت ب��ا توجه به معامالت پیش رو 

داشته باشد.
نوری در پایان، در پاس��خ به عدم وجود اطالعات دقیق در مورد س��ازوکار 
اجرایی ساتما برای ارائه خدمات به فعاالن بخش خصوصی، گفت: همان طور 
که از اس��م شرکت مشخص است، س��اتما یک سازوکار محسوب می شود. ما 
رابطی بین خریدار و فروشندگان هستیم و خودمان به تنهایی اقدام به صادرات 
و واردات نمی کنی��م. در طول حدوداً دو ماهی هم که این ش��رکت در تهران 
تأسیس  ش��ده تالش کردیم تا با برقراری ارتباطات، بسترهای تبادالت مالی، 
نحوه حسابداری و س��ایر اموری که الزمه کار بین اینستکس و ساتماست را 
انجام دهیم. پروس��ه ای که باید در هر صورت طی شود، بنابراین تا زمانی که 
به صورت قطعی س��ازو کارهای مالی و نحوه تبادالت مشخص نشود، نمی توان 
زمان مشخصی برای راه اندازی قطعی این سازوکار ویژه مالی و آغاز زمان ارائه 

خدمات به شرکت های بخش خصوصی مشخص کرد.

نگاه

نح��وه بازگش��ت ارز صادرات��ی به کش��ور از س��ال گذش��ته، چالش��ی را میان 
صادرکنندگان و بانک مرکزی ایجاد کرده است؛ به طوری که در ابتدا بانک مرکزی 
از صادرکنندگان خواست ارز صادراتی خود را در سامانه نیما بفروشند، اما زمانی که 
این تصمیم با اقبال چندانی از سوی فعاالن اقتصادی مواجه نشد، در نهایت قوانین و 
درصدبندی توسط بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد تعیین 
شد. این در حالی بود که صادرکنندگان به روند ورود ارز به سامانه نیما و درصدهای 
اعالم ش��ده از سوی بانک مرکزی اعتراض داش��تند و بر همین اساس، برخی از ارز 

صادراتی کشور وارد سامانه نیما نشد.
به گزارش ایس��نا، سرانجام هفته گذشته در نشست شورای گفت وگوی دولت با 
بخش خصوصی، با دس��تور وزیر اقتصاد، مقرر ش��د کارگروهی با حضور نمایندگان 
دول��ت و بخش خصوصی برای ارزیابی دس��تورالعمل های ارزی بانک مرکزی و در 
صورت لزوم، ایجاد تغییر در آنها تش��کیل شود. به عبارت دیگر، این کارگروه برای 
تصمیم گیری درخصوص س��امانه نیما تشکیل خواهد شد که ممکن است در نحوه 

ورود ارز به کشور براساس کشورهای مختلف تغییراتی ایجاد شود.
صادرکنندگان چه می خواهند؟

نکته ای که صادرکنندگان مش��کل زیادی با آن دارند، نحوه بازگشت ارز حاصل 
از ص��ادرات به کش��ور اس��ت و معتقدند که با توجه به ش��رایط خ��اص اقتصادی 
کش��ور و تحریم ها، بانک مرکزی باید دس��ت صادرکنندگان را ب��از بگذارد و با لغو 
درصدبندی های سامانه نیما، اجازه ورود ارز به کشور بنا به صالحدید صادرکنندگان 

را بدهد.
بانک مرکزی در آخرین دستورالعمل خود تعیین کرده بود که صادرکنندگان باید 
حداقل ۵0درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند و ۳0درصد 
از آن را ب��ه واردات در مقابل صادرات اختصاص داده و ۲0درصد دیگر را به صورت 

نقدی می توانند وارد کشور کنند.
صادرکنندگان معتقدند که کش��ورهای مختلف ش��رایط خاص خ��ود را دارند و 

بازگشت ارز از کشورهای مختلف به ایران یکسان نیست.
همچنین آنها خواس��تار امکان صادرات ریالی به کش��ورهای عراق و افغانس��تان 
ش��دند، چراکه به گفته آنها این کشورها شرایط صادرات به ایران به شکل گسترده 
را ندارند و از سوی دیگر با توجه به تحریم ها، صرافی های شان نیز با ایران همکاری 
نمی کنند، از این رو در صورتی که با صادرات ریالی موافقت ش��ود، می توان انتظار 

داشت که بخشی از مشکالت این حوزه برطرف شود.
بانک مرکزی نگران تأمین ارز وارداتی است

اما در مقابل بانک مرکزی معتقد اس��ت در صورتی که سهم ۵0درصدی سامانه 
نیما از ارز صادراتی کاهش یابد، ممکن است کشور در روند تأمین ارز برای واردات 
با مشکل مواجه شود. گفته می شود که در سال گذشته حدود ۱۸ میلیارد دالر ارز 
صادراتی در سامانه نیما نقل و انتقال داشته و این رقم برای سه ماهه نخست سال 

نیز حدود ۵میلیارد دالر است.
ب��ا ای��ن حال، وزیر اقتصاد این درخواس��ت را کرده تا با توجه به خواس��ته بانک 
مرکزی، کارگروهی متشکل از بخش خصوصی و نهادهای تصمیم گیر برای رسیدگی 
به این موارد تش��کیل شود و ابراز امیدواری کرده که بتوان تصمیم جدیدی در این 

باره گرفت.
با توجه به گفته های فرهاد دژپس��ند، ممکن اس��ت نح��وه ورود ارز صادراتی به 
س��امانه نیما براساس کشورهای مختلف به ش��یوه های متفاوت تعیین شود، با این 
حال کماکان تاکید بانک مرکزی بر این است که ارز صادراتی به هر شکلی به چرخه 

اقتصاد کشور بازگردد.
دستورالعمل رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

بان��ک مرک��زی همچنی��ن دس��تورالعمل اجرایی س��امانه رفع تعه��دات ارزی 
واردکنندگان را ابالغ کرد. در این دستورالعمل آمده است: باتوجه به اهمیت صیانت 
از منابع ارزی کش��ور و در اجرای بند یک مصوبه یک هزار و دویس��ت و ش��صت و 
هفتمین جلس��ه شورای پول و اعتبار، ضمن تأکید بر رعایت مقررات ارزی، ضوابط 
تکمیلی چگونگ��ی اقدام در موارد عدم ایفای تعهدات ارزی ابالغ می ش��ود. بر این 
اساس عبارت های مورد استفاده در این دستورالعمل در معانی ذیل به کار می روند:

* بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
* بانک عامل: کلیه بانک های عامل و مؤسسات اعتباری

* مقررات ارزی: مجموعه مقررات ارزی، بخش��نامه ها، دستورالعمل ها، نامه های 
عمومی ارزی صادره توسط بانک مرکزی

* سامانه رفع تعهدات ارزی: سامانه ای که تحت عنوان »سامانه رفع تعهد ارزی« 
در پرتال ارزی بانک مرکزی و به منظور رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات 

کاال و خدمات، ایجاد گردیده است.
* واردکننده: متقاضی ورود کاال یا خدمات به کش��ور که نس��بت به انجام ثبت 
س��فارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت و ب��ا ثبت خدمت و متعاقیه تأمین و 

پرداخت ارز برای وی اقدام شده است.
* تعهدات: تعهدات ارزی واردکننده به واردات کاال و خدمات

* تعهدات ارزی ایفا نش��ده: تعهدات ارزی که طی مهلت های مقرر در چارچوب 
مجموعه مقررات ارزی و نامه های عمومی صادره، ایفا نشده باشند.

* کمیته: کمیته موارد خاص تعهدات ارزی که وفق بند ۷ از مصوبه مورد اشاره 
شورای محترم پول و اعتبار متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی 
و دارایی )گمرک(، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتاق تعاون ایران و 
یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

جهاد کشاورزی )حسب مورد( با ریاست بانک مرکزی تشکیل خواهد شد.
همچنین منظور از خدمات بانکی در این دستورالعمل خدمات بدین شرح است: 
گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ریالی، ثبت برات اسنادی، انجام حواله ارزی، صدور 

انواع ضمانت نامه ارزی و ریالی و اعطای تسهیالت ارزی و ریالی ماده. طبق ماده ۲ 
این بخشنامه، دسترسی بانک عامل به اطالعات تعهدات ارزی واردکنندگان در کلیه 
بانک های عامل براساس شماره کارت بازرگانی و با شناسه ملی آنها از طریق سامانه 

رفع تعهد ارزی برقرار می گردد.
براساس این گزارش، بانک عامل مکلف است قبل از ارائه خدمات بانکی وضعیت 
تعهدات ایفا نش��ده واردکننده را به عنوان یکی از ش��اخص های اعتبارس��نجی در 
بررس��ی صالحیت اعتباری وی مدنظر قرار داده و ضمن اخذ گزارش س��امانه، در 
کنار سایر شاخص های مرتبط، در اعتبارسنجی واردکننده، مستندات مربوطه را در 

پرونده اعتباری واردکننده نگهداری کند.
همچنین بانک عامل مکلف است در صورت فزونی درصد تعهدات ارزی ایفانشده 
واردکننده )اعم از ش��خص حقیقی با حقوق��ی( از ۳0درصد، از ارائه خدمات بانکی 
اجتن��اب نماید. بدیهی اس��ت در صورت پیگیری موضوع توس��ط واردکننده و ایفا 
تعه��دات ارزی و کاه��ش آن به کمت��ر از حدنصاب مذکور، ارائ��ه خدمات بانکی با 
رعایت مقررات مربوطه امکان پذیر بوده و در این موارد الزم است نسخه ای از گزارش 
س��امانه، حاکی از کاهش درصد تعهدات ایفانشده به کمتر از حدنصاب مذکور، در 
سوابق نگهداری شود. بانک مرکزی از تأیید گواهی های ثبت آماری واردکننده دارای 

تعهدات ارزی ایفاشده باالتر از حدنصاب مورد اشاره خودداری می کند. 
طبق ماده ۵ این بخش��نامه، تعهدات ارزی ایفانشده بانک عامل به عنوان یکی از 
ش��اخص های ارزیابی عملکرد بانک مدنظر قرار گرفته و در صورت باال بودن میزان 

تعهدات ارزی ایفانشده در بانک، اقدامات الزم به شرح ذیل به عمل خواهد آمد:
۱. تذکر کتبی به بانک عامل

۲. در صورتی که پس از گذشت دو ماه از تاریخ تذکر کتبی، بانک عامل نسبت به 
کاهش تعهدات ایفانشده خود اقدام ننماید، بانک مرکزی از تایید گواهی های ثبت 

آماری بانک عامل بابت حواله های اداری اجتناب می نماید.
۳. در صورتی که بانک عامل پس از گذشت چهار ماه از تاریخ تذکر کتبی نسبت 
به کاهش تعهدات ایفا نش��ده اقدام ننمای��د، بانک مرکزی از تایید کلیه گواهی های 
ثبت آماری بانک عامل بابت سایر روش های پرداخت اعتبار اسنادی وصولی )برات 

اسنادی( نیز اجتناب خواهد کرد.
۴. در صورتی که بانک عامل پس از گذشت شش ماه از تاریخ تذکر کتبی نسبت 
به کاهش میزان تعهدات ایفانشده اقدام نکند، مراتب جهت اقدام مقتضی به هیأت 

انتظامی بانک ها گزارش می گردد.
طبق اعالم این بخش��نامه، چنانچه علت یا علل عدم رفع تعهد ارزی واردکننده 
)تولیدکنن��ده، مجریان پروژه ها، طرح های عمران��ی و …( قصور و کوتاهی وی در 
ایفای تعهد نبوده باش��د، بانک عامل مجاز اس��ت پس از تایید و تصویب موضوع در 
هیأت مدیره خود نس��بت به انعکاس موضوع به بانک مرکزی جهت طرح و اتخاذ 

تصمیم در کمیته اقدام کند و تصمیمات کمیته الزم االجراست.

دستورالعمل رفع تعهدات ارزی واردکنندگان توسط بانک مرکزی اعالم شد

تصمیمات جدید ارزی

طبق گفته بانک مرکزی، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در دو ماه نخست 
امسال نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۱۵6درصد افزایش یافته است.

طبق آنچه بانک مرکزی اعالم کرده در اردیبهشت ماه امسال متوسط قیمت 
فروش هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید در بازار آزاد ش��هر تهران 
۵میلیون و ۷.۴00 تومان بوده که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 
به ترتیب ۴.۳درصد و ۱۵۸.۵درصد افزایش نش��ان می دهد. همچنین حداقل و 
حداکثر نرخ فروش این سکه مذکور در ماه یاد شده به ترتیب ۴میلیون و 66۵ 

هزار تومان و ۵میلیون و ۲۱0 هزار تومان بوده است.
متوس��ط قیمت فروش س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز در اردیبهشت 

امس��ال در بازار آزاد ش��هر تهران ۴میلیون و ۸۴۱ هزار و ۱۲0 تومان بود که در 
مقایس��ه با ماه قبل و ماه مشابه س��ال قبل به ترتیب ۴.6درصد و ۱۵6.۷درصد 
افزایش نش��ان می دهد. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه تمام طرح 
قدیم در ماه یادش��ده به ترتیب ۴میلی��ون و ۵۵0 هزار تومان و ۵میلیون و ۱۳ 

هزار و ۳00 تومان بوده است.
اما در تازه ترین تحوالت بازار سکه و طال در بازار آزاد پایتخت، هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی با افزایش اندک قیمت به ۴ میلیون و 6۲0 هزار تومان رس��ید. 
به گزارش خبرآنالین، قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی در نخستین روز 
هفته در بازار با افزایشی نزدیک به ۲۵ هزار تومان وارد کانال ۴ میلیون و 6۲0 

هزار تومانی شد. 
صرافان معتقدند بازار سکه این روزها با رکودی قابل توجه روبه روست. از این 
رو در این قیمت ها خرید و فروش چندانی نیز صورت نمی گیرد. افزایش قیمت 
س��که تحت تاثیر رشد نزدیک به ۱00تومانی قیمت دالر در بازار ایران رخ داد، 
با این حال قیمت نیم سکه نیز با ریزشی اندک به ۲میلیون و ۳۴۱ هزار تومان 
رس��ید. ربع س��که و سکه گرمی نیز به ترتیب یک میلیون و ۵۲۱ هزار تومان و 
س��که گرمی ۹۹0 هزار تومان معامله می شود. هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۳۷ 
ه��زار تومان قیمت خورده اس��ت. هر اونس طال هم یک ه��زار و ۳۹۹ دالر در 

بازارهای جهانی معامله می شود.

با وجود تصویب پرداخت 66 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در س��ال جاری، 
تصمیم اخیر دولت بر این شده که با توجه به شرایط و منابع، با کاهش حدود ۲۳ 
هزار میلیارد تومانی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص پیدا کند.
به گزارش ایسنا، اعالم اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که 
قرار شده برای سال جاری حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح های نیمه 

تمام عمرانی اختصاص پیدا کند.
در حالی اظهارات نوبخت بیانگر بودجه ۴۳ هزار میلیارد تومانی عمرانی در سال 
جاری است که قیاس آن با رقم مصوب در بودجه امسال نشان از کاهش حدود ۲۵ 

هزار میلیارد تومانی دارد.
این چندمین تغییر در بودجه های عمران��ی از زمان ارائه الیحه بودجه ۱۳۹۸ تا 
اجرای آن اس��ت؛ به طوری که در الیحه دولت تا بی��ش از 6۴ هزار میلیارد تومان 
برای این بخش پیشنهاد شده بود که با توجه به پیش بینی شرایط و کاهش هزینه ها 
این رقم تعدیل و با 6۲ هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه ش��د، اما در نهایت رقم 

66 ه��زار و ۸00 میلیارد تومانی برای بودجه عمرانی در س��ال جاری مصوب و در 
قانون گنجانده شد.

اینکه اکنون این رقم ۴۳ هزار میلیارد تومان اعالم شده، ظاهراً به دلیل بررسی و 
اصالحاتی است که در مورد منابع بودجه انجام شده و فعاًل تصمیم بر این است که 
۴۳ هزار میلیارد تومان به بودجه های عمرانی اختصاص پیدا کند، اما بعید نیس��ت 
که بس��ته به ش��رایط، اگر منابع پاسخگو باشد ارقام بیشتری اختصاص پیدا کند یا 

دچار تغییرات دیگری شود.
ب��ا وجود ح��دود ۸0 هزار طرح عمران��ی نیمه تمام و منابع بی��ش از ۵00 هزار 
میلیاردی که برای تکمیل آنها الزم است، تأمین بودجه های عمرانی در سال همواره 
با چالش های همراه بوده و ش��اید بتوان گفت در چندین س��ال گذش��ته هیچ گاه 
بودجه های این بخش به طور کامل محقق نشده است، چراکه هزینه های زیاد دولت 
به ویژه در بخش جاری که عمده آن را حقوق و دس��تمزد تش��کیل می دهد و قابل 
حذف نیس��ت، موجب می شود در زمان کاهش منابع برای تأمین سایر هزینه ها در 

بخش های دیگر از بودجه های عمرانی تا حدی که می توان چشم پوشی کرد.
برای س��ال جاری حدود ۴۸۸ هزار میلیارد تومان منابع جهت انجام هزینه ها در 
سال در بودجه مصوب شده است که از این رقم ۳۵۲ هزار میلیارد تومان مربوط به 
هزینه های جاری، 66 هزار و ۸00 میلیارد تومان مربوط به بودجه های عمرانی و تا 

۲۹ هزار میلیارد تومان مربوط به تملک دارایی های مالی است.
منابع دولت برای انجام این هزینه ها در سه بخش باید تأمین شود که ۲۳۸ هزار 
میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهاست که عمده آن را مالیات را تشکیل می دهد. 
همچنی��ن ۱۵۸هزار میلیارد تومان درآمد نفت��ی و ۵۱ هزار میلیارد تومان از محل 

فروش اوراق پیش بینی شده است.
ح��ال اینکه ای��ن درآمدها به ویژه درآمدهای نفتی با توجه به ش��رایط تحریمی 
موجود تا چه اندازه قابل تحقق باش��د، خ��ود می تواند در تصمیم گیری دولت برای 
اصالحاتی در منابع و مصارف بودجه مؤثر بوده و در مورد آن پیش بینی ها داش��ته 

باشد که کاهش بودجه های عمرانی نیز از جمله این موارد است.

قیمت سکه به 4 میلیون و 620 هزار تومان رسید

سکه نسبت به پارسال چقدر گران شد؟

23 هزار میلیارد از بودجه  عمرانی خط خورد
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ریزش 3هزار و 500 واحدی شاخص بورس
بورس فرو ریخت

بیشتر سهم ها در بورس تهران با افت قیمت روبه رو شدند و در نتیجه 
شاخص کل کاهش حدود ۳۴00 واحدی را تجربه کرد.

به گزارش ایس��نا، بعد از چند روز رش��د قیمت ها در بورس تهران، 
در نخس��تین روز هفته، عرضه ها بر تقاضا پیش��ی گرفت و سبب شد 
که قیمت بس��یاری از سهم ها با کاهش مواجه شود این موضوع سبب 
شد که شاخص های بازار هم نسبت به روزهای گذشته با کاهش قابل 

توجهی رو به رو شوند.
ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی ب��ورس اوراق بهادار تهران بیش 
از ۳۴۹۸ واح��د اف��ت کرد و به رقم ۲۴۵ هزار و ۴۴۵ واحدی رس��ید. 
همچنین شاخص کل هم وزن با افت ۳6۴واحدی روبه رو شد و تا رقم 
۵۹ هزار و ۵0۸ واحدی پایین رفت. شاخص آزاد شناور با ۳۸۲0واحد 
افت رقم ۲۷۵ هزار و ۵۴۳ را تجربه کرد و شاخص بازار اول و دوم هر 

کدام به ترتیب ۲6۹۲ و 6۴۴6 واحد افت کردند.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد مبارکه اصفهان سرمایه گذاری 
نفت، گاز و پتروشیمی تأمین و مخابرات ایران چهار شرکتی بودند که 
معامالت سهام آنها بیش��ترین تأثیر کاهنده را روی شاخص های بازار 
سرمایه داشت؛ به طوری که نمادهای مذکور به ترتیب ۴6۸، ۳۱۵، ۱۸۴ 
و ۱۷۷ واحد تأثیر کاهنده بر شاخص ها داشتند. در طرف مقابل، معدود 
نهادهایی همچون پارس سویچ، صنایع شیمیایی ایران، سرمایه گذاری 
ملی ایران و نفت سپاهان هر کدام به ترتیب با ۷۲، ۵۵، ۵0 و ۵0 تأثیر 

افزایشی سعی کردند شاخص های بازار را به سمت باال هدایت کنند.
در گروه خودرو و س��اخت قطعات ش��اهد بیشترین ارزش معامالت 
بودی��م؛ به طوری که در این دو روز ۵۳ میلیون س��هم و اوراق مالی به 
ارزش بیش از ۱0۷ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. در این 
گروه فش��ار عرضه ها س��بب صف فروش در برخی از سهم ها و کاهش 

قیمت بیش از ۴درصدی سبب کاهش قیمت بسیاری از سهم ها شد.
دیگر گروهی که از ارزش معامالت قابل توجهی داش��ت گروه فلزات 
اساس��ی بود؛ به طوری که در این گ��روه ارزش معامالت به ۷۵ میلیارد 
تومان رس��ید. در عین حال اکثر س��هم های گروه با افت قیمت مواجه 

شدند.
پ��س از خودرویی ها گروه محصوالت ش��یمیایی بیش��ترین ارزش 
معام��الت را از آن خود کردند. به طوری ک��ه با حجم معامالت حدود 
۱۵۳ میلیون س��هم و اوراق مالی به ارزش ۱0۵ میلیارد تومان رسیده 
است. در عین حال بیشتر سهم های این گروه با کاهش فزاینده قیمت 

روبه رو شد.
دیروز از معدود روزهایی در هفته های اخیر بود که اکثر س��هم ها با 
افت قیمت روبه رو ش��د. در بورس تهران ۲۱۹ سهم با کاهش قیمت و 
۱۱۳ س��هم با افزایش قیمت مواجه شدند. در فرابورس ایران نیز ۱00 
سهم رشد قیمت را تجربه کردند و ۹۱ سهم با افت قیمت روبه رو شدند.
آیفکس نیز با بیش از ۲0 واحد افت تا رقم ۳۱۹۲ واحدی پایین آمد، 
ارزش معام��الت فرابورس ایران رقم ۱۱۴ میلیارد تومان را تجربه کرد 

و حجم معامالت رقم ۳.۱ میلیارد سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.

رئیس سازمان بورس خبر داد
راه اندازی ابزار فروش تعهدی سهام تا پایان 

سال
معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از راه اندازی 
ابزار فروش تعهدی سهام تا پایان سال جاری در بازار سرمایه خبر داد 
و گفت تمامی تالش ها در بازار س��رمایه معطوف به معرفی ابزارهای 

مالی است که به نقدشوندگی این بازار کمک می کند.
به گزارش تس��نیم، شاپور محمدی ادامه داد: خوشبختانه با تالش 
تمامی ارکان بازار س��رمایه ابزاره��ای مختلفی همانند اختیار خرید، 

اختیار فروش و قرارداد آتی سبد سهام در بازار معرفی شده است.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ابزار 
فروش تعهدی س��هام نیز تا پایان سال راه اندازی و به جمع ابزارهای 

بازار سرمایه اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد: به طور کلی دو سال و نیم پیش  نمادهایی که در بازار 

سرمایه بسته باقی مانده بودند نزدیک به ۷0 نماد بود.
به گفته محمدی، خوش��بختانه با اصالحاتی که انجام ش��د تعداد 

نمادهای بسته از ۷0 نماد به ۱0 تا ۱۵ نماد کاهش یافت.
او گف��ت: نقدینگی از ای��ن حیث که نمادها بس��ته باقی نمانند و 
معامالت روی نمادها انجام ش��ود خوش��بختانه اکن��ون در وضعیت 

مطلوبی است.
مع��اون وزی��ر اقتص��اد و رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
اف��زود: ابزاره��ای اختیار خرید و فروش ب��ه عالقه مندان فرصت های 
سرمایه گذاری با سود به نسبت قابل توجه کمک می کند در این بازار 

اختیار خرید و فروش معامله کنند.
وی اظهار داش��ت: این دو ابزار اجازه می دهد که افراد بتوانند خود 
را از نظر ریس��ک پوش��ش دهند، بنابراین از این حیث اگر نگاه شود 

جذابیت بازار با این ابزارها افزایش یافته است.
محمدی گفت: خوش��بختانه اکنون تعداد کسانی که اختیار خرید 
و فروش معامله می کنند نس��بت به زمان راه اندازی این ابزارها خیلی 

بیشتر شده است.
وی افزود: ابزار قرارداد آتی س��بد س��هام نیز سال گذشته معرفی 
ش��د و هم اکنون در حال جذب کردن مخاطب اس��ت و بدون ش��ک 
مورد توجه فعاالن بازار قرار می گیرد چون همیشه مورد مطالبه بازار 

بوده است.
مع��اون وزیر اقتصاد و رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اظهار 
داش��ت: به طور کلی در طول س��ه س��ال گذش��ته ۵0 شرکت در 
ب��ازار پایه فرابورس ای��ران درج یا در بورس ته��ران و فرابورس در 
تابلوهای اصلی پذیرش شدند که در تنوع بخشی بیشتر بازار بسیار 

نقش آفرین بودند.
وی اضاف��ه کرد: هم اکنون بیش از 600 ش��رکت در دو بازار بورس 
و فراب��ورس حض��ور دارن��د بنابراین کس��انی که با س��الیق مختلف 
س��رمایه گذاری می خواهند در این بازارها سرمایه  گذاری انجام دهند 

می توانند فرصت های خود را پیدا کنند.
محم��دی در ادامه یادآور ش��د تمامی این تالش ه��ا کمک کرده 
س��رجمع حجم معامالت در بورس و فرابورس از متوسط روزی ۵00 
تا 600 میلیارد تومان س��ه س��ال پیش اکنون به مرز ۲هزار و ۵00 

میلیارد تومان برسد.

