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گزارش »یورو نیوز« از راه اندازی بازار متشکل ارزی در ایران

رویای ۵ ساله ارزی 
تعبیر می شود؟

فرصت امروز: دی ماه س��ال گذش��ته بود که شورای پول و اعتبار، موضوع »بازار متشکل معامالت ارزی« را تصویب کرد. درحالی 
که قرار بود این بازار از ابتدای امس��ال ش��روع به کار کند، اما چند باری خبر راه اندازی آن به تعویق افتاد تا اینکه سرانجام به گفته 
مسئوالن بانک مرکزی، بازار متشکل ارزی از 21 مردادماه با فعالیت بیش از 100 صرافی، به طور رسمی شروع به کار می کند؛ اتفاقی 
که رسانه رسمی اتحادیه اروپا از آن به عنوان تعبیر رویای پنج ساله ایران نام برده است. »یورو نیوز« در گزارشی به راه اندازی بازار 
متشکل ارزی در ایران اشاره کرده و نوشته است: در حالی که نرخ فروش دالر در سامانه رسمی نظارت ارز )سنا( به 12 هزار و ۵0 
تومان کاهش یافت، معامالت روز دوشنبه بازار آزاد تهران شاهد نوسان اندک قیمت ها بود، به طوری که در پایان داد و ستدهای این...

تسهیالت بانکی چقدر از قیمت مسکن را پوشش می دهد؟

سهم ۱۱ متری تسهیالت بانکی در خرید خانه
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دالل ها چگونه مسکن را گران می کنند؟

اثرات حذف مسکن از »مالیات بر عائدی سرمایه«

ارتباط دولت با مردم با اپلیکیشن
طریقه پیدا کردن شغل دلخواه از زبان ۱0 کارآفرین برتر
بزرگترین مشکالت پیش روی کسب و کارهای کوچک

تمرینی برای برانگیختن نوآوری در تیم های کاری
بازاریابی محتوایی و دالیل شکست کمپین ها
اصول روابط عمومی برای استارت آپ های نوپا

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

بازداشت و آزادی جان مک آفی 
در جمهوری دومینیکن

2

در ابتدای دسـامبر 20۱8 بود کـه تولیدکنندگان نفت اوپک 
و غیراوپـک تصمیم گرفتند تا بـرای ایجاد موازنه در بازار و 

حذف مازاد عرضه، برای یک دوره شـش ماهه ۱.2 
میلیون بشکه در روز از تولید خود بکاهند و این...

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از اثرات توافق کاهش 
تولید بر بازار جهانی نفت

قیمت نفت تقویت می شود

یادداشت
 شکست قیمت ها

در بازار مسکن ممکن است؟

از  نهاده��ای رس��می  گ��زارش 
وضعیت ب��ازار مس��کن در تیرماه 
امس��ال گوی��ای کاه��ش تع��داد 
معام��الت اس��ت. از س��وی دیگر، 
گزارش ه��ای میدانی رس��انه ها از 
احتمال شکس��ت قیمت در بعضی 
مناطق تهران خبر می دهد. اکنون 
س��وال این اس��ت که تا چه اندازه 
احتمال شکست قیمت ها و کاهش 
قیم��ت مس��کن در ب��ازار خرید و 

اجاره وجود دارد؟
بهتر اس��ت در توصیف وضعیت 
ب��ازار مس��کن به جای شکس��ت 
قیم��ت از چرخ��ش رون��د ب��ازار 
استفاده کنیم. بازار مسکن همواره 
با چرخه های منظمی از دوره های 
رونق و رکود رو به رو ش��ده است. 
پیش بینی می شد که دوره رونق در 
نیمه اول سال 98 پایان پیدا کند و 
به دوره رکود بازار وارد ش��ویم که 
با کاهش حج��م معامالت و توقف 
رش��د قیمت ها همراه است. اینکه 
رشد قیمت ها به طور نسبی در دور 
رکود کاهش پی��دا کند، به مفهوم 
کاهش قیمت های اس��می موجود 
نیس��ت. در واقع ای��ن قیمت های 
حقیقی اس��ت ک��ه کاه��ش پیدا 
می کند. مسکن در مقایسه با تورم 
از رش��د کمتری برخوردار اس��ت، 

اس��ت رش��د  اما ممکن 
3قیمت ها اگر در...
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چند روز پیش بود که با مصوبه سران قوا، تمام امور سیاست گذاری و نظارت بازرگانی در 
حوزه محصوالت کش��اورزی که تحت عنوان قانون انتزاع در س��ال 1۳91 از وزارت صنعت 
جدا و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود، مجددا برعهده وزارت صنعت گذاشته شد. 
این درحالی بود که اجرای قانون انتزاع در سال 1۳91 به مدت دو سال تعلیق شد و از سال 
1۳9۳ تا هفته قبل، اجرایی شد و براساس آن، تمام اقدامات در حوزه تنظیم بازار محصوالت 
کشاورزی، صادرات، واردات و عوارض گمرکی و حتی نظارت بر قیمت کاالهای کشاورزی 
برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت، اما حاال با مصوبه اخیر شورای عالی اقتصادی و 

مصوبه سران قوا مجددا این بخش به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشت.
قانونی که در سال های اخیر تراز تجاری مثبت در محصوالت کشاورزی، تقویت خودکفایی 
در محصوالت اس��تراتژیک و مدیریت واردات به نفع تولید داخل را به ثمر رس��انده، با این 

مصوبه دو سال متوقف خواهد شد.
به گزارش مهر، قانون انتزاع وظایف بازرگانِی بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در 
2۴ بهمن س��ال 91 در قالب قانون »تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی 
در وزارت جهاد کشاورزی« به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و در سال 92 از سوی 

هیأت دولت ابالغ شد.
در قالب این قانون مقرر بود مسئولیت و اختیارات بازرگانی محصوالت کشاورزی و ابزارها 
و س��اختارهای موردنیاز برای این کار از وزارت بازرگانی وقت جدا ش��ده و به وزارت جهاد 
کشاورزی منتقل شود، اما اجرای ناقص این قانون طی سال های گذشته همواره مورد انتقاد 
کارشناسان و مسئوالن بخش کشاورزی بود و گفته می شود بخشی از نابسامانی ها در تنظیم 

بازار محصوالت کشاورزی ناشی از این مساله بوده است.
دولت در سال های گذشته نه تنها قانون انتزاع را به طور کامل اجرا نکرد بلکه به صورت 
چراغ خاموش به دنبال احیای وزارت بازرگانی هم بود؛ طرحی که تا آخرین لحظه با مخالفت 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی روبه رو شد. مخالفت مجلس سبب شد تا دولتمردان به 

گونه ای دیگر کار خود را پیش ببرند و طرح شان را عملی کنند.
سلب اختیارات وزارت کشاورزی در حوزه بازرگانی

براس��اس این گزارش، دولت به تازگی اعالم کرده که با تصمیم جدید س��ران قوا، تمام 
اختیاراتی که در سال 1۳91 از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و به وزارت جهاد 
کش��اورزی واگذار شده بود، به این وزارتخانه بازگردانده شده و مبحث بازرگانی محصوالت 
کشاورزی هم به صورت متمرکز در وزارت صمت پیگیری خواهد شد. اگر چنین مصوبه ای 
وجود داش��ته باش��د، قانون تمرکز رسماً دو س��ال به حالت تعلیق درخواهد آمد و شرکت 
بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام نیز از وزارت جهاد کشاورزی جدا خواهد 

شد.
بسیاری از کارشناسان این اقدام را بازگشت به عقب و نادرست می دانند و معتقدند سلب 
اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی در سال رونق تولید و در حالی که کشور 
در دوران تحری��م قرار دارد، می تواند خودکفایی محصوالت کش��اورزی مهم را در معرض 

تهدید قرار دهد و کشور را وابسته به بیگانگان کند.
طی س��ال های گذشته اگرچه ش��اهد نابس��امانی هایی در حوزه تنظیم بازار محصوالت 
کشاورزی اساسی بودیم، اما بخشی از این نابسامانی ناشی از اجرای ناقص قانون انتزاع بوده 
است و البته در این زمینه نمی توان از ضعف نهادی وزارت جهاد کشاورزی هم چشم پوشی 

کرد.

نکته قابل توجه در این میان سکوت مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی مقابل جریان احیای 
وزارت بازرگانی است. طی سال های اخیر که بحث احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز 
مطرح بود و همچنین طی روزهای اخیر که خبرها از مصوبه سران قوا برای توقف دو ساله 
قانون انتزاع حکایت دارد، وزارت جهاد کش��اورزی سکوت سنگین خود را ادامه داده است. 
بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان انگشت انتقادشان را به سوی وزیر جهاد کشاورزی 
و معاونان وی گرفته اند و معتقدند آنها چنانکه شایسته بوده برای حفظ قانون تمرکز تالش 
نکرده اند و نتوانستند آنگونه که باید از فرصتی که قانون انتزاع برای احیای حوزه کشاورزی 

در اختیار این وزارتخانه قرار داده بود، به درستی استفاده کنند.
وزیر جهاد از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد

در همین زمینه امید پیرهادی، کارشناس حوزه کشاورزی با اشاره به اینکه وزیر جهاد از 
زیر بار مسئولیت تنظیم بازار شانه خالی می کرد، گفت: وزیر جهاد کشاورزی نمی تواند خود 
را مسئول تأمین محصوالت کشاورزی بداند ولی از عمل به مدیریت عرضه شانه خالی کند.

وی با بیان اینکه با اجرایی ش��دن قانون تمرکز عماًل تراز تجاری ایران مثبت ش��د و در 
س��ال9۳ حدود ۵ میلیارد دالر کاهش واردات محصوالت غذای اساسی اتفاق افتاد، اضافه 
کرد: به عالوه توفیقاتی از جمله نرخ رش��د اقتصادی مثبت بخش کش��اورزی، خودکفایی 
در تولید گندم، کاهش واردات برنج، کاهش واردات ش��کر و رس��یدن به مرز خودکفایی، 
مدیریت واردات روغن و دانه های روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصوالت 
کشاورزی با اجرای سیاست »بازار در ازای بازار« در حوزه کشاورزی کسب شد که تا پیش 

از آن سابقه نداشت.
این کارش��ناس حوزه کش��اورزی با اش��اره به لغو قانون تمرکز افزود: دولت به دلیل در 
دست نداشتن ادله کارشناسی محکم برای همراه ساختن نمایندگان برای تأسیس وزارت 
بازرگانی، تالش می کند قانون را دور زده و یک نهاد مجزا از تولید ذیل وزارت صمت ایجاد 
کند و س��کوت مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه بی تأثیر نبود. سکوتی که به 

زیان کشاورزان تمام شد.
وی تصریح کرد: مس��ئوالن وزارت جهاد کش��اورزی باید در برابر این اقدامات خود )عدم 
استفاده از فرصتی که قانون انتزاع در اختیار آنها نهاده بود و سکوت در برابر از دست رفتن 

این فرصت( پاسخگو باشند.
اتفاق بدی برای حوزه کشاورزی رقم خورد

همچنین س��ید جعفر حس��ینی، مشاور رئیس نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی 
کش��اورزی در واکنش به اقدام اخیر دولت و لغو قانون تمرکز برای مدت دو س��ال افزود: به 
اعتقاد بنده، دولت و به عبارت بهتر شخص رئیس جمهور که به دنبال احیای وزارت بازرگانی 
بودند، وقتی به این خواس��ته خود نرس��یدند، یک حرکت فرار به جلو انجام دادند. در واقع 

می توان گفت این اقدام به نوعی مقابله با مثل با مجلس بود.
وی گف��ت: در واقع دولت وزارت بازرگانی را در درون وزارت صمت تش��کیل داد و بنده 

معتقدم این اتفاق خوبی برای بخش کشاورزی نیست.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: ما دوباره باید همان مس��یر گذشته را طی کنیم. 

شاهد واردات بی رویه باشیم و واردات محصوالت نیز به هنگام انجام نشود.
حسینی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی از فرصتی که در این زمینه در اختیارش 
گذاشته شد استفاده درست را نکرد، افزود: به هر حال وزارت جهادی ها نیز جزو بدنه دولت 

هستند و به احتمال زیاد کاری در این زمینه از دست شان برنیامده است.

چشم پوشی بر دستاوردهایی که کشاورزی را احیا کرد

قانون انتزاع در مسلخ
نظر معاون وزارت کشاورزی درباره واگذاری اختیارات به وزارت صنعت

معاون توس��عه بازرگانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی وزیر جهاد کش��اورزی اعالم کرد که فعال به صالح نیس��ت 
که درباره واگذاری وظایف تنظیم بازاری بخش کش��اورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت کنم و باید 

متولیان جدید را حمایت کرد، اما باید به این نکته توجه کنیم که واردات به تولید لطمه ای نزند.
علی اکبر مهرفرد در گفت وگو با ایس��نا، گفت: اتفاقی که افتاده این اس��ت که دولت تصمیمی در این باره گرفته 
و به س��ران س��ه قوه و شورای هماهنگی اقتصادی پیشنهادی در این زمینه داده است و نهایتا مقام معظم رهبری 
آن را تایید کرده اند و بنابراین باید از این به بعد درباره نحوه کار و وظایف جدید و کس��انی که مس��ئولیت جدید 
پیدا کرده اند، صحبت کرد. در این راس��تا باید به همه کس��انی که وظایف جدیدی به آنها محول شده کمک کرد 
چراکه در حال حاضر مهم رفاه مردم، دور زدن تحریم و اتخاذ سیاس��ت ها و تدابیری اس��ت که تحریم ها کمترین 

تاثیر را روی این موضوع بگذارد.
صالح نمی دانم حرفی بزنم اما روزی باید آسیب شناسی شود

معاون توس��عه بازرگانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی وزیر جهاد کش��اورزی تصریح کرد: بنابراین در شرایط کنونی صالح 
نمی دانم به گذشته برگردیم و مخالفت یا موافقت خود را در این زمینه اعالم کنیم یا استدالل کارشناسان مختلف را در 
این باره طرح کنیم هرچند که باید روزی این مسئله آسیب شناسی و تحلیل شود تا آیندگان از آن استفاده کنند، اما امروز 
آن روز نیس��ت و باید به فکر تامین کاال و مایحتاج مردم باش��یم و هر تصمیمی که در این زمینه گرفته ش��ده را حمایت 
کنیم. مهرفرد در پاسخ به این سوال که هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی چه نقشی در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار بخش 
کش��اورزی دارد و چه تدابیری باید در این زمینه اندیش��یده شود؟ اظهار داشت: با توجه به مصوبه اخیر سران قوا، وظایف 
مربوط به واردات، صادرات و تنظیم بازار داخلی به وزارت صنعت، معدن و تجارت س��پرده ش��ده است و در این زمینه اگر 
بخواهیم تصمیمی بگیریم باید به این وزارتخانه پیشنهاد بدهیم و نکته بعدی اینکه به هر حال هیچ کس نمی تواند نسبت 
به تولیدات داخلی بی تفاوت باشد، چراکه ارزش تولیدات داخلی مان در بخش کشاورزی ۷۵ میلیارد دالر و ارزش واردات و 
صادرات به ترتیب 10 و ۶ میلیارد دالر است و سر جمع حدود ۴میلیارد دالر میزان خالص واردات مان در هر سال است و 
بنابراین نمی توانیم نسبت به تولیدات با حجم 122 میلیون تن غذای مردم بی تفاوت باشیم. وی اضافه کرد: البته کاالهایی 
همچون ذرت، دانه سویا و... هستند که به دلیل محدودیت هایی در شرایط اقلیمی و محدودیت های منابع آبی نمی توانیم 
آنها را تولید کنیم و وارد می ش��ود، اما در همین زمینه ها هم در س��ال های گذشته تدابیری اندیشیده شده که می توان به 
کشت پاییزه دانه های روغنی همچون کلزا اشاره کرد که در حال توسعه است تا بتوانیم بخشی از نیازهای مان را تامین کنیم.

هیچ کس نمی تواند به تولید داخلی بی تفاوت باشد
معاون توس��عه بازرگان��ی و صنایع تبدیلی و تکمیلی وزیر جهاد کش��اورزی تاکید ک��رد: بنابراین وزارت جهاد 
کش��اورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیچ دس��تگاه اجرایی نمی تواند نسبت به تولید داخلی و ملی کشور 
بی تفاوت باشد، چرا که همواره مقام معظم رهبری بر این مسئله تاکید کرده اند و امسال هم سال رونق تولید است. 

در این راستا باید به صورت دائمی رصد و پایش کنیم تا واردات لطمه ای به تولید داخلی نزند.
مهرفرد گفت: البته چنین ش��رایطی پیش نمی آید و وزارت صنعت هم باید مواد غذایی را در وهله نخس��ت از 
تولید داخلی تامین کند به عنوان مثال شیر و لبنیات به صورت 100 درصد از منابع لبنی داخلی تامین می شود 
و به صادرات نیز در این زمینه رسیده ایم البته مقداری کره وارد می شود. یا در واردات گوشت قرمز و برنج میزان 
نیازمان به واردات 1۵ و ۳0درصد است و مابقی آن از طریق بهره برداران بخش کشاورزی و تولیدکنندگان داخلی 
تامی��ن می ش��ود. تنها در روغن ذرت و دانه روغنی می��زان واردات باالیی داریم و عمده صنعت غذای ما متکی به 
تولید داخلی اس��ت و به همین س��بب متولی امر، هر وزارتخانه ای باشد باید کمترین ارز را صرف واردات کند و ما 

هم به وزارت صمت کمک خواهیم کرد که به این اهداف برسیم.
بند الف فقط واگذار شده نه همه قانون!

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه براساس مصوبه دقیقا چه وظایفی به وزارت صمت منتقل شده و چه وظایفی 
همچنان برعهده وزارت جهاد کشاورزی است؟ اعالم کرد: در مصوبه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی و جلسه سران قوا 
آمده است که وظایف و اختیارات بند »الف« قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، از وزارت جهاد کشاورزی به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است. معنا و مفهوم آن این است که مدیریت واردات، صادرات و تنظیم بازار 
داخلی محصوالت کشاورزی برعهده وزارت صنعت است، اما نهاده های کشاورزی کودها، سموم، بذور، داروهای دامی و... که 
به نظر نمی رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این زمینه ادعایی داشته باشد و در مصوبه اخیر هم ذکر نشده است، 
برعهده وزارت جهاد کشاورزی است، چرا که باید وزارت جهاد کشاورزی آن را مدیریت کند و با تولید گره خورده است. 
معاون توسعه بازرگانی و صنایع تبدیلی و تکمیلی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در بند »الف« قانون تمرکز وظایف 
بخش کشاورزی آمده است که »تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصوالت و کاالهای اساسی زراعی، 
باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، 
سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصوالت دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده های 

لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود.«

مهدی سلطان محمدی
تحلیلگر بازار مسکن



در ابتدای دس��امبر 2018 بود که تولیدکنندگان نفت اوپک و غیراوپک تصمیم 
گرفتن��د تا برای ایجاد موازن��ه در بازار و حذف مازاد عرضه، برای یک دوره ش��ش 
ماهه 1.2 میلیون بشکه در روز از تولید خود بکاهند و این توافق در یکصد و هفتاد 
و شش��مین اجالس اوپ��ک در یکم ژوئیه 2019 نیز برای ی��ک دوره 9 ماهه دیگر 

تمدید شد.
در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود به بررسی 
اثرات توافق کاهش تولید بر بازار جهانی نفت پرداخته و از تقویت قیمت نفت خبر 

داده است.
به گفته نهاد پژوهش��ی مجلس، تولیدکنندگان اوپک توافق کردند که از ابتدای 
ژانویه 2019 روزانه 812 هزار بش��که در روز، یعنی معادل ۳درصد از تولید خود را 
کاهش دهند و تولیدکنندگان غیراوپک هم توافق کردند که روزانه ۳8۳ هزار بشکه 
در روز، معادل 2.1درصد از تولید خود را بکاهند. البته کش��ورهای ایران، ونزوئال و 
لیبی از این توافق مس��تثنا شدند و در ادامه این مهم در یکصد و هفتاد و ششمین 

اجالس اوپک برای یک دوره 9 ماهه دیگر یعنی تا مارس 2020  تمدید شد.
توافق اوپک پالس در اوایل دس��امبر 2019 باعث شد تا روند نزولی قیمت نفت 
متوقف ش��ود. قیمت نفت برنت در ۴ اکتبر 2018 به 8۶.0۶ دالر در بش��که رسید 
که باالترین سطح قیمت در سال 2018 بود، اما به دلیل مازاد عرضه تا 28 دسامبر 
2018 به ۵0.29 دالر در بش��که رسید. با اجرایی شدن توافق اوپک، قیمت ها روند 
صعودی به خود گرفت و در ماه مه 2019 به بیش از ۷0 دالر در بشکه رسید. اگرچه 
عوامل مختلفی در تقویت قیمت نفت در ش��ش ماهه نخس��ت سال 2019 نسبت 
ب��ه فصل چهارم 2018 تأثیرگذار بوده اند، ام��ا توافق اوپک پالس و پایبندی باالی 

تولیدکنندگان به آن، یکی از مهم ترین عوامل تقویت قیمت بوده است.
توافق اوپک پالس، نفت را نجات می دهد؟

با توجه به پیش بینی های انجام ش��ده توسط س��ازمان اوپک از وضعیت عرضه و 
تقاضا برای سال 2019، برآورد می شود که تقاضای جهانی در سال 2019 به مقدار 
1.1۴ میلیون بشکه در روز رشد داشته و به 99.8۷ میلیون بشکه در روز برسد. از 
طرف دیگر، پیش بینی می شود عرضه غیراوپک 2.0۵ میلیون بشکه در روز و عرضه 
میعانات و مایعات گازی اوپک ۷0 هزار بش��که در روز افزایش یابد. بر این اس��اس، 
تقاضا برای نفت اوپک از ۳1.۵9 میلیون بش��که در روز در س��ال 2018 به ۳0.۶1 

میلیون بشکه در روز در سال 2019 خواهد رسید.
توافق اوپک پالس برای کاهش تولید و پایبندی تولیدکنندگان به آن سبب شده 
در ش��ش ماهه نخست س��ال 2019 میزان مازاد عرضه در بازار روند نزولی داشته 
باشد. میزان مازاد عرضه در بازار در فصل چهارم سال 2018 به مقدار 1.۵ میلیون 
بش��که در روز بود که منجر به افزایش س��طح ذخیره سازی های تجاری شد، اما در 
فصل اول س��ال 2019 به ۳20 هزار بش��که در روز کاهش یافت و برآوردهای اولیه 
از فصل دوم 2019 نشان می دهد که بازار با 8۴0 هزار بشکه در روز کمبود عرضه 
مواجه بوده است و براساس برآوردهای اوپک از وضعیت عرضه غیراوپک و تقاضای 

جهانی، درصورتی که اوپک س��طح تولید کنونی خود را حفظ کند، در فصل س��وم 
2019 بازار با 1.۵ میلیون بش��که در روز کمبود عرضه مواجه خواهد بود و همین 
رون��د در فصل چهارم 2019 ادامه خواهد یافت. البته مقدار کمبود عرضه کمتر از 
فصل سوم خواهد بود. ازاین رو اگر تولیدکنندگان اوپک پالس پایبندی خود به توافق 
را ادامه دهند در نیمه دوم سال 2019 شاهد کاهش سطح ذخیره سازی ها و تقویت 

قیمت نفت خواهیم بود.
چین الگوی تجارت نفت را بهم می ریزد

ب��ازار جهانی نفت اما درحالی در وضعیت مازاد عرضه قرار دارد که روند تقاضای 
نفت چین باوجود تالش برای کاهش رشد آن، رو به فزونی نهاده و در مقابل، تولید 
داخلی این کش��ور کاهش داشته اس��ت. در نتیجه این امر به منزله افزایش تقاضای 
واردات نفت و طبیعتاً گسترش دغدغه های امنیت عرضه انرژی به این کشور است.

به گفته بازوی کارشناسی مجلس، دولت چین برای تضمین امنیت عرضه انرژی 
واردات��ی خود، راهبرده��ا و برنامه های اقدامی را در دس��تور کار خود قرار داده که 
می توان��د منجر به تغیی��رات بنیادین در الگوی تجارت جهانی نفت ش��ود. بدیهی 
است، آثار راهبردهای واردات نفتی چین بر سیاست ها و برنامه ریزی های کشورهای 

صادرکننده نفت اثر مستقیمی داشته است.
تقاضای نفت چین در بین س��ال های 200۷ تا 2018 با میانگین رش��د سالیانه 
۴8۵ هزار بش��که در روز به 1۳ میلیون بش��که در روز رس��یده که عمده دلیل آن، 
افزایش تقاضای نفت برای بخش حمل ونقل بوده است، اما رشد تقاضای نفتی چین 
در س��ال های آتی به دلیل سیاست های دولت در بخش حمل ونقل کاهش خواهد 
یافت. دستورالعمل تعیین اس��تاندارد برای مصرف سوخت خودروها به میزان پنج 
لیت��ر در 100 کیلومتر تا س��ال 2020 و هدف گذاری مص��رف چهار لیتر در 100 
کیلومتر تا سال 202۵ سبب کاهش تقاضای نفت در این بخش به میزان 2۷درصد 
به نسبت سال 201۵ خواهد شد. توسعه حمل ونقل ریلی به ویژه مترو در شهرهای 
بزرگ نیز در بین سال های 202۴-2018 از شدت تقاضای نفتی این کشور خواهد 
کاست. به عنوان مثال، شهر پکن دارای 22 خط مترو مجموعاً با طول ۶02 کیلومتر 
اس��ت و به این میزان تا س��ال 2021 حدود ۳9۷ کیلومتر دیگر افزوده خواهد شد. 
به طورکلی تقاضای نفتی طی س��ال های آینده با کاهش رشد تقاضا روبه رو خواهد 
ش��د که رش��د آن بین س��ال های 2018 تا 202۴ به میزان 1.9 میلیون بشکه در 
روز خواهد بود. این رش��د نش��ان دهنده افزایش سالیانه ۳1۵ هزار بشکه در روز در 
این س��ال ها بوده که کمتر از رش��د س��الیانه ۴8۵ هزار بشکه در روز بین سال های 

2018-200۷ خواهد بود.
راهبرد انرژی چین در عصر فراوانی عرضه

براساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، تولید نفت چین در سال های 2018 
تا 202۴ به میزان ۶۶0 هزار بش��که در روز از نقطه اوج تولید خود در س��ال 201۵ 
)۳.9 میلی��ون بش��که در روز( کاهش خواهد یافت. هرچند ش��رکت های چینی به 
اقداماتی برای جبران کاهش تولید نفت خود در برخی از پروژه های کوچک تولیدی 
پرداخته اند، اما تولید این کش��ور روند کاهشی خواهد داشت. در حقیقت، تقاضای 
واردات نفتی چین بین س��ال های 202۴-2018 بیش از 2.۵ میلیون بشکه در روز 
افزایش خواهد یافت که به معنای این است که اهمیت راهبردهای انرژی چین برای 

تأمین امنیت انرژی خود بیش ازپیش برجس��ته می شود. در این شرایط، این سؤال 
مطرح می شود که چین با چه راهبردهایی به دنبال امنیت عرضه برای واردات نفتی 

خود خواهد بود؟
دولت چین به موازات افزایش وابستگی واردات نفتی خود متناسب با وضعیت بازار 
جهانی نفت، استراتژی هایی را برای تضمین امنیت عرضه انرژی خود تدوین کرده 
است. راهبردهایی که براساس نقش فعاالنه دولت چین برای تأمین امنیت انرژی این 
کشور همراه بوده و متفاوت از سیاست منفعالنه »بازارمحور« و تأمین واردات خود 
از بازار جهانی نفت است، بنابراین با توجه به: الف( وضعیت فراوانی و مازاد عرضه در 
بازار جهانی نفت، ب( تکثیرپذیری منابع عرضه جهانی نفت به ویژه با ورود بازیگران 
جدید عرضه کننده نظیر نفت نامتعارف ایاالت متحده، ج( محوریت سیاست گذاری 

فعاالنه این کشور در تأمین امنیت انرژی خود.
استراتژی ایران برای کسب سهم بیشتر از بازار نفتی چین

وضعیت بازار جهانی نفت درحالی در وضعیت مازاد عرضه قرار داشته که این امر 
منجر به تقویت امنیت انرژی مصرف کنندگان و به ضرر امنیت انرژی عرضه کنندگان 
نفتی ش��ده است. پیش بینی می ش��ود که این روند در سال های آتی نیز با توجه به 

افزایش روند عرضه نفت نامتعارف ادامه یابد.
در وضعیت مازاد عرضه، امنیت تقاضا برای صادرکنندگان منوط به »سیاست های 
بازارسازی« است. درصورتی که ایران به دنبال کسب سهم بیشتر از بازار نفتی چین 
است، الزم است که با پیوند هرچه بیشتر با ابعاد مختلف راهبردهای چین در تأمین 

امنیت عرضه نفت وارداتی این کشور اقدام کند.
دولت چین تالش دارد تا در ش��رایط تکثر عرضه و منابع عرضه نفت، 
در چارچ��وب راهبردهای انرژی خود گرایش بیش��تری به واردات نفتی 
کشورهای اوراسیا و قاره آمریکا داشته باشد. طبیعتاً از نظر ژئوپلیتیکی، 
س��هم نفت دیگر مناطق جهانی به نسبت سهم نفت خاورمیانه در بازار 

نفتی چین افزایش می یابد.
عالوه بر افزایش س��هم روس��یه از 2۵0 هزار بشکه در روز در سال های اولیه قرن 
21 ب��ه بیش از 1.۵ میلیون بش��که در روز در س��ال 2018، به نظر می رس��د که 
س��هم نفت کش��ور ایاالت متحده نیز در س��ال های آتی در بازار چین افزایش یابد. 
به وی��ژه به دلیل اینکه دولت ترامپ س��عی دارد از ابزار تهدید تعرفه های تجاری بر 
واردات کاالی چینی به منظور کاهش کسری تراز تجاری ایاالت متحده استفاده کند. 
پیش بینی های جهانی نیز حاکی از افزایش قابل توجه صادرات نفت ایاالت متحده و 
کشورهای عضو شوروی سابق به آسیا حکایت دارد که بخش عمده ای از آن به چین 
و هند خواهد بود. این در حالی است که سهم نفت خاورمیانه به آسیا در چند سال 

آینده با تغییرات کمی روبه رو است.
به رغم اهمیت سیاست های انرژی چین در تغییر ژئوپلیتیک تجارت نفت از طریق 
افزایش سهم نفت مناطق مختلف دیگر به ویژه ایاالت متحده در واردات خود به ضرر 
سهم نفت خاورمیانه، آن چیزی که در تغییر الگوی تجارت جهانی اهمیت بیشتری 
دارد، عرضه نفت نامتعارف ایاالت متحده است؛ عرضه ای که با سیاست های کاهشی 
اوپک پالس برای افزایش قیمت نفت، روزبه روز به عنوان تهدیدی برای سهم بازاری 

اوپک و تغییر الگوی تجارت جهانی نفت بدل می شود. 

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از اثرات توافق کاهش تولید بر بازار جهانی نفت

قیمت نفت تقویت می شود

فرص��ت امروز: گزارش اتاق بازرگانی ایران از فضای کس��ب وکار در بهار 
امس��ال نشان می دهد که ش��اخص ملی کسب وکار نسبت به زمستان 9۷ 
وضعیت بهتری پیدا کرده، اما همچنان نسبت به بهار سال گذشته، شرایط 
نامساعدتر اس��ت. طبق گزارش مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران 
از نتایج پایش ملی کس��ب وکار در بهار س��ال 1۳98 رقم ش��اخص ملی 
کس��ب وکار ۶.1۷ )نمره بدترین ارزیابی 10 است( محاسبه شده که بهتر 
از وضعیت این ش��اخص نس��بت به ارزیابی فصل گذشته )زمستان1۳9۷ 
با میانگین ۶.2۷( اس��ت. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید 
فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، در اکثر استان ها، وضعیت 
بیشتر مؤلفه های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در بهار 1۳98، تا حدودی 

مساعدتر شده است.
موانع اصلی کسب وکار

پای��ش ملی کس��ب وکار از س��وی اتاق ای��ران با نظرس��نجی از فعاالن 
اقتصادی انجام می ش��ود. در بهار 1۳98، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده 
در این پایش، به ترتیب س��ه مؤلفه: »غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات 
قیمت مواد اولیه و محصوالت«، »بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و 
رویه های اجرایی ناظر بر کس��ب وکار« و »دشواری تأمین مالی از بانک ها« 
را نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها 

ارزیابی کرده اند. در چهار دوره نخس��ت اجرای این طرح، »دشواری تأمین 
مالی از بانک ها« همواره به عنوان نامس��اعدترین مؤلفه کسب وکار ارزیابی 
شده بود، اما در هفت دوره پاییز 1۳9۶ تا بهار 1۳98، »غیرقابل پیش بینی 
ب��ودن و تغییرات قیمت م��واد اولیه و محصوالت«، نامس��اعدترین مؤلفه 

کسب وکار ارزیابی شده است.
این موضوع نشان می دهد که از زمان آغاز تنش های ارزی در پاییز 9۶، 
فضای کس��ب وکار با مس��ئله بی ثباتی در قیمت مواد اولیه مواجه شده و 
این موضوع به غیرقابل پیش بینی شدن فعالیت اقتصادی دامن زده است.

وضعیت کسب وکار در استان ها
براساس یافته های طرح پایش ملی کسب وکار در بهار1۳98، استان های 
کردس��تان، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان، دارای بدترین 
وضعی��ت محیط کس��ب وکار و در مقاب��ل، اس��تان های آذربایجان غربی، 
مازندران و گیالن دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر 

استان ها ارزیابی شده اند.
همچنین براس��اس نتایج ای��ن پایش در به��ار 1۳98، وضعیت محیط 
کسب وکار در بخش کشاورزی )۶.0۵( و بخش صنعت )۶.1۴( به ترتیب، 

مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب وکار ارزیابی شده اند.
اما در بین رشته فعالیت های اقتصادی، رشته های 1- آب رسانی، مدیریت 

پسماند، فاضالب و فعالیت های تصفیه 2-فعالیت حرفه ای، علمی و فنی ۳- 
سایر فعالیت های خدماتی، دارای بدترین وضعیت کسب وکار و در مقابل، 
رش��ته فعالیت های 1- خدم��ات مربوط به تأمین جا و غ��ذا 2- امالک و 
مستغالت ۳- استخراج معدن، بهترین وضعیت کسب وکار را در مقایسه با 

سایر رشته فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند.
وضعیت بنگاه های اقتصادی

براس��اس نتایج به دس��ت آمده از طرح پایش ملی کسب وکار، بنگاه های 
ب��ا 101 تا 200 نفر کارک��ن )۵.۶8( دارای بهترین وضعیت و بنگاه های با 
تع��داد  ۶ تا 10 کارکن )۶.21( دارای بدتری وضعیت محیط کس��ب وکار 
نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند. این موضوع نشان می دهد وضعیت 

برای بنگاه های کوچک دشوارتر از بنگاه های نسبتا بزرگ اقتصادی است.
همچنین براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط 
کسب وکار ایران در بهار 1۳98، عدد ۶.29 )عدد 10 بدترین ارزیابی است( 
را نش��ان می دهد به طوری که میانگین ارزیابی محی��ط نهادی عدد ۶.18 
و میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۴۴ اس��ت. نگاه اجمالی نش��ان 
می دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۵.۳1 و محیط مالی 
با عدد 8.۷۳ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها براساس نظریه 

عمومی کارآفرینی شین بوده اند.

