
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

سهم بخش خصوصی از مازاد درآمدهای نفتی چقدر بوده  است؟

صندوق توسعه ملی 
زیر ذره بین

فرصت امروز: جنجال بر سر برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، این روزها توجه افکار عمومی را به نقش و جایگاه این صندوق 
در چرخه اقتصاد ایران حس��اس کرده اس��ت. پس از تجربه ناموفق صندوق ذخیره ارزی بود که در سال ۱۳۸۹ و با تصویب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، »صندوق توسعه ملی« به جای »صندوق ذخیره ارزی« شروع به کار کرد. گرچه صندوق توسعه ملی، تنها 
محلی است که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت در آن نگهداری می شود و مأموریت مهم خرج کردن درآمدهای نفتی در 
عرصه فعالیت های زیربنایی بخش خصوصی را عهده دار است، اما همانطور که مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیر خود اشاره 
کرده، صندوق توس��عه ملی به جای حمایت از اقتصاد غیردولتی تنها به »ضربه گیر بودجه« تبدیل ش��ده و تجربه ناکام و ناموفق...

گام تازه دولت برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی

تفاوت »طرح ملی مسکن« 
با »مسکن  مهر« چیست؟
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در صورت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه

چه کسانی باید مالیات مسکن بپردازند؟

دغدغه های همیشگی کارآفرین ها
راز رشد سریع کسب وکار

افزایش رضایت شغلی کارمندان با 1۰۰ اقدام
تولید محتوای حرفه ای با 13 راهکار ساده

توسعه برند با چاشنی ساخت پادکست
چگونه برندی سبز یا حامی محیط زیست داشته باشیم 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 مدیر عامل انویدیا:
هوش مصنوعی قدرتمندترین 

نیروی زمانه ما است

۴
رئیس جمهوری الیحه »حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر 

واحد پـول ملی« را برای طی تشـریفات قانونی به 
مجلس شورای اسالمی ارسال کرد. براساس آنچه...

الیحه »اصالح قانون پولی و بانکی کشور« به مجلس رفت

 »تومان« و »پارسه«
جایگزین »ریال« مي شوند

یادداشت
ضرورت ورود بازارهای مالی به 

حوزه ارزهای دیجیتال

موافقت با استخراج فرآورده های 
ب��ه  و  پردازش��ی رمزنگاری ش��ده 
رسمیت شناختن صنعت ماینینگ 
را از س��وی دولت در شرایط فعلی 
که اقتصاد به دلیل تحریم ها دچار 
تنگناهای بسیاری شده است، باید 
گامی روبه جلو دانست. بیش از دو 
دهه است که اقتصاد دنیا به سمت 
اقتص��اد دیجیت��ال پی��ش می رود 
لحظه به لحظ��ه  ارزش  افزای��ش  و 
»ارزه��ای  ب��ازار  تراکنش ه��ای 
چش��مگیر  رش��د  و  دیجیت��ال« 
گ��ردش مال��ی ارزه��ای دیجیتال 
در س��ال های اخیر باعث ش��ده تا 
از ای��ن ح��وزه به عن��وان »انقالب 
صنعتی چهارم« یاد ش��ود. ش��اید 
تا ۱00 س��ال گذش��ته، اگر کسی 
پیش بینی می کرد که اقتصاد امروز 
دیگر مبتنی بر کشاورزی و صنعت 
نیس��ت، بلکه این خدمات هستند 
که بخ��ش اعظم اقتصاد را به خود 
باور  داده ان��د، کس��ی  اختص��اص 
نمی ک��رد. اما دنیا به معنای واقعی 
روزبه روز به س��مت جهانی شدن از 
منظر رواب��ط تجاری پیش می رود 
و بعید نیس��ت همان ط��ور که در 
حال حاضر اتحادیه بر مبنای پول 
واحد مبادالت تجاری خود را پیش 
می برد یا ش��رق و غ��رب به دنبال 

ایجاد پول واحد هستند، 
ارزه��ای دیجیتال  ۴ای��ن 

شنبه
2  شهریور
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رئیس جمهور گفت سامانه پدافند هوایی باور ۳۷۳ هدیه ای از سوی نیروهای مسلح به ملت ایران 
بوده و از سامانه S۳00 قوی تر است.

به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی صبح پنجشنبه در مراسم گرامیداشت 
روز صنعت دفاعی با اش��اره به اینکه هر س��اله صنعت دفاعی هدایای بسیار ارزشمندی به ملت ایران 
می دهد، گفت: سال گذشته جنگنده کوثر رونمایی شد، در طول سال هم چند زیردریایی و ناوچه جدید 
رونمایی شد و امروز هم سامانه پدافند هوایی باور ۳۷۳ رونمایی و به سامانه پدافندی کشور الحاق شد.
وی با بیان اینکه این س��امانه بسیار ارزشمند است، اظهار کرد: باور ۳۷۳ از سامانه S۳00 قوی تر و 
به سامانه S400 بسیار نزدیک است. این سامانه هدیه بسیار بزرگی از سوی نیروهای مسلح و وزارت 

دفاع برای مردم ما بود.
رئیس جمهور با اشاره به توطئه های آمریکا از سال ۹۶ علیه کشورمان خاطرنشان کرد: در آغاز آنها 
برای جنگ روانی و سیاس��ی برنامه ریزی کردند و سپس بر روی جنگ اقتصادی. عالمت هایی هم در 
سال های ۹۶ و ۹۷ دریافت کردند که شاید مشوق آنها در این توطئه بود، اما ما هیچ گاه در برابر توطئه  

دشمنان نه غمناک شدیم و نه دل ما گرفت؛ ما با روحیه الزم در برابر توطئه ها ایستادیم.
روحانی ادامه داد: در سال ۹۶ آنها از طریق عوامل شان موفق شدند اغتشاشاتی در تهران و برخی از 
شهرستان ها به راه بیندازند و تصور می کردند که یک اغتشاش چند ماهه را کلید زدند، اما با تدبیر همه 
مس��ئوالن و نیروهای امنیتی و انتظامی این حرکت در پنج روز در هم پیچیده شد و موفقیت بزرگی 

برای جمهوری اسالمی ایران در برابر توطئه های بیگانگان به دست آمد.
رئیس جمهور با بیان اینکه در سال ۹۷ آمریکا با خروج از برجام فشار اقتصادی را کلید زد، گفت: 
خروج از برجام به معنای عهدش��کنی و زیرپا گذاشتن مقررات بین المللی و تروریسم اقتصادی است. 
آمریکا به خیال اینکه می تواند ایران را با تحریم در فشار قرار دهد همه ننگ ها را به جان خرید؛ زیرا 

فکر می کرد ظرف چند ماه موفق می شود.
رئیس جمهور اظهار کرد: سال گذشته در حاشیه اجالس سازمان ملل یکی از سران معروف اروپایی 
در جلس��ه خصوصی به من گفت که با رئیس جمهور آمریکا مالقات کرده و رئیس جمهور آمریکا به 
او گفته که شما اروپایی ها سه ما صبر کنید و با ایرانی ها در برنامه های اقتصادی مشارکت نکنید و در 
تحریمی که ما انجام دادیم به ما کمک کنید، س��ه ماه دیگر نظامی به نام جمهوری اسالمی ایران در 

منطقه نخواهد بود.
وی تصریح کرد: البته آن آقا نیمه شوخی و نیمه جدی این موضوع را بیان کرد. بنده خندیدم و به او 
گفتم آن آقایی که این ادعا را کرده خودش خواهد رفت. حزبش هم از قدرت خواهد رفت، اما جمهوری 
اسالمی ایران برای صدها سال دیگر مستحکم تر از امروز باقی خواهند ماند. همچنین گفتم امتحانش 

آسان است شما سه ماه دیگر تماس بگیرید تلفنی صحبت کنیم، معلوم می شود.
روحانی افزود: امروز یک س��ال از آن زمان گذش��ته است، سال گذش��ته یعنی در سال ۹۷ توطئه  
اقتصادی را علیه ما طراحی کردند که تا حدی مردم را نگران کرد و عدم تعادلی را در بازار به وجود آورد، 
اما در عین حال مردم ما با همه آگاهی و هوشیاری شان مقتدرانه مقاومت و ایستادگی کردند و امسال 
یعنی در سال ۹۸ که تحریم آمریکا از سال قبل و از هر زمان دیگری شدیدتر شده است تمام امکاناتش 
را علیه ایران به کار گرفته است. واقعا جالب است یک ابرقدرتی در دنیا سازمان سیا، خزانه داری، وزارت 
خارجه و نیروهای امنیتی اش و همه جاسوسانش را در منطقه بسیج کرده تا ببیند چه کشتی وارد ایران 

می شود و چه کشتی از بندر ما فاصله می گیرد.
رئیس قوه مجریه بیان کرد: هیچ وقت آمریکا را ضعیف تر، مهجورتر و منزوی تر از لحاظ سیاسی و 
حقوقی در تاریخ به یاد ندارم. همین پریروز دیدیم که آمریکا به شورای امنیت رفت و غم و غصه سال 
آینده خودش را اظهار کرد و گفت که اگر برجام بماند طبق آن و براساس قطعنامه 22۳۱ سال آینده 
تمام تحریم های تسلیحاتی علیه ایران برداشته می شود و ایران می تواند علنا سالح بفروشد و بخرد و این 

تنگنایی که سال ها بود برای ایران درست کرده بودند، از پیش روی ایران برداشته می شود.
وی ادام��ه داد: دیدی��م که با چه غم و غصه ای وزیر خارجه آمریکا این مس��ئله را اظهار کرد و علیه 
برجام و ایران حرف زد، اما حتی یک نفر در ش��ورای امنیت با آمریکا موافق نبود، آمریکا خودش را از 

این بیچارگی بیشتر در تاریخ ندیده بود.
رئیس جمهور کش��ورمان همچنین یادآور شد: در اوایل مهر سال گذشته در شورای امنیت رئیس 
جمهور آمریکا حضور یافته و صحبت کرده و همه ۱4 عضو با آمریکا مخالفت کردند. همچنین او در 

مجمع عمومی س��ازمان ملل حضور یافت و همه به او لبخند تمس��خرآمیز زدند. هیچ وقت در تاریخ 
آمریکا نبوده که رئیس جمهورش در مجمع عمومی سازمان ملل حضور بیابد و همه نماینده های دنیا 

به چهره او لبخند تمسخر بزنند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین آمریکا پیروز نیست شکست خورده است ما موفق این میدان هستیم و 
امروز تمام شاخص های داخلی اعم از اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی به ما می گوید که وضع ما امروز از 
سال گذشته در این موقع به مراتب بهتر است، آرامش مردم بیشتر و ثبات بازار اقتصادی بیشتر است 
و این مسئله را هم آمار نشان می دهد و همچنین صادرات غیرنفتی ما این را می گوید؛ البته صادرات 
غیرنفتی ما در ماه اول پایین و در ماه های دوم و سوم افزایش داشته است. همچنین بورس این مسئله 
را تایید می کند که بیش از ۱40 درصد رش��د در چند ماه اخیر داش��ته و همچنین فعالیت های دیگر 

اقتصادی ما این واقعیت را پیش روی ما می گذارد.
روحانی اظهار کرد: در همه این شرایطی که برای ما به وجود آوردند در یک سال گذشته ما ۱۱ سد 
ملی افتتاح کردیم، ۳0 تصفیه خانه فاضالب و شش تصفیه خانه بزرگ آب را افتتاح کردیم، چند هزار 
مگاوات به برق ما افزوده شد که در تاریخ انقالب چه قبل و چه بعد از آن افزایش داشته و ما باالترین 

صادرات برق و گاز را به کشورهای همسایه داریم، همچنین در فرآورده های نفتی نیز این گونه است.
رئیس جمهور با بیان اینکه در ش��رایطی قرار داریم که بنزین، گاز و گازوئیل صادر می کنیم، اظهار 
کرد: در تابس��تان امس��ال یک لحظه خاموش��ی برق یا مشکل آب نداش��تیم، البته این هم به برکت 
بارش ه��ای الهی بود و هم فرهنگ صرفه جویی، ما در زمینه های مختلف پیش��رفت قابل مالحظه ای 
داش��تیم، تعداد شرکت های دانش بنیان به 4400 شرکت رسیده است. دشمن به زندگی مردم فشار 

وارد کرد اما فرصت های بسیار خوبی هم برای ما به وجود آمد.
وی ادامه داد: مشخص شد آمریکا در هیچ برنامه ای در منطقه موفق نیست، حتی همسایگان جنوبی 
ما می گویند فهمیدیم در روز خطر زودتر از همه آنها )آمریکا( فرار می کنند. اولین فراری از منطقه ما در 
روز خطر آمریکا خواهد بود. آنها به ناوها، هواپیماها و پهپادهای شان تکیه کرده بودند ولی آرزوهای شان 
بر باد رفت. یکی از مقامات کشورهای همسایه به مقامات ما گفته بود آمریکا وقتی به ما می رسد شیر 

است و وقتی به شما می رسد خرگوش است.
روحانی خطاب به مقامات آمریکا گفت: ش��ما گفتید از عراق و افغانس��تان خارج می شوید اما دروغ 
گفتید. چند سال است می گویید از خلیج فارس می رویم اما دروغ گفتید. در تمام فجایع منطقه شما یا 

طراح بودید یا مجری یا کمک کار متجاوزان، شما هر روز مشکلی برای منطقه ایجاد کردید.
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: دعوای اصلی ما با آمریکا نه دعوای نظامی اس��ت، نه اقتصادی، 
مش��کل ما مش��کل در دیدگاه و جهان بینی اس��ت. ما معتقدیم هر ملتی باید به فکر منافع ملی و 
امنی��ت ملی خ��ود بوده و حق تجاوز به دیگران را ندارد، اما آمریکایی ها می گویند همه دنیا فدای 
آمریکا و هرچه ما اراده کردیم همان باید باش��د که حتی دوس��تان خود آمریکا هم این حرف را 
قبول ندارند. س��رزمینی را در باالی دانمارک یا می خواهند به زور بگیرند و یا بخرند. چون تفکر 
این اس��ت که عالم را به زور می گیریم یا می خریم. در حالی که ما معتقدیم همه ملت ها صاحب 
احترامند و مردم صاحب هر کش��وری هس��تند. نظام ما با رأی مردم ش��روع به کار کرد و با رأی 

مردم مسیر خود را ادامه داد.
وی تاکید کرد: مبنای ما آرای مردم اس��ت اما مواجه هس��تیم با کشورهایی که این مبانی را قبول 
ندارند. بدون اجازه مردم در عراق پایگاه درست می کنند. کشتار در یمن با اجازه مردم این کشور نیست. 