نماگربازارسهام

فرص��ت امروز: زنگ س��ومین دوره لیگ بین المللی س��تارگان بورس 
دیروز در دانش��گاه الزه��را به صدا درآمد و در ای��ن رویداد که به مدت 
هف��ت هفته ادامه دارد، 6۵ تیم ش��رکت کرده ان��د که 60 تیم داخلی و 

پنج تیم خارجی هستند.
در ابتدای آیین گشایش لیگ ستارگان بورس، یاسر فالح، مدیرعامل 
ش��رکت اطالع رسانی و خدمات بورس گفت: تابستان ۹6 و هنگامی که 
شرایط بازار سرمایه متعادل نبود لیگ ستارگان بورس با حضور ۱0 تیم 
کار خود را شروع کرد و در آن زمان نقدهایی به آن شد. عنوان می شد 
این رقابت تبلیغ نوس��ان گیری و سفته بازی است! پاسخ این بود که این 
رقابت صرفا رویدادی دانش��جویی است و شرکت کنندگان سفیران بازار 
سرمایه هس��تند. امروز اما خوشحالیم که پاسخ نقدها با حضور 60 تیم 
داخلی و پنج تیم بین المللی داده شد و سفیران بین المللی نیز به جمع 

خانواده بازار سرمایه ایران وارد شده اند.  
دبیر اجرایی لیگ س��تارگان ب��ورس با بیان اینکه ای��ن رویداد امروز 
همتراز با مس��ابقات ربوکاپ شده اس��ت، گفت: پنج تیم از چهار کشور 
ترکیه، عمان، س��وریه و عراق در ایران حضور دارند و ارزش افزوده لیگ 
ستارگان بورس چهره بین المللی آن است و امیدوارم در دوره های بعدی 

شاهد حضور کشورهای بیشتری باشیم.
مسیر لیگ ستارگان بدون نقص است

در ادامه این مراس��م نیز مهدی رباط��ی، مدیرعامل کارگزاری بورس 
بیمه ای��ران و حام��ی برگزاری س��ومین لیگ س��تارگان بورس ضمن 

قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد مهم بازار س��رمایه گفت: توسعه 
فرهنگ سهامداری و سرمایه گذاری در کشور دغدغه مجموعه کاری ما 

بوده و با همین نگاه از برگزاری این رویداد حمایت می کنیم.
او ادامه داد: متاس��فانه ب��ه رغم ظرفیت باالی بازار س��رمایه فرهنگ 
سرمایه گذاری در بورس به خوبی نهادینه نشده و بازارهای موازی بیشتر 
مورد توجه هس��تند. ناآشنایی جامعه با بورس و بازار سرمایه باعث شده 
از ظرفیت های بی نظیر بازار س��رمایه استفاده الزم نشود! به همین دلیل 

باید در بحث های فرهنگ سازی بازار سرمایه سرمایه گذاری کنیم.
به گفته رباطی، براس��اس آمار ضریب نفوذ بازار س��رمایه در کش��ور 
ما بس��یار پایین تر از اقتصادهای توس��عه یافته است و سرمایه ها به جای 
بورس جذب بازارهای موازی می ش��ود. این رویکرد باید تغییر کند و در 
این راه به فرهنگ سازی نیاز داریم و برگزاری رویدادهایی همچون لیگ 

ستارگان بورس مسیر را هموار می کند.
به گزارش س��نا، حامی سومین لیگ س��تارگان بورس ادامه داد: سال 
۹6 تعداد ۱0 تیم و س��ال ۹۷ تعداد ۳۴ تیم در لیگ س��تارگان حاضر 
بودن��د و اکن��ون 60 تیم داخل��ی و پنج ش��رکت کننده خارجی در این 
رویداد حاضر هستند و این آمار نشان می دهد این لیگ مسیر صحیحی 
را طی کرده و هدف گذاری آن بدون نقص بوده و به پل اتصال دانشگاه 

و بازار سرمایه بدل شده است.
وی در پایان، پیش��نهاد برگزاری لیگ س��تارگان بورس در گروه های 
س��نی پایه را ارائه داد و افزود: امیدواریم بازار س��رمایه کشور هدف اول 

سرمایه گذاری باشد.
همچنین علی رحمانی، معاون مالی و اداری دانش��گاه الزهرا برگزاری 
این لیگ را ارزش��مند دانست و گفت: میزبانی این رویداد برای دانشگاه 
الزه��را باعث افتخار اس��ت و ت��الش می کنیم لیگ س��تارگان بورس با 

بهترین شکل برگزار شود.
او با اش��اره به اینکه طی چند سال گذشته سیر تحوالت بازار سرمایه 
تصاعدی ب��وده، افزود: بازار س��رمایه همواره کانون توجه دانش��جویان 
حسابداری، مالی و اقتصاد قرار داشت اما اکنون مورد توجه دانشجویان 

سایر رشته ها نیز قرار دارد.
میزبان س��ومین لیگ س��تارگان بورس با تاکید ب��ر اینکه این رویداد 
مهمترین فرصت برای دانشجویان عالقه مند به بازار سرمایه است، تاکید 

کرد: لیگ ستارگان نمونه مطلوب ارتباط دانشگاه و صنعت است.
وی توس��عه شبکه ارتباطاتی، کارآفرینی، تحلیل مالی، تصمیم گیری، 
ش��ناخت س��اختارها، افزای��ش مهارت های گروه��ی و یادگیری اخالق 
حرف��ه ای را کارویژه های لیگ س��تارگان بورس دانس��ت و گفت: لیگ 
س��تارگان بورس مس��یر تعاملی خوبی را طی ک��رده و برگزارکنندگان 

نشان داده اند به ارتباط صنعت و دانشگاه اعتقاد دارند.
رحمانی افزود: تعامالت بین المللی ش��کل گرفت��ه در این دوره لیگ 

اقدام بسیار ارزشمندی است و امیدوارم مسیر آن ادامه داشته باشد.
معاون مالی و اداری دانش��گاه الزهرا با تاکید بر اینکه موفق ترین نهاد 
اقتصادی کش��ور پس از انقالب بورس است و بازار سرمایه خود سرمایه 
ملی است، افزود: بازار سرمایه نمود آشکار یک بازار سالم رقابتی مبتنی 

بر تخصص و دانش است.
لیگ ستارگان بورس پل ارتباطی صنعت و دانشگاه

حس��ن امیری، معاون نظارت س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار نیز در 
مراسم افتتاحیه سومین دوره لیگ س��تارگان بورس، گسترش مفاهیم 
نوی��ن بازار س��رمایه، ارتقای فرهنگ و س��واد مال��ی و ارتقای فرهنگ 
کارآفرینی را از مهم ترین اهداف برگزاری لیگ س��تارگان بورس دانست 
و گف��ت: یک��ی از ایرادات و اش��کاالتی که هم اکن��ون در حوزه مباحث 
آموزش��ی وجود دارد، موضوع فرهنگ مالی و سواد مالی است که کمتر 
به آن پرداخته شده است. باید مفاهیم اولیه را در اختیار دانش آموزان و 
دانشجویان قرار داد تا بتوانند در آینده تصمیمات مهم مالی و اقتصادی 

درستی را اتخاذ کنند.
او با تاکید بر اینکه ارتقای س��واد مالی باید از س��طوح پایین آغاز و به 
س��طوح باالتر گسترانده ش��ود، تصریح کرد:  این روزها در سطوح کالن 
اقتصادی تصمیماتی اتخاذ می شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
بر بازار سرمایه اثرگذار است. از همین رو آشنایی با مباحث مالی و بازار 

سرمایه باید در همه رشته های تحصیلی نهادینه شود.
امیری با بیان اینکه از حضور سایر رشته های دانشگاهی در رقابت های 
لیگ س��تارگان استقبال می شود، ابراز داش��ت: آشنایی سایر رشته های 
تحصیلی با بازار سرمایه، می تواند به تصمیم گیری های آتی کشور کمک 

کند و موجب رشد بازار سرمایه در سنوات آتی می شود.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس با بیان اینکه هدف 
از این رقابت حداکثرس��ازی س��ود و بازده اس��ت، گفت:  بر این اساس،  
دانش��جویان با تصمیم گیری مالی آش��نا ش��ده و باید برنامه ریزی مالی 
داش��ته باش��ند. در عین حال، برای انتخاب سهام، از تحلیل های عمیق 

بهره ببرند.

با حضور فعاالن بازار سرمایه ایران و 4 کشور دیگر

زنگ سومین دوره لیگ ستارگان بورس به صدا درآمد
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شرط صادرات کاالهای توقیف شده قاچاق
براس��اس قوانین، ص��ادرات کااله��ای قاچاق توقیف ش��ده در س��ازمان 
جم��ع آوری و ف��روش اموال تملیکی لزوماً باید به خارج از کش��ور باش��د و 
مناط��ق آزاد تج��اری - صنعتی و ویژه اقتصادی به عن��وان مقصد صادراتی 
محس��وب نمی شود. به گزارش ایسنا، براساس قانون، هرگونه اموال و دارایی 
که طبق ش��رایط خاصی ب��ه مالکیت دولت درمی آید، بای��د ابتدا در اختیار 
س��ازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد تا تعیین تکلیف آنها 
مس��ئولیت این اموال به عهده این سازمان باشد. این تعیین تکلیف می تواند 

فروش، واگذاری، استرداد یا صادرات کاالهای توقیف شده باشد.
براس��اس ش��رایط اخذ تضمین مطاب��ق ماده ۷ آیین نامه م��واد ۵۵ و ۵6 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، فروش کاالهای قاچاق مکش��وفه به ش��رط 
ص��ادرات مطاب��ق قوانین و مق��ررات مربوطه و با اخذ تضمی��ن معتبر وجه 
نق��د، ضمانت نامه های بانک��ی و وثیقه ملکی مبنی بر ع��دم فروش و توزیع 
و عرضه ممکن اس��ت. این قضیه می تواند در قالب ش��رط ضمن عقد درباره 
کاالهای مجاز دو برابر ارزش کاال، کاالهای مجاز مش��روط س��ه برابر ارزش 
کاال، کااله��ای یاران��ه ای چهار براب��ر ارزش کاال و همچنین درباره کاالهای 

ممنوعه از چهار تا ۱0 برابر ارزش کاال اجرایی شود.
ب��ا این ح��ال در صورت عدم انج��ام تعهدات در موعد مق��رر، وثیقه های 
سپرده ش��ده به نفع دولت ضبط می شود. در این صورت کاال مطابق مقررات 

این آیین نامه مجدداً در فرآیند فروش به شرط صادرات قرار می گیرد.
همچنی��ن کاالهای موضوع این ماده پس از فروش، با نظارت س��ازمان و 
توس��ط خریدار مستقیماً به گمرک معرفی و جهت صادرات منتقل می شود. 
جزییات چگونگی اجرای این تبصره به موجب دستورالعملی است که توسط 

سازمان با همکاری گمرک تهیه و به تصویب ستاد خواهد رسید.
از س��وی دیگر تضمین های سپرده شده توسط خریداران کاال، پس از ارائه 
رس��ید قبض انبار مبنی بر تحویل کاال به انباره��ای گمرکی یا مناطق آزاد 
تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و استعالم صحت اسناد ارائه شده از مراجع 
صادرکننده آنها، به صاحب آن برگردانده خواهد ش��د. درج عبارت »فروش 
به ش��رط صادرات« در اسناد فروش صادره از سوی سازمان درباره کاالهای 
موضوع این ماده الزامی اس��ت. همچنین صادرات کاالهای موضوع این ماده 
لزوماً باید به خارج از کش��ور باش��د و مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه 

اقتصادی به عنوان مقصد صادراتی محسوب نمی شود.

ورود 650 کاالی جدید ایرانی به سبد مصرفی 
مردم عراق

رای��زن بازرگان��ی ای��ران در ع��راق در دیدار ب��ا رئیس اتحادی��ه رادیو و 
تلویزیون های عراق، ظرفیت ب��االی تبادالت کاالیی و همکاری های تجاری 
را نیازمن��د اطالع رس��انی های مس��تمر و آگاهی مخاطبان عراق��ی از تنوع 
محصوالت و کیفیت محصوالت ایرانی دانست و گفت: ایجاد اولین کارگزاری 
رس��می برای تبلیغ��ات کاالها و برندهای صادراتی ای��ران در عراق ضرورت 
دارد. به گزارش ایس��نا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ناصر بهزاد 
اظهار داش��ت: در یک س��ال گذش��ته، بیش از 6۵0 کاالی جدید ایرانی به 
س��بد مصرفی مردم عراق وارد ش��ده که با بهره گی��ری از تبلیغات دیداری 
در ش��بکه های متنوع تلویزیونی عراق می توان بس��تر مناسبی برای افزایش 
ضریب نفوذ در بازار و بهره گیری از همکاری شرکت های عراقی برای تقویت 

تولیدات مشترک فراهم کرد.
وی دی��دار با رئیس اتحادیه رادی��و و تلویزیون های عراق را مثبت ارزیابی 
ک��رد و افزود: در این دیدار پیش��نهاد ایجاد اولین کارگزاری رس��می برای 
تبلیغ��ات کاالها و برندهای صادراتی ایران در ع��راق به منظور بهره برداری 
از ۱۲0 ش��بکه رادیو و تلویزیون عراق مطرح و ضمن تفاهم اولیه مقرر ش��د 

برنامه اجرایی مدونی برای همکاری های این بخش تنظیم و ارائه شود.
به��زاد ب��ا تأکید بر اینک��ه تحقق این امر تأثیر بس��زایی در توس��عه بازار 
محص��والت باکیفی��ت و برندهای نمون��ه صادراتی کش��ورمان دارد، گفت: 
تبلیغات عامل مهم برای ترویج و توس��عه فروش کاال است و بر این اساس، 
عالوه بر تبلیغات از طریق ش��بکه های مختلف صوتی و تصویری، اس��تفاده 
مؤثر از تبلیغات چاپی، تبلیغات در شبکه های اجتماعی، ارائه شوروم، ایجاد 
کمپین های تبلیغاتی، استقرار پلتفرم های تبلیغی و سمینارهای اطالع رسانی 
با استفاده از روش های جذاب موجب تسهیل و تثبیت کاالی ایران در عراق 
خواهد بود. حمید الحس��ینی - رئیس اتحادی��ه رادیو و تلویزیون های عراق 
- نی��ز با اع��الم آمادگی برای انجام همکاری های الزم ب��رای ارتقای آگاهی 
مخاطبین عراقی به منظور ش��ناخت کیفیت و تن��وع کاالهای ایرانی گفت: 
تبلیغات در کنار ش��رایط دسترسی آسان و مداوم به کاالی مورد نیاز، شرط 
اصلی ماندگاری در بازار عراق اس��ت و توسعه فعالیت های تجاری با رویکرد 
همکاری مش��ترک براساس نیاز مردم، افق مناسبی از تعامالت اقتصادی دو 

کشور را رقم خواهد زد.

دپوی بیش از یک میلیون تن فوالد در کارخانجات
 مانع قاچاق فوالد شوید

ی��ک عضو انجمن فوالد ب��ا اعالم اینکه در یک ماه گذش��ته بیش از یک 
میلیون تن فوالد در کارخانجات دپو شده است، گفت اگر مشکالت صادرات 
حل نش��ود حجم فوالدهای دپوش��ده در کارخانجات و قاچاق فوالد افزایش 

پیدا می کند.
رضا شهرس��تانی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه هنوز مشکالت 
واحدهای تولیدی فوالد در بخش صادرات برطرف نشده است، اظهار داشت: 
در ح��ال حاض��ر قیمت میلگرد و محصوالت فوالدی کش��ور در مقایس��ه با 
بازارهای جهانی بسیار پایین است به نحوی که امروز فوالد داخلی ۵0درصد 

ارزان تر از بازارهای جهانی است.
 وی با بیان اینکه نیاز داخلی کشور به فوالد حدود ۱۲ میلیون تن است، 
افزود: در مقایس��ه با این رقم میزان تولید فوالد در کشور ۲۵ میلیون است 
که امس��ال هدف تولید ۲۸ میلیون تنی تعریف ش��ده است. این ارقام نشان 
می دهد امروز واحدهای تولیدی با مازاد قابل توجه فوالد روبه رو هستند که 

توانایی صادرات آنها را هم ندارند.
این عضو انجمن فوالد تصریح کرد: بخش��نامه های ضد و نقیض به همراه 
مانع تراش��ی های قانونی عاملی ش��ده تا تولیدکنندگان ف��والد نتوانند مازاد 
تولی��د خود را صادر کنند و در نهای��ت به دلیل رکود بازار داخلی مجبور به 

کاهش حجم تولید هستند.
شهرس��تانی با اعالم اینکه برخی از افراد از این شرایط سوء استفاده کرده 
و فوالد را قاچاق می کنند، گفت: س��ال گذش��ته نزدیک به یک میلیون تن 
فوالد قاچاق ش��ده ک��ه در صورت ادامه دار بودن مش��کالت صادرات میزان 

قاچاق فوالد افزایش خواهد یافت.

اخبـــار

دانش و نوآوری های حاصل از تحقیق و توس��عه موجب تش��ویق تولیدکنندگان 
و پدیدآورندگان نوآوری ها ش��ده و به پیشرفت پایدار اقتصادی کشور در بلندمدت 
کم��ک می کن��د و این حمای��ت از طریق اعم��ال قانون حق��وق مالکیت معنوی 

امکان پذیر است.
به گزارش تس��نیم به نقل از روابط عمومی ش��ورای عالی بس��یج تجار و فعاالن 
اقتصادی کش��ور، زهرا ایرج زاده مدرس دانش��گاه و عضو کمیسیون حقوقی شورا 
ب��ا اعالم مطل��ب فوق افزود: اهتمام به مدیریت حق��وق مالکیت معنوی اثر مثبت 
و معن��اداری بر تحقق اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی، اش��تغال زایی، صادرات و رونق 

تولید در کشور دارد.
زهرا ایرج زاده اظهار داشت: حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت 
اس��ت از حقوق ناش��ی از آفرینش ها و خالقیت های فک��ری در زمینه های علمی، 
صنعتی، ادبی و هنری و هدف اصلی صاحبان دارایی های فکری، به ویژه مؤسسات 
خصوصی، دس��تیابی به منافع اقتصادی و تجاری هرچه بیشتر به وسیله فروش یا 

انتقال دارایی های فکری یا حقوق مالکیت فکری خود است.
اس��تاد دانش��گاه و وکیل پایه یک دادگس��تری ادامه داد: این مس��ئله که آن را 
می توان تجاری سازی ایده  ها خواند، به روش های مختلف از قبیل ساخت و فروش 
محصول، سرمایه گذاری مشترک و سایر همکاری های قراردادی، اعطای لیسانس یا 
مبادله، فروش یا انتقال دارایی های فکری و دیگر موارد  انجام می گیرد و به عبارت 
دیگر، هدف تجاری س��ازی تبدیل یک نوآوری به یک محصول قابل عرضه در بازار 

برای کسب درآمد و درنهایت سود است.
ایرج زاده گفت: دستیابی صاحبان دارایی های فکری به منافع اقتصادی و تجاری 
مذکور،  از یک س��و به تالش و مهارت خود آنها در س��طح خرد و از سوی دیگر به 
وجود یک فضا و محیط کالن حامی حقوق مالکیت فکری بس��تگی دارد و به طور 
قطع، ب��دون حمایت از حقوق مالکیت فکری با ضمانت اجرای مؤثر، نقض حقوق 
صاحبان دارایی های فکری گس��ترش یافته و تالش آنها برای دس��تیابی به منافع 

اقتصادی و تجاری دارایی های خود تا حد زیادی نقش بر آب می گردد.

وی ادام��ه داد: کش��ورها ب��ا وض��ع قوانین، مق��ررات داخلی، انعق��اد،  تصویب 
موافقت نامه ه��ا و کنوانس��یون های گوناگون در صدد ایج��اد چنین فضا و محیط 
مس��اعدی برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری برآمده اند. اعمال قانون و رعایت 
حقوق  مالکیت معنوی می تواند باعث شود که شرکت های چندملیتی فعالیت های 
خود را افزایش دهند، محصوالت پیشرفته تری تولید کنند و نرخ انتقال محصوالت 

موجود خود را به کشورهای پذیرنده حقوق مالکیت معنوی افزایش دهند.
ایرج زاده خاطرنش��ان کرد: مالکیت صنعتی به عنوان بخش عمده ای از مالکیت 
فکری، از ابتکارات افراد در برابر اش��خاص ثالث در محدوده جغرافیایی کش��ور یا 
کش��ورهای محل ثبت در مدت معین شده حفاظت می کند. حقوق مالکیت فکری 
در زمینه س��رمایه گذاری مس��تقیم داخلی و خارجی، امری اجتناب ناپذیر است و 
بر این اس��اس؛ دستیابی به افق توسعه علمی و فناوری در سند چشم انداز ۱۴0۴ 
مس��تلزم توجه به مقوله مالکیت فکری است که می بایست با یک تأمل معنادار از 

فرصت ها استفاده کرد.

مالکیت معنوی، راهکار موثر رونق تولید

رئی��س هی��ات مدیره اتحادی��ه م��رغ تخم گذار اس��تان تهران گف��ت برخی 
فروشندگان تخم مرغ های قهوه ای را با قیمت باالتر به مردم می فروشند، اما این 

تخم مرغ ها به هیچ عنوان بومی نیستند.
ناصر نبی پور، در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین تحوالت 
ب��ازار تخم مرغ اظهار داش��ت: هم اکنون متوس��ط نرخ هر کیل��و تخم مرغ درب 

مرغداری 6 هزار و ۵00 معادل شانه ای ۱۳ تا ۱۳ هزار و ۲00 تومان است.
وی افزود: با توجه به قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ، مرغداران با زیان یک 
ه��زار تا یک هزار و ۵00 تومانی در فروش هر کیلو محصول روبه رو هس��تند که 
انتظار می رود با آغاز صادرات به عراق، نرخ تخم مرغ به قیمت واقعی خود برسد.

نبی پور با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی قیمت ۷ هزار و ۵00 تومانی را 
برای هر کیلوگرم تخم مرغ پیش��نهاد و به سازمان حمایت ارائه کرده است، بیان 

کرد: این در حالی اس��ت که تش��کل ها به سبب افزایش هزینه های حمل و نقل، 
نرخ تمام شده را ۸هزار و ۵00 تومان می دانند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران درباره آخرین وضعیت 
صادرات تخم مرغ گفت: با وجود آنکه بخش قابل توجهی از تخم مرغ به صورت 
قاچاق به بازار های هدف صادر ش��ده اس��ت، از این رو آمار دقیقی در دس��ترس 
نیس��ت. وی از آغاز صادرات رس��می تخم مرغ به عراق طی دو روز گذشته خبر 
داد و اف��زود: روزان��ه ۱00 تا ۱۲0 تن تخم مرغ به عراق صادر می ش��ود چرا که 
اتحادیه میهن برای تعادل بازار داخل مجوز صادرات بیش از این رقم را نمی دهد.
نبی پ��ور تولید روزان��ه تخم مرغ را ۲۸00 تا ۲۸۵0 تن اع��الم کرد و گفت: با 
توجه به مصرف تخم مرغ در داخل، امکان صادرات روزانه ۲00 تن تخم مرغ به 

بازار های هدف وجود دارد.

این مقام مس��ئول ب��ا بیان اینکه تخم مرغ های قهوه ای بومی نیس��تند، اظهار 
داش��ت: اگرچه برخی فروش��ندگان تخم مرغ های قه��وه ای را به جای تخم مرغ 
بوم��ی و محل��ی با قیم��ت باالتر به مردم می فروش��ند تا به ای��ن طریق از مردم 
کالهبرداری کنند. در حالی که این تخم مرغ ها برای مرغداری های صنعتی است.
نبی پور با اشاره به اینکه میزان تخم مرغ های بومی و محلی به اندازه ای نیست 
که در تهران توزیع شود، بیان کرد: این تخم مرغ ها به طور معمول مورد مصرف 

محلی قرار می گیرند.
وی در پایان با اشاره به اینکه کمبودی در توزیع نهاده های دامی وجود ندارد، 
تصریح کرد: این در حالی است که افزایش کرایه های حمل و نقل برای مرغداران 
دردسرساز شده چراکه قیمت کرایه حمل و نقل هر کیلو تخم مرغ نسبت به قبل 

با افزایش دو برابری به ۷00 تومان رسیده است.

قائم مق��ام وزیر صم��ت در امور بازرگانی گف��ت ام��روز محوری ترین موضوع 
فرابخش��ی دولت تنظیم بازار و توس��عه صادرات اس��ت و در تنظیم بازار، جریان 

تولید نباید متوقف و یا حتی کند شود.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، حسین مدرس خیابانی با اشاره به چهار 
محور کاری خود در س��مت قائم مقامی وزیر، تصریح کرد: تنظیم بازار، توس��عه 
صادرات، توانمندس��ازی و به روزرسانی شبکه های توزیع و تقویت زیرساخت های 
تجاری در س��مت قائم مقام وزیر اس��ت که آن را در قالب چهار اولویت تش��ریح 

کرده ام.
وی ادام��ه داد: کنترل و نظارت مس��تمر بر بازار توزی��ع و عرضه کاال ها امری 
ضروری اس��ت که  س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان و حوزه 
بازرس��ی اتاق اصناف در این حوزه کار می کنند. تامین منابع آنها از محل وصول 

جرایم تعزیراتی و یا سایر منابع باید احیا شود.
ضرورت هدفمندکردن بازرسی های بازار

مدرس خیابانی با اش��اره به ضرورت فعال شدن بازرس��ان افتخاری و مردمی، 

افزود: س��تاد انصار در حوزه بازرس��ی و نظارت در ده��ه ۷0 فعال بود و در حال 
حاض��ر با وج��ود بیش از ۳میلیون واحد صنفی عالوه به میدان آوردن بازرس��ان 
صنفی به کمک بازرسان مردمی و افتخاری و هدفمندکردن بازرسی ها نیاز داریم.
قائم مقام وزی��ر صمت در امور بازرگانی درخص��وص مداخله قیمتی دولت در 
ح��وزه بازار نیز گفت: نگاه مان در مداخله قیمتی، نگاهی حداقلی اس��ت ولی در 
قیمت گ��ذاری ۲۱ قل��م کاالیی که ارز ۴۲00 تومانی می گیرن��د باید ورود کنیم 
چ��را که قیمت بای��د در یک روند با ثبات حرکت کن��د. همچنین در حوزه ارائه 
خدمات انحصاری مانند خدمات پست، هواپیمایی و مدرسه نیز سازمان حمایت 

ورود می کند.
م��درس خیابانی ادامه داد: خارج از ای��ن دو بخش کاالیی، برای برخی کاال ها 
که سایر ابزار های تنظیم بازار نتوانسته قیمت آنها را تنظیم کند، مجبوریم دامنه 

قابل قبول قیمتی تعیین کنیم.
طراحی سامانه ای برای رصد قیمتی یکصد قلم کاالی موردنیاز مردم

وی با بیان اینکه س��امانه ای الکترونیک برای رصد یکصد قلم کاالی ضروری و 

پرمصرف مردم در حال طراحی اس��ت، گفت: تالش می کنیم که این س��امانه به 
صورت اپلیکیش��ن در دس��ترس عموم مردم قرار بگیرد و قیمت عرف کاال را به 
صورت هفتگی با دامنه قیمت )کمینه و بیشینه قیمت( و مقایسه با قیمت عرف 
در اختیار مردم قرار بگیرد تا بتواند اطالعت الزم در اختیار قرار دهید البته باید 

به گونه ای منتشر شود تا اعتماد را در بازار به وجود آورد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درخصوص طرحی برای تنظیم بازار مواد 
لبنی گفت: در مرحله اول می خواهیم مثاًل قیمت سه قلم ماده لبنی پرمصرف را 
استانداردس��ازی کنیم و در بسته بندی خاص با قیمت کمتر به شبکه های توزیع 
خاص برای عرضه بدهیم و پس از آن یک آزادی عمل بیشتری برای این عرضه 

به کارخانه های لبنی بدهیم.
م��درس خیابانی با تأکید بر این نکته که در تنظی��م بازار، جریان تولید نباید 
متوقف و یا حتی کند ش��ود، افزود: هر واحد تولی��دی باید با همان ظرفیتی که 
دارد بدون وقفه کار کند و اگر خیال مان از تولید راحت باش��د، می توانیم تنظیم 

بازار را هم به خوبی انجام دهیم.

تخم مرغ های قهوه ای بومی نیستند

زیان یک هزار و 500 تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ

در تنظیم بازار، جریان تولید نباید ُکند شود
 ضرورت هدفمندکردن بازرسی های بازار

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

ثبت نام در »سامانه تهران من« محدودیت 
زمانی ندارد

مدیر س��اماندهی طرح های ترافیکی درباره ع��دم محدودیت زمانی برای 
ثبت نام در سامانه تهران و ورود به محدوده ترافیکی توضیحاتی داد.

 ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو« به نقل از باش��گاه خبرنگاران، 
عمار سعیدیان فر مدیر ساماندهی طرح های ترافیکی با اشاره به اجرای طرح 
ترافی��ک جدید و لزوم ثبت نام ش��هروندان در »س��امانه ته��ران من« برای 
اس��تفاده از س��همیه ۲0 روز رایگان حلقه دوم ترافیکی گفت: اگر کس��ی تا 
مدت ه��ا بعد قصد ورود به محدوده حلقه دوم ترافیکی را ندارد، هیچ الزامی 
نیس��ت که از االن ثبت نام کند و می تواند هرگاه که قصد ورود داشت اقدام 

به ثبت نام کند.
مدیر س��اماندهی طرح های ترافیکی تصریح کرد: کس��انی هم که تاکنون 
ثب��ت نام نکرده اند و در حال تردد در محدوده حلقه دوم ترافیکی هس��تند، 
برای اینکه ۲0 روز ترددش��ان به صورت رایگان محاسبه شود، تنها تا پایان 

تیرماه می توانند ثبت نام کنند.

ریزش قطره چکانی قیمت در بازار خودرو
 کاهش 6 میلیونی قیمت هایما اس5 توربو

هرچند انتظار می رفت با ثبات قیمت ارز در بازار، ریزش قیمت خودروها 
شتاب بیش��تری را تجربه کند، اما بررسی ها نشان می دهد کاهش قیمت ها 

در این بازار قطره چکانی و کند صورت می گیرد.
 به گ��زارش خبرآنالین، فعاالن این بازار مهمتری��ن دلیل کندی کاهش 
قیمت ه��ا و ع��دم تخلیه حباب قیمت ها در این ب��ازار را عدم عرضه به موقع 
خودروها از س��وی خودروس��ازان و نبود تحرک کافی ب��رای خرید و فروش 

می دانند.
 امروز قیمت هر دس��تگاه س��مند LX با کاهش ۷00 هزار تومانی قیمت 

نسبت به روز چهارشنبه به ۸۲ میلیون و ۸00 هزار تومان رسید.
 بر این اساس سمند EF۷ نیز امروز با کاهش یک میلیون تومانی قیمت، 
۸۸ میلیون تومان فایل ش��د. هر دستگاه دنا تیپ یک ۱0۹ میلیون و ۷00 
هزار تومان قیمت خورد. این خودرو در روز چهارش��نبه ۱۱۱ میلیون تومان 
قیمت داش��ت. قیمت س��ایر انواع دنا نیز کاهش��ی بین ۵00 تا یک میلیون 
تومان را در بازار ش��اهد بود. پژو GLX ۴0۵  نیز امروز ۷۹ میلیون تومان 
اعالم ش��د که نسبت به روز چهارش��نبه هفته گذشته کاهشی یک میلیون 
تومانی را نش��ان می دهد. قیمت پژو ۲0۷ دنده ای تیپ یک نیز کاهش��ی در 
ح��دود ۳میلیون تومان را تجربه کرده و قیمت آن از ۱۲۸ میلیون تومان به 

۱۲۵ میلیون تومان رسیده است.
بر این اس��اس قیمت هایما اس ۵ تورب��و 6 میلیون تومان کاهش یافت و 
این خودرو به قیمت ۲۵۹ میلیون تومان فایل ش��د. امروز قیمت محصوالت 
مدیران خودرو افزایش یافت از این رو اغلب فعاالن بازار از اعالم قیمت های 
جدی��د خودداری می کنند. بازار هنوز تطابقی ای��ن قیمت جدید کارخانه و 

قیمت فروش در بازار نیافته است.