نتایج پایش ملی کسب وکار نشان می دهد

بهبود اندک فضای کسب وکار در بهار امسال

نگاه

پای کودکان هم به تخلفات مالی باز شد
بازخوانی پرونده های کالهبرداری پدرانه از 

کودکان
استفاده از کودکان و زنان برای پیشبرد اهداف اقتصادی و در پی آن، فرار 
از تکالیف و مس��ئولیت های قانونی و مالی، موضوعی اس��ت که سال هاست 

خانواده ها را درگیر کرده و خأل قانونی آن حس می شود.
به گزارش خبرآنالین، ش��اید همه ما حداقل یک بار شاهد برخورد قضایی 
و دس��تگیری یک زن به دلیل اس��تفاده از چک برای فعالیت های اقتصادی 
همسرش بوده ایم. این بار اما ماجرا به گونه ای دیگر رقم خورده است. ماجرا 
از راهروه��ای دادگاه آغاز ش��د. 10 خانواده که همه ب��رای پیگیری پرونده 
ش��کایت از یک دختربچه سه س��اله در دادگاه حضور پیدا کرده بودند. پای 
صحبت یکی از آنها که بنشینید بعد از همدردی برای از دست دادن مال و 

دارایی شان، هزار سؤال بی پاسخ در ذهن خواهید داشت.
مجوز ساخت وس��از به نام دخترک سه س��اله، صادر شده و پدر به والیت 
از کودک، انجام امور س��اخت را به عهده گرفته اس��ت. حال با ناتمام ماندن 
پروژه که 10 خانواده را درگیر خود کرده، بدون اینکه ردی از خود بر جای 
گذارد، رفته اس��ت و خریداران آپارتمان ها مانده اند و ساختمان نیمه تمام و 
دخترکی کوچک که در راهروی دادگاه و جلوی چشم همه شکات خود در 

حال دویدن و بازی است.
ماجرای انتق��ال اموال یا صدور مجوزهای مختلف به نام افراد خانواده در 
خأل قانونی و نبود نظارت بر دریافت این مجوزها از مهم ترین عوامل افزایش 
پرونده ه��ای قضایی پیچیده در قوه قضائیه اس��ت. سوءاس��تفاده از حقوق 
قانونی کودک از ثبت نام خودرو و س��که گرفته تا دریافت مجوز ساخت وساز 
و یا هر فعالیت اقتصادی دیگری این روزها به شدت افزایش پیدا کرده است.

بی قانونی یا نقص قوانین؟
خ��أل قانونی برای اعط��ای مجوزهایی ک��ه در گردش ه��ای مالی عظیم 
مورداس��تفاده قرار می گیرن��د، یکی از مهم ترین موضوعاتی اس��ت که طی 
س��ال های اخیر سرمایه های بس��یاری را به باد داده و افراد زیادی را نیز به 
سودهای نجومی رسانده است. پروانه یا جواز ساختمان پرونده رسمی است 
که متقاضی از شهرداری درخواست می کند. این مجوز به مالک یا پیمانکار 
اجازه می دهد تا پروژه ساخت وس��از یا بازسازی را طبق چارچوبی مشخص 
ش��روع کرده و ادامه دهد. انجام هرگونه عملیات ساخت وس��از بدون صدور 
پروانه ساختمان غیرقانونی بوده و توسط مراجع نظارت بر ساختمان متوقف 
خواهد شد. جالب  است که این استانداردها برای اطمینان از ایمنی صاحبان 

فعلی یا بعدی ساختمان در نظر گرفته  شده است.
اصلی ترین هدف اخذ مجوز س��اخت، اطمینان از ساخت وس��ازی قانونی 
مطابق با مش��خصات فنی و رعایت اصول شهرس��ازی مطابق با آیین نامه ها 
و ضوابط طرح جامع ش��هری اس��ت. بهره مندی از تس��هیالت بانکی، بیمه 
شدن ساختمان و افراد مشغول کار در ساختمان، جلوگیری از بروز حوادث 
ساختمانی و استفاده از تجارب فنی و مهندسی در ساخت بنا از دیگر دالیل 

اخذ جواز ساختمان به شمار می آیند.
اما افرادی س��ودجو در فض��ای مملو از خأل قانونی، اق��دام به اخذ مجوز 
ساخت وساز یا به عبارتی همان پروانه ساخت به نام فرزندان خردسال خود 
می کنند. این اقدام قطعاً برای فرار از مسئولیت های قانونی صورت می گیرد 

و هیچ دلیل و علت منطقی پشتوانه آن نیست.
ب��رای گرفت��ن این مجوز هم باید م��دارک الزم را فراه��م کنید، از برگ 
تعهد نظارت تا تکمیل شناسنامه ساختمان توسط شهرداری و اخذ امضای 
پروانه و... اما در هیچ یک از این مراحل، اش��اره ای به شرایط متقاضی پروانه 
ساخت نشده است. این شرایط از اعتبار مالی و پولی گرفته تا شرط سنی و 
یا ش��روط دیگر همه و همه دست به دست هم داده اند تا پرونده های قضایی 
روزب��ه روز افزایش پیدا کن��د. نیم نگاهی به این پرون��ده از لحاظ حقوقی و 
قوانین قضایی، نشان دهنده اطالع افراد برای سوءاستفاده از این قوانین است

حقوق قانونی این کودکان چیست؟
در این پرونده به لحاظ پاسخگویی مالی و قضایی فرد متخلف ۳ موضوع 
را باید از یکدیگر تفکیک کرد. نخس��ت، مس��ئولیت کیفری این اقدام، دوم، 
مس��ئولیت مدنی و س��وم، مس��ئولیت در مقابل دولت و تکالیف مالی مانند 

مالیات و عوارض شهرداری.
مجید س��لیمی بنی، کارشناس حقوقی در تش��ریح این موضوع می گوید: 
افراد از چهار ماهگی )حلول روح( تا 9 سال قمری برای دختران و 1۵ سال 

قمری برای پسران فاقد مسئولیت کامل کیفری هستند. 
همچنین در ماده 88 قانون مجازات اس��المی آمده مسئولیت کیفری در 
جرائم تعزیری )کاله برداری( برای دختران 9 و برای پسران 1۵ سال قمری 
شرط است، اما در جرائم حدی مانند سرقت سن نوجوانی هم در نظر گرفته  
ش��ده که فارغ از جنسیت بین 12 تا 1۵ س��ن نوجوان و 1۵ تا 18 سالگی 
س��ن بعد از نوجوانی تلقی می شود. مسئولیت تکالیف دولتی نیز بعد از 18 

سالگی قابل پیگیری است.
در ش��رایط مقرر در قانون مجازات اس��المی به نظر می رس��د کودکان و 
نوجوانان قبل از 18 س��الگی هیچ مس��ئولیت کیفری دولتی ندارند، اما در 
ش��رایطی اش��خاص با نیت های مختلف اموال یا مس��ئولیت را به کودکان 
واگذار می کنند. به طور مثال مالی به کودکی )پسر یا دختر( واگذار می شود. 
این مال یا عینی و یا دینی است. در این شرایط هر عملیاتی روی این مال 
انجام ش��ود مس��ئولیت این مال در درجه اول با کودک و در درجه دوم با 
فردی اس��ت که والیت و یا نیابت آن کودک را دارد. کودک به طرف معامله 
بدهکار می شود و هرگاه این کودک دارایی یا مالی پیدا کرد طلبکار می تواند 
آن مال را توقیف کند. اما سوءاس��تفاده با نیت قبلی مالی از کودک بس��یار 
پیچیده است. افراد با نیات سوء اموال یا دارایی هایی را به کودکی خردسال 
تملیک می کنند. در این شرایط هر عملیاتی روی این مال توسط قیم انجام 
ش��ود مسئولیت مدنی در درجه نخس��ت با کودک و در درجه دوم با فردی 
اس��ت که به نیابت یا به والیت از آن کودک این عملیات را مرتکب ش��ده 
است. طبق ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی نمی توان کودک را به 
دلیل عجز از پرداخت بدهی زندانی کرد. نتیجه این اس��ت که طلبکار صبر 
کن��د تا کودک دارای مالی ش��ود که بتواند بدهی خ��ود را پرداخت کند یا 
اینکه صبر کند تا کودک 18 س��اله شده و جلب و زندانی کند. این موضوع 

فارغ از در نظر گرفتن جنسیت است.
اما درخصوص مسئولیت در قبال دولت مانند مالیات و عوارض و... کودک 
ممنوع الخروج و ممنوع المعامله ش��ده و تا س��ن قانونی که 18 س��ال است 

و داشتن مالی برای بازپرداخت تعهدات مالی دولت طلبکار خواهد ماند.
ماج��رای حضور ک��ودکان در فهرس��ت هیات مدیره ش��رکت ها، دریافت 
مجوزه��ای ساخت وس��از، خریدوف��روش ملک، س��که و ارز، ص��دور کارت 
بازرگانی و... موضوعی کهنه اما مغفول اس��ت. در شرایطی که هر روز اخبار 
جدیدی از فرار مالیاتی و بدهی های مالیاتی می ش��نویم، ش��اید بد نباش��د 
نهادهای ناظر و همچنین مجلس با بررس��ی این گون��ه پرونده ها، قوانین را 

مجدد بازنویسی کنند.
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در حالی که میانگین قیمت مس��کن در تهران به گواه بانک مرکزی به 
رقم 1۳ میلیون و ۳۵0 هزار تومان در هر مترمربع رسیده است، تسهیالت 
بانکی صندوق پس انداز یکم بانک مسکن برای زوجین با رقم 1۶0میلیون 

تومان، تنها به 11 متر خرید خانه در شهر تهران کمک می کند.
به گ��زارش ایرنا، تس��هیالت بانکی ب��رای خرید خانه ب��ه خصوص در 
ش��هرهای بزرگ آنقدر کم اس��ت که به اذعان مرکز پژوهش های مجلس 
فقط 20درصد قیمت خانه را شامل می شود. اکنون تسهیالت 80 میلیون 
تومانی مس��کن به ص��ورت انفرادی و تس��هیالت 1۶0 میلی��ون تومانی 
بانک مس��کن برای زوجین در ش��هر تهران با منابع صندوق یکم، برنامه 
بانک مس��کن برای خانه دار کردن متقاضیان اس��ت. این ارقام را در کنار 
گزارش ه��ای بانک مرکزی و وزارت راه و شهرس��ازی درخصوص میانگین 
قیمت مس��کن در ش��هر تهران طی تیرماه که می گذاریم، کاهش کارایی 

تسهیالت بانکی برای خانه دار شدن متقاضیان کامال آشکار می شود.
براساس گزارش اخیر بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک 
متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی شهر تهران 1۳ میلیون و ۳۵0 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل 
و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.۴ و 91.۵درصد افزایش نشان می دهد. 
با احتس��اب رقم میانگین قیمت مس��کن و رقم وام اعطایی بانک مسکن 
از طری��ق صندوق یک��م به زوج های جوان در صورت اخ��ذ این وام )1۶0 
میلیون تومان( فقط می توان 11 متر خانه در تهران خریداری کرد، بنابراین 
متقاضی خرید مسکن باید پس انداز کالنی در اختیار داشته باشد تا بتواند با 
دریافت این نوع تسهیالت خانه خود را خریداری کند و خود این تسهیالت 

هیچ متقاضی را نمی تواند صاحب مسکن کند.

البته بانک مسکن در برنامه جدید خود افزایش سقف تسهیالت مسکن 
مهر را گنجانده است. مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف 
تسهیالت مسکن مهر از ۴0 میلیون به ۵0میلیون تومان به عنوان ماموریت 
جدید بانک مس��کن برای تکمیل پروژه های مسکن مهر است که به دلیل 
تس��ری قیمت ها از پایتخت به ش��هرک های اطراف ته��ران باز هم معلوم 

نیست که می تواند متقاضیان بی پول مسکن مهر را خانه دار کند یا نه؟
در همی��ن خصوص، رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مس��کن اخیرا از 
تاثیر تکمیل واحدهای مسکن مهر بر ساماندهی بازار مسکن و به خصوص 
اجاره سخن گفته است. او با بیان اینکه عمده مالکان واحدهای باقیمانده 
مسکن مهر مستاجر هس��تند، گفته است: تکمیل هرچه سریع تر مسکن 
مهر و تحویل این پروژه ها می تواند به کنترل بازار کمک کند. با این حال، 
وضعیت بازار فعلی حاکی از این اس��ت که تس��هیالت مس��کن به تنهایی 
فاکتور بزرگ و برجس��ته ای در عرصه خرید مس��کن نیست و نمی تواند از 
تقاضای انباشته ش��ده در بخش مسکن بکاهد. این وضعیت در شهرهای 

بزرگ جدی تر می شود.
براس��اس آخرین گزارش مرکز پژوهش ها، راه اندازی صندوق یکم بانک 
مسکن در زمانی که معامالت مسکن در رکود قرار داشت با استقبال بسیار 
خوبی روبه رو ش��د، اما در سه سال اخیر دو اتفاق مهم در این صندوق رخ 
داد که یکی حجم باالی استقبال بسیار بیشتر از پیش بینی ها و باال بردن 
انباش��ت تقاضا در صندوق یکم است و دیگری جهش قیمت در بازار ارز و 

مسکن است که باعث کاهش قدرت خرید مسکن شد.
البته سیاس��ت های دولت تا قبل از تحوالت اقتصادی به وجود آمده در 
س��ال گذش��ته در جهت تامین مالی خرید مس��کن خانه اولی ها از محل 

صندوق پس انداز مس��کن یک��م تا حدودی موفق عمل ک��رد، اما در یک 
سال اخیر با افزایش جهشی قیمت مسکن و ثابت ماندن سقف تسهیالت 
صن��دوق، عمال توانایی خرید مس��کن به خصوص در ش��هرهای بزرگ از 
متقاضیان س��لب ش��ده اس��ت و به نحوی که گزارش مرکز پژوهش های 
مس��کن آمده  است: در تهران این تسهیالت فقط حدود 20درصد هزینه 

خرید مسکن در مناطق متوسط شهر را تامین می کند.
این گزارش می افزاید: اگر تغییری در سیاس��ت های این صندوق توسط 
بانک مسکن ایجاد نشود منابع آن دچار سیر نزولی شده و ممکن است با 
عدم تحقق اهداف تشکیل این صندوق به توقف فعالیت برسد. این وضعیت 
در تهران و شهرهای بزرگتر نسبت به شهرهای کوچک محسوس تر است؛ 
به نحوی که در ش��هرهای کوچک هنوز تس��هیالت صن��دوق می تواند تا 

حدودی پاسخگوی خرید مسکن باشد.
در این میان، یک راهکار می تواند افزایش سقف تسهیالت باشد که برای 
آن دو مانع متصور است؛ یکی کمبود منابع و دیگری افزایش احتمالی تورم 
و در صورت فقدان رش��د س��قف وام ها فاصله زیادی بین استطاعت خرید 

مسکن با بهای آن برای متقاضیان مسکن اول باقی خواهد ماند.
مدیرعامل بانک عامل بخش مس��کن اخیرا در حاشیه نمایشگاه صنعت 
س��اختمان در پاسخ به پرسش��ی درباره احتمال افزایش سقف تسهیالت 
بخش مس��کن گفت: این بانک امکان افزایش س��قف تسهیالت مسکن را 
ندارد چون در حال حاضر بیش از 90درصد توان بانک عامل بخش مسکن، 
به پرداخت تسهیالت اختصاص یافته است به خصوص آنکه افزایش سقف 
تس��هیالت تکمیل ۵00 هزار واحد مس��کن مهر باقیمانده نیز به صورت 
100درصدی به این بانک سپرده شده است و باید آن را تأمین مالی کنیم.

تسهیالت بانکی چقدر از قیمت مسکن را پوشش می دهد؟

سهم ۱۱ متری تسهیالت بانکی در خرید خانه
یادداشت

 شکست قیمت ها
در بازار مسکن ممکن است؟

گزارش نهادهای رس��می از وضعیت بازار مس��کن در تیرماه امسال 
گویای کاهش تعداد معامالت است. از سوی دیگر، گزارش های میدانی 
رسانه ها از احتمال شکست قیمت در بعضی مناطق تهران خبر می دهد. 
اکنون س��وال این اس��ت که تا چه اندازه احتمال شکس��ت قیمت ها و 

کاهش قیمت مسکن در بازار خرید و اجاره وجود دارد؟
بهتر اس��ت در توصیف وضعیت بازار مسکن به جای شکست قیمت 
از چرخش روند بازار اس��تفاده کنیم. بازار مسکن همواره با چرخه های 
منظمی از دوره های رونق و رکود رو به رو شده است. پیش بینی می شد 
که دوره رونق در نیمه اول سال 98 پایان پیدا کند و به دوره رکود بازار 
وارد ش��ویم که با کاهش حجم معامالت و توقف رشد قیمت ها همراه 
اس��ت. اینکه رش��د قیمت ها به طور نس��بی در دور رکود کاهش پیدا 
کند، به مفهوم کاهش قیمت های اس��می موجود نیست. در واقع این 
قیمت های حقیقی است که کاهش پیدا می کند. مسکن در مقایسه با 
تورم از رشد کمتری برخوردار است، اما ممکن است رشد قیمت ها اگر 
در س��ال گذش��ته 100درصد بوده، به 20درصد یا صفر یا 10- درصد 
برس��د. میزان رشد قیمت مسکن به عوامل متعدد بستگی دارد و قابل 
پیش بینی نیس��ت و عالوه بر تورم به دیگر پارامتره��ای موثر در بازار 
ه��م بس��تگی دارد. نکاتی که بای��د به آن توجه کرد این اس��ت که به 
ندرت ش��اهد کاهش قیمت های اسمی مس��کن بوده ایم. قیمت ها به 
وضعیت سابق باز نمی گردد. روند بازار اجاره مسکن را باید مجزا از بازار 
خرید و فروش تحلیل کرد. طی دو سال گذشته قیمت مسکن به طرز 
چشمگیری افزایش یافته و شاید سه برابر شده است، اما در شهر تهران، 
اجاره مس��کن به نسبت رشد قیمت، رش��د نکرده است. هرچند اجاره 
در درازمدت از قیمت مسکن اثر می پذیرد و در نهایت با آن هماهنگ 
می ش��ود، اما اکنون این عدم افزایش توان خرید خانوار است که باعث 
شده اجاره در کوتاه مدت هماهنگ با رشد قیمت مسکن، رشد نکند. به 
طور معمول بازار اجاره با تاخیر هماهنگی خود با رشد قیمت مسکن را 
نشان می دهد و با توجه به این بعید است که میزان اجاره کاهش پیدا 
کند اما نکته مهم، قیمت های هیجانی است که مالکان طی یکی دوماه 
اخیر برای اجاره مطرح کرده اند و به طور حتم، این هیجان زدگی از بازار 

رخت بر بسته و اجاره های هیجانی کاهش پیدا می کند.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد
امکان پیش فروش مسکن اقدام ملی در قالب 

قرارداد مشارکتی
وزی��ر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه امکان پیش ف��روش ۴00 هزار 
واحد مسکونی در قالب قراردادهای مشارکتی وجود دارد، گفت دامنه 
قیمتی ۶0 هزار واحد مسکونی از ۴00 هزار واحدی که در برنامه اقدام 
ملی عرضه و تولید مسکن در شهرهای اقماری تهران ساخته می شود 

براساس مفروضات فعلی ما ۳00 تا ۴00میلیون تومان است.
محمد اس��المی در گفت وگو با ایلنا، در پاس��خ به این سوال که چه 
ضمانتی وجود دارد ۶0 هزار واحد مسکونی در برنامه اقدام ملی عرضه 
و تولید مسکن در شهرهای اقماری اطراف تهران با برآورد قیمتی ۳00 
الی ۴00 میلیون تومان امروز در س��ال 1۴00 به مردم عرضه ش��ود، 
گفت: هنوز برای این واحدها قیمت گذاری نکرده ایم و قصد هم نداریم 
ک��ه از امروز قیمت��ی را تعیین، نهایی و اعالم کنی��م چراکه قطعا این 
اقدام عاقالنه، منطقی و ش��دنی نیست. وی با بیان اینکه تمهیداتی را 
پیش بینی کرده ایم که قیمت تمام ش��ده این واحدها به حداقل برسد، 
افزود: برنامه ما این است که با تمهیداتی مانند عرضه زمین، جبران سود 
از محل سایر مزایایی که برای سازنده می تواند به وجود بیاید تا بتواند 
بخش��ی از هزینه هایش را پوشش دهد و مهم تر از همه سرعت بخشی 
به اجرای پروژه برای جلوگیری از افزایش هزینه ها،  قیمت تمام ش��ده 
س��اخت این واحدهای مس��کونی را ب��ه حداقل برس��انیم.  وزیر راه و 
شهرس��ازی افزود: تس��هیالتی را تعیین کرده ایم که در این تسهیالت 
سعی شده هزینه های مالی با توجه به مقدوراتی که نظام بانکی کشور 

دارد، در حداقل های زمانه خودش باشد.   
اس��المی با بیان اینکه ای��ن تمهیدات تدابیری هس��تند که قیمت 
عرض��ه در برنامه اقدام ملی منطبق با توان جامعه هدف باش��د، ادامه 
داد: برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای عرضه و تولید مسکن با این 

مفروضات سیاستی تعیین و انتخاب شده است.
وی تاکید کرد: پروژه ها در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است و 
قیمت ها هم متفاوت خواهد بود، اما برنامه ما این است که جامعه هدف 
صاحبخانه شود و اصل توجه در این برنامه به جامعه هدف است. کسانی 
هس��تند که واقعا نمی توانند با منابعی ک��ه در اختیار دارند صاحبخانه 
ش��وند، بنابراین باید تس��هیلگری دولت به این سمت  و سو به صورت 
دقیق و هدایت شده باشد. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: البته ما به 
این موضوع هم توجه داریم که باید قیمتی برآورد ش��ود تا متقاضیان 
برای پس انداز خود برنامه ای داشته باشند. دامنه قیمتی ۶0 هزار واحد 
مس��کونی از ۴00 هزار واحدی که در برنامه اقدام ملی عرضه و تولید 
مسکن در شهرهای اقماری تهران ساخته می شود براساس مفروضات 
فعلی م��ا ۳00 تا ۴00 میلیون تومان اس��ت. این قیمت گذاری فرض 

درستی است برای شهرهای جدیدی که در اطراف تهران هستند.
اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا امکان پیش فروش این واحدها 
وجود دارد تا متقاضیان بتواند طی دو سال پس انداز خود را به سازنده 
ارائه دهند، گفت: قانون پیش فروش و پیش خرید مسکن در حال حاضر 
قابلیت اجرا ندارد و فرآیند اصالح را طی می کند اما در قالب پروژ ه های 
مشارکتی این اقدام قابل اجرا است. وی ادامه داد: در 21 استان فراخوان 
داده شد که اراضی را هم معرفی کردیم. یکی از مهم ترین پایه های این 
پروژه ها بانک ها هس��تند که وارد مشارکت می شوند و براساس مصوبه 
شورای پول و اعتبار 80 منابع پروژه را تامین می کنند، بنابراین در قالب 
قراردادهای مشارکت، در سیستم واگذاری خود به خود این قراردادها 
تبدیل به قرارداد فروش اقساطی می شوند که فرآیند آن ثبت نام و دادن 

پیش قسط است که به نوعی پیش فروش محسوب می شود.
وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم که این 
فرآیند در قالب قانون پیش فروش نیست بلکه در قالب قرارداد مشارکت 
اس��ت، گفت: در اینجا قانون پیش فروش حاکم نیس��ت بلکه از طریق 

قانون مشارکت این قراردادها به اجرا می رسد.
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مهدی سلطان محمدی
تحلیلگر بازار مسکن

بازگش��ت الیحه »مالیات بر عائدی س��رمایه« به سازمان امور مالیاتی و همزمان 
مطرح ش��دن الیحه ای دیگر با عن��وان »مالیات بر فعالیت ه��ای اختالل زا« برخی 
گمانه زنی ها درباره احتمال حذف بخش مسکن از طرح مالیاتی دولت را تقویت کرده 
است. برخی از نمایندگان مجلس نیز در روزهای گذشته واکنش هایی به این تغییر و 
تحوالت داشته و درباره احتمال حذف مسکن از لوایح مالیاتی دولت هشدار داده اند.

در همین زمینه، یک کارشناس حوزه سیاست گذاری با بیان اینکه بخش عمده ای 
از گرانی ها در بازار مسکن به دالل بازی ها در این حوزه برمی گردد، گفت که اگر قرار 
باشد الیحه مالیات بر عائدی سرمایه بدون در نظر گرفتن مسکن به مجلس تقدیم 
ش��ود دیگر نمی توان نام آن را مالیات بر عائدی س��رمایه گذاشت چرا که از بخش 

عمده ای از سرمایه ها صرف نظر می شود.
محمود نقدی پور در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه مالیات بر عائدی س��رمایه، 
یکی از مهم ترین لوایح اقتصادی در سال های اخیر بوده است، اظهار داشت: اگر این 
الیحه بدون درنظر گرفتن بخش مس��کن تقدیم مجلس شود عمال دیگر نمی توان 

نام آن را الیحه مالیات بر عائدی س��رمایه گذاش��ت، چرا ک��ه از بخش عمده ای از 
س��رمایه های کشور در بخش مس��کن که اتفاقا از گردش مالی باالیی هم برخوردار 

است صرف نظر می شود.
این کارش��ناس حوزه سیاس��ت گذاری با بیان اینکه درصد زیادی از گرانی ها در 
بازار مسکن به دالل بازی ها در این حوزه برمی گردد، ادامه داد: با اتخاذ سازوکارهای 
دقیق مالیاتی می توان این معامالت کاذب را در بازار مس��کن به گونه ای هدف قرار 
داد که معامالت مسکن فقط به منظور مصرف شخصی و نه کسب سود انجام شود.

او با اشاره به س��ازوکارهای داللی  در بازار مسکن و نحوه تاثیرگذاری 
آن ب��ر قیمت ه��ا، بیان کرد: تص��ور کنید یک ش��خص دالل یک واحد 
آپارتمانی را به قصد سود به مبلغ ۵00میلیون تومان خریداری می کند؛ 
او این خانه را به مدت چند ماه بالاستفاده نگه می دارد تا بتواند آن را به 
مبلغی بیش��تر به فروش برساند و در نهایت موفق می شود با استفاده از 
ش��گردهای خاص، آن خانه را به مبلغی بسیار بیشتر از آنچه که خریده 

است به فروش برساند. اتفاقی که در این فرآیند می افتد این است که آن 
واحد آپارتمانی جدای از ارزش واقعی خود به ابزاری برای کس��ب سود 

عده ای تبدیل شده که مدام قیمتش افزایش پیدا می کند.
وی با اشاره به تجربه اخذ مالیات بر عواید سرمایه در دیگر کشورهای توسعه یافته 
اضاف��ه کرد: در آن کش��ورها ه��م اگر ابزاره��ای مالیاتی وجود نداش��ت، بازارهای 
س��رمایه ای و مخصوصا بازار مس��کن اوضاعی مش��ابه وضعیت موجود در کشور ما 
داشت چرا که همیشه عده ای هستند که می خواهند با داللی به سودهای بادآورده 

دست پیدا کنند و مهم این است که قانون گذار اجازه چنین بازی را به آنها ندهد.
این کارشناس حوزه سیاست گذاری مالیات را ابزاری برای ایجاد عدالت اقتصادی 
در جامعه توصیف کرد و گفت: تا زمانی که ابزارهای مالیاتی قوی در جامعه نداشته 
باشیم عده ای به راحتی می توانند از طریق سفته بازی و داللی بدون انجام هیچ گونه 
فعالیت مولد، یک ش��به به س��ودهای کالن برسند و از این رهگذر اقتصاد کشور را 

هم دچار التهاب کنند.

ش��هرهای بزرگ، مس��کن کافی برای جمعیت روبه رش��د ندارند و سیاست های 
استفاده از زمین، محدودیت عرضه و محدودیت های جغرافیایی در این موضوع نیز 

موثر است. البته افزایش شهرنشینی هم در این موضوع دخیل است.
به گزارش ایس��نا، مس��ئوالن مربوطه اغلب قول س��اختن خانه های بیش��تر را 
می دهند، اما واقعیت این است که خانه های کوچک و بدون کیفیت در مکان هایی 
که افراد تمایل برای زندگی ندارند، س��اخته می شود تا فقط ارقام را افزایش دهند، 
اما نکته مهم اینجاست که باید قوانین برنامه ریزی را اصالح کرد و اجازه داد تا افراد 
خانه های مورد عالقه خود را بسازند. ارائه مدل های جدید در جامعه برای شهرسازان 

و معماران بسیار حائز اهمیت است.
قرن بیس��ت و یکم متعلق به شهرهاست. در حال حاضر، تقریبا بیش از نیمی از 
جمعیت جهان در ش��هرها زندگی می کنند، اما به گزارش سازمان ملل، این رقم تا 

سال 20۵0 به ۶8درصد افزایش خواهد یافت.
ب��ا توجه ب��ه اینکه بیش از نیم��ی از جمعیت جهان در مناطق ش��هری زندگی 
می کنند، رویه ش��هرها در جهت افزایش تراکم ساختمان ها و مسکن های عمودی 
است. اولویت های مهم در انتخاب مسکن و عادات زندگی به طور چشمگیری تغییر 
می کند و این می تواند راهی برای کاهش هزینه های مس��کن در شهرها باشد. البته 

در حالی که افزایش تراکم و س��اختمان های عمودی در برخی از نقاط آس��یا منجر 
به بهبود در موضوع بحران مس��کن شده است، اما متخصصان در زمینه مسکن در 

بسیاری از کشورهای آفریقایی با این موضوع مخالف هستند.
مس��ئوالن قبل از اینکه ش��هرها به نقطه اوج خود برس��ند و مجبور به مقابله با 
پیامدهای فرس��ودگی شهری شوند، باید اجرای تراکم هوشمندانه را تشویق کنند. 
س��اختمان های چند طبقه مس��کونی و تجاری در کنار ه��م می توانند فرصت های 
اقتصادی ایجاد کنند. دولت رواندا )کشوری در آفریقا( در حال توسعه سیاست هایی 
است که زندگی در ساختمان های عمودی را جذاب تر و ارزان تر کند که این روش را 

از طریق معافیت های منطقه ای و یارانه برای توسعه دهندگان ارائه می دهد.
* آلمان و دانمارک: تامین مالی در هامبورگ و کپنهاگ به عنوان یک ابتکار عمل 
برای مقابله با بحران مس��کن است. هامبورگ و کپنهاگ، با جمع آوری دارایی های 
دولتی و واریز به صندوق منابع ش��هری و با همکاری ش��رکای خصوصی برای ارائه 
پروژه ها، موضوع مسکن را تا اندازه ای حل کرده اند. اشتراک گذاری مضرات و منافع 
می تواند ذی نفعان را متقاعد کند تا در توس��عه زیرساخت ها، برنامه ریزی و مقررات 

استفاده از زمین شرکت داشته باشند.
* طرح ابتکار بام سبز در دنور )شهری در ایالت کلرادو آمریکا(: این طرح نیاز به 

س��اختمان های با ارتفاع بیشتر از 2۵ هزار فوت مربع برای ایجاد سقف های سبز یا 
پنل های خورش��یدی دارد و باید شامل ساخت پروژه های مسکن ارزان قیمت باشد. 
در حالی ک��ه انجام این موارد باعث می ش��ود هزینه ها افزایش یابد، جوامع با درآمد 
پایی��ن در بلندمدت با مقادیر اندک آلودگی آب و هوا و بهای انرژی ارزان تر مواجه 

خواهند شد.
* هند: استفاده از مصالح مناسب برای ساخت و ساز مقرون به صرفه نیز در مقابله 
با بحران مس��کن موثر بوده است. پس از یک دهه تحقیق، موسسه فناوری هند با 
استفاده از فناوری جدید بتن تقویت شده با فیبر شیشه ای توانست استفاده از بتن 
و فوالد را به حداقل برساند و این طرح بدون استفاده از آجر انجام می شود. اجرای 
این طرح می تواند برای ساخت 10 طبقه به کار رود، مقاومت حرارتی بدون نیاز به 
تهوی��ه هوا را کاهش داده و به عنوان یک ماده س��بز در چارچوب تغییرات اقلیمی 

سازمان ملل شناخته می شود.
* بلغارستان: رتبه بندی برای دریافت مسکن دولتی در شهر دوپنیتسا بلغارستان، 
به کاهش بی خانمانی کمک کرده است. در این شهر، واحدهای مسکونی دولتی برای 
افراد واجد شرایط که درآمد آنها مشخص است، در نظر گرفته شده است. متقاضیان 
براساس وضعیت اشتغال، سطح تحصیالت، سن و تعداد فرزندان رتبه بندی می شوند.

دالل ها چگونه مسکن را گران می کنند؟

اثرات حذف مسکن از »مالیات بر عائدی سرمایه«

شهرهای مختلف جهان برای مقابله با بحران مسکن چه می کنند؟

چهار شنبه
9 مرداد 1398

شماره 1363



رئیس کل بانک مرکزی از عرضه 27.5 میلیارد دالر در سامانه 
نیما خبر داد

گزارش مهم همتی از عملکرد ارزی نیما
فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی گفت در یک س��ال گذشته 

2۷.۵ میلیارد دالر ارز در سامانه نیما عرضه شده است.
عبدالناص��ر همتی به تعمیق تدریجی س��امانه نیما اش��اره کرد و 
افزود: ۳ میلیارد دالر از ارز عرضه ش��ده در س��امانه نیما، مربوط به 

واردات در مقابل صادرات خود و غیر بوده است.
ب��ه گفته وی، این حجم از عرضه ارز ب��ا ۷۴ هزار مورد عرضه در 

سامانه تحقق یافته است.
رئی��س کل بانک مرکزی ادامه داد: این حجم از عرضه ارز عمدتاً 
توس��ط صادرکنن��دگان، موجب 108 هزار م��ورد تأمین واردات به 
میزان حدود 22میلیارد دالر ش��ده اس��ت و بقیه نیز صرف تسویه 

تعهدات بانک ها شده یا در جریان اقدام برای تأمین است.
همت��ی تاکید کرد: بیش از ۴۶میلیارد دالر مبادله در س��ال اول 
فعالیت س��امانه نیما نقش مهمی به این سامانه در مبادالت تجارت 

خارجی کشور داده است.

در 4 ماه نخست سال صورت گرفت
 فروش ۱3.5 میلیارد تومان سفته و برات

در تهران
براس��اس آم��ار بانک مرکزی ح��دود 1۳ میلی��ارد و ۵۵0 
میلیون تومان سفته و برات در چهار ماه نخست سال در شهر 
تهران فروخته ش��د که در مقایس��ه با دوره مشابه سال قبل 

۳۳.۵درصد افزایش نشان می دهد.
به گزارش ایِبنا، براساس تازه ترین آمار بانک مرکزی حدود 
۴ میلی��ارد و 820 میلیون تومان س��فته و برات در خردادماه 
1۳98 در ش��هر ته��ران فروخته ش��د که در مقایس��ه با ماه 
قبل 2۶.2درصد کاهش و نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل 
21.۷درصد افزایش داش��ته اس��ت. همچنین در سه ماه اول 
سال 1۳98 حدود 1۳ میلیارد و ۵۵0 میلیون تومان سفته و 
برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه 

سال قبل ۳۳.۵درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین طبق آمار ش��عبه واخواس��ت دادگس��تری استان 
ته��ران در خردادماه 1۳98 معادل ۷00 برگ س��فته و برات 
ب��ه مبلغی معادل 11 میلیارد و ۳۴0 میلیون تومان در ش��هر 
تهران واخواس��ت ش��د. در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ 
سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اع�داد 8۶.۵ و ۶1.۵ 
رس��ید که در مقایس��ه با ماه قبل از لحاظ تع��داد ۳.۶درصد 
افزای��ش و از لحاظ مبلغ 19.1درصد کاهش و نس��بت به ماه 
مش��ابه سال قبل شاخص تعداد و مبلغ به ترتیب 1۳.۴درصد 

و 8۳درصد کاهش داشته است.
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده 
در خردادماه 1۳98 به عدد ۷1.1 رسید. عدد شاخص مذکور 
در خردادم��اه 1۳9۷ معادل ۳۶1.8 بوده اس��ت. در س��ه ماه 
اول س��ال 1۳98 معادل یک هزار و ۷00 برگ سفته و برات 
ب�ه مبلغی معادل ۳2 میلیارد و ۵۳0 میلیون تومان در ش��هر 

تهران واخواست شد.
در این دوره متوس��ط ش��اخص های تعداد و مبلغ س��فته و 
برات واخواس��ت شده به ترتیب به اعداد ۷2.۴ و ۵8.8 رسید 
که نس��بت به دوره مش��ابه س��ال قبل به ترتیب ۵.۷درصد و 
۶۳.۳درصد کاهش نشان می دهد. شاخص متوسط مبلغ یک 
برگ سفته و برات واخواست شده در سه ماه اول سال 1۳98 
به عدد 81.۵ رسید. عدد ش�اخص مذکور در سه ماه اول سال 

1۳9۷ معادل 1۷9.۳ بوده است.