از مردم افغانستان اجازه نمی گیرند که در این کشور بمانند چون نظر مردم را قبول ندارند.
روحانی همچنین با بیان اینکه ما می گوییم آبراهه های بین المللی باید برای همه امن باشد، تصریح 
کرد: سال ها کشتی های ما در باب المندب منجی کشتی هایی بودند که تروریست ها به آنها حمله کرده 
بودند. وقتی عراق از ما کمک خواست محاسبه نکردیم که آیا این کمک به منفعت مادی ماست؟ ما 
این دعوت عراق را اجابت کردیم زیرا مورد تجاوز تروریس��ت ها قرار گرفته بود و مردم این کش��ور هم 

سال ها همسایه و دوست ما بودند.
رئی��س جمهور گفت: تا زمانی که دنیا به این منطق برنگردد امنیت برقرار نمی ش��ود. تا زمانی که 
کش��ورها به حقوق هم متعهد نباشند امنیت برقرار نمی شود. وقتی طرف مقابل ما منطق نمی پذیرد 
نمی توانیم با منطق با او برخورد کنیم. در برابر منطق زور ما قدرت می خواهیم. وقتی دش��من از زور 
استفاده می کند میز مذاکره به درد ما نمی خورد. در برابر ناو و موشک دشمن ما به باور ۳۷۳ نیازمندیم.

روحانی در مراسم گرامیداشت روز صنعت دفاعی:

سامانه باور 373 قوی تر از سامانه S3۰۰ است
کدام وب سایت ها نماد اعتماد الکترونیکی دارند؟

دامنه  فارسی میلیونی شد
آخرین آمار منتش��ره از ثبت دامنه  در مرکز ثبت دامنه کش��وری حاکی است که تاکنون بیش از یک میلیون و 

۹۷ هزار دامنه فعال فارسی به ثبت رسیده و پسوند دات آی آر )ir.( بیش ترین دامنه فعال را دارد.
به گزارش ایس��نا، دامین یا دامنه )Domain( نامی اس��ت که وب س��ایت از طریق آن قابل دستیابی بوده و به 
طور کلی از دو بخش نام و پس��وند تش��کیل شده اس��ت. نام دامنه بخشی است که گویای نام برند یا فعالیت شما 
بوده و آن را به دلخواه خود انتخاب می کنید. پس��وندهای مجاز و معتبر در واقع پس��وندهایی هس��تند که توسط 
کمیته مخصوص تأیید و تصویب پس��وندها یعنی آیکن )ICANN( تأیید ش��ده باش��ند. نمونه های پسوندهای 
متداول com، org و ir هس��تند و انتخاب نام دامنه مناس��ب و ساده بسیار مهم بوده و همچنین در رتبه بندی 
)Ranking( نتایج جست وجوی گوگل نیز تأثیرگذار است. در ایران، پژوهشگاه دانش های بنیادی از جمله مراکز 
اصل��ی برای ثبت دامنه های اینترنتی به ش��مار می رود و هر کاربری که تمایل به ثبت دامنه ای برای بازگش��ایی 
س��ایت خود داش��ته باشد، باید به س��ایت این مرکز و یا یکی از نمایندگان فعال آن در سطح کشور مراجعه کند. 
این پژوهش��گاه همچنین آماری دقیق از دامنه های ایرانی را به دس��ت می دهد. مرکز ثبت دامنه کش��وری ایران 
زیرمجموعه پژوهش��گاه دانش های بنیادی اس��ت و وظیفه ثبت دامنه ها در ایران را برعهده دارد. ش��اید گس��تره 
دامنه های سطح باالیی مانند Com، Net، Org و Info که در سراسر وب وجود دارند و زمینه درخواست برای 
این دامنه ها در تمامی کشورها باز است، بسیار گسترده باشد که برآورد آماری دقیق از آنها کمی مشکل شود، اما 

مرکز ثبت دامنه آمار آخرین دامنه های ثبت شده را به دست می دهد.
آخرین آمار دامنه های ثبت شده

اما طبق آخرین آمار موجود در مرکز ثبت دامنه کش��وری ایران، از ابتدای ثبت دامنه های فارس��ی در کش��ور 
تاکنون یک میلیون و ۹۷ هزار و ۶۹۳ دامنه ثبت ش��ده اس��ت و از بین پسوندهای ثبت شده  فارسی، پسوند ir با 
یک میلیون و ۸۹ هزار و 2۱0 دامنه فعال در صدر قرار دارد. درواقع بیش ترین سهم متعلق به همین پسوند است؛ 

به طوری که از میان دیگر پسوندهای فارسی، هر کدام کمتر از ۵000 دامنه را ثبت کرده اند.
دامنه هایی که بیشتر از ۱000 مورد ثبت شده دارند، co.ir  با ۳۹۶۹ مورد، دامنه ایران با ۱۸۵۷ مورد و دامنه 
ac.ir با ۱۳۳۶ دامنه  فعال هس��تند. همچنین دامنه های دیگ��ری وجود دارند که کمتر از ۱000 مورد به نام آنها 
gov. با 2۵۵ مورد و دامنه sch.ir با 2۹۹ مورد، دامنه org.ir با ۵۱۸ مورد، دامنه id.ir ثبت شده است. دامنه
ir با 2۱۷ مورد نیز در رتبه های بعدی لیس��ت قرار دارند. کمترین دامنه ثبت ش��ده نیز متعلق به دامنه net.ir با 

۳2 دامنه فعال است.
وب سایت ها و نماد اعتماد الکترونیکی

همچنی��ن یکی از عوامل مهم توس��عه تجارت الکترونیکی، ای�جاد اعتم��اد و اطمینان در میان کاربران خدمات 
الکترونیکی اس��ت؛ از طرف��ی مهمترین عوامل مراجعه و اعتماد خریداران به کس��ب وکارهای ای�نترنتی ش��امل 
شناسایی مالک کسب وکار و امکان مراجعه در صورت بروز اشکال، کامل و صحیح بودن اطالعات کاال یا خدمات 
ارائه شده، گارانتی محصوالت و ارائه خدمات پس از فروش، واضح بودن روند برگرداندن کاال و بازپس گیری پول، 
محفوظ ماندن اطالعات ش��خصی و مالی خریداران و تایید امنیت س��ایت توسط یک موسسه و مرکز ملی اعتماد 
می ش��ود. از سوی دیگر تایید کسب وکار اینترنتی توس��ط یک موسسه و مرکز ثالث، بیشترین تاثیر در مراجعه و 
اعتماد خریداران به کس��ب وکار اینترنتی را دارد؛ در این حالت خریدار از محفوظ ماندن اطالعات خود احس��اس 
امنیت بیشتری دارد و اگر از اطالعات شخصی وی سوءاستفاده شود، می تواند برای شکایت از کسب وکار اینترنتی 
متخلف به مراجع قانونی مراجعه کند. اما در ایران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئولیت ایجاد زیرساخت های 
امنیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب وکارهای اینترنتی را برعهده دارد. اعطای نماد اعتماد الکترونیکی 
برای وب س��ایت های تجاری با هدف قانونمند کردن و چارچوب دهی به فعالیت کس��ب وکارهای اینترنتی در حال 
انجام اس��ت. نماد اعتماد الکترونیکی به ش��کل یک عالمت در باالی س��ایت هایی که از نظر قانونی فعالیت آنان 
مورد تایید اس��ت به نمایش درمی آید. س��اماندهی سایت های تجاری در کش��ور موثرترین گام برای ایجاد فضای 
تجارت الکترونیکی به خصوص B2C خواهد بود. از طرفی یکی از اقدامات کالهبرداران این است که با راه اندازی 
س��ایت های جعلی که شبیه به سایت های اصلی است، به ربودن اطالعات افراد، اغلب برای سوءاستفاده های مالی 
اقدام می کنند؛ در این ش��یوه که اصطالحاً به فیش��ینگ معروف است، از طریق اطالعات واردشده توسط کاربران 
در صفحات جعلی حس��اب های بانکی قربانیان خالی می ش��ود؛ به همین دلیل است که کاربران هنگام مراجعه به 

سایت ها برای خرید، باید به وجود نماد اعتماد الکترونیکی دقت کنند.
مردم هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از اینکه س��ایت ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند 
ک��رد و حقوق مصرف کنندگان را به رس��میت می شناس��ند،  اقدام به خرید می کنند. همچنی��ن خریداران باید با 
جس��ت وجو در فهرس��ت وب س��ایت های مورد تایید، از صحت »نماد اعتماد الکترونیکی« ب��ه نمایش درآمده در 

وب سایت ها اطمینان حاصل کنند.

هادی حق شناس
اقتصاددان



فرصت امروز: جنجال بر س��ر برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، این 
روزه��ا توجه افکار عموم��ی را به نقش و جایگاه ای��ن صندوق در چرخه 
اقتصاد ایران حس��اس کرده اس��ت. پس از تجربه ناموفق صندوق ذخیره 
ارزی بود که در س��ال ۱۳۸۹ و با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
»صندوق توسعه ملی« به جای »صندوق ذخیره ارزی« شروع به کار کرد. 
گرچه صندوق توس��عه ملی، تنها محلی اس��ت که بخش��ی از درآمدهای 
حاصل از فروش نفت در آن نگهداری می شود و مأموریت مهم خرج کردن 
درآمدهای نفتی در عرصه فعالیت های زیربنایی بخش خصوصی را عهده دار 
اس��ت، اما همانطور که مرکز پژوهش های مجل��س در گزارش اخیر خود 
اشاره کرده، صندوق توسعه ملی به جای حمایت از اقتصاد غیردولتی تنها 
به »ضربه گیر بودجه« تبدیل شده و تجربه ناکام و ناموفق صندوق ذخیره 

ارزی این بار بر سر عملکرد صندوق توسعه ملی سایه افکنده است.
بازوی پژوهش��ی مجلس در ای��ن گزارش با عنوان »زی��ر و بم مصارف 
ارزی و ریالی صندوق توس��عه ملی« مصارف ارزی و ریالی این صندوق را 
بررسی کرده و تحلیلی بر مصارف غیرمنطبق با اساسنامه صندوق توسعه 
ملی ارائه داده اس��ت؛ تحلیل مرکز پژوهش ها نشان می دهد که 4۱درصد 
تسهیالت ارزی، ۹۳درصد سپرده گذاری های ارزی و 4۵درصد تسهیالت و 
س��پرده گذاری های ریالی مسدودشده توسط صندوق توسعه ملی خارج از 

چارچوب اساسنامه بوده است.
در یک جمله، نهاد پژوهش��ی مجلس هش��دار می دهد که بخش قابل 
توجهی از منابع صندوق توس��عه ملی با کس��ب مجوز و یا تصویب قوانین 
مختلف، خارج از روال مندرج در اساس��نامه صندوق، هزینه شده است. به 
گفته این نهاد کارشناسی، تاکنون کل تسهیالت ارزی پرداخت شده توسط 
صندوق توس��عه مل��ی ۶۷.۸۷ میلیارد دالر ب��وده و بیش از 4۱درصد کل 
تسهیالت ارزی مسدودشده توسط صندوق، خارج از روال قوانین صندوق 
و در قالب مصوبات بودجه ای و غیربودجه ای هزینه ش��ده است. همچنین 
تاکنون بی��ش از ۶۱۳ هزار میلیارد ریال قرارداد جهت تس��هیالت ریالی 
توس��ط صندوق توسعه ملی منعقد ش��ده که حدود 4۵درصد آن خارج از 

روال اساسنامه این صندوق بوده است.
سرنوشت صندوق ذخیره ارزی در انتظار صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرآنالین، صندوق توسعه ملی قرار بود از آفت ها و آسیب های 

حساب ذخیره ارزی در امان باشد به همین خاطر هم اساسنامه اش طوری 
نوش��ته شد که از دست اندازی هایی که سلف ناکامش را تهی کرد، مصون 
باشد اما در آستانه ۱0 سالگی، ظاهراً به همان بالیی دچار شده که صندوق 
ذخی��ره ارزی گرفتارش بود؛ چنانچه گزارش های منتشرش��ده از عملکرد 
صندوق توس��عه ملی نشان  می دهد این نهاد مالی در حالی آماده ورود به 
س��ال دهم از فعالیتش می شود که برداشت ها از آن تا حد زیادی نامرتبط 
با موارد ذکرش��ده در اساس��نامه صندوق بوده اس��ت تا حد زیادی یعنی 
حدود 4۶درصد از منابع صندوق در مواردی خارج از دایره تعریف شده در 

اساسنامه پرداخت  شده است!
اساس��نامه صندوق توس��عه ملی موارد تخصیص منابع صندوق را یکی 
از چهار م��ورد پرداخت تس��هیالت ارزی، س��پرده گذاری ارزی، پرداخت 
تسهیالت ریالی و سپرده گذاری ریالی تعیین کرده است. این تخصیص هم 
تنها می تواند به متقاضیان بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و 
تعاونی ها تعلق پیدا کند یعنی بخش دولتی نباید سهمی از منابع صندوق 