طلب 300 میلیارد تومانی تایرسازان از 
خودروسازان

دولت به خودروسازان برای پرداخت مطالبات تایرسازان کمک کند
رئی��س انجمن صنف��ی صنعت تایر ایران در نشس��ت خب��ری با اصحاب 
رسانه اظهار داشت که خودروسازان پولی برای پرداخت مطالبات تایرسازان 
ندارن��د و دول��ت باید به خودروس��ازان کمک کند تا آنه��ا بتوانند مطالبات 

تامین کنندگان خود از جمله تایرسازان را پرداخت کنند.
محمدرضا تقی گنجی در پاسخ به سوالی درخصوص عدم تامین الستیک 
س��واری و به تبع آن عدم تولید محصول نهایی خودرو اظهار داش��ت: باید 
دو طرفه به قاضی رفت و باید موضوع را دوجانبه نگاه کنیم؛ خودروس��ازان 
ش��رکای تجاری بزرگ ما هس��تند و تقریبا هر تولیدکنن��ده تایر، ۵0درصد 

تولیدات را به طور متوسط به خودروسازان تخصیص می دهد.
رئی��س انجم��ن صنفی صنعت تایر ای��ران افزود: روش معامل��ه ما به این 
صورت اس��ت ک��ه کاالی خوب و باکیفی��ت و باالتر از درجه ی��ک را برای 
خودروسازان ارسال می کنیم و پولی نیز دریافت نمی کنیم، یعنی حتی پس 
از ۱۲0 روز خودروسازان اعالم می کنند که پولی برای پرداخت به ما ندارند 
و ی��ک چک چند ماهه و البته با ی��ک بهره بانکی به ما می دهند. ما با چک 
چکار کنیم؟ این یک بعد قضیه اس��ت. گنجی افزود: به این ترتیب ما توان 
تولید نخواهیم داشت و ظرفیت تولید تایر کاهش می یابد زیرا خودروسازان 
مطالبات و پول تایرس��ازان را پرداخت نمی کنند، بنابراین ارس��ال تایر برای 
خودروس��از نیز کاهش می یابد و مثال خودروس��از قادر به تعبیه الس��تیک 
زاپ��اس در خ��ودرو تولیدی نیس��ت و این کمبود فقط در م��ورد تایر اتفاق 
نمی افتد بلکه در مورد س��ایر قطعات نیز ممکن اس��ت اتفاق بیفتد. وی در 
مورد اظهارنظرها در مورد دش��واری قوانین واردات تایر و لزوم س��هولت آن 
گفت: کدام تاجر و یا ش��رکت خارجی، الس��تیک را بدون دریافت پول برای 
خودروس��از خواهد فرستاد؟ برای واردات خارجی ابتدا باید ارز منتقل شود. 
کارخانجات خودروس��ازی گرچ��ه پولی ندارند که به م��ا پرداخت کنند اما 
ش��رکای بزرگ ما و موجب ارتقای محصوالت ما هس��تند زیرا بهترین نوع 
الستیک را از ما دریافت می کنند. رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران در 
پاس��خ به سوال خبرنگار خبرخودرو درخصوص حجم مطالبات تایرسازان از 
خودروس��ازان گفت: مطالبات تایرسازان از خودروسازان حدود ۳00 میلیارد 
تومان اس��ت. به عبارتی مجموع مطالبات ۵ کارخانه ای که با خودروس��ازان 

کار می کنند حدود ۳00 میلیارد تومان است.
گنجی در پاسخ به س��والی درخصوص صحت افزایش 60درصدی قیمت 
محصوالت برای تحویل به کارخانجات خودروس��ازی گفت: چنین موضوعی 
صحت ندارد؛ در دو- س��ه سال گذشته در یک فقره، ۹درصد افزایش قیمت 
داشته ایم و یک افزایش قیمت ۲۲درصدی نیز امسال وجود داشته است که 

این میزان افزایش قیمت، هزینه ها را جبران نمی کند.
وی تصریح کرد: امس��ال هزینه های تولی��د تایر ۳6درصد افزایش یافته و 
ما این مطلب را به س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم 
کرده ایم اما در نهایت، سازمان حمایت با افزایش قیمت ۲۲درصدی موافقت 
ک��رد و ما ناچار به پذیرش آن بودی��م اما اعتراض خود را به صورت مکتوب 
با وزیر صمت و ریاس��ت س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
مط��رح کرده ایم زیرا با ۲۲درصد افزایش قیم��ت، کارخانجات فقط ۴درصد 
س��ود می برند و تازه این در مورد کارخانجاتی اس��ت که قیمت تمام ش��ده 
پایین ت��ری دارند و کارخانجاتی ک��ه تکنولوژی پایین ت��ری دارند بین ۵ تا 
6درصد در حال زیان دهی هس��تند، اما با این حال به تولید ادامه می دهند 

ولی در حال تالش برای افزایش مجدد قیمت هستند. 

اکبریان درخصوص اینکه گفته ش��ده بود قرار اس��ت خودرو ارزان شود 
اع��الم کرد بنده هیچ وقت نگفت��م خودرو به زودی ارزان می ش��ود، قباًل 

پرسیدند که پراید کی ارزان می شود گفتم افسوس نمی دانم.
 رئیس کمیس��یون صنایع و معادن گفت: کاهش ارزش پول ملی باعث 
شده بسیاری از مهاجرین خارجی که در ایران کار می کردند به کشور خود 
بازگردند، اما نیروی کار ایرانی حاضر نیس��ت کاری که نیروی کار خارجی 

انجام می داد را انجام دهد و جایگزین آن شود.
 عزیز اکبریان در گفت وگویی رادیویی با اش��اره به وضعیت بازار خودرو 
گفت: یک س��ال اس��ت که واردات ماشین آالت به کشور ممنوع شده، اگر 
این ممنوعیت ادامه داشته باشد ناوگان حمل و نقل به خصوص در بخش 

عمومی و ماشین آالت صنعتی و معدنی فرسوده خواهد شد.
اکبریان درخصوص اینکه گفته ش��ده بود قرار اس��ت خودرو ارزان شود 
هم اعالم کرد: بنده هیچ وقت نگفتم خودرو به زودی ارزان می ش��ود، قباًل 

پرسیدند که پراید کی ارزان می شود گفتم افسوس نمی دانم.
وی اف��زود: ارزانی خودرو تابع یک س��ری معادالت اس��ت، یکی از آنها 
آزادکردن واردات اس��ت، من اخالقاً و وجداناً قول می دهم واردات با تعرفه 

۹0درصد ۳0درصد قیمت خودرو را کاهش می دهد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: واردات خودروهای کارکرده در ش��أن ما 
نیست، اما در بحث های مختلف اگر واردات آزاد شود بسیاری از دعواهای 
ما با بانک مرکزی حل می ش��ود، حتی ما گفته ایم اجازه دهید ارز با منشأ 

خارجی صرف واردات خودرو به کشور شود اما نمی پذیرند.
وی در ادامه با بیان اینکه ایران کشور فقیری نیست که چنین وضعیتی 

داشته باشد گفت: ما خودمان ایران را بنا به دالیلی فقیر کرده ایم.
نماینده مردم کرج، فردیس، اش��تهارد و آسارا در ادامه گرانی های اخیر 
را ب��رای مردم کمرش��کن توصیف کرد و گفت: متأس��فانه مجلس هم در 
ای��ن میان به خوبی نظارت ندارد، ۱۴ میلیارد دالر ارز ۴۲00 تومانی برای 
واردات نیازهای ضروری در اختیار دولت قرار گرفته اما دولت س��از و کار 

درستی برای توزیع نیازهای ضروری با این ارز در نظر نگرفته است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن درخصوص اینکه بازگشت نیروی کار 
خارجی و خروج آن از کش��ور می تواند مشکل بیکاری را حل کند یا خیر 
گفت: درس��ت است که کاهش ارزش پول ملی باعث بازگشت مهاجرین و 
نیروی کار خارجی شده است، اما نیروی کار ایرانی حاضر نیست کاری را 

که نیروی کار خارجی انجام می داد انجام دهد و جایگزین آن شود.
وی ادامه داد: بنده از یک واحد دامداری در یکی از شهرستان های استان 
دیدن کردم، مالک این واحد که نیروی کار خارجی به کار گرفته بود عنوان 
کرد که حاضرم حقوق بیشتری به نیروی کار ایرانی بدهم، اما کسی قبول 
نمی کند، این به فرهنگ کار مربوط می ش��ود که خیلی ها به دنبال پشت 

میزنشینی هستند.
اکبریان در بخش دیگری از صحبت های خود با انتقاد از عملکرد شوراها 
در اس��تان البرز به خصوص شورای شهر فردیس گفت: وقتی فرهنگ دور 
هم نشستن را تمرین نکرده باشیم، رأی اکثریت را ندانیم و به اکثریت تن 

ندهیم این وضعیت به وجود می آید.
وی در پایان درخصوص توقیف نفتکش ایران توسط انگلیس هم گفت: 
در ش��رایطی که برجام برای ما هیچ ارزش��ی ندارد و دستاوردی نداشته و 
از ما می خواهند به آن پایبند باش��یم کش��تی حامل نفت ما را در آب های 
س��رزمینی یک کش��ور دیگر توقیف می کنند، قلدری هم اندازه ای دارد و 
جمهوری اس��المی باید به آن واکنش نشان دهد و روباه مکار قطعاً تاوان 

این کار را خواهد داد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن:

واردات خودرو با تعرفه 90درصد 30درصد قیمت خودرو را کاهش می دهد

نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس معتقد است خودروسازان باید 
در زمان پیش فروش خودرو اعمال تحریم ها را پیش بینی  می کردند و با توجه به 

این موضوع از متقاضیان ثبت نام به عمل می آورند.
رضا علیزاده، نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی 
در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره طرح های پیش��نهادی یکی 
از خودروس��ازان ب��رای جایگزینی برلیانس با پراید، تیب��ا و کوییک، گفت: تاوان 
بی تدبیری برخی از خودروس��ازان را مردم باید بپردازند چراکه اگر خودروسازان 
در حوزه ه��ای مختلف مانند پیش فروش، مدیریت بهینه واحد تولیدی و... تدبیر 

الزم را به کار می گرفتند صنعت خودرو به وضع کنونی دچار نمی شد.
خودروسازان در پیش فروش خودرو باید احتمال اعمال تحریم ها 

را در نظر می گرفتند
نماین��ده م��ردم ورزق��ان و خاروانا در مجلس ش��ورای اس��المی تصریح کرد: 
خودروس��ازان بای��د در زم��ان پیش فروش خ��ودرو احتمال اعم��ال تحریم ها را 

پیش بینی  می کردند چراکه در آن روزها این تنش ها تاحدودی احساس می شد.
نایب رئیس کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس افزود: برخی خودروس��ازان 
پول هایی از مردم بابت پیش فروش ساندرو و ... دریافت کردند که در حال حاضر 
ب��ه دلیل اعمال تحریم ه��ا گزینه هایی مانند پراید و... را روب��ه رو خریداران قرار 
می دهند؛ یکی دیگر از نکاتی که در حال حاضر باعث نگرانی خریداران می ش��ود 

زمان تحویل خودروی پیشنهادی است.
علیزاده با بیان اینکه صنعت خودروسازی با مسائلی مانند کیفیت، پیش فروش 
و... دس��ت و پنج��ه نرم می کند، اف��زود: صنعت خودروس��ازی در ایران عملکرد 
مناس��بی ندارد، اما در شرایط کنونی راهی جز حمایت از این صنعت نداریم باید 
در نخس��تین فرصت اقدامات الزم برای واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها 

انجام شود.
حمایت دولت با شیوه کنونی صنعت خودروسازی را تنبل می کند

وی اظهار داشت: حمایت دولت از خودروسازی ها باید به گونه ای باشد که این 

صنعت را تقویت کرده و باعث تنبلی آن نشود.
ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس ده��م درباره تاثی��ر پرداخت تس��هیالت به 
خودروس��ازان در بهبود تولید، خاطرنش��ان کرد: اگرچه ۴ ه��زار میلیارد تومان 
تسهیالت به قطعه سازان پرداخت شد که به صورت مقطعی مشکالت آنها را رفع 

کرد اما تاکنون وام ارزی به این صنعت پرداخت نشده است.
نایب رئیس کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس با بیان اینکه باید ش��رایطی 
فراه��م ش��ود تا خودروس��ازان بتوانند به تعه��دات خود عمل کنن��د، ادامه داد: 
خودروس��ازان حدود یک میلیون پیش فروش انجام دادن��د که در ماه های اخیر 

بخش زیادی از این پیش فروش ها به مردم تحویل داده شد.
صنعت خودروسازی به اصالحات ساختاری نیاز دارد

نایب رئی��س کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س ب��ا بیان اینک��ه صنعت 
خودروس��ازی به اصالحات ساختاری نیاز دارد، تصریح کرد: صنعت خودروسازی 

به استراتژی نیاز دارد تا مسیر اشتباه گذشته ادامه دار نشود.

رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه قطعه سازان کوچک در 
زمینه تولید خودرو با مشکل نقدینگی مواجه هستند، گفت اکنون ۱60 هزار 

خودرو داریم که هر کدام یک یا دو قطعه کم دارند.
قاضی ناصر س��راج در رابطه با وضعیت خودروس��ازی و ش��کایت مردمی از 
بابت عدم تحویل به موقع آن گفت: ش��کایات س��یر نزولی دارد و این موضوع 

ادامه خواهد داشت.

وی ادام��ه داد:  اخی��راً جلس��ه ای با خودروس��ازان داش��ته ایم ک��ه البته از 
قطعه س��ازان نیز دعوت ش��ده که به همراه وزیر صنعت در این جلسه حضور 
یابند تا وضعیت موجود بررس��ی شده و ببینیم مشکل کجاست و مقصر اصلی 

کیست.
قاضی سراج گفت: نتایج این بررسی ها تا هفته آینده به اتمام خواهد رسید 
و آن را اعالم می کنیم، چراکه می خواهیم براس��اس مستندات و توضیحات و 

شنیده های طرفین چاره کار را بیندیشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت:  در این بررسی ها باید ببینیم مشکل 
از بانک اس��ت یا از خود قطعه س��ازان؛ اگر خودرو هایی که داریم را با قطعات 
یدکی که مانده تولید کنند، مش��کلی در بازار خودرو نخواهیم داش��ت این در 
حالی اس��ت که اکنون ۱60 هزار خودرو داریم ک��ه هر کدام یک یا دو قطعه 

کم دارند.

پیش فروش خودرو بدون پیش بینی احتمال اعمال تحریم ها صحیح نبود

قاضی سراج: 160 هزار خودرو به دلیل کمبود قطعه انبار شدند
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آمارهای بین المللی نشان می دهد که ایران از نظر کلی مهاجرت نیروی انسانی 
و فرار مغزها دیگر در جمع ۳0 کش��ور مهاجرفرس��ت دنیا نیست و همچنین در 
جمع ۲0 کش��ور اولی که دانشجویان ش��ان به دیگر کشورها مهاجرت می کنند 

قرار ندارد. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری به 
نق��ل از »مرکز رصدخانه مهاج��رت ایران«، چند 
سالی اس��ت که آمارهای نادرس��ت، غیررسمی و 
اغراق شده درباره مهاجرت دانشجویان، نخبگان و 
ایرانیان غیرمقیم س��اکن خارج از کشور از سوی 
منابع غیرمعتبر ارائه می شود. بخش قابل توجه این 
اخبار کذب، عمدتا براساس یک گزارش غیررسمی 
منتس��ب به صن��دوق بین المللی پ��ول بازتولید 
می  شود، در حالی که چنین گزارشی منتشر نشده 
و اصطالح »فرار مغزها« را به کش��ورمان نس��بت 
می دهند که چنین پدیده ای وجود خارجی ندارد. 
تازه ترین آمارهای »یونس��کو« به عن��وان نهادی 

رس��می و بین المللی نش��ان می دهد وضع کشورمان از لحاظ نرخ مهاجرت کلی 
و همچنین دانشجویی، وضع مطلوبی نسبت به سایر کشورها است. این روند در 
سال های اخیر نیز روندی رو به بهبود داشته است و رشد ایران ایران در بازگشت، 

حفظ و ماندگاری سرمایه های انسانی جوان و خالقش را نمایان می سازد. گزارش 
»یونس��کو« در س��ال ۲0۱۹  نشان می دهد، ایران در س��ال ۲0۱۱ دوازدهمین 
کش��ور اعزام کننده دانشجو بوده، این روند در س��ا ل های بعد بهبود یافته است. 
به گونه ای که س��ال ۲0۱6 ایران از لحاظ ارسال 
دانشجو در جایگاه هجدهم قرار گرفت. همچنین 
نرخ رشد تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور 
در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار پایین تر 
اس��ت. این نرخ رش��د در ایران ۴درصد است در 
صورتی که بخش قابل توجهی از سرمایه انسانی 
کشورهایی همچون عربستان و پاکستان به دیگر 
کش��ورها می روند، به طوری که مهاجرت این دو 
کش��ور به ترتی��ب ۷۴درصد و ۳۳درصد رش��د 
داش��ته اس��ت. همچنین این آمار بیان می کند 
افزایش سهم دانشجویان بین المللی در برخی از 
کشورها همچون بنگالدش، قزاقستان و اوکراین 
بسیار باال و بیش از ۱00درصد است. کشورهای 
چین )۸۷0 هزار( و هند  )۳00 هزار( به عنوان اعزام  کننده های اصلی دانشجو در 
دنیا تلقی می ش��وند که جمعیت دانشجوی خارج از کشور آنها در بازه ۲0۱۱ تا 

۲0۱6 به ترتیب ۳۲ و ۴6درصد افزایش داشته است.

نشس��ت های پرس��ش و پاسخ و جلس��ات رایگان مش��اوره حضوری یکی از 
اقدامات برای توانمندس��ازی شرکت های دانش بنیان است. با توجه به ضرورت 
آش��نایی این ش��رکت ها با موضوعات مختل��ف و مرتبط با فعالیت های ش��ان، 

برگزاری این نشس��ت ها عالوه بر استان تهران 
در سایر استان ها نیز آغاز شد.

 به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری خدمات 
توانمندس��ازی و تجاری س��ازی را ب��ه منظور 
تقویت و توس��عه کس��ب و کار به شرکت های 

دانش بنیان ارائه می دهد.
 یکی از خدمات مهم در این راس��تا برگزاری 
نشس��ت های پرسش و پاسخ به منظور آشنایی 
با س��ازوکارهای اجرایی دس��تگاه های مختلف، 
آش��نایی با مهارت ه��ای بنگاه داری، پاس��خ به 

س��واالت، رفع ابهامات و چالش های ش��رکت های دانش بنیان است که تاکنون 
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیش از ۵0 نشست در موضوعات 
مختلف برگزار ش��ده اس��ت. برگزاری این نشس��ت ها محدود به استان تهران 

بود، اما با حمایت مرکز ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان ای��ن امکان برای 
سایر اس��تان ها نیز فراهم شده است تا با برگزاری نشست های مختلف فعالیت 

شرکت ها را با رفع ابهامات و پرسش های آنها گسترش دهند.
 در این راستا نخس��تین نشست پرسش و 
پاسخ استانی در شهر شیراز با موضوع تکمیل 
اظهارنام��ه مالیات��ی و معافیت ه��ای مالیاتی 
ش��رکت های دانش بنی��ان و پارک های علم و 
فناوری ام��روز برگزار خواهد ش��د و اعضای 
ش��رکت های دانش بنیان می توانند از تخفیف 
۱00درص��دی حض��ور در ای��ن نشس��ت ها 

استفاده کنند.
 نشس��ت های پرسش و پاسخ در حوزه های 
مختلف همچ��ون حقوق��ی، مالیات��ی، بیمه 
تامین اجتماعی و  گمرک و واردات در س��ایر 
استان ها به صورت مداوم  و رایگان به منظور 
توانمند سازی کس��ب و کارهای دانش بنیان 
و فناور برگزار می ش��ود. پیش از این نیز مرکز مش��اوره استانی به منظور ارائه 
مش��اوره حضوری به ش��رکت های دانش بنیان در اس��تان اصفه��ان و فارس با 

حمایت مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان راه اندازی شده است.

فعالیت دانش بنیان ها در استان ها شتاب می گیردرتبه ایران در حفظ و ماندگاری سرمایه های انسانی بهبود یافته است

»مجم��ع جهانی اقتصاد« موس��وم به »اجالس تابس��تانی داووس« 
در حال��ی روز چهارش��نبه در ش��هر دالیان در ش��مال ش��رق چین با 
محور »جهانی ش��دن در عص��ر نوین« پایان یافت ک��ه به مدد حضور 
»محمد ج��واد جهرم��ی آذری« وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات، به 
فرصت��ی برای ط��رح دس��تاوردهای جوانان ایران��ی در مجامع جهانی 

تبدیل شد.
به گزارش ایرنا، نزدیک به ۲هزار نفر از سیاس��تمداران و مس��ئوالن 
رده باالی کش��ورهای مختل��ف جهان، محقق��ان، صاحب منصبان امور 
تجاری و اقتصادی و نمایندگان رسانه های بیش از ۹0 کشور جهان در 

این اج��الس بزرگ اقتصادی 
حضور داش��تند از ایران هم 
آذری جهرمی«  »محمدجواد 
وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالعات جمهوری اس��المی 

ایران حضور داشت.
فناوری  و  ارتباط��ات  وزیر 
اطالع��ات در گف��ت و گ��و 
ب��ا ایرنا، با اش��اره ب��ه دالیل 
حضورش در اجالس تابستانه 
مجمع جهانی اقتصاد در پکن 
گفت: مطرح کردن دس��تاورد 
جوان��ان ایران��ی در مجام��ع 
جهان��ی، یکی از دالیل اصلی 

شرکت در این نشست بود.
او گفت در اجالس تابستانه 
مجم��ع جهان��ی اقتص��اد در 
دالیان چین، در یک نشست 
علم��ی حضور پی��دا کردم و 
با اش��اره به رش��د چشمگیر 
در  اس��تارت آپ  شرکت های 
ای��ران و نیز زیرس��اخت های 
ارتباطات و فناوری اطالعات، 
به س��واالت حضار نیز پاسخ 
دادم. موفقیت در عصر نوین 

جهانی ش��دن موضوع و دس��تور کار اصلی اجالس بود این بار همایش 
با موضوعات مختلفی از جمله جنگ های تجاری، اختالفات اقتصادی، 
یکجانبه گرایی و جهانی شدن و راهکارهایی برای برون رفت از مشکالت 

و چالش های تجاری کشورها برگزار شد.
بی��ش از ۷0درص��د از ش��رکت کنندگان در اج��الس امس��ال ک��ه 
سیزدهمین دوره آن محسوب می شود، از کشورهای دیگر آمده بودند و 
این نشان دهنده اقبال عمومی از این نشست بزرگ تابستانی اقتصادی 
اس��ت و در عین حال برای چین یک موفقیت محس��وب می ش��ود که 

توانسته است کشورها را حول محور جهانی شدن گردهم جمع کند.
کش��ورهای مختلف از جمله سرمایه گذاران درباره راه های برون رفت 
از مش��کالت موجود، گری��ز از تنش های فزاینده اقتص��ادی، مقابله با 
یکجانبه گرایی و مساعدت به چندجانبه گرایی و مناقشات تجاری میان 

کشورها با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

دورنمای اقتصادی چین، سیاس��ت جدید چین درباره ش��رکت های 
خارجی، تغییر زمینه های سرمایه گذاری چین همچنان موضوعات داغ 
بحث در این دور مجمع داووس بود چین در این نشس��ت از گسترش 
دره��ای باز و پایبندی ب��ر اصالحات خبر داد که با واکنش مثبت همه 
طرف ها مواجه ش��د اکثر مهمان��ان حاضر به نیروی محرکه چین برای 
رش��د اقتصاد جهان��ی و طرح های چین برای حل مس��ائل بین المللی 

اذعان و نسبت به آنها امید و انتظارات فراوانی ابراز کردند.
در حاش��یه ای��ن نشس��ت بی��ش از ۲00 س��مینار و نشس��ت و 
گردهمایی های کوچک تر در حاش��یه این اجالس س��االنه برگزار شد 
و ده ه��ا گزارش و بیانیه پیرو 
این نشس��ت ها منتش��ر شد. 
نشس��ت س��االنه تابس��تانی 
داووس چین از س��ال ۲00۷ 
می��الدی در ش��هرهای تیان 
جی��ن و دالیان برگزار ش��ده 

است.
»نین��گ گائ��و نین��گ« از 
گ��روه اتاق  ه��ای اقتص��ادی 
وضعیت  ک��ه  می گوید  چین 
در جهان اقتصاد نگران کننده 
دس��ته بندی های  اس��ت 
اقتصادی و حمایت گرایی های 
تج��اری یکجانبه مانند خوره 
ب��ه ج��ان اقتص��اد و تجارت 

بین المللی افتاده است.
او می افزای��د ک��ه در ای��ن 
و  ش��رکت ها  ک��ه  ش��رایط 
تج��ارت  دس��ت اندرکاران 
بین المللی ب��ه چین آمده اند 
و  ش��رکت ها  اس��ت  الزم 
موسسات چینی نیز چالش ها 
را ب��ا آنها در می��ان بگذارند 
دنیا ب��ه راهکارهای جدیدی 
ب��رای برون رفت از تنش های 
اقتص��ادی نیاز دارد. »ج��و مین«، رئیس بخ��ش تحقیقات ملی چین 
گفت که در این نشس��ت اصلی و س��مینارهای حاش��یه درباره مسائل 
مختل��ف از جمله زنجیره ه��ای تولیدات صنعتی و ه��وش مصنوعی و 

فناوری های پیشرفته نیز مباحثی مطرح شد.
ب��ه رغم وجود چالش ه��ای تجاری فراوان، برگ��زاری این همایش و 
حضور ش��مار گسترده ای از سیاستمداران و مس��ئوالن امور اقتصادی 
کش��ورهای مختل��ف در چین نویدبخ��ش و امیددهنده ب��رای حل و 
فصل اختالفات اس��ت و اینکه بتوان فرآیند جهانی شدن را با مشارکت 

کشورها به پیشبرد و در خدمت بشریت بود.
برگزاری اج��الس پس از اینکه چین و آمریکا توانس��تند به توافقی 
برای ازس��رگیری مذاک��رات تج��اری در آینده نزدیک دس��ت یابند، 
باعث اهمیت مضاعف آن ش��ده اس��ت و یکی از بزرگترین هیات های 

شرکت کننده در این نشست از کشور آمریکا بود.

 داووس تابستانی چین
فرصتی برای طرح دستاوردهای جوانان ایرانی

دریچــه

حمی��د مهدوی گفت وقتی آدم ها از جایی دست ش��ان کوتاه می ش��ود، برای تأمین 
نیازشان به جاهای دیگر رجوع می کنند و این طبیعی است، از نظر چرخه اقتصادی نیز 
وقتی ما نتوانیم راحت خرید خود را از اروپا و س��ایر کشورها انجام دهیم، متکی به این 
می شویم که نیاز خود را از داخل تأمین کنیم. به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: اما چیزی 
که در کنار ش��رایط ایجادش��ده از تحریم وجود دارد و واقعیت اس��ت، اینکه در چرخه 
تولید همه چیز یکجا قابل تأمین نیس��ت. یکسری مواد اولیه، آزمایش ها، استانداردها و 

ارتباطات و گردش پول باید به واسطه مراودات با سایر کشورها تأمین شود.
مهدوی ادامه داد: بنابراین در بحث تحریم مش��کلی که از لحاظ گردش مالی و پول 
برای کش��ور ایجاد می شود، برای سایر ش��رکت های تولیدکننده اعم از دانش بنیان ها و 

شرکت های صنعتی بزرگ نیز این مشکل وجود دارد.

با حمایت از دانش بنیان ها، تحریم ها 
به فرصت تبدیل می شود

یکشنبه
16 تیر 1398

شماره 1345
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معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانش��گاه آزاد اس��المی گفت نخس��تین 
دانش ش��هر این دانشگاه با رویکرد شهر هوش��مند در واحد نجف آباد تأسیس 

می شود.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، دکت��ر روح اهلل دهقان��ی 
فیروزآبادی در بازدید از دانش��گاه آزاد اس��المی 
واحد نجف آباد، اظهار داشت: فرصت های منحصر 
به ف��ردی در این دانش��گاه وج��ود دارد و واحد 
نجف آب��اد یک��ی از واحدهای ویژه دانش��گاه آزاد 

اسالمی است.
وی ب��ا تأکید بر لزوم حرکت به س��مت نس��ل 
سوم دانش��گاه ها، افزود: برای دس��تیابی به نسل 
سوم دانشگاه، باید فضایی ایجاد کنیم که اعضای 
هیأت علمی، کارکنان و دانش��جویان به این باور 
برس��ند که در دانش��گاه س��هم دارند. باید نقاط 
ضعف و قوت را بشناس��یم و نگاهی سیس��تمی و 

کالن به حوزه فناوری و نوآوری داشته باشیم.
دکت��ر دهقانی فیروزآب��ادی افزود: بای��د نیازهای جدید جامعه و کش��ور را 
شناس��ایی کنیم و براساس این ش��ناخت به بازتعریف نقش و جایگاه دانشگاه 
برس��یم. در این راس��تا قرار اس��ت نخستین دانش شهر دانش��گاه آزاد اسالمی 

در کش��ور با رویکرد شهر هوش��مند، به منظور استقرار مراکز رشد و واحدهای 
فناور و ایجاد پارک های علم و فناوری، مجتمع های صنفی و خدماتی در واحد 

نجف آباد تأسیس شود.
پیشگامی دانشگاه آزاد در دانشگاه های نسل 

سوم و کارآفرین
دکتر دهقانی فیروزآبادی همچنین در بازدید 
از مراکز تحقیقاتی دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان )خوراس��گان(، گفت: امروز نیازمند آن 
هستیم تا به دور از هر گونه شعار و بزرگنمایی 
شناخت خود نسبت به نقاط ضعف و قدرت مان 
را واقع��ی کنی��م و براس��اس نق��اط ق��وت و 
توانمندی های م��ان برنامه ری��زی و پی��ش روی 

کنیم.
وی اظهار داش��ت: دانش��گاه های نس��ل اول 
آموزش مح��ور بودند و افراد ب��ا گرفتن مدرک 
مشغول به کار می شدند؛ در نسل دوم، دانشگاه 
به س��مت پژوهش محور بودن س��وق یافت و در نس��ل س��وم، کارآفرینی محور 
فعالیت های دانشگاه شد و امروز در حال گذر از نسل سوم به چهارم دانشگاه ها 

هستیم، نسلی که در آن، دانشگاه جامعه را هدایت می کند.