بانکنامه

فرصت امروز: دی ماه س��ال گذشته بود که ش��ورای پول و اعتبار، موضوع »بازار 
متش��کل معامالت ارزی« را تصویب کرد. درحالی که قرار ب��ود این بازار از ابتدای 
امس��ال ش��روع به کار کند، اما چند باری خبر راه اندازی آن به تعویق افتاد تا اینکه 
س��رانجام به گفته مس��ئوالن بانک مرکزی، بازار متش��کل ارزی از 21 مردادماه با 
فعالیت بیش از 100 صرافی، به طور رسمی شروع به کار می کند؛ اتفاقی که رسانه 

رسمی اتحادیه اروپا از آن به عنوان تعبیر رویای پنج ساله ایران نام برده است.
»یورو نیوز« در گزارش��ی به راه اندازی بازار متش��کل ارزی در ایران اشاره کرده و 
نوشته است: در حالی که نرخ فروش دالر در سامانه رسمی نظارت ارز )سنا( به 12 
هزار و ۵0 تومان کاهش یافت، معامالت روز دوشنبه بازار آزاد تهران شاهد نوسان 
اندک قیمت ها بود، به طوری که در پایان داد و ستدهای این روز، بهای عرضه دالر 

همانند روز یکشنبه، 12 هزار و 100 تومان بود.
همچنی��ن در بازار جهان��ی نیز هر یورو در مقابل 1.112۵ دالر مبادله ش��د که 
نش��ان از تقویت دالر داش��ت. با این وجود، در سامانه رسمی سنا هر یورو به ارزش 
1.1۳۶9 دالر و به نرخ 1۳ هزار و ۷00 تومان عرضه ش��د. این در حالی اس��ت که 
ب��ر پایه دالر 12 هزار و ۵0 تومانی و نرخ برابری جهانی، هر یورو معادل 1۳ هزار و 

۴0۵ تومان ارزش دارد.
موانع 5 ساله افتتاح بورس ارز

رسانه رسمی اتحادیه اروپا در گزارش خود از موانع پنج ساله افتتاح بورس ارز در 
ایران خبر داده و افزوده اس��ت: همزمان با برقراری آرامش نسبی در بازار ارز ایران، 
بانک مرکزی این کش��ور بار دیگر از راه اندازی زودهنگام بازار متشکل ارز خبر داده 
است. بنا بر اعالم نهاد ناظر بازار پول ایران، بازار متشکل ارز تا دو هفته دیگر و تا روز 

21 مردادماه آتی افتتاح خواهد شد.
مطالع��ات اولیه در مورد راه اندازی بورس ارز ایران اوایل دهه 90 خورش��یدی از 
س��وی س��ازمان بورس و اوراق بهادار و ش��رکت بورس کاالی ایران آغاز شد. طرح 
راه اندازی این بازار متش��کل بر پایه تجربه های جهانی و نیز بازار آتی س��که طال در 
س��ال 1۳9۳ نهایی شد، اما به دو دلیل، راه اندازی آن در پنج سال گذشته مدام به 
دست اندازهای پیاپی افتاده است. اختالف نظر در مورد تعیین نهاد ناظر بر این بازار 
میان سازمان بورس و بانک مرکزی از یک سو و نگرانی از دمیدن بورس ارز بر تنور 
رش��د قیمت ها از س��وی دیگر موجب ش��د تا راه اندازی بازار متشکل ارز حداقل تا 

تثبیت حاکمیت بانک مرکزی بر آن به تعویق بیفتد.

بازار متشکل ارزی چیست؟
به گزارش ایبنا، بازار متش��کل ارز در پی برقراری ساز و کار مبادله ارز مشابه آن 
چیزی است که در بورس های کاالیی رایج است. بدین صورت که حجم باالیی از ارز 
بر پایه نرخ پایه پیشنهادی در سیستم معامالتی برخط )آنالین( بازار متشکل عرضه 
می شود. این نرخ پایه می تواند براساس دستورالعمل نهاد ناظر بازار به صورت نسبتی 

از نرخ های پایانی معامالت روز گذشته تعیین شود.

در مقاب��ل، خریداران نیز می��زان تقاضای مورد نیاز و قیم��ت مدنظر خود را در 
سیس��تم معامالتی بازار ثبت می کنند. بدین ترتیب در پایان حراج های پیوسته یا 
ناپیوس��ته که از س��وی نهاد ناظر بازار مدیریت می شود، در صورت تطبیق حجم و 
قیمت دو طرف، معامله انجام می شود، اما اگر قیمت پیشنهادی خریداران پایین تر 
از بهای مدنظر فروش��نده باش��د، یا فروش��نده باید قیمت عرضه را کاهش دهد یا 
خریداران قیمت مدنظرش��ان را افزایش دهند و یا دو طرف از انجام معامله انصراف 

دهند.
همچنین در صورتی که حجم ارز متقاضی از حجم عرضه کمتر باشد ولی قیمت 
مدنظر او با نرخ مدنظر فروشنده همسان باشد، ابتدا به میزان مورد خواست متقاضی 
اول، معامله انجام می ش��ود و س��پس برای خرید ارز باقیمانده، س��ایر متقاضیان با 

یکدیگر رقابت قیمتی خواهند کرد.
بازیگران فعال بازار متشکل ارزی

مطاب��ق اعالم بانک مرکزی، صرافی های مجاز، بانک ها و صرافی  بانک ها نهادهای 
فعال در این بازار خواهند بود. لذا متقاضیان ُخرد و صرافی های کوچک، واسطه های 
بازار آزاد ارز جایی در معامالت کالن بازار متشکل ارز ندارند. همچنین تمام بازیگران 
ای��ن بازار باید حس��اب ارزی و ریالی به بانک مرک��زی معرفی کنند و ضمانت های 
الزم را ارائ��ه کنند تا پ��س از انجام هر معامله بالفاصله تس��ویه نقدی معامالت از 
طریق حساب های آنها انجام شود و در صورت نُکول هر یک از طرفین از معامله ای 
ضمانت های الزم برای ایفای تعهدات و اخذ جرایم در اختیار نهاد ناظر قرار داش��ته 

باشد.
در واقع، نرخ معامالت ارز که بر پایه مبادالت عمده ارز تعیین می شود، به اصطالح 
»کشف نرخ« گفته می شود. دولت و بانک مرکزی ایران امیدوارند که با راه اندازی این 
بازار تهران به مرکز کشف نرخ برابری دالر آمریکا و ریال ایران بدل شود و این نرخ 

از اولین دقایق شروع روز کاری اقتصاد ایران مشخص باشد.
انتقال پایتخت ارزی به ایران با تشکیل بورس ارز

در حال حاضر، این کش��ف نرخ در بازارهای منطقه از جمله دوبی، س��لیمانیه و 
اس��تانبول صورت می گی��رد و اعمال آن در بازار ایران تا ح��دود 11 صبح به طول 
می انجامد. به گفته یورو نیوز، اما نگرانی متولیان این بازار از تغییرات قیمت در آن 
و آستانه تحمل پایین آنها در قبال نمودار شدن تاثیر واقعی شوک های اقتصادی و 
سیاس��ی بر روند معامالت این بازار مس��ئله ای است که بدل شدن بازار متشکل ارز 
به یک بورس ش��فاف، رقابتی و کارآمد را تهدید خواهد کرد. آنگونه در پی ش��وک 
ارزی س��ال 1۳92 و 1۳9۷ دولت ه��ای وقت، اولین انگش��ت اتهام را با تعطیلی یا 
محدودس��ازی معامالت به سمت بورس سکه طال نشانه رفتند؛ بورسی که یکی از 

الگوهای طراحی بازار متشکل ارز بوده است.
البته متولیان این بازار امیدوارند با اعمال دامنه محدود نوسان روزانه نرخ در بازار 
متشکل، بتوانند از بروز شوک های قیمتی در آن جلوگیری کنند. اما گذشته از اینکه 
نرخ گذاری مصنوعی در این بازار می تواند بازار آزاد ارز را پررونق تر از گذش��ته نگاه 
دارد، کارایی باالی بورس های ارز توانایی آنها در پوش��ش ریسک از طریق عرضه و 
معامله ابزارهای مدرن مالی همچون معامالت اوراق آتی و اختیار معامله اس��ت که 

فعال جای آنها در بازار متشکل ارز ایران خالی خواهد بود.

گزارش »یورو نیوز« از راه اندازی بازار متشکل ارزی در ایران

رویای ۵ ساله ارزی تعبیر می شود؟

تخصیص ارز دولتی به واردات کاالهای اساس��ی که نتوانسته نتیجه مطلوبی در 
می��زان نرخ تورم این کااله��ا ایجاد کند، اکنون مخالفان زی��ادی پیدا کرده و اتاق 
بازرگانی ایران نیز خواستار حذف این ارز شده است و این در حالی است که دولت 
ب��ه تازگی در جلس��ه ای با این موضوع، بر روند تخصی��ص ارز ۴200 تومانی تاکید 

کرده است.
به گزارش ایس��نا، هرچند که برخی کارشناسان بارها درباره مشکالت ایجادشده 
توسط ارز ۴200 تومانی هشدار داده و خواستار حذف تخصیص این ارز در فرآیند 
واردات شدند، اما این بار اتاق بازرگانی ایران هم به صورت رسمی از دولت خواسته 

که نسبت به حذف ارز ۴200 تومانی از روند واردات اقدام کند.
این در حالی اس��ت که براس��اس آخرین آماری که بانک مرک��زی ایران از روند 
تخصیص ارز ۴200 تومانی اعالم کرده، از ابتدای سال جاری تا ششم تیرماه بیش 

از 11 هزار و 200 شرکت با ارز دولتی تامین ارز شده اند.
البته دالر ۴200 تومانی را دولت در سال گذشته برای جلوگیری از فشار تورمی 
ناشی از افزایش نرخ ارز به بازار ایجاد کرد و این در حالی است که پس از مدتی این 
ارز تنها به واردات کاالهای اساس��ی تقلیل یافت، با این حال بررسی روند نرخ تورم 
کاالهای اساسی با سایر کاالها نشان می دهد که تخصیص ارز به این کاالها چندان 
تاثیرگذار نبوده و با وجود اختالف قابل توجه قیمت ارز دولتی با ارز نیمایی و آزاد، 

نرخ تورم در میان این کاالها تفاوت محسوسی با سایر کاالها ندارد.

این در حالی اس��ت که با پرداخت ارز دولتی به کاالهای اساس��ی، هزینه زیادی 
به دولت تحمیل می ش��ود که این هزینه را می توان با پرداخت یارانه مس��تقیم به 
کاالهای واردشده یا مردم مورد بهره برداری بهتری قرار داد. با وجود اینکه ارز دولتی 
قرار اس��ت تنها به کاالهای اساسی تخصیص داده شود، به نظر می رسد که نظارت 
دقیق��ی بر فرآیند واردات کاال از این طریق وجود ندارد و به رغم تالش دولت برای 
جلوگیری از کاهش نرخ تورم در کاالهای اساسی، این سیاست نه تنها آنطور که باید 
موفق نبوده، بلکه سبب بدگمانی بخشی از مردم به سالمت مالی افراد دریافت کننده 
این ارز شده است. موضوعی که حتی رئیس کل بانک مرکزی، تخلفاتی درباره آن را 
نزد رئیس جمهور برد تا موضوع را از طریق دولت حل کند؛ به عبارت دیگر، برخی 
از ش��رکت هایی که ارز دولتی دریافت کرده بودند، با وجود اتمام مهلت قانونی آنها، 

نه تنها نس��بت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده اند، بلکه گفته می ش��ود که 
بخشی از کاالهای موردنظر آنها به کشور وارد نشده است.

اتاق بازرگانی ایران معتقد است که این سیاست گذاری نامطلوب، نتوانسته توقعات 
را برآورده کند و مضاف بر آن سبب تضعیف برخی واحدهای تولیدکننده کاالهای 
اساسی داخلی نیز شده است. البته بانک مرکزی با دستور رئیس جمهور، ارز دولتی 
پرداختی به ش��رکت ها را به تفکیک و با جزییات کامل در هر ماه منتش��ر می کند، 
اما نکته مبهم در این فهرست این است که مشخص نشده، ارزهای تخصیص یافته، 
صرف واردات چه کاالیی می ش��ود؟ حال باید دید که با ایجاد یک صدایی در میان 
نمایندگان تولید و صادرات ایران، دولت و بانک مرکزی سیاست ارز ۴200 تومانی 

را از دستور کار خارج می کنند یا آن را ادامه خواهند داد؟

خصوصی ها خواستار حذف ارز 4200 تومانی شدند

از دولت اصرار، از بخش خصوصی انکار

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

مصوبات مجمع
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

به شماره ثبت 30052 و شناسه ملی 10320816892

به اطالع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان 
اندیش می رساند مجمع صندوق مبنی بر افزودن نماد صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی 
کوثر )آکورد( به موضوع بند شماره 2-2-1 امیدنامه و تعهدات بازارگردانی برگزار گردید.

برای دریافت اطالعات بیشتر به تارنمای صندوق به نشانی
 https://armanandishfund.com مراجعه فرمایید.

مصوبات مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
به شماره ثبت 37648 و شناسه ملی 14005547430

به اطالع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر می رساند مجمع 
صندوق در خصوص:

 تغییر رکن بازارگردان     تغییر نصاب سرمایه گذاری ها      تغییر کارمزد مدیر      
 تغییر کارمزد حسابرس      سایر موارد

برگزار گردید. برای دریافت اطالعات بیشتر به تارنمای صندوق به نشانی
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درخواست کنندگان و مشموالن سهام عدالت بخوانند
 برای ثبت شماره شبای بانکی

هنوز فرصت باقیست
مش��اور رئیس سازمان خصوصی س��ازی با اشاره به پرداخت سود 
س��هام عدالت به مش��موالن این سهام، گفت: کس��انی که در سال 
1۳8۵ ت��ا 1۳8۷ صرفا ثبت نام اولیه کرده اند ولی به دالیل مختلف 
برگه های س��هام عدالت را به تعاونی شهرس��تانی یا ادارات مربوطه 
ارائه نکردند مشمول س��هام عدالت شناخته نمی شوند و طبیعتا به 
این عده س��ود س��هام عدالت تعلق نمی گیرد، اما به تمام مشموالن 
س��هام عدالت که ش��ماره ِش��با اعالم کرده اند س��ود سال 1۳9۵ و 
1۳9۶ پرداخت ش��ده است. باقی مشموالن باید شماره ِشبای خود 

را در سامانه سهام عدالت وارد کنند تا سود بگیرند.
مش��اور رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی در گفت و گو با ایسنا، 
درباره پرداخت س��ود سهام عدالت مربوط به سال های مالی 1۳9۵ 
و 1۳9۶،  اظهار داش��ت: تمام کس��انی که شماره شبای بانکی خود 
را در س��امانه س��هام عدالت ثبت کردند و این شماره شبا به تایید 

رسیده است سود سال 9۶ – 9۵ را دریافت کرده اند.
مشاور رئیس س��ازمان خصوصی سازی اظهار داشت: یک عده در 
سال 1۳8۵ تا 1۳8۷ ثبت نام اولیه انجام دادند اما به دالیل مختلف 
برگه های سهام عدالت را به تعاونی شهرستانی یا ادارات یا نهادهای 
مربوطه ارائه نکردند این افراد ثبت نام ش��ده قطعی س��هام عدالت 

نبودند.
وی ادامه داد: طبیعتا این افراد صرفا ثبت نام اولیه انجام دادند و 
مش��مول سهام عدالت نمی شوند. در نتیجه طبیعی است که به این 

افراد سود سهام عدالت تعلق نگیرد.
وی توضی��ح داد: اگر احیان��ا بخواهیم ثبت نام جدید در س��هام 

عدالت داشته باشیم این عده در اولویت خواهند بود.
س��بحانی درباره پرداخت سود س��هام عدالت به مشموالن، گفت: 
کسانی که شماره ش��بای بانکی خود را در موعد مقرر اعالم کردند 
بدون هیچ اس��تثنایی سود س��هام عدالت مربوط به سال 9۶ – 9۵ 
را دریافت کرده ان��د. وی توضیح داد: احتمال دارد عده ای ظرف دو 
ماه گذشته شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده 
باشد طبیعی است که شماره شبای این عده باید راستی آزمایی شود 
و پس از راستی آزمایی سود سهام به حساب آنها واریز شود. سازمان 
خصوصی س��ازی پس از تایید شماره شباها مبالغ سود سهام آنها را 

پرداخت خواهد کرد.
س��بحانی ادامه داد: ح��دود ۴.۵ الی ۵ میلیون نفر از مش��موالن 
س��هام عدالت که در قید حیات هستند شماره شبا به سامانه سهام 
عدالت ندادند و اگر این افراد شمارش شبای خود را اعالم کنند پس 
از راستی آزمایی سود سهام عدالت به حساب شان پرداخت می شود.

نماگربازارسهام

مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت تاسیس بورس کاالی مشترک ایران و عراق از 
راهکارهایی است که می تواند به توسعه تجارت و رفع مشکالت کمک شایانی کند.

به گزارش »فرصت امروز«، در نشس��ت ریاست کمیس��یون اوراق بهادار عراق و 
هیات همراه با مدیرعامل و مدیران ارش��د بورس کاالی ایران که روز گذش��ته در 
محل بورس کاالی ایران برگزار ش��د، درخصوص راهکارهای موجود بر س��ر توسعه 
همکاری ه��ای تجاری و بازرگانی میان دو کش��ور ایران و عراق به منظور تس��هیل 
مب��ادالت تجاری دو کش��ور و ایجاد بازاری ش��فاف، مطمئن و کاهش ریس��ک و 

هزینه های مبادالتی ایران و عراق، بحث و تبادل نظر شد.
در ابتدای این نشست، ساختار کلی بازار سرمایه و بورس ها در ایران برای ریاست 
کمیسیون اوراق بهادار عراق و هیات همراه تشریح شد و سپس ضمن معرفی مزایای 
تامین مالی از بس��تر بورس کاال، انواع بازارهای معامالتی و محصوالت قابل معامله 

در آن معرفی شد.
حامد س��لطانی نژاد در این نشست با خوش��امدگویی به رئیس کمیسیون اوراق 
به��ادار ع��راق و هیات همراه به پتانس��یل های باالی ایران و ب��ورس کاال در زمینه 
توس��عه تجارت با عراق اش��اره کرد و گفت: بورس کاالی ایران طی چند سال اخیر 
بررس��ی های زیادی در زمینه توس��عه تجارت با عراق انجام داده اس��ت که در این 
حوزه مواردی همچون تسویه وجوه، استمرار معامله و تحویل و استاندارد کاالها از 

اصلی ترین مشکالت تجار عراقی شناسایی شدند.
مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ایران افزود: ما معتقدیم ک��ه از طریق بورس های کاال 
می توان مشکالت را مرتفع کرد و به تجار و خریداران عراقی که مشتری محصوالت 
ایرانی هس��تند این اطمینان داده ش��ود که به دلیل وجود اتاق تس��ویه و پایاپای و 
همچنین تحویل پول و کاال به ش��کل تضمین شده در بورس کاال، دیگر مشکالت 

گذشته را در تجارت با ایران نخواهند داشت.
وی اظهار داش��ت: البته ما به دنبال یک ارتباط یکطرفه و تنها صادرات کاالهای 
ایرانی به عراق نیستیم بلکه واردات محصوالت مورد نیاز ایران نیز می تواند در بستر 

بورس کاال انجام شود تا دادوستد به شکل شفاف و نظام مند رقم بخورد.
به گفته س��لطانی نژاد، تاسیس بورس کاالی مش��ترک ایران و عراق در عراق از 
راهکارهایی اس��ت که می تواند به توس��عه تجارت و رفع مشکالت ذکرشده کمک 
شایانی کند. وی افزون بر موضوع راه اندازی بورس کاالی مشترک ایران و عراق در 
کشور عراق، پیشنهاد امکان تبادل اطالعات و استفاده از تجربیات بورس کاالی ایران 

برای راه اندازی بورس کاالی عراق را مطرح کرد.
بهره گیری از تجربیات بورس کاالی ایران

عالء عبدالحسین الساعدی، رئیس کمیسیون اوراق بهادار عراق نیز ضمن تشکر 
از میزبانی بورس کاالی ایران برای برگزاری این نشست، گفت: ما در بین سال های 
1992 تا 2002 تحت فش��ار برخی تحریم ها بودیم و در این بازه زمانی نتوانستیم 
بازار س��رمایه فعالی را داش��ته باش��یم، اما از این زمان به بعد در تالش هس��تیم تا 
کمیس��یون اوراق بهادار و بازار س��هام عراق را با تقویت زیرساخت ها و تغییر برخی 

قوانین متحول کنیم.
الساعدی افزود: در ادامه این تحول ما مشتاق ارتباط با بورس کاالی ایران هستیم 
تا از تجربیات این بورس در زمینه تجارت کاالها بهره ببریم. در این میان در شرایطی 
که تجار عراقی با تجار و تولیدکنندگان ایرانی در ارتباط هستند باید تالش کنیم تا 
تجار عراقی با سازوکار بورس کاالی ایران و مزایای معامله از این مسیر آشنا شوند.

وی اظهار داش��ت: همانطور که ذکر شد استانداردسازی محصوالت و تحول وجه 

و کاال، استمرار عرضه ها و هزینه به مراتب کمتر معامله در بورس به نسبت معامله 
آزادان��ه حتما برای تج��ار عراقی جذاب خواهند بود که در ای��ن حوزه و به منظور 
راه اندازی بورس کاالی مش��ترک به زودی دیدگاه نهادهای باالدس��تی تصمیم گیر 

عراق را جویا خواهیم شد.
در ادامه این دیدار، چالش های موجود بر س��ر راه تجارت بین ایران و عراق مورد 
بحث و بررس��ی دو طرف قرار گرفت که در این رابطه، مباحث مربوط به قوانین و 
مقررات گمرکات کش��ور عراق، انتخاب نوع ارز ریال یا دینار و یا س��ایر ارزها برای 

فرآیندهای مربوط به تسویه معامالت بین دو کشور و لزوم ایجاد نظم در روابط بین 
تجار دو کش��ور جهت مبادالت کاالیی با کیفیت و قیمت مطلوب از مهم ترین این 
چالش ها بود که مقرر شد برای حل آنها بررسی های بیشتر صورت گیرد. همچنین، 
محصوالت فوالدی، س��یمان و پالس��تیک س��ه گروه اصلی از کاالهایی بودند که 
درخصوص امکان صادرات آنها از بورس کاالی ایران به کشور عراق به آنها اشاره شد.
ماموریت افزایش همکاری های بین المللی به ارکان بازار سرمایه

همچنین این هفته، هیاتی متشکل از رئیس نهاد نظارتی بازار اوراق بهادار سوریه 
و مدیران ارشد این نهاد برای دیدار با شاپور محمدی به ایران سفر کردند.

عابد فضلیه، رئیس کمیس��یون اوراق بهادار سوریه همراه با تیم کارشناسی خود 
ضمن حضور در سازمان بورس و دیدار با شاپور محمدی، بر گسترش همکاری های 
بازار سرمایه دو کشور ایران و سوریه تأکید کرد و گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار 
ایران و نهاد نظارتی بازار س��وریه در سال 201۵ میالدی، تفاهم نامه همکاری را به 
امضا رساندند. برای ادامه این همکاری ها باید گام های اجرایی تعیین و متدولوژی ها 
نیز ترس��یم شود و با مش��خص کردن کارگروه، همکاری ها را هرچه بهتر و بیشتر 

ادامه دهیم.
شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این دیدار از ماموریت 
افزایش همکاری های بین المللی به ارکان بازار سرمایه خبر داد و گفت: برای برقراری 
ارتباط و همکاری با بازارها و نهادهای نظارتی کش��ورهای همسایه، هر نهاد موظف 

به انجام وظایف خود است.
وی ادامه داد: شرکت فرابورس ایران مسئول برقراری ارتباط با نهاد نظارتی بازار 
سوریه خواهد بود و در این بین، باید از مدیرعامل این شرکت بابت تمامی تالش ها 

و پیگیری ها برای حمایت از این پروژه تشکر کنم.
محمدی گفت: بورس تهران مس��ئول برقراری ارتباط با نهاد نظارتی بازار ترکیه 
خواهد بود و بورس کاال نیز هماهنگی های الزم را برای ارتباط با نهاد نظارتی بورس 
عراق برعهده گرفته اس��ت. بورس انرژی نیز مسئول برقراری ارتباط با نهاد نظارتی 

بورس افغانستان خواهد بود.
رئیس سازمان بورس در این خصوص بیان داشت: تمامی نهادهای مسئول برای 
برقراری ارتباط با کشورهای همسایه باید تمامی ظرفیت های بازار سرمایه را در حد 

کمال معرفی کنند.
دبیر ش��ورای عالی بورس خاطرنشان س��اخت: ظرفیت های بازار سرمایه شامل 
ابزارهای معامالتی مبتنی بر ش��ریعت، قانون ه��ا و مقررات، تکنولوژی و برنامه های 
مفید فرهنگ سازی این نهاد اعم از جشنواره بورس و رسانه، لیگ ستارگان و فین 

استارها است.
سخنگوی س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نحوه همکاری میان دو نهاد 
نظارت��ی گفت: اولویت ورود به هر کدام از بخش ه��ای همکاری میان نهاد نظارتی 
س��وریه و ایران به انتخاب نهاد نظارتی سوریه است و سازمان بورس و اوراق بهادار 

آمادگی الزم را دارد تا همکاری  های جدید را آغاز کند.

مدیرعامل بورس کاالی ایران در دیدار با رئیس کمیسیون اوراق بهادار عراق تاکید کرد

بورس کاالی مشترک، گامی برای توسعه تجارت ایران و عراق
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با ابالغ گمرک
 صادرات مواد معدنی مشروط

به اخذ مجوز شد
گم��رک ای��ران در بخش��نامه ای موضوع لزوم اخ��ذ مجوز جهت 
صادرات مواد معدنی )س��نگ آهن، کنسانتره و گندله آهن( را ابالغ 

کرد.
ب��ه گ��زارش خبرنگار مه��ر، در پی نام��ه وزیر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت با رئیس کل گمرک ایران درخصوص س��اماندهی صادرات 
مواد معدنی، علی اکبر ش��امانی مدیرکل دفت��ر صادرات گمرک در 
بخش��نامه ای به کلیه گم��رکات اجرایی موضوع »ل��زوم اخذ مجوز 

جهت صادرات مواد معدنی« را ابالغ کرد.
در نام��ه رحمانی که در تاریخ هفتم خردادماه صادر ش��ده، 
آمده بود: احتراما به منظور ساماندهی صادرات بخش معدن و 
حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری 
از تضیی��ع حق��وق دولت با اس��تفاده از کارت ه��ای بازرگانی 
غی��ر، از تاری��خ 98/0۳/1۵ صادرات محصوالت س��نگ آهن 
با کد تعرف��ه ای چهار رقمی 2۶01 صرف��ا از طریق واحدهای 
تولیدکننده سنگ آهن، کنس��انتره و گندله آهن و یا نماینده 
رس��می آنان و مطابق با روال ج��اری برای محصوالت فوالدی 
پ��س از تایید دفتر صنای��ع معدنی این وزارتخانه در س��امانه 
فرامرزی گمرک امکانپذیر خواهد بود. مقتضی اس��ت مش��ابه 
محصوالت فوالدی تعرفه های مذکور نیز در س��امانه فرامرزی 

گمرک لحاظ شود.

یک مقام مسئول خبر داد
وزارت صنعت مسئول اعطای مجوز فعالیت 

استخراج رمزارز
مدیرکل دفتر توس��عه و کاربرد فناوری اطالعات وزارت صنعت 
گفت با توجه به تصویب مصوبه اس��تخراج رمزارز در هیأت دولت 
اعطای مجوز فعالیت اس��تخراج رمزارز ب��ه وزارت صنعت واگذار 

شد.
ب��ه گزارش خبرگزاری مهر به نق��ل از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، فرزاد اس��ماعیل زاده اظهار داش��ت: ب��ا توجه به نیاز این 
کسب و کارها به برق و پهنای باند مناسب، باید تاییدیه های الزم 
از وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دریافت شود.
وی تصریح کرد: الزم است تجهیزات مورد نیاز دارای برچسب 
ان��رژی و از تجهی��زات به روز در این زمینه باش��ند. همچنین از 
جمل��ه ش��رایط دریافت این مجوز، فعالیت ش��خصیت حقوقی با 
موضوع مرتبط در زمینه فن��اوری اطالعات و جذب متخصصین 

این حوزه است.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطالعات وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر دس��تورالعمل اعطای 
مج��وز فعالی��ت در این ح��وزه در حال تدوین اس��ت که پس از 

تکمیل و تصویب اطالع رسانی خواهد شد.

واکنش تولیدکنندگان به فساد میوه های 
تنظیم بازاری

رئیس اتحادیه محصوالت کش��اورزی با بی��ان اینکه این اولین 
باری نیس��ت که محصوالت تنظیم بازاری دچار فس��اد می شوند، 
گف��ت دولت باید از حوزه تنظیم بازار میوه بیرون برود و کار را به 

بخش خصوصی واگذار کند.
س��ید رضا نوران��ی در گفت وگو با خبرنگار مه��ر، در واکنش به 
فاسد ش��دن بیش از یک هزارتن سیب درختی تنظیم بازاری در 
برخی از سردخانه های کش��ور اظهار داشت: چه کسی می خواهد 

در این زمینه پاسخگو باشد؟
وی اضافه کرد: اگر س��یب برای تنظیم بازار ذخیره سازی شده 
بود که توزیع آن برای ایام ش��ب عید بوده چرا آنقدر نگه داشتند 
که دور بریزند، در گذش��ته نیز این اتفاقات افتاده و این بار اول و 

دوم نیست که با چنین مسائلی مواجه می شویم.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی ادامه داد: در گذشته 
نیز محصوالتی مانند پرتقال و س��یب تنظی��م بازاری دور ریخته 

شده بود.
نورانی درباره اینکه چرا این محصوالت به موقع وارد بازار نشدند 
تا دچار فساد نشوند؟ افزود: مسئوالن مربوطه باید به این پرسش 

پاسخ دهند.
وی درباره اینکه گفته می ش��ود ممنوعیت صادرات باعث شده 
این سیب ها در س��ردخانه ها بمانند و چنین شرایطی ایجاد شود، 
گف��ت: مطرح کردن چنین مباحثی بهانه تراش��ی اس��ت؛ کار آنها 
صادرات نیس��ت ک��ه بخواهند برای صادرات ذخیره س��ازی انجام 
دهند. اقالم مذکور برای تنظیم بازار و توزیع داخلی بوده است. 

نوران��ی تصریح کرد: باید به موقع این محص��والت را وارد بازار 
می کردند که مصرف کنندگان س��یب گران نخرند. این سیب های 
تنظیم بازاری باید در زمان عید نوروز توزیع می شد و البته تا آخر 

فروردین نیز مسئوالن می توانند آنها را توزیع کنند.
وی اضاف��ه کرد: اگر محموله متعلق ب��ه بخش خصوصی بود و 
ب��ا ممنوعیت صادرات وزارت صنعت، صادرات آنها دچار مش��کل 
می شد، می توانستیم بگوییم که این مساله درست است اما دولت 
ای��ن اقالم را برای صادرات ذخیره س��ازی نمی کند بلکه برای ایام 
اضطرار ذخیره سازی می کند تا در مواقع الزم بتواند بازار را تنظیم 

کند.
نورانی تصریح کرد: تا زمان��ی که دولت بخواهد در تنظیم بازار 
میوه که محصولی فس��ادپذیر است دخالت کند این اتفاقات ادامه 
پی��دا می کند. دولت باید این کاره��ا را به بخش خصوصی واگذار 

کرده و خودش فقط نظارت کند.
به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا بیش از هزار تن س��یب درختی 
تنظیم بازاری در برخی از سردخانه های کشور از جمله در دماوند 

و آذربایجان غربی از بین رفته اند.

اخبـــار

معاون وزیر اقتصاد گفت اگر دستگاهی بارگذاری مجوزها را در سامانه مجوزهای 
وزارت اقتص��اد آغ��از کرد با آن همکاری می کنیم و اگر ای��ن کار را نکرد، برخورد 

می کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما، محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی 
وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی در برنامه گفت و گوی ویژه خب��ری درباره رتبه 
کش��ورمان در فضای کس��ب و کار در جهان، اظهار داش��ت: این رتبه، ش��اخص 
بین المللی بوده و ممکن اس��ت برخی از قس��مت های آن درباره کشورمان درست 

باشد و برخی هم درست نباشد اما در مجموع، شاخص های قابل اتکایی هستند.
این مقام مسئول با بیان اینکه از نظر امتیاز در شاخص ها پیشرفت داشتیم، ادامه 
داد: از پارس��ال تا امس��ال حدود 2 نمره به نمره کشورمان افزوده شده، اما رتبه ما 
چهار پله کاهش یافته است یعنی بهبود و سرعت فضای کسب و کار ما خوب نبوده 
و این نقص اس��ت. وی با اش��اره به اینکه بهبودهای حاصل شده در فضای کسب و 
کار ریشه در قوانین دارد، گفت: قانون ابزاری برای بهبود فضای کسب و کار است.
دهقان با اش��اره به اینکه جایگاه فعلی ما در محیط کسب و کار مناسب نیست، 
گفت: نبود هماهنگی و همکاری و الزام به اجرای قانون موجب شده است پیشرفت 
نکنیم. وی افزود: از طریق هیات مقررات زدایی که هیاتی فراقوه ای و به ریاست وزیر 
امور اقتصادی و دارایی است برنامه هایی را آغاز کردیم و دستگاه هایی مانند وزارت 

جهاد کشاورزی وارد تعامل با وزارت اقتصاد شده اند.
مع��اون اقتص��ادی وزارت امور اقتص��ادی و دارایی اضافه ک��رد: مهلت تعامل با 
وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان تابس��تان امس��ال است و اگر دستگاهی کار 
بارگذاری مجوزها را در سامانه مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز کرد با 
او هم��کاری می کنیم و اگر این کار را نکرد از ابزارهای قانونی هیات مقررات زدایی 

استفاده و با او برخورد می کنیم.
شناسایی 30 کسب و کار پرتکرار

دهق��ان با بیان اینکه یکی از زیرس��امانه هایی که در س��امانه پیش��خوان ملی 

مجوزهای کش��ور طراحی کردیم سامانه » دادور« است، گفت: هر متقاضی کسب 
و کار در هر نقطه از کش��ور که با مانعی روبه رو ش��ود و احس��اس کند دستگاهی 
کارش��کنی می کند یا خالف ضواب��ط، مجوز او را نمی دهد می تواند در س��امانه » 

دادور« اعالم شکایت کند.
وی ادام��ه داد: در مدت یک هفته، اس��تاندار یا باالترین مقام دس��تگاه اجرایی 
مربوط آن استان موظف است پاسخ آن فرد را بدهد و این موضوع را به طور مرتب، 
رصد و به شکایت ها رس��یدگی می کنیم. وزارت کشور هم در این زمینه همکاری 

خوبی دارد و باید در این زمینه بیشتر اطالع رسانی شود.
دهقان با بیان اینکه شناس��ایی ۳0 کس��ب و کار پرتکرار کش��ور را آغاز کردیم، 
گف��ت: کل فرآیند آنها از جمله ش��روع، فرآیند مجوزها و امتداد کس��ب و کار به 
صورت فرآیند مدون و داخل پنجره واحد در اختیار فعاالن کسب و کار قرار دادیم 
و اجرای آن را به صورت آزمایش��ی در چند اس��تان آغاز می کنیم و به کل کش��ور 

تسری خواهیم داد.
مع��اون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بهبود فضای کس��ب و کار 
فرآیند مستمر است و هیچ وقت متوقف نمی شود و همه دستگاه ها باید به وظایف 

خود در این زمینه عمل کنند.
بی ثباتی اقتصاد، مهم ترین چالش کسب و کار در کشور

حس��ین س��الح ورزی، نایب رئیس اتاق ای��ران هم در این برنامه ب��ا بیان اینکه 
مهمترین چالش کس��ب و کار در کش��ور بی ثباتی اقتصادی اس��ت، اظهار داشت: 
دولت مهمترین عامل این بی ثباتی اس��ت که با سیاس��تگذاری غلط و دخالت در 
بازار و مقررات گذاری یک شبه و توزیع یارانه، شرایط بی ثباتی را فراهم کرده است.