داشته باشد.
براس��اس تازه ترین گزارش��ی که مرکز پژوهش های مجلس از عملکرد 
صندوق توسعه ملی منتش��ر کرده مبلغ کل تسهیالت ارزی پذیرش شده 
توسط صندوق )اعالم وصول شده( تا پایان سال ۹۷ معادل 4۱.۱۸ میلیارد 
دالر بوده اس��ت از این مقدار ۳۹.۷۳ میلیارد دالر به مرحله تخصیص ارز 

)صدور نامه مسدودی به بانک مرکزی( رسیده است.
حاال ببینیم از این منابع تخصیص یافته سهم بخش خصوصی و عمومی 
و تعاونی چقدر بوده است؟ از مجموع تسهیالت ارزی مسدودشده مبلغی 
معادل 2۳.۷ میلیارد دالر ب��ه طرح های بخش خصوصی، ۱۵.۳۶ میلیارد 
دالر به طرح های بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی 
و ۹۶ میلیون دالر به طرح های بخش تعاونی و ۵۶۹ میلیون دالر به سایر 
موارد اختصاص  یافته است. به این  ترتیب می توانیم بگوییم تسهیالت ارزی 
صندوق طی این س��ال ها تقریباً می��ان بخش خصوصی و نهادهای بخش 

عمومی تقسیم  شده و سهم تعاونی ها بسیار ناچیز بوده است.
این اما همه ماجرا نیس��ت؛ صندوق تخصیص های فراوان دیگری داشته 
که بخش زیادی از آنها خارج از چارچوب اساسنامه آن بوده است. در واقع 
عالوه بر تس��هیالت مذکور، تس��هیالت ارزی دیگری به صورت تکلیفی از 

منابع صندوق به طرح های مختلف پرداخت  شده است:
* ۱۱ میلیارد و ۳۵0 میلیون دالر برای اعطای تس��هیالت برای اجرای 

طرح های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی
* ۳٫۳۹ میلیارد دالر بابت اجرای بند »د« تبصره 4 قانون بودجه سال 

۱۳۹۷
* ۱۵.۸ میلی��ون دالر باب��ت اجرای بند »و« تبص��ره 4۶ قانون بودجه 

سال ۱۳۹۷
* ۱۳٫۳۸ میلیارد دالر براساس سایر تکالیف محوله به صندوق توسط 

مراجع قانونی
با این حساب از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی تا آخر سال گذشته 
ح��دود 2۸.۱4میلیارد دالر از منابع این نهاد در قالب تس��هیالت تکلیفی 
مس��دود شده که 2۷.۷۸ میلیارد دالر آن  هم تاکنون پرداخت  شده است. 
از س��وی دیگر تا پایان س��ال ۱۳۹۷ بالغ بر ۶۷.۸۷میلیارد دالر برای ارائه 
تسهیالت ارزی به طرح های مختلف از منابع صندوق توسعه ملی مسدود 
ش��ده که بی��ش از 4۱درصد آن خ��ارج از روال قوانین صندوق و در قالب 

مصوبات بودجه ای و غیربودجه ای بوده است.
ذکر این نکته ضروری اس��ت که مقایسه میزان تسهیالت پرداخت شده 
نسبت به مسدودی نشان دهنده این موضوع است که در هزینه های خارج 
از روال این نس��بت حدود ۹۹درصد و برای مس��دودی های انجام شده در 
چارچوب روال صندوق 4۸درصد بوده اس��ت. به این ترتیب تسهیالت ارزی 
پرداخت ش��ده از طریق س��ازوکارهای خارج از روال صندوق نسبت به کل 

تسهیالت ارزی پرداخت شده بالغ بر ۵۹درصد بوده است.
به این  ترتیب و با در نظر گرفتن بخش هایی از گزارش عملکرد صندوق 
که به تسهیالت ریالی پرداخت  شده در این سال ها منتشر شده و در این 
گزارش از تکرار آن صرف نظر ش��ده، صندوق توس��عه ملی از ابتدا تاکنون 
بی��ش از ۱000 میلیارد دالر ورودی داش��ته که بخش خصوصی، عمومی 

غیردولتی و تعاونی تاکنون فقط از ۱۹ میلیارد دالر آن استفاده کرده اند!
این نس��بت عجیب جای این پرس��ش را باز می کند که آیا ظرفیت سه 
بخش تعاونی، خصوصی و عمومی همین است و نمی توانند همه این منابع 
را جذب کنند؟ یا مس��ائل دیگری در فرآین��د تصمیم گیری درباره منابع 

صندوق، مانع تخصیص این منابع به بخش خصوصی شده است؟

سهم بخش خصوصی از مازاد درآمدهای نفتی چقدر بوده  است؟

صندوق توسعه ملی زیر ذره بین

حج��م باالی ف��رار مالیات��ی صاحبان ح��رف پزش��کی و مقاومت ها و 
حساس��یت های عجیب این صنف به نصب دستگاه کارتخوان که ناشی از 
تعارض منافع جامعه پزشکی با منافع مردم است، هر روز ابعاد تازه ای پیدا 
می کند. به گزارش مهر، مطابق آنچه که مس��ئوالن عنوان کرده اند، حجم 
ف��رار مالیاتی در اقتصاد ایران به 40 هزار میلیارد تومان می رس��د؛ در این 
بین صاحبان حرف پزشکی که اتفاقا شغل پردرآمدی هم دارند، میانگین 

۶.۵ تا ۷ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را ثبت کرده اند.
حجم باالی فرار مالیاتی پزشکان در نهایت مسئوالن را بر آن داشت که 
در خل��ل تصویب بودجه ۹۸، بندی را به الزام نصب پایانه فروش��گاهی در 
مطب ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی این قشر اختصاص دهند که بر این 
اس��اس بند الحاقی تبصره ۶ بودجه ۹۸ صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، 
پیراپزشکی، داروس��ازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان 
نظام دامپزشکی ایران صادر می شود، را ملزم به نصب پایانه فروشگاهی در 

مطب ها کرده است.
تمدید دوباره زمان ثبت نام پزشکان

در این راس��تا، مطابق با آنچه که س��ازمان امور مالیاتی اعالم کرد، همه 
صاحبان مش��اغل یادشده مکلف شدند که حداکثر تا 2۳ مردادماه امسال 
برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی )کارتخوان( 
اقدام کنند و حتی این هش��دار داده ش��د که در صورت عدم اس��تفاده از 

کارتخوان بانکی، مشاغل پزشکی مشمول جریمه خواهند شد.
در این بین، سازمان امور مالیاتی بیستم مردادماه اعالم کرد که به دلیل 
نبود زیرساخت  های الزم، مهلت پزشکان تا ۳۱ مردادماه تمدید شد، با این 
حال این زمان دوباره تمدید و اعالم ش��د که مهلت ثبت نام پزش��کان در 
سامانه س��ازمان امور مالیاتی با توجه به مشکالت فنی موجود تا پانزدهم 
شهریور تمدید می شود. این در حالی است که متولیان سازمان امور مالیاتی 
پیش بینی کرده بودند که از ابتدای مهرماه، صاحبان مش��اغل پزشکی به 

پایانه های فروشگاهی و کارتخوان ها مجهز خواهند شد.
نقدی که بر این عدم برنامه ریزی دقیق برای ثبت نام پزشکان وجود دارد 
این است که اگر قرار باشد روند اجرای قانون به شکل موجود باشد، قطعا 
راه ه��ای فرار زیادی نیز از آن وجود خواهد داش��ت؛ به عنوان نمونه قطع 

عم��دی اینترنت پایانه ها و ال��زام مراجعه کننده به پرداخت نقدی به بهانه 
عدم اتصال به شبکه، می تواند یکی از این راه ها باشد.

وضعیت مالیات ستانی از پزشکان
نگرانی ها از احتمال ش��انه خالی کردن پزشکان از پرداخت مالیات ابتدا 
از اینجا نشأت می گیرد که در این مدتی که اعالم شد صاحبان این حرف 
باید پایانه فروش��گاهی در مطب های ش��ان نصب کنند، شاهد شکل گیری 
موج انتقاد و اعتراض از سوی انجمن و مراکز مختلف و حتی سازمان نظام 

پزشکی بودیم.
تا جایی که این سازمان در قالب یک نامه رسمی اعالم کرد که پزشکان 
نحوه کار با دس��تگاه کارتخوان را بلد نیستند و قبل از هرگونه اقدام، باید 

شیوه کار با این دستگاه به پزشکان آموزش داده شود!
مس��اله ای که مطرح می شود این اس��ت که اگر پزشکان قصد پرداخت 
مالیات حقه را دارند و تمایلی به فرار مالیاتی ندارند علت این میزان هجمه 
و انتقاد از نصب دستگاه کارتخوان  با توسل به بهانه های مختلف، چیست؟

از سویی دیگر بررسی آمار رسمی از میزان پرداخت مالیات که از سوی 
مس��ئوالن سازمان امور مالیاتی اعالم شده بود نشان می دهد که صاحبان 
این حرف تنها در حدود 200میلیارد تومان مالیات پرداخت می کنند؛ در 
حالی که مطابق با گفته امیرآبادی عضو کمیسیون تلفیق مجلس مجموع 
درآمد پزشکان متخصص )با در نظر گرفتن حداقل نرخ( در سال ۱۷ هزار و 
2۸0 میلیارد تومان، پزشکان عمومی ۳هزار و ۶00 میلیارد تومان و دندان 
پزشکان ۸ هزار و ۸۸0 میلیارد تومان است که با این حساب، جمع مالیات 
حقه آنها ۷200 میلیارد تومان است، اما جامعه پزشکی در حال حاضر فقط 
۱۵0 تا 200 میلیارد تومان مالیات می پردازد که به معنای آن اس��ت که 

پزشکان بیش از ۹۷درصد فرار مالیاتی دارند.
علت حساسیت سازمان نظام پزشکی به دستگاه کارتخوان

یک جامعه شناس با بیان اینکه چند سال است که مردم نسبت به عدم 
نصب دستگاه کارتخوان در مطب ها و مراکز پزشکی حساس شده اند، اظهار 
داش��ت: این وضعیت باعث شده بیماران برای پرداخت وجه خدمات دچار 

زحمت بیشتری شوند.
ب��ه گفته نظام بهرامی کمیل، پرس��ش این اس��ت که چرا بس��یاری از 
پزشکان که در س��ایر تکنولوژی ها پیشتاز هستند در برابر این تکنولوژی 

مقاوم��ت می کنند و همچنان دریافت پول نقد را که از عوامل مهم انتقال 
بیماری هاست ترجیح می دهند؟

او با بیان اینکه موضوع نصب کارتخوان با پیوند خوردن به بحث پرداخت 
مالیات و افزایش امکان ف��رار مالیاتی ابعاد جدیدی به خود گرفته، گفت: 
اگر نصب دس��تگاه کارتخ��وان ربطی به مالیات ندارد، پس چرا س��ازمان 
نظام پزش��کی بر روی این موضوع این اندازه حساس��یت دارد و با اجباری 
ش��دن نصب کارتخوان مخالف است؟ پزشکان که اولویت خود را سالمت 
و رفاه بیماران اعالم می کنند و خود را از اقشاری می دانند که بیشترین و 
شفاف ترین مالیات ها را می دهند، چرا در عمل سال هاست با نصب اجباری 
کارتخوان مخالفت می کنند؟ مگر اینکه بگوییم نصب کارتخوان فضای زیاد 
می گیرد یا بگوییم در مقایس��ه با پول، احتمال انتق��ال بیماری در مراکز 
پزشکی را افزایش می دهد؟! همانطور که مشاهده می شود در موضوع نصب 
کارتخوان در مطب پزشکان بحث تعارض منافع پزشکان با مردم به خوبی 

قابل مشاهده است.
وزارت بهداشت باید از حق مردم دفاع کند

وی افزود: درحالی که رئیس و معاونین سازمان نظام پزشکی کشور نصب 
کارتخوان را ضروری نمی دانند و حداکثر آن را به انتخاب پزشکان موکول 
می کنند؛ در یک نظرسنجی تلویزیونی ۹2درصد از مردم به اجباری شدن 
نصب کارتخوان در مطب ها و مراکز درمانی رأی دادند. در این برنامه که در 
تاریخ ۹۷/۶/2به طور زنده از تلویزیون  پخش شد حاجی دلیگانی)نماینده 
مجلس( و جهرمی)کارشناس نظام سالمت( به عنوان موافق نصب اجباری 
کارتخ��وان و جهانگیری)معاون فنی و نظارت س��ازمان نظام پزش��کی( و 
قربانی)نماین��ده مجلس( به عنوان مخالف نصب اجباری کارتخوان دالیل 
خود را گفتند و مردم در نهایت با رأی بس��یار باال خواستار نصب اجباری 

کارتخوان شدند.
بهرامی کمیل ادامه داد: به نظر می رسد در این وضعیت و به دلیل وجود 
تعارض منافع بین جامعه پزشکی و مردم، باید وزارت بهداشت و یا نهادهای 
دیگر به منظور دفاع از منافع بیماران به این موضوع ورود پیدا کنند. البته 
در مورد وزارت بهداش��ت تا زمانی که وزیر و معاونین این وزارتخانه تقریبا 
همگی از بین پزش��کان باش��ند موضوع حل تعارض مناف��ع از طریق این 
وزارتخانه هم کماکان شائبه تضییع حقوق مردم را به دنبال خواهد داشت.