مع��اون درم��ان وزارت بهداش��ت از ابالغ آیین نامه ش��رکت های تس��هیلگر 
گردش��گر س��المت خبر داد و گفت اگر فرآیند گردش��گری سالمت در کشور 
به خوبی مدیریت ش��ود، س��بب ارائه خدمات باکیفیت و اس��تاندارد از س��وی 

مراکز درمانی و کسب اعتماد در بیماران خارجی 
می شود. به گزارش ایسنا، دکتر قاسم جان بابایی 
در ویدئوکنفرانس��ی که با محوریت گردش��گری 
س��المت در مراک��ز درمانی و ش��یوه اخذ مجوز 
جهت پذیرش بیماران خارجی با حضور معاونین 
درمان و مس��ئوالن ادارات ص��دور پروانه و دفاتر 
توریسم سالمت معاونت درمان دانشگاه های علوم 
پزشکی کش��ور برگزار شد، افزود: متاسفانه پیش 
از این، حوزه گردشگری سالمت با دالالنی مواجه 
ب��وده که با توجیه مالی و به دلیل کس��ب س��ود 
هنگفت، بیماران را از کانال های نامشخصی وارد 
کش��ور کرده و به مراکز درمانی که حتی حداقل 
نیازهای یک گردش��گر س��المت را ندارند، ارجاع 

می دادند.
وی افزود: همچنین عدم ساماندهی حوزه گردشگری به صورت سیستماتیک 
در کش��ور موجب شده بود گردشگری سالمت موفقیت چندانی نیابد، اما امروز 

از طریق ابالغ آیین نامه ش��رکت های تس��هیلگر گردشگر س��المت، امکان این 
حوزه فراهم خواهد شد.

معاون درمان وزارت بهداش��ت تاکید کرد: س��رمایه پزشکی کشور محصول 
س��ال ها ت��الش جامعه پزش��کی اس��ت. ایران 
جایگاه بس��یار مناس��بی در ح��وزه بین المللی 
از لحاظ پزش��کی و دارا ب��ودن تکنولوژی های 
به روز دارد و در زمینه هایی همچون ناباروری و 
پیوند عضو، یکی از سرآمدترین کشورهای دنیا 
محسوب می شود. وی گفت: از جمله اقدامی که 
سال گذشته در زمینه تسهیل امور گردشگری 
صورت گرفت، تعیی��ن تعرفه و نحوه تبادل ارز 
بوده است. براس��اس تفاهم نامه با بانک مرکزی 
تمام��ی بانک های موج��ود در مراک��ز درمانی 
می توانند به عنوان فرآین��د، تبدیل ارز را برای 

بیماران خارجی انجام دهند.
ج��ان بابایی درخصوص عملکرد دانش��گاه ها 
در این حوزه افزود: دانش��گاه ها در راستای ارتقای خدمات گردشگری سالمت 
موظفند از تمام پتانس��یل خود بهره گیرند و بهترین مراکز و پزش��کان را برای 

ارائه خدمات به بیماران خارجی مشخص کنند.

ابالغ آیین نامه شرکت های تسهیلگر گردشگر سالمتاولین دانش شهر دانشگاه آزاد تأسیس می شود

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت برخورداری 
از سواد دیجیتالی و فضای مجازی باید در کشور نهادینه شود تا شاهد 

حفظ امنیت سیاسی و اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور باشیم.
به گزارش ایرنا، دکتر ابوالحسن فیروزآبادی در نشست شورای اداری 
اس��تان قزوین افزود: آگاهی و س��واد دیجیتالی عامه مردم در کشور را 

باید ارتقا دهیم تا مورد سو ءاستفاده بیگانگان قرار نگیریم.
وی به ظرفیت های اقتصادی فضای مجازی اش��اره کرد و گفت: این 
فضا فرآیند جهانی شدن و جهانی سازی را دنبال می کند و بازیگران آن 
به دنبال سلطه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر کاربران خود هستند.
دبیر ش��ورای عالی و رئیس مرکز فضای مجازی با بیان اینکه فضای 

مج��ازی ب��ا ایج��اد ارتب��اط 
ش��بکه ای بین م��ردم پایه و 
بس��تر تح��والت اجتماعی را 
پدی��د آورده اس��ت و ق��درت 
ن��رم مبتنی بر اقناع اجتماعی 
در آن دنبال می ش��ود، افزود: 
این قدرت ن��رم در پی ایجاد 
پول��ی  جدی��د  س��اختارهای 
ب��ه  ورود  حت��ی  و  مال��ی  و 
عرصه ه��ای نوی��ن خدمات��ی 
اس��ت و در چنی��ن فضای��ی 
باید توجه داش��ت که نیازمند 
خصوصی  حری��م  بازتعری��ف 

افراد و شهروندان هستیم.
بخ��ش  در  فیروزآب��ادی 
از صحبت های خود  دیگ��ری 
ش��بکه های  داش��ت:  اظه��ار 
پیام رس��ان مقدم��ه و بس��تر 
الزم را برای پیش��برد اهداف 
بازیگ��ران فراه��م می کنن��د، 
بنابرای��ن تاکی��د بر اس��تفاده 
بوم��ی  توانمندی ه��ای  از 
در ای��ن عرص��ه ای��ن اس��ت 
ک��ه م��ا در آین��ده تبدیل به 
بردگان اقتص��ادی بیگانگان و 

اجراکننده بی چون و چرای برنامه های آنان نباشیم.
این مس��ئول با بیان اینکه ایجاد اش��تغال به روش های سابق بسیار 
هزینه بر اس��ت و در برخی اوقات باید برای اش��تغال زایی هر فرد بین 
۳ تا ۷ میلیاد ریال س��رمایه گذاری کرد، افزود: اش��تغال زایی در بستر 
فضای مجازی با هزینه بسیار ارزان امکان پذیر است و باید از این بستر 
و فرصت ب��ا بهره گیری از توانمندی های بوم��ی و فناوری های داخلی 

استفاده کنیم.
فیروزآب��ادی ب��ا بی��ان اینک��ه اتفاقات خوب��ی در کش��ور در زمینه 
اس��تارت آپ ها و فعالیت های اقتص��ادی دیجیتالی و فع��ال در عرصه 
فضای مجازی پدید آمده اس��ت که ما را به آینده خوش��بین می سازد، 
افزود: ش��اهد توس��عه برنامه ها و اپلیکیش��ن های ایرانی هس��تیم که 

بیگانگان نمی توانند آنها را تحت مدیریت خود قرار دهند.
وی، فضای مجازی را یک تحول عصری دانس��ت و گفت: این حوزه 

همه شئون و بخش های زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار داده است، 
ب��ه گونه ای ک��ه ۴میلیارد نفر از ۷میلیارد نف��ر جمعیت جهان به طور 

مستقیم به این فضا دسترسی دارند.
دبیر ش��ورای عالی و رئیس مرکز ملی فض��ای مجازی با بیان اینکه 
سرعت و شدت تحوالت در عصر فضای مجازی باالست، ادامه داد: این 
فضا تعریف مرزهای سیاس��ی متفاوت کرده است و در حوزه حکمرانی 

سرزمینی و مفهوم دولت-ملت تفاوت ایجاد کرده است.
وی اظهار داش��ت: در قالب فضای مجازی ش��اهد اجتماع و ارتباط 
مردم و اش��یا و همچنین ظه��ور فناوری های اجتماع��ی مانند هوش 
مصنوعی که به دنبال بهینه س��ازی س��لطه انس��ان بر طبیعت اس��ت، 

هستیم.
فیروزآب��ادی با بیان اینکه 
پنج شرکت بزرگ دنیا امروز 
ش��رکت های فعال در حوزه 
مج��ازی هس��تند،  فض��ای 
اف��زود: دارای��ی و امکان��ات 
این ش��رکت ها زمین و دالر 
نیست بلکه فناوری اطالعات 

است.
ای��ن مس��ئول ب��ا اش��اره 
ب��ه اینک��ه فض��ای مجازی 
را  دولت ه��ا  حاکمی��ت 
داده  ق��رار  تحت الش��عاع 
ای��ن  در  گف��ت:  اس��ت، 
و  هنجارگ��ذاری  فض��ا 
اس��تانداردگذاری دیگر تنها 
در اختیار حاکمیت ها نیست 
و جامع��ه مدن��ی و نخبگان 
مش��ارکت  آن  در  اجتماعی 
دارن��د و در آین��ده نیز این 
تحول به حوزه قانون گذاری 

وارد می شود.
اقتص��اد  فیروزآب��ادی 
پلتفرم��ی را محصول فضای 
مجازی دانس��ت و گفت: در 
چنی��ن اقتصادی افراد و کش��ورها دیگر مالکی��ت کامل بر محصوالت 
خریداری ش��ده ندارند بلکه این ش��رکت ها هس��تند میزان مالکیت را 
تعیین می کنند و در اصل مالکیت ها ش��رطی است که نمونه آن را در 

گوشی های هوشمند و اپلیکیشن ها شاهد هستیم.
دبیر ش��ورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کش��ور با بیان 
اینک��ه در چنین فضایی نیازمند بازتعریف دولت و حاکمیت هس��تیم، 
گف��ت: در این فضا دولت ها نقش پاس��بان های محلی پیدا می کنند و 

نقش زیادی در تحوالت عرصه های مختلف ندارند.
وی ب��ا بیان اینکه برخی تحوالت این عرص��ه )فضای مجازی( ذاتی 
اس��ت و بخش دیگر هم در قالب پروژه است که توسط بازیگران خاص 
به ویژه آمریکا دنبال و پیگیری می ش��ود، گفت: آن دس��ته از تحوالت 
ذاتی را بای��د پذیرفته اما در تحوالتی که بازیگران می خواهند برای ما 

رقم زده و تعیین کنند، نباید همه چیز را به آسانی بپذیریم.

بزرگ ترین طالق توافقی دنیا دسـت کم تا همین فردا نهایی می شود و 
به موجب آن جف بزوس می پذیرد که 4درصد از سـهامش در آمازون را 

به همسرش مکنزی بزوس بدهد.
به گزارش دیجیاتو، انتقال این سهام نیز که گفته می شود ارزشی برابر 
بـا 38 میلیارد دالر دارد با امضای یکی از قضات آمریکایی نهایی خواهد 

شد و به این ترتیب مکنزی بزوس صاحب ثروتی هنگفت می شود.
بـا امضای ایـن توافق خانم بزوس کـه حاال 49 سـال دارد و در زمینه 
نویسـندگی فعالیت می کند به چهارمین زن ثروتمند دنیا بدل می شـود. 
البتـه او چنـدی پیش وعـده داد که دسـت کم نیمی از این ثـروت را به 
خیریـه کمک کند. خانـم بزوس با امضای نامه ای اعـالم کرد که به طرح 
بشردوسـتانه وارن بافت و بیل گیتس )موسس مایکروسافت( موسوم به 
بیانیه بخشـش ملحق می شـود که هدف از ایجاد آن تشویق ثروتمندان 

جهان به بخشش دست کم نیمی از ثروت شان به خیریه است.
جف و مکنزی در سال 1993 و درست یکسال قبل از راه اندازی آمازون 
با هم ازدواج کردند. بزوس در ابتدا کار و کاسـبی اش را در گاراژ خانه اش 

واقع در سیاتل شروع کرد.
اما جالب است بدانید که جف بزوس با وجود انتقال مقدار قابل توجهی 
از ثروتش به همسر سابق خود همچنان با در اختیار داشتن ثروتی معادل 
بـا 118 میلیـارد دالر عنوان ثروتمندترین فرد دنیـا را در اختیار خواهد 
داشـت. او همچنیـن پیمان بخشـش را امضا نکرده و پیشـتر 2میلیارد 
دالر )کمتـر از 2درصـد( از ثروت خود را به صنـدوق Day One بزوس 
بخشـید که هدفش کمک به افراد بی خانمان و بهبود آموزش کودکان در 

خانواده های کم درآمد است.
در هـر حال بزوس بعد از شـنیدن خبر پیوسـتن همسـرش به پیمان 

بخشش با انتشار توییتی به او تبریک گفت و چنین نوشت:
مکنزی قرار است کار بشردوستانه فوق العاده، عقالنی و موثری را انجام 

دهد و من به او افتخار می کنم. نامه او بسیار زیباست. آفرین مکنزی!

رئیس مرکز ملی فضای مجازی

برخورداری از سواد دیجیتالی باید در کشور نهادینه شود

گران ترین طالق توافقی دنیا

 بزوس 3۸ میلیارد دالر
به همسر سابقش می دهد

یادداشـت

مدیرکل بانوان و خانواده اس��تانداری چهارمحال و بختیاری، آموزش را حلقه مفقوده 
کارآفرینی در جامعه به ویژه در بین بانوان دانس��ت و گفت آموزش به ویژه در روستاها 

می تواند بسیاری از موانع کارآفرینی را برطرف کند.
به گزارش ایرنا، مرضیه جلیل پور در نشس��ت شورای توسعه و تعاون بانوان کارآفرین 
اس��تان افزود: اهمیت مباحث کارآفرینی بر کس��ی پوشیده نیس��ت و این مهم یکی از 
مهمتری��ن منویات مقام معظم رهبری اس��ت، زیرا ایش��ان همواره بر ایجاد اش��تغال و 

کارآفرینی در راستای کشف گنجینه استعدادهای انسانی تاکید دارند.
وی با تاکید بر فعالیت موثر بانوان در مناس��بات اجتماعی و اقتصادی کشور، تصریح 
ک��رد: موفقیت زنان در جوامع نه تنها س��بب س��ودهای اقتصادی می ش��ود بلکه منافع 

اجتماعی و فرهنگی هم با خود به دنبال دارد.

 آموزش به زنان موانع کارآفرینی را
رفع می کند



اخیرا یک مطالعه از سوی گروه مشاوره بوستون )BCG( و گوگل تاثیر 
 AutoPilot مثبت بازاریابی داده محور را تایید کرده است. ما در موسسه
از مدت ها قبل نسبت به تاثیرگذاری این الگو آگاهی داشتیم. بر این اساس 
بازاریابی داده محور به برندها در راس��تای دس��تیابی به نتایج بهتر کمک 

می کند.
این مطالعه مشترک گروه مشاوره بوستون و گوگل ۲00 مورد تبلیغاتی 
ش��رکت ها را مورد بررسی قرار داده است. همچنین با بیش از ۴0 کارمند 
این برندها نیز مصاحبه داش��ته اس��ت. هدف اصلی ای��ن تالش ها تعیین 
تاثیرگذارترین تالش ها در راستای دستیابی به موفقیت تبلیغاتی از سوی 
برندها بود. بر این اساس شرکت های عالقه مند به الگوی بازاریابی داده محور 
۱.۴ برابر دیگر ش��رکت ها در زمینه صرفه جویی مالی و دو برابر بیشتر در 
زمینه س��ودآوری موفقیت داش��تند. نکته جالب این مطالعه حضور فقط 
۲درصد برندهای عرصه کس��ب و کار در میان ش��رکت های عالقه مند به 
الگوی بازاریابی داده محور اس��ت. آیا شما نیز مایل به حضور در میان این 
برندها هستید؟ به منظور پیوستن به برندهای ۲درصدی حوزه کسب و کار 

به مطالعه این مقاله ادامه دهید. 
استفاده از تکنولوژی پیشرفته داده محور برای افزایش سودآوری

بخشی از مطالعه گروه مشاوره بوستون و گوگل مربوط به معرفی برترین 
برندها در زمینه استفاده از الگوی بازاریابی داده محور و ترغیب سایر برندها 
به اس��تفاده از آخرین تکنولوژی های این عرصه برای جمع آوری داده های 
کاربردی است. نکته جالب این پژوهش تاثیرگذاری استفاده از تکنولوژی  
پیش��رفته داده محور بر روی کارآمدی برندهاس��ت. به این ترتیب پس از 
گذشت چهار تا شش هفته تاثیر الگوی بازاریابی داده محور بر روی کسب و 
کار برندها کامال مشهود خواهد بود. به عبارت دقیق تر، پس از گذشت این 
بازه زمانی س��ودآوری و میزان فروش برندها تا ۵0درصد افزایش می یابد. 
نتیجه این الگوی بازاریابی مش��اهده ۳۳درصد رش��د در زمینه بازگش��ت 
سرمایه گذاری در زمینه تبلیغات از سوی برندهاست. همچنین این الگو بر 
روی کاهش میزان هزینه های تبلیغاتی برندها تا ۴۴درصد نیز تاثیر دارد. 
با توجه به آنچه گفته شد، الگوی بازاریابی فوق تاثیر انکارناپذیری بر روی 

سرنوشت برندها دارد. 
تکنولوژی به تنهایی موفقیت آفرین نیست

ام��روزه ابزارهای جذاب بس��یار زیادی در زمینه بازاریابی در دس��ترس 
برنده��ا قرار دارد. نکت��ه مهم در این میان توانای��ی موفقیت یک برند در 
زمینه اس��تفاده از تکنولوژی های جدید به ش��رط حض��ور افراد حرفه ای 
پش��ت این ابزارهاس��ت. متاسفانه امروزه ش��مار هرچه بیشتری از برندها 
موفقیت از طریق صرف بهره من��دی از تکنولوژی های بهتر را مدنظر قرار 

می دهند. به این ترتیب در عمل دیگر بهای چندانی به مهارت کارمندان و 
توانایی های آنها داده نمی ش��ود. واقعیت عرصه کسب و کار بیانگر ضرورت 
استفاده از نیروی کار حرفه ای در کنار بهره مندی از تکنولوژی های جدید 
است. مشکل بس��یاری از برندها دقیقا ناتوانی نیروی کارشان در استفاده 
مناسب از تکنولوژی های جدید عنوان می شود. در مرحله بعد، ما نیازمند 
یک اس��تراتژی دقیق هس��تیم. منظور من از استراتژی در اینجا اطالعات 
مناسب برای شکل دهی به نحوه استفاده از تکنولوژی موردنظر و همچنین 
س��اماندهی کمپین های برندمان در شبکه های اجتماعی است. نکته مهم 
در اینجا برای برند ما اس��تفاده از کارمندان ماهر و تصمیم گیری مناسب 
است. بدون تردید فرآیند تصمیم گیری مناسب بدون استفاده از نیروی کار 
ماهر امکان پذیر نخواهد بود. نهادینه سازی فرهنگ فعالیت داده محور بدون 
توجه به این نکات امکان پذیر نخواهد بود. در تحلیل نهایی ایجاد توازن و 
هماهنگی میان استفاده از تکنولوژی جدید، بهره مندی از کارمندان ماهر 
و پیاده  س��ازی الگوی بازاریاب��ی داده محور نتیجه نهایی تبلیغات برند ما را 

تعیین خواهد کرد. 
پیاده سازی تمرین های سازمانی و تکنیکی برای افزایش شانس 

موفقیت
مطالعه مورد بررس��ی ما در این مقاله بیانگر موفقیت بیش��تر برندهای 
فعال در زمینه پیاده سازی تمرین های کاربردی سازمانی و تکنیکی است. 
به این ترتیب نتیجه تبلیغات این برندها بس��یار بهتر از س��ایر رقبای شان 
خواهد بود. همانطور که پیش از این اشاره شد، شرکت های فعال در زمینه 
اس��تفاده از الگوی بازاریابی داده محور ۱.۵ برابر صرفه جویی مالی بیشتر و 
۲.۵ برابر س��ودآوری بیش��تر را تجربه می کنند. بدون تردید شروع فرآیند 
بازاریابی داده  محور از طریق تمرین های سازمانی و تکنیکی بسیار راحت تر 
و نتیجه بخش تر خواهد بود. بهترین تمرین ها در این میان بر روی ارتقای 
مهارت های تیمی شرکت یا تغییر استانداردهای موفقیت در عرصه کسب 
و کارمان تمرکز دارند. در مورد تغییر اس��تانداردها هدف اصلی ایجاد باور 
در میان اعضای شرکت مان مبنی بر امکان دستیابی به موفقیت های بیشتر 
در پی استفاده از الگوهای متفاوت بازاریابی )در اینجا بازاریابی دادهمحور( 

است. 
تعه��د به پیاده س��ازی تمرین های کاربردی در عرص��ه فعالیت برندمان 
به معنای تعهد به اس��تفاده از تکنولوژی های برت��ر و به روزترین اطالعات 
موج��ود خواهد بود. به عنوان مثال، ش��ما باید نس��بت به ترندهای حوزه 
وبالگ نویس��ی و نگارش مطالب تاثیرگذار در سایت برندتان و تاثیرش بر 
روی موفقیت بازاریابی حساس باشید. همچنین هوشیاری در زمینه تعیین 
اهداف مناس��ب برای ارزیابی نتیجه اقدامات تبلیغاتی برندمان نیز تمرین 
مناسبی محسوب می ش��ود. در بس��یاری از موارد برندها به دلیل ناتوانی 
در زمینه اس��تفاده از معیارهای مناس��ب برای ارزیابی نتیجه فعالیت های 
بازاریابی و تبلیغاتی شان در ادامه مسیر موفق خود دچار مشکل می شوند. 

در این میان امکان استفاده از اطالعات کارمندان برای ساماندهی بهتر امور 
وج��ود دارد، با این حال همیش��ه بر روی کم��ک  آژانس های تبلیغاتی 
حس��اب کنید. مزیت اصلی این آژانس ها ارائه آخرین اطالعات کاربردی و 
مهم در حوزه فعالیت برندمان است. به این ترتیب دیگر دچار سردرگمی 

برای یافتن آخرین ترندها نخواهیم شد. 
اهمیت تفکر بلندمدت

در نهایت، موفق ترین شرکت ها به خوبی نیاز به تفکر بلندمدت و ایجاد 
تغییرات مداوم را برای کسب موفقیت درک کرده اند. موفقیت طوالنی مدت 
فقط در صورت فعالیت تمام اعضای ش��رکت در راستای یک الگوی واحد 
امکان پذیر خواهد شد. اعضای شرکت باید در راستای تحقق اهداف واحد 
و تصمیم گیری براساس معیارهای مشترک فعالیت کنند. نکته مهم در این 
میان فعالیت تیم های مختلف ش��رکت در راستای کمک به یکدیگر است. 
مشکل اصلی بس��یاری از برندها عدم تفکر بلندمدت و یکپارچه تیم های 
مختلف است. به این ترتیب موفقیت هر بخش تقریبا هیچ تاثیر مثبتی بر 
روی بخش های دیگر در پی ندارد. وظیفه ما در اینجا تالش برای توس��عه 
فرهنگ هماهنگی و تصمیم گیری بهینه میان بخش های مختلف شرکت 

خواهد بود. 
اجازه دهید شرایط مناسبی را برای توضیح بهتر اهمیت تفکر بلندمدت 
در نظر بگیریم. فرض کنید ش��رکت ش��ما در آستانه اس��تفاده از نرم افزار 
تازه ای در زمینه خودکارسازی فرآیندهای کسب و کار است. بدون تردید 
ما بدون کمترین شناختی اقدام به استفاده از یک سیستم جدید نخواهیم 
کرد. بنابراین جس��ت وجوی ابزارهای مختلف و حتی امتحان آزمایش��ی 
برخ��ی از آنها طبیعی به نظر می رس��د. در این میان ضرورت مش��ورت با 
اعضای ش��رکت و مس��ئول های هر بخش موج��ب جمع بندی اطالعات و 
تصمیم گیری بهینه خواهد ش��د. این فرآیند یک نمونه آش��کار در زمینه 
تفکر بلندمدت اس��ت، چراکه تصمیم گیری مورد نظر فقط پس از بررسی 
تمام جوانب و ارزیابی تاثیر آن بر روی بخش های مختلف گرفته می شود. 
در سایر بخش ها نیز ضرورت توجه به تصمیم گیری های مختلف براساس 

الگوی تفکر بلندمدت ضروری است. 
شما نیز توانایی دستیابی به نتایج قابل توجه را دارید

اگر ش��رکت ش��ما براس��اس الگوی داده محور فعالیت بازاریابی خود را 
ساماندهی نمی کند، ش��ما در حال از دست دادن فرصت های بسیار عالی 
در زمینه توس��عه کس��ب و کار و موفقیت برندتان هس��تید. با استفاده از 
مزیت ه��ای الگوی بازاریاب��ی داده محور و همچنین توج��ه به نکات مهم 
پژوهش گروه مش��اوره بوس��تون و گوگل امکان ارتقای جایگاه برندمان و 
همچنین دس��تیابی به موفقیت های بیشتر در زمینه تبلیغات وجود دارد. 
مزیت اصلی این ش��یوه ام��کان تصمیم گیری های بهت��ر و بهبود کیفیت 

عملکرد برندمان خواهد بود. 
autopilothq :منبع

بیش از 100سوالی که باید هنگام طراحی 
وب سایت از خود بپرسید)4(

در مطالب پیشین به ۵0 سوال که باید در هنگام طراحی وب سایت 
از خودمان بپرسیم اشاره شد و حال به ادامه آنها می پردازیم.

۵۱.آیا فایل های مناسبی برای این بخش در اختیار دارید یا اینکه 
ساخت این محتوا در برنامه آینده  تان است؟

۵۲.چ��ه تعداد ویدئو ی��ا فایل صوتی افزوده و یا س��اخته خواهد 
ش��د؟ باید برای کلی��ه محتواهای مورد نیاز در س��ایت برنامه ریزی 

داشته باشید.
۵۳.آیا به ایجاد هرگونه سفارشی  س��ازی مثال بهینه س��ازی برای 

جست وجو یا بسته بندی سفارشی سازی شده احتیاج دارید؟
۵۴.آیا به قابلیت های چت آنالین نیاز خواهید داشت؟

۵۵.آی��ا هیچ فایل چندرس��انه ای یا اس��ناد pdf وج��ود دارد که 
نیاز باش��د در سایت گنجانده ش��ود یا اینکه باید چنین فایل هایی 
س��اخته شود؟ برخی از س��ایت ها کاتالوگ، دستورالعمل استفاده از 
محص��والت، رزومه ش��رکت و … را در قالب فایل پ��ی دی اف یا 
فیلم های آموزش در مورد محصوالت خود و … را در س��ایت قرار 
می دهند، که قبل از س��اخت وب س��ایت باید به تهیه آنها نیز توجه 

کرد.
۵6.آیا این موارد باید برای جس��ت وجو بهینه  سازی شوند؟ سئوی 

این فایل ها متفاوت از محتوای معمولی است.
۵۷.آی��ا بازدیدکنندگان تان نیازهای خاصی مثل فونت بزرگ تر یا 

صفحه خوان دارند؟
۵۸.آیا س��ایت تان باید به گونه  ای باشد که با گوشی موبایل هم به 

راحتی ) طراحی سایت واکنشگرا( قابل دسترسی باشد؟
۵۹.آیا هیچ گونه الزامات خاصی برای موبایل دارید؟

60.آیا سایت تان باید به وسیله چند زبان مختلف پشتیبانی شود؟ 
این مورد برای شرکت های بین المللی بسیار ضروری است.

6۱.آی��ا برای تجارت الکترونیک به سیس��تم کارت خرید احتیاج 
دارید؟ یکی از نیازمندی های سایت های فروش امکان برخورداری از 

سبد خرید و اتصال به درگاه های پرداخت الکترونیک است.
6۲.آیا در حال حاضر از سیستم خاصی استفاده می کنید؟

6۳.اگر بله آیا این سیستم به ارتقا )Upgrade( احتیاج دارد؟
6۴.آیا به سیس��تم مدیری��ت محتوا احتیاج داری��د؟ امروز وجود 
سیس��تم مدیریت محتوا )CMS( برای سایت ها الزم و ضروری به 

نظر می رسد که پیش از این به طور مفصل به آن پرداخته ایم.
 )CMS( 6۵.ترجی��ح می  دهید از کدام سیس��تم مدیریت محتوا
 WordPress، Joomla، اس��تفاده کنی��د؟ )ب��ه عن��وان مث��ال

Magento ،۵ Drupal، Concrete و …(
 CMS 66. اگ��ر ترجیح خاصی ندارید، آی��ا برای انتخاب بهترین
)سیستم مدیریت محتوا( که بتواند کلیه خواسته های تان را پوشش 

دهد به کمک احتیاج دارید؟
6۷. آی��ا به س��طوح چندگانه دسترس��ی نیاز داری��د؟ مثال اینکه 
کارمندان فروش تنها به بخش فروش سایت دسترسی داشته باشند 
و کارمن��دان بازاریاب��ی به بخش تهیه محت��وا و دریافت ایمیل های 

سایت و …
6۸. آی��ا احتیاج داری��د که فرآینده��ای تایید انتش��ار محتوا را 

مدیریت کنید؟
6۹. آیا س��ایت شما به بالگ یا تاالر گفتمان )Forum( احتیاج 

دارد؟
۷0. آیا کاربران به هر دلیلی به عضویت در س��ایت ش��ما احتیاج 
دارن��د؟ مثال بتوانند با عضویت در س��ایت و برخورداری از پروفایل 
از س��ایت ش��ما خرید انجام دهند یا به محتوای خاصی دسترس��ی 

پیدا کنند.
۷۱. اگر اینگونه است، چرا؟

۷۲. آیا به قسمت هایی که به وسیله پسورد محافظت شود احتیاج 
دارید؟ مثل پروفایل هر یک از مشتریان.

۷۳. چ��ه نوع محتوایی در مناطق محافظت ش��ده با پس��ورد قرار 
خواهد گرفت؟

 )Web Forms( ۷۴. س��ایت جدید ش��ما به چه تعداد فرم وب
احتیاج دارد؟ فرم وب یا WF قدیمی ترین مدل برای برنامه نویسی 
و طراح��ی صفحات وب به کمک رخ دادن رویدادها درون صفحه و 
سپس تصمیم گیری برای پاسخ و استخراج نتایج بر حسب آنهاست. 
مثل فرمی که برای ورود اطالعات تماس خود به سایت پر می کنید 
و این داده ها در دیتابیس ذخیره و برای مدیر سایت ایمیل می شود.