وی با انتقاد از قوانین دس��ت و پا گیر فضای کس��ب و کار افزود: ش��اید اگر این 
قوانین نبود بهتر بود زیرا با وجود تالش هایی که برای مقررات زدایی انجام می شود، 
ماش��ین تولید قوانین و مقررات دست و پا گیر جدید در بخش های دیگر در حال 
کار است و هر قدمی که در راه مقررات زدایی برداشته می شود نه تنها موجب بهتر 

شدن وضعیت نمی شود بلکه جایگاه ما نسبت به سال قبل، بدتر می شود.
شعار دولت الکترونیکی به خوبی اجرا نشد

وی گفت: هدف ما در س��ند چش��م انداز این بود که تا س��ال 1۴00 در بهبود 
ش��اخص های محیطی کس��ب و کار به رتبه ۷0 برس��یم و در برنامه ششم توسعه 
هدف گذاری کردیم که جایگاه کش��ورمان در س��ال، 10 پله بهبود یابد، اما در این 

زمینه نه تنها موفق نبودیم بلکه شکست بزرگی نیز بوده است.
س��الح ورزی افزود: دیوان س��االری یکی از مش��کالت اساس��ی و ش��عار دولت 

الکترونیک به خوبی اجرا نشده است.
نای��ب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش��ی از بی ثباتی اقتصادی ناش��ی از 
تحریم ها و فشارهای بین المللی است اما بخش بیشتر آن ناشی از سیاست گذاری های 
غلط داخلی اس��ت که منجر به این می شود که هیچ تولیدکننده و سرمایه گذاری 

امکان پیش بینی آینده و تحوالت اقتصادی را نداشته باشد.
1۷درصد از قانون بهبود مستمر کسب و کار اجرا شده است

حمیدرض��ا فوالدگر، رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید مل��ی نیز درباره 
گزارش اخیر کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی درب��اره اینکه تنها 
1۷درصد قانون بهبود مس��تمر کسب و کار اجرا شده است، گفت: کمیسیون ویژه 

حمایت از تولید ملی پارسال هم چنین گزارشی را ارائه کرد.
این مقام مس��ئول افزود: ملزم ش��دیم تالش کنیم رتبه ایران در ش��اخص های 
جهانی بهبود کس��ب و کار ) سهولت کس��ب و کار ( ، هر سال 10 رتبه ارتقا یابد 
و در کنار آن دو س��ری شاخص از جمله حقوق مالکیت و امنیت سرمایه گذاری و 

رقابت پذیری را بهبود ببخشیم و این موضوعات را مرتب رصد می کنیم.
وی اضاف��ه کرد: تالش هایی در اجرای قانون بهبود کس��ب و کار در وزارت امور 
اقتصادی و دارایی شده است، اما همچنان وضعیت شاخص های کشورمان در این 
زمینه خوب نیس��ت، البته در س��ه سال قبل ۴0 رتبه ارتقا یافتیم، اما در سه سال 

اخیر رتبه ما تنزل داشت و به 12۴ رسیدیم.

معاون وزیر اقتصاد:

دستگاه ها در بهبود فضای کسب وکار کم کاری کنند، برخورد می کنیم

نایب رئیس کان��ون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد اس��ت سیاس��ت 
س��همیه بندی کاالهای اساسی دولت باید ادامه یابد تا هم قیمت ها شکسته شود 

و هم بازار به تعادل الزم برسد.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار داشت: بخش اعظمی از هزینه های 
س��بد معیش��ت کارگران را خوراک و موادغذایی دربر می گی��رد. دولت می تواند 
مایحتاج اصلی و ضروری خانوارهای کارگری را به ش��کل یک پکیج پیش بینی و 

در قالب ارزاق سهمیه ای توزیع کند.
وی ادامه داد: تجربه دولت در عرضه گوشت تنظیم بازاری موفق بود و این امر 
نش��ان می دهد که دولت می تواند ب��ازار را تحت کنترل درآورده و جلوی دالالن 

و رانتخواران را بگیرد.
به گفته نایب رئیس کانون عال��ی انجمن های صنفی کارگران، اگر دولت اقالم 

مصرفی جامعه کارگری نظیر روغن و گوش��ت و برنج را به ش��کل یک پکیج و با 
قیمت مناس��ب توزیع کند کمر احتکارکنندگان و انحصارگران می ش��کند و در 
انبارهای��ی که محص��والت غذایی مردم را احتکار کرده اند باز می ش��ود و کاال به 

بازارها تزریق می شود.
چمنی پیش��نهاد کرد: عرضه کاالهای سهمیه ای از طریق فروشگاه های بزرگ 
در س��طح ش��هر صورت گیرد تا مردم از هر مرکز و نقطه و فروشگاهی که مایل 

بودند خرید خود را انجام دهند.
وی درباره طرح سوءاس��تفاده از کاالهای سهمیه ای در فروشگاه ها و واگذاری 
آن به تعاونی های مصرف نیز گفت: چنین چیزی ممکن نیست چون وقتی دولت 
اعالم کرده با کد ملی و تنها یک بار در ماه امکان خرید هست، سیستم کد ملی 
را ثبت می کند و اجازه خرید چندباره کاالی تنظیم بازاری را نمی دهد، بنابراین 

سیاست عرضه کاالهای سهمیه ای باید ادامه یابد تا قیمت ها شکسته شود و بازار 
به تعادل الزم برس��د. این مقام مس��ئول کارگری در پایان از دولت خواست تا به 
جهت رفاه حال خانوارهای کارگری کاالهای دیگری را  هم در طرح سهمیه بندی 
کاال در نظر بگیرد و از طریق دسترس��ی فروش��گاه های طرف قرارداد با س��امانه 
دولت و س��از و کاری که در بحث عرضه گوش��ت تنظیم بازاری دنبال کرد این 

اقالم را در میان خانوارها توزیع کند.
به گزارش ایس��نا،  در روزهای اخیر برخی کارشناس��ان و فعاالن حوزه کار با 
تقدیر از عملکرد موفق دولت در عرضه گوش��ت تنظیم بازار از دولت خواس��تند 
ت��ا به منظ��ور کنترل و نظارت بهتر ب��ر قیمت ها در ب��ازار و افزایش توان خرید 
گروه های درآمدی، سیاس��ت س��همیه بندی کاالهای اساسی را درخصوص سایر 

اقالم ضروری در پیش گیرد.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران )ایمپاسکو( با اشاره به وجود 
18۵ معدن غیرفعال قابل احیا در کشور، از برنامه ریزی برای ایجاد ۳000 شغل 

در حوزه معادن کوچک خبر داد.
به گزارش ایسنا، وجیه اله جعفری با اشاره به اینکه طرح توسعه معادن کوچک 
مقیاس از س��ال 1۳9۶ از سوی خانه معدن ایران و انجمن ها مطرح شده، اظهار 
داشت: اواخر سال 1۳9۶ تفاهم نامه ای با حضور چهار سرمایه گذار منعقد و طرح 
احیای معادن کوچک ش��روع ش��د. این طرح با توجه به دس��تور وزیر صمت به 

عنوان طرح اولویت دار در سال 1۳98 مطرح شده است.
وی اف��زود: در هدف گ��ذاری س��ال 1۳98، پیش بین��ی ش��ده ۶00 بس��ته 
س��رمایه گذاری برای فعال س��ازی 1۵0 معدن عملیاتی ش��ود که حاصل این امر 

ایجاد ۳000 شغل در حوزه معادن کوچک است.
او با بیان اینکه رئی��س هیات عامل ایمیدرو مجری اصلی طرح احیای معادن 
کوچک مقیاس و متوسط است و طرح را برای انجام به شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران تفویض کرده، اظهار داش��ت: تاکن��ون 12۶ معدن کوچک مقیاس 
اطالعات خود را ارس��ال کرده اند و در 9 استان پردازش اطالعات تکمیل شده و 

یک استان نیز در حال پردازش اطالعات است.

به گفته این مقام مس��ئول، از تعداد معادن پردازش ش��ده، 1۶۵ معدن فعال، 
قابل توس��عه و اشتغال جدید بوده و 18۵ معدن نیز غیرفعال بوده و قابلیت احیا 
دارند. وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: بیش��ترین معادن فعال در استان اصفهان و 
کمترین آن در اس��تان البرز است. همچنین در حال حاضر 2۴8 معدن در حال 

تجهیز است که بیشترین معدن در حال تجهیز در استان مرکزی است.
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: در پنج مورد تسهیالت 
زیرساختی ارائه شده و این تعداد معادن به سمت فعال شدن می روند. همچنین 
تاکنون مش��کل 1۳معدن با معرفی به صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های 
معدنی رفع شده است. 1۶مورد نیز دارای مشکل حقوقی بودند که در حال حاضر 

به نوعی مشکل آنها برطرف شده است.
جعفری ادامه داد: از 2۷ نمونه معدن پایش ش��ده، ۳2درصد تامین نقدینگی، 
12درصد زیرساخت، 10درصد مشکل تکمیل اکتشاف، 10درصد مشکل حقوقی 

و ۵درصد مشکل بازار داشتند.
وی افزود: اگر این 2۷ پروژه عملیاتی ش��ود، ۶2 معدن تاثیر مثبت می گیرند. 
همچنین با اجرای پروژه های زیرساختی، ۴۴ معدن و چنانچه ۵۵ پروژه مستقل 

انجام شود، ۳۵0معدن تاثیرات قابل توجه می پذیرند.

جعف��ری معرف��ی طرح و ایج��اد هم افزایی بی��ن مدیران اجرای��ی را از جمله 
اه��داف برگزاری همایش توس��عه مع��ادن کوچک مقیاس عن��وان کرد و گفت: 
معادن کوچک مقیاس و متوس��ط 98.۳درصد معادن کشور را تشکیل می دهند. 
همچنین معادن کوچک مقیاس 8۵درصد اشتغال و ۶۵درصد تولید را در بخش 

معدن به خود اختصاص می دهند.
مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در ادامه بیش��ترین مشکل 
معادن را کمبود س��رمایه، نبود زیرس��اخت ها و بازار عن��وان کرد و گفت: تالش 
می کنیم با برگزاری جلس��ات ش��ورای عال��ی معادن، اتاق فکر و هم اندیش��ی با 
صاحبان معادن، راهکارهای رفع مش��کالت را بررسی کنیم و اقدامات اساسی در 

جهت رفع مشکالت انجام دهیم.
وی با بیان اینکه با اس��تفاده از بس��ته های س��رمایه گذاری و واحدهای س��یار 
و ف��رآوری می توان ب��ه احیای معادن کمک کرد، تصریح ک��رد: دولت، ایمیدرو، 
ایمپاس��کو، مرک��ز تحقیق��ات و فرآوری م��واد معدن��ی ایران و صن��دوق بیمه 

فعالیت های معدنی، از طرح توسعه معادن کوچک مقیاس حمایت می کنند.
روز سه شنبه همایش »رونق تولید با احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک 

مقیاس« برگزار شد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران:

سهمیه بندی کاال بهترین راه شکستن قیمت ها در بازار

ایجاد 3000 شغل در معادن کوچک در سال 98

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

سخنگوی اتحادیه کسب وکارهای مجازی مطرح کرد
جزییات بازگشت قیمت به سایت های آگهی 

خودرو
س��خنگوی اتحادیه کس��ب وکارهای مجازی درخصوص بازگشت 
قیمت ها به سایت های خودرو گفت تقریبا سه ماه پیش قیمت ها از 
س��ایت ها برداشته ش��د که اخیرا بر روی برخی از سایت ها قیمت ها 
بازگشته اس��ت. به گزارش گسترش نیوز، رضا الفت نسب، سخنگوی 
اتحادیه کس��ب وکارهای مجازی درباره وضعیت س��ایت های آگهی 
خودرو اظهار داش��ت: حدود س��ه ماه پیش دس��توری داده شد که 
بح��ث قیمت های خودرو و نوس��انات آن بر بازار تاثیر داش��ته و بر 
همین اس��اس قیمت ها از س��ایت های آگهی برداش��ته شد و اخیرا 
قیمت ها به سایت های برگشته است. نهادهای قضایی در این زمینه 
تصمیم می گیرند و در آن زمان با توجه به ش��رایط دستوری اعالم 
ش��د که قیمت ها برداشته ش��ود اما این کار موقت بود. الزم به ذکر 
اس��ت که برداش��ته ش��دن قیمت از س��ایت ها تاثیر خاصی بر بازار 
نداش��ت. این نکته را نیز باید گفت که ما تمام همکاری های الزم را 

در این زمینه انجام دادیم.
مردم به سمت کانال های تلگرام رفتند

وی ادام��ه داد: ما به دنبال یک مرجع قیمت بودیم که قرار ش��د 
اتحادی��ه خ��ودرو این کار را انجام دهید ام��ا چنین حرکتی صورت 
نپذیرفت. قرار ش��د روزانه بازه قیمتی اعالم ش��ود و آگهی ها نیز در 
همین بازه باشند و همکاری الزم صورت نگرفت. در زمینه سیستم 
احراز هویت نیز به برخی از نهادها داده شد و برخی دیگر فاقد این 
سیس��تم هس��تند. بخش خصوصی باید ش��غل ایجاد کند و در این 
زمینه درآمد به وجود آید، اما با برداش��ته شدن قیمت ها ریزش در 
س��ایت ها ایجاد ش��د. از طرفی دیگر نیز مردم به س��مت کانال های 

تلگرام رفتند و هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد.
سایت یا نمایشگاه خودرو؟

سایت ها نیازمندی هستند و عالوه بر مردم حتی بنگاه های خرید 
و ف��روش خودرو نیز در این س��ایت ها آگهی می گذارند. مردم برای 
خرید خودرو از بنگاه ها باید در خیابان و نمایشگاه ها تعداد محدودی 
از خودرو را مش��اهده کنند، اما در سایت ها امکانات بیشتری وجود 
دارد. ای��ن مورد که امکان کنترل بازار و ش��رایط حال حاضر وجود 
ندارد نمی ت��وان قیمت ها را نیز نمایش ن��داد و باید برنامه ای برای 

ساماندهی به این شرایط وجود داشته باشد.
احراز هویت آگهی دهندگان

الفت نس��ب در پایان گفت: امکان اع��الم قیمت های نجومی برای 
برخی از خودروها توس��ط اف��راد وجود دارد اما با یک س��ری ابزار 
می ت��وان جلوی این کار را گرفت. یکی از همین ابزارها احراز هویت 
اس��ت و افرادی که ای��ن کار بر روی آنهایی ص��ورت می پذیرد اگر 
بخواهند تخلفی کنند به راحتی می توان نظارت بر این افراد داشت. 
به طور کلی نمی توان روی قیمت گذاری باال توسط افراد ایراد گرفت 
و این اتفاق تنها در صورتی به وقوع می پیوندد که اثباتی برای بر هم 
زدن بازار وجود داشته باشد. این نکته را باید گفت که حدود ۴ الی 
۵ سایت اصلی در حال فعالیت در زمینه نیازمندی آگهی هستند و 

تعداد کلی آنها در کشور به 20 عدد می رسد.

 
تسهیالت مصوب پرداخت نشود تولید 
خودروهای ناقص نیز در هاله ای از ابهام 

خواهد بود
یکی از فعاالن صنعت قطعه س��ازی کشور اعالم می کند که اگر به 
صنعت خودرو و قطعه کش��ور حدود 8 ه��زار میلیارد تومان تزریق 
نش��ود نه تنها خودروه��ای ناقص کف کارخانج��ات تکمیل نخواهد 
ش��د بلکه ممکن اس��ت قطعات حتی برای تولید خودروهای ناقص 
نیز تامین نش��ود. رضا رضایی در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، 
درخصوص سیاست های بانک مرکزی در موضوع پرداخت تسهیالت 
به صنعت خودرو اظهار داش��ت: بانک مرکزی در چند سال گذشته 
و نی��ز امس��ال که س��ال رونق تولید اس��ت در جهت رون��ق تولید، 

سیاست هایی مبنی بر تامین نقدینگی نداشته است.
ای��ن فعال صنعت قطعه س��ازی کش��ور گفت: جامع��ه صنعت به 
خص��وص صنعت خودرو و مخصوصا صنعت قطعه س��ازی در جهت 
رون��ق اقتصادی حرک��ت می کنن��د. مدیران صنعت قطعه س��ازی، 
جهادگرانی هس��تند که همانطور که مورد نظر مقام معظم رهبری 
اس��ت مدیریت جهادی دارند. همه صنعتگران کشور در جهت رونق 
اقتص��ادی تالش می کنن��د و جامعیت مدی��ران و کارکنان صنعت 
قطعه س��ازی در چند س��ال اخیر و به خصوص امس��ال، جهادگونه 
در حال فعالیت و تالش هس��تند و همین حرکت کند خودروسازی 

کشور نیز مرهون تالش قطعه سازان است.
رضایی افزود: متاس��فانه قطعه س��ازان، مطالبات معوق بسیار زیاد 
دارن��د و بانک مرک��زی قول و وعده می دهد، اما ای��ن وعده ها عملی 
نمی شود، به عنوان نمونه درخصوص 8۴۴ میلیون یورویی که قرار بود 
سال گذشته به صورت ارزی در اختیار قطعه سازان قرار گیرد می توان 
گفت که ما قطعه س��ازان به دلیل عدم انجام صادرات، به آن مس��اله 
معترض بوده و درخواست داشتیم که حداقل بخشی از این تسهیالت 
به صورت هم ارز ریالی در اختیار قطعه ساز قرار گیرد اما تا این لحظه 
اقدام��ی در جهت پرداخت تس��هیالت مصوب صورت نگرفته اس��ت. 
این فعال صنعت قطعه س��ازی کشور گفت: یک بنگاه اقتصادی مانند 
قطعه سازی که محصوالت آن روزانه در یک صنعت استراتژیک دیگر 
به کار می رود خود یک صنعت اس��تراتژیک اس��ت که عالوه بر ایجاد 
اشتغال پایدار و افزایش تولید ناخالص ملی، در صورت توقف، موجب 
توق��ف صنعت مادر نیز می ش��ود. رضایی گفت: صنعت قطعه س��ازی 
مظلوم واقع شده، جامعه قطعه سازان کشور مشکل نقدینگی و تامین 
مواد اولیه دارند و عدم ثبات و عدم تحقق وعده ها مزید بر علت شده 
و یک س��ردرگمی و کالفگی در صنعت قطعه س��ازی به وجود آمده و 
ش��رایط این صنعت را حقیقتا پیچیده کرده اس��ت. این فعال صنعت 
قطعه سازی کشور گفت: پرداخت تس��هیالت ۴ هزار میلیارد تومانی 
که با تالش و پیگیری های همه جانبه صنعت، مجلس، خودروسازان 
و به خصوص قطعه س��ازان و انجمن های قطعه س��ازی محقق ش��د، 
موجب افزایش تولید خودرو در اس��فند 9۷ و فروردین س��ال جاری 
ش��د، اما از آنجاکه میزان این تسهیالت کافی و پاسخگوی نیاز نبود 

مجددا این مشکل برای قطعه سازان به وجود آمد.

در حالی که قیمت ها در بازار خودرو روندی کاهشی را طی می کرد، حاال 
ش��اهد توقف این روند و افزایش قیمت ها در بازار هستیم. رئیس اتحادیه 
فروشندگان خودرو معتقد است افزایش قیمت کارخانه ای برخی خودروها 

و بازگشت نرخ  خودرو به سایت ها دلیل رشد قیمت ها در بازار است.
به گ��زارش فارس، قیمت خودرو در بازار طی روزهای گذش��ته روندی 
کاهشی داشت و تقاضای کم برای خرید خودرو در حال تشدید این روند 
بود، اما حاال مشاهده می کنیم که قیمت ها روندی افزایشی به خود گرفته 

و آشفتگی در بازار خودرو باز هم در حال شکل گیری است.
س��عید مؤتمنی رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو در این مورد گفت: 
اقدام ایران خودرو و س��ایپا برای افزایش قیمت برخی تولیدات شان باعث 
ش��د تا روند کاهش��ی قیمت خودرو در بازار متوقف شود و شاهد افزایش 

قیمت ها در بازار باشیم.
وی تصری��ح کرد: کاهش قیمت ارز و پایین آمدن تقاضای خرید خودرو 

باعث شده بود تا بازار طی روزهای گذشته آرام باشد و قیمت ها نیز روندی 
کاهشی را طی کند. در این شرایط اقدام خودروسازان برای افزایش قیمت 
برخی محصوالت باعث ش��د تا بازار خودرو دوباره روندی افزایشی به خود 

بگیرد.
وی ادام��ه داد: اگ��ر خودروس��ازان قیم��ت محصوالت ش��ان را افزایش 

نمی دادند، روند کاهشی قیمت ها در بازار ادامه می یافت.
مؤتمنی با بیان اینکه خودروس��ازان، ب��ازار خودرو را مدیریت می کنند، 
گفت: در شرایطی که قیمت ارز پایین آمده و تقاضایی برای خرید خودرو 

نیز وجود ندارد، دلیلی برای افزایش قیمت خودروسازان نمی بینیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ش��ورای رقابت نقشی در قیمت گذاری 
خودروها ندارد و خودروسازان بدون آنالیز قیمتی نسبت به افزایش قیمت 
محصوالت ش��ان اقدام می کنند که تأثیر نامطلوبی بر بازار دارد. وی ادامه 
داد: کاهش تقاضا برای خرید خودرو در میزان تقاضا برای خرید مواد اولیه 

صنعت نیز تأثیرگذار است و نباید افزایش قیمت مواد اولیه را بهانه ای برای 
رشد قیمت خودرو عنوان کرد.

بازگشت قیمت خودرو به سایت های فروش اینترنتی
همزمان با افزایش قیمت کارخانه ای برخی خودروها، ش��اهد بازگش��ت 
قیمت  خودروها به س��ایت های ف��روش اینترنتی هس��تیم. این در حالی 
اس��ت که درج قیمت خودرو در این سایت ها به این دلیل که عاملی برای 

شکل گیری بازار سیاه خودرو بود، به دستور قوه قضائیه متوقف شده بود.
مؤتمنی در این مورد با اشاره به اینکه افزایش قیمت کارخانه ای خودروها 
در کنار درج قیمت ها در س��ایت های اینترنتی باعث آش��فته ش��دن بازار 
خودرو می ش��ود، گفت: حدود دو ماه بود که بازار خودرو به ثبات نس��بی 
رسیده بود، ولی با اقدام خودروسازان برای افزایش قیمت برخی محصوالت 
در کنار باز شدن امکان درج قیمت در سایت های اینترنتی، دوباره هرج و 

مرج و نابسامانی به بازار خودرو برمی گردد.

نقش خودروسازها در افزایش قیمت ها

چرا کاهش قیمت خودرو در بازار متوقف شد؟ 

قائم مقام ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران، با اعالم نتایج ارزیابی 
خدمات پس از فروش خودروس��ازان، گفت رضایت مردم از تأمین قطعات یدکی 

و تعمیرات در نمایندگی های مجاز خودروسازان کاهش یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، س��عید تاجیک، روز سه شنبه 8 مرداد 98 در نشست 
خب��ری خ��ود با خبرنگاران، با اش��اره به نتای��ج ارزیابی خدم��ات پس از فروش 
عرضه کنندگان خودرو در س��ال 9۷ گفت: این ارزیابی براس��اس دس��تورالعمل 
ش��رایط، ضوابط و ارزیاب��ی خدمات پس از فروش صنعت خودرو انجام ش��ده و 
اس��اس آن، قانون حمایت مصرف کنندگان و آیین نامه اجرایی این قانون بوده که 
مصوب هیات وزیران اس��ت؛ ضمن اینکه دس��تورالعمل شرایط و ضوابط خدمات 
پس از فروش صنعت خودرو مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز مدنظر 

قرار داده است.
قائم مقام ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران افزود: چهار ش��اخص 
کیفیت خدمات، س��رعت، هزینه خدمات و نتیجه عملکرد منجر به ش��کل گیری 
نتای��ج ارزیابی ش��رکت های خدمات پس از فروش می ش��ود که بر این اس��اس، 
کیفیت خدمات وزن 2۵درصدی، س��رعت آن 20درصد، هزینه خدمات ۵درصد 
و نتیجه عملکرد ۵0درصد وزن این ش��اخص ها را به خود اختصاص می دهند؛ به 
نحوی که در بخش نتیجه عملکرد، رضایتمندی مشتری و شاخص های فرآیندی 

مدنظر قرار می گیرند.
وی تصریح ک��رد: در بخش کیفیت خدمات، ش��اخص هایی همچون وضعیت 
نمایندگ��ی، مهارت نیروی انس��انی، مطالعات کیفیت و س��ایر الزامات مرتبط با 

کیفیت در دس��تور کار قرار دارد و س��نجش و رضایت مشتریان نیز در سه دوره 
چهار ماهه انجام می گیرد.

تاجی��ک با بیان اینکه سیس��تم ش��رکت ها ب��ه لحاظ اجرای قانون در س��تاد 
شرکت های خودروساز و نمایندگی های مجاز نیز ارزیابی شده است، خاطرنشان 
کرد: رضایت مدیران نمایندگی از خودروس��ازان، اثر مستقیم بر رضایت مشتری 
دارد که بر این اس��اس، ۴۵ش��رکت عرضه کننده در این ارزیابی مورد س��نجش 
قرار گرفته اند که 10 ش��رکت در حوزه خودروهای س��بک، 18 شرکت در حوزه 

خودروهای سنگین و 1۵ شرکت هم واردکننده هستند.
قائم مقام ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران، در ادامه با بیان اینکه 
وضعیت کیفیت خدمات پس از فروش نس��بت به س��ال قبل رش��د کرده است، 
خاطرنش��ان کرد: این نشان می دهد ۷1درصد از الزامات قانون حمایت از حقوق 

مصرف کننده، رعایت شده، ضمن اینکه این شاخص ۶8.2درصد بوده است.
تاجیک گفت: در س��ال 9۷ تعداد 28 ش��رکت عرضه کننده و 2۴0 نمایندگی 
مجاز در خودروهای سبک، مورد ارزیابی قرار گرفته اند که در مجموع، 2.۷درصد 
ش��اخص مرتبط با آنها رش��د کرده اس��ت. البته چهار ش��رکت نیز حائز رتبه ۴ 
ش��ده اند که محدودیت هایی بر عملکرد آنها از س��وی وزارت صنعت اعمال شده 
اس��ت؛ به نحوی که ممکن است واردات آنها ادامه نیابد و یا تولیدات شان اصالح 
شود، اما در مجموع مالک صدور مجوز برای واردات خودرو از سوی هر شرکتی، 
همی��ن گ��زارش ارزیابی کیفیت خدمات پس از فروش اس��ت که براس��اس آن، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت دوره ای را برای اصالحات به آنها فرصت می دهد 

تا فرآیند را پیگیری کنند.
ای��ن مقام مس��ئول در ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ای��ران، گفت: 
واردکننده ه��ا در ارائ��ه خدمات پس از فروش، یک و نیم درصد رش��د کرده اند، 
در حالی که تولیدکنندگان رش��د ۴.۵درصدی داشته اند. از سوی دیگر، شاخص 
خدم��ات پس از فروش ۶۴.۶درصد امتیاز کس��ب ش��ده، وضعیت تعمیرگاه های 
مجاز 8۳درصد، رضایتمندی مش��تری ۷۳.1درصد، کارایی نمایندگی ها ۷۳.1  و 

رضایت نمایندگی مجاز از شرکت عرضه کننده خودرو ۷0.2درصد بوده است.
تاجی��ک با بی��ان اینکه می��زان پذی��رش نمایندگی ها در س��ال 9۷ علیرغم 
کاهش تولید خودرو، افزایش داش��ته است، خاطرنش��ان کرد: قیمت قطعات در 
نمایندگی های مجاز رشد کمتری از بازار آزاد داشته است و به همین دلیل مردم 
رغبت بیشتری به دریافت خدمات از نمایندگی های مجاز خودروسازان داشته اند، 
ضمن اینکه این نمایندگی ها در تأمین قطعات نیز موفق تر از بازار عمل کرده اند.   
وی ادامه داد: ش��اخص تأمین و توزیع قطعات یدکی نیز افت داش��ته، ضمن 
اینکه شاخص رضایت مردم از تأمین قطعات یدکی ۷0درصد بوده که با ۷درصد 
کاهش نس��بت به س��ال گذش��ته به ثبت رس��یده اس��ت، پس رضایت مردم از 

تعمیرات و تأمین قطعات نسبت به سال 9۶ از کاهش برخوردار بوده است.
تاجیک تصریح کرد: برنامه کیفی سازی امسال نیز به شرکت بازرسی کیفیت و 
اس��تاندارد ایران ابالغ شده که برخی اصالحات باید بر روی آن صورت می گرفت 
تا بتوان برنامه کارآمدی را ش��اهد بود. این اصالحات در حال انجام اس��ت و در 

هفته جاری نهایی خواهد شد.

افت رضایت مردم از تأمین قطعات خودروسازان
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رئیس بنی��اد نخبگان اصفهان گفت این بنیاد در صدد اس��ت از 
طرح ه��ای نوآورانه و فناور نخبگان این اس��تان ب��رای تهیه بانک 

اطالعاتی و جذب سرمایه گذار حمایت کند.
منص��ور ش��ریعتی در گف��ت و گ��و با 
خبرن��گار ایرن��ا، اف��زود: بنی��اد نخبگان 
اصفه��ان ب��ه عن��وان تس��هیلگر و حلقه 
واس��ط قصد دارد زمینه مناسبی را برای 
جذب س��رمایه اولی��ه از طری��ق خیران 
اشتغال، تس��هیل ارتباط گروه های نخبه 
ب��ا مراک��ز ش��تابدهی و تامین س��رمایه 
جمعی و برگزاری جلس��ه های مذاکره با 
سرمایه گذاران برای افراد زیر پوشش خود 

فراهم کند.
برای  مرک��ز ش��تابدهی، مجموع��ه ای 
تقویت زیست بوم )اکوسیستم( کارآفرینی 
و شتابدهی به رشد استارت آپ  ها )کسب 

و کارهای نو( است.
وی با بی��ان اینکه این طرح موازی کاری نیس��ت و برای افرادی 
که تاکنون زیر پوش��ش تس��هیالت و حمایت ه��ای بنیاد نخبگان 

قرار گرفتند، اجرا می ش��ود، اظهار داش��ت: در ط��رح مذکور، برای 
تبدیل ایده های جدی��د و فناورانه نخبگان به محصول و خدمات و 
تجاری سازی آنها، پیگیری ویژه و از ظرفیت و توانایی سرمایه گذاران 

استفاده می شود.
ش��ریعتی ب��ا بی��ان اینکه ی��ک بانک 
اطالعاتی جامع نیز از طرح های نوآورانه 
و فناور نخبگان اس��تان اصفهان در این 
طرح تهیه خواهد شد، خاطرنشان کرد: 
محدودیت موضوعی برای این کار وجود 
ندارد و از همه ایده ها استقبال می شود.

وی یک��ی از اهداف بنی��اد نخبگان را 
شبکه س��ازی بین افراد مستعد و برتر و 
تسهیل جذب س��رمایه بر روی کسب و 
کارهای آنها عنوان و اضافه کرد: نخبگان 
جامعه برای اجرایی کردن ایده های خود 
نیازمند حمایت مالی و جذب س��رمایه 
خطرپذیر هس��تند، بنابراین بنیاد تالش می کن��د ارتباط آنها را با 
صاحبان س��رمایه تسهیل کند تا در پیش��رفت اقتصادی و فناوری 

کشور، مثمرثمر باشد.

حوزه علوم ش��ناختی دانش��ی نوپا اما پراهمیت در دنیا است. از این 
رو س��تاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری برای توس��عه فعالیت هایی در این ح��وزه اقدام به 

گس��ترش همکاری با مراک��ز بین المللی 
کرده است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بنی��اد ملی نخبگان، س��تاد توس��عه علوم 
و فناوری ه��ای ش��ناختی معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری و مراک��ز 
علمی معتبر برزیل در راس��تای توسعه و 
گس��ترش فعالیت های علمی و تخصصی 
همکاری های مش��ترکی را انجام داده اند. 
در ای��ن راس��تا با اتخ��اذ سیاس��ت های 
حمایتی پایه های ایجاد همکاری مشترک 
تحقیقات��ی و فن��ی می��ان دو کش��ور در 
مرزهای دانش، فناوری و همچنین تبادل 
و توس��عه خدمات و ابزارهای شناختی با 

اجرای پروژه هایی توسط محققان و متخصصان پی ریزی شد.
ستاد توس��عه علوم شناختی برای پیش��برد اهداف بین المللی خود  
بس��ط همکاری به منظور تبادل دانشجو و استاد، توسعه همکاری های 

پژوهشی در زمینه های آموزشی، غنا بخشیدن به مشارکت میان مراکز 
دانش��گاهی، حمایت از برپایی کنفرانس ه��ا، گردهمایی و گارگاه های 
علمی و گسترش آموزش به پژوهشگران را با هدف برقراری پیوندهای 
مس��تحکم همکاری متقابل میان ایران 
و برزیل در دس��تور کار قرار داد و برای 
تقوی��ت همکاری ه��ای علم��ی و جلب 
محقق��ان و متخصص��ان در بخش های 
مختل��ف به ویژه در حوزه توس��عه علوم 
و فناوری ه��ای ش��ناختی، میز همکاری 

مشترک میان دو کشور ایجاد شد.
هیات های علمی دو کشور در سه سال 
اخیر در مذاک��رات و دیدارهای متقابل، 
گس��ترش و ارتق��ای س��طح همکاری ها 
می��ان مراک��ز دانش��گاهی و علم��ی در 
بخش های علوم ش��ناختی و بهره گیری 
از ظرفیت ها و توانمندی های دو کش��ور 
در راس��تای ایج��اد پیوندهای پایدار علمی دوجانبه و به س��ود منافع 
مش��ترک را در جهت تحکیم و تقویت همکاری ه��ا و تبادل اطالعات 

میان ایران و برزیل عنوان کردند.