تمدید مهلت فرار مالیاتی تا 15 شهریور

چرا پزشکان به دستگاه کارتخوان حساسیت دارند؟

نگاه

گزارش اکونومیست از دالیل عالقه سرمایه گذاران به 
پوپولیسم

پوپولیست های حامی اقتصاد متعارف
برخ��ی صاحب نظران می گویند اگر بخواهیم بحثی را آغاز کنیم که هرگز 
به پایان نرس��د، می توانی��م درباره تعریف واقعی »پوپولیس��م« بحث کنیم. 
فرهنگ های لغت اغلب در تعریف واژه پوپولیس��م می نویسند: سیاست های 
معطوف به افراد عادی که احس��اس می کنند مورد غفلت نخبگان سیاس��ی 
قرار گرفته اند. این تعریف نشان می دهد که پوپولیسم تنها به اقتصاد مربوط 
نمی ش��ود. در دهه ۹0 میالدی »سباستین ادواردز« اقتصاددان ارشد بانک 
جهانی و »رودیگر دورنبوش« استاد فقید دپارتمان اقتصاد انیستیتو فناوری 
ماساچوس��ت، مقاله ای درباره معنای پوپولیسم اقتصادی منتشر کردند. آنها 
در ای��ن مقاله که بیش��تر به مطالعه دولت های پوپولیس��ت آمریکای التین 
اختصاص داش��ت، تأکید کردند که کسری بودجه و تورم لزوماً مانعی برای 

رشد اقتصادی نیست.
در کشورهای دارای سطح درآمدی متوسط هنوز هم دولتمردان بسیاری 
وج��ود دارند که می ت��وان آنها را طبق تعاریف مطرح ش��ده در فرهنگ های 
لغت، پوپولیس��ت خواند، ام��ا در عین حال پوپولیس��م اقتصادی خالص در 
حال حاضر بس��یار نادر اس��ت و ش��اید تنها بتوان آن را در ونزوئال مشاهده 
کرد. امروزه بس��یاری از پوپولیست های بالقوه ترجیح می دهند سیاست های 
اقتصادی متعارف را دنبال کنند؛ سیاس��ت هایی مانن��د هدف گذاری تورم، 
اعمال محدودیت های مالی، نظام ارزی شناور و مواردی از این دست. آنها با 

کمال میل به تکنوکرات ها میدان می دهند.
ای��ن وضعیت باعث بروز س��ردرگمی خفیف��ی برای س��رمایه گذاران در 
کشورهای ثروتمند جهان می شود که البته به راحتی قابل رفع است. ممکن 
است س��رمایه گذاران از سیاست های اجتماعی و همچنین سیاست خارجی 
این پوپولیست های بالقوه وحشت کنند و از تورم باال، ناتوانی در بازپرداخت 
بدهی ها، کاهش ارزش پول ملی و نوس��انات سیاسی نگران باشند، اما عالقه 
این سیاس��تمداران پوپولیست به کار کردن به تکنوکرات ها باعث جلب نظر 
آنها )سرمایه گذاران( خواهد شد. یکی از سیاستمدارانی که غربی ها چندان 
عالقه ای به وی ندارند و او را پوپولیس��ت می خوانند، والدیمیر پوتین است. 
رئیس جمهور روس��یه نمونه بارزی از سیاستمداران قدرت طلب و سرسختی 
اس��ت که رابطه خوب��ی با اقتصاددانان خب��ره دارد. وزارت دارایی روس��یه 
همواره بودجه این کش��ور را با اس��تفاده از قوانین مال��ی محافظه کارانه )و 
نه برای پیش��برد منافع کوتاه مدت پوپولیستی( تدوین می کند. نرخ تورم با 
اس��تفاده از نرخ های بهره باال اما منصفانه کاماًل تحت کنترل اس��ت و خانم 
»الویرا نابلوئنا« رئیس بانک مرکزی روس��یه، اقتصاددانی مورد تحس��ین در 
بین س��ازمان های بین المللی است. تش��خیص اینکه چه عاملی باعث جذب 
س��رمایه گذاران می ش��ود و چه عاملی آنها را فراری می دهد، کار دش��واری 
اس��ت زیرا جهان امروز بس��یار پیچیده اس��ت و تنها یک عامل مشخص بر 
جذب یا فراری دادن س��رمایه گذاران تأثیر نمی گذارد. در عین حال می توان 
»تغیی��رات ارزش پ��ول ملی« را عاملی مهم و یک س��رنخ برای تش��خیص 
اطمینان عمومی به آینده اقتصاد یک کش��ور تصور کرد زیرا تغییرات ارزش 
پول ملی نشان دهنده آن است که قیمت سایه ای دارایی های یک کشور در 

مقایسه با دارایی های سایر کشورها چه تغییری کرده است.
روبل روس��یه از ابتدای سال جاری میالدی تاکنون عملکرد بسیار خوبی 
داشته است؛ در حالی که سیاس��تمداران قدرت طلب که برخالف والدیمیر 
پوتین به سیاس��ت های اقتصادی متعارف روی خوش نشان نداده اند، شاهد 
افت قابل توجه ارزش پول کشورش��ان بوده اند. به عنوان مثال، رئیس جمهور 
ترکیه طی س��ال های اخیر درگیری های زیادی با مقامات بانک مرکزی این 
کش��ور داشته و ماه گذش��ته در اعتراض به باال بودن نرخ بهره پایه، رئیس 
بانک مرکزی را از سمت خود برکنار کرده است. نتیجه دخالت های اردوغان 
در ام��ورات تخصص��ی بانک مرکزی، افزایش نرخ ت��ورم در ترکیه و کاهش 
ارزش پول ملی این کش��ور طی سال های اخیر بوده است. به همین صورت 
می توان کشورهای دیگری را که سیاستمدارانی قدرت طلب بر آنها حکومت 
می کنند مورد بررس��ی قرار داد. مثاًل در مصر و پاکس��تان، نظامیان قدرت 
زیادی دارند. مصر طی این س��ال ها سیاست های اقتصادی متعارف را دنبال 
کرده و ارزش پوند مصر بهبود یافته اس��ت. در س��مت مقابل اما پاکس��تان 
انضباط الزم را در سیاس��ت های اقتصادی خود رعایت نکرده و شاهد ارزش 
کاهش پول ملی خود )روپیه پاکستان( بوده است. در مورد رؤسای جمهور 
برزی��ل و مکزیک نیز می توان چنین بررس��ی هایی را انجام داد. وقتی جیر 
بولسونارو به عنوان رئیس جمهور برزیل انتخاب شد، سرمایه گذاران احساس 
می کردند که وی هرگز به اقتصاددانان تکنوکرات روی خوش نشان نخواهد 
داد، ام��ا وی اکنون »پائولو گوئ��دس« فارغ التحصیل مقطع دکترای اقتصاد 
از دانش��گاه ش��یکاگو را در کابینه خود دارد. وی همچنین اصالحاتی را در 
زمینه نظام مس��تمری بازنشستگی در برزیل به پارلمان این کشور پیشنهاد 

کرده است که می تواند به ثبات ملی برزیل کمک کند.
 ام��ا آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهور مکزیک، راه دیگری را در 
پیش گرفته است. ماه گذشته »مانوئل اورزوا« که تنها هفت ماه از فعالیتش 
به عنوان وزیر دارایی مکزیک می گذش��ت، از س��مت خود کناره گیری کرد. 
وی پس از کناره گیری اعالم کرد تکنوکرات ها در دولت اوبرادور به حاش��یه 
رانده ش��ده و افراد ناالیق جای آنها را گرفته اند. این فعل وانفعاالت، کاهش 

ارزش پزوی مکزیک را به دنبال داشته است.
از دیگر سیاس��تمدارانی که البته به س��ختی می توان تشخیص داد که در 
کدام س��ر این پیوستار جای می گیرد، نارندرا مودی است. نخست وزیر هند 
تمامی ویژگی های یک سیاستمدار قدرت طلب را دارد: ناسیونالیسم افراطی، 
کیش شخصیت و تالش برای تضعیف مخالفان سیاسی. به نظر می رسد وی 
برای تکنوکرات ها ارزش قائل اس��ت. او چه در دوران نخس��ت وزیری خود و 
چه در دوران فعالیت خود به عنوان وزیر ارش��د ایالت گجرات، تیم کوچکی 
از کارشناسان مورد اعتمادش را در کنار خود داشته است. مودی ظاهراً در 
مورد بودج��ه رویکرد زورگویانه ندارد و می داند ک��ه در تدوین بودجه باید 
محدودیت ها را در نظر گرفت، اما در عین حال طی دور اول نخس��ت وزیری 
خ��ود، دو بار رئیس رزرو بانک )بانک مرکزی هند( را برکنار کرد که هر دو 
رئیس برکنارش��ده جزو متخصصان خبره و خوشنام به شمار می رفتند. ایده 
بلندپروازان��ه وی برای حذف ناگهانی اس��کناس از مبادالت مالی در س��ال 

20۱۶ نیز یک طرح عملی و منطقی از لحاظ اقتصادی نبود.
با ای��ن حال، الگوی سیاس��تمدار قدرت طلب+همراه��ان تکنوکرات یک 
الگوی مس��تحکم نیس��ت. ثبات اگر با سیاس��ت های مناس��ب برای کمک 
به رش��د اقتصادی پایدار همراه نش��ود، دوام نخواهد یافت. سیاس��تمداران 
قدرت طلب تنها تا زمانی به اصالحات اقتصادی روی خوش نش��ان خواهند 
داد که این اصالحات با منافع ش��ان تضاد نداش��ته باشند. هرگاه اصالحات 
اقتص��ادی باعث اف��ت موقتی اس��تانداردهای زندگی در کش��ورهای تحت 
حکوم��ت سیاس��تمداران قدرت طل��ب و پوپولیس��ت ش��ود، رأی دهندگان 
خواس��تار اجرای سیاست های پوپولیستی س��نتی در حوزه اقتصاد خواهند 

شد؛ خواسته ای که همیشه به سرنوشت بدی ختم می شود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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بازار مس��کن در یک س��ال گذش��ته روزهای پرنوس��انی را پشت سر 
گذاش��ته اس��ت و تازه ترین گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در 
تیرماه ۹۸ بیانگر آن است که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع 
زیربنای واحد مس��کونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
شهر تهران ۱۳.۳ میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل ۹۱.۵درصد 

افزایش را نشان می دهد.
ای��ن افزای��ش ۹۱.۵درصدی قیمت مس��کن در حالی طی یک س��ال 
گذش��ته رخ داده که این امر، به سرعت اثر خود را روی خرید و فروش 
ملک گذاش��ته اس��ت. بنا ب��ه گزارش بان��ک مرکزی، تع��داد معامالت 
آپارتمان های مس��کونی ش��هر تهران در تیرماه سال ۱۳۹۸، به 4.۸هزار 
واحد مس��کونی رسید که نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل ۶4.۶درصد 
کاهش را نش��ان می دهد. همچنین افت معامالت مسکن، عمق رکود در 

بازار مسکن را تایید می کند.
به گ��زارش خبرآنالی��ن، در حال حاضر از یک س��مت، قدرت خرید 
متقاضیان مصرفی مس��کن که مهم ترین عامل رونق بخشی به معامالت 
در تمام دوره ها هس��تند، به پایین ترین حد ممکن رس��یده است و هیچ 
عامل��ی ک��ه بتواند در کوتاه م��دت قدرت خرید آنه��ا را تقویت کند نیز 

وجود ندارد.
از س��وی دیگر، س��فته بازان نیز به دلیل اینکه خریداران مصرفی بازار 
را ترک کرده اند، از بازار خارج ش��ده اند. مش��اهدات حاکی از این است 
که تعداد متقاضیان سرمایه ای مسکن هم در محدوده بازار مسکن شهر 
تهران به شدت کاهش یافته است. مجموعه این عوامل، به ویژه کاهش 
قدرت خرید متقاضی��ان مصرفی و کاهش انگیزه متقاضیان غیرمصرفی 
مس��کن را می ت��وان به عنوان منش��أ اصلی عمیق تر ش��دن رک��ود بازار 

معامالت مسکن معرفی کرد.
اقدام ملی برای تعادل بازار مسکن

در ش��رایطی که بازار مس��کن رش��د قیمت ۹۱درصدی در یک سال 
گذش��ته را تجربه ک��رده، دولت به منظور تعادل بخش��ی و رونق بخش 
مس��کن، عملیات اجرایی ساخت 400 هزار واحد مسکونی را در دستور 
کار ق��رار داده اس��ت. ب��ر این اس��اس، در برنامه تقدیم��ی وزارت راه و 
شهرسازی در دی ماه ۱۳۹۷ به رئیس جمهور، مقرر شد ظرف مدت سه 
س��ال عملیات اجرایی ساخت تعداد 400 هزار واحد مسکونی با هدایت 

و راهبری مجموعه وزارت راه و شهرسازی آغاز شود.
با توجه به ظرفیت های موجود در ش��هرهای جدید و نیز در راس��تای 
اج��رای اصول ۳۱ و 4۳ قانون اساس��ی که وظیفه تامین مس��کن آحاد 
جامع��ه به خص��وص گروه های نیازمند را برعهده دولت نهاده، ش��رکت 
عمران ش��هرهای جدی��د نیز مانند س��ایر بخش ه��ای مربوطه احداث 
واحدهای مس��کونی را در دستور کار خود قرار داده و مشمول این طرح 

شد.
در این راستا از مجموعه 400 هزار واحد تکلیفی، سهم شرکت عمران 
ش��هرهای جدید 200 هزار واحد، سهم شرکت بازآفرینی شهری ایران 
۱00 هزار واحد و سهم بنیاد مسکن ۱00 هزار واحد اعالم و در دستور 

کار قرار گرفت.
ب��ا توجه به گزارش های ارائه ش��ده ش��رکت عمران ش��هرهای جدید 
تاکن��ون عملی��ات اجرایی ح��دود ۶0 هزار واح��د از ای��ن برنامه را در 
ش��هرهای گوناگون آغاز کرده که هر کدام در مراحل پیشرفت فیزیکی 

مختلفی قرار دارند.