۷۵. هدف هر یک از آنها چیست؟
۷6. قصد دارید اطالعات ارسال ش��ده )مثل آدرس های ایمیل( را 
چگونه مدیریت کنید؟ همواره سیس��تمی ب��رای مدیریت داده های 
دریافتی داش��ته باشید تا بتوانید در زمان مناسب به درستی از این 

داده ها استفاده کنید.
۷۷. آی��ا ب��ه گزینه  های��ی که به وس��یله آن بت��وان مطالب را در 
 ،۱+ ،tweet، like ش��بکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت ) مثل

share و … ( احتیاج دارید؟
۷۸. آیا هیچ نرم  افزار کاربردی دیگری دارید که بخواهید با سایت 

ادغام کنید؟
۷۹. آنها را نام ببرید.

ادامه دارد ...
beloved.marketing :منبع

بررسی راه و چاه موفقیت در دنیای تبلیغاتBRANDکارگاهبرندینگ

طراح های تبلیغات حرفه ای چگونه نتایج قابل توجه کسب می کنند؟

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

به قلم: لیبی مارگو )کارشناس حوزه بازاریابی محتوایی(    
ترجمه: علی آل  علی  

یکشنبه
16 تیر 1398

شماره 1345



آموزش س��ئو و درک محتوای همیشه سبز برای سئوکاران و نویسندگان محتوا 
اهمیت بسیاری دارد. حتی برای مدیران و متخصصانی که می خواهند نیرو استخدام 

کنند نیز باید در نظر گرفته شود.
سئو سایت را می توان با تولید محتوای همیشه سبز آسان تر انجام داد زیرا این نوع 

محتوا بسیار به نظر گوگل و مخاطبان نزدیک است.
بسیاری از کارشناسان محتوای همیشه سبز را برای سئو سایت بسیار تاثیرگذار 
می دانند! ما می خواهیم موضوع محتوای همیشه سبز را از منظر تولید محتوا بررسی 

کنیم.
• من چطور می توانم مطمئن شوم محتوایی که ایجاد می کنم محتوایی همیشه 

سبز است؟
• من چطور می توانم با استفاده از این محتوا به سئو خودم کمک کنم؟

بررسی ماهیت محتوای همیشه سبز
ماهیت محتوای همیشه سبز، چیزی نیست که بتوان به صورت قطعی در رابطه 
با آن صحبت کرد زیرا تا حد زیادی این موضوع سلیقه ای است. به بیان ساده، این 
مقاله ها ) و البته، دیگر محتوایی که در دس��ترس هس��تند(، باید به صورتی باشند 
که در آینده نیز کاربرد داش��ته باشند. شما باید موضوعی را برای محتوای خودتان 

انتخاب کنید که در هفته ها، ماه ها و حتی سال های بعدی نیز مفید باشد.
شاید برای شما سوال پیش بیاید که چه موضوعی مناسب است؟

 نکته مهم: اولین مس��ئله ای که برای موضوع خود باید در نظر بگیرید مس��تقل 
از زمان بودن اس��ت )Timeless( و دومین نکته جامع بودن محتوا است شما باید 
مفهوم را در این نوع محتواها بیان کنید و فقط به تعریف ساده ای از مبحث نپردازید.

با در نظر داشتن این موضوع، فکر می کنم ما نباید محتوای همیشه سبز را نسبت 
به محتوایی مانند اخبار دقیق جدا بدانیم. بلکه، ما باید ببینیم که محتوای همیشه 
سبز از نظر پتانسیل تاثیر در آینده، در چه شرایطی قرار دارد – یعنی مثال محتوایی 
که به صورت نشر اخبار است شاید پتانسیل کمی برای تاثیر در آینده داشته باشد، 
اما محتوایی که حالت آموزش��ی دارد، این پتانس��یل را دارد که در آینده نیز مورد 

استفاده کاربران قرار بگیرد.
راهنمای مبتدیان و راهنمای آموزشی نحوه انجام کار

راهنمای انجام کار و راهنمای مبتدیان، نمونه های بسیار خوبی از محتوای همیشه 
سبز هستند. این محتواها، منابع آموزشی بسیار مفیدی هستند که باعث می شوند 
س��ایت ش��ما اعتبار داشته باش��د و به بازدیدکنندگان نیز اطالعات مفیدی را ارائه 

می کنند.
این محتوا، محتوای همیشه سبز نامیده می شود به دلیل اینکه افراد همیشه در 
جست وجوی آنالین خودشان به دنبال این دسته از منابع هستند – گاهی این افراد 
مبتدی هس��تند، گاهی دانش متوسط داشته و گاهی نیز در آن زمینه حرفه ای به 

شمار می آیند.
بعضی از محتوای خاص نحوه انجام کار، نسبت به دیگر موارد پتانسیل بیشتری 
دارند زیرا افراد بیش��تری با مهارت های مختلف می توانند از این مقاله ها در دفعات 

مختلف، استفاده کنند.
به عنوان مثال، پختن نان ممکن اس��ت یک مهارتی مس��تقل از زمان باش��د به 
خصوص در مقایس��ه با مهارتی مانند اس��تفاده کردن از مایکروسافت اکسل ۲0۱6 
– اما راهنمای جامعی در رابطه با مایکروس��افت اکس��ل احتماال می تواند پتانسیل 

بیشتری برای جذب مخاطب در آینده داشته باشد.
بعضی موضوعات دیگر، پتانسیل کاربردی بیشتری دارند

حتی در صورتی که موضوع محتوای شما به نظر نسبت به گذشت زمان حساس 

اس��ت، یک محتوا را می  توان به صورتی نوش��ت که حتی با گذشت زمان نیز ارزش 
خودش را حفظ کند.

محتوایی که در رابطه با گرایش های فعلی نوش��ته می ش��وند به نظر با گذش��ت 
زمان ارزش ش��ان کم می ش��ود، ام��ا در صورتی که در این محت��وا داده  هایی با بازه 
زمانی گس��ترده بررسی شده باش��ند، این محتوا می تواند پتانسیل کاربردی زیادی 
داش��ته باشد و یا در صورتی که به روز رسانی بر روی داده های موجود خیلی سریع 
ارائه نش��ود، این محتوا می تواند برای مدت زمان طوالنی تری کاربرد داش��ته باشد. 
ارزیابی ه��ای دقیق و ی��ا رخدادهای خبری را می توان با اس��تفاده از همین روش، 

پتانسیل کاربردی بیشتری داشته باشند.
محتوای تالیفی ) مانند نمونه هایی از روش های مناس��ب و یا غیرمناس��ب برای 
اجرای یک کار( نیز ممکن است از نظر زمانی حساس باشند، اما در صورتی که با در 
نظر داشتن زمینه  های تاریخی گسترده تر نوشته شوند، می توانند پتانسیل کاربردی 
بیشتری داشته باشند. همچنین ممکن است به راحتی بتوان اطالعات جدید را در 
ط��ول زمان به آنها اضافه کرد. در رابطه با مقاله های لیس��ت نیز می توان از همین 

روش استفاده کرد.
حتی محتوایی که حالت فصلی دارند نیز ممکن است در دوره های فصلی مختلف، 

پتانسیل کاربردی خوبی داشته باشند.
 نکت��ه مهم: همانط��ور که گفتم، نمی توان یک فرمول خاص برای نوش��تن یک 
محتوای همیشه سبز ارائه کرد. فقط به این دلیل که یک محتوا حالت خبری دارد 
به این معنا نیست که این محتوا نمی تواند در آینده پتانسیل کاربردی داشته باشد 
و فقط به دلیل اینکه یک محتوا راهنمای انجام یک کار است، بدین معنا نیست که 

این محتوا قطعا یک محتوای همیشه سبز است!
اولویت اول مخاطبین هستند، حتی در زمان نوشتن محتوای 

همیشه سبز
این حرف، گفته گراهام چارلتون است:

در صورتی که محتوایی به درستی نوشته شود، هم برای مخاطبین موثر و مفید 
است و هم برای موتورهای جست وجو.

تیترها و توصیف های ارائه شده در محتوا باید توصیفی باشند نه اینکه به صورت 
طعمه برای کلیک نوشته شوند و یا به زور پر از کلمات کلیدی شده باشند. این تیتر 

و تعریف ها باید مطابق با محتوایی باشند که قرار است به کاربر ارائه شود.
محتواهای همیش��ه س��بز باید عمقی و آگاهی بخش باش��د نه اینکه موضوعات 
متفرقه را بیان کنند مانند داستان های خبری سریع که اطالعات مفید کمی را در 

اختیار کاربران قرار می دهد.
ش��ما باید در نظر داشته باشید، در صورتی که شما محتوایی طوالنی را به کاربر 
خودتان ارائه دهید، حتما باید از فضای سفید و تیتربندی های فرعی مختلف را ارائه 
کنید که باعث می شود قسمت های مختلف متنی، از یکدیگر جدا شوند. رنگ آمیزی 
محتوا به همین منظور ارائه شده است در محتوای متنی سه عامل مهم وجود دارد 

مفهوم، استایل و متن.
محتوای همیشه س��بز ممکن است به سادگی ایجاد نشود، اما در بلندمدت این 
محت��وا می توانن��د ارزش زیادی را برای مخاطبین گس��ترده فراهم کنند که باعث 

می شود کاربران به سایت شما بازگردند.
آیا محتوای همیشه سبز با سئو سازگار است؟

البته، محتوای همیشه سبز برای خواننده ها بسیار عالی است و برای ایجاد کردن 
اعتبار در موتورهای جست وجو نیز مناسب است.

بهترین روش ها برای تایتل تگ ها، URL ها و متن جایگزین تصاویر باید همگی 
نشان دهنده کلمات کلیدی شما باشند.

لینک های داخلی به صفحات مرتبط دیگر در همان سایت نیز قسمت های دیگر 
از محتوای مرتبط در س��ایت ش��ما را به کاربران ارائه می دهد و باعث می ش��ود که 

صفحاتی که لینک داخلی دریافت کرده اند، اعتبار بیشتری داشته باشند و همچنین، 
نشان می دهد که این محتوای شما بخشی از روند تبدیل کاربران است.

همانط��ور که پی��ش از این بیان کردیم، بعضی از بهتری��ن نمونه ها از موضوعات 
مستقل از زمان می توانند برای مدتی طوالنی مورد عالقه کاربران باشند و احتماال 

در آینده نیز کاربران از این محتوا استفاده می کنند.
مثال پختن نان می تواند یک موضوع نمونه خوب در این قس��مت باش��د، اما یک 
مقاله با نام »نحوه پختن نان« احتماال خیلی باعث نمی ش��ود که سایت شما مورد 

توجه موتورهای جست وجو باشد. این رقابت برای موضوعات بسیار گسترده است.
ممکن اس��ت قابلیت رویت بیشتری برای سایت شما فراهم شود. بررسی کردن 
ابع��اد خاص از یک موضوع بزرگ ی��ک گزینه خوب برای ایجادکردن یک محتوای 
همیش��ه س��بز اس��ت. به عنوان مثال »نحوه پختن نان بدون تنور« می تواند یکی 
از گزینه های جالب برای محتوای همیش��ه سبز باش��د با وجود اینکه ممکن است 
مخاطبین آن نسبت به موضوع عمومی، کمتر باشد و رتبه بندی برای این مقاله در 

SERP ها ساده تر است.
بررسی کردن روش های جایگزین برای بررسی یک سوال نیز یکی از روش هایی 

است که به شما کمک می کند تا در گوگل رتبه بندی شوید.
مثال »راهنمای مبتدیان برای ترکیب کردن آرد، الک کردن آن و پختن یک نان 
عالی« می تواند یک جایگزین بس��یار خوب به جای محتوایی با موضوع »راهنمای 
مبتدیان برای پخت نان« باشد. این تیتر، با وجود اینکه لغات زیادی دارد اما باعث 
می شود که بازه بیشتری از عبارات جست وجو مانند »الک کردن آرد« و یا »پختن 

نان عالی« مورد هدف قرار بگیرد.
همانطور که من در  تمامی جلس��ات آموزش س��ئو محتوا به استفاده ترکیبی و 

کمباین شده از کلمات در عنوان را بارها تاکید می کنم.
چک لیست برای تولید محتوای همیشه سبز

برای تولید محتوای همیشه سبز حتما سواالت زیر را از خود بپرسید تا بهترین 
محتوا را تولید کنید.

۱. آیا این محتوا پتانسیل این را دارد که به محتوای همیشه سبز تبدیل شود؟
۲. آیا این محتوا به یک سوال پاسخ می دهد و باعث می شود که اعتبار شکل بگیرد؟

۳. در صورتی که این محتوا مرتبط با اخبار و یا گرایش اس��ت، می توان آن را به 
صورت همیشه سبز نوشت؟

۴. آیا تیتر و تعریف و اطالعات ارائه شده برای کاربران مفید هستند؟
۵. آیا محتوای ارائه شده طوالنی است و فضای سفید کافی همراه با تیتربندی های 

مختلف و لیست های گلوله ای و تصاویر در آن قرار گرفته است؟
6. آی��ا کلمات کلیدی در تایت��ل تگ ها، URL ها و متن ه��ای جایگزین مورد 

استفاده قرار گرفته است؟
۷. آی��ا لینک ه��ای داخلی به مقاالت دیگر در همان دامنه وج��ود دارد و آیا این 

لینک ها به صورت بازگشتی نیز ایجاد شده اند؟
۸. آیا این مقاله قرار است یک حوزه خاص را بررسی کند و آیا نیازمند استفاده از 

لغات متفاوتی هستیم تا تیتر جذابی ایجاد کنیم؟
نکته مهم: محتوای همیش��ه س��بز ممکن است نسبت به محتوای دیگر نیازمند 
زمان و تالش بیش��تری باشد اما در نهایت می تواند در بلندمدت تاثیر بسیار خوبی 
ایج��اد کند. کلید اصلی در انتخاب کردن موضوع مناس��ب، برنامه ریزی برای آن و 

صرف زمان بیشتر برای نوشتن این مقاله است.
محتوای ایجادش��ده الزاما قرار نیست که باعث افزایش ناگهانی ترافیک و اعتبار 
شما بشود اما می تواند برای خواننده ها و سئو سایت شما تاثیر بسیار زیادی داشته 
باش��د. درک نحوه س��اخت محتوای همیشه س��بز ابزار بس��یار مفیدی در زمینه 

جست وجو و بازاریابی محتوایی باشد.
newseo :منبع

100 گام برای موفقیت در بازاریابی)5( 

در مق��االت قبل��ی به ۲6 گام ب��رای موفقیت در بازاریابی اش��اره 
کردیم و اکنون آنها را ادامه می دهیم.

27-از آموزش های مرتبط با حوزه کاری خود برای جذب 
مشتری استفاده کنید 

بس��یاری از دالی��ل عدم خرید محصوالت ش��ما از س��وی جامعه 
هدف، می تواند به علت ناآگاهی کافی آنها باشد. همین امر نیز باعث 
می ش��ود تا نیازی برای خرید در آنها وجود نداش��ته باش��د. در این 
راس��تا با برگزاری کالس های آموزش��ی می توانید به خوبی این نیاز 
را در جامع��ه ایجاد کنید. برای مثال یک ش��رکت تولید کننده انواع 
وسایل نقاشی، با برگزاری کالس های مرتبط در این زمینه، می تواند 

نرخ فروش محصوالت خود را چندین برابر کند. 
28-از پست مهمان استفاده کنید 

این امر که برای سایت های مطرح مطلب تهیه کنید، نه تنها منجر 
به دیده ش��دن بیشتر شما خواهد شد، بلکه بخشی از نیاز آنها را نیز 
تامی��ن خواهد کرد. به همین خاطر نیز توصیه می ش��ود تا بهترین 
س��ایت های مرتبط با حوزه کاری خود را شناسایی کرده و برای آنها 
مطالب ارزش��مند تهیه کنید. توجه داشته باشید که با توجه به ذکر 
شدن آدرس سایت شما در مطالب، این اقدام به سئو سایت شما نیز 

کمک بسیاری را خواهد کرد. 
29-امکان ارسال نظر را فعال کنید 

این امر که انتظار داش��ته باشید افراد تنها مطالب شما را مطالعه 
کنند، بدون شک ایده-آل مخاطبان نخواهد بود. به همین خاطر نیز 
الزم است تا تمام مطالب شما قابلیت ارسال نظرات را داشته باشند. 
در آخر فراموش نکنید که الزم اس��ت تا این پیام ها را مورد مطالعه 
قرار دهید تا در صورت نیاز پاسخ دهی مناسبی نیز داشته باشید. 

30-از مزایای انجمن ها غافل نشوید 
تمام��ی حرفه ها از انجمن هایی برخوردار هس��تند که عضویت در 
آنه��ا با مزیت های��ی همراه خواهد بود، با این حال الزم اس��ت تا به 
مقایس��ه انجمن های موجود نیز بپردازید تا بهترین انتخاب صورت 
گی��رد. در نهایت ای��ن امر که در بحث های مختل��ف پیرامون حوزه 
کاری خود با حس��اب کاربری رس��می برند خود شرکت کنید، خود 
می تواند س��طح توانای��ی و دانش باالی ش��ما را در معرض نمایش 

عموم قرار دهد. 
31-از اهمیت سئو سایت خود غافل نشوید 

س��ئو به معنای بهینه س��ازی س��ایت برای بهتر دیده ش��دن در 
موتورهای جس��ت وجوگر است که شامل روش های مختلفی را دارد. 
با توجه به اهمیت و گس��تردگی این اق��دام، وجود فردی متخصص 
در این زمینه کامال ضروری اس��ت. در این رابطه توجه داشته باشید 
که امروزه تقریبا تمامی برندها در این زمینه کامال فعال هس��تند به 
همین خاطر بدون توجه به این امر، حتی بهترین مطالب ش��ما نیز 
ممکن است به آن صورتی که انتظار دارید دیده نشود و در رقابت با 

سایرین بازنده میدان باشید. 
32-در فیس بوک فعالیت کنید 

فیس بوک نخس��تین ش��بکه اجتماعی اس��ت که علی رغم رشد 
فوق العاده اینس��تاگرام که زیرمجموعه آن محس��وب می شود، هنوز 
هم بیشترین کاربر از سراسر جهان را دارا است. به همین خاطر در 
اختیار داش��تن یک صفحه رسمی می تواند ش��ما را در معرض دید 
میلیون ه��ا نفر ق��رار دهد، با این حال موفقی��ت در این امر نیازمند 
آگاهی از تمامی امکانات این شبکه و برنامه ریزی دقیق برای جذب 
مخاطب اس��ت. به همین خاطر نباید تنها حضور در این ش��بکه را 

کافی تلقی کنید. 
33-ارتباط مناسبی میان سایت و شبکه های اجتماعی خود 

داشته باشید 
درواقع س��ایت و حساب های شما در شبکه های اجتماعی مختلف 
باید معرف یکدیگر نیز باش��ند تا اف��راد بتوانند در صورت تمایل، به 
جامع ترین اطالعات ممکن دست پیدا کنند. خوشبختانه امکان قرار 
دادن لینک هر یک وجود داش��ته که با یک کلیک س��اده می توان 
به س��ایت و یا صفحه رس��می شرکت دسترس��ی پیدا کرد. در آخر 
فراموش نکنید که حفاظت از شبکه های شما نیز از دیگر موارد مهم 
محسوب می  شود. به همین خاطر الزم است تا تیم حفاظت خوبی را 

به استخدام خود درآورید تا از آسیب هکرها در امان باشید.
 34-تحقیقات دقیق، منظم و مداومی داشته باشید

ب��ه هر میزانی که اطالعات ش��ما از وضعیت بازار بیش��تر باش��د، 
تصمیم گیری های ش��ما نیز نتیجه بهتری را به همراه خواهد داشت. 
برای مثال قیمت گذاری مناس��ب محصول تنها زمانی میسر خواهد 
بود که ش��ما توج��ه کافی به وضعیت بازار)برای سیاس��ت کاهش و 
یا افزایش قیمت( و اقدامات رقبای خود داش��ته باش��ید. در نهایت 
این اطالعات در زمینه انتخاب بهترین سیاس��ت بازاریابی نیز کمک 

شایانی محسوب خواهند شد. 
35-از مشتریان خود قدردانی کنید 

به هر میزانی که احترام بیشتری را به مشتریان خود منتقل کنید، 
ارزش و جایگاه برند ش��ما در نزد آنها افزایش خواهد یافت. در این 
رابط��ه این امر ک��ه قدردانی کافی مخصوصا پ��س از انجام خرید را 
داشته باشید، بیشترین تاثیر را به همراه خواهد داشت. در این رابطه 
تشکر زبانی نمایندگان فروش و یا ارسال پیامک از جمله روش های 

مرسوم محسوب می شود. 
ادامه دارد..
creativeboom :منبع

ایستگاهبازاریابی

آموزش سئو سایت با تولید محتوای همیشه سبز

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

به قلم: امیر قمصری

نویسنده: کتی کومن کارآفرین و نویسنده
مترجم: امیر آل علی

یکشنبه
16 تیر 1398

شماره 1345



سازمان نصر خسارات واردشده به 
کسب وکارها از محل خألهای قانونی را 

پیگیری می کند
س��ازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با انتش��ار ی��ک فراخوان از 
کس��ب وکارهای اینترنتی دعوت کرده اس��ت تا مس��تندات مربوط 
به خس��ارات های وارده از محل س��یم کارت ها یا حساب های بانکی 
فاقد هویت واقعی،  یا اجبار به پذیرش توافق های غیرواقعی از طرف 
س��ازمان امور مالیاتی کش��ور را جهت احقاق حقوق خود برای این 

سازمان ارسال کنند.
به گزارش دیجیاتو، این س��ازمان اعالم کرده است که با همکاری 
معاون��ت فضای مجازی دادس��تانی کل کش��ور در نظ��ر دارد تا از 
کسب وکارهای فضای مجازی کش��ور در مقابل خألهای موجود در 
قوانی��ن و مقررات مرتب��ط با احراز هوی��ت و همچنین عدم اجرای 
مناس��ب برخ��ی قوانی��ن جرائم رایان��ه ای حمایت کن��د. در نتیجه 
همین اتفاق، مس��تندات و م��وارد دریافتی تجمیع خواهند ش��د و 
برای شناس��ایی، پیگیری و رفع به دادستانی کل کشور ارجاع داده 

می شوند.
در مهم ترین بخش این بیانیه به عدم وجود یک سیستم یکپارچه 

احراز هویت حاکمیتی اشاره می شود:
»در حال حاضر نقش��ه راهی برای استقرار یک سیستم یکپارچه 
احراز هویت حاکمیتی وجود نداش��ته و مشاهده می شود که برخی 
نهادهای حاکمیتی، دولتی و نظارتی به دنبال آن هستند تا با استفاده 
از خألهای قانونی موجود، این وظیفه را برعهده کس��ب وکارها قرار 
دهند؛ در حالی که هنوز ابزاری برای این کار در اختیار آنها قرار داده 
نش��ده اس��ت. در نتیجه همین اتفاق، مشاهده شده است که برخی 
از مش��تریان کسب وکارهای اینترنتی به سیم کارت ها یا حساب های 
بانکی بدون هویت و یا شماره کارت های بانکی سرقت شده دسترسی 
داشته و با دریافت خدمات از کسب وکارها، آنها را با مشکالت جدی 
مواجه کرده اند. در بسیاری از مواقع کسب وکار تعهدات قانونی خود 
را در قبال این ش��رایط به درستی انجام داده و هویت مشتری خود 
را از طریق اعتبارس��نجی سیم کارت یا ش��ماره حساب بانکی احراز 
می کند، با این وجود تعهداتی فراقانونی از وی درخواست شده و به 

دلیل عدم امکان انجام، دچار مشکالت قضایی و قانونی می شود.«
»جعف��ر محمدی«، نایب رئیس کمیس��یون تج��ارت الکترونیکی 
در س��ازمان نصر در گفت وگو ب��ا دیجیاتو خبر می دهد که اکنون از 
کس��ب وکارها انتظاراتی وجود دارد که فراتر از توانایی های آنهاست، 
در حالی که کش��ور با مشکل سیم کارت های بی هویت روبه رو است، 
ای��ن انتظار وجود دارد که کس��ب وکارها مس��ئله را حل کنند یا از 
س��وی دیگر چنین انتظاری وجود دارد که کس��ب وکار در سال اول 
به س��وددهی برسند یا اگر سرمایه ای جذب کردند، بخشی از آن را 
به عنوان مالیات پرداخت کنند، در حالی که این موضوع با واقعیت 

سازگار نیست.
مورد دیگری که محمدی به آن اشاره می کند، مسئله احراز هویت 
است: »کس��ب وکارها نمی توانند فراتر از احراز هویتی که در کشور 
وج��ود دارد عمل کنند و این در حالی اس��ت ک��ه نهادهای نظارتی 
در م��ورد احراز هوی��ت انتظاراتی از کس��ب وکارهای نوپا دارند که 
حتی بیش��تر از عملکرد بانک ها، اپراتورها یا ش��رکت های بزرگ در 
این حوزه اس��ت. به همین دلیل پرونده ه��ای زیادی وجود دارد که 
کس��ب وکارها با مش��کل مواجه ش��ده اند و یا با جریمه های سنگین 

روبه رو شده اند.«
نایب رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی همچنین اشاره می کند 
که کسب وکارها مسئول حل مشکل »فیشینگ« در کشور نیستند. 
ب��ه عقیده او، کس��ب وکار صرفاً وظیفه احراز هوی��ت را در این حد 
برعهده دارد که چه کس��ی با چه ش��ماره تماس��ی کدام خدمات را 
دریافت کرده است: »حاال اگر هویت این شماره تماس مشکل دارد 
یا اگ��ر پلیس نمی تواند با اطالعاتی ک��ه از وزارت ارتباطات گرفته، 
ف��رد را پیدا و احقاق حق کند، چرا کس��ب وکار باید جریمه ش��ود؟ 
کس��ب وکار نمی تواند متوجه شود که یک شماره کارت و مشخصات 
آن دزدی اس��ت یا خیر و این وظیفه سیس��تم بانکی کش��ور است. 
جریمه کس��ب وکارها و بی عدالتی در حق آنها باید یکجایی متوقف 

شود.«
محم��دی می گوی��د ک��ه مرحل��ه اول اقدام��ات ای��ن اس��ت که 
بی عدالتی ها در رابطه با مش��کل احراز هوی��ت کاربران و همچنین 
چالش های مالیاتی برطرف ش��ود. او درب��اره مرحله بعدی اقدامات 
می گوید: »تقاضا خواهیم کرد که بابت مش��کالت و دردسرهایی که 
برای کس��ب وکارها ایجاد ش��ده و اتهام هایی که زده ش��ده، جبران 

خسارت شود.«
محم��دی همچنی��ن خب��ر می ده��د که ب��رای حل مش��کالت 
اس��تارت آپ ها، هم��کاری مناس��بی از س��وی »ج��واد جاویدنیا«، 
سرپرس��ت معاونت فضای مجازی دادس��تانی کل کشور وجود دارد: 
»ایش��ان قول همکاری کامل برای حمایت از استارت آپ ها دادند تا 
اگر اجحافی در حق کسب وکارها می شود، جلوی آن گرفته شود.«

س��ازمان نظام صنفی رایانه ای از کسب وکارها درخواست داشته تا 
ecom@ ش��رح موارد خود را به همراه مستندات رسمی به ایمیل

tehrannsr.org ارس��ال کنند تا س��ازمان نظ��ام صنفی رایانه ای 
اقدام��ات الزم را در این خصوص انجام داده و برای حل همیش��گی 

این معضالت اقدام کند.
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باورهای ش��ما، بخش قابل توجهی از زندگی ش��ما را تعیی��ن می کنند. آنها 
تصمیم های شما را آگاهانه می کنند، آنها به شما دیکته می کنند که در شرایط 
مختل��ف، چه رفتاری از خود بروز دهید و در نح��وه برخورد با اطرافیان، تاثیر 

می گذارند.
همی��ن روند در تمام��ی انواع باورها، تکرار می ش��ود؛ فرقی نمی کند که این 
باورها سیاس��ی باشند، از روی مذهب و یا عقاید فلسفی باشند. مهم این است 
که بدانید کدامیک از این باورهای درونی، در تصمیم گیری ش��ما نقش اساسی 
دارد؛ بدی��ن ترتیب می توانید آنها را متعادل کنید و ی��ا حداقل، مطابق با آنها 

تصمیم بگیرید.
برخی از عقاید و باورها، پتانس��یل این را دارند که ش��ما را به یک کارآفرین 
موف��ق تبدیل کنند. عقایدی که اساس��ا، به افراد قدرت می بخش��د، آنها را به 
سخت کوشی تشویق می کند و شرایطی را برای آنها فراهم می کند تا در برخورد 

با موانع، تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند.
در ادامه با برخی از این عقاید قدرت بخش آشنا خواهید شد.

1. همه  چیز امکان پذیر است
اگر باور داش��ته باش��ید که هرگز نمی توانید یک کسب و کار مولتی میلیون 
دالری را ایج��اد کنی��د، هیچ گاه برای آن تالش نخواهید کرد. اگر باور داش��ته 
باش��ید که نمی توانید با دیگر قدرت های فعال در صنعت، رقابت کنید، اشتیاق 
خود را از دست می دهید و اغلب، تحت فشار زیاد، دست از تالش برمی دارید.