همکاری های فناورانه ایران و برزیل در حوزه علوم شناختی گسترش یافتبنیاد نخبگان اصفهان از طرح های جدید برای جذب سرمایه گذار حمایت می کند

ارس��الن زارع سرپرست اس��تانداری گیالن در حاش��یه نوزدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با بیان اینکه حوزه ساخت و ساز 
و همچنین شرکت های دانش بنیان زمینه ساز توسعه هر کشوری است 
گفت قطعا براس��اس ارتقای ش��اخص های اقتصادی کشور ها پیشرفت 
می کنند و ما برای اس��تمرار مس��یر توسعه یافتگی کش��ور باید بتوانیم 

تمام طرح ها و بند های سند چشم انداز توسعه را اجرایی کنیم.
زارع افزود: برای اجرایی شدن رونق تولید باید در راستای استراتژی 
اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم و همچنین برای تحقق اسناد باالدستی 

باید مسیر توسعه یافتگی کشور را تا افق 1۴00 ادامه دهیم.
سرپرست استانداری گیالن با اشاره 
به اینک��ه یکی از مولفه های تاثیرگذار 
در مس��یر توس��عه یافتگی اعتم��اد به 
تعاونی ه��ا هس��ت، گفت: به واس��طه 
وضعیت��ی ک��ه در قان��ون اساس��ی و 
همچنین قانون مدنی برای تعاونی ها 
تعیین شده باید به این بخش همواره 

توجه کنیم.
ش��رکت های  داش��ت:  اظه��ار  وی 
دانش بنیان خود عام��ل موثری برای 
کشور های توس��عه یافته دنیا به شمار 
می روند و در این حوزه بسیار راهگشا 
هستند در نتیجه باید توجه خود را به 

این بخش بیشتر کنیم.
زارع با اشاره به اینکه معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری برنامه های 
را پی��ش روی ش��رکت های  خوب��ی 
دانش بنیان قرار داده است، گفت: باید 

بتوانیم از شرکت های دانش بنیان در این حوزه حمایت کنیم و بتوانیم 
ایده های این شرکت ها را به مرحله عملیاتی برسانیم و آنها را وارد بازار 

اقتصادی کشور کنیم.
سرپرست استانداری گیالن اظهار داشت: ورود این شرکت ها به بازار 
و عرصه اقتصادی عالوه بر آنکه زمینه س��از گس��ترش ظرفیت ها است 

بلکه زمینه ساز افزایش اشتغال و همچنین بهره وری می شود.
وی اف��زود: افزایش تولید ناخالص ملی کش��ور و همچنین ارزآوری 
و تقوی��ت اقتص��اد دانش بنیان خ��ود از عوامل حمای��ت از تعاونی ها و 

شرکت های دانش بنیان به شمار می رود.
سرپرس��ت اس��تانداری گیالن با اش��اره ب��ه نوزدهمین نمایش��گاه 
بین المللی صنعت ساختمان گفت: ارزیابی های من از نمایشگاه امسال 
نش��ان می دهد که این نمایش��گاه از لحاظ کیفیت نسبت به نمایشگاه 
سال گذشته بسیار بهتر شده و امیدواریم شرکت های مختلف تعاونی ها 
بتوانند در حوزه س��اخت و س��از و همچنین صنعت مس��کن بیش از 
گذشته موفق باشند. اس��تفاده از ساختمان های پیش  ساخته و سبک 

می تواند زمینه ساز کاهش بالیای طبیعی شود.
همچنین پزش��کیان نایب رئیس اول مجلس ش��ورای اس��المی در 
حاش��یه بازدید از نمایش��گاه صنعت س��اختمان با بی��ان اینکه باید از 
تجربیات کش��ور های مختلف در حوزه مس��کن اس��تفاده کرد، گفت: 
اس��تفاده از س��اختمان های پیش  ساخته و س��بک می تواند زمینه ساز 

کاهش بالیای طبیعی شود.
وی افزود: استفاده از پنل های ساختمانی سبک و همچنین استفاده 
از فناوری ه��ای جدید و روز دنیا می توان��د به بهبود وضعیت اقتصادی 

کشور و همچنین صنعت ساختمان کمک کند.
پزش��کیان گفت: اس��تفاده از تجربیات و همچنین فناوری های روز 
دنیا و اضافه کردن دانش های ایرانی می تواند باعث ارتقای این صنعت 
ش��ود و ما با اس��تفاده از این اقدامات می توانیم محصوالت خود را به 

کشور های دنیا صادر کنیم.
110 رشته و صنایع مختلف به صنعت ساختمان وابسته است

عبداله��ی، رئی��س ات��اق تعاون 
ایران با اش��اره به اینکه همه کشور 
بر خروج مس��کن از رک��ود اهتمام 
دارن��د، گفت: ه��ر منابع��ی که به 
بخش مس��کن تزریق شود آثار آن 
در کل اقتصاد مش��هود و محسوس 

خواهد بود.
رئیس اتاق تع��اون ایران با بیان 
اینکه بسیاری از محصوالت صنعت 
ساختمان به کشورهای دیگر صادر 
می ش��ود، گفت: با توج��ه به اینکه 
110 رش��ته و صنای��ع مختلف به 
صنعت س��اختمان وابسته است لذا 
روند این بخش می تواند کل اقتصاد 

را رونق دهد.
عبداله��ی همچنی��ن ب��ه حضور 
و  اس��تارت آپ ها  گس��ترده 
کرد  اشاره  دانش بنیان  شرکت های 
و افزود: ۴۴ ش��رکت فعال در حوزه دانش بنیان در نمایش��گاه امس��ال 
حضور فعال دارند و وجه تمایز نمایشگاه امسال نسبت به ادوار گذشته 

نیز حضور استارت آپ ها است.
وی به حضور چهار دانش��گاه تهران، امیرکبیر، صنعتی شریف و علم 
و صنعت در نوزدهمین نمایش��گاه بین المللی صنعت ساختمان گفت: 
بسیاری از فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر در مقاطع فوق لیسانس 
و دکت��را ایده های بس��یار خوبی برای اش��تغال زایی و تجاری س��ازی 
تولیدات خود دارند که با س��رمایه های بسیار اندک می توانند تولیدات 

خود را تجاری سازی و به اشتغال کشور نیز کمک کنند.
رئیس اتاق تعاون ایران هم با اش��اره به اینکه امس��ال ۴۴ ش��رکت 
دانش بنی��ان در نوزدهمی��ن نمایش��گاه بین المللی صنعت س��اختمان 
حض��ور دارند، گفت: با حمایت صندوق نوآوری و ش��کوفایی ریاس��ت 
جمهوری امس��ال حضور ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در 
مقایسه با سال گذشته بسیار افزایش یافته و ما در این حوزه به صورت 

جدی همکاری و حمایت های الزم را انجام می دهیم.
وی تأکی��د ک��رد: برخی از ش��رکت های تعاون��ی و کارآفرینی اعالم 
کردند که ما می توانیم با کمترین میزان س��رمایه و نقدینگی فعالیت ها 
و اقدامات خود را گس��ترش دهیم، بنابراین انتظار می رود بانک مسکن 
ب��ه عنوان یک بانک تخصصی همکاری های الزم را در این حوزه انجام 

دهد.

جـان مک آفـی عکس هایی از دوران حبس خـود را پس از آزادی روز 
چهارشـنبه اش از زندان جمهوری دومینیکن منتشر کرد. او که به خاطر 
ورود غیرقانونی با قایق تفریحی اش به این کشـور و حمل چندین قبضه 
سـالح کالیبر باال و مهمات دستگیر شده بود روز چهارشنبه همین هفته 

بعد از چهار روز بازداشت آزاد شد.
به گزارش دیجیاتو، مک آفی که از سال 20۱2 میالدی به اتهام ارتکاب 
به قتل همسـایه اش در بلیز تحت تعقیب پلیس آمریکا قرار دارد پیشتر 
خبر حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا را اعالم 
کرده بود و از یک کیف پول مجازی »غیرقابل هک« نیز رونمایی به عمل 

آورد.
چند روز بعد از دستگیری روز چهارشنبه، مک آفی عکس هایی از خود 
را حین آزادی اش از بازداشـتگاه منتشـر کرد و به مخاطبانش در توییتر 

خبر داد که آزاد شده و در بازداشتگاه با او خوب رفتار شده است.
او علت دسـتگیری اش در جمهوری دومینیکـن را پر نکردن فرم های 
مالیاتـی اعـالم کـرد و مدعی شـد کـه اتهامـات مطرح شـده علیه او 
پروپاگاندایی اسـت که دولت آمریکا برای ساکت کردنش به راه انداخته 
اسـت. در ۱9 جوالی نیز او اعالم کرد که سـازمان جاسوسـی آمریکا به 
دنبالش است و به همین خاطر برای چند روزی از نظرها پنهان می شود.

مدیر برنامه های مک آفی هم بعد از دستگیری روز چهارشنبه او چنین 
گفت:

جان اطالعات سری زیادی را در اختیار برخی افراد از سراسر دنیا قرار 
داده است. من نه هویت آنها را می دانم و نه از محل شان باخبرم. اگر جان 

گم شود آنها این اطالعات را فاش خواهند کرد.

مک آفی بنیانگذار شـرکت سـازنده آنتی ویروس مک آفی که سـهام 
خود را در این شـرکت به فروش رسـانده مدتی اسـت که تصور می کند 
برخی افراد قصد دسـتگیری وی و آسـیب رسـاندن به او را دارند. او که 
تاکنون چندین مرتبه در بیمارسـتان بسـتری شـده مدعی است که از 

سوءقصدهای مختلف جان سالم به در برده است.

 افزایش بهره وری و تولید ناخالص ملی
با حمایت از شرکت های دانش بنیان

 بازداشت و آزادی
 جان مک آفی

در جمهوری دومینیکن دریچــه

معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزیر کار از ارائه بس��ته سیاست های تشویق و 
حمایت از کارآفرینان پیشرو به دولت خبر داد. عیسی منصوری در گفت وگو با خبرنگار 
مه��ر، درباره آخرین اقدامات برای حمای��ت از کارآفرینان و حذف موانع پیش رو اظهار 
داشت: برای حمایت از کارآفرینان مجموع سیاست های تشویق و حمایت از کارآفرینان 
پیش��رو در وزارت کار تدوین شده اس��ت. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار 
داشت: این بسته در وزارت کار نهایی و هفته گذشته تقدیم دولت شد. منصوری درباره 
مهمترین ویژگی این بس��ته افزود: سیاس��ت ها و حمایت های دولت ها در ادوار مختلف 
معموالً معطوف به بنگاه ها و بنگاه محور بوده است؛ به عنوان مثال یکی از این حمایت ها 

تأمین سرمایه در گردش از طریق اعطای تسهیالت بوده است.

 بسته حمایت از کارآفرینان پیشرو
به دولت رفت

چهار شنبه
9 مرداد 1398

شماره 1363
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کافه مالکیت فکری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با حضور 
اس��تارت آپ ها و مخترعان و بسیاری از شرکت های فناور و دانش بنیان 

با هدف بررسی چالش های مالکیت فکری برگزار شد.
به گ��زارش ایرنا، همچنی��ن در این کافه 
چالش های فناوری های ن��و، چگونگی ثبت 
پتنت و ارزش گذاری پتنت مورد بررس��ی و 

گفت و گو قرار گرفت.
در کشورهای پیشرفته دارایی های فکری 
مالک دارد و از مالکان فکر بس��یار مراقبت 
می کنن��د. زیرا س��رمایه انس��انی مهمترین 
دارایی اس��ت که روز به روز فناوری جدید 
خل��ق می کن��د. دارای��ی دولت ه��ا و حتی 
ش��رکت های خصوصی شناسایی و حفظ و 

مراقبت از مالکان فکرهای فناور است.
در حال حاضر کشور دارای نیروی انسانی 
خوش فکر و خالق اس��ت که باید بس��یاری 

از نرم افزاره��ای ابداعی ماندگار و به خارج کش��ور نیز صادر ش��ود که 
این موضوع در گرو حفظ مالکیت فکری اس��ت و تمامی ش��رکت های 

خصوصی نیز باید به این حوزه کمک کنند.

قوانین ثبت اختراع در مسیر اصالح
مه��رداد الیاس��ی، رئیس اداره ثب��ت اختراع مرک��ز مالکیت معنوی 
س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور عصر یکشنبه در این کافه با اشاره 
به چالش های مالکیت فکری گفت: یکی از 
چالش ها ثبت نرم افزارها به عنوان اختراع 

است.
ادام��ه داد: قانون��ی در س��ال 82  وی 
تصویب ش��د ک��ه اصل ب��ر رد اختراع بود 
و کمک��ی به ثب��ت اختراع��ات نرم افزاری 
نمی ک��رد. کش��ورهای پیش��رفته در این 
زمینه س��از و کاری ایج��اد کردند که اگر 
نرم اف��زاری جنب��ه توانمندس��ازی یا برد 
صنعت��ی دارد در نظام اختراع ثبت ش��ود 
و آمریکا بر این اس��اس 1۶ ه��زار اختراع 

نرم افزاری در سال گذاشته ثبت کرد.
الیاس��ی تصریح کرد: در ایران نیز روی 
ثبت چنین اختراعاتی کار و بررسی شد که در نهایت باید ویژگی هایی 
مثل تکنیکی یا غلبه تکنیکی و برون داد س��خت افزاری داش��ته باشد 

و در دانمارک نیز قانون ثبت پتنت نرم افزاری به این صورت است.

معاون وزیر ارتباطات از رشد 120درصدی خرید و فروش اینترنتی در کشور 
خب��ر داد و گفت قبوض خدماتی دس��تگاه ها از طریق کارپوش��ه ملی ایرانیان 

ارائه می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین نعمتی، معاون 
وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست روز 
سه شنبه 8 مردادماه در مراسم امضای تفاهمنامه 
کارپوشه ملی ایرانیان با سازمان فناوری اطالعات 
ایران، گفت: در راستای سیاست های کالن وزارت 
ارتباطات در تحقق ایران هوش��مند، فعالیت های 
مؤث��ری در ح��ال انجام اس��ت که یک��ی از آنها 
تعریف 100 پروژه با مش��ارکت بخش خصوصی 
و استارت آپ ها در راستای ارائه خدمات باکیفیت 

به مردم است.
وی ایجاد کارپوش��ه ملی ایرانیان را اس��تفاده 
از بس��تر الکترونیکی ب��رای تبادل خدمات دولت 
عن��وان کرد که ثم��ره آن رفاه و آس��ایش مردم 

خواهد بود و گفت: از طریق این طرح، مکاتبات و خدمات الکترونیکی دولت به 
مردم در بستر اپلیکیشن ها و به صورت آنالین ارائه می شود.

نعمتی تأکید کرد: این پروژه در راس��تای بند ۳ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم 

توسعه مبنی بر قانون انتشار اطالعات آزاد اجرایی می شود تا همه دستگاه های 
دولتی، خدمات قابل ارائه خود را از این بستر در اختیار مردم قرار دهند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری 
ای��ن ط��رح فراهم ش��ده اس��ت، اضاف��ه کرد: 
امیدواریم با همکاری و همپوش��انی با سازمان 
فن��اوری اطالع��ات، بتوانیم ای��ن خدمات را به 

مردم ارائه کنیم.
وی با اش��اره به اینکه رویکرد »پس��ت نامه« 
تغیی��ر ک��رده و امروز ش��اهد خری��د و فروش 
اینترنتی و خدمات الکترونیکی هستیم، تصریح 
کرد: طی یک سال گذشته سرویس های مرتبط 
ب��ا خرید و فروش اینترنتی در کش��ور، بیش از 
120درصد رش��د داشته اس��ت و ما امیدواریم 
تفاهمنامه کارپوش��ه ملی ایرانی��ان، باعث ارائه 

خدمات الکترونیکی بیشتری به مردم شود.
نعمت��ی با اش��اره به تذک��ر وزی��ر ارتباطات 
ب��رای حذف قبوض خدماتی در س��طح کش��ور گفت: امیدواریم دس��تگاه ها از 
ظرفیت کارپوش��ه ملی ایرانیان برای حذف قبوض کاغذی و ارائه آن به صورت 

الکترونیکی استفاده کنند.

 رشد ۱20درصدی سرویس های خرید اینترنتیمالکان فکر، حقوق و قوانین خود را به چالش کشیدند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراسم امضای تفاهم نامه 
همکاری با اس��تانداری اردبیل برای ش��کل گیری »کارخانه نوآوری«، 
گف��ت زیس��ت بوم کارآفرین��ی و ن��وآوری امروز ب��ا همراه��ی جانانه 
سرمایه گذار بخش خصوصی رونق گرفته است و این تعامل در حمایت 

جوان خالق و کارآفرین، یک نتیجه برد-برد خواهد داشت.
به گزارش ایس��نا، س��ورنا س��تاری معاون علمی و فن��اوری رئیس 
جمه��وری و اکبر بهنام جو اس��تاندار اردبیل تفاهم نام��ه ای را به امضا 
رس��اندند که برمبنای آن، »کارخانه نوآوری اردبیل« در محل پیشین 

کارخان��ه چ��رم مغان ایج��اد و به 
مرکزی برای استفاده استارت آپ ها 
بدل  دانش بنی��ان  و ش��رکت های 

می شود.
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس 
جمه��وری در این مراس��م، از یک 
تعامل س��ازنده با نتیج��ه برد-برد 

سخن گفت.
ستاری، با بیان اینکه زیست بوم 
کارآفرینی و نوآوری در اس��تان ها 
ام��روز با حمایت و همراهی جانانه 
بخ��ش خصوص��ی، رون��ق گرفته 
داش��ت: خوشبختانه  اظهار  است، 
اقتص��اد  جای��گاه  و  اهمی��ت 
در  اس��تارت آپ ها  و  دانش بنی��ان 
کش��ور جا افتاده و به یک دغدغه 
بدل ش��ده است. بخش خصوصی، 
از توسعه زیس��ت بوم کارآفرینی و 
می کند.  حمایت  جانان��ه  نوآوری، 
زم��ان و س��رمایه ای ک��ه بخ��ش 
خصوصی برای توس��عه کس��ب و 
کارهای دانش بنیان و استارت آپی 
صرف می کند، ارزش��مند اس��ت و 

مس��ئولیت ما را برای حمایت زیرس��اختی و حاکمیتی، از فعاالن این 
زیست بوم سنگین تر می کند.

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهور، ایج��اد کارخانه های نوآوری، 
ش��تابدهنده ها و مراکز نوآوری به کمک س��رمایه گذار بخش خصوصی 
را نش��انی برجس��ته از تحول نگرش و فرهنگ جامعه نسبت به اقتصاد 
و س��رمایه های ارزن��ده انس��انی خود دانس��ت و اظهار داش��ت: اینکه 
س��رمایه گذار و کارخان��ه دار بخش خصوصی، از ملک و س��رمایه خود 
برای به راه انداختن کس��ب و کارهای دانش بنیان و استارت آپی هزینه 
می کن��د، از تحول نگ��رش و فرهنگ جامعه نس��بت ب��ه ارزنده ترین 

سرمایه هایش یعنی جوان خالق و دانش آموخته حکایت دارد.
به گفته س��تاری، جامع��ه دریافته اس��ت که س��رمایه گذاری روی 
ایده های خالقانه و بلندپروازانه این جوانان، از یک س��و اشتغال آنان و 
از سوی دیگر پیشرفت و خلق ارزش افزوده برای سرمایه گذار و جامعه 
را به ارمغان می آورد؛ تعاملی که نتیجه آن سود بردن تمامی طرف های 

تعامل خواهد بود.
س��تاری، پیشگام ش��دن اس��تاندار و فعاالن بخش خصوصی اردبیل 
ب��رای این تفاه��م مش��ترک هم��کاری را در ترویج فرهن��گ اقتصاد 
دانش بنیان اس��تان یک گام اثرمند ارزیابی کرد و گفت: اینکه استاندار 

در موضوع حمایت از زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری پیش��گام شود، 
گامی ارزشمند است و تمامی استان ها باید از بازگشت و ماندگار شدن 
یک استعداد برتر و نخبه به استان، بیش از کشف یک معدن خوشحال 
شوند زیرا ارزش افزوده و تحولی که سرمایه انسانی به همراه می آورد، 
مان��دگار و رو به افزایش اس��ت. با حمایت نرم افزاری و س��خت افزاری 
همه بخش ها از جمله اس��تانداری و بخش خصوصی، این محیط ها در 
دس��ترس فعاالن دانش بنیان، اس��تارت آپی ها و دانش آموختگان نوآور 

اردبیلی قرار می گیرد.
س��تاری ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
حمای��ت زیرس��اختی و تجهی��ز 
مراک��ز ن��وآوری، پارک های علم 
ش��تابدهنده های  فن��اوری،  و 
تخصصی با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در دستور کار و اولویت 
نخس��ت معاونت علمی و فناوری 
اس��ت، ادامه داد: اکنون فرصتی 
طالیی برای کشور به وجود آمده 
اس��ت که برمبنای آن، اش��تغال 
فارغ التحصیالن برای جوانانی که 
تخصص دارند فراهم می شود. بر 
همین مبنا تأکید معاونت علمی 
ب��ر حمایت زیرس��اختی از رونق 
این زیست بوم در کشور، سازگار 
ب��ا ویژگی ه��ا و مزیت های بومی 

است.
»کارخان��ه  اح��داث  س��وت 

نوآوری« اردبیل به صدا در آمد
با امض��ای تفاهم نام��ه »ایجاد 
و راه ان��دازی کارخان��ه نوآوری«، 
زمین��ه گردهم آم��دن ایده های 
ب��ه  تبدیل ش��ان  و  خالقان��ه 
اس��تارت آپ یا کسب و کار دانش بنیان در یکی از کارخانه های اردبیل 
فراهم شد. این تفاهم نامه در راستای ایجاد زیست بوم کارآفرینی برای 
دانش��جویان فارغ التحصیل دانش��گاه با ایجاد کارخانه ن��وآوری میان 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، اس��تانداری اردبیل، پارک 

علم و فناوری اردبیل و شرکت چرم مغان منعقد شد.
پس از شناس��ایی چند کارگاه و کارخانه و اماکن صنعتی در استان 
اردبیل، شرکت چرم مغان به عنوان بستری مناسب برای ایجاد کارخانه 

نوآوری انتخاب شد و خط تولید نوآوری ها در »اردبیل« به راه افتاد.
ب��ا تخصیص 1000 متر مربع فضای اداری موجود و س��اخت ۴هزار 
متر مربع به ش��کل س��وله، فضای الزم برای اس��تقرار استارت آپ ها و 
جوان��ان خالق و ن��وآور، با حمایت و معرفی معاون��ت علمی و فناوری 

فراهم می شود.
همکاری »کمیته مشترک« برای به ثمر نشستن »کارخانه نوآوری« 

اردبیل
»کمیته مشترک همکاری« برای اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه، 
کمیته های متش��کل از نمایندگان بخش های مش��ارکت کننده در این 
تفاهم نامه شکل گرفته است و اجرای بندهای آن، تا تحقق زیرساختی 
مناسب برای استارت آپی ها و فعاالن فناور اردبیل را پیگیری می کند.

احداث کارخانه نوآوری اردبیل کلید خورد

یادداشـت

رویداد اس��تارتآپ فضای س��بز ش��هری با رویکرد مصرف بهینه آب در بنیاد نخبگان 
استان تهران برگزار می شود.

ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، بنیاد نخبگان اس��تان تهران با 
همکاری معاونت علمی وفناوری ریاس��ت جمهوری و س��ازمان بوس��تان ها و فضای سبز 
ش��هرداری تهران، در نظر دارد اس��تارت آپ فضای سبز ش��هری را با توجه به نیازهای 

موجود برگزار کند.
تقویت اکوسیستم استارت آپی کشور درحوزه فضای سبز شهری، ایجاد فضای تبادل 
نظر و گفت وگو، بسترسازی جهت ایجاد ارتباط سازنده میان صاحبان ایده، فعاالن حوزه 
اس��تارت آپ و صندوق های سرمایه گذاری و در نهایت به اشتراک گذاری دانش و تجربه 

نوآورانه، از مهمترین اهداف این برنامه است.

رویداد استارت آپ فضای سبز شهری 
برگزار می شود



ح��وزه روابط عمومی اهمیت بس��یار باالیی در کس��ب و کار دارد. در 
بس��یاری از موارد کیفیت روابط عمومی یک ش��رکت م��رز موفقیت و 
شکس��ت آن را تعیی��ن می کند. به همین خاطر اغل��ب برندهای بزرگ 
همکاری با آژانس های روابط عمومی را در دستور کارشان قرار می دهند. 
نکت��ه مهم در اینجا عدم صرفه اقتصادی همکاری با چنین آژانس هایی 
پیش از توس��عه کسب و کارمان اس��ت. به این ترتیب برندهای کوچک 
ام��کان همکاری با آژانس های روابط عمومی را نخواهند داش��ت. بدون 
تردید این امر به معنای عدم نیاز کسب و کارهای کوچک به مهارت در 
روابط عمومی نیس��ت، به هر حال کس��ب و کارهای کوچک هنوز منبع 
درآم��د ثابتی ندارند. همچنین با بودجه ای محدود در زمینه هزینه های 
جانبی مواجه هس��تند، بنابراین فکر همکاری با آژانس های حوزه روابط 

عمومی از سوی آنها به هیچ وجه منطقی نیست. 
مس��ئله مدنظ��ر مقاله کنونی چگونگ��ی عدم هزینه برای اس��تخدام 
آژانس ه��ای رواب��ط عمومی و بالطبع صرفه جوی��ی در هزینه ها در کنار 
ت��الش برای رعایت برخ��ی از نکات و اصول مهم این عرصه اس��ت. در 
صورت پیگیری اصول مناس��ب روابط عموم��ی عالوه بر کاهش نیازمان 
به همکاری با آژانس های حرفه ای امکان س��رمایه گذاری بیشتر بر روی 
بخش های دیگر را نیز خواهیم داشت. هدف اصلی من در اینجا بررسی 
این مس��ئله پیچیده است. تجربه همکاری با برندها و موسسات مختلف 
در زمینه روابط عمومی و مشاوره به کسب و کارهای کوچک من را در 
موقعیت مناسبی برای بررسی این موضوع قرار داده است، بنابراین اجازه 

دهید به سراغ اصول روابط عمومی برای استارت آپ های نوپا برویم.
۱. مزیت اصلی شما چیست؟

به مانند همه استارت آپ های نوپا شما باید تمرکز و انرژی اصلی خود را بر روی 
پرورش و توس��عه هرچه بیشتر مزیت اصلی تان قرار دهید. توصیه من در این میان 
عدم تحمیل یک کار مش��خص ب��ه کارمندان بی عالقه به آن اس��ت. این امر فقط 
موجب نارضایتی بیشتر کارمندان خواهد شد. در اغلب موارد نیز چنین پروژه هایی 

با شکست همراه می شود. 
به نظر من یک اس��تارت آپ نوپا باید از کارمندان خود نهایت اس��تفاده را ببرد. 
در اغلب موارد کارمندان ما ش��باهت بس��یار زیادی به مشتریان هدف مان دارند. به 
این ترتیب آگاهی از نقطه نظرات و انتقادهای آنها به خوبی فرآیند ارتقای کس��ب 
و کارمان را تس��هیل خواهد کرد. یکی از بخش های مهم برای توس��عه با همراهی 

کارمندان مربوط به روابط عمومی اس��ت. تهی��ه مصاحبه های مختلف با کارمندان 
به منظور شبیه س��ازی فرآیند تعامل با مش��تریان واقعی گزینه جالبی خواهد بود. 
خوش��بختانه امروزه اپ های موبایلی بس��یار زیادی در زمینه تولید پادکست وجود 
دارد، بنابراین فرآیند تولید مصاحبه ها هیچ هزینه ای برای شما در پی نخواهد داشت. 
به ط��ور معمول فرآیند فروش محص��والت دارای اطالعات بس��یار مهمی برای 
برندهاست. با این حال کسب و کارهای کوچک کمتر به این امر توجه دارند. توصیه 
من در اینجا توجه به آمارهای فروش و جمع آوری آنهاست. به این ترتیب در نهایت 
ما امکان ارزیابی آنها و کش��ف نقاط قوت برنامه روابط عمومی مان و رفع اشتباهات 

احتمالی را خواهیم داشت. 
به طور معمول تالش ب��رای ارزیابی مداوم برنامه روابط عمومی برندمان موجب 
به روز رس��انی اش خواهد ش��د. به این ترتیب دیگر برای ارتقای برنامه مان نیازمند 
مش��اهده خطای عینی نخواهیم بود. این امر نارضایتی مش��تریان را تا حد زیادی 

کاهش خواهد داد. 
2. توجه به گذشته برندمان و جبران اشتباهات

ماهیت طبیعی کسب و کارها در پیوند با شمار باالیی از رویدادهای مختلف است. 
داس��تان بسیاری از برندهای نوپا به این ترتیب اس��ت: یافتن مشتریان عالقه مند، 
ف��روش محصوالت به آنها و ت��الش برای بهبود عملکرد برندم��ان در زمینه تولید 
محصول و تعامل با مش��تریان از طریق بازخوردهای دریافتی. پس از این شرکت ها 
اقدام به توسعه هرچه بیشتر خود می کنند. در بهترین وضعیت نیز برند موردنظر در 

سطح جهانی توسعه خواهد یافت. 
بدون تردید داس��تان فوق جذابیت بس��یار باالیی دارد، ب��ا این حال حرف کمی 
درباره شروع کسب و کار می زند. به نظر من بازگشت به نحوه عملکرد قبلی برندمان 
و یادآوری روند آرام و متناوب پیش��رفت همیشه به استارت آپ های کوچک کمک 
می کند. متاس��فانه امروزه کمتر برندی به این ایده فکر می کند. به همین دلیل نیز 
هویت پایداری در زمینه تعامل و رابطه با مشتریان از خود نشان نمی دهد، بنابراین 

ما همیشه باید نیم نگاهی به گذشته برندمان داشته باشیم. 
یک��ی از نکات مهم به هنگام توجه به گذش��ته برندمان ت��الش برای عدم تکرار 
اش��تباهات قبلی اس��ت. توصیه من در اینجا نگارش یادداشت هایی کوتاه در زمینه 
تجربه م��ان از ارائ��ه خدمات روابط عمومی و تعامل با مش��تریان در بازه های زمانی 
مختلف اس��ت. به این ترتیب فرآیند ارزیابی وضعیت روابط عمومی برندمان بدون 

دردسر و در کوتاه ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت. 
3. ضرورت فعالیت ناشناس

فعالیت به عنوان یک تیم روابط عمومی کوچک امکان کس��ب موفقیت حتی در 
ص��ورت ارائه بهترین خدمات را نیز کاهش می ده��د، بنابراین گاهی اوقات باید به 
صورت ناش��ناس اقدام به فعالیت کرد. این امر به شرکت ما در زمینه پیشگیری از 

قضاوت زود هنگام دیگران تحت عنوان »استارت آپی کوچک« کمک خواهد کرد. به 
این ترتیب در صورت ارائه خدمات مناسب شرکت ما امکان کسب موفقیت و جوایز 

سال در حوزه روابط عمومی را خواهد داشت. 
یکی از اشتباهات مهم استارت آپ های کوچک تالش برای جلب نظر رسانه ها از 
همان ابتدای کار است. این امر هرگز اتفاق نخواهد افتاد. کلید جلب توجه رسانه ها 
ب��ه یک اس��تارت آ  پ کیفیت خدمات آن اس��ت. به این ترتیب با فعالیت مناس��ب 
برندمان امکان جلب نظر رسانه ها را خواهیم داشت. بدون تردید درج نام برندمان در 
رس��انه های معتبر از نظر روابط عمومی اهمیت بسیار باالیی خواهد داشت. این امر 

موجب ارتقای جایگاه برندمان نیز خواهد شد. 
4. اهمیت گوش دادن به مخاطب

رواب��ط عمومی یک مس��یر دوطرفه اس��ت. هنر اصلی در رواب��ط عمومی امکان 
هدف گذاری مناسب و هماهنگی با خواسته های مشتریان است. استراتژی های روابط 
عمومی مطلوب همیش��ه انعطاف الزم در برابر مشتریان را دارد. به جای استفاده از 
آژانس ه��ای روابط عمومی برای فهم نیاز و خواس��ته های مخاطب امکان انجام این 

فرآیند از سوی خودمان وجود دارد. 
اس��تفاده از ابزاره��ای کمکی در زمینه دریاف��ت پیام های مش��تریان و ارزیابی 
نیازهای شان همیشه استراتژی مناسبی محسوب می شود. به لطف هوش مصنوعی 
مورد اس��تفاده در این ابزارها ما فرصت کافی برای رس��یدگی به س��ایر بخش های 
استارت آپ مان را نیز خواهیم داشت. یکی از ابزارهای بسیار مناسب در زمینه تحلیل 
وضعیت روابط عمومی برندها TweetDeck نام دارد. این ابزار با تحلیل پیام های 
دامنه وسیعی از مشتریان در شبکه های اجتماعی نظرشان در مورد برندمان و فرآیند 

تغییر سلیقه شان را به ما گزارش می دهد. 
بدون تردید هیچ راهکاری برای فرار از توجه به مشتریان وجود ندارد. در این میان 

استفاده از ابزارهای پیشرفته فرآیند کار را برای ما ساده تر خواهد کرد. 
5. ابتدا کسب و کارتان را بسازید

شرکت ها معموال صحبت های زیادی در مورد برنامه های خود انجام می دهند. به 
نظر من پیش از توسعه استارت آپ مان به سطح یک کسب و کار فعالیت در حوزه 
رواب��ط عمومی بی مورد خواهد بود. ب��ه هر حال حوزه روابط عمومی نیازمند وجود 
مش��تری اس��ت. به این ترتیب توصیه من در اینجا تبدیل اس��تارت آپ مان به یک 
کس��ب و کار و سپس ورود به عرصه روابط عمومی است. این امر تاثیرگذاری زمان 
و انرژی ما بر روی عرصه روابط عمومی را افزایش می دهد. بدون ش��ک تبدیل یک 
استارت آپ به کس��ب و کار نیازمند تمرکز و اختصاص زمان زیادی است، بنابراین 
با ش��روع همزمان فعالیت در حوزه روابط عمومی در عمل مناس��ب مورد نیاز برای 

توسعه کسب و کارمان را بیهوده هزینه کرده ایم. 
sifted :منبع

هر روز زندگی شخصی و حرفه ای افراد نسل هزاره سوم یا نسل Y را یک سری 
از کشف و شهودهای کوچک و بزرگ تشکیل می دهد. در اینجا توصیه هایی به 

شما ارائه می شود که کمک می کنند مسیر منتهی به کامیابی را بیابیم.
7. با دوستان وقت بگذرانید

دوستان و اعضای خانواده باید اولویت شما باشند. در زمان هایی که ممکن 
است احساس کنید همه زندگی تان کار کردن است، اما این درست همان 
لحظه ای است که باید روابط تان را در نظر داشته باشید و به این فکر کنید 
ک��ه این رابطه ها چطور می توانند تمام تالش های تان را تحت الش��عاع قرار 

بدهند.
6. لحظه ای درنگ کنید

س��عی کنید هر از گاهی »س��یم خودتان را از برق بکشید« و لحظاتی را در 
طول برنامه  روزانه و روتین تان درنگ و تامل کنید. این کار به شما کمک می کند 

دوباره روی اهداف تان تمرکز کنید و کمک تان می کند انرژی تان را بازیابید.

5. از کسی اجازه نگیرید!
برای رهبر بودن، یاد گرفته اید که آغازکننده باشید. اگر برای هر کاری که 
قصد انجامش را دارید بخواهید اجازه بگیرید، این کار ممکن است به لحاظ 
کاری و حرفه ای س��رعت تان را پایین بیاورد. مستقل قدم بردارید و ببینید 

این روش شما را به کجا راهبری می کند.
4. فرصت مقتضی برای کمک گرفتن از مربی یا مشاور ایجاد کنید

اگر مربی ندارید، به دنبال کس��ی بگردید که بتواند این ش��کاف را پر کند و 
نقش مشاور را به عهده بگیرد. وجود مربی  برای در اختیار گذاشتن تجربه ها و 
راهنمایی های درست به حرفه ای های جوان مهم است. اگر به او فرصت الزم را 

بدهید به شما کمک خواهد کرد مسیر کار و زندگی را به درستی طی کنید.
3. از مسیر لذت ببرید

مهم است یادتان باش��د کارآفرینی و کشف آنچه می خواهید در زندگی 
انجام دهید یک س��فر اس��ت، نه یک مقصد! لحظه ای به اینکه در کجای 

زندگی قرار دارید فکر کنید، بفهمید چه مسافتی را طی کرده اید و مشتاقانه 
تمام اتفاق های پرهیجانی را که پیش رو دارید انتظار بکشید.