طبق برنامه ریزی انجام شده در این راستا عملیات اجرایی تعداد ۱۵0 
هزار واحد مسکونی متعلق به برنامه مذکور نیز در هفته آینده با حضور 
رئیس جمهور آغاز و در دس��ت اقدام قرار خواهد گرفت که ش��هرهای 
جدید دارای سهمی حدودا 20 هزار واحدی در آن خواهد بود. شهرهای 
جدید با آغاز این 20 هزار واحد در ش��هرهای پرند، پردیس، فوالدشهر، 
بهارستان، گلبهار، صدرا، س��هند، امیرکبیر و هشتگرد، عملیات اجرایی 
احداث حدودا ۸0هزار واحد را به طور رسمی از زمان ابتدای برنامه آغاز 

و در دستور کار دارد.
به گزارش شرکت عمران شهرهای جدید، با توجه به اطالعات ارسالی 
از شهرهای جدید حاضر در این برنامه شهر جدید فوالدشهر با ۷هزار و 
۱۳4 واحد، ش��هر جدید پرند با 4هزار و 44۸ واحد، شهر جدید گلبهار 
با 2هزار و ۷۶2 واحد، ش��هر جدید سهند با یک هزار و ۵4۷ واحد، شهر 
جدید صدرا با یک هزار و 4۹۷ واحد، شهر جدید امیرکبیر با ۸00 واحد، 
شهر جدید هشتگرد با ۵20 واحد و شهر جدید پردیس با ۱۵0 واحد به 

ترتیب بیشترین پروژه را در این افتتاح دربر خواهند داشت.
گشایش در عرضه و تولید مسکن

وزیر راه و شهرسازی چندی پیش در صحن علنی مجلس در تشریح طرح 
ملی مسکن گفت: »در بحث ساماندهی به مسکن از بدو ورود به وزارت راه 
و شهرسازی، مهم ترین اقدامی که انجام شد، روان سازی و ایجاد گشایش در 
عرضه و تولید مس��کن بود؛ به گونه ای که بتوانیم تولید مسکن را به جریان 
پایدار تبدیل کرده و در جهت پاسخ گویی به نیاز واقعی جامعه، اعتمادسازی 

الزم را بین توسعه دهندگان، انبوه سازان و مردم ایجاد کنیم.«
محمد اس��المی، مهمترین دغدغه وزارت راه و شهرسازی را در حوزه 
مسکن، مساعد و هموار کردن ش��رایط برای خانه دار شدن خانه اولی ها 
عنوان کرد و گفت: »در بدو ورود تکمیل مس��کن مهرهای نیمه تمام را 
در دستور کار قرار دادیم که به یاری حق تعالی این مهم به جز مواردی 

که دارای مسائل حقوقی و قضایی هستند در دستور کار قرار دارد.«
او برنامه تولید 400 هزار واحد مس��کونی را برای سال های ۹۸ و ۹۹ در 
کنار تکمیل مس��کن مهر، از برنامه هایی عنوان کرد که براساس آمار واقعی 
از نیاز به مسکن در کشور وجود دارد و گفت: »نرخ نیاز به مسکن براساس 
ش��اخص های مختلفی ارزیابی می ش��ود که یکی از آنها تعداد ازدواج های 
صورت گرفته است. براساس آمار، ازدواج های ثبت شده در سال ۹۷، ۵۳۳ 
هزار فقره ازدواج بوده اس��ت. اگر فرض بر این باش��د که 20درصد از تعداد 
ازدواج های صورت گرفته جزو خانواده هایی هستند که به نوعی دارای تمکن 
مال��ی برای خانه دار کردن فرزندان تازه ازدواج کرده خود هس��تند، به طور 

طبیعی باید برای ۸0درصد برنامه ریزی داشته باشیم.«
اس��المی توانمندسازی برای س��اخت را در تامین زمین و حمایت از 
س��ازندگان عنوان کرد و افزود: »در بحث توانمندس��ازی برای س��اخت 
در دو محور گام برداش��تیم که نخستین محور آن زمین بوده است. در 
تالش هستیم با ایجاد گشایش در مسیر هموار کردن ارائه جواز ساخت 
به کس��انی که تولید مس��کن می کنند عرصه را برای فعالیت سازندگان 
فراهم کنیم. این اقدام هم در ش��هرهای جدید و هم در سایر شهرها به 
صورت یک تکلیف به واحدهای اس��تانی ابالغ ش��ده و در همین راستا، 
سازمان ملی زمین و  مسکن ماموریت یافته است تا در جهت پشتیبانی 

از آنها در عرصه زمین، اقدام کند.«
اس��المی، از دیگر اقدامات برای طرح اقدام ملی و رونق تولید مسکن، 
تس��هیالت را عنوان کرد و گفت: »با هماهنگی هایی که در شورای پول 

و اعتبار انجام ش��د، منابع موردنیاز در اختیار سازندگان قرار می گیرد و 
این منابع قابل واگذاری به خریدار نیز هست.«

چگونه در طرح ملی مسکن ثبت نام کنیم؟
معاون مسکن شهری بنیاد مس��کن انقالب اسالمی درباره طرح ملی 
مسکن گفت: »دولت 400 هزار واحد مسکونی برای تامین مسکن اقشار 
ضعیف را در دس��تور کار قرار داده که از این تعداد س��اخت ۱00 هزار 

واحد آن برعهده بنیاد مسکن است.«
جواد حق ش��ناس با اش��اره به اینکه تفاوت طرح اقدام ملی مسکن با 
مس��کن مهر در این است که قبل از س��اخت واحدهای مسکونی، تقاضا 
برای ساخت مدنظر است، عنوان کرد: »از تجربه مسکن مهر در این طرح 
اس��تفاده کردیم و قبل از ساخت واحدهای مسکونی اقدام به شناسایی 
مکان های دارای تقاضا کردیم؛ به طوری که تقاضا شناسایی شده است.«
وی ادامه داد: »سامانه مراحل پایانی را طی می کند. در اوایل شهریور 
ثبت نام به صورت آزمایش��ی از شهر کرمان آغاز می شود. بعد از ۱0 روز 
استان های دیگر به آن اضافه می شود، و بعد از ثبت نام اولیه متقاضیان، 

پایش افراد کمتر از یک  ماه صورت می گیرد.«
معاون مسکن ش��هری بنیاد مس��کن تصریح کرد: »افرادی که واجد 
شرایط هس��تند، می توانند در سامانه ثبت نام کنند؛ البته متقاضیان نیز 
به دو دس��ته افراد دارای زمین و افراد فاقد زمین تقسیم بندی شده اند. 
افرادی که دارای زمین هس��تند، تسهیالت ساخت و مجوز برای ساخت 
در اختیار آنها قرار می گیرد و برای افراد فاقد زمین از اراضی دولتی که 
در اختیار این طرح است استفاده می شود، به طوری که با سازندگان وارد 
مذاکره می شویم و تا حدودی بر سر قیمت تمام شده به توافق می رسیم 

و در سامانه قیمت ها بسته به نوع پروژه درج خواهد شد.«
وی ادامه داد: »یکی دیگر از امتیازات این طرح این است که در تامین 
خدمات زیرس��اخت و روساخت هیچ مش��کلی وجود ندارد، زیرا به دلیل 
تقاضامحور بودن پروژه ها س��ریع س��اخته ش��ده و در اختیار متقاضیان 

قرار می گیرد.«
معاون بنیاد مس��کن انقالب اسالمی درباره تسهیالت ارائه شده به این 
طرح گفت: »با توجه به توافقاتی که با بانک مسکن صورت گرفته است 
متوس��ط تس��هیالت تا ۷۵ میلیون تومان با س��ود ۱۸درصد است، این 
تسهیالت نیاز به سپرده گذاری ندارد و تا سقف ۱00 میلیون تومان نیز 
می رس��د، البته بانک مسکن در کنار این تسهیالت، تسهیالت جعاله نیز 

پرداخت می کند.«
وی ادامه داد: »تس��هیالت ۷۵ میلیون تومانی یا به صورت تس��هیالت 
خرید به خریدار پرداخت می ش��ود یا اینکه تس��هیالت به انبوه س��ازان 
پرداخت می شود و انبوه سازان می توانند این تسهیالت را انتقال دهند.«

حق ش��ناس متذکر ش��د: »متقاضیان باید در زمان اولیه هزینه جزئی 
پرداخ��ت کنند و بعد از تایید نهای��ی وضعیت متقاضیان باید ۳0 تا ۵0 
میلیون تومان در بانک مس��کن سپرده گذاری کنند. دو دهک اول مانند 
اقش��ار کم درآمد که ش��امل افراد تحت پوش��ش کمیته امداد و سازمان 

بهزیستی هستند نیازی به آورده اولیه ندارند.«
معاون مس��کن ش��هری بنیاد مس��کن انقالب اس��المی عنوان کرد: 
»اف��رادی که زمین در اختیار دارند، به صورت انفرادی اقدام به س��اخت 
می کنند. شرایط برای آنها فراهم است و تسهیالت به آنها ارائه می شود، 
اما در س��اخت گروهی از انبوه س��ازان گروهی دارای صالحیت استفاده 

می شود.«

گام تازه دولت برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی

تفاوت »طرح ملی مسکن« با »مسکن  مهر« چیست؟
دریچه

با تصمیم دولت
استفاده از کارت هوشمند ملی اجباری شد

براساس تصمیم هیات دولت، دستگاه های اجرایی موظف به استفاده 
از کارت هوشمند ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی 

خود شدند.
به گزارش »فرص��ت امروز«، با تصمیم هیات وزیران دس��تگاه های 
اجرایی موظف شدند برای هرگونه خدمات اختصاصی خود که نیازمند 
تولید و صدور کارت هوش��مند اس��ت از کارت هوشمند ملی به عنوان 
کلید دسترسی به خدمات اختصاصی خود استفاده کنند. بر این اساس، 
دولت در جلسه بیستم مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت کشور مصوب 
کرد، دس��تگاه های اجرایی موضوع م��اده )۵( قانون مدیریت خدمات 
کش��وری - مصوب ۱۳۸۶- موظفند برای هرگونه خدمات اختصاصی 
خود که نیازمند تولید و صدور کارت هوشمند است از کارت هوشمند 
ملی به عنوان کلید دسترسی به خدمات اختصاصی خود استفاده کنند 
و سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف است همکاری های الزم در این 

زمینه را با بهره برداران به عمل آورد.   
همچنین براساس تبصره این مصوبه، موارد استثنا به تأیید کارگروهی 
متشکل از نمایندگان وزارتخانه های کشور )مسئول کارگروه(، اطالعات، 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات و دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح و 
سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ثبت احوال کشور می رسد. 
افزون بر این، وزارت کشور موظف است ظرف مدت سه سال نسبت به 

جمع آوری سایر کارت های هوشمند موجود، اقدام کند.

در هر بار سوخت گیری
سوخت گیری با کارت آزاد جایگاه ها به 3۰ 

لیتر محدود شد
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعالم ک��رد از روز اول 
ش��هریورماه میزان س��وخت گیری ب��ا کارت آزاد جایگاه ه��ا در هر بار 

سوخت گیری، از ۶0 لیتر به ۳0 لیتر کاهش یافته است.
به گزارش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، به هموطنان 
عزیز تاکید می شود به منظور سهولت در سوخت گیری از کارت سوخت 
ش��خصی خود استفاده کنند. یادآوری می شود، میزان لیتراژ در هر بار 
سوخت گیری با کارت سوخت شخصی همان ۶0 لیتر قبلی است. ضمنا 
چنانچه به هر دلیل مراجعین کارت سوخت به همراه نداشته باشند، در 

تمام جایگاه ها، کارت آزاد موجود است.

آیا قانون تجارت بعد از 85 سال اصالح می شود؟
هزارتوی اصالح قانون تجارت

کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس بعد از ۸۵ س��ال و باتوجه به 
تحوالت مهم اقتصادی که در سطح جهان رخ داده است به دنبال تغییر 
قانون تجارت ایران است؛ در این راستا نمایندگان مجلس در مرحله اول 
تغییر قراردادهای تجاری را در دس��تور کار قرار داده اند. قانون تجارت 
جزو مهم ترین قوانین اقتصادی در هر کشور است که براساس آن اصول 
تجارت داخلی و بین المللی استوار می شود، اما در این بین مصوبه قوانین 
مربوط به تجارت در کش��ور ما به ۸۵ س��ال پیش )س��ال ۱۳۱۱( باز 
می گردد و باوجود تحوالت بسیار گسترده در این حوزه قوانین آنچنان 
که باید و ش��اید تغییر نکرده و اصالح نشده اند و عمال قوانین مربوطه 
نتوانس��ته اند خود را با تغیی��رات رخ داده در حوزه تجارت به خصوص 

تجارت الکترونیک ) و تکنولوژی( هماهنگ کنند.
باتوجه به کاستی ها قانون تجارت از حدود دو دهه پیش بحث اصالح 
قانون تجارت مطرح شده است و در نهایت تدوین الیحه قانون تجارت 
از اوایل دهه ۸0 در دولت اصالحات کلید خورد و این الیحه در روزهای 
پایان��ی این دولت )س��ال ۱۳۸4( به مجلس تقدیم ش��د ولی به مدت 
شش سال مورد بی مهری قرار گرفت تا در نهایت در دی ماه ۱۳۹0 در 
کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید و مجلس شورای اسالمی 
هم حدود پنج ماه بعد به اجرای آزمایشی آن برای پنج سال رأی مثبت 
داد، اما شورای نگهبان در نهایت این مصوبه را رد کرد و بیش از هفت 
سال اقدام عملی برای بررسی مجدد اصالح قانون تجارت صورت نگرفت 
تا اینکه دوباره کمیس��یون قضایی مجلس به فکر اصالح قانون تجارت 
افتاده اس��ت. البته باتوجه به حجم باالی مواد این الیحه کمیس��یون 
قضایی مجلس تصمیم گرفته اس��ت که الیح��ه قانون تجارت به پنج 
قس��مت تقسیم شود و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس برود که 
اولین کتاب قانون آن مربوط به قراردادهای تجاری می شود که در ۳۳۱ 
ماده به صحن علنی مجلس رفته و قرار است در دستور کار قرار گیرد.