ب��اور به اینکه برخی چیزها غیرممکن هس��تند، یک پیش��گویی قابل تحقق 
خواهد بود؛ این در حالی اس��ت که صاحبان کس��ب و کاره��ای موفق، با طرز 
فکری زندگی می کنند که در آن، همه چیز برای آنها امکان پذیر اس��ت؛ آنها از 
سرمایه دانش کافی، تالش و عزیمت استفاده می کنند. داشتن اعتماد به نفس 
کاف��ی ب��رای حرکت رو به جلو، در واقع نیمی از مبارزه به حس��اب می آید و تا 
زمان��ی ک��ه این فعالیت به یک تکبر بی پروا تبدیل نش��ود، قدرتی را در اختیار 
ش��ما قرار می دهد که س��خت تر تالش کنید و اهداف بزرگ تری را برای خود 

در نظر بگیرید.
2. باالخره یک روز دستمزد تالش های سخت و بی وقفه را 

دریافت می کنید؛ حتی اگر سال ها طول بکشد
صاحبان کسب و کارهای موفق، به این مساله نیز باور دارند؛ آنها ایمان دارند 

که نتیجه کار س��خت، روزی حاصل می ش��ود. آنها از اینکه ساعت ها، هفته ها، 
ماه ها و حتی سال های عمر خود را سرمایه گذاری کنند، هراسی ندارند و نتیجه 
کار س��خت خود را به یک کسب و کار موفق تبدیل می کنند، چرا که آنها باور 

دارند که محصول آن، ارزش این همه تالش را خواهد داشت.
تفاوت اساس��ی آن ب��ا کارآفرینان موفق، این اس��ت که آنه��ا توانایی دیدن 
چشم اندازهای مختلف را دارند و بازده های بلندمدت را با آغوش باز می پذیرند. 
این توانایی با نام خش��نودی معوق یاد می ش��ود؛ فیزیکدان نظریه پرداز، میچیو 

کاکو، یک بار از آن با عنوان »مشخصه هوش انسان« یاد کرد.
3. همه چیز حتما نباید تکمیل و بی نقص باشد

حت��ی متخصصان هم گاهی اوقات مرتکب اش��تباه می ش��وند. اگر کمال گرا 
هس��تید، از مسائل مختلفی رنج خواهید برد: هدف هایی را تعیین می کنید که 
بیش از اندازه، بلندپروازانه هس��تند، زمانی که نمی توانید به آنها دس��ت یابید، 
احس��اس سرخوردگی و شکس��ت به شما دس��ت می دهد، بنابراین و با وجود 

تنها چند مشکل کوچک، ترجیح می دهید که از ادامه  مسیر انصراف بدهید.
اگر بخواهید قبل از راه ان��دازی محصول یا خدمات خود، مدت ها صبر کنید 
ت��ا محصول کاملی را ارائ��ه دهید، هیچ گاه از این مرحله عب��ور نخواهید کرد؛ 
به همین دلیل اس��ت که بس��یاری معتقدند باید کار را از جایی ش��روع کرد و 
اش��تباهات یا نقص ها را در میانه کار، اصالح کرد. اش��تباهات خود را با آغوش 
باز پذیرا باش��ید؛ از آنها یاد بگیرید، اما اجازه ندهید که ش��ما را از ادامه مسیر 

باز دارند.
4. نمی توانید تمامی کارها را به تنهایی انجام دهید

حتی اگر در گذشته موفق شده اید تا چیزی را به تنهایی به سرانجام برسانید 
و یا چیزی را خلق کنید، به این دلیل بوده که کس��انی در زندگی شما بوده اند 
که چیزهایی را به شما آموخته و از شما حمایت کرده اند تا بتوانید به جایی که 
هستید، برسید. حتی در شرایطی که در حال ساخت روابط اجتماعی هستید، 
باز هم به دیگران وابس��ته اید تا از ش��ما حمایت کنند؛ با این اوصاف، ش��ما در 

زندگی خود، همیشه به افراد دیگر وابسته هستید.
برای اجرای بهترین عملکرد، باید بهترین و بیش��ترین کار ممکن را خودتان 
انجام دهید؛ س��پس از کمک بااستعدادترین، تواناترین و قابل احترام ترین افراد 

استفاده کنید تا مابقی کار را انجام دهید.

5. ریسک ها اجتناب ناپذیر هستند
درس��ت اس��ت که تمامی ریس��ک ها با هم برابر نیس��تند و همه آنها ارزش 
امتحان کردن را ندارند، اما اگر افراد را به دو دس��ته ریس��ک  پذیر و ریسک  گریز 
تقس��یم کنیم، در نهای��ت و با توجه به آمار، متوجه می ش��ویم ک��ه این افراد 
ریس��ک پذیر بوده اند که در اکثر مواقع، به موفقیت دست یافته اند. کارآفرینان 
موفق به دنبال این نیس��تند که تمامی ریس��ک هایی که بر س��ر راه آنها ظاهر 
ش��ده را به جان بخرند، اما از پذیرفتن آن نیز هراسی ندارند. همین مساله نیز 

پتانسیل و طرح های موفق بیشتری را در اختیار آنها قرار می دهد.
6. چشم انداز و تجربه، هر دو از اهمیت ویژه ای برخوردارند

کارآفرینان موفق به خوبی می دانند که باهوش ترین، باتجربه ترین و منطقی ترین 
انسان های روی زمین نیستند. آنها می دانند که صاحبان کسب و کارهای دیگر، از 
تجربه بیشتری برخوردارند، چشم انداز متفاوتی دارند و حتی ممکن است که ایده ها 
یا بینش ارزشمندتری داشته باشند که به ذهن خودشان نرسیده است. کارآفرینان 
موفق، متواضع هستند و از اینکه درخواست کمک کنند، خجالت نمی کشند؛ آنها 
آنقدر مغرور نیس��تند که نظر و عقیده دیگران را نپرس��ند. آنها ترجیح می دهند و 
مشتاق هستند که اطالعت بیشتری را از هر منبع ممکن، جمع آوری کنند تا بعد 

از تصمیم گیری و انجام کارها، با مشکل مواجه نشوند.
7. همیشه چیزهای بیشتری برای یادگیری وجود دارد

تواضع به این عقیده نیز منجر می شود. فرقی نمی  کند که چند سال تحصیل 
کرده ای��د، چند دوره مختلف را گذرانده اید و یا چند س��ال تجربه کاری دارید؛ 
باید بدانید که همیشه چیزهای بیشتری وجود دارند که باید آنها را یاد بگیرید. 
حفظ اش��تیاق و ابت��کار اولیه برای دنبال کردن مس��یری ک��ه در آن تحصیل 
کرده اید، ش��ما را در مس��یر کارآفرینی یاری خواهد کرد و ش��ما را یک سر و 

گردن از سایر رقبا، باالتر می برد.
تعریف دوباره سیس��تم عقاید، کار دشواری است؛ به ویژه اگر پیش فرض های 
ش��ما با اس��تدالل های مغزی نیز توجیه ش��ود، اما اگر بتوانید این عقاید را با 
سیس��تم درونی فلسفی خود تطبیق دهید، مس��یر زیادی را تا تبدیل شدن به 
یک کارآفرین موفق، پیموده اید. همزمان با حرکت رو به جلو و تجربه کردن آنها 

در مسیر کارآفرینی، وضوح این تصاویر نیز بیشتر می شود.
entrepreneur/ucan :منبع 

زمان��ی که یک کس��ب و کار نوپا ش��کل می گی��رد، فردی ب��رای رهبری آن 
پیش��قدم شده اس��ت که برای رس��یدن به موفقیت و هدایت تیم، باید برخی از 
خصوصیت های ذاتی و رفتاری را داشته باشد. در این مقاله قصد داریم برخی از 

خصیصه های مشترک در میان رهبران خوب را بیان کنیم. 
1. تمرکز

رهبر نی��از ب��ه تصمیم گیري هاي مه��م دارد و ای��ن تصمیم گیری ها، معموال 
طاقت فرساس��ت. وقتي صحبت از اتخاذ تصمیمات مهم به میان مي آید، اهمیت 
تمرکز نیز مطرح مي ش��ود. براي رهبري یک تیم باید پریش��اني و هرج و مرج را 
از عملکرد روزانه خود حذف کنید. پیش��نهاد ما این اس��ت که چندکاره بودن را 
کنار گذارید و بر روي اولویت ها، تمرکز کنید. همچنین نگراني هاي حاشیه اي را 

از امور اصلي متمایز کنید.
2. اعتماد به نفس

یک رهبر مي تواند با نش��ان دادن چش��م اندازي روش��ن، همدل��ي و مربیگري 
قدرتمند، اعتماد به نفس را به تیم خود القا کند. براي نشان  دادن اعتماد به نفس 
دروني خود کافي است عالوه بر حفظ ظاهري محکم، مهرباني، سخاوت و احترام 

را نیز در اولویت رفتاري خود قرار دهید.
3. صداقت

کارمندان بازتاب مستقیمی از ارزش هاي اعتقادي یک رهبر هستند. اگر همه 
چی��ز بر مبناي صداقت پیش برود، اس��تعداد تیم به ص��ورت هدفمندتر هدایت 
مي ش��ود و صرف مسائل حاشیه اي نخواهد ش��د. اگر به جای راستی و درستی، 
راهکاره��ای پیچیده را پیش بگیریم، پتانس��یل کس��ب و کار را محدود خواهیم 
ساخت. برای دس��تیابی به اعتبار بهتر است که در تعامالت خود صداقت داشته 

باشید و فرهنگی این چنینی را در سازمان خود بنا گذارید.
4. الهام

ش��اید این جمله را از دیگران ش��نیده باشید که »من انس��ان خود ساخته ای 
هس��تم«، اما بای��د بگوییم که چنین چی��زی وجود ندارد. رهبران خودس��اخته 
نیستند، آنها به این مسیر هدایت شده اند و یک پتانسیل درونی دارند. نمی توان 
گفت که آموزش ها و مهارت ها نقش��ی در روند رهبری ندارند، ولی داش��تن یک 
نیروی درونی برای رهبری یک تیم از ملزومات است، اعتقادات شما از درون شور 
و ش��وق دستیابی به آنچه می خواهید را ایجاد می کند. اگر قدرت الهامات درونی 

را بدانید، آن زمان هدایت دیگران را نیز برعهده خواهید گرفت.
5. شور

شما باید کاری را که انجام می دهید، دوست داشته باشید. برای اینکه واقعا در چیزی 

به موفقیت برسید باید از لحاظ روحی برای تان خوشایند باشد. مهم نیست که چقدر 
ممکن است کسب و کار شما موفق شود، اگر نسبت به کار خود شور و اشتیاق نداشته 
باشید، هرگز راضی نخواهید بود و به طور مداوم در معرض فشار قرار می گیرید. زمانی 

که حس کنید مجبور به انجام کاری هستید، رهبری کار محقق نمی شود.
6. نوآوری

در هر سیس��تمی با منابع محدود و امکان گس��ترش نامحدود، برای دستیابی 
ب��ه موفقیت، نوآوری و خالقیت ضروری اس��ت. نمی توان کس��ب و کار جدید و 
نوآوری را از یکدیگر متمایز دانس��ت؛ همانطور ک��ه وجود تکنولوژی الزمه بقای 

یک سازمان است، نوآوری نیز تنها امید برای حل چالش ها محسوب می شود.
7. صبر

داش��تن صبر در امور واقعا نیازمند قدرت است، این توانایی به معنای آزمودن 
میزان تعهد به خود و اعتقادات خود اس��ت. مس��یر دستیابی به چیزهای بزرگ، 
همیش��ه دش��وار اس��ت، اما بهترین رهبران درک این را دارند که چه زمانی باید 
دالی��ل را رها کنند و چ��ه زمانی باید در کار پایداری ورزند. اگر بینش بلندمدت 
ش��ما به اندازه کافی مشخص باشد، صدها دلیل هم نمی تواند شما را مردد کند. 
هم��ه موارد گرد هم می آیند، مثل بازارهای خارجی، رقابت، تامین مالی، تقاضای 
مصرف کننده نیازمند و ... ممکن اس��ت نش��ان از این داش��ته باش��د که شانس 

دستیابی به موفقیت بزرگ تر، پیش روست.
8. تفکر باز

یکی از بزرگترین رازهای رهبری کسب و کارهای خوب این است که، این فرد 
با عزم و اراده قوی، اهداف رویاپردازانه خود را در س��ر می پرورانند و محدودیتی 
ب��رای ذهن و توانایی های خود، قائل نمی ش��ود. رهبران باید ذهن انعطاف پذیری 
داشته باشند، زمانی که کمپانی در مرحله راه اندازی و کسب و کار نوپاست، این 
امکان وجود دارد که برنامه ریزی برای آینده آن، بس��یار گس��ترده در نظر گرفته 
شود. اهداف یک استارت آپ، ایستا نیست. تعهد شما باید بر روی سرمایه گذاری، 

توسعه و حفظ روابط بزرگتر باشد.
9. قاطعیت

زمانی که با صدای محکم، نگاهی نافذ و رفتاری قاطعانه با دیگران وارد تعامل 
می ش��وید، در آنها احس��اس اعتماد بیش��تری ایجاد خواهید کرد. این رفتار در 

بلندمدت برای ایجاد یک تیم قوی تر، موثر خواهد بود.
10. توانمندسازی

در بسیاری از فلسفه های رهبری، به آموزه های ورزشکاران اشاره می شود. شاید یک 
تیم ورزشی خوب، همیشه متشکل از ناب ترین استعدادها نباشد، اما باید مجموعه ای 

از چن��د مهارت، چندین نقطه ق��وت و همچنین حس اعتماد بین اعضا را به همراه 
داشته باشد. برای ساخت چنین تیم ممتازی باید بتوانید مسئولیت های موجود را در 
میان اعضا ایجاد کرده و به آنها توانمندی اجرا بدهید. شاید این کار سخت تر از این 
باشد که آن مس��ئولیت را خودتان انجام دهید، اما با این کار تیم قوی تری خواهید 
داشت و یکی از ارکان رهبری را پیش برده اید. باید بتوانید قابلیت های افراد را بیابید و 

با واگذاری تعهدات و مسئولیت های کاری، از این قابلیت ها استفاده کنید.
11. مثبت بودن

به منظور رسیدن به کسب موفقیت های عظیم، باید فرهنگ خوش بینی را در 
خود ایجاد کنید. فراز و نشیب های زیادی در کسب و کارها وجود دارد، اما شیوع 
دید مثبت، پیشرفت شرکت را حفظ خواهد کرد، اما بدانید که این امر، مستلزم 
ش��هامت و بی باکی است. ش��ما باید واقعا ایمان داشته باشید که امور غیرممکن 

را ممکن خواهید ساخت.
12. سخاوت

شاید هدف اصلی ما همیشه این باشد که بهترین را برای خودمان ارائه دهیم، 
اما وقتی که به عنوان یک کل، جمع شده ایم، باید بدانیم که زمانی رشد جمعی 
حاصل می  ش��ود که نس��بت به دیگران نیز بخشنده باش��یم و برای کمک به آنها 

پیش قدم شویم.
13. تداوم

تمام کارهای بزرگ، نیاز به زمان دارند. تداوم در امور باعث ادامه حیات کسب 
و کار خواهد شد. یک رهبر باید بداند که هر زمانی که متوقف شود، دیگرانی نیز 

که برای پیمودن مسیر به او تکیه کرده اند، متوقف خواهند شد.
14. ارتباطات

اگر دیگران از انتظارات شما آگاه نیستند و پس از مدتی تعامل خود را با شما 
قطع می کنند، واقعا مقصر خودتان هس��تید، زیرا ب��رای آنها توضیحی نداده اید. 
گاهی بین افرادی که با هم کار می کنند، ش��کافی ایجاد می شود، ارتباطات است 
که در این میان اعتدال رفتاری بین افراد را رقم می زند. همیش��ه نیاز اس��ت که 

افکار و ایده ها مطرح شوند.
15. پاسخگویی

ش��اید اینکه بخواهید مسائل را به تعویق بیندازید و یا آن را به دیگران واگذار 
کنید، کار آس��انی باشد اما یک رهبر همیش��ه پاسخگوست. شخصی که هدایت 
تیم را برعهده دارد، نه تنها مس��ئولیت ها را می پذیرد، بلکه در قبال درخواست ها 

نیز متعهد است.
Entrepreneur/ucan :منبع 
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جمع مسئوالن و نمایندگان شهرستان قائم شهر:
تکمیل و راه اندازی بیمارستان جدید رازی قائمشهر از اولویت های اصلی 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران است
ساری – دهقان : در جلسه ای که در مرکز آموزشی درمانی رازی قائمشهر برگزار 
شد ، مشــکالت و موانع پیش روی تکمیل بیمارستان جایگزین و ساختمان اورژانس 
بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت. دراین نشست نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی، ضمن اشاره به طوالنی شــدن روند احداث پروژه بیمارستان جایگزین رازی 
قائمشهر در زمان اجرای آن که بعهده شرکت مجری وزارت مسکن بوده و همچنین با 
اشاره به بهبود روند احداث از زمانیکه پروژه در اختیار شرکت مجري وزارت بهداشت قرار 
گرفته است با اعالم اینکه در طول مدت ۸ ماه گذشته شاهد پیشرفت فیزیکي حدود ۱۰ 
درصدي بوده ایم، خواستار توجه مسئوالن وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکي مازندران جهت سرعت بخشیدن به تکمیل و احداث این 
پروژه بزرگ ملي شدند.در ادامه این جلسه دکتر سید عباس موسوی با اشاره به تالش های وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
جهت رفع مشکالت حوزه سالمت شهرستان قائمشهر ، گفت : از زمان انتقال مسئولیت ساخت بیمارستان جایگزینی رازی قائمشهر به 
وزارت بهداشت ، تکمیل ، تجهیز و راه اندازي این پروژه در اولویت هاي اصلي دانشگاه علوم پزشکي مازندران قرار گرفته است.رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران در پایان افزود وزارت متبوع تمام تالش خود را جهت تخصیص بودجه های الزم برای تکمیل ساخت بیمارستان 

جایگزین و ساختمان اورژانس درحال احداث و تامین تجهیزات پزشکي این پروژه ها به کار گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران: 
کارهای ارزشمند و زیربنایی مهمی توسط شهرداری اسالمشهر در حال انجام است 
شهریار- خبرنگار فرصت امروز: تقی زاده  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در  خالل بازدید از 
طرح های عمرانی اسالمشهر  گفت: کارهای بسیار ارزشمند و زیر بنایی برای تغییرات کالبدی و فضایی در سطح 
شهر اسالمشهر در دست انجام است که این امور در کیفیت زیست و ارتقاء زندگی شهروندان تاثیر بسزایی خواهد 
داشت.تقی زاده در ارتباط با پروژه هایی که به اتفاق دکتر  طال شهردار  اسالمشهر مورد بازدید قرار داد، تصر یح کرد: 
برای اسالمشهر شرایطی بهتر و امید بخشی  متصور است. وی انجام پروژه های مختلف زیر ساختی را در اسالمشهر 
مثل راه و شبکه های دسترسی را مهم قلمداد و کار های انجام شده توسط شهرداری در مدت زمان کوتاه یکساله، 
بویژه در زمینه تملک و اجرای پروژه زیر گذر ۲۴ متری را برابر با چندین دهه کار عمرانی ارزیابی کرد و آن را قابل تقدیر دانست .این مسئول استانداری 
تهران  با اشاره به فعالیت های دیگر شهرداری در زمینه عمرانی از جلمه ساخت و بهره برداری از چندین ساختمان مانند ساختمان شهرداری منطقه 
۶ و ساختمان مدیریت حمل و نقل ریلی ،درباره احداث خط مترو تهران-اسالمشهر اظهار داشت احداث مترو تهران-اسالمشهر تحقق آرزوی دیرینه 
مردم اسالمشهر است و احداث آن می تواند اثرات بسیار خوبی در توسعه منطقه و شهر اسالمشهر داشته باشد.وی در بخش دیگری از سخنان خود  
اجرای کمربندی شمالی را یکی از پروژه های زیر بنایی مهم و تاثیر گذار برشمرد و گفت : انجام این حجم از  فعالیت های گسترده و عمرانی در 

اسالمشهر حاصل یک برنامه ریزی خوب و صحیح است

رئیس فناوری مکانیزاسیون کشاورزی استان همدان :
همدان دومین استان کشور از لحاظ جذب اعتبارات است

همدانـ  فاطمه صنیعی وحید: رئیس فناوری مکانیزاسیون کشاورزی استان همدان گفت: همدان از لحاظ مبلغی دومین استانی است 
که جذب اعتبارات داشته است و از لحاظ درصدی سومین استان است که این اعتبارات در قسمتهایی همچون زارعت ،باغبانی ،امور دام 
،طیور ،گلخانه ، گیاهان داروییو منابع طبیعی جذب میشود .وی در ادامه افزود بخش مکانیزاسیون در سازمان به دنبال دو هدف عمده است 
،هزینه ها را کاهش دهد و افزایش درآمد از بخش کشاورزی است که برنامه هایی که برای رسیدن به اهداف وجود دارند ؛ارتقای شاخص 
و درجه مکانیزاسیون است .وی در خصوص تسهیالت بانکی افزود: از سال ۱39۲ بانک کشاورزی خط اعتباری ویژه مکانیزاسیون در بانک 
کشــاورزی ایجاد کرد که ســال به سال خط اعتباری بیشتر می شود و همچنیناین خط ادامه دارد .وی افزود :اگر یک درصد از ضایعات 
کمباین کمتر شود ۶۰ میلیارد ریال به نفع اقتصاد کشاورز و کل کشور است،که میانگین ضایعات برداشت کمباین در کشور ۶۴/۶ صدم 
درصد است ولی در استان همدان در انتهای سال به ۶7/۴ صدم درصد کاهش یافت ،که این ضایعات در بخش های مختلف است .همچنین 
در مورد تسهیالت خرید کمباین بیان کرد : در این خصوص نیز تسهیالتی داده میشود که بدین صورت است متقاضی ۲۰ درصد از کل 
مبلغ خرید را به صورت آورده می آورد و ۸۰ درصد مابقی را میتواند تسهیالت دریافت کند با باز پرداخت هفت ساله و باتوجه به کمبد یک 
هزار دستگاه و جبران آن از متقاضیان بدین صورت حمایت میشود.وی در باره دیگر مباحثی که در بحث مکانیزاسیون پیگیر است گفت: 

پالک گذاری ادوات کشاورزی ) کمباین و تراکتور ( است با هدف سازماندهی ادوات می باشد،به منظور تسهیل در نقل و انتقاالت است.

بهینه سازی پست برق پتروشیمی آبادان
اهواز- شبنم قجاوند: در راستای بهینه سازی تجهیزات قدیمی و فرسوده در جهت پایداری شبکه برق و جلوگیری از هرگونه حوادث احتمالی، 
پست برق پتروشیمی آبادان به صورت کامل بهینه سازی شد.معاون بهره برداری این شرکت گفت: پاور فیوزها و تجهیزات حفاظتی قدیمی پست 
برق پتروشیمی آبادان دارای اشکاالت عدیده ای از جمله عدم عملکرد صحیح و سبب طوالنی شدن مدت زمان خاموشی و هزینه باالی تعمیراتی و 
اتالف وقت بوده و نیاز به بهینه سازی داشت.مسعود قنواتی افزود: در همین راستا عملیات تعویض پاورفیوزها و تجهیزات قدیمی و نصب و جایگزینی 
تجهیزات جدید کلیدهای قدرت با نوع رله های نسل جدید میکرو پروُسسوری و کابل انداری جدید و اصالح مدارات و هچنین تابلوهای فرمان 
کنترلی از راه دور و تابلوهای حفاظتی با ساخت اتاق فرمان جدید اجرایی و مورد بهره برداری قرار گرفت.وی بیان کرد: با انجام سلسه اقدامات فوق 

پایداری حفاظتی و الکتریکی پست برق ۱3۲ کیلو ولت پتروشیمی آبادان جهت تابستان جاری تقویت شد.

انجام مانور تست و بازرسی کنتورهای برق در گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت: در راستای کاهش پیک سال 9۸ و با توجه 
به قرارگرفتن در فصل گرم سال با برگزاری مانورهای جهادی کنتورهای خراب، راکد و مشکوک به دستکاری در مدیریت های توزیع برق 
استان مورد تست و بازرسی قرار گرفته است .مهندس علی اکبر نصیری اظهار داشت: نخستین مرحله از حرکت جهادی تست و بازرسی 
کنتورها که در نیمه دوم خردادماه در مدیریت های توزیع اتفاق افتاد و توسط مامورین تست و بازرسی مدیریت ها و پیمانکاران تست و 
بازرسی شرق و غرب استان، انشعاب های نیازمند تعویض، دستکاری، نقص فنی تشخیص داده شد و کنتور های قدیمی با کنتورهای 3 
تعرفه جایگزین شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در ادامه با اشاره به کنار گذاشتن کنتورهای قدیمی و جایگزینی 
آن با کنتورهای سه  تعرفه ای جدید تصریح کرد: تمامی کنتورهایی که در مانورهای تست و بازرسی به هر نحو مشکوک تشخیص داده 
می شــوند کنار گذاشته شــده و به جای آن کنتورهای سه  تعرفه ای دیجیتال نصب می گردد.مهندس نصیری هدف از تست و بازرسی 
لوازم اندازه گیری،  مشترکین را حصول اطمینان از کارکرد صحیح لوازم اندازه گیری ، سنجش پذیری و تحویل انرژی الکتریکی مورد نیاز 

مشترکان مطابق استانداردهای شرکت توانیر اعالم کرد.

معاون ارتباطات سیار استان خراسان رضوی :
پروژه برگردان شبکه  تلفن ثابت مشترکان GSM-WLL  به شبکه همراه 

اول در استان انجام شد
مشهد- صابر ابراهیم بای: مهندس  سید محسن پناهی  گفت: یکی از اهداف بسیار مهمی که در انجام این 
پروژه دنبال می شد  ارتقاء  سطح کیفیت مکالمه مشترکان GSM-WLL  بود که با انجام این پروژه از این به  
بعد  این مشترکان بر بستر شبکه همراه اول استان ارتباط خود را برقرار می کنند. وی در گفت و گو با خبرنگار روابط 
عمومی مخابرات استان ضمن اشاره به اینکه پروژه برگردان شبکه تلفن ثابت مشترکان GSM-WLL  به شبکه 
همراه اول در استان کامال انجام شده است افزود:یکی دیگر از اهداف انجام این پروژه برای مشترکان همراه اول است 
که این باعث می شود که مشترکان همراه اول هم در روستاهای استان ارتباط با کیفیت تری برقرار کنند.گفتنی 

است در این پروژه 3۱۲ سایت GSM-WLL  بر روی شبکه همراه اول استان برگردان شده است.

برگزاری بیش از 6 هزار نفر ساعت آموزشی در شرکت گاز استان گیالن 
رشــت- مهناز نوبری: حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از برگزاري بیش از ۶ هزار نفر ساعت آموزش براي کارکنان 
رسمي و غیررسمی شرکت گاز استان در بهار سال جاری خبر داد.مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه در بهار امسال حدود ۴5۰ نفر 
از کارکنان در کالس های آموزشی شرکت نموده اند، گفت: هدف شرکت گاز از برگزاری دوره های آموزشی، ارتقای حداکثری سطح دانش 
و بهره وری کارکنان می باشد.مهندس اکبر برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی و کنترل پروژه، تست هیدرواستاتیک خط لوله، حفاظت 
فیزیکی و حفاظت کاتدی را از مهم ترین موضوعات آموزشی در سه ماه اول سال جاری عنوان نمود.وی افزود: شرکت گاز استان گیالن 
اهتمام ویژه ای به امر آموزش در سطح سازمان و جامعه دارد و بجهت عملکرد شایسته در این زمینه موفق به کسب رتبه نخست در زمینه 
پیشرفت و تحقق برنامه های آموزشی در سال 97 در ارزیابی آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی گاز ایران شده است.مدیرعامل 
شــرکت گاز اســتان در پایان اظهار داشت: این شرکت همواره سعی نموده تا با افزایش سطح دانش کارکنان، عالوه بر ایجاد فضاي بهتر 
درجهت پیشرفت و توسعه شرکت، زمینه ارائه خدمات شایسته تر به مردم و مشترکین و به تبع آن افزایش رضایتمندی ایشان را فراهم آورد.