2. از صنعتی که در آن هستید بیرون بزنید!
جوانان به راحتی امکان دارد در حباب صنعتی که در آن هستند گرفتار 
ش��وند. درباره  حوزه های مختلف کاری مطالعه یا با آدم هایی که س��ابقه  و 
پیش زمینه دیگری دارند مالقات کنید تا اطالعات مفیدی که می توانید با 

خود توشه بردارید را جمع آوری کنید.
۱. یاد بگیرید از اتفاق های غیرمنتظره استقبال کنید

وقتی زندگی می تواند به سرعت شما را در مسیری جدید و هیجان انگیز 
قرار دهد، انعطاف پذیری کلید ماجرا خواهد بود. از رویدادهای غیرمنتظره 
اس��تقبال کنید و آن وقت زندگی به هر کجا که شما را ببرد آمادگی اش را 

خواهید داشت.
forbes/bazdeh: منبع
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برندینگ و ۱25 نکته طالیی)5( 

در مطالب پیش��ین به ۳0 نکته طالیی برندینگ اش��اره کردیم و حال به 
ادامه آنها می پردازیم.

۳1-سرگرمی های جامع هدف خود را بشناسید 
این امر در زمینه ایجاد چالش، کمپین و مس��ابقات تاثیرگذار خواهد بود. 
بدون شک این موارد به درگیر شدن مخاطب با برند شما منجر خواهد شد. 

۳2-وضعیت تاهل آنها به چه صورت است 
این امر که بدانید مخاطبان ش��ما مجرد، متاهل، مطلقه و یا بیوه هستند، 
از دیگر اطالعاتی محس��وب می ش��ود که در بازاریابی آنها تاثیرگذار خواهد 
بود. فراموش نکنید که در کنار یکسری فعالیت کلی، الزم است تا از اهمیت 
م��ورد توجه قرار دادن روش های خاص برای حت��ی کمترین جامعه آماری 

خود نیز غافل نشوید. 
۳۳-وضعیت بچه داری آنها را جویا شوید 

بدون ش��ک حضور بچه در زندگی افراد در رفتار اقتصادی افراد تاثیرگذر 
خواهد بود. به همین خاطر نیز شما به این سطح از اطالعات نیز برای بهبود 
فعالیت برندینگ خود نیاز خواهید داش��ت. برای مثال در صورتی که بیشتر 
جامعه هدف شما از یک یا چند بچه برخوردار هستند، الزم است تا به دنبال 

راهکارهایی برای تحت تاثیر قرار دادن آنها نیز باشید. 
۳۴-از وجود حیوان خانگی در زندگی آنها اطمینان حاصل کنید

حیوان��ات خانگی برای بس��یاری از خانواده ها به عن��وان جایگزین فرزند 
هس��تند. به همین خاطر نیز ب��رای آنها از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار 
هس��تند که الزم اس��ت تا در صورتی که تعداد قابل توجهی از جامعه هدف 
ش��ما حیوانات خانگی دارند، از این امر برای محبوب تر س��اختن برند خود 
اس��تفاده کنید، برای مثال در صورتی که بیش از نیمی از مخاطبان شما از 
حیوانات خانگی اس��تفاده می کنند، دیگر ارس��ال هدیه ای که در آن وسایل 

مرتبط با کودکان یافت می شود، اقدامی هوشمندانه نخواهد بود. 
۳۵-بیشترین نوع ارتباط مخاطب با خود را شناسایی کنید

در راس��تای بهبود اقدام��ات خود در زمینه برندینگ، ش��ما نیاز دارید تا 
وسیله ای که مخاطبان با شما ارتباط برقرار می کنند را شناسایی کنید برای 
مثال در صورتی که بیشتر افراد از طریق تلفن همراه شما را دنبال می کنند، 
الزم اس��ت تا تمرکز اصلی خود را به این بخ��ش معطوف کنید. این امر در 
حالی است که بدون در اختیار داشتن این اطالعات، شما ممکن است وقت 
و هزینه خود را برای سایر موارد نظیر کامپیوترهای خانگی صرف کنید که 

بدون شک بیشترین نتیجه ممکن را به همراه نخواهد داشت. 
۳۶-به نیازهای خاص مخاطبان خود توجه کنید 

این امر خود می تواند به تمایزی بزرگ در برابر سایرین تبدیل شود. برای 
مث��ال در صورتی که در زمینه تولید اس��پری های رنگی فعالیت دارید، قرار 
دادن ماس��ک در کنار محصول برای آن دس��ته از مشتریان که از مشکالت 
تنفسی رنج می برند، اگرچه اقدامی ساده محسوب می شود با این حال تاثیر 

عمیقی را بر روی آنها و اطرافیان شان خواهد داشت.
۳۷-برنامه های تلویزیونی مورد عالقه آنها را بیابید 

این امر باعث خواهد شد تا شما تبلیغات خود را در زمانی انجام دهید که 
ش��انس دیده ش��دن در باالترین حد خود قرار دارد. در این رابطه می-توان 
ب��ا توجه به نوع ماهیت برنامه ها، می توان به نوع عالیق مخاطبان آن نیز پی 
ب��رد. به همین خاطر نباید خود را به گردآوری آمار از طریق اقداماتی نظیر 

پرسشنامه محدود دانست. 
۳8-سلیقه نوشتاری افراد را شناسایی کنید 

بدون شک مخاطبان شما به چند دسته کلی با سلیقه-های تقریبا یکسان 
تقسیم می شوند که الزم است تا به نوع مطالب مورد عالقه آنها توجه داشته 
باشید. این امر باعث خواهد شد تا محتواهایی را ایجاد و یا بازنشر کنید که 

کامال تاثیرگذار است. 
۳9-بیابید که چه دالیلی باعث ش��ده است تا سایت-های دیگر جذابیت 

باالتری را برای مخاطبان و یا جامعه هدف شما داشته باشد
این امر که بدانید جامعه هدف شما بیشتر از چه سایت ها و یا صفحه هایی 
در ش��بکه های مج��ازی بازدید می کنند، باعث خواهد ش��د تا با تحلیل نوع 
رفتار آنها، به بهبود سطح خود کمک کنید. فراموش نکنید که مارکتینگ و 
برندینگ امروزه با دنیای اینترنت ارتباط بس��یار نزدیکی را پیدا کرده است. 

به همین خاطر نیز نباید از اهمیت و تاثیر آن غافل شد. 
۴0-نوع فعالیت افراد در شبکه های اجتماعی را رصد کنید 

این امر به معنای دخالت در تمامی فعالیت ها و حریم شخصی افراد نبوده 
و تنها به این امر اشاره دارد که شما با تحلیل صفحه هایی که مخاطبان شما 

دنبال کرده اند، به آگاهی بیشتری از آنها دست پیدا کنید. 
ادامه دارد ...
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در عصر دیجیتال محتوا نقش بس��یار مهمی در بازاریابی ایفا می کند. بسیاری از 
افراد، سازمان های دولتی و برندها در سراسر دنیا در تالش برای استفاده هرچه بهتر 

از قالب های بهتر محتوایی به منظور جلب نظر مخاطب هدف شان هستند. 
حض��ور بازاریابی محتوایی به عنوان برترین الگوی بازاریابی در عصر کنونی جای 
تعجب ندارد. در این میان حتی کس��ب و کارهای حوزه B2B نیز بهره بس��یاری از 
چنین الگوی بازاریابی می برند. به گزارش موسس��ه بازاریابی محتوایی، 91درصد از 
برندهای فعال در زمینه B2B از بازاریابی محتوایی برای جذب مش��تری و تعامل 
با آنها اس��تفاده می کنن��د. نکته جالب اینکه همان پژوه��ش بیانگر موفقیت فقط 
2۳درصد از برندها در اس��تفاده از بازاریابی محتوایی است. البته از این میان بخش 
زیادی فقط به حداقل موفقیت ممکن دست می یابند. به این ترتیب در مصاحبه با 
صاحبان کسب و کار ۵۳درصد از آنها بازاریابی محتوایی را فقط تا حدودی تاثیرگذار 

ارزیابی کرده اند. 
بدون تردید عدم نتیجه بخش��ی مطلوب بازاریابی محتوایی باید ریشه در ماهیت 
این الگو یا نحوه اجرای آن داشته باشد. به نظر بسیاری از کارشناس ها دلیل اصلی 
شکس��ت کمپین های این الگو ناتوانی در زمینه اجرای درس��ت شیوه های بازاریابی 
اس��ت. به این ترتیب در مقاله حاضر هدف اصلی من بررسی دالیل اصلی شکست 
کمپین های بازاریابی محتوایی است. به منظور سهولت در مطالعه دالیل مورد نظر 

به هشت بخش مجزا تقسیم شده است. 
۱. گوش ندادن به مخاطب هدف

پیش از هر نکته دیگری باید از عدم تولید محتوا بدون تعیین هدف و نشانه مطلوب 
اطمینان حاصل کرد. موفقیت هر کمپین بازاریابی بیش از هر چیزی بس��تگی به 
یافتن افراد مناسب و سپس تولید محتوای تاثیرگذار دارد. وقتی ما افراد موردنظرمان 
را پیدا می کنیم، این امر تاثیر انکارناپذیری بر روی فرآیند تولید محتوا خواهد داشت. 
به عبارت بهتر، ما ویژگی ها و خواسته های مخاطب را در فرآیند تولید محتوا لحاظ 
خواهیم کرد. به بیان اندی زیمرمن، مدیر بخش فنی ش��رکت Evergage، اشتباه 
بسیاری از بازاریاب ها بی توجهی به مخاطب است: »امروزه بسیاری از بازاریاب ها فقط 
ب��رای تولید محتوا اقدام به خلق کمپین ه��ای بازاریابی می کنند.« به عقیده اندی، 
بس��یاری از بازاریاب ها در عمل توجهی به نحوه تاثیرگذاری محتوای خود بر روی 
مخاطب هدف ندارند. به همین دلیل نیز محتوای آنها در عمل تاثیر مورد انتظار را به 
بار نمی آورد. در این میان حتی اگر محتوای ما بهترین کیفیت را نیز داشته باشد، در 
زمان مناسب در اختیار مخاطب قرار نخواهد گرفت. منظور زیمرمن از عدم مشاهده 
محتوا در زمان مناس��ب از سوی مخاطب اندکی پیچیده است: »وقتی ما محتوای 
مناسب برای مخاطب هدف مان تولید نکنیم، آنها عالقه ای به مشاهده اش نخواهند 
داشت. به این ترتیب محتوای بازاریابی ما به دست مخاطب های دیگر می افتد. بدون 
تردید ای��ن فرآیند تاثیر چندانی بر روی تحقق اه��داف موردنظر برندمان نخواهد 
داش��ت.« آنچه در اینج��ا از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، تولید محتوای مرتبط 
با س��لیقه و نیاز مخاطب مان خواه��د بود. در غیر این صورت امکان دس��تیابی به 

موفقیت های موردنظر از سوی ما وجود نخواهد داشت. 
اگرچ��ه تولید محتوای بازاریابی براس��اس طبقه بندی آنه��ا در قالب موضوعات 
مختلف بسیار وقتگیر و کسل کننده است، اما ضرورت باالیی دارد. به بیان زیمرمن: 
»این فرآیند به کار ما نظم و ترتیب خاصی می دهد.« وقتی محتوای ما براساس نیاز 
مخاطب و در قالب دسته بندی های صحیح تولید شود، بیشتر مورد توجه قرار خواهد 

گرفت. به این ترتیب نتیجه بخشی مورد انتظامان نیز پدید می آید. 
فروش بیش از اندازه در کمپین های بازاریابی  .2

اطمینان از تولید محتوا برای تمام طول تعامل مخاطب با برندمان ضروری است. 
یکی از اش��تباه های بزرگ برندها در زمینه تولید محتوای بازاریابی تمرکز صرف بر 
روی فروش هرچه بیش��تر محصوالت ش��ان به مخاطب هدف است. این امر موجب 
دلس��ردی مخاطب از ما خواهد ش��د. الکس بیرکت، مسئول ارشد بخش مدیریت 
توسعه بازاریابی در موسس��ه HubSpot، تمرکز بیش از اندازه بازاریاب ها بر روی 
فروش محصوالت آن هم به شیوه ای دشوار را ایراد اصلی در اجرای الگوی بازاریابی 
محتوایی می داند: »امروزه بسیاری از برندهای کوچک در تالش برای سرمایه گذاری 
عظیم بر روی بخش بازاریابی هستند. این فرآیند با اندازه و توانایی چنین کسب و 

کارهایی در تضاد قرار دارد. به این ترتیب در عمل موجب ناکامی آنها خواهد شد.« 
اش��تباه برندها و به ویژه کس��ب و کارهای کوچک صرف تولید محتوا برای فروش 

بیشتر است. این امر از تاثیرگذاری محتوای بازاریابی به شدت کم می کند. 
بس��یاری از محتوای بازاریابی تاثیرگذار به جای تمرکز بر روی فروش بیش��تر به 
معرفی بخش های مختلف ش��رکت یا نمایش شیوه حمایت از مشتریان می پردازد. 
نکته مهم در اینجا آگاهی از تمام دامنه های تحت پوشش بازاریابی محتوایی است. 
ب��ه این ترتیب دیگر فقط بر روی بخش ف��روش تمرکز نخواهیم کرد. هنگامی که 
برنده��ا به تمام بخش های خود توجه کنند، مخاطب انگیزه و تمایل بیش��تری به 
مش��اهده کمپین های آنها خواهد داش��ت. به بیان بیرکت مهم ترین اشتباه برندها 
تمرکز صرف بر روی فروش است، بنابراین هدف ما باید فاصله گیری از چنین فرآیند 
نامناسبی باشد. فقط در این صورت امکان جلب توجه مخاطب هدف برندمان فراهم 

می شود. 
3. ناتوانی در فروش محصوالت

به عقیده بیرک��ت، اگرچه مرکز صرف بر روی فروش هرچه بیش��تر محصوالت 
خطرن��اک اس��ت، اما بی توجهی ب��ه آن نیز دردسرس��از خواهد بود: »بس��یاری از 
بازاریاب ه��ای محتوایی فقط به آشناس��ازی مخاطب با برند موردنظرش��ان توجه 
دارند.« به این ترتیب کمپین های چنین بازاریاب هایی فرصت مناسبی برای آشنایی 
مخاطب با برندمان را فراهم می سازد. با این حال از نقطه نظر فروش هیچ دستاوردی 
برای برندها در پی ندارد. بیرکت چنین بازاریاب هایی را دچار ترس شدید از تالش 
برای فروش و ناامیدسازی مخاطب می داند. این امر موجب عدم تمایل بازاریاب ها به 

تالش برای فروش محصوالت می شود. 
به عقیده بیرکت، آگاهی از هدف اصلی فرآیند بازاریابی به غلبه بر چنین ترسی 
کمک خواهد کرد. هدف اصلی از بازاریابی فروش محصوالت بیشتر است، بنابراین 
ما باید بر ترس مان از فروش غلبه کنیم. در غیر این صورت توان ادامه کار به عنوان 

بازاریاب محتوایی را نخواهیم داشت. 
4. فقدان استراتژی محتوایی

پیش از انتش��ار بس��ته محتوایی ما باید شناخت مناس��بی از مخاطب هدف مان 
داش��ته باشیم. همچنین آگاهی از کلیدواژه های موردنیاز و نحوه قالب بندی محتوا 
نیز ض��روری خواهد بود. کری��س مکانیکس، مدیرعامل موسس��ه وب مکانیکس، 
اظهارنظ��ر جالبی در این زمینه دارد: »یکی از بزرگترین اش��تباهاتی که در زمینه 
بازاریابی محتوایی وجود دارد، تولید چشم بسته محتواست.« بسیاری از بازاریاب های 
محتوایی اقدام به تولید کمپین و محتواهای بسیار زیادی می کنند، با این حال در 
پایان دس��تاورد قابل ذکری قابل مش��اهده نیس��ت. دلیل این امر فقدان استراتژی 

محتوایی در کار آنهاست. 
به بیان مکانیکس: »شما باید کارتان را با یک استراتژی سازمان یافته و تالش برای 
ساماندهی به سایر بخش های بازاریابی شرکت براساس آن شروع کنید. به نظر من 
پیش از قلم و کاغذ دست گرفتن و نگارش محتوا باید به دنبال یافتن کلیدواژه های 
ضروری برای اس��تراتژی بازاریابی محتوایی برندمان باش��یم.« متاسفانه بسیاری از 
بازاریاب ها طراحی کمپین بازاریابی را کاری س��اده و بدون نیاز به اختصاص زمان 
کافی می دانند. در واقعیت، طراحی اس��تراتژی بازاریابی شاید تا شش ماه نیز طول 
بکش��د، بنابراین هرگونه عجله ای در این مرحله کیفیت تمام فرآیند بازاریابی ما را 
تحت تاثیر قرار خواهد داد. استفاده از کلیدواژه های مهم عامل مورد تاکید مکانیکس 
ب��رای موفقیت هر کمپین بازاریابی اس��ت. کلیدواژه ها رص��د نمایش مطالب ما در 
رتبه های بهتر جس��ت وجوی اینترنتی کاربران را فراه��م می کند. این امر به دلیل 
الگوریتم خاص موتورهای جست وجو برای طبقه بندی مطالب است. به این ترتیب 

محتوای ما برای دامنه هرچه وسیع تری از مخاطب هدف به نمایش درمی آید. 
5. ناتوانی در زمینه کنار گذاشتن محتوایی خاص

چرخه زندگی محتوای ما پس از زدن دکمه انتشار نباید پایان یابد. بلکه برعکس، 
انتشار یک محتوا شروع فرآیند زندگی آن محسوب می شود. به بیان زیمرمن: »اگر 
ش��ما در پی بازآفرینی معنای محتوای تان نباش��ید، پول و زمان خود را به گونه ای 

هوشمندانه سرمایه گذاری نکرده اید.« 
اگر ش��ما الگوی بازاریابی مد نظر مکانیکس را دنبال کنید، امکان بازگش��ت به 
محتواه��ای قبلی برندمان و جمع بندی آنها برای تولید محتوایی تازه وجود خواهد 
داشت. به این ترتیب با معنابخشی دوباره به برخی از محتوای قدیمی برندمان بدون 
صرف هزینه بیش��تر محتوای جذاب و کاربردی تولید کرده ایم. به عالوه، هر برندی 

ام��کان بازآفرینی انفرادی محتواهای خ��ود را نیز دارد. در این فرآیند باید تغییرات 
محیط کسب و کار، سلیقه و نیاز مخاطب را مدنظر داشت. به این ترتیب محتوای 

قدیمی ما دوباره به عرصه بازاریابی و تبلیغات باز می گردد. 
اگرچه زیمرمن و مکانیکس بر روی بازآفرینی دوباره محتوای قدیمی تاکید دارند، 
اما بریکت به آن چندان خوش��بین نیست. به عقیده وی: »بازآفرینی دوباره محتوا 
در بیش��تر مواقع ایجاد سر و صدا برای هیچ است. اگرچه در بسیاری از موارد تاثیر 
انکارناپذیری نیز همراه خود دارد، با این حال تمرکز بیش از اندازه بر روی آن موجب 
گمراهی تیم بازاریابی برندمان می شود.« توصیه بیرکت بازآفرینی محتوای قدیمی 

به صورت هوشمندانه و عدم اتکای بیش از حد بر روی آن است. 
6. عدم استفاده از آخرین ابزارهای موجود

تکنولوژی بازاریابی به تنهایی از ما تولیدکنندگان برتر محتوا نمی س��ازد، با این 
حال کمک آن به تولید بهینه محتوا انکارناپذیر است. در این بخش بیرکت توصیه 
جالبی دارد: »اس��تفاده از مزیت ب��ه روزترین ابزارها در ح��وزه بازاریابی که امکان 
بهره مندی از تحلیل ها و فعالیت های خودکار هوش مصنوعی را به ما می دهد، امتیاز 
بزرگی برای بازاریاب ها محس��وب می شود.« امروزه بسیاری از فرآیندهای زمانبر و 
دش��وار عرص��ه بازاریابی به کمک هوش مصنوعی در کمتری��ن زمان ممکن انجام 
می ش��ود. به این ترتیب افراد امکان توجه به عرصه های مهم تر بازاریابی را خواهند 
داشت. این امر نیاز برندها به استفاده از شمار باالیی از نیروی کار در بخش بازاریابی 
را کاهش می دهد. به این ترتیب بودجه بیشتری برای توسعه سایر بخش های شرکت 
باقی می ماند. به عقیده زیمرمن استفاده از ابزارهای دارای هوش مصنوعی در زمینه 
بازاریابی س��طح تعامل با مش��تریان را وارد مرحله ای تازه می کند. به عالوه، فرآیند 

جذب مشتریان تازه نیز با سهولت بیشتری طی خواهد شد. 
استفاده از آخرین ابزارهای دنیای تکنولوژی آینده عرصه بازاریابی است. هر برندی 
که تمایل به اس��تفاده از این ابزارها و تکنولوژی های جدید نداشته باشد، به تدریج 
از دنیای کس��ب و کار و بازاریابی کنار خواهد رفت، بنابراین همه برندها باید آماده 

استفاده هرچه بهتر از ابزارهای تازه باشند. 
7. فقدان برنامه فروش منسجم

همانطور که پیاژه اونیل در کنفرانس سیتکور 2019 بیان کرد، داشتن برنامه ای 
منس��جم برای جلب نظر مش��تریان و تاثیرگذاری بر روی تصمیم گیری خریدشان 
اهمیت فوق العاده ای دارد، با این حال همچنان بسیاری از مدیران برندها نسبت به 
تدوین چنین برنامه دقیقی بی توجه هستند. این امر تا حدودی ناشی از ترس آنها 

برای سرمایه گذاری در این بخش و ترک الگوهای قدیمی فروش شان است. 
از نقطه نظر بازاریابی محتوایی مهم ترین عامل تاثیرگذاری بر روی تصمیم گیری 
خرید مش��تریان از طریق تولید محتوا امکانپذیر است. به هنگام تولید محتوا توجه 
به سلیقه و مشخصات گروه های متنوع مش��تریان برندمان ضروری خواهد بود. به 
ای��ن ترتیب ما فرصت کافی برای تاثیرگذاری بر روی آنها به صورت غیرمس��تقیم 
را خواهیم داش��ت. بدون تردید امروزه دیگر کمتر مخاطبی عالقه مند به مش��اهده 
محتوای بازاریابی مس��تقیم در زمینه فروش است، بنابراین باید به سوی شیوه های 
کمتر مس��تقیم حرکت کنیم. تدوین یک برنامه منسجم فروش امکان دستیابی به 

این هدف را فراهم خواهد کرد. 
8. هنوز به اندازه کافی تالش نکرده اید

مطالعه ای از س��وی موسس��ه بازاریابی محتوایی، که پیش از این در مقاله بدان 
اشاره شد، بیانگر افزایش نرخ موفقیت برندها در زمینه بازاریابی محتوایی به موازات 
افزایش مهارت ش��ان در این زمینه اس��ت. به بیانی دیگر، شاید زمان ارزیابی میزان 
موفقیت و پیشرفت ما در زمینه بازاریابی فرا رسیده باشد. آیا برند شما بیش از یک 
س��ال در زمینه تولید محتوای بازاریابی فعالیت دارد؟ آیا تا به حال در ش��بکه های 
اجتماعی نظیر اینس��تاگرام و توییتر فعالیت بازاریابی داش��ته اید؟ در صورت مثبت 
بودن پاس��خ  زمان ارزیابی میزان پیشرفت برندتان در زمینه بازاریابی محتوایی فرا 
رسیده است. به طور معمول ارزیابی وضعیت بازاریابی برندمان از سوی تیم بازاریابی 
صورت می گیرد، با این حال همکاری با آژانس های معتبر برای افزایش اعتبار یافته ها 
اق��دام منطقی خواهد بود.  اگر پس از ارزیابی وضعی��ت بازاریابی برندتان به نتایج 
مثبتی نرس��یدید، باید تالش بیش��تری برای تحقق اهداف تان و افزایش مهارت در 
زمینه بازاریابی نش��ان دهید. این به معنای عدم تالش کافی از سوی برندتان تا به 

حال است، بنابراین باید تالش بیشتری از خود نشان دهید. 
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6 تکنیک بازاریابی قدیمی که باید کنار 
گذاشته شوند

بازاریابی امری پیچیده است. با وجود تکنیک های زیادی که وجود 
دارد، چط��ور می توانید مخاطبین خود را پیدا کرده و با آنها ارتباط 

برقرار کنید؟ ابتدا باید بدانید چه کارهایی را نباید انجام دهید.
اگ��ر بازاریاب هس��تید باید بدانید که ایجاد ی��ک تصور و ذهنیت 
خوب در ذهن مشتری کار سختی است، ولی ایجاد ذهنیت بد واقعا 
آسان اس��ت. در ادامه، شش تکنیک بازاریابی را مطرح می کنیم که 
مربوط به گذشته هستند و در زمان حال نباید از آنها استفاده کنیم:

۱- تالش برای خدمت گروهی به افراد:
هر کس��ی یک ش��خصیت منحصر به فرد دارد و شما باید به این 
حقیقت توجه داشته باشید. در گذشته چیزی به اسم شخصی سازی 
وج��ود نداش��ت. اگر قب��ال داده های مرب��وط به مش��تریان خود را 
جم��ع آوری نک��رده  و در تالش ه��ای بازاریابی خ��ود از آن داده ها 
اس��تفاده نکرده اید، اکنون وقتش رسیده که این کار را انجام دهید. 
دیگر انجام کارهای حداقلی مثل اشاره به نام کوچک افراد در ایمیل 

تبلیغاتی کفایت نمی کند.
2-بازاریابی چاپی:

اگر یک سازمان یا گروه، بروشوری را به خانه  شما بیندازد آیا آن 
را می خوانید؟ احتماال نه...

به همین خاطر کارشناس��ان س��عی می کنند از بروشورها و سایر 
تکنیک ه��ای بازاریابی کاغذی دوری کنن��د. بازاریابی چاپی، کاری 
گران قیمت، زمان بر و معموال بی اثر اس��ت. از س��وی دیگر، بازاریابی 

دیجیتال می تواند سریع، موثر و کم هزینه باشد.
3.تولیدات ویدئویی نامناسب:

ویدئوهای��ی با محتوای مربوط به بورس و س��هام، کلمات تجاری 
مبهم و موسیقی پس زمینه  امیدوارکننده، بیش از حد تولید شده و 
دیگر قدیمی شده اند. اگر مشتریان تان ویدئوهای شما را ببینند باید 
ارزش واقع��ی محتوا را درک کنند، در غیر این  صورت ش��ما را رها 

کرده و به دنبال جای دیگری خواهند رفت.
 » بازاریاب��ی ایمیلی روش��ی س��ریع، کم هزین��ه و قابل مدیریت 
برای دس��تیابی ب��ه مش��تریان جدید و حف��ظ مش��تریان موجود 

است«  
4- ایجاد رسانه های اجتماعی صرفا تبلیغاتی:

اگ��ر از رس��انه اجتماعی فقط ب��رای تبلیغات اس��تفاده کنید به 
راحتی مش��تریان خود را از دست خواهید داد. مطمئنا بازاریابی در 
رس��انه های اجتماعی موفقیت آمیز است، ولی هرگز نباید تنها هدف 

شما از فعالیت در آنها درآمدزایی باشد.
مش��تریان، برندهایی را که در رسانه های اجتماعی بیش از حد به 
تبلیغ می پردازند رها می کنند. قبل از اینکه به فکر تبلیغ در رس��انه 
باش��ید، فکر کنید ببینید چطور می توانید از آن برای ایجاد تعامل با 

مشتریان و افزایش طرفداران برند خود استفاده کنید.
 5-دور شدن از ایمیل:

برخ��ی افراد فک��ر می کنن��د بازاریابی ایمیلی دیگ��ر از بین رفته 
ولی هنوز این اتفاق نیفتاده اس��ت. به عنوان مالک کس��ب و کار در 
زمان حال، اجازه ندهید رس��انه های اجتماعی ش��ما را فریب دهند. 
بازاریاب��ی ایمیلی هنوز از بین نرفته اس��ت.  بدون ش��ک بازاریابی 
محصوالت یا خدمات توسط ایمیل می تواند روشی سریع، کم هزینه 
و قابل مدیریت برای دس��تیابی به مشتریان جدید و حفظ مشتریان 

موجود باشد.
6-فراتر نرفتن از اصول پایه:

احتماال برای بررس��ی تالش های بازاریابی خود از تجزیه و تحلیل 
استفاده می کنید، اما هنوز تکنیک ها و معیارهای زیادی وجود دارند 
که هنوز به خوبی از آنها استفاده نمی کنید. بازاریابی دیجیتال دائما 
در حال تغییر اس��ت، یعنی می توانید نسبت به گذشته، تحلیل های 
بیشتری را در استراتژی بازاریابی خود بگنجانید. ممکن است بر این 
باور باش��ید که معیارهای فعلی شما خوب هستند، ولی از این بهتر 
هم می توانند باش��ند. هرچه بیشتر به مطالعه  تحلیل ها پرداخته و از 
آنها استفاده کنید، بازگشت سرمایه )ROI( شما بهتر خواهد شد.

هرچن��د  تاکتیک ه��ای بازاریابی قدیمی همیش��ه ب��ه ضرر برند 
ش��ما نیس��تند ولی قطعا امروزه کمک چندانی ه��م نخواهند کرد. 
خوش��بختانه با یک طرح بازاریابی مش��خص، تاکتیک های به روز و 
مقداری خالقیت، می توانید خواسته های مشتریان را تامین کنید و 

همزمان، میزان سودآوری خود را بهبود ببخشید.
entrepreneur/modirinfo  :منبع
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 تمرینی برای برانگیختن نوآوری
در تیم های کاری

تمری��ن »دفترچه  تغییر« گام س��اده ای در جهت القای فرهنگ خالقیت، 
رشد و نوآوری است که تیم یا سازمان شما به شدت به آن نیاز دارد.

کس��ب وکار ش��ما به آن نیاز دارد، ش��ما از کارمندان تان آن را درخواست 
می کنید، برای ارائه  آن مشوق در نظر می گیرید، اما در پایان، آیا واقعاً چیزی 
عایدتان می ش��ود؟ بله، درباره  نوآوری صحبت می کنی��م. یکی از مهم ترین 
دغدغه ه��ای مدیران عامل در نظرس��نجی س��ال 2018، »ایجاد مدل های 

کسب وکار جدید برای انطباق با تکنولوژی های تحول آفرین« بوده است.
متاسفانه بسیاری از ش��رکت ها، حتی آنهایی که دارای تاریخچه و قدمت 
در نوآوری هس��تند، برای همگامی با س��رعت فزاینده ی تغییرات در صنایع 
خود تقال می کنند. برای مثال پاییز س��ال گذش��ته اس��تارباکس، سازمانی 
ک��ه عموماً به چابکی، آینده نگری و نوگرایی ش��هره اس��ت، اعالم کرد قصد 
تجدیدس��اختار دارد و کوین جانس��ون، مدیرعامل آن بر نی��از به »افزایش 
س��رعت نوآوری« تأکید کرد. ش��رکت های ریش��ه دار، در نوآوری به دالیل 
مختلف مش��کل دارند؛ از جمله س��اختارهای ایزوله، اس��تراتژی های فازی، 
اس��تعدادها و منابع مال��ی ناکافی. عوام��ل »نرم« نیز نقش ایف��ا می کنند؛ 
به عنوان مثال، فرهنگ تیمی یا سازمانی که به کارکنان زمان و فضای مورد 
نی��از برای تفک��ر خالق را نمی دهد. رهبران مؤثر چگون��ه بر این موانع غلبه 
می کنند؟ سیدنی فینکلشتاین، نویسنده  مقاله، طی یک دهه  گذشته رهبران 
خالق را مورد مطالعه قرار داده است؛ افرادی مانند جورج لوکاس، کارگردان 
سینما، ژولین رابرتسون مدیر صندوق مالی، رالف لورن، طراح مد، که نه تنها 
خودش��ان نوآوری داشته  اند، بلکه محیط کاری مناسب برای نوآوری دیگران 

را نیز ایجاد کرده اند. او می گوید:
هنگامی ک��ه به رهبران مش��اوره می دهم که چگونه برخ��ی از رفتارهای 
نوآوران��ه  خ��ود را به سازمان ش��ان وارد کنن��د، تأکید می کن��م که کوچک 
ش��روع کردن بهتر اس��ت و یکی از اولین ابزارهایی ک��ه توصیه می کنم، یک 

تمرین گروهی است: من آن  را »دفترچه  تغییر« می نامم.
روش ذکرش��ده به این ش��کل کار می کند: در جلسه  بعدی تیم خود، یک 
دفترچه یادداش��ت بردارید و صفحات آن  را به س��ه ستون تقسیم کنید. هر 

یک مربوط به یک سؤال در زمینه  نوآوری است:
1- »روش فعلی / فرمول موفقیت / روش��ی که ما همیشه در سازمان مان 
کارها را انجام داده ایم، چیس��ت؟« افکار خود را به همراه باورهای کلیدی یا 
مفروضات زیربنایی آن روش، در ستون سمت چپ قرار دهید، سپس به هر 
یک از آنها با دید انتقادی بنگرید و از خودتان بپرسید که آیا موردی از آنها 

در شرف قدیمی یا منسوخ شدن هستند.
2- »چ��ه تحوالت ب��ازار، نیروهای خارجی یا فناوری هایی ممکن اس��ت 
عناص��ر وضعیت موجود م��ا را تهدید کند؟« این  موارد را در س��تون میانی 

فهرست کنید.
۳- »ما چه کاری می توانیم در مورد این تحوالت قریب الوقوع شناسایی شده 
انجام دهیم؟« برای هر یک از آنها از س��تون س��مت راس��ت جهت اشاره به 
اقدامات پیشگیرانه اس��تفاده کنید. گاهی اوقات شما می خواهید یک روش 
موج��ود را اص��الح کنید تا آن  را مقاوم به تغیی��رات پیرامونی کنید و گاهی 

اوقات الزم است آن  روش را به کل رها کرده و از ابتدا شروع کنید.
ب��ا تکرار تمری��ن دفترچه  تغییر، متوجه می ش��وید که اعضای تیم ش��ما 
به راحت��ی می توانند ایده های جدید را کاوش کنن��د؛ از جمله ایده هایی که 
با وضعیت موجود تناقض دارن��د. همچنین راحت تر می توانند اقدامات الزم 
را ب��رای مقابله با تغییرات پیش رو، پیش از آنکه آنها را غافل گیر کند، انجام 
دهن��د. تمرین را فقط یک بار انج��ام ندهید و آن را فراموش کنید، تمرین را 
به بخش منظمی از گردش کار تیم خود تبدیل کنید. در جلسه  هفتگی تیم 
خود 1۵ دقیقه به انجام تمرین اختصاص دهید، هر هفته یک صفحه جدید 
از دفترچه را پر کنید. اختالالت احتمالی که در گذشته شناسایی کرده اید را 

به خودتان یادآوری کنید و سپس روی موارد جدید کار کنید.
با گذش��ت زمان تیم ش��ما مهارت بیشتری در این تمرین به دست خواهد 
آورد. با توجه به ماهیت س��اختار یافته این گفت وگوها، تغییر، کمتر ترسناک 
به نظر خواهد رس��ید و اعضای تیم به گفت وگوکردن درباره اختالف نظرات 
و مس��ائل س��خت عادت خواهند کرد. همچنین می توانی��د اعضای گروه را 
به دورش��دن از نگرانی های روزانه و تمرک��ز روی تصویر بزرگ عادت دهید. 
ش��ما به آنها در درونی س��ازی این مفهوم که تغییر )نه سکون و ثبات(، یک 
ویژگی اساس��ی کسب وکار اس��ت، کمک کنید؛ در نهایت این حساسیت به 

همه  کارهایی که انجام می دهند، رنگ و بو خواهد بخشید.
تیم ها و س��ازمان ها به آس��انی می توانند به تله  الگ��وی واکنش به تغییر 
بیفتند، اما چرا ش��ما نتوانید یکی از نمونه های تهاجمی و پیش فعال باشید؟ 
از نمونه ه��ای رهبران بزرگ دنیا پی��روی کنید و گام مهمی در جهت القای 
فرهنگ خالقیت، رش��د و نوآوری بردارید که تیم یا س��ازمان شما به شدت 

به آن نیاز دارد.
HBR/zoomit :منبع
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نیمه نخست سال 2019 دیگر به تاریخ پیوسته است. تا به اینجا سال 
2019 برای کس��ب و کارهای کوچک بس��یار مناسب ارزیابی می شود. 
شرایط اقتصادی در بسیاری از نقاط جهان به سود شرکت های محلی و 
کوچک در جریان است. با این حال هنوز هم برندهای کوچک و محلی 

با مسائل و مشکالت مختلفی مواجه هستند. 
در ادامه س��ال جاری برندهای کوچک با چالش های بسیار زیادی در 
زمینه حفظ دستاوردهای نیمه نخست سال مواجه خواهند بود، بنابراین 
اج��ازه دهید به بررس��ی برخی از مهم ترین چالش ها و مش��کالت پیش 

روی کسب و کارهای کوچک بپردازیم. 
۱. جست وجو برای نیروی کار ماهر و ارزان قیمت

در سراس��ر تاریخ کاری ایاالت متحده کس��ب و کارها در تالش برای 
جذب بهترین افراد به شرکت شان بوده اند. از خالل همین نکته اهمیت 
س��رمایه گذاری بر روی نیروی کار فعلی ش��رکت نمایان می شود. تغییر 
مداوم نیروی کار ش��رکت و تالش برای استخدام کارمندان تازه همیشه 
مانعی بر سر راه توسعه سریع برندها به حساب می آید. این امر مشکالتی 
نظیر کاهش س��طح تولید و بازدهی ش��رکت را در پی دارد. وقتی یک 
ش��رکت با مش��کل حاد در زمینه آموزش��ی کارمندان و ترغیب شان به 
مان��دن مواجه اس��ت، هزینه های اس��تخدامی به ص��ورت تصاعدی باال 
خواهد رفت. زمان و بودجه موردنیاز برای یافتن نیروی کار مناس��ب از 
یکس��و و مشکالت هماهنگی مهارت باال با بودجه محدود از سوی دیگر 
کار را برای صاحبان کس��ب و کارهای کوچک دشوار می کند. به عالوه، 
وقتی نیروی کار تازه اس��تخدام می کنیم، هزینه آموزش آنها بسیار باال 
خواهد بود. این امر در صورت تمایل کارمندان فعلی شرکت به همکاری 

بلندمدت با برندمان کاهش چشمگیری خواهد یافت. 
2. مقررات دولتی و تاثیر آن بر کسب و کارهای کوچک

کس��ب و کارهای کوچک بیشترین تاثیر را از مقررات دولتی دریافت 
می کنن��د. به ای��ن ترتیب هرگونه تغییر اعمالی از س��وی دولت بر روی 
بازار نخست کسب و کارهای کوچک را متاثر خواهد کرد. اتاق بازرگانی 
ای��االت متحده آمریکا در یک پژوهش کارب��ردی به تاثیر منفی قوانین 
دس��ت و پا گیر دولتی بر روی رش��د و توسعه کسب و کارهای کوچک 
دس��ت یافته است. به این ترتیب این کسب و کارها بیش از سایر موارد 

نیازمند حمایت و توجه دولت هستند. 