اما سوال اصلی این است که در الیحه »قانون تجارت – قراردادهای 
تج��اری« چه م��واردی تغییر خواهد کرد و ن��گاه قانون گذاران چگونه 
است؟ طبق پیش نویس الیحه: » مصوبه کمیسیون قضایي درخصوص 
بخش قرارداده��اي تجارتي الیحه تجارت که مش��تمل بر ۳۳۱ ماده 
اس��ت، با رویکرد روزآمد ک��ردن، رفع خألها و نواق��ص نظام حقوقي 
کشور در حوزه قراردادهاي تجاري، قضازدایي، تسهیل انعقاد و اجراي 
قراردادهاي تجاري، حمایت از مصرف کنندگان در قراردادهاي تجاري و 

شفاف سازي در این حوزه تهیه شده است.«
در ای��ن بین »پیش بین��ي امکان تعدیل قرارداد )م��اده ۳۹( « یکی 
از موارد مهم تغییرات اس��ت. در س��ال های گذش��ته ب��ه خصوص در 
زمان های��ی که با تالطم های اقتصادی رو به رو بوده ایم عمال بس��یاری 
از قراردادها قابلیت اجرایی ش��دن را از دس��ت داده اند حاال با توجه به 
ای��ن اتفاقات در قوانین پیش بینی هایی قرار اس��ت ص��ورت گیرد: »با 
توج��ه به تغییرات غیرقابل پیش بیني که ممکن اس��ت در عرصه بازار 
و فعالیت ه��اي اقتصادي به وقوع بپیوندد؛ ضروري اس��ت راهکاري در 
قرارداده��اي تجاري مورد پیش بیني قرار گیرد تا ضمن توجه به اصل 
لزوم قراردادها، بتواند قراردادهاي مذکور را متناسب با تغییرات صورت 

گرفته، هماهنگ سازد.«
همچنی��ن یکی دیگر از مواردی ک��ه در قانون تجارت جدید قرار 
است مورد توجه قرار گیرد »پیش بیني احکام الزم درخصوص وثیقه 
تجارتي« است. در الیحه آمده است: »با توجه به دو معیار سرعت و 
امنیت در حوزه تجارت، ضروري اس��ت تا احکام خاصي براي وثیقه 
تجارت��ي به ویژه درخصوص به اجرا گذاش��تن وثای��ق مربوط براي 
وصول طلب، مورد توج��ه و پیش بیني قرار گیرد که مصوبه مذکور 
به این امر توجه داش��ته اس��ت. در این بخش مؤلفه هاي مربوط به 
سنجش فضاي کسب وکار در حوزه مربوط به دریافت اعتبار مدنظر 

قرار گرفته است.«
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طراحان قانون مالیات بر عایدی سرمایه در نظر دارند به منظور جلوگیری 
از بروز اختالل در تولید و عرضه مس��کن، سرمایه گذاران و سازندگان را از 

دایره مالیاتی خارج کنند اما سوداگران مشمول این طرح می شوند.
به گزارش ایسنا، باوجود 2.۶ میلیون مسکن خالی و 2.۱ میلیون مسکن 
نیمه خالی در کش��ور ۱.۳ میلیون کس��ری در بخش تقاضای واقعی دیده 
می ش��ود. مطابق سرشماری س��ال ۱۳۹۵ بالغ بر 2۵ میلیون و 4۱2 هزار 
خانه موجود اس��ت که تنها 22 میلیون و ۸۳0 هزار واحد آن دارای سکنه 
اس��ت. 4.۷ میلیون واحد مسکونی مازاد در ش��رایطی روی دست اقتصاد 
ایران مانده که در ۱.۳ میلیون واحد حداقل دو خانواده س��اکن هس��تند. 
حدود 2۵میلیون و 4۱2 هزار واحد مس��کونی به ازای 24 میلیون و ۱۹۶ 

هزار خانوار در کشور وجود دارد.
تا اینجا به نظر می رس��د کمبودی از لحاظ واحد مسکونی وجود ندارد، 
اما مساله این است که تنها 22 میلیون و ۸۳0 هزار واحد مسکونی دارای 
س��کنه است و به ش��کل واقعی در اختیار خانواده ها قرار دارد. نتیجه آنکه 
در یک میلیون و ۳۶۶ هزار واحد مسکونی در کشور، دو خانواده به صورت 

فشرده در یک خانه زندگی می کنند.
آمار گویای آن اس��ت که از یک طرف با مازاد عرضه ناش��ی از تقاضای 
س��وداگرانه مواجهیم که برای ورود آنه��ا به بازار مصرف باید مالیات وضع 

شود، اما با توجه به نیاز کشور به ۱.۳ میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان 
واقعی نباید با فشار مالیاتی، حوزه  ساخت و ساز را وارد چالش جدید کرد؛ 

مضافاً اینکه حال و روز بخش ساخت وساز چندان مناسب نیست.
تولید مسکن در زمان رکود به یک سوم رسید

رکود طوالنی مدت طی ش��ش سال گذش��ته در کنار عواملی همچون 
نوس��انات بازارهای موازی، افزایش نرخ پروانه، بیمه کارگران ساختمانی و 
دیگر هزینه هایی که بر دوش س��ازندگان قرار گرفته به خروج بسیاری از 
فعاالن حرفه ای این بخش منجر شده است. تا جایی که آمار تولید سالیانه 
مسکن از میانگین ۹40 هزار واحد طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ به حدود 
۳00 تا ۳۵0 هزار واحد در سال ۱۳۹۶ رسید. علت اصلی این افت به کوچ 

سرمایه ها ناشی از رکود معامالت مربوط می شد.
با این حال آمار زمس��تان ۱۳۹۷ گویای آن اس��ت که حجم س��اخت و 
س��از در کشور نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۵0 
و 24درصد افزایش یافته اس��ت. در زمس��تان ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۱4 هزار و 
۶۱4 پروانه ساختمانی با میانگین 2.۵ واحد برای هر پروانه صادر شده که 
نشان دهنده تولید 2۸۵ هزار واحد مسکونی در یک فصل است و در صورت 
ادامه این روند مناسب می توان چشم انداز تولید را یک میلیون و ۱۱4 هزار 
واحد تصور کرد. کارشناسان معتقدند با توجه به ۷00 هزار ازدواج سالیانه 

و ۱.۳ میلیون کسری مسکن نباید شرایط نسبتاً خوبی که در حوزه ساخت 
و ساز ایجادشده را دستخوش تهدید کرد.

سازندگان مشمول مالیات نمی شوند
طرح مالیات بر عایدی س��رمایه از سوی مجلس و دولت دنبال می شود. 
آخرین خبر در این خصوص حاکی از آن اس��ت که روز 2۸ مردادماه این 
طرح در کمیته مالیاتی کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار گرفته و 
زهرا سعیدی مبارکه، عضو این کمیسیون گفته که طرح مالیات بر عایدی 
مسکن مشمول سرمایه گذاران نمی شود، بلکه هدفش سوداگران و دالالن 
کاذب بازار مسکن است. طرح مالیات بر خانه های خالی که زمزمه های آن 
حدود دو سال قبل به گوش رسید ابتدا در دستور کار مجلس قرار گرفت 
و حتی کمیسیون اقتصادی مجلس این طرح را به مراحل نهایی رساند. در 
ادامه عنوان شد که باید از خرید و فروش های غیرضرور در دیگر بخش های 
غیرمولد همچون خودرو، س��که و ارز هم مالیات گرفته ش��ود و قرار ش��د 
به منظور آنکه یک طرح کامل و کم نقص داش��ته باشیم دولت الیحه ای را 

در این خصوص ارائه دهد.
اوایل مردادماه امسال سازمان امور مالیاتی طرحی را تهیه کرد که وزارت 
اقتصاد آن را برای بررس��ی بیش��تر پس فرستاد و قرار شده طرح نهایی تا 

پایان مردادماه به وزارتخانه ارائه شود.

در صورت اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه

چه کسانی باید مالیات مسکن بپردازند؟
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ضرورت ورود بازارهای مالی به حوزه ارزهای 
دیجیتال

هادی حق شناس اقتصاددان
موافقت با استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده و به رسمیت شناختن 
صنعت ماینینگ را از سوی دولت در شرایط فعلی که اقتصاد به دلیل تحریم ها دچار 
تنگناهای بسیاری شده است، باید گامی روبه جلو دانست. بیش از دو دهه است که 
اقتصاد دنیا به سمت اقتصاد دیجیتال پیش می رود و افزایش ارزش لحظه به لحظه 
تراکنش های بازار »ارزهای دیجیتال« و رشد چشمگیر گردش مالی ارزهای دیجیتال 
در سال های اخیر باعث شده تا از این حوزه به عنوان »انقالب صنعتی چهارم« یاد 
شود. شاید تا ۱00 سال گذشته، اگر کسی پیش بینی می کرد که اقتصاد امروز دیگر 
مبتنی بر کشاورزی و صنعت نیست، بلکه این خدمات هستند که بخش اعظم اقتصاد 
را به خود اختصاص داده اند، کسی باور نمی کرد. اما دنیا به معنای واقعی روزبه روز 
به سمت جهانی شدن از منظر روابط تجاری پیش می رود و بعید نیست همان طور 
که در حال حاضر اتحادیه بر مبنای پول واحد مبادالت تجاری خود را پیش می برد 
یا ش��رق و غرب به دنبال ایجاد پول واحد هستند، این ارزهای دیجیتال باشند که 
در آینده ای نزدیک مبنای واحد  پول کشورهای دنیا قرار گیرند. متأسفانه یکی از 
رویه های غلط جاافتاده در کشور ما این است که به محض ورود یک فناوری جدید، 
به سرعت تصمیم گیران در سطوح مختلف با مقاومت با آن برخورد می کنند و بدون 
در نظ��ر گرفتن مزیت ه��ای آن فناوری جدید، از پذیرش آن در وهله اول س��ر باز 
می زنند، بااین حال جای خوشحالی دارد که بانک مرکزی ارزهای دیجیتال را پذیرفته 
است و در حال حاضر از این پدیده مدرن به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم ها یاد 
می شود. اما یکی از نکاتی که در حال حاضر در این حوزه باید موردتوجه قرار گیرد، 
چگونگی تولید ارزهای دیجیتال است. براساس آیین نامه دولت، تنها مزارع رسمی 
تولید و استخراج ارزهای رمزینه اجازه فعالیت در داخل کشور را خواهند داشت و 
سایر کسب وکار شکل گرفته در این بخش که تاکنون به صورت خانگی یا در اماکن 
عمومی مشغول به استخراج بوده اند، متوقف خواهند شد. از طرفی، نرخ برق مصرفی 
برای مزارع ارزهای دیجیتال یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در زمینه تولید 
ارزهای دیجیتال موردتوجه بوده و در حال حاضر به اختالف نظر وزارت نیرو و وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات تبدیل  شده است. باید حواس مان باشد که تولید ارزهای 
دیجیتال با برق یارانه ای صورت نگیرد که الزم است دولت در همین زمینه هرچه 
سریع تر ابهام زدایی کند. تولید ارزهای دیجیتال برمبنای قیمت واقعی، به نفع اقتصاد 
خواهد بود. به خصوص که اقتصاد ایران همیشه در معرض تحریم  و تهدید بوده است 
و چون این ارزها تابع قوانین و استانداردهای بانک مرکزی کشورها نیست، بنابراین 
این فرصت فراهم خواهد شد تا اقتصاد ایران در این شرایط خود را محفوظ نگه دارد.

دیگر نکته حائز اهمیت، تعریف قوانین و مقررات و فراهم کردن بسترهای قانونی 
استفاده از ارزهای دیجیتال در بانک مرکزی است تا بهره مندی از این ارزها، منجر به 
پولشویی نشود. برای تحقق چنین هدفی نیازمند همکاری همه دستگاه های اجرایی 
و نهادهای نظارتی هستیم. بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول و سرمایه متولی 
کنترل بر ارزهای دیجیتال است اما تا پیش از اینکه ارزهای دیجیتال به مرحله تولید 
برسند، کلیه دستگاه های دخیل در این امر از جمله وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و 

وزارت صنعت نقش خود را به درستی ایفا کنند.