رصد همه روزه میزان مصرف انرِژی برق درادارات گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : با توجه ضرورت مدیریت مصرف انرژی در ادارات 
و ارگانها ، رصد و پایش این مهم توسط مرکز پایش فهام و همکاران شرکت توزیع نیروی برق گلستان انجام می شود. علی اکبر نصیری 
گفت : میزان مصرف انرژی برق ادارات کل  و ادارات زیرمجموعه آنها در شهرستانها بترتیب به استانداری و فرمانداری ها طی گزارشی کامل 
اعالم و از ارگانی که بیشترین مدیریت مصرف انرژی برق را دارند اعالم و تقدیر خواهد شد.نصیری افزود : دادگستری کل گلستان رتبه 
اول در بین ادارات سطح استان در امر مدیریت مصرف بهینه انرژی برق در تابستان 97 را کسب نمود که این مهم باعث می شود تا زمینه 

افزایش پایداری شبکه های توزیع و تامین مناسب برق مشترکان در استان گلستان را فراهم می آورد.
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اخبار

اصفهان- قاســم اسد: مدیرعامل شــرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان از برنامه ریزی برای اجرا و برگزاری 55 

عنوان نمایشگاهی طی سال 98 در این کالنشهر خبر داد.
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، 
علی یارمحمدیان با اشاره به اینکه نمایشگاه نقش تاثیرگذاری در خروج 
بنگاه های اقتصادی و کســب و کارهای مختلف از رکود دارد، گفت: در 
طول فعالیت ۲۶ ساله شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، 
هیچ گاه تعداد رویدادهای نمایشــگاهی این شرکت از تعداد مشخصی 
فراتر نرفته بود اما طی دو سال اخیر با برنامه ریزی های منسجم، موفق 
شدیم بر تعداد رویدادهای نمایشــگاهی اصفهان بیفزاییم.وی افزود: با 
تمامی تالش ها و برنامه ریزی های انجام شده، در سال گذشته ۴9 عنوان 
نمایشــگاهی و در سال جاری 55 عنوان نمایشگاهی پیش بینی و اجرا 
شد که توانست نقش تاثیرگذاری در رونق تولید و توسعه فروش کسب 
و کارها داشته باشد.مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه نمونه مشابه برخی نمایشگاه هایی که برای سال 
9۸ در اصفهان برنامه ریزی شده اند، در دیگر استان ها و حتی نمایشگاه 
بین المللی تهران نیز لغو و منتفی شده اند، تصریح کرد: وضعیت پرنوسان 
اقتصادی، تمایل شرکت ها و کسب  و کارها برای حفظ وضعیت موجود 
و همچنین انصراف بنگاه های اقتصادی از اجرای برنامه های توســعه در 

فعالیت های خود سبب شده تا تمایل کمتری به حضور در نمایشگاه ها 
داشته باشند؛ بنابراین، بسیاری از عناوین نمایشگاهی در استان های دیگر 
پیش از برگزاری لغو و منتفی شده اند اما نمایشگاه اصفهان تالش کرده 
شــرایطی برای فعاالن اقتصادی فراهم کند که بتوانند با هر وضعیتی 
در نمایشــگاه حاضر شــوند و محصوالت و خدمات خود را به نمایش 
بگذارند.وی تاکید کرد: با جدیت اعتقاد داریم که حضور در نمایشگاه ها، 
می تواند به توسعه و رونق کسب و کارها منتجر شود و بر همین اساس 
تالش می کنیم نمایشــگاه ها را به بهترین شکل ممکن و با حضور همه 

جانبه صاحبان کســب و کار از استان اصفهان و دیگر استان های کشور 
برگزار کنیم.یارمحمدیان با اشــاره به برگزاری موفقیت آمیز ۱3 عنوان 
نمایشگاهی از ابتدای سال 9۸ تاکنون در اصفهان، یادآور شد: هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور، دامپزشکی و آبزیان، پانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته، پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی قطعات خودرو، یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و 
صنایع دســتی و هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب از جمله 
نمایشــگاه هایی بوده اند که از ابتدای امسال در اصفهان برگزار شده اند و 
با برخورداری از کیفیت بسیار مطلوب، توانسته اند نیازهای مخاطبان این 
رویدادها را به خوبی پاســخ گویند.وی در بخش دیگری از صحبت های 
خود درباره تاثیر حضور شــرکت ها در رویدادهای نمایشگاهی بر روند 
فــروش محصوالت و یا انعقاد قرارداد با شــرکت های داخلی و خارجی 
گفت: حضور در رویدادهای نمایشگاهی همواره با اثرات درخور توجهی 
همراه بوده است؛ البته به شرط آنکه شرکت ها بتوانند از موقعیتهای ایجاد 
شــده در این رویدادها به نحو احسن استفاده کنند.مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان افزود: حضور در یک نمایشگاه 
تنها به انعقاد قراداد و یا فروش محصوالت محدود نمی شود، بلکه برقراری 
یک ارتباط کاری و یا رونمایی از یک محصول می تواند با نتایج فراوانی از 

حیث همکاری های آتی همراه باشد.

مدیرعامل نمایشگاه اصفهان خبر داد:

پیش بینی 55 عنوان نمایشگاهی در اصفهان طی سال 98

 تبریز- ماهان فالح: سیزدهمین کارگروه بهداشت صنعتي 
شرکت انتقال گاز با حضور نمایندگان مناطق دهگانه به مدت سه 
روز به میزباني منطقه 8 عملیات انتقال گاز در تبریز برگزار شد. 
در ابتداي این نشست، شــقایق رحیمی، مسئول بهداشت صنعتی 
شــرکت انتقال گاز با اعالم این مطلب گفت: رعایــت اصول و موازین 
HSE سبب کاهش آثار نامطلوب صنعت به جامعه، افزایش آثار مثبت، 
ارتقاء سطح سالمت کارکنان و همچنین کاهش آمار بیماریهای شغلی و 
آسیب های صنعتی می شود. رحیمی با تاکید بر تعریف اهداف کالن و 
برنامه ریزی فعالیتهای HSE افزود: سیستمی و یکپارچه کردن فعالیتها 
و فرآیندهای HSE، بکارگیری آخرین متدهای مدیریت ریســک در 
انجام فعالیتهــا و پایش منظم فرایندها، یقینا مــا را در نیل به اهداف 
کالن سازمان که همانا سالم بودن و سالم زیستن است، یاری می کند. 
رحیمی، هدف از این نشســت را هم اندیشــی و به روزآوری فرآیندها، 
دستورالعمل ها و رویه ها در حوزه بهداشت صنعتی اعالم کرد و اظهار 
داشت: برگزاری این نشست ها بر حسب ضرورت و نیاز سازمانی صورت 
می گیرد بطوریکه در طول ســال دست کم دو بار برپا می گردد. فرهاد 
قدیمي، رئیس امور بهداشت، ایمني، محیط زیست و پدافند غیرعامل 

منطقه ۸، رعایت اصول ایمني، بهداشت و سالمت را از اولویت هاي اصلي 
این منطقه دانست و گفت: منطقه ۸ با عنایت به اهمیت و حساسیت این 
موضوع تواسته است در انجام تمامي پروژه ها، امورات بهداشت، ایمنی 
و محیط زیســت و پدافند غیرعامل را دخیل نموده و با برگزاري دوره 
هاي آموزشي متناسب، توجه و تاکید ویژه اي به توانمند سازي، تمرکز 
و هوشیاري پرسنل دارد.  قدیمي افزود: در صورتي که الزامات ایمني که 
همه موظف به رعایت آن هستند با کوچکترین سهل انگاري و بي دقتي 

مواجه شود ممکن است از بعد جاني و مالي خسارات جبران ناپذیري را 
به صنعت وارد سازد. رئیس امور بهداشت، ایمني، محیط زیست و پدافند 
غیرعامل منطقه ۸ عملیات انتقال گاز در ادامه این نشســت ضمن ارائه 
گزارش عملکرد، خواســتار توجه و دقت نظر و رعایت مباحث مرتبط با 
فعالیتها در حوزه هاي بهداشــت، ایمني و محیط زیست شد. بازدید از 
مجتمع تاسیسات تقویت فشــار گاز تبریز، آموزش نحوه ي تکمیل و 
گزارش گیري از پورتال وزارت نفت، به روز آوري کتابچه SDS شرکت 
انتقال گاز و افزودن مواد شیمیایي جدید مورد استفاده در مناطق، بررسي 
نحوه کاربرد راهنماي مدیریت مهندسي بهداشت انتشار مواد رادیواکتیو 
طبیعي، بررسي برنامه عملیاتي ارتقاي سالمت کارکنان و برنامه ریزي 
اجراي آن در شــرکت، بررسي موارد بهداشتي تعمیرات خطوط لوله با 
کامپوزیت و تهیه دســتورالعمل و همچنین بازگویي موارد گوناگون از 
سوي نمایندگان مناطق و بررسي چالش ها و مشکالت بهداشت صنعتي 
از دیگــر نکات قابل توجــه این کارگروه بود. وجــود تعامل، همفکری 
و همدلي در قالب ارائه نقطه نظرات کارشناســي و بهره گیري از خرد 
جمعي، دانش و تجربه هر یک از حاضرین از دیگر نکات ویژه این نشست 

مي توان یادکرد.

به میزبانی منطقه 8 انتقال گاز برگزار شد؛

سیزدهمین نشست کارگروه بهداشت صنعتی شرکت انتقال گاز ایران

تبریز- ماهان فالح: بمنظور ارتقــاء دانش و معلومات موارد 
مربوط به اهمیت فرهنگ سازماني و ارتباطات موثر در سازمان، 
یك دوره آموزشي با حضور مسئولین منطقه 8 عملیات انتقال 

گازایران در تبریز برگزار گردید. 
دراین دوره آموزشي که بمدت دو روز بطول انجامید، دکتر ایزد پناه، 
مدرس این دوره، اطالعات مبسوطي دررابطه با تعریف فرهنگ و ویژگي 
هاي آن، انواع فرهنگ ســازماني و مباني آن  و همچنین عوامل اجرایي 
فرهنگ ســازماني را مطرح و در جمع فراگیران مــورد بحث و تبادل 
نظرقرارداد. ایزد پناه، فرهنگ سازماني را دربرگیرنده ارزشها و رفتارهایي 
دانست که به محیط اجتماعي و رواني منحصر به فرد سازمان کمک مي 

نماید. وي افزود: فرهنگ سازماني بعنوان مجموعه اي از باورها و ارزشهاي 
مشترک بر رفتار و اندیشه اعضاي سازمان اثر مي گذارد و مي توان نقطه 
شــروعي براي حرکت و پویایي و یا مانعي در راه پیشرفت به شمار آید. 
ایزد پناه اظهار داشت: فرهنگ سازماني از اساسي ترین زمینه هاي تغییر 
و تحول در ســازمان است نظر به اینکه برنامه هاي جدید تحول بیشتر 
به تحول بنیادي سازماني نگاه مي کند از این رو هدف از این برنامه ها 
تغییر و تحول فرهنگ سازمان بعنوان زیربنا به بستر تحول است. در ادامه 
کارگاه آموزشي، شرکت کنندگان با اهمیت فرهنگ سازمان و اثرات آن 
در سازمان، چگونگي شکل گیري فرهنگ سازماني و موارد دیگر، آگاهي 

یافته و دیدگاههاي خود را در قالب پرسش و پاسخ مطرح نمودند.

بوشــهر-  خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب روستایی اســتان بوشهر گفت: هم اکنون مصرف آب 
روستاهای این استان روزانه 1۰۰ هزار مترمکعب است که  از خط 
آبرسانی کوثر،خط کازرون –بوشهر ومنابع محلی داخلی استان 
تامین می شودوتا پایان برنامه ششم توسعه 5۰ درصد ازمحل آب 

شیرین کن ها به ظرفیت فعلی اضافه می شود. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر، 
روح اهلل طاهریان پور در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته صرفه جویی در 
مصرف آب افزود: در این ارتباط طرح آب شیرین کن ۲۸ هزار متر مکعبی 
ســیراف - جم با ۲ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری دردست اجرااست  
که پیش بینی شده تا پایان سال جاری ظرفیت شیرین سازی ۱۰ هزار 
متر مکعب آن فعال شود.وی بیان کرد: پیشرفت فیزیکی ابنیه این طرح 
اکنون 5۰درصد اســت  و در بخش تجهیزات آن اقدامی صورت نگرفته 

که پیش بینی شــده با انتخاب ســرمایه گذار جدید این طرح سرعت 
قابل قبولی بگیرد.طاهریان پور ادامه داد: سرمایه گذاری اولیه برای آب 
شــیرین کن ۲۸ هزار متر مکعبی سیراف – جم 75۰ میلیارد ریال بود 
که افزایش قیمت ناشــی از تغییرات نرخ ارز اعتبار مورد نیاز احداث آن 
را به ۲ هزار میلیارد ریال افزایش داده اســت.وی یادآور شد: در مجموع 

ظرفیت 5۰ هزار متر مکعب آب شیرین کن در روستاهای استان بوشهر 
در دســت اجراست که بخشــی از این پروژه ها تا پایان امسال و بخشی 
دیگر نیز تا ســال آینده تکمیل می شود.طاهریان پور یادآور شد: هزینه 
آب مورد نیاز روســتاهای استان بوشهر که از محل آب شیرین کن ها 
تامین شــده به طور متوســط ۴۰ تا 5۰ هزار ریال به ازاء هرمترمکعب 
اســت، این در حالی اســت که همین آب با هر مترمکعب کمتراز سه 
هزار ریال به دســت مشترکان می رسد.وی گفت: چنانچه هر مشترک 
به تنهایی نقش بســیار اندکی برای کاهش مصرف آب داشته باشد این 
صرفه جویی در مجموع کمک بسیار بزرگی به موضوع پایداری آب و گذر 
از بحران کم آبی تابســتانه است.وی افزود: در این زمینه انتظار است در 
مواردی همچون شستشوی حیاط منازل  و خودروها این موارد در بازه 
های زمان طوالنی تری انجام شــود که این مهم در حل بحران کم آبی 

کمک شایانی می کند.

کرج- خبرنگار فرصت امروز: رئیس سازمان مدیریت پسماند 
شــهرداری کرج گفت: کاهش جمعیت سگ های بالصاحب در 

دستور کار شهرداری کرج است.
احمد خیری با اشــاره به اینکه جمع آوری سگ های بالصاحب به 
منظور ایجاد آرامش شــهروندان و ارتقای ســطح بهداشت عمومی در 
دستور کار اســت، اظهار کرد: کاهش جمعیت سگ های بالصاحب در 
دســتور کار شهرداری است.وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر برای 
ساماندهی سگ های بالصاحب از روش زنده گیری استفاده می شود که 
مشکالتی به همراه دارد، گفت: با توجه به شرایط ویژه زنده گیری و هزینه 
واکسیناسیون و نگهداری، کمک تشکل های مردم نهاد و NGO های 
حامی حیوانات ضروری است.رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری 

کرج با بیان اینکه امکان استفاده از روشهای قدیمی برای کنترل جمعیت 
ســگ های بالصاحب وجود ندارد، گفت: در سال های گذشته از روش 

مرگ با ترحم برای کنترل سگ های بالصاحب استفاده می شد ولی به 
واســطه مطالبات حامیان حیوانات این روش منسوخ شده است.خیری 
با بیان اینکه ســگ های بالصاحب بعد از زنده گیری، واکسیناسیون و 
عقیم سازی، رها سازی می شوند، افزود: عقیم سازی این حیوانات نقش 
به ســزایی در کاهش جمعیت آنها در سال های آتی دارد.وی در بخش 
دیگری به وضعیت پناهگاه حلقه دره اشاره کرد که به تنهایی پاسخگوی 
جمعیت ســگ ها نیست، گفت: شــهرهای اقماری کرج نیاز به ایجاد 
پناهگاه نگهداری از سگ های بالصاحب دارند.رئیس سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری کرج اضافه کرد: هر چند تردد سگ های بالصاحب در 
شهر در برخی موارد برای شهروندان مشکالتی را ایجاد می کند ولی نباید 
فراموش کنیم این حیوانات نیز حق حیات دارند و نباید آنها را آزار دهیم.

در کارگاه آموزشي فرهنگ سازماني مطرح شد؛ 
فرهنگ هر سازمان نشانگر شخصیت آن سازمان است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر :
شیرین سازی 5۰ هزار مترمکعب آب برای روستاهای بوشهر در دست اجراست 

کاهش جمعیت سگ های بالصاحب در دستور کار شهرداری کرج است

قم- مدیرکل اوقاف استان قم گفت: جامعه قرآنی استان قم استقبال 
گسترده ای از چهل و دومین دوره مسابقات قرآن اوقاف داشتند.

بــه گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان قم، 
حجت االســالم والمسلمین عباس اسکندری در آیین اختتامیه چهل و 
دومین دوره مســابقات قرآن کریم استان قم که در مدرسه فقهی ائمه 
اطهار)ع( برگزار شــد اظهار کرد: پنجم ذی القعــده به عنوان روز ملی 
تجلیل از امامزادگان نامگذاری شده است.وی افزود: امامزادگان در زمان 
حیات و ممات خود، منشا خیر و برکت برای جامعه ایران بوده اند و امروز، 
بقاع متبرکه آنها ملجأ و پناهگاه همه ماست.مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
اســتان قم با بیان اینکه این بزرگواران در زمــان حیات مادی خود در 

سخت ترین فشارها و شکنجه ها قرار داشتند گفت: دشمنان اهل  بیت)ع( 
وجود این بزرگواران را برنتابیدند و تحمل نکردند و کاری کردند که این 

ســتارگان درخشان والیت از شهر و دیار خود به سمت دیگر مناطق از 
جمله ایران مهاجرت کنند.وی ادامه داد: ایرانیان از دیرباز دوستدار اهل 
بیت)ع( و فرزندان آنها بوده اند بنابراین شاهد ورود گسترده امامزادگان 
به شهرهای مختلف کشورمان در طول تاریخ بوده ایم.اسکندری در ادامه 
برگزاری مســابقات قرآن اوقاف در اســتان قم را مورد توجه قرار داد و 
خاطرنشان کرد: در دوره مقدماتی و استانی بیش از ۲ هزار از متسابقین 
در رشته های مختلف شرکت داشتند.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
قم عنوان کرد: در این دوره از حضور داوران بین المللی برای انتخاب افراد 
برگزیده بهره بردیم.وی گفت: دوره چهل و دوم مسابقات قرآنی اوقاف قم 

با استقبال بسیار خوب متسابقین برادران و خواهران روبرو شده است.

استقبال گسترده جامعه قرآنی قم از مسابقات اوقاف
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م��ارک کوبان، یک��ی از مش��هورترین کارآفرینان و س��رمایه گذارهای معاصر، 
فعالیت های متنوع س��رمایه گذاری را در حوزه های فناوری، ورزش و س��رگرمی 

پیگیری می کند.
مارک کوبان )Mar Cuban( کارآفرین و سرمایه گذار آمریکایی اهل داالس 
تگزاس است. او که فعالیت های ابتدایی خود را در حوزه های مرتبط با سرگرمی 
آنالین ش��روع کرد، امروز به عنوان یکی از مش��هورترین سرمایه گذارهای دنیای 
فناوری و ورزش ش��ناخته می ش��ود. از بزرگ ترین سرمایه گذاری های او می توان 
ب��ه تیم داالس موریکس در لیگ NBA اش��اره کرد. کوب��ان همچنین یکی از 
کارشناس��ان اصلی برنامه  Shark Tank ش��ناخته می ش��ود که به بررس��ی و 

انتخاب استارت آپ های نوپا در حوزه های گوناگون می پردازند.
م��ارک کوب��ان به خاطر فعالیت های خ��اص و حضور زی��اد در بین مردم، یک 
کارآفرین س��لبریتی هم محس��وب می ش��ود. او عالوه  بر برنامه  شارک تنک در 
س��ریال ها و فیلم های متعددی نقش آفرین��ی کرد که عموما هم نقش خودش را 
برعهده داش��ت. ه��ر روزه مصاحبه ها و آموزه های متنوع��ی پیرامون پیروزی در 
دنیای کسب وکار از زبان او در رسانه های مرتبط منتشر می شود که نکات تجربی 

کارآفرینی  وی را به همراه دارند.
تولد و تحصیل

مارک کوبان در ۳۱ ژوئیه س��ال ۱۹۵۸ در پیتزبورگ پنس��یلوانیا متولد شد. 
پدرش نورتون کوبان در صنعت تعمیر مبلمان فعالیت می کرد و مادرش ش��رلی، 
شغل مشخصی نداشت. کوبان در جایی گفته بود که مادرش اکثر اوقات شغلش 
را تغییر می داد و حتی در نوجوانی به آینده  او نیز امید چندانی نداشت. خانواده  
پ��دری مارک از مهاجران روس��ی ب��ه آمریکا بودند و مادرش نی��ز به خانواده ای 

رومانیایی تعلق داشت.
مالک کنونی تیم داالس موریکس از کودکی عالقه  خود را به ورزش بسکتبال 
نش��ان داده بود. او در ۱۲ س��الگی برای خرید کفش های موردعالقه  بس��کتبال، 
برای اولین بار با دنیای کس��ب وکار آشنا ش��د. اولین شغل میلیاردر امروز دنیای 
کس��ب وکار، با فروش کیسه های زباله شروع ش��د. او در ۱6 سالگی فعالیت های 
 Pittsburg Post-Gazette خود را توس��عه داد و به عنوان پیک روزنامه بر در

مشغول به کار شد.
دانشگاه پیتسبرگ میزبان اولین سال های تحصیالت عالی مارک کوبان بود. او 
که از نوجوانی با کسب درآمد و اشتغال آشنا شده بود، هیچ گاه در دانشگاه خود 
را محدود به تحصیل نمی کرد. مارک در سال های تحصیالت عالی به شغل هایی 
همچون پیش��خدمتی، آموزش حرکات موزون و حتی مجری گری در میهمانی ها 
مشغول شد. به عالوه او عالقه اش به ورزش را نیز پیگیری می کرد و از طرفداران 

جدی تیم پیتسبرگ استیلرز در لیگ NFL بود.
م��ارک پس از یک س��ال تحصیل در دانش��گاه پیتس��برگ آنج��ا را به مقصد 
دانش��گاه ایندیانا در بلومینگتون ایندیانا ترک کرد. او درنهایت در سال ۱۹۸۱ از 
دانشکده  کسب وکار کلی با مدرک کارشناسی مدیریت فارغ التحصیل شد. کوبان 
در مصاحبه ای دلیل انتخاب دانش��گاه ایندیانا را تنها شهریه  کمتر آنجا نسبت به 

دیگر دانشگاه های برتر کسب وکار عنوان کرد.
ورود جدی به دنیای کسب وکار

مارک پس از فارغ التحصیلی به س��رعت به دنبال ش��غل بود و با وجود کس��ب 
مدرک کارشناسی در رشته  مدیریت، الزامی به اشتغال در رشته  مربوطه نداشت. 
اولین ش��غل رس��می میلیاردر امروزی، پیش خدمتی بود. او س��پس وارد دنیای 
 Your کامپیوتر ش��د و به عنوان نماینده  فروش نرم افزارهای کامپیوتری شرکت

Business Software در داالس فعالیت خود را ادامه داد.
س��رمایه گذار بزرگ آمریکایی از همان سال های ابتدایی فعالیت، عالقه  خود را 
به مدیریت کسب وکار اختصاصی نشان می داد. او در مذاکرات رودررو با مشتریان 
نرم افزارها، به دنبال فرصت هایی برای شروع کسب وکار خودش هم بود. به همین 
دلیل پس از یک سال از شغل فروشندگی اخراج شد و با کمک همان مشتریان 

قدیمی، شرکتش را به نام MicroSolutions تأسیس کرد.
اولین شرکت مارک کوبان به  نوعی واسط خدمات نرم افزاری و کامپیوتری بین 

شرکت های بزرگ و مشتریان بود. مایکروسلوشنز از طرفداران اولیه  فناوری های 
روز آن زم��ان همچون Lotus Notes و CompuServe بود و از بزرگ ترین 
مش��تریان آنها هم می توان به Perot Systems اشاره کرد. کوبان که همیشه 
رویای ثروتمند ش��دن و کس��ب سود را در سر داشت، به شرکت اول خود وفادار 
نماند و آن را به قیمت 6 میلیون دالر به کامپیوس��رو فروخت؛ فروش��ی که سود 

قابل توجه ۲میلیون دالری را برای کارآفرین جوان به همراه داشت.
حباب دات کام

در س��ال ۱۹۹۵ و اوج شکل گیری اس��تارت آپ های اینترنتی و وب در آمریکا، 
کوب��ان نیز در کنار دوس��تان قدیمی دانش��گاهی اش به دنیای جدید وارد ش��د. 
کریس جائب و تاد وگنر، سرویس��ی به نام Audionet تأسیس کردند که بعدها 
کوبان نیز به عنوان سرمایه گذار به آن وارد شد. وگنر از دوستان قدیمی کوبان در 
دانش��گاه ایندیانا بود و در سال های بعد هم دوستی و همکاری با او را ادامه داد. 

آنها اکنون به صورت مشترک مالک شرکت ۲۹۲۹Entertainment هستند.
کوب��ان در س��ال ۱۹۹۸ به عنوان س��رمایه گذار اصلی وارد آدیونت ش��د. او و 
بنیان گذاران ش��رکت عالیق مشترکی در حوزه  ورزش و پخش محتوای رسانه ای 
از طری��ق وب داش��تند. آدیونت هم در همین حوزه فعالیت می کرد و در س��ال 

۱۹۹۸ به Broadcast.com تغییر نام داد.
یک س��ال پس از ورود کوبان به تیم برادکس��ت، شرکت به ۳۳0 کارمند 
توس��عه یاف��ت و درآمد ۵/۱۳ میلی��ون دالری را ثبت کرد. در همان س��ال 
اولین پخش زنده برنامه مد و فش��ن ازطریق وب در برادکس��ت دات کام رخ 
داد ک��ه مربوط  به برنامه  برند ویکتوریا س��یکرت بود. چنین دس��تاوردهایی 
برای ش��رکت کوبان، توجه س��رمایه گذارهای بزرگ را به آن جلب کرد و در 
اوج حباب دات کام، یاهو ۷/۵ میلیارد دالر به صورت س��هام، برای خرید این 

شرکت هزینه کرد.
کوبان پس از فروش س��رویس برادکست به یاهو دیگر به کارآفرین باتجربه ای 
بدل شده بود و تصمیم گرفت تا برای پیشگیری از بحران های بازار، سرمایه های 
خ��ود را بین منابع متنوع توزیع کند. البت��ه او خرید جالب توجهی هم در همان 
سال ۱۹۹۹ انجام داد و نامش را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد. کوبان با 
خرید یک جت ش��خصی گلف استریم وی به قیمت ۴0 میلیون دالر، بزرگ ترین 

خرید یک مرحله ای دنیای تجارت الکترونیک را به نام خود ثبت کرد.
سرمایه گذاری در استارت ْآپ ها و دنیای رسانه

با ورود به قرن ۲۱، تنوع س��رمایه گذاری های کوبان هم بیش��تر ش��د. او ابتدا 
به همراه دوس��ت قدیم��ی اش وگن��ر ش��رکت ۲۹۲۹Entertainment را در 
س��ال ۲00۲ تأس��یس کرد. اولین خرید بزرگ آنها در س��ال ۲00۳ انجام شد و 
Landmark Theatres با ۵۸ س��الن س��ینما به این شرکت پیوست. شرکت 
جدید کوبان که در زمینه تهیه و تولید برنامه های ویدئویی فعالیت می کرد، ابتدا 
با س��اخت نسخه  جدیدی از برنامه  Star Search برای شبکه  CBS به شهرت 
رسید. آنها همچنین توزیع فیلم Bubble از کارگردان بزرگ آمریکایی استیون 
اس��پیلبرگ را هم در س��ال ۲006 برعهده گرفتند. از دیگر س��رمایه گذاری های 
کوبان در دنیای رسانه می توان به Magnolia Pictures اشاره کرد که اکنون 

زیرمجموعه ای از ۲۹۲۹Entrertainment محسوب می شود. 
فعالیت در دنیای رس��انه روزبه روز کوبان را بیش��تر با شهرت و مفاهیم دنیای 
جدی��د آش��نا می کرد. او در س��ال ۲00۴ حرک��ت بزرگی برای نفوذ بیش��تر در 
ش��بکه های آمریکایی انجام داد و با ش��بکه  ABC وارد همکاری ش��د. همکاری 
آنه��ا مس��ابقه ای به ن��ام The Benefactor بود که با هدف ب��ردن جایزه  یک 
میلیون دالری و تحت داوری کوبان برگزار می ش��د. درنهایت اولین برنامه  جدی 
تلویزیونی کوبان به خاطر عدم استقبال از سوی مخاطبان به تعطیلی کشیده شد.
س��رمایه گذاری های مارک کوبان در دنیای اس��تارت آپ های فناوری، بس��یار 
متعدد هس��تند و عموما با فروش برای او س��ود به همراه داش��ته اند. حوزه های 
نرم افزارهای اجتماعی و ش��بکه های توزیع ش��ده، از اصلی ترین نقاط تمرکز این 
س��رمایه گذار محسوب می شوند که نمونه های موفق زیادی هم در هر کدام قابل 

ذکر است.