امروزه در ایاالت متحده مقررات ویژه هر ایاالت به طور مداوم در حال 
توس��عه اس��ت. تفاوت میان قوانین ایالت های مختلف در سراسر آمریکا 
موجب ایجاد مش��کل برای برندهای کوچک و بزرگ می ش��ود. در این 
میان کس��ب و کارهای کوچک به دلیل سطح پایین تر بودجه و توانایی 
اداری شان بیشترین ضربه را از تفاوت قوانین دریافت می کنند. براساس 
پیش بینی ها مق��ررات ایالتی به طور کلی هزینه ای معادل 1.9 تریلیون 
دالر ب��رای اقتصاد این کش��ور به همراه دارد. در نتیجه کاهش س��طح 
تولی��د، بهره وری و کارایی ش��رکت ها در صنای��ع مختلف امری طبیعی 
خواه��د بود. نکته جالب اینکه هزینه های کس��ب و کارهای کوچک 20 
برابر بیش��تر از س��ایر شرکت هاس��ت. در حالی که روند منطقی باید از 
کاهش هزینه برندهای کوچک در مقایس��ه ب��ا غول های ملی و جهانی 
حکایت داش��ته باشد. به این ترتیب بس��یاری از شرکت های کوچک با 

ادامه این روند در خطر ورشکستگی قرار خواهند گرفت. 
3. جنگ بر سر حداقل دستمزد

بدون تردید در کشورهای مختلف همچنان تالش برای افزایش سطح 
حداقل دس��تمزد ادامه خواهد داشت. برندهای مختلف به دلیل افزایش 
هزینه های تولید تمایل بسیار کمتری برای افزایش دستمزد نیروی کار 
از خود نش��ان می دهند. با این حس��اب درگیری و بحث های طوالنی بر 

سر این موضوع امری طبیعی خواهد بود. 
در هشتم جوالی سال جاری الیحه تعیین حداقل دستمزد معادل 1۵ 
دالر )در س��اعت( در مجلس نمایندگان ایاالت متحده به بحث گذاشته 
ش��د. نکته جالب اینکه اغلب اعض��ای جمهوریخواه اعالم موضع مخالف 
ب��ا این طرح کرده اند. به این ترتیب یکی از آخرین تالش های دولتی در 
س��ال 2019 برای افزایش حداقل دس��تمزد نیروی کار نیز با شکس��ت 
مواجه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری CNBC، تعداد دفعات تالش 
برای افزایش حداقل دستمزد در سال جاری بی سابقه محسوب می شود. 
نکته مهم در زمینه افزایش سطح دستمزد نیروی کار احتمال افزایش 
نرخ بیکاری اس��ت. به این ترتیب در بازار آمریکا اگر نرخ دستمزد فعلی 
افزایش یابد، انتظار بیکاری 1.۳میلیون شهروند می رود. به همین دلیل 
بسیاری از نمایندگان از هر دو حزب در تایید طرح های افزایش حداقل 
دس��تمزد با تردیدهای جدی مواجه هس��تند. ب��دون تردید وقتی نرخ 
بی��کاری افزایش یابد، نی��از به افزایش بودجه بخ��ش بیمه بیکاری نیز 
بیش��تر خواهد شد. همچنین س��طح کلی تولید و بهره وری بسیاری از 
ش��رکت ها نیز کاهش محسوسی می یابد. به این ترتیب پیش از هرگونه 
تالش برای افزایش س��طح حداقل دس��تمزد بای��د برنامه ریزی دقیقی 

ص��ورت گیرد. در غیر ای��ن صورت چنین اقدام به ظاه��ر مثبتی نتایج 
فاجعه بار اقتصادی به همراه خواهد داشت. 

4. نیاز به برنامه های آموزشی بیشتر
ه��ر برندی ب��ه منظور افزای��ش کیفیت عملک��رد کارمندانش به 
دوره های آموزش��ی نی��از دارد. وقتی دوره های آموزش��ی یک برند 
براس��اس برنامه ای دقیق طراحی ش��ود، دس��تیابی به اهداف مورد 
انتظار بسیار راحت تر خواهد ش��د. تاثیر تصمیم های دولتی در این 
بخش به طور قابل مالحظه ای باالس��ت. به این ترتیب یک تصمیم 
کارشناس��ی از س��وی نهادهای دولت��ی کمک زیادی به کس��ب و 
کارهای کوچک خواهد کرد. گاهی اوقات قوانین کش��وری یا ایالتی 
بیانگ��ر ضرورت اجرای دوره های آموزش��ی از س��وی ش��رکت های 
مختلف است. به لطف مساعدت های موجود در اغلب کشورها برای 
آموزش نیروی کار هزینه نهایی برای ش��رکت ها بسیار اندک خواهد 
ب��ود. این امر از نقطه نظ��ر برندهای کوچک دارای اهمیت اس��ت. 
به ه��ر حال آنها بودجه کمت��ری برای پرداختن ب��ه چنین اموری 
دارند. بدون تردید راه اندازی دوره های آموزشی در شرکت به معنای 
صرف نظر از بخش مش��خصی از ساعت کاری کارمندان خواهد بود. 
چنین امری برای برندهای کوچک دش��وارتر از سایر شرکت هاست. 
ب��ه همین دلیل گاهی اوقات کس��ب و کارهای کوچ��ک در زمینه 
تصمیم گیری برای برگزاری چنین دوره هایی با تردیدهای بس��یاری 
دس��ت و پنجه نرم می کنند. به ه��ر حال برگزاری چنین دوره هایی 
تاثی��ر انکارناپذیری بر روی به��ره وری و کیفی��ت کاری کارمندان 
دارد، بنابرای��ن تالش برای برگزاری چنین دوره هایی علی رغم تمام 

دشواری های آن مفید خواهد بود. 
چالش های همیشگی کسب و کارهای کوچک

برخی از چالش های موجود در بازار کس��ب و کار برای همه برندهای 
کوچک در طول چند سال آینده مهم خواهد بود. به عنوان مثال، وضع 
قوانین س��ختگیرانه تر در مورد حفاظت از محیط زیس��ت و مالیات های 
جانبی بیش��تر از جمله این چالش هاس��ت. بدون تردید کاهش س��طح 
درآمد ش��رکت ها در پی این مش��کالت موجب ناتوانی ش��ان در زمینه 
سرمایه گذاری بیشتر می شود. اگرچه چنین مشکالتی در سال های قبل 
نیز وجود داش��ته اس��ت، با این حال چالش های پیش رو پیچیده تر به 
نظر می رسد. با این همه به نظر من شرایط اقتصادی به طور کلی برای 

کسب و کارهای کوچک بسیار مطلوب است. 
forbes :منبع

چالش های آتی برندهای کوچک کدامند؟

بزرگترین مشکالت پیش روی کسب و کارهای کوچک

FirstLight Home به قلم: جف بویس کارآفرین و موسس برند
ترجمه: علی آل علی           
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تبریز - فالح: اســتاندار آذربایجان شــرقی گفت: تبریز و خطه 
آذربایجان، پنج شــنبه هفته جاری، میزبان دکتر روحانی، ریاست 

محترم جمهور و تعدادی از اعضای هیات دولت خواهد بود.
دکتر محمدرضا پورمحمدی با بیان اینکه تبریز و آذربایجان شرقی 
در روز پنج شنبه هفته جاری، میزبان دکتر روحانی، ریاست محترم 
جمهور و تعدادی از اعضای هیات دولت خواهد بود، اظهار داشت: در 
این ســفر که عمدتا برای افتتاح و بهره برداری از پروژه های مربوط 
به آب های مرزی انجام می شــود 3 پروژه مهم سد حاجیلرچای در 
شهرستان ورزقان با سرمایه گذاری 156 میلیارد تومان، بهره برداری 
از آب های ارس با سرمایه گذاری 350 میلیارد تومان و شبکه آبیاری 
سد خداآفرین با سرمایه گذاری بیش از 300 میلیارد تومان، افتتاح 

خواهد شد.
در بخش نیرو بیش از پنج هزار میلیارد تومان پروژه 

آماده افتتاح است
دکتر پورمحمدی ادامه داد: در حوزه نیرو عالوه بر این سه پروژه، فاز 
اول نیروگاه سیکل ترکیبی شهرستان هریس با ظرفیت 300 مگاوات 

و ظرفیت اســمی 500 مگاوات افتتاح می شود. در این پروژه، 210 
میلیارد تومان به صورت ریالی و 240 میلیون یورو نیز به صورت ارزی، 
سرمایه گذاری شده است که در بخش نیرو و در مجموع، بیش از پنج 

هزار میلیارد تومان پروژه برای افتتاح داریم.
وی ادامه داد: در حوزه عمرانی استان نیز 370 پروژه آماده افتتاح و 
قابل بهره برداری در استان وجود دارد که برای این پروژه ها نیز بیش 

از یک هزار و 300 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

هشت پروژه پاالیشگاهی افتتاح می شود
اســتاندار آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در 
بخش صنعت و معدن، هشت پروژه پاالیشگاهی و میراث فرهنگی و 
گردشگری نیز مجموعا 140 پروژه با سرمایه گذاری بیش از پنج هزار و 
500 میلیارد تومانی وجود دارد که امیدواریم بخش عمده این پروژه ها 

در سفر آتی دکتر روحانی به استان، افتتاح شود.
521 پروژه قابل افتتاح و بهره برداری هستند

پورمحمدی افزود: در مجموع، هشت هزار میلیارد تومان سرمایه 
گذاری ریالی و 240 میلیون یور سرمایه گذاری ارزی در قالب 521 
پروژه، قابل افتتاح و بهره برداری می باشند که بخشی از آن ها به دست 

رییس جمهور محترم افتتاح خواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد: ســفر ریاســت جمهوری و تعدادی از 
اعضای هیات دولت به اســتان، فرصت مغتنمی است که مشکالت 
استان را با این عزیزان در میان گذاشته و از نکته نظرات، مساعدت ها 
و راهنمایی های این عزیزان برای اعتالی هرچه بیشتر استان تالش 

کنیم.

ایالم  - هدی منصوری  : مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم گفت: 
پاالیشگاه گاز ایالم در سال گذشته در سایه تالش و کوشش مستمر 
پرسنل، سال مطلوبی را در بخش های مختلف تولید، تعالی، انضباط 
مالی، سالمت اداری، پژوهش و غیره تجربه نموده به نحوی که در بخش 
تولید به نسبت به دو سال قبل بیشترین پایداری و تحقق تولید را محقق 
ساخته است. به گزارش روابط عمومی، مهندس " شهریار داری پور" 
افزود: در سال گذشته این شرکت موفق به دریافت تقدیرنامه 5 ستاره 
سرآمدی و تعالی از شرکت ملی گاز، رتبه دوم سالمت اداری و رتبه اول 
پژوهش در بین پاالیشگاه های گاز کشور و همچنین در انضباط مالی 
موفق به کســب امتیاز مطلوب در صورتحساب های مالی حسابرسی 
شــده، پرداخت کلیه دیون قانونی از جمله مالیــات، ماده 50 تامین 
اجتماعی برای سنوات 88 تا ۹5، تحقق بند"ط" تبصره ۹ ماده واحده 
قانون بودجه ۹7 و غیره حاصل شــده است. وی اظهار داشت:اهداف 
راهبردی شرکت و مسیر دستیابی به آنها برای شرکت پاالیش گاز ایالم 
در نقشه اســتراتژی شرکت ترسیم شده که در این نقشه چشم انداز 
شرکت برای افق 1404 شرکت سرآمد پاالیش گاز کشور تعیین شده 
که برای رسیدن به آن، اهداف 24 گانه راهبردی و استراتژیک تعریف 
شده که این اهداف محوریت چهارگانه ماموریت شرکت یعنی پاالیش 
ایمن، پایدار، بهره ور و پاک و همچنین وجوه چهارگانه ســرآمدی و 
تعالی سازمانی یعنی جامعه و مشتری، فرآیندها، سرمایه های نامشهود 
و مالی را محقق می سازد. وی تصریح کرد: مهمترین اهداف عملیاتی 
شــرکت در ســال جاری را می توان به تولید پایدار و ایمن با ظرفیت 

حداکثری و رعایت کیفیت محصوالت اشــاره کرد که در کنار این امر 
نیز نگاه به توانمند سازی ساخت داخل و بهره جستن از تولیدکنندگان 
داخلی در سرلوحه کار خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: این شرکت در 
راستای رونق تولید، عالوه بر برنامه های تولید پایدار با حداکثر ظرفیت، 
با توجه و نگاه ویژه به بهره جستن از محصوالت شرکت های تولیدی 
داخل کشور،اثر مستقیم و بسزایی در رونق تولید برای تولید کنندگان 
داخلی رقم خواهد زد . وی ادامه داد: سال گذشته این شرکت 60 درصد 
خریدهای خود را از محل محصوالت تولید داخل کشور تامین نموده که 
تاثیر بسزایی در حمایت کاالی ایرانی داشته است. مدیر عامل شرکت 
پاالیش گاز ایالم گفت:  به منظور استمرار روند پایداری تولید در سال 
جاری برنامه های مدونی برای بهسازی و تعمیر تجهیزات پاالیشگاه در 
بازه زمانی تعمیرات اساسی در دستور کار قرار گرفته که در حال حاضر 
تعمیرات اساسی در شــرکت جاری است و امید است در نتیجه این 

فعالیت های مهم و اثرگذار امسال نیز بهتر از گذشته روند تولید مستمر 
و پایدار ادامه یابد. مهندس داری پور افزود: در مورد محصوالت شرکت 
و فروش آنها باید گفت که اصلی ترین محصول گاز شــهری است که 
به خط انتقال تزریق می شود محصوالت LPG و میعانات گازی نیز 
خوراک پتروشیمی ایالم اســت که امیدواریم با راه اندازی آن شرکت 
محصوالت به پتروشیمی مذکور ارسال شوند.  وی اظهار داشت: در حال 
حاضر این محصوالت با سختی فراوان به دیگر مبادی مصرف در سطح 
کشــور ارسال می شوند همچنین گوگرد پاستیلی از دیگر محصوالت 
پاالیشگاه است که سال گذشته نیمی از 60 هزار تن تولیدی به مصرف 
شرکت های داخل و نیم دیگر نیز به خارج از کشور صادر شده است. 
وی ادامه داد: در سال جاری برنامه هایی برای فروش برخط و اینترنتی 
گوگرد در دســت اقدام اســت که با تحقق آن، فروش این محصول با 
تسهیل بیشــتری برای خریداران همراه خواهد بود. وی تصریح کرد: 
ظرفیت اسمی پاالیشگاه گاز ایالم 6.8 میلیون متر مکعب در روز است 
که خوراک آن از مخزن گازی تنگ بیجار واقع در استان ایالم به فاصله 
40 کیلومتری پاالیشگاه تامین می شود.  مدیر عامل شرکت پاالیش 
گاز ایالم گفت: در مورد دستیابی به استانداردهای زیست محیطی در 
سال های گذشته اقدامات و پروژه های مهم در این شرکت از جمله 
احداث تصفیه خانه پساب صنعتی، حذف چاله سوزان، جنگل کاری 
فضای سبز پاالیشگاه چند برابر استاندارد، اجرای مدیریت پسماند، 
احداث جایگاه تفکیک پسماند، تحویل پسماندهای ویژه به شرکتهای 

مورد تایید سازمان محیط زیست و غیره انجام شده است.

تبریز - فالح: استاندار آذربایجان شرقی گفت: از تمامی نخبگان 
اســتان انتظار داریم اقشــار مختلف مردم را به حضور پررنگ در 
انتخابات امسال، تشــویق کنند. دکتر محمدرضا پورمحمدی در 
نشستی با نخبگان و احزاب شهرستان مراغه، افزود: ارتقای فرهنگ 
و توسعه هر جامعه ای با ارتقای فرهنگ و دانش، رابطه مستقیم دارد 
و از این رو هر جامعه ای که خواهان توسعه است باید به این دو مهم 
بیش از پیش توجه کند.  وی استفاده از ظرفیت ها، تغییر در نگرش 
و باور، مشارکت و مسئولیت پذیری، شفاف سازی، قانون محوری و 
استفاده از خرد و مشاوره جمعی را مهم ترین ارکان الزم برای توسعه 
در جوامع و از ویژگی های حکمرانی خوب دانســت و ادامه داد: تا 
زمانی که به این موضوعات، توجه نشــود نمی توان انتظار رسیدن 
جامعه به توسعه مطلوب را داشت. وی با بیان اینکه کاهش تصدی 

دولت و واگذاری امور به دست مردم از مهم ترین اولویت های دولت 
است، ابراز کرد: سازمان های مردم نهاد می توانند در این زمینه، بار 
اصلی را بر عهده داشته باشند. استاندار آذربایجان شرقی همچنین 
توجه به مطالعه، موســیقی، هنر و تئاتر را از جمله شاخصه های 

فرهنگــی مورد نیاز در هر جامعه ای دانســت و گفت: ترویج هر 
یک از این موارد، می تواند ارتقای شــاخص های فرهنگی جامعه را 
به دنبال داشته باشد. متاســفانه در حوزه شاخصه های فرهنگی، 
وضعیت مطلوبی نداریم و باید مســئوالن امر به این موضوع بیش 
از پیش توجه کنند.  پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: از تمامی 
نخبگان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی استان انتظار 
داریم ضمن مشارکت گسترده در انتخابات، اقشار مختلف مردم را 
نیز به حضور پرشور در پای صندوق های رأی دعوت کنند. در این 
مراسم تعدادی از نخبگان سیاسی، اقتصادی، فعاالن حوزه بانوان و 
موسســات خیریه و سازمان های مردم نهاد نیز به بیان دیدگاه ها و 

انتظارات خود از دولت در شهرستان مراغه پرداختند.

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز :به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز اســتان اردبیل، همزمان با روز نماز جمعه و هفته 
گرامیداشــت استان اردبیل، شــرکت گاز استان اردبیل جهت 
ارایه خدمات به نمازگزاران اقدام به برپایی میز خدمت در محل 
مصلی بزرگ این شهر نمود. سردار اسماعیلی، مدیر عامل این 
شرکت با اعالم خبر فوق افزود: این اقدام به منظور تقویت روحیه 
پاسخگویی مسئولین و مطالبه گری مشترکین این شرکت انجام 
شــنیده و در جهت رفع آن تالش کنند.  ســردار اسماعیلی با گرفته و باعث می شــود مسئولین از نزدیک مشکالت مردم را 

بیان اینکه از اصلی ترین شــاخص های انقالب اسالمی حقوق 
برابر برای همه افراد و حضور مسئوالن در بین مردم است افزود 
: میز خدمت فرصت مغتنمی است تا مسئولین با قوت بیشتری 
از مشــکالت مردم آگاه شوند. وی یکی از مزایای میز خدمت را 
لمس مشکالت مردم از نزدیک ، پی گیری مشکالت در کمترین 
زمان  ممکن، انجام سریع کار ، و کاهش هزینه تردد به ادارات و 
ترافیک شهر عنوان کرد و افزود میز خدمت باعث ایجاد اعتماد 

شهروندان به مسئوالن خواهد شد.

اهواز - شــبنم قجاوند :معاون طرح های توســعه شرکت برق 
منطقه ای خوزســتان از جذب 100 درصــدی اعتبارات تخصیص 
یافته سال ۹7 در ســه بخش منابع داخلی، درآمد عمومی و توسعه 
و پایداری شــبکه برق خوزســتان خبر داد. مهدی ابوعلی گله داری 
گفت: اعتبار مصوب منابع داخلی طرح انتقال نیروی برق خوزســتان 
در ســال ۹7 مبلغ 4 هزار و ۹81 میلیارد ریال بوده که 2 هزار و 40 
میلیــارد ریال آن از طرف شــرکت توانیر تخصیص داده شــد و این 
مقدار جذب 100 درصدی شد. وی با بیان اینکه اعتبار مصوب درآمد 

عمومی طرح انتقال نیروی برق خوزســتان 1۹۹ میلیارد ریال بوده و 
کل مبلغ مذکور نیز تخصیص داده شــده، افــزود: در این بخش نیز 
جذب 100 درصدی اعتبارات صورت گرفته است. معاون طرح های 
توســعه شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: اعتبار مصوب 
توسعه و پایداری شبکه برق خوزستان هزار و 120 میلیارد ریال بوده 
که 840 میلیارد ریال این اعتبار از طرف شرکت توانیر تخصیص داده 
شده بود و در این بخش نیز جذب 100 درصدی مبلغ تخصیص داده 

شده صورت گرفته است.

قم- خبرنگار فرصت امروز : شــهردار قم بــا بیان این که بخش 
خصوصی عالقه به ســرمایه گذاری در فــرودگاه قم ندارد، گفت: هدف 

شهرداری کمک کردن به تکمیل و ساخت فرودگاه در شهر قم است.
دکتر مرتضی سقائیان نژاد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ای شهدای 
عملیات مرصاد، اظهار داشت: برای تعیین تکلیف ساخت فرودگاه در شهر 
قم جلســات مختلفی با حضور نمایندگان دولت، قوه قضائیه و مجلس 
تشکیل شده است و تصمیم گیری های مهمی نیز در این زمینه صورت 
گردشگری فرودگاه قم به شهرداری قم، تصریح کرد: این واگذاری با نظر و گرفته است. شهردار قم با اشاره به واگذاری 300 هکتار از اراضی مجتمع 

موافقت دولت و قوه قضائیه بوده است و هیچ مشکل قانونی در این زمینه 
وجود ندارد. ســقائیان نژاد افزود: در واقع با پیگیری های صورت گرفته 
300 هکتار به عنوان پشتوانه و امتیاز به شهرداری قم داده شده است. وی 
با بیان این که بخش خصوصی عالقه ای به ورود به این پروژه ندارد، بیان 
داشت: برای اینکه شهر قم دارای فرودگاه شود نیاز است که شهرداری 
وارد شــده و در این پروژه سرمایه گذاری کند. شهردار قم تصریح کرد: 
مجوزهای الزم برای فرودگاه در وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری 

است و به نظر نمی آید در این زمینه مشکلی به وجود بیاید.

استاندار آذربایجان شرقی خبر داد؛

تبریز، میزبان ریاست محترم جمهور
افتتاح 10 هزارمیلیارد تومان پروژه در استان

دستاوردها و افتخارات پاالیشگاه گاز ایالم در سالی که گذشت:

موفقیت پاالیشگاه گاز ایالم در حوزه های مهم و اساسی

 استاندار آذربایجان شرقی در جمع نخبگان و احزاب شهرستان مراغه:

واگذاری امور به دست مردم از مهم ترین اولویت های دولت است

برپایی میز خدمت شرکت گاز استان اردبیل در محل نماز جمعه  

جذب 100 درصدی اعتبارات تخصیص یافته سال ۹۷

بخش خصوصی عالقه به سرمایه گذاری در فرودگاه قم ندارد

گام های استوار شهرداری گرگان در توسعه همه جانبه شهر
گرگان - خبرنگار فرصت امروز : شــهردار گرگان از گام های اســتوار شهرداری گرگان در راستای توسعه همه جانبه شهر 
گرگان خبر داد.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود در دیدار امروز با استاندار گلستان 
اظهار کرد: خوشــبختانه با تالش های مجموعه شهرداری گرگان، بودجه این شهرداری سال گذشته 118 درصد محقق شد که 
این نشــان دهنده تالش شبانه روزی تمامی کارکنان شهرداری گرگان است.وی ادامه داد: یکی از اتفاقاتی که برای نخستین بار 
در شــهرداری گرگان رقم خورد، تهیه و اجرای پیوســت فرهنگی برای تمامی پروژه های شهرداری گرگان است.شهردار گرگان 
خاطرنشــان کرد: در این دوره مدیریت شهرداری گرگان توجه به توسعه تعامل بین المللی جایگاه ویژه ای دارد که با تالش های 
انجام شده نخستین تفاهمنامه بین المللی شهرداری گرگان با شهرداری گوانگجو چین در راستای خواهرخواندگی و توسعه تعامل 
اقتصادی، گردشــگری، سرمایه گذاری، ورزشی و حتی دانشگاهی به امضا رســیده است.دادبود گفت: در همین راستا در تالش 
هستیم بتوانیم تفاهمنامه ای را با یکی از شهرهای قزاقستان و حتی اسپانیا منعقد شود.وی با تاکید بر اهمیت توجه به توسعه 
حمل و نقل عمومی و بازآفرینی شهری، اضافه کرد: با اقدام به موقع، سال گذشته 20 دستگاه اتوبوس جدید خریداری و به ناوگان 
حمل و نقل عمومی شهر گرگان اضافه شد که این مهم پس از 6 سال در شهر گرگان اتفاق افتاد.شهردار گرگان با اشاره به اجرای 
مطالعات طرح »بی آر تی« در این شهر، تصریح کرد: امروزه با توجه به شرایط جهانی و بین المللی موضوع سرمایه گذاری یکی از 
موارد بسیار مهم توسعه شهری است که از سال گذشته ورود سرمایه گذاران به شهر گرگان قوت پیدا کرده که از سال گذشته 
تا ســال 13۹۹ در شــهر گرگان حدود 2 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهر گرگان اجرایی خواهد شد.دادبود با اشاره به 
پروژه هایی نظیر پیاده راه پارک جنگلی النگدره، خیابان غذا، پیاده راه خیابان امام خمینی)ره(، پارک بزرگ مریم آباد، زیبا سازی 

خیابان جرجان و دیگر پروژه های مشابه، گفت : اینها بخشی از برنامه های مهم شهرداری در سال جاری است.

رونق فعالیت های فرهنگی، اجتماعی در شهر باغستان
باغســتان - خبرنگار فرصت امروز :   رئیس شورای شهر باغســتان رفاه و آرامش خاطر 
شــهروندان رااز اهداف اصلی مدیران شــهری دانســت  ودراین باره اظهار داشت که باید درتمام 
حوزه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی با احساس مسئولیت و تعهد بیشتری در باغستان کار شود. 
جالل امامی به همراه مدیران شــهرداری دربازدید از روند اجرایی پروژه های عمرانی ، خدماتی و 
فرهنگی محله خادم آباد گفت : برای خدمت رســانی بهتر به مردم شهر باغستان، اعضای شورای 
اسالمی شهر به همراه شهردار و معاونین از روند اجرای پروژه های مختلف عمرانی و خدماتی در 
محله خادم آباد بازدید و از نزدیک در جریان  پروژه های مجموعه فرهنگی، هنری و سالن همایشها 
، ســوله مدیریت بحران ، زمین چمن فوتبال و ... قرار گرفتند. وی خاطر نشــان ساخت:  یکی از متداول  ترین مسائل در حوزه 
مدیریت شهری باغستان ،  پراکندگی محالت است  وهمین موضوع ما را در اجرای پروژه های عمرانی با مشکالت ویژه ای روبرو 
میکند . به دلیل پراکندگی کالبدی شهر ، ایجاب می کند تا با برنامه ریزی بهتر و پویاتر و طبق زمان بندی مشخص پروژه های 
عمرانی را طراحی و اجرا کرد. امامی از گلنگ زنی پروژه احداث مجموعه فرهنگی، هنری و سالن همایشها در چند روز آینده خبر 
داد ودراین باره افزود:  پروژه فاخری در دست اقدام است که هم اکنون در جوارپارک بزرگ والیت ، جانمایی شده است و امیدواریم 
در آینده ، فضای مناسبی برای ارتقاء سطح فرهنگی و سرانه ای شهر باغستان باشد تا شاهد استقبال عمومی بخصوص جوانان در 

بخش کتابخوانی ، برنامه های فرهنگی ، اجرای جشنواره ها وبرنامه های متنوع مناسبتی و فرهنگ محور باشد.

دیدار مدیر منطقه شمال با کارکنان مراکز گرگان، گنبد و علی آباد
ساری - دهقان : در دیدار ارسالن رحیمی مدیر منطقه شمال با روسای و کارکنان 
فشارشکن علی آباد و تاسیسات انتهایی گرگان و گنبد، مهمترین نظرات و پیشنهادات 
کارکنان برای بهبود شرایط کاری و رفاهی ارائه و برای آنها چاره اندیشی شد. به گزارش 
خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - 
منطقه شمال، ارسالن رحیمی مدیر منطقه به همراه معاون عملیات و رئیس امور اداری 
در نشســتی صمیمی و دوستانه با روسا و کارکنان تاسیسات گرگان، گنبد و فشارشکن 
علی آباد، از نزدیک با مسائل و مشکالت کارکنان و نظرات آنها آشنا شدند. در این دیدار 
که به همت روابط عمومی منطقه برگزار شــد،کارکنان به ارائه پیشــنهادات و نقطه  نظرات صریح و شفاف خود در 
خصوص بهبود فرآیند انتقال فرآورده های نفتی در اســتان گلســتان و ارتقای امکانات رفاهی کارکنان و خانواد ها 
پرداختند. مدیر منطقه شمال در سخنانی با بیان اینکه غالب موارد مطرح شده در این نشستها پیرامون موضوعات 
کاری، عملیاتی و تخصصی بوده، از احساس مسئولیت و وظیفه شناسی پرسنل این مراکز قدردانی کرد و آن را نشانه 
روحیه مســئولیت پذیری کارکنان دانست. ارسالن رحیمی در مورد امکان استفاده از امکانات ورزشی در این مراکز 
نیز با اشــاره به تعداد کم کارکنان در هر یک از مراکز، روســای امور اداری و روابط عمومی منطقه را مامور مذاکره 
با مســئوالن شرکت گاز و پخش فرآورده های نفتی استان گلستان برای استفاده مشارکتی از امکانات ورزشی این 
شهرها کرد. از دیگر موارد مطرح شده در حوزه رفاهی، امکان جذب فرزندان پرسنل بود که با توجه به بخشنامه های 
وزارتخانه مبنی بر ممنوعیت هرگونه جذب و بکارگیری افراد، پیشنهاد شد در صورت صدور مجوز نیروی انسانی، به 
جذب فرزندان با تخصیص امتیازات مربوطه اولویت داده شود. مدیر منطقه شمال همچنین از روسای مراکز خواست 
با پیگیری امورات، موانع و مشکالت مراکز خود را در قالب جلساتی با روسای واحدهای فنی، اداری و عملیاتی مطرح 

و مشکالت را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری کنند.

سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان عنوان کرد :
مشارکت کودکان سمنانی در تدوین بیانیه جهانی شهر دوستدار کودک

سمنان- حسین بابامحمدی :کودکان ســمنانی در تدوین بیانیه جهانی شهر 
دوســتدار کودک با شرکت در طرح نظرســنجی و پیمایش میدانی مشارکت کردند 
. علی اکبر بنی اســدی با اعالم این خبر گفت :  ســمنان یکی از کاندیداهای طرح 
شــهر دوستدار کودک بوده که توسط یونیسف و با همکاری وزارت کشور و سازمان 
شهرداریها و با مشــارکت شهرداری های کشور در حال اجرا است .  وی با اشاره به 
فراهم شــدن مقدمات تشکیل اداره شهر دوســتدار کودک در معاونت شهرسازی و 
معماری افزود: شــهر دوستدار کودک، شهری است که نیازهای کودکان را در کانون 
توجه قرار داده و تالشی در راستای توسعه، مناسب سازی و بسترسازی از منظر کالبدی و اجتماعی شهر برای 
فعالیت کودکان اســت تا آنها نیز مانند ســایر شهروندان منطبق با نیازهایشــان بتوانند در شهر زندگی کنند. 
سرپرســت مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان افزود : در راستای مشارکت کودکان سمنانی 
در تدوین بیانیه جهانی شهر دوستدار کودک که در اکتبر 201۹ نشست شهرهای دوستدار کودک سراسر دنیا 
در کشور آلمان برگزار خواهد شد، طرح نظرسنجی و پیمایش میدانی پرسشنامه شهر دوستدار کودک در بین 
400 کودک سمنانی و با همکاری خانه های بازی شهر اجرا شد و کودکان با مشارکت در این طرح ، ایده خود 

را در خصوص تصویر خود از شهر دوستدار کودک نیز نقاشی کردند .