یادداشت

رئیس جمه��وری الیحه »حذف چهار صف��ر از پول ملی و تغییر واحد 
پول ملی« را برای طی تش��ریفات قانونی به مجلس ش��ورای اس��المی 
ارس��ال کرد. براس��اس آنچه پایگاه اطالع رس��انی دولت گزارش داده، با 
اج��رای طرح اصالح نظام پولی در قالب ح��ذف چهار صفر از پول ملی 
و بازنگری در قطع های اس��کناس و س��که، نقش این ابزار در نظام های 
پرداخت کشور بهبود می یابد. در این راستا، حسن روحانی، الیحه اصالح 
قانون پولی و بانکی کش��ور را که در ۱۳ مردادماه امس��ال و به پیشنهاد 
بانک مرکزی به تصویب هیات دولت رسیده بود، روز چهارشنبه گذشته 
برای طی تش��ریفات قانونی به مجلس ارس��ال کرد ت��ا پس از تصویب 

مجلس و تأیید شورای نگهبان اجرایی شود.
طب��ق الیحه »اصالح قانون پولی و بانکی کش��ور« واحد پول ایران به 
توم��ان تغییر می یاب��د و هر تومان برابر ۱0 هزار ری��ال جاری و معادل 
یکصد »ریال پارسه« است. همچنین برابری پول های خارجی نسبت به 
تومان و نرخ خرید و فروش ارز توس��ط بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ای��ران در چارچوب نظ��ام ارزی حاکم و با رعایت ذخای��ر ارزی و لزوماً 
تعهدات کش��ور در مقابل صن��دوق بین  المللی پول، محاس��به و تعیین 

می شود.
در عین حال، دوره گردش موازی و اعتبار همزمان »تومان« و »ریال« 
که در این قانون »دوره  گذار« نامیده می ش��ود، حداکثر دو سال خواهد 
بود. طریقه جمع آوری و ش��رایط خروج اسکناس  ها و سکه های ریال از 
جریان، طبق قانون پولی و بانکی کش��ور حس��ب م��ورد، تعیین یا اجرا 
می شود. پس از پایان دوره  گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد 
پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.
سکه و دالر با پول جدید چقدر می شود؟ عبدالناصر همتی، رئیس کل 
بانک مرکزی ازجمله مدافعان این طرح است و معتقد است که با اجرای 
این رفرم پولی، هزینه چاپ پول کاهش می یابد و روند حسابرسی ها نیز 
س��اده تر خواهد شد. بر این اس��اس و طبق واحد پولی جدید، هر سکه 
بهار آزادی 4میلیون و ۱۵0 هزار تومانی، 4۱۵0 تومان خوانده می شود 
یا هر دالر آمریکا که آخرین قیمت آن ۱۱ هزار و ۷00 تومان بوده است 
در سیس��تم پولی جدید ۱۱ تومان و ۷0 پارس��ه یا ۱۱.۷تومان خوانده 
می ش��ود. همانطور که مشخص اس��ت، با تغییر واحد پول ملی و حذف 
چه��ار صفر از آن، قطعا تفاوت هایی در نحوه گفتار واحد پولی جدید در 
میان مردم ایجاد خواهد ش��د، اما آنطور که به نظر می رس��د واحد پول 
ایران شبیه واحد پول بسیاری از کشورهای دیگر از جمله دالر شده که 
ترکیبی از یک واحد اصلی و یک واحد خرد است. همانطور که هر دالر 
در حال حاضر برابر با ۱00 سنت است، واحد پول ایران نیز به سیستمی 
مش��ابه تغییر وضعیت خواهد داد. برای مثال، هر س��که بهار آزادی در 
آخرین قیمت گذاری، 4میلیون و ۱۵0 هزار تومان بوده است که به این 
ترتیب با واحد پول جدید، قیمت هر سکه برابر با 4۱۵0 تومان می شود.

ه��ر نیم س��که نیز در آخری��ن روز کاری هفته گذش��ته 2 میلیون و 
۱۵۸ هزار تومان بوده اس��ت که نیم سکه نیز در نظام جدید واحد پولی 
2۱۵۸ توم��ان خواهد بود. همچنین هر دالر آمریکا که ۱۱ هزار و ۷00 
تومان قیمت خورده است در سیستم پولی جدید ۱۱تومان و ۷0 پارسه 
یا ۱۱.۷تومان می ش��ود. هر یورو نی��ز در آخرین قیمت گذاری ۱۳ هزار 
و 2۵0 توم��ان بوده اس��ت که ۱۳ تومان و 2۵ پارس��ه یا ۱۳.2۵تومان 
می ش��ود. اما شاید این سوال پیش بیاید که برای قیمت های کمتر، این 
محاس��به چگونه انجام می شود؟ برای مثال، قیمت محصولی که به ازای 
هر کیلوگرم ۸۵00 تومان است، پس از اجرای طرح حذف چهار صفر و 
تغییر واحد پولی ایران، هش��ت تومان و ۵0 ریال یا به عبارت دیگر ۸.۵ 

تومان خواهد بود. نوع نوشتار نخست بیشتر در فرآیندهای حسابرسی و 
حسابداری استفاده خواهد شد و به احتمال قوی استفاده از ۸.۵ تومان 
در میان مردم رایج خواهد شد و در مثالی دیگر ۱۵۷0 تومان فعلی در 

سیستم جدید ۱.۵۷ تومان خواهد بود.
هرچند که ممکن اس��ت با اجرای این رفرم پولی، مدتی طول بکش��د 
تا افکار عمومی به آن عادت کنند، اما نکته اینجاس��ت که بس��یاری از 
مردم در مکالمات روزانه خود در حال حاضر نیز به همین ش��کل سخن 
می گویند؛ ب��رای مثال، اگر قیمت کاالیی ۶0 هزار تومان باش��د، اغلب 
فروش��ندگان از ترکیب ۶0 تومان برای گفتن قیمت به مشتری استفاده 

می کنند که در نظام جدید نیز همین گونه خواهد بود.
»تومان« پس از 9۰ سال باز می گردد

به این ترتیب، پس از گذشت ۹0 سال، واحد پول ایران تغییر می کند 
و از ریال به تومان تبدیل می ش��ود. پیش از این در سال ۱۳0۸ شمسی 
بود که ریال با ارزشی معادل ۱00دینار به عنوان واحد پول رسمی ایران 
انتخاب شد و واحدهای قدیمی تر مثل قران و تومان کنار گذاشته شدند.
واحد تومان برای نخس��تین بار در زمان تس��لط مغول ه��ا بر ایران و 
البته نه به صورت پول فیزیکی بلکه محاسباتی رواج داده شد. در دوران 
صفویه تومان در محاس��بات دیوانی استفاده می شد، اما سکه ای به این 
نام و ارزش ضرب نمی ش��د. پرارزش ترین س��که این دوران »محمدی« 
ن��ام داش��ت و ۱00 دینار معادل یک صدم تومان ارزش داش��ت. مطابق 
س��فرنامه ش��ارَدن، ارزش یک تومان در دوران صف��وی معادل 4۵ لیره 
فرانسوی بوده  است که ارزش امروزی آن تقریباً ۷00 دالر آمریکا یا دو 
س��که بهار آزادی می ش��ود. در دوره قاجار نیز تومان طال )به ارزش ۱0 
هزار دینار( عالوه بر انواع دیگر س��که ضرب می شد. در دوران احمدشاه 
قاجار )۱۹۱2میالدی( س��که اس��تاندارد، قران با ارزش ۹ صدم دالر یا 
کمت��ر بود. ارزش ۱0 ق��ران برابر با یک تومان بود ام��ا هیچ تومانی در 

چرخه مبادالت نبود و بزرگترین سکه، سکه دو قرانی بود. 
در یک کالم، واحد پول ایران از س��ده هفتم هجری تا اوایل حکومت 
پهلوی، دینار و یک تومان واحد ش��مارش برای دینار و برابر ۱0 قران یا 
۱0 هزار دینار بود. در 2۷ اس��فندماه ۱۳0۸ شمسی یا ۱۹۳2 میالدی، 
طبق قانون تعیین واحد و مقیاِس پوِل قانونی ایران، ریال به جای قران با 
وزن خالِص 0٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم طال انتخاب شد. همچنین به ۱00 دینار 
جدید تقس��یم پذیر بود. با وجود کنار گذاش��تن رس��می تومان در دوره 
زمامداری رضاش��اه پهلوی در س��ال ۱۳0۸ و تغییر یکای پول، بسیاری 
از م��ردم یکای پول ری��ال را به کار نگرفتند و ب��ه ازای هر ۱0 ریال از 
یک تومان استفاده می کردند. با وجود گذشت سالیان بسیار هنوز یکای 
ریال بین مردم اس��تفاده چندانی ندارد و مردم از واژه تومان اس��تفاده 
می کنند. در ماده یک قانون پولی و بانکی کش��ور مصوب س��ال ۱۳۵۱ 
نیز »واحد پول ایران »ریال« برابر »۱00 دینار« تعیین شده که تاکنون 

نیز پابرجاست.

الیحه »اصالح قانون پولی و بانکی کشور« به مجلس رفت

»تومان« و »پارسه« جایگزین »ریال« مي شوند

 بانک پاسارگاد با ارائه  بسته حمایتی ویژه به فعاالن اقتصادی کشور، 
توانس��ت ۱۱۷درصد از اهداف پنج ماهه اول سال ۱۳۹۸ را محقق کند. 
میزان صدور ضمانت نامه در این بانک نسبت به عملکرد مشابه در سال 

گذشته، 242درصد رشد داشته است.
به گ��زارش روابط  عمومی بانک  پاس��ارگاد، این بانک با هدف کمک به 
رونق تولید و اش��تغال زایی، رش��د و ش��کوفایی صنایع داخلی و چرخه 
اقتصاد کشور بسته حمایتی ویژه خدمات بانکی شامل اعطای تسهیالت 
ارزان قیمت، گش��ایش اعتبار اس��نادی داخلی و صدور انواع ضمانت نامه 
بانکی را ارائه کرده که با اس��تقبال صاحبان  مشاغل، فعاالن اقتصادی و 

تولیدکنندگان مواجه شده  است.
یک��ی از مهم ترین خدمات این بس��ته حمایتی وی��ژه، صدور انواع 
ضمانت نامه های بانکی اس��ت که موجب تس��هیل مبادالت اقتصادی 
و تجاری در جامعه می ش��ود. بانک پاس��ارگاد با وجود تدوین اهداف 
جس��ورانه و افزای��ش ۷۱درصدی در اهداف س��االنه خ��ود در صدور 
ضمانت نامه، موفق ش��ده اس��ت که با برنامه ریزی، ت��الش و عملکرد 
مس��ئوالنه در پنج ماهه اول س��ال ۱۳۹۸، ۱۱۷درص��د از این اهداف 
را محقق کند. با اس��تقبال فعاالن اقتصادی و افزایش 2۸درصدی در 

تعداد مش��تریان دریافت کننده ضمانت نام��ه و از طرف دیگر افزایش 
۵۸درص��دی در تع��داد ضمانت نامه ه��ای صادره، عملک��رد بانک در 
مقایس��ه با مدت مشابه خود در س��ال قبل، با 242درصد رشد همراه 

شده  است.
ای��ن بانک ب��ا رش��دی فراتر از اه��داف در ارائ��ه این گون��ه خدمات 
کارمزدمحور، موفق شده است سهم اول بازار را در مانده ضمانت نامه ها، 
در بین بانک های خصوصی کش��ور کسب کند. حوزه های تولیدی مانند 
تجهی��زات الکترونیک��ی و مخابرات��ی، نفت و گاز و پتروش��یمی، فلزات 
اساس��ی، صنایع معدنی و ش��رکت های پیمانکاری توانسته اند با دریافت 
این خدمات در حوزه  فعالیت خود گام های مثبتی را در مسیر توسعه و 

رونق اقتصادی کشور بردارند.
گفتن��ی  اس��ت ان��واع ضمانت نامه ه��ای ش��رکت در مناقصه/مزایده، 
حسن انجام کار یا تعهدات، پیش پرداخت و کسور وجه الضمان، گمرکی، 
مالیاتی و سایر برای مش��تریان در شعبه های بانک  پاسارگاد در سراسر 
کشور صادر می شود. شعبه های بانک  پاسارگاد در سراسر کشور و مرکز 
مش��اوره و اطالع رسانی به ش��ماره تماس ۸2۸۹0، آماده ارائه مشاوره و 

پاسخ به سؤاالت مشتریان هستند.

با استقبال فعاالن اقتصادی
117درصد از اهداف صدور ضمانت نامه در بانک پاسارگاد محقق شد
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یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
گزارش شرکت ها، پاشنه آشیل بازار سرمایه 

یک کارش��ناس بازار سرمایه گفت پاشنه آشیل کنونی بازار سرمایه، بازار 
جهانی و گزارش ش��رکت ها اس��ت که باید دید به چه صورتی هس��تند؛ اگر 
قیمت ها بیش��تر از این در بازار جهانی افت نکند اقبال بازار به سمت صنایع 

وابسته به بازار جهانی پیش خواهد رفت.
سلمان نصیرزاده در گفت وگو با ایرنا، به رشد شاخص بورس در بازار اشاره 
ک��رد و گفت: رکود بازارهای م��وازی و نیز ورود نقدینگی به بورس از جمله 

عوامل تاثیرگذار در رشد بازار سرمایه محسوب می شود.
او با بیان اینکه بازار س��هام همچنان پتانس��یل رشد و نیز جذب 
س��رمایه های موج��ود در اختی��ار فع��االن ب��ازار را دارد، ادامه داد: 
عرضه ه��ای اولیه و نیز ورود معامله گران جدید در بازار س��رمایه را 
می توان به عنوان مهمترین عامل رش��د شاخص بورس مطرح کرد. 
در چن��د وقت اخیر از لحاظ مولفه های بنیادی با کاهش نوس��انات 
نرخ ارز و افت چش��مگیر قیمت ها در بازار جهانی مواجه شدیم که 

این موضوع بر روند معامالت در بازارهای داخلی تاثیرگذار بود.
وی خاطرنشان کرد: موجی که اکنون در بازار شاهد هستیم آخرین موج 
همراه با هیجان، جریان نقدینگی و نیز تاثیر تورم بر روی س��ودها است که 

به نظر می رسد این روند تا چند ماه آینده در بازار ادامه دار باشد.
نصیرزاده خاطرنش��ان کرد: از دید میان م��دت با توجه به کاهش 
نرخ ارز و افت قیمت جهانی نمی توان چندان به آینده بازار سرمایه 

خوشبین بود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکید بر اینکه گزارش ماهانه ش��رکت ها 
می تواند زمینه ایجاد یک س��ری مسائل را در بازار فراهم کند، گفت: اکنون 
در بازار در انتظار انتشار گزارش ها هستیم، در ابتدا گزارش مرداد شرکت ها 
مدنظر اس��ت که تا یک هفته آینده ارائه می شود و به عنوان نخستین نشانه 

در بازار سرمایه محسوب می شود.
وی افزود: انتش��ار گزارش شهریور شرکت ها در هفته نخست مهر در کنار 
گزارش ش��ش ماهه شرکت ها که اواس��ط مهر و اوایل آبان منتشر می شود 