م��ارک کوبان اکن��ون مال��ک IceRocket، موتور جس��ت وجوی مخصوص 
دنیای وبالگ ها اس��ت. همچنین، او قبال در س��رویس RedSwoosh به عنوان 
ش��ریک حضور داش��ت که از فناوری اتصال ه��ای نفر به نفر ب��رای انتقال انواع 
محتوا استفاده می کرد. س��رویس مذکور بعدا توسط Akami خریداری شد. از 
س��رمایه گذاری های پرسود دیگر نیز می توان به Weblogs Inc اشاره کرد که 

AOL آن را خرید.
س��رمایه گذاری های کوبان در دنیای اس��تارت آپی تنها به سرویس های آنالین 
محدود نمی ش��د. او در سال ۲00۵ در شرکتی به نام Brondell سرمایه گذاری 

کرد که از فناوری های جدید برای تولید توالت استفاده می کردند.
ترکیب رس��انه و دنیای فناوری همیش��ه بخش مهم��ی از فعالیت های کوبان 
 Goowy Media را تش��کیل داده ان��د. اور در س��ال ۲00۵ در اس��تارت آپ
س��رمایه گذاری ک��رد ک��ه در ح��وزه  نرم افزاره��ای اینترنت��ی فعالیت داش��ت. 
از س��رمایه گذاری های رس��انه ای مه��م در آن س��ال  ها می ت��وان ب��ه س��رویس 
Sharesleuth اش��اره کرد که با هدف بررسی و کشف کالهبرداری و اطالعات 

دروغ در شرکت های سهامی عام فعالیت می کرد.
نکته جالب فعالیت کوبان در س��رویس Sharesleuth، تالش او برای اجرای 
مدل کسب وکاری با هدف درآمدزا کردن ژورنالیسم آنالین بود. درواقع او تصمیم 
داش��ت تا از برنامه های تحقیقاتی، س��ود هم کس��ب کند. کوبان به همین دلیل 
سهام شرکت های بررسی شده در وب سایت را پیش از انتشار تحقیقات می خرید 
که البته انتقادهایی جدی هم به همراه داش��ت. کارشناسان اعتقاد داشتند خرید 
س��هام یک شرکت پیش از اطالع رس��انی های حساس رسانه ای می تواند تأثیرات 
منفی در کس��ب وکار مذکور داشته باش��د، اما کوبان اصرار داشت که اقداماتش 

کامال قانونی هستند.
کوبان در ادامه  روندهای مشابه روزنامه نگاری آنالین، در سال ۲00۸ سرویسی 
به نام Bailoutsleuth راه اندازی کرد. هدف این س��رویس، ارائه  امکان نظارت 
ب��رای عموم م��ردم روی فعالیت ه��ای دولت آمری��کا در حوزه  کم��ک مالی به 

مؤسسه های مالی و اعتباری بود.
Shark Tank

ش��بکه ABC آمری��کا برنامه ای به ن��ام Shark Tank دارد که پخش آن از 
س��ال ۲00۹ شروع شد. برنامه  ش��ارک تنک به صورت خالصه به استارت آپ ها و 
فضای کارآفرینی اختصاص دارد. بنیان گذارهای اس��تارت آپ های متنوع در این 
برنامه ش��رکت می کنند تا پس از ارائه  اولیه درباره ایده و روش کار اس��تارت آپ 
خود، برای دریافت س��رمایه از مجریان اصل��ی )معروف بهShark( رقابت کنند. 
مارک کوبان از س��ال ۲0۱۱ به عنوان یکی از س��رمایه گذارهای اصلی در شارک 

تنک حضور دارد.
کوب��ان طبق آخرین آمارها تا ۲0۱۵ در ۸۵ اس��تارت آپ برنامه ش��ارک تنک 
س��رمایه گذاری کرد که مجموع س��رمایه گذاری هایش را در این برنامه به ۹/۱۹ 
میلی��ون دالر رس��اند. البت��ه آمارها از س��رمایه گذاری های ش��ارک تنک با هم 
تفاوت های کلی دارند چون س��رمایه گذاری های نهایی کمی پس از پخش برنامه  

اصلی رخ می دهند و شاید در برخی مواقع توافقی بین طرفین رخ ندهد.
از زمان پیوستن کوبان به شارک تنک، این برنامه  تلویزیونی رشد قابل توجهی 
تجربه کرد و چند جایزه  امی و برخی جوایز تلویزیونی دیگر به آنها تعلق گرفت. 
درح��ال  حاض��ر کوبان با س��رمایه ای ح��دود ۷/۳ میلیارد دالر، پ��س از ریچارد 

برانسون، دومین سرمایه گذار ثروتمند شارک تنک محسوب می شود.
سرمایه گذاری های ورزشی

همان طور که گفته ش��د، کوبان پس از فروش شرکتش به یاهو تصمیم گرفت 
تا س��رمایه گذاری های متنوعی انجام دهد. او در س��ال ۲000 س��هام عمده   تیم 
Dallas Mavericks در لیگ NBA را به قیمت ۲۸۵ میلیون دالر خریداری 
کرد. آمارها نش��ان می دهد با ورود کوب��ان به تیم داالس موریکس، عملکرد آ نها 
بهبود یافته است. تیم مذکور در ۲0 سال قبل از خرید آمار پیروزی ۴0درصدی 

داشت که در ۱0 سال بعدی به 6۹درصد رسید.
کوبان یکی از معدود مالکان تیم های NBA اس��ت که رفتاری ش��بیه به یک 

طرفدار واقع��ی برای تیمش به نمایش می گذارد. اکثر مالکان مس��ابقه  تیم های 
خود را ازطریق تلویزیون و دستگاه های دیگر مشاهده می کنند، درحالی که کوبان 
همیش��ه به صورت حضوری در کنار داالس موریکس حضور دارد. البته او با جت 

شخصی اش به مسابقات تیم در شهرهای دیگر می رود.
مالکی��ت کوب��ان بر تیم داالس با چالش  های متعددی همراه بوده اس��ت. او با 
راس��ت پروت، یکی دیگر از مالکان، درگیری های حقوقی و مالکیتی هم داش��ت 

که تاحدودی به نفع کوبان پایان یافتند.
کوب��ان در طرفداری از تیمش رفت��اری افراط��ی دارد. او تاکنون توجه 
رس��انه ای زی��ادی را خصوص��ا در مس��ابقات ورزش��ی جلب ک��رده که با 
چالش های��ی نی��ز همراه بوده اند. لی��گ NBA تاکنون کوب��ان را به خاطر 
اظهارنظره��ای تن��د علیه لی��گ و داوران ۱۳ مرتبه جریم��ه کرده که در 
مجم��وع تقریب��ا 66۵/۱ میلی��ون دالر برای کوبان هزینه داش��ته اس��ت. 
رفتاره��ای عجیب و افراطی کوب��ان در کنار زمین به حدی زیاد بوده اند که 
حتی بازیکنان داالس موریکس هم او را به آرامش بیش��تر دعوت می کنند 

تا برای تیم چالشی ایجاد نشود.
یک��ی از اظهارنظره��ای جنجالی کوبان درباره  لیگ NBA به س��ال ۲00۲ و 
انتقاد از مدیریت داوران لیگ باز می گردد. او ادعا کرده بود که مدیر داوران لیگ 
حتی توانایی یک روز مدیریت فروش��گاه بستنی Dairy Queen را هم ندارد. 
فروش��گاه مذکور اظهارنظر کوبان را توهین آمیز خواند و از او دعوت کرد تا یک 
روز در یکی از فروش��گاه های فعالیت کند. سرمایه گذار بزرگ آمریکایی دعوت را 
پذیرفت و با یک روز حضور در بستنی فروشی، صف های بلندی از طرفداران تیم 

بسکتبال را روبه روی آن ایجاد کرد.
مثال ه��ای باال تنها نمونه های مع��دودی از چالش های کوبان در مدیریت تیم 
داالس هس��تند. طرفداری های افراطی او عموم��ا به درگیری با بازیکنان حریف، 
داوران و مربی ها می انجامد که همیشه جریمه هایی را هم در پی دارد. به هرحال 
کوب��ان می گوی��د به اندازه  جریمه های دریافت ش��ده از مقام��ات قانونی لیگ، به 
مؤسس��ه های خیریه کمک می کند. او همچنین بارها به خرید تیم هایی در لیگ 

MLA عالقه نشان داد که در هیچ یک از برنامه های خرید آنها، موفق نبود.
کوب��ان عالوه ب��ر فعالیت در ورزش بس��کتبال، به حضور و س��رمایه گذاری در 
ورزش ه��ای دیگر همچ��ون مس��ابقه های WWE هم عالق��ه دارد. او چندین 
ب��ار به عن��وان میهم��ان نمایش��ی هم در ای��ن مس��ابقات حضور یاف��ت. کوبان 
 HDNet و UFC س��رمایه گذاری هایی در مس��ابقات مش��ابه دیگر همچ��ون

Fights هم انجام داده است.
زندگی شخصی مارک کوبان

مارک کوبان در س��پتامبر س��ال ۲00۲ با تیفانی اس��تورات ازدواج کرد. آنها 
دو دختر متولد س��ال های ۲00۳ و ۲006 و یک پس��ر متولد سال ۲0۱0 دارند. 
خانواده کوبان اکنون در یک قصر ۲،۲00 متری در پرستون هالو داالس تگزاس 

زندگی می کنند.
کوبان هم مانند بسیاری از سرمایه گذاران و ثروتمندان دستی در فعالیت های 
سیاس��ی داش��ته اس��ت. او در کمپین های انتخاباتی مجالس آمریکا و همچنین 
ریاس��ت جمه��وری حضور داش��ت و در رقابت کلینتون با ترام��پ، از طرفداران 

هیالری کلینتون بود.
برخ��ی رخدادها و ش��ایعات پیرامون س��رمایه گذار ب��زرگ آمریکایی پیش از 
انتخابات س��ال ۲0۱6 باعث ش��د که احتمال ورود او به رقابت سیاس��ی ریاست  
جمهوری باال فرض شود. به هرحال او در انتخابات مذکور تنها به حمله به ترامپ 

و دفاع از کلینتون پرداخت که پس از انتخاب شدن ترامپ هم ادامه داشت.
کوبان در س��ال ۲0۱۷ در مصاحبه ای اعالم کرد که اگر مجرد بود، قطعا برای 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اقدام می کرد. به هرحال او گفت که در صورت 
ورود ب��ه رقابت هم در ح��زب جمهوری خواه فعالیت خواهد کرد. ش��ایعات ادعا 
می کنند که ش��اید او در انتخابات س��ال ۲0۲0 به عنوان رقیب ترامپ در حزب 

جمهوری خواه حضور داشته باشد.
zoomit :منبع

بیوگرافی مارک کوبان، کارآفرین و سرمایه گذار پیشگام دنیای فناوری
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»سیده فاطمه مقیمی« کارآفرین برتر، مهم ترین موانع کارآفرینی در 
ایران را شفاف نبودن قانون ها دانست و گفت اگر قانون نباشد و یا قانون 
حمایت نکند، برای کاری که کارآفرین می خواهد ش��روع  کند شفافیت 
ایجاد نمی ش��ود و نتیجه نهایی از آن کار به دست نمی  آید اما اگر نقشه 
راه و مسیر روشن و مشخصی وجود داشته باشد؛ یعنی اینکه کارآفرین 
بدان��د در ای��ن کاری که می خواهد ش��روع کند با چه مس��ائلی روبه رو 
می ش��ود و بتواند حمایت قانونی در کنار خودش داش��ته باش��د درجه 

ریسک پذیری او را باال می برد.
به گزارش گروه اطالع رس��انی ایرنا، رویکردی که بیش��تر کشورهای 
جهان در س��ه دهه گذش��ته برای غلبه بر مش��کالت مختلف اقتصادی 
و اجتماع��ی در پی��ش گرفته ان��د توس��عه فرهنگ کارآفرین��ی و انجام 
حمایت ه��ای الزم از کارآفرین��ان اس��ت. در واقع در کش��ورهای موفق 
کارآفرینی و ایجاد مش��اغل می تواند موتورهای اقتصادی را برای توسعه 
ب��ه حرک��ت درآورد. کارآفرینی نق��ش حیاتی در پیش��رفت اقتصادی 
کش��ورها دارد به گونه ای که امروز در اقتص��اد رقابتی و مبتنی بر بازار 
نقش کلیدی ایفا می کند. از این رو رش��د و اس��تقالل کشورها نیازمند 
نوآوری، ابداع و خلق محصوالت و خدمات جدید است که با کارآفرینی 
امکان پذیر می ش��ود. با توجه به این جای��گاه کارآفرینی، ایران به دلیل 
وضعی��ت خاص اقتصادی و تحریم های یکجانبه نیاز مبرمی به توس��عه 
و رواج آن دارد، ام��ا کارآفرینان و صاحبان بنگاه های اقتصادی کش��ور 
هر یک بیش و کم با مس��ائل و مشکالتی مانند بدهی های غیرجاری به 
بانک ه��ا، مطالبه های معوق، تنگنای مالی برای س��رمایه گذاری، کمبود 
سرمایه در گردش، فرسودگی ماشین آالت، توان رقابت پذیری پایین در 
برابر محصوالت خارجی و … مواجه هس��تند که باعث می شود آنها در 

تنگنای مالی قرار بگیرند و نتوانند آنگونه که باید از عهده کار برآیند.
در حال��ی که هم اکنون ایران با نرخ باالیی از بیکاری به ویژه در میان 
فارغ التحصیالن جوان دانشگاهی از طرفی و نرخ پایین بهره وری نیروی 
کار از طرفی دیگر روبه رو است، کارآفرینی می تواند به عنوان یک راهکار 
نقش مهمی در این برهه ایفا کند زیرا کشور از نظر نیروی انسانی، مواد 
اولیه و وجود بازارهای بزرگ و دسترس��ی به زیرساخت های ارزان قیمت 
انرژی، امکان تبدیل شدن به قدرت منطقه ای را دارد و با لزوم توجه به 

کارآفرینی می تواند به این مهم دست پیدا کند.
پژوهشگر گروه اطالع رسانی ایرنا در مورد کارآفرینی در ایران و موانع 
و مش��کالت کارآفرینان با »سیده فاطمه مقیمی« کارآفرین برتر ایرانی 
و عضو هیات رئیس��ه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن تهران به گفت وگو 

پرداخته است.
متن گفت وگو را در ادامه می خوانیم:

چرا کارآفرینی به عنوان اصل مسلم توسعه هنوز نتوانسته آنچنان که 

باید در ایران عرض اندام کند؟
مقیم��ی: در جامعه ایران هنوز فرهنگ توس��عه کارآفرینی یا نگاهی 
به اقتصاد کارآفرینی نهادینه نش��ده اس��ت. به عبارت��ی تعریف معنایی 
کارآفرین��ی در ایران جا نیفتاده و تعریف های��ی که از آن ارائه می کنند 
با مس��اله اش��تغال زایی اشتباه می ش��ود و تفکیک این دو نوع تعریف از 
یکدیگر در ذهن جامعه به یک تش��ابه یکس��ان رسیده است، بنابراین تا 
زمانی که تعریف درستی از کارآفرینی نداشته باشیم قطعاً بحث توسعه 

هم اتفاق نمی افتد. از این رو نخست باید سناریو تفهیم این مفهوم ایجاد 
شود و بعد پیاده سازی و به دنبال آن نگاه های متفاوت نسبت به شرایط 
فرهنگی در یک جامعه، نهادینه ش��ود. در چنین شرایطی می توان وارد 
نوعی فضای متفاوت نسبت به توسعه فرهنگ کارآفرینی و رشد آن شد.

ب��ا توجه به وضعی��ت اقتصادی جامعه و اینکه م��ا بتوانیم به این نوع 
نگاه در ارتباط با کارآفرینان برس��یم این مقوله چگونه می تواند به رشد 

اقتصادی کشور کمک کند؟
مقیمی: کارآفرینی یعنی از هیچ، چیزی س��اختن. بنابراین کارآفرینی 

می توان��د از نح��وه خالقیت ها و ایده های نو در جامعه ش��کل بگیرد که 
با حداقل هایی توانس��ته نوآوری یا کس��ب و کاری ایجاد کند، بنابراین 
چنین کاری باعث عدم وابستگی اقتصاد می شود و زمینه های تغییر در 
منحنی تولید ایجاد می کند. از این رو با خالقیت در رشد یک محصول 
یا تولید می تواند به عنوان شروعی برای یک کسب و کار یا ایجاد کسب 
و کار جدید باشد. به هر حال نگاه های متفاوتی به این بحث وجود دارد، 
ام��ا چیزی که به عنوان الگوی ما در دنیای مترقی امروز یا رش��د یافته 

مطرح می ش��ود این واقعیت را تفهیم می کند که اگر توسعه کارآفرینی 
به عنوان معیار نخست رشد اقتصادی در کشور مطرح شود، می تواند به 

ایجاد کسب و کار و اشتغال کمک کند.
با توجه به ای��ن صحبت ها مهمترین مقوله ب��رای کارآفرینان امنیت 
اقتصادی اس��ت. از این رو چه ارتباطی میان امنیت اقتصادی با اعتماد 

کارآفرینان به سرمایه گذاری وجود دارد؟
مقیمی: وقتی امنیت اقتصادی در جامعه ای وجود داشته باشد ریسک 
کارآفری��ن به یک عمل قابل اجرا تبدیل می ش��ود، بنابراین اگر در یک 

اقتصادی امنیت وجود داش��ته باشد رشد و توسعه را برای آن به ارمغان 
می آورد و اگر این رش��د در یک جامعه ش��کل بگیرد در واقع می تواند 
امنیت تفکر زندگی متعالی را برای یک مجموعه یا آحاد جامعه به وجود 
آورد، بنابراین یک مجموعه به محیط وابسته است؛ یعنی این دو الزم و 
ملزوم یکدیگر هس��تند و می توانند کمک کنند که اگر بخواهد تغییری 
در جامعه انجام ش��ود باید به امنیت باور داشت اگر آن باور را بتوانیم با 
ریس��ک های حداقلی حساب شده پیش ببریم باز می تواند رشد مضاعف 

به همراه داشته باشد.
مهمتری��ن نهادی که می تواند چنین امنیتی ب��رای کارآفرینان ایجاد 
کند دولت است. با توجه به این امر دولت چگونه می تواند به این اتفاق 

کمک کند؟
مقیم��ی: به دلی��ل اینکه کارآفرین��ان نگاه خود را ب��ه اقتصاد بخش 
خصوص��ی معطوف می دارند دولت برای جل��ب اعتماد آنها باید حداقل 
زمینه ه��ای امنیت قانونی را برای رش��د کارآفرینی ایج��اد کند؛ یعنی 
شرایطی به وجود آورد که قانون از کارآفرین ها حمایت کند که این امر 
در بحث بیمه، تامین اجتماعی و همچنین مالیات های کس��ب و کاری 
و… بس��یار ضروری است. در واقع کارآفرینی که نخست تقاضای اولیه 
برای ش��روع کس��ب و کار می کند نمی تواند زیر بار یک سری شرایطی 
ب��رود و چنی��ن ش��رایطی فضای س��ودآوری را برای او تن��گ می کند، 
بنابراین باید برای ش��روع کسب و کار قانون های بهتر و آسان تری برای 
کارآفرین��ان در نظر گرفت. برای مثال ش��اید یک��ی از موانع موجود که 
اجرایی نشده را بتوان قانون بهبود فضای کسب و کار دانست اگر دولت 
همی��ن قانون را ب��ا چارچوب هایی که وج��ود دارد، اجرایی کند کمک 

شایان توجهی به توسعه کسب و کار، کارآفرینان می کند.
ج��دای از ای��ن مطالبی که ب��ه آن اش��اره کردید، مهم تری��ن موانع 

کارآفرینی در ایران را چه می دانید؟
مقیم��ی: یکی از مهم تری��ن موانع کارآفرینی در ایران ش��فاف نبودن 
قانون ها اس��ت. در واقع اگر قانون نباش��د و یا قانون حمایت نکند، برای 
کاری که کارآفرین می خواهد ش��روع می کند ش��فافیت ایجاد نمی شود 
و نتیجه نهایی از آن کار به دس��ت نمی آید اما اگر نقش��ه راه و مس��یر 
روش��ن و مشخصی وجود داشته باش��د؛ یعنی اینکه کارآفرین بداند در 
این کاری که می خواهد ش��روع کند با چه مس��ائلی روبه رو می ش��ود و 
بتواند حمایت قانونی در کنار خودش داش��ته باشد درجه ریسک پذیری 
او را باال می برد. از این رو مهمترین مس��اله برای کارآفرینان این اس��ت 
که باید قوانین حامی آنها وجود داش��ته باشد. البته مساله مالی هم در 
بحث کارآفرینی مهم اس��ت؛ یعنی وقتی که قانون، کارآفرین را حمایت 
کند حتی می تواند تسهیالت مالی از بنگاه های مربوطه مانند بنگاه های 

مالی و اعتباری به دست آورد.

در گفت وگو با کارآفرین برتر مطرح شد

مهم ترین مانع کارآفرینی شفاف نبودن قانون است
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101 ویژگی که برای موفقیت در کار خود باید از آن بهره مند باشید)6(

در  پنج مطلب گذشته به ۴۱ ویژگی برای موفقیت در کار اشاره کردیم و اکنون به ادامه آنها می پردازیم.
42-شناخت اجتماع

این امر که ارتباط خوبی با جامعه خود داشته باشید، به شما در کار کمک بسیاری خواهد کرد. در این 
رابطه اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی نیز کمک خواهد کرد تا اطالعات جامع تری نسبت به جامعه پیدا 
کرده و به تعداد دوستان خود بیفزایید. درواقع هیچ مانعی وجود ندارد که ارتباط شما با مشتریان دوستانه 

باشد و یا از ارتباطات دوستانه خود برای تبدیل آنها به مشتری استفاده کنید. 
43-انتقال درست مفاهیم 

اف��راد موف��ق که در آین��ده به مدیرانی ایده آل تبدیل می ش��وند، قدرت بیان درس��ت و واضح منظور و 
پیام جمالت خود را دارند. علت اهمیت این امر به این خاطر اس��ت که بس��یاری از س��وءتفاهم ها به علت 
برداشت های نادرست است. به همین خاطر نیز الزم است تا برای موفقیت به این ویژگی نیز توجه داشته 

باشید. 
44-آموزش

افراد تنها زمانی می توانند اطمینان حاصل کنند که یک موضوع را به خوبی درک کرده اند که از قدرت 
آموزش آن به دیگران برخوردار باش��ند. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که در ابتدا الزم است تا خود 
آموزش های درستی را گذرانده باشید تا در آینده بتوانید دانش و تجربه خود را به دیگران منتقل کرده و 
با این اقدام بسیاری از مشکالت تیم خود را برطرف کنید. در آخر فراموش نکنید که نباید تنها در انتظار 
آموزش های دیگرتان باشید. بسیاری از موارد از طریق درگیر شدن و تمرین قابل یادگیری خواهد بود که 

دارای ارزش به مراتب باالتری از حالت اول است. 
45-توجه به بازخوردها

هر اقدامی باید با تحلیل درس��ت بازخوردها همراه باش��د تا نس��بت به نتایج واقعی آن اطمینان حاصل 
کنید. درواقع این امر که هر اقدامی را تنها به علت تصور خود رها س��ازید، اقدامی پرریس��ک خواهد بود 
و این احتمال وجود دارد که نظر جامعه هدف، کامال متفاوت با تصور ش��ما باش��د. در آخر توجه داش��ته 
باش��ید که الزم است تا نس��بت به بازخوردهای منفی توجه بیشتری را از خود نشان داده و به دنبال رفع 
نقص ه��ای خود باش��ید. درواقع افراد موف��ق، از روحیه نقدپذیری باالیی برخوردار هس��تند و به خوبی از 

اهمیت آن آگاهند.
46-اعتماد به تیم 

اگرچه این امر در ابتدا ممکن است بسیار سخت باشد، با این حال برای موفقیت الزم است تا در قالب 
تیم فعالیت کنید. درواقع حتی اگر بهترین فرد در حوزه کاری خود هم باش��ید، برای افزایش س��هولت و 
سرعت کار، الزم است تا با افرادی دیگر همکاری کنید، با این حال اعتماد به معنای رها کردن آنها نبوده 

و الزم است تا نظارت کافی را نیز داشته باشید تا مشکلی در مسیر انجام کارها بروز نکند. 
47-تقویت روحیه 

این امر که بتوانید به خود و تیم شرکت روحیه باالتری بدهید، از جمله ویژگی های بسیار مهمی است 
که جایگاه شما را به رهبر تیم ارتقا خواهد داد. به همین خاطر الزم است تا بر روی مواردی نظیر قدرت 

کالم خود کار کنید تا در بدترین شرایط بازار نیز از قدرت تیم شما کاسته نشود.
48-دیدن نیمه پر لیوان 

این امر که به نقاط قوت خود و تیم شرکت، توجه بیشتری را به نسبت نقاط ضعف موجود داشته باشید، 
باعث خواهد ش��د تا تیم احساس ارزشمندی بیشتری را داشته و با روحیه بهتر به سمت جلو گام بردارد. 
همچنین روانش��ناس ها نیز امروزه اثبات کرده اند که توجه افراد به سمت موارد مثبت در مقایسه با توجه 

به موارد منفی، نتایج کامال متفاوتی را به همراه خواهد داشت. 
ادامه دارد ...
briandownard :منبع
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کاترین فس��کو، نویسنده، معتقد اس��ت هر شخصی باید 
رزومه  شکس��ت  چه شخصی چه به طور علنی داشته باشد. 
این امر مزایای فراوانی را برای ش��خص ب��ه همراه خواهد 
داش��ت. برای آشنایی بیش��تر در مورد این موضوع از زبان 

خود نویسنده در ادامه با ما همراه باشید.
شکس��ت نامی ناخوش��ایند و کلمه ای است که هیچ کس 
از شنیدنش خوشش نمی آید. ما  در عصر رسانه ای زندگی 
می کنیم که در آن پرورش شبکه و نشان دادن نام خود در 
هر مسیر شغلی نیاز است به همین دلیل نام شکست کمتر 
به گ��وش ما می خورد، در عوض م��ردم موفقیت های خود 
را بزرگ نش��ان می دهند. با یک ن��گاه دقیق به فیس بوک 
و توییتر می توان دریافت که دنیا پر از برندگانی اس��ت که 
به طور مداوم موفقیت ها و دستاوردهای بزرگ را از لیست 

کارهای خود خط می زنند.
من نیز چنین حس��ی دارم. من همانند بقیه دوست دارم 
موفقیت هایم را جشن بگیرم. زمانی که مقاله ای را در مجله 
درجه یک در بهار گذشته منتشر کردم، این موفقیت را در 
ش��بکه های اجتماعی به رخ دیگران کشیدم، اما چیزی که 
در آن پس��ت های  مختلف مش��خص نبود سایه  آن کلمات 
ب��ود. من ب��ه تازگ��ی ارزش آن شکس��ت ها و به خصوص  
آوردن آنها از تاریکی به س��مت نور را مشاهده کردم. اخیراً 
عده ای از محققان و نویس��ندگان ش��روع به عمومی کردن 
شکست های شان کردند که باعث ایجاد رزومه سایه که در 

کنار موفقیت ها، شکست ها را نیز نشان می دهد شده اند.
اگرچ��ه فرض می ش��ود که آنه��ا این رزومه ه��ا را برای 
مصاحبه کاری نمی فرس��تند اما در وب سایت های شخصی 
خود قرار می دهند تا کارهایی که نتایج مطلوب را ارائه نداد 

و تالش هایی که قبل از موفقیت انجام دادند را نشان دهند.
اگر اخیراً با شکس��ت مواجه نش��دید وقت آن رسیده که 

چالش های جدیدی را امتحان کنید.
رزوم��ه س��ایه می توانند ه��ر چیزی مانند دست نوش��ته 
کارهای��ی ک��ه انج��ام آن را امتح��ان کرده ای��د، یک فایل 
کامپیوتری مجزا که ب��رای تالش های بی ثمر فونت و رنگ 
متفاوت اس��تفاده ش��ده است باش��د. این اس��ناد می تواند 
خصوصی و یا عمومی باش��ند. ه��ر دو صورت مزایای خود 

را دارند.
لیس��تی که ب��رای خودتان نگ��ه می داری��د می تواند به 
صادق بودن تان کمک کند. کس��ی که هیچ وقت شکس��ت 
نمی خورد را تحس��ین نکنید. زمانی که ما با چالش جدید 
مواجه می ش��ویم قرار است چندین لحظات زشت را تجربه 

کنیم.
کودک��ی که تازه می خواهد راه رفتن ی��اد بگیرد را تصور 
کنید. در این مسیر افتادن های زیادی را تجربه می کند اما 
این افتادن ها بخش��ی از فرآیند است. اگر اخیراً با شکست 
مواجه نش��ده اید وقت آن اس��ت که با چالش های جدیدی 

روبه رو شوید.
نگه داش��تن لیس��تی ش��خصی از شکس��ت ها می توانند 
اعتماد ب��ه نفس ما را تقویت کنند. پس از یک ماه و حتی 
یک س��الی که ح��س می کنید هیچ کاری انج��ام نداده اید 
نگاه کردن به این لیس��ت شکس��ت می توانند یادآور خوبی 
برای تمام کارهایی که برای آن زحمت کش��یدید و تالش 
کردید باش��د. بسیاری از نویسندگان معروف تمام نامه های 
ردش��دنی که دریافت کرده اند مانن��د مجموعه هری پاتر و 
توهایالیت که قبل از پرفروش ش��دن پاسخ منفی بسیاری 

را شنیدن را نگه می دارند.
بازیگران��ی که ب��رای نقش آزم��ون می دهند ام��ا آن را 
دریافت نمی کنند و ورزش��کاری که مس��ابقه را می بازد اما 
این افراد می دانند که شکست برای موفق شدن نیاز است، 
بنابراین می توانید لیس��تی از شکس��ت های محشر خود را 
نگهداری کنید و یا فهرس��تی از شکست های معمول  را در 

حرفه  کاری خود تهیه کنید.
اگر کمی شجاع باشید عمومی شدن رزومه سایه می تواند 
بسیار ارزشمند باشد؛ نه فقط به خاطر اینکه افراد موفق را 
پایین می آورد بلکه به دیگران اهمیت تالش دوباره را نشان 
می دهد. به صورت ایده آل این شکس��ت می تواند یادآوری 
برای خود و درس��ی برای دیگران ب��ه منظور تالش دوباره 

باشند.
همچنین این تالش ها تجربیات ارزشمندی برای رسیدن 
به موفقیت نیاز هس��تند را نشان می دهند. به عنوان مثال 
کارگردان معروف استیون اسپیلبرگ پیش از پذیرفته شدن 
در آموزشگاه مورد نظر خود سه بار رد شد. شخصی که تازه 
کاری را آغاز کرده اس��ت باید بداند که شکست یک بخش 
ع��ادی از کار  و نکت��ه ای قابل انتظ��ار در فرآیند یادگیری 
اس��ت و مهم تر از همه شکس��ت را پذیرفتن به افراد جدید 
کم��ک می کنن��د ببینند ک��ه برای هدفی خوب شکس��ت 

می خورند.
چه رزومه  س��ایه را در وب سایت خود قرار دهید و یا در 
کشوی میز خود بگذارید به شما کمک خواهد کرد شکست 
را به عنوان نکته ای از غرور و یادآوری خوب برای رشد خود 

ببینید امیدوارم همه ما خوب و اغلب شکست بخوریم.
Success/ucan :منبع 

چرا باید رزومه شکست داشته باشیم؟
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