اقدامات شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه در حوزه مدیریت مصرف برق
کرمانشــاه - منیر دشتی: همزمان با آغاز فصل تابســتان و افزایش گرما و استفاده حداکثري از وسایل برقي 
سرمایشي، خوشبختانه در سالجاري با همکاري و همراهي مشترکین بخش هاي مختلف از جمله صنایع، کشاورزي، 
خانگي و ادارات اســتان کرمانشــاه با رعایت مصرف بهینه برق تا به امروز که در روزهاي ابتدایي مردادماه هستیم، 
هیچگونه خاموشــي با برنامه در سطح استان کرمانشاه اعمال نشده است و امیدواریم با تداوم همکاري خوب همه 
مشترکان در سطح استان تا پایان تابستان این روند ادامه داشته باشد. مهندس امیدعلي مرآتي رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامل این شــرکت ضمن تشکر از مشترکین برق اعالم کرد: از ماه ها قبل با برنامه ریزي هاي انجام شده در 
سطح وزارت نیرو و شرکت توانیر براي تابستان سال جاري و اجراي طرح 0۹8 در استان کرمانشاه، اقدامات گسترده 

اي در این زمینه اجرا شده است که ازجمله مي توان به مواردي از آنها اشاره کرد:
-  عقــد 16۹0 تفاهــم نامه همکاري در برنامه هاي پاســخگویي بار با مشــترکین پرمصرف با قدرت 137 

مگاوات به شرح ذیل:
- مشترکین کشاورزي به تعداد 1086 تفاهم نامه و میزان همکاري 4۹ مگاوات

- مشترکین صنعتي به تعداد 228 تفاهم نامه و میزان همکاري 58 مگاوات
-  مولد خودتامین به تعداد 33 تفاهم نامه و میزان همکاري 12 مگاوات

-  جایگاههاي CNG و مشــترکین اداري و ســایر مصارف در مجموع به تعداد 343 تفاهم نامه و میزان 
همکاري 18 مگاوات

-   نظارت بر عملکرد نحوه مصرف سیستم هاي سرمایشي و روشنایي ادارات و تذکر به مشترکین اداري پرمصرف
-  تغییر ساعات کار ادارات از 15 خرداد ماه لغایت 18 تیرماه سال ۹8
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مترجم: امیر آل علی
هی��چ فرد موفقی را نمی توانید بیابید که نس��بت ب��ه کار خود عالقه کافی 
را نداش��ته باش��د. به همین خاطر نیز پیدا کردن ش��غل دلخواه، نخس��تین و 
مهم-تری��ن گام در زندگی هر فردی محس��وب می ش��ود. در غیر این صورت 
ش��ما مجبور به عوض کردن مکرر ش��غل خود خواهید بود که این امر فرصت 
حرفه ای ش��دن را از ش��ما س��لب خواهد کرد. در همین راس��تا و در ادامه به 
بررس��ی طریقه پیدا کردن ش��غل دلخواه از زبان 10 کارآفرین برتر، خواهیم 

پرداخت. 
۱- انجام کارهایی که نسبت به آنها تنفر دارید را متوقف کنید

)VaynerMedia گری واینرچاک موسس برند(
گری واینرچاک چهره ش��ناخته ش��ده ای در زمینه کس��ب-وکار محسوب 
می شود. میزان موفقیت باال باعث شده است تا سخنرانی ها و کتاب های تالیف 
شده او نیز با استقبال بی نظیری مواجه شود. وی در رابطه با پیدا کردن شغل 
مورد عالقه عنوان کرده است که باید تمامی اقداماتی که نسبت به آنها حس 
رضای��ت کافی را ندارید، شناس��ایی و حذف ک��رده و برنامه خود را فقط برای 
اقدامات��ی قرار دهید که جذابیت خاصی را برای ش��ما به همراه دارد. این امر 
در نهایت باعث خواهد شد تا پس از مدتی بتوانید حوزه اصلی و انتخاب آخر 
خود را پیدا کنید. دراین رابطه توجه داش��ته باش��ید که افراد در مسیر ایجاد 
تغییر در زندگی خود، همواره با وسوس��ه تمایل به حفظ وضع موجود مواجه 
می ش��وند. برای مثال ممکن اس��ت در حال حاضر شما از یک شغل برخوردار 
باش��ید و این امر که بخواهید چند س��ال وقت را صرف رسیدن به یک جایگاه 
در حوزه مورد عالقه خود کنید، بیش از حد ترسناک باشد، با این حال تجربه 
ثابت کرده اس��ت که عالقه به یک حرفه، باعث می ش��ود تا ش��ما در آن رشد 
س��ریعی را تجربه کنید. به همین خاطر نیز نباید سرعت رشد سابق خود را با 
حرفه مدنظر، مقایس��ه کنید. در نهایت این امر که چند س��ال سختی را برای 
ی��ک آینده بی-نظیر تحمل کنید، بس��یار بهتر از زمانی خواهد بود که تا آخر 
عمر به کاری که مورد عالقه شما نیست پرداخته و در سطحی یکسان به سر 
ببرید. در نهایت الزم است تا اختیار زندگی خود را در دست گرفته و توجهی 
به نظرات و حتی تمس��خرهای س��ایرین نداشته باشید. در این رابطه فراموش 
نکنید که بس��یار کم پیش می آید که یک نفر، استعداد شما را شناسایی کند. 
به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا خود در این زمینه فعال بوده و در تالش 

برای خودشناسی گام بردارید. 
2- تصمیم گیرنده زندگی خود باشید

)Byrd Agency الیسون برد موسس برند(
بسیاری از موارد زندگی افراد به انتخاب آنها نبوده و همین امر ممکن است 
مسیری دش��وار را برای آنها رقم بزند. برای مثال متولد شدن در یک خانواده 
فقیر، شانس شما برای ثروتمند شدن را بسیار پایین خواهد آورد، با این حال 
با نگاه��ی به ثروتمندترین افراد جهان، به این نکت��ه پی خواهید برد که آنها 
افرادی خودساخته هس��تند. دراقع انگیزه آنها به عاملی تبدیل شده است که 
از تاثیر ش��رایط و امکانات کاسته است. به همین خاطر نیز الزم است تا برای 
موفقیت، تنها بر روی خود حس��اب کنید. در این رابطه خانوم الیس��ون برد تا 
قبل از تصمیم گیری برای خود، با ش��رایط س��خت و اجبار به کار سه شیفت 
مواج��ه بود. علت این امر به خاطر قبول کردن ش��رایط و اجازه تصمیم گیری 
س��ایرین برای زندگی او بوده است، با این حال پس از آنکه انگیزه کافی برای 
رش��د را پیدا کرد، همه چیز به ناگهان دگرگون ش��د. خود او نیز عنوان کرده 
اس��ت که در ابتدا رس��یدن به موفقی��ت حتی غیرممکن به می رس��د. با این 
حال پس از برداش��تن نخستین گام، شما ش��اهد تغییر در همه چیز خواهید 
بود. به همین خاطر نیز درس��ت اس��ت اگر بگوییم جهان نیز برای رسیدن به 
اهداف ش��ما همس��و خواهد ش��د. به همین خاطر نیز الزم است تا توجهی به 
ش��رایط خود نداش��ته و برای موفقیت، امکانات و یا میزان ثروت خانوادگی را 
مورد توجه قرار ندهید. این خودس��اختگی ش��ما را به باالترین مراحل ممکن 

خواهد رساند. به عنوان توصیه آخر، توجه داشته باشید که موفق شدن، امری 
آس��ان نبوده و نیازمند تالش هدفمند و جس��ارت کافی خواهد بود. به همین 
خاطر بهترین گزینه را نباید س��اده ترین آنها تلقی کرد. درواقع شما باید توان 
کنار گذاش��تن حریم های امن زندگی خود را داش��ته باش��ید تا بتوانید از این 
محدودیت ه��ا عبور کرده و رش��دی فوق العاده را تجربه کنی��د. در این رابطه 
گفته می ش��ود که تعداد افرادی موفق می-شوند تا به رویای خود دست پیدا 
کنند، کامال انگش��ت شمار است. به همین خاطر نیز با زندگی کردن به شیوه 
افراد معمول��ی و توجه به توصیه های آنها، نمی توانید به خواس��ته های بزرگ 

دست پیدا کنید. 
3-مهارت سازی داشته باشید  

 Berkshire Hathaway برن��د  ارش��د  مع��اون  بیک��ر  )گلین��دا 
)HomeServices

هیچ گاه فردی که تاکنون پا به توپ نشده است، نمی تواند به وجود استعداد 
و عالقه خود نسبت به ورزش فوتبال اطمینان حاصل کند. به همین خاطر نیز 
الزم اس��ت تا زمانی را صرف انجام حرفه های متعدد کنید تا در نهایت بتوان 
بهترین گزینه برای خود را پیدا کرد. در نهایت توجه داش��ته باش��ید که نباید 
به وضعیت بازار حرفه مورد عالقه خود توجه کنید. درواقع این امر که به یک 
استاد حرفه ای در حوزه ای تبدیل شوید که تاکنون مورد بی توجهی واقع شده 
اس��ت، به مراتب بهتر از زمانی خواهد بود که به فردی معمولی در یک حوزه 
که رقبای بس��یار زیادی وجود داشته و شما عالقه کافی برای رشد حداکثری 
را ندارید، خواهد بود. در نهایت این امر که بیشتر وقت خود را صرف کار مورد 
عالقه خود کنید، باعث رشد سریع و مناسب شما خواهد شد. به همین خاطر 
نیز حداقل تا زمانی که به مهارت کافی دس��ت پیدا نکرده اید، ضروری اس��ت 
تا انجام کارهای دیگر را کنار بگذارید. بدون ش��ک افزایش مهارت، به افزایش 
عالقه ش��ما نسبت به یک حرفه، منجر خواهد ش��د. در نهات مطالعه زندگی 
افراد موفق، خود باعث خواهد ش��د تا تردیدهای شما برای مهم ترین انتخاب 

زندگی هر فردی کاهش پیدا کند. 
4-از هر چیزی الهام بگیرید 

)kajabi کنی رویتر موسس برند(
تصور غلط بس��یاری از افراد این اس��ت که حتما باید ش��رایط خاصی برای 
آنها مهیا ش��ود تا اس��تعداد و امکان رشد برای آنها فراهم شود. همین امر نیز 
باعث می ش��ود تا آنها به دنبال انجام چندین کار برای پیدا کردن بهترین آنها 
باش��ند. بدون شک این امر زمان زیادی را از ش��ما اشغال خواهد کرد، با این 
حال راهکاری در این رابطه وجود دارد که باعث خواهد ش��د تا در مدت زمان 
کمتر به ش��غل مورد عالقه خود دست پیدا کنید. برای مثال آقای کنی رویتر 
ایده ایجاد برند خود را که راهنمای آنالین انواع کس��ب وکارها اس��ت، درست 
زمانی کش��ف کرد که برای آموزش نحوه تعمیر آبسردکن برای همسایه خود، 
در هن��گام تعمیر آن از خود فیلم گرفت. وی پس از مش��اهده کاربردی بودن 
آموزش خود، اقدام به قرار دادن آن در س��ایت های اشتراک گذاری ویدئو کرد. 
ای��ن اقدام وی با بازخوردهای فوق العاده ای همراه ش��د که ایده س��اخت یک 
س��ایت آموزش��ی در رابطه با حرفه-های متعدد را در ذهن وی ایجاد کرد. در 
حال حاضر نیز س��ایت او با کاربران میلیونی مواجه اس��ت و مقاالت، فیلم ها و 
فایل های صوتی آموزنده و کاربردی در تمامی زمینه های کسب وکار قرار داده 
ش��ده اس��ت. به همین خاطر با خالقیت و بهترین بودن در کار فعلی خود نیز 
می توان به جایگاه دلخواه دس��ت پیدا کرد. درواقع ش��ما بای��د تنها به دنبال 
فرصت س��ازی برای خود باشید. مثال دیگر این امر را می توان آقای ری کراک 
دانس��ت که از طریق کار س��ابق خود)فروشندگی دس��تگاه  نوشیدنی ساز( که 
مورد عالقه او نیز محس��وب نمی ش��د، موفق شد تا با برادران مک دونالد آشنا 
شده و حوزه مورد عالقه خود را در سن ۵۶ سالگی کشف کند. به همین خاطر 
نیز هیچ س��نی برای پیش��رفت دیر نخواهد بود. تنها الزم است تا تمایل برای 

پیشرفت را در خود حفظ کنید. 

۵-اقدامات مختلف را مورد آزمایش قرار دهید 
)Next Level رائول ویالسیس موسس برند(

ای��ن ام��ر که از دوران نواجوان��ی اقدام به کار کردن کنی��د، فرصت و زمان 
کاف��ی برای پرداختن به حرفه های متعدد را در اختیار ش��ما قرار خواهد داد. 
این امر بیش تر به یک تفریح ش��بیه خواهد بود که درآمدی را برای پرداختن 
به کارهای مورد عالقه نیز در اختیار ش��ما قرار خواهد داد. برای مثال اگر به 
یک رش��ته ورزشی عالقه مند باشید، کار کردن شما باعث می شود تا امکانات 
الزم ب��رای پیش��رفت در آن را فراهم آورید. در نهایت اف��رادی که تجربه کار 
کردن بیش تری را داش��ته باش��ند، تصمیم نهایی آنها گزین��ه بهتری خواهد 
بود. علت این امر به این خاطر اس��ت که تصور اولیه نس��بت به یک حرفه، با 
واقعیت موجود آن ممکن اس��ت تفاوت های بسیاری را داشته باشد. در نهایت 
فراموش نکنید که بهترین کار، صرفا پردرآمدترین آنها نبوده و الزم اس��ت تا 
حوزه ای را انتخاب کنید که دالیل دیگری غیر از درآمد برای انجام آن داشته 
باش��ید. در نهایت این امر که مقاالت و سخنرانی های مرتبط با این موضوع را 
مورد مطالعه مداوم قرار دهید، چارچوب ذهنی بهتری را برای ش��ما به همراه 

خواهد داشت. 
6-چگونگی خدمت بهتر به افراد جامعه خود را مورد توجه قرار 

دهید 
مش��تری اصلی هر کسب وکار، افراد جامعه آن خواهند بود. به همین خاطر 
نیز برای یافتن ش��غل مناسب، این امر که جامعه چه چیزی را می خواهد نیز 
تاثیرگذار است. برای مثال در صورتی که به فروشندگی عالقه مند هستید، این 
امر که بدانید که چه شیوه هایی برای افراد جامعه جذاب تر بوده و مردم از یک 
نماینده فروش چه انتظارهایی را دارند، به رش��د بهتر شما کمک خواهد کرد. 
در نهای��ت توجه به دغدغه های اطرافیان و ی��ا جامعه خود نیز می تواند منجر 
به ایده هایی ش��ود که مورد عالقه شما بوده و کامال پولساز محسوب می شود. 
به همین خاطر نیز پیدا کردن ش��غل مورد عالقه و پیش��رفت در آن، نیازمند 
در اختیار داش��تن اطالع��ات مفید در زمینه کاری خ��ود و توجه به نیازهای 
مش��تریان خواهد بود. در این رابطه می توان به ش��یوه متفاوت تری نیز عمل 
کرده و ش��غل مورد عالقه خود را حرفه ای بدانید که نیاز روز جامعه محسوب 
می ش��ود. حال دیگر تفاوتی نخواهد داش��ت که در چه حوزه ای فعالیت کنید، 
به این خاطر که هدف ش��ما رضایت جامعه و مشتریان است، در هر زمینه ای 
می-توانید درخشان ظاهر شده و آن را به حرفه مورد عالقه خود تبدیل کرد. 
ب��ه همین خاطر نباید تصور کرد ک��ه عالقه به کار باید در همان مراحل اولیه 

وجود داشته و این امر تنها معیار برای انتخاب کار شما محسوب می شود.
 ۷-کاری را انجام دهید که شما را هیجان زده می-کند 

)SMRK الکساندر کزووان موسس برند(
حتی انچام بازی های رایانه ای نیز می تواند به ش��غل مورد عالقه و پولس��از 
شما تبدیل شود. درواقع در حال حاضر مسابقات متعددی در این رابطه وجود 
داش��ته و بس��یاری از افراد با فیلم گرفتن از نحوه بازی خود و جذب مخاطب، 
درآمده��ای ب��اور نکردنی ای را در حوزه هایی دارند که برای بس��یاری از افراد 
صرفا یک بازی محس��وب می شود. به همین خاطر نیز تفاوتی ندارد که به چه 
کاری تمایل دارید. بدون شک پرداختن به آن بهترین گزینه برای شما خواهد 
بود. در این رابطه این امر که زندگی خود را با هیچ فرد دیگری مقایسه نکنید، 
شما را از بسیاری از دغدغه های بی مورد دور نگه خواهد داشت. در نهایت این 
امر که از افراد معمولی و کوتاه فکر برای مش��ورت اس��تفاده نکرده و به دنبال 
جمع کردن افراد مستعد در زمینه مورد عالقه خود باشید، باعث خواهد شد تا 

امکان رشد ایده اولیه شما فراهم شده و با ناامیدی مواجه نگردید. 
8-به دنبال مواردی باشید که باعث خوشحالی شما و یا 

اطرافیان تان خواهد شد
)reven جیسون هال موسس برند(

تصور این امر که کار باید جزو تفریحات ش��ما باشد، همواره بهترین نتیجه 

ممکن را به همراه نخواهد داش��ت. درواقع ش��ما می توانی��د کاری پردرآمد را 
انتخ��اب کرده و با ثروت حال از آن، به هر تفریحی که تمایل دارید بپردازید. 
ب��ه همین خاطر نباید کار خود را به راحتی یک تفریح در نظر گرفت. در این 
رابطه توجه داش��ته باشید که شما تنها مسئول زندگی خود نبوده و از نقش-

های دیگری نظیر یک همس��ر، پدر و یا فرزند نیز برخوردار هستید. به همین 
خاطر پرداختن به حرفه-ای که برای آن مجبور به ترک خانواده خود باش��ید، 
حال هر چقدر هم مورد عالقه ش��ما باشد، بهترین گزینه موجود نخواهد بود. 
به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا به نظرات اف��راد مهم زندگی خود نیز توجه 
داش��ت. برای مثال ممکن است وارد شدن به یک حرفه ، باعث شود تا بتوانید 
تمام��ی افراد خانواده خ��ود را وارد آن کرده و در م��دت زمان کمی اوضاع را 
کامال متفاوت کنید. بدون ش��ک شما با پیش��رفت در هر کاری، نسبت به آن 
تمایل الزم را پیدا خواهید کرد. به همین خاطر در صورتی که عالقه ش��ما به 
بعد دیگر زندگی که بس��یار مهم تر از کار اس��ت، لطمه  جدی ای وارد می کند، 
الزم اس��ت تا میان تفریح و عالقه خود با نیاز اصلی خانواده، تفاوت قائل شده 
و عالق��ه را تنها عامل تاثیرگذار در تصمیم خود تلقی نکنید. بدون ش��ک در 
هر کاری که بتوانید لبخند رضایت مش��تری را به دس��ت آورید، این حس در 
ش��ما نیز تاثیرگذار بوده و پس از مدتی ش��ما را عاش��ق کاری که مشغول آن 

هستید، خواهد کرد. 
9-به نوع جهان بینی خود توجه داشته باشید 

 Over The Top( گای شتریت موسس برند(
تا زمانی که شایس��تگی حضور در مراحل باالت��ر را پیدا نکنید، هیچ 
تغییری در زندگی شما رخ نخواهد داد. علت این امر به این خاطر است 
که افکار ما، س��ازنده جه��ان پیش رو خواهد بود. ب��ه همین خاطر نیز 
در صورت��ی ک��ه از افکار غلط و یا حتی ناقصی برخوردار باش��ید، بدون 
ش��ک انتخاب هایی را خواهید داش��ت که کامال در تضاد بهترین نسخه 
ممکن از ش��ما خواهد ب��ود. به همین خاطر نیز پی��ش از هر چیز الزم 
اس��ت تا یک خودس��ازی کافی را داشته باشید. با تغییر و درست کردن 
افکار خود، جهانی جدید را مش��اهده خواهید کرد که پر از فرصت های 
کشف نشده است. حال شما می توانید با توجه به این امر که خود را به 
خوبی می شناس��ید، بهترین فرصت موجود را برای خود انتخاب کرده و 
ش��اهد رشد فوق العاده سریع خود در آن باشید. در این رابطه حتی اگر 
یک س��ال را بدون پرداختن به حرفه ای س��پری کنید، بدون شک بهتر 
از زمان��ی خواهد بود که کاری را صرفا به علت تصور غلط خود نس��بت 
 nlp به تمایل به آن، انتخ��اب کرده اید. در این رابطه مطالعه در زمینه
از دیگر اقدامات بس��یار مهم ش��ما در زمینه خودسازی ذهنی و کسب 

شایستگی خواهد بود. 
۱0-به خود ایمان داشته باشید 

SLSFIRM(نینا هدجات موسس برند(
دس��ت کم گرفتن خود، باعث خواهد شد تا از قدرت دنبال کردن رویاهای 
خود برخوردار نباش��ید. درواقع هیچ فردی را نمی ت��وان پیدا کرد که به خود 
ایمان نداشته و به جایگاهی در زندگی دست پیدا کرده است. به همین خاطر 
نیز نباید از قبول هیچ اقدامی در زمینه مورد عالقه خود، واهمه داشت. بدون 
ش��ک حتی شکس��ت نیز برای افراد با اعتماد به نفس، تنها به عنوان فرصتی 
برای یادگیری بیش تر خواهد بود. در نهایت موفقیت در ش��غل دلخواه ش��ما 
ممکن اس��ت حتی در چند س��ال نیز رقم نخورد. به همین خاطر نباید برای 
رس��یدن به س��طح مورد نظر خود، محدوده زمانی تعیین ک��رد. این امر تنها 
باعث می ش��ود تا اتفاقات فرصت رخ دادن در بهترین زمان ممکن را نداش��ته 
باش��ند. در نهایت این امر که ناامید نشوید نیز بسیار مهم خواهد بود. درواقع 
شما باید به خود و مسیری که انتخاب کرده اید ایمان داشته باشید. تحت این 
شرایط شاهد دستاوردهایی خواهید بود که فراتر از حد تصور شما بوده است.  
entrepreneur :منبع

طریقه پیدا کردن شغل دلخواه از زبان ۱0 کارآفرین برتر
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س��رعت رشد اپلیکیشن  و یا سایت های سفر اگرچه در ایران کم است، اما همین 
تکنولوژی باعث کاهش میزان مراجعه گردشگران به آژانس های گردشگری شده تا 

جایی که معلوم نیست این آژانس ها تا چند سال عمر دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، گرفتن مجوز برای داشتن یک آژانس مسافرتی کار سختی 
نیس��ت. می توان یک دفتر داشت و چند نفر را مشغول به کار کرد و تور گردشگری 
خارجی و یا بلیت هواپیما و قطار فروخت. از این دست آژانس های مسافرتی در جایی 
مانند خیابان اس��تاد نجات الهی که بورس آژانس های گردشگری است، کم نیست. 
افرادی پشت میز نشسته اند که به گردشگران خدماتی مانند ویزا، فروش بلیت و یا تور 
گردشگری می دهند. بیشترین راه درآمد آژانس های مسافرتی هم همین فروش بلیت 
و ویزاست؛ ویزایی که با یک دعوت نامه معتبر برای گرفتن شینگن حل می شود و 
البته به مسافر یادآوری می کنند که اگر ریجکت شوید نباید به آژانس معترض باشید. 
بابت همین ویزا نیز مبالغ زیادی از مسافران گرفته می شود. تا همین چند سال پیش 
مس��افران حتی برای خرید یک بلیت قطار به آژان��س مراجعه می کردند و یا اینکه 
می خواس��تند بدانند در چه تاریخی می توانند س��فر هوایی ارزان تری داشته باشند، 
چک کردن این تاریخ ها توس��ط اپراتور محدود بود. اپراتور دفاتر مس��افرتی حوصله 
چک کردن تاریخ های متعدد را برای مس��افر نداشت اما اکنون سایت های اینترنتی 
این امکان را دارند که مسافر بتواند بدون محدودیت تاریخ های متعدد سفر را چک 
کند و در نهایت یک بلیت ارزان برای سفرهای هوایی و یا زمینی پیدا کند. در بخش 
مربوط به هتل ها نیز این امکان وجود دارد که مراکز اقامتی ایرانی و داخلی توس��ط 
کاربر اینترنتی به درس��تی مورد بررس��ی قرار گیرد. نظر مسافران دیگری که در آن 
مکان ها اقامت کرده اند خوانده و تمام امکانات آن قبل از اقامت توسط مسافر انتخاب 

شود. بس��یاری از این دسترسی ها توسط اپراتور به مسافری که به آژانس مسافرتی 
مراجعه کرده، داده نمی شود به همین دلیل مسافران ترجیح می دهند خودشان این 
اقدام را انجام دهند. تنها چند آژانس مسافرتی هستند که می توانند تور گردشگری 
به مسافران ارائه کنند که هم ارزان تر از خرید جداگانه بلیت رفت و برگشت و هتل 
باش��د و هم دارای کیفیت مناسبی باش��د. در کشورهای خارجی دیگر آژانس به آن 
معن��ا که در ایران کاربرد دارد مطرح نیس��ت. چون حتی س��ایت های ارائه خدمات 
سفر آنها از سایت های ایرانی سفر در کشورمان فعال تر و به روزتر هستند و کاربر در 
مدت کوتاهی می تواند بیشترین اطالعات سفر را دریابد حتی سرویس گوگل مپ به 
راحتی به مسافران خارجی اطالعاتی درباره مسیرها و جاذبه های گردشگری می دهد. 
سایت های تاریخی آنها نیز هر کدام اطالعات زیادی در فضای مجازی به روز کرده اند 
و کم کم نقش راهنما را هم کمتر می کنند. اما آژانس های مسافرتی در خارج از کشور 
به طور یقین حذف نشده و نمی شوند. در واقع کارکرد آنها تغییر کرده است. یعنی به 
جای اینکه چند نفر بنشینند و کار سایت های گردشگری را برای مسافر انجام دهند 
برای مسافران برنامه ریزی سفر انجام می دهند. فروش تور و یا پکیج سفر به مسافران 
عمده ترین کاری اس��ت که آنها می کنند. خیلی از این دفاتر ایجاد شده اند تا بتوانند 
در حوزه ورود گردشگر و یا تعامل با آژانس های بزرگ کشورهای دیگر فعالیت کنند. 
تورهای هدفمند و تخصصی عمده فعالیتی است که آنها انجام می دهند. برخی دیگر 
تنها در حوزه ارائه راهنما به گردشگران و یا تعریف تورهای شهرگردی فعال می شوند.
در ایران نیز تعطیلی بسیاری از دفاتر مسافرتی و یا تعدیل نیروی انسانی آنها نشان 
می دهد که عمر کاری این دفاتر به شکل ۶0 سال پیش دیگر جوابگو نیست و باید 

به تغییر عمده در آنها رسید.

آژانس های مسافرتی ایرانی تا چند سال دیگر مجبور به تغییر می شوند

کارپوشه ملی ایرانیان به عنوان پل ارتباطی دولت و حاکمیت با مردم، طی 
تفاهمنامه ای میان س��ازمان فناوری اطالعات و ش��رکت ملی پس��ت با هدف 

اجرای یکی از بندهای پروژه دولت الکترونیک آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی رئیس س��ازمان فناوری اطالعات ایران 
روز سه ش��نبه 8 مردادماه در مراس��م امضای تفاهمنامه با شرکت ملی پست، 
هدف از اجرای این طرح را ایجاد ارتباط میان دولت و حاکمیت با مردم عنوان 
ک��رد ت��ا از طریق آن بتوان اطالعیه ها، مدارک و تاییدیه ها را از س��ازمان های 

دولتی به صورت الکترونیکی به مردم ارسال کرد.
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه در این پ��روژه بر اس��تفاده از فضای اکوسیس��تم 
اس��تارت آپی و نوآوری کشور تأکید شده است، گفت: قرار نیست در کارپوشه 
ملی ایرانیان تنها از اپلیکیشن  دولتی استفاده شود بلکه قصد ما این است که 
اپلیکیشن های پرکاربرد بتوانند رسانه ارتباطی میان مردم و حاکمیت باشند.

رئیس س��ازمان فناوری اطالعات ایران با بیان اینک��ه با حفظ پروتکل های 
حری��م  خصوصی ای��ن امکان را ایجاد می کنیم تا اپلیکیش��ن ها نقش واس��ط 

میان دولت و مردم داش��ته باش��ند، افزود: نوع ارس��ال اطالعیه های سازمانی 
به ش��هروندان با چهار شیوه اپلیکیشن، پیام رس��ان، وب سایت و ایمیل انجام 
می گیرد و از این طریق، حاکمیت با س��ازمان های دولتی می توانند ابالغیه ها، 
قبوض خدماتی، مدارک و س��ایر خدمات را به صورت قانونی به مردم ارس��ال 

کنند.
ناظم��ی با بی��ان اینکه کارپوش��ه ملی ایرانی��ان، اطالع رس��انی متفاوتی از 
سازمان ها به شهروندان خواهد داشت، گفت: در این پروژه حضور استارت آپ ها 
می تواند مدل های کس��ب و کار جدیدی را وارد این حوزه کند. ما پیش بینی 
می کنیم که در فاصله زمانی کوتاهی بین س��ه ت��ا چهار ماه آینده، نمونه های 

اولیه این طرح اجرایی شود.
وی در مورد نحوه کار کردن با این کارپوش��ه تصریح کرد: اپلیکیش��ن هایی 
که می خواهند در این حوزه ورود پیدا کنند، باید درخواست خود را به ما ارائه 
دهند. در این زمینه ما قصد داریم 10 اپلیکیش��ن  پرکاربرد و اپلیکیشن هایی 
ک��ه بی��ش از یک میلی��ون کاربر دارند را ب��ه عنوان کان��ال ارتباطی به مردم 

معرف��ی کنیم. رئیس س��ازمان فن��اوری اطالعات ایران با اش��اره به اینکه فاز 
تکمیل��ی این پ��روژه این امکان را ب��رای مردم فراهم می کن��د که به صورت 
متقابل درخواس��ت خود را به حاکمیت ارائه دهن��د، اضافه کرد: در این طرح 
حذف ش��کاف دیجیتالی مدنظر قرار گرفته تا ش��هروندان کمتر برخوردار که 
توان دیجیتالی باالیی ندارند نیز بتوانند از خدمات دولت الکترونیک اس��تفاده 
کنند. بر این اس��اس دفاتر پستی در دورافتاده ترین روستاها نیز این قابلیت را 

دارند که وکالت افراد را برای استفاده از کارپوشه داشته باشند.
ناظم��ی، هزین��ه اس��تفاده از این س��رویس را رایگان عنوان ک��رد و گفت: 
حاکمیت ب��رای ارائه خدمات به ش��هروندان هزینه ای دریاف��ت نمی کند، اما 
ممکن اس��ت بر حس��ب درخواس��ت، بخش خصوصی هزینه ای را از کاربران 

دریافت کند.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که این پروژه پیش از این نیز یک بار رونمایی 
شده بود، اظهار داشت: تفاوتی که کارپوشه ملی ایرانیان در شرایط فعلی دارد 
این اس��ت که مانند مدل قبلی، صرفاً به یک روش که ارتباط از طریق پس��ت 

الکترونیک بود، ختم نمی شود و هم اکنون ما با دادن دسترسی API و سامانه 
احراز هویت »شاهکار« به پیام رسان ها، این امکان را ایجاد کرده ایم که کاربران 
از طریق اپلیکیش��ن  و سایر سرویس ها بتوانند به دولت الکترونیک و کارپوشه 

ملی ایرانیان متصل شوند.
رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران گفت: هم اکنون ۴00 هزار کاربر فعال 
از کارپوش��ه مل��ی ایرانیان که پیش از این فاز آزمایش��ی آن آغاز ش��ده بود، 
استفاده کرده و تشکیل پرونده دادند اما در این طرح، راه ارتباطی با توجه به 
مدل کس��ب و کارهای اس��تارت آپی و اپلیکیشن ها، متفاوت است و افراد فاقد 

سواد دیجیتالی نیز می توانند از این امکان استفاده کنند.
ناظمی بیان کرد: پیش بینی  ما این اس��ت که این طرح با اس��تقبال مواجه 
ش��ود و فاز آزمایش��ی که برای آنها انجام داده ایم نیز بر این پیش بینی صحه 
می گذارد. وی تأکید کرد: فعاًل الزامی برای ایجاد کارپوش��ه ملی ایرانیان برای 
هم��ه مردم وجود ندارد اما چنانچه مردم تمایل به دریافت مکاتبات دولتی به 

صورت الکترونیکی دارند، می توانند از این امکان استفاده کنند.

برای مکاتبات دیجیتالی

ارتباط دولت با مردم با اپلیکیشن
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روش زندگی افراد موفق؛ روز خودمان را چگونه ارزیابی کنیم؟
مترجم: طاهره منیری ش��ریف : آیا در پایان روز در مورد روزی که س��پری کردید فکر می کنید؟ آیا موفقیت یا اثربخشی 
خودتان را در آن روز ارزیابی می کنید؟ اکثر افراد روز خود را برحسب کارهایی که انجام داده اند ارزیابی می کنند، احتماال شما 
نیز کارهایی را که در لیست کارهای انجام دادنی نوشته بودید را چک می کنید. هر چقدر کارهای بیشتری از این لیست را 
انجام داده باشید، احساس بهتری دارید. ارزیابی روز خود براساس آنچه که انجام می دهید، می تواند شما را درون یک حفره  
تاریک فرو ببرد؛ حفره ای که در آن، میزان موفقیت  براساس کارهایی که انجام شده تعریف می شود، در نتیجه وقتی کاری 
انجام نداده اید یا نمی توانید انجام دهید، خود را در آن روز فردی شکست خورده خواهید دید. برخی روزها ممکن است کار 
فیزیکی و قابل مشاهده ای انجام نداده باشید، ولی از نظر ذهنی به موضوعات مهمی عمیقا فکر کرده و به نتایج زیادی دست 
پیدا کرده باشید. مفهوم موفقیت در زندگی، فراتر از کارها و لیست های کارهای انجام شدنی است. حقیقت زندگی را باید در 
پاسخ این سواالت جست وجو کرد. »می خواهید به کجا برسید؟«، »به عنوان یک انسان چگونه می خواهید رشد کنید تا به 
آن آینده مدنظرتان دست یابید؟«، این هدف واقعا فراتر از کارهای فیزیکی است. روبات ها و ماشین ها هم می توانند کارها و 
چک لیست ها را انجام دهند. شما یک انسان هستید و پتانسیل تان بسیار باالتر از اینها است. به همین خاطر بهتر است روش 

دیگری را برای ارزیابی روز خود پیدا کنید.
می توانید روز خود را با پاسخ به دو سوال زیر ارزیابی کنید:

۱- آیا امروز چیز جدیدی یاد گرفتم؟ یادگیری یک کار جدید چالش برانگیز است چون شما را وادار می کند مهارت یا دانشی 
را که قبال نداشتید، به دست بیاورید. بیشتر افراد از اینکه بخواهند به صورت روزانه چیز جدیدی یاد بگیرند، اجتناب می کنند و این 
عادت را با سرگرمی یا سایر کارهایی که حواس شان را پرت کند، جایگزین می کنند. یادگیری سخت و اغلب خسته کننده است، 
اکثر افراد نسبت به آن تمایلی نشان نمی دهند.  » یادگیری مثل دادن یک جفت چشم بینا به یک فرد نابیناست تا بتواند از نعمت 
بینایی لذت ببرد«   تهیه لیستی از کارهای تکراری که باید انجام شوند، فقط به شما در تکمیل کردن وظایف تان کمک می کند. 
درحالی که یادگیری به زندگی تان جهت می دهد و با توسعه  مهارت ها به شما کمک می کند فرصت های جدیدی را به روی خود 

بگشایید. یادگیری مثل دادن یک جفت چشم بینا به یک فرد نابیناست تا بتواند از نعمت بینایی لذت ببرد.
2-آیا به کسـی کمک کرده یا انگیزه داده اید؟ وقتی درک کنید که زندگی چیزی فراتر از بقای خود فرد اس��ت، روش 
متفاوتی برای ارزیابی روز خود پیدا می کنید. در واقع انجام کارهایی که در جهت اهداف ش��خصی خودتان هس��تند پله اول و 
موفقیت و کامیابی در زندگی پله دهم محسوب می شوند. رسیدن به پله دهم نیازمند کمک کردن یا الهام بخشی به دیگران از 
طریق کارهایی که در هر روز انجام می دهید است. شما باید روز خود و نحوه  موفقیت آمیز بودن آن را از طریق اثربخشی ارزیابی 
کنید )نه از طریق انجام کارها(. بررس��ی اثربخش��ی کارهایی که انجام می دهید، مفهومی است که به مراتب در سطحی فراتر از 
زندگی زمینی تان ارزیابی می شود. چک لیست کارهای شما 100سال بعد به فراموشی سپرده خواهد شد، ولی تاثیری که بر زندگی 
هم نوعان خود می گذارید حتی بعد از زندگی این دنیا هم به یاد خواهد ماند. با خواندن این مطلب سعی کنید روزتان را براساس 
دو پرسشی که مطرح شد، ارزیابی کنید. اگر بتوانید صادقانه به این سواالت پاسخ دهید، طعم واقعی موفقیت را خواهید چشید.
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