از دیگر گزارش هایی است که به شدت بر روند بازار تاثیرگذار خواهد بود.
نصیرزاده اظهار داش��ت: اگر گزارش های منتشرش��ده کمتر از حد انتظار 
سهامداران باشد می تواند قسمتی از بازار را از دور توجه خارج و زمینه افت 

شاخص بورس را فراهم کند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه خاطرنش��ان کرد: عالوه بر انتش��ار گزارش 
ش��رکت ها روند ب��ازار جهانی یعنی تثبیت قیمت ها یا اف��ت نرخ ها می تواند 

ترسیم کننده روند بازار سرمایه در ماه های آینده باشد.
وی با بیان اینکه اکنون بازار س��رمایه به دو قس��مت تقس��یم شده است، 
اف��زود: بازار جهانی حدود ۶0درصد از بازار را به خود اختصاص داده اس��ت 
و صنایعی مانند پتروش��یمی و فوالد که به این بازار وابس��ته هستند اکنون 
به دلیل افت چش��مگیر قیمت ها در بازار جهانی ب��ا یک روند منفی روبه رو 
ش��ده اند، بنابراین می توان گفت که حدود ۶0درص��د از بازارها با یک ابهام 

منفی مواجه هستند.
نصیرزاده با بیان اینکه عمده رش��دی که هم اکنون در بازار شاهد هستیم 
تحت تاثیر س��هم های بزرگ رخ نداده است، گفت: اکنون شاهد صف خرید 
در س��هم های بزرگ نیس��تیم این ابهامات ناش��ی از تغییرات منفی قیمت 

جهانی و عدم افزایش قیمت ارز است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه اکنون باید در انتظار گزارش 
ماهانه این ش��رکت ها باش��یم، افزود: اگر گزارش شرکت های بزرگ کمتر از 
حد انتظار باش��د تاثیر منفی خود را بر روی ش��اخص خواهد گذاشت و در 
ص��ورت رون��د مثبت افت صادرات ک��ه در دو ماه اخیر تجربه ش��د، جبران 

می شود و موج جدیدی از افزایش سرمایه در بازار تزریق خواهد شد.
وی خاطرنش��ان کرد: صنایعی که داخلی هس��تند و از وابستگی چندانی 
به بازار جهانی برخوردار نیستند تا۸0درصد تحت تاثیر جریانات پولی رشد 
کردن��د و در کوت��اه مدت مثبت بودند، اما با توجه به افزایش ریس��ک ها در 
ای��ن صنایع قیمت و ارزش س��هام آنها نس��بت به قیم��ت اصلی خود دیگر 

همخوانی ندارند.
این کارش��ناس بازار سرمایه به افزایش ریس��ک بازار نسبت به هفته های 
گذش��ته اش��اره و بیان کرد: فضای بازار در کوتاه مدت ب��ا هر خبری تغییر 
می کن��د بنابراین افراد تازه وارد باید بیش��تر به معامالتی که به دنبال انجام 

آن هستند، توجه کنند.
وی به تاثیر حذف ارز 4200 تومانی و نیز تاثیر آن بر بازار س��رمایه اشاره 
و بیان کرد: اثر این موضوع در بازار پیشخور شده و حذف ارز 4200 تومانی 

بیشتر می تواند بر روی صنایع غذایی و دارویی تاثیرگذار باشد.
نصی��رزاده خاطرنش��ان کرد: بای��د به این نکته توجه ک��رد که در صورت 
ح��ذف ارز 4200 تومان��ی، دولت تا چه میزان اج��ازه افزایش نرخ را به این 

گروه ها خواهد داد.

نگاه

اقتصاد ایران در چهار دهه پس از انقالب اسالمی مسیر پرفراز و نشیبی را پشت 
س��ر گذاشته اس��ت؛ نظریات اقتصادی در تمام دولت ها آمیخته با مکاتب سیاسی 
و تح��ت تأثیر جریان ها و احزاب مختلف از نوگرایی تا بنیادگرایی و س��رمایه داری 
صنعتی، در دولت های هفتم و هشتم به بازار و اقتصاد آزاد رسید، اما در نهایت طی 

دولت های نهم و دهم این پوپولیسم بود که مهار اقتصاد کشور را در دست گرفت.
با وجود همه این کشمکش ها و تغییرات، اغلب کارشناسان در یک چیز اشتراک 
نظر دارند که طی سال های گذشته سیاست در ایران بر اقتصاد سیطره داشته است. 
از جمله نش��انه ها که می توان آن را از پیامدهای این تقدم نیز دانست این است که 
در مقاطع زمانی مختلفی منافع و امنیت ملی تابع س��الیق سیاس��ی بوده و گاه در 

ذیل اقتصاد تعریف شده است!
در همین زمینه، رحمان قهرمان پور کارش��ناس مس��ائل بین الملل در گفت  وگو 
با خبرآنالین، به تحلیل و بررس��ی اقتصاد کش��ور از منظر سیاسی و آفات بی ثباتی 
در اولویت ها پرداخت و گفت: ما در کش��ور در حوزه امنیت ملی دو دیدگاه اساسی 
داریم که به اقتصاد نیز تسری پیدا می کند. دیدگاه نخست می گوید امنیت ملی ما 
در مقاومت و ایس��تادگی است اما دیدگاه دوم معتقد به تنش زدایی است. ترجمان 
این دیدگاه در اقتصاد می ش��ود تعامل با دنیا و اقتصاد بازار و سرمایه داری و اقتصاد 

جایگزینی واردات و ... که همان تفکرات اقتصادی آمریکای التین است.
به گفته وی، در حوزه اقتصاد این دو دیدگاه وجود دارد و جدی هم اس��ت. یک 
بخش��ی در دولت اعتقاد دارند بازار و بخش خصوص��ی باید حاکمیت اقتصاد را به 
دس��ت بگیرند، اما طیف دیگر در مقابل این جریان ق��رار دارند و قباًل به طرفداران 

اقتصاد دولتی مشهور بودند و االن با عنوان نهادگرا شناخته می شوند.
او گری��زی ب��ه اقتصاد بین الملل در این زمینه زد و ادام��ه داد: طی دو دهه اخیر 
توجه به نهادگرایی س��ه موتور محرکه پیدا کرد؛ داود عاجم اغلو، داگالس نورث و 

فوکویاما پرچمدارهای دفاع از نهادگرایی بوده اند و هر کدام نیز ادله و شواهد صدقی 
ارائه می کنند و البته به مثال های نقضی نیز که در مورد دیدگاه های شان وجود دارد 
با ادبیات خود پاسخ می دهند. به عنوان مثال فوکویاما اعتقاد دارد باید به نهاد دولت 
بیش��تر توجه کنیم و علت اینکه توسعه در آرژانتین دهه ۱۹۸0 شکست می خورد 
و تورم چند هزار درصدی به وجود می آید همین بی توجهی اس��ت در حالی که در 
برزیل، کره جنوبی، مالزی و س��نگاپور معجزه اقتص��ادی می بینیم و علت هم این 
است که در کشورهای موفق، دولت توسعه گرایی وجود دارد که نهادهای توسعه ای 
درس��ت کرده و با نظ��ارت خود آنها را پیش می برد. آخری��ن مدل این نوع معجزه 

اقتصادی هم چین است.
به گفته قهرمان پور، در کشور ما اما طی دهه های گذشته خصوصی سازی به هر 
دلیلی که درست یا غلط بودن آن را قضاوت نمی کنیم منجر به خصولتی سازی شده 
اس��ت. این پدیده ای است که در هند ۱۹۶0، در مکزیک ۱۹۷0 و در ترکیه ۱۹۹0 

توسط داگالس نورث توضیح داده شده است.
این کارشناس درباره اینکه کدام طیف برای اقتصاد مفیدتر گام برمی دارند، گفت: 
انتقاد من به دوس��تانی که طرفدار اقتصاد بازار یا خصوصی سازی هستند این است 
که به هر حال نمی توانند این خصوصی س��ازی را توضیح دهند. وقتی از این طیف 
سؤال می کنیم که این مدل از خصوصی سازی را توضیح دهید می گویند باید اجازه 
بدهیم به بخش خصوصی واقعی که رشد کند. این در حالی است که ما می توانیم 
بفهمیم در این کش��ور بخش خصوصی واقعی چه معنایی دارد. مگر می توان بدون 
اتصال به ساختار قدرت مجموعه هایی مانند پتروشیمی یا داروسازی خرید؟ چگونه 
ممکن است بخش خصوصی واقعی بتواند این کار را انجام دهد؟ اغلب کسانی که در 

واگذاری ها فعال هستند به هر حال مناسباتی با طیف های سیاسی دارند.
او درباره ریشه های این طرز تفکر در اقتصاد ایران به دهه ۶0 اشاره کرد و افزود: 

ما یک اقتصاد با دسترس��ی محدود در دهه ۱۳۶0 داش��تیم که دوران جنگ بود و 
می خواستیم گذار کنیم به اقتصاد با دسترسی باز، قاعدتاً این بسیار کار سختی است 
و دوره ای ۳0ساله را برای رسیدن به این هدف طی کردیم، اما طی این دوران منجر 
به ظهور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور نشد. آن بخشی که در حال حاضر 
اس��م خود را بخش خصوصی گذاشته است در اصل بخش خصوصی دولتی است و 
این برای همه مس��جل است و موضوعی نیست که نیاز به اثبات آن داشته باشیم، 
شس��تا، فوالد، پتروشیمی و تمام شرکت های بزرگ همه در دست مسئولین سابق 

است که از بدنه دولت جدا شده اند.
قهرمان پور در تش��ریح اینکه چرا به اینجا رس��یدیم، ادام��ه داد: در حال حاضر 
جبهه بندی های سیاس��ی ما با جبهه بندی های اقتصادی یکس��ان نیست، به عنوان 
نمونه افراد صاحب منصبی در دولت حضور دارند که از نظر اقتصادی طرفدار اقتصاد 
بازار هستند، اما در عرصه سیاست با اتحاد ملت و مجمع روحانیون ائتالف کرده اند 
ک��ه به هیچ عنوان میانه خوبی ب��ا اقتصاد آزاد ندارند. در ط��رف مقابل اصولگراها 
هستند که بخشی از آنها طرفدار اقتصاد بازار هستند مانند موتلفه و جریان راست 
سنتی و بخش دیگر طرفدار اقتصاد دولتی هستند مانند آقای جلیلی و سایرین که 
بس��یار با یکدیگر تناقض دارند، بنابراین برخالف دموکراسی های تثبیت شده، شما 
می بینید ائتالف های سیاس��ی و جبهه بندی سیاسی های ما در امتداد جبهه بندی 

اقتصادی نیست.
به گفته این کارش��ناس، در کش��ورهای اروپایی مانند آلمان مش��خص است که 
مکاتب سیاس��ی و مکاتب اقتصادی همه در یک راس��تا هس��تند، اما در ایران این 
موضوع همخوانی ندارد در نتیجه جبهه بندی های اقتصادی به یک س��مت حرکت 

می کند و جبهه بندی های سیاسی به یک سمت دیگر.
وی در باب نس��بت همگرایی های سیاسی به همگرایی های اقتصادی 
گفت: گاهی همگرایی های سیاسی به همگرایی های اقتصادی می چربد 
و گاهی برعکس. در حال حاضر ما معتقد هس��تیم ائتالف های اقتصادی 
مس��یر جریان ه��ای سیاس��ی را تغییر می ده��د. به طور مث��ال قانون 
 بازنشس��تگی را نگاه کنید هم اصولگراها و هم اصالح طلب ها در ائتالف 
اقتصادی با یکدیگر خیلی راحت این قانون را در یک فرآیند قانونی کنار 

گذاشتند. اینجا ائتالف اقتصادی بر ائتالف سیاسی چربید.
قهرمان پور افزود: در دهه ۸0 ما می گفتیم همگرایی های سیاسی سایه بر اقتصاد 
کش��ور انداخته است، اما در حال حاضر می بینیم در بسیاری جاها اقتصاد است که 
روی سیاست سایه انداخته است. بخشی از این سایه نیز به این دلیل است که طیف 
خصولتی قدرتمند ش��ده است و بازار سرمایه در این کشور یا در دست دولت است 
یا در دست بخش خصوصی دولتی. اوایل ما فکر می کردیم که سرمایه دست دولت 
اس��ت و دولت حرف آخر را می زند اما در حال حاضر س��رمایه به بخش خصولتی 

منتقل شده و این طیف است که حرف آخر را می زند.
به گفته او، اگر قرار باشد بازار آزاد بر اقتصاد حاکم شود در مرحله نخست انحصار 
را باید از بین ببریم، به طور مثال در صنعت خودرو، چه در تولید و چه در واردات. 
چطور است که یک خودرو در منطقه آزاد 200 میلیون تومان است اما در تهران به 

باالی یک میلیارد تومان نیز می رسد؟
این کارش��ناس در پایان گفت: بخش خصولتی به قدری در حال قدرت گرفتن 
اس��ت که معادالت سیاس��ی را نیز بر هم می زند. من درباره اینکه این هنجار است 
یا ناهنجاری، تحلیل و قضاوت نمی کنم، اما می خواهم بگویم دعوا بر سر این است 
که بخش��ی از این خصولتی ها اعتقاد دارند ما پول داریم، پس به ما قدرت سیاسی 
و تصمیم گیری هم بدهید اما دولت در مقابل این موضوع مقاومت می کند، چراکه 
معتقد اس��ت اگر من به ش��ما این قدرت را بدهم مشخص نیس��ت در آینده چند 

موسسه اعتباری غیرمجاز و ... دیگر پیدا شود.

چرا بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران وجود ندارد؟

در سوگ خصوصی سازی ایرانی
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گوشت گوسفندی دوباره گران شد
 هر کیلوگرم تا 13۰ هزار تومان

قیمت گوش��ت گوس��فندی دوباره گران تر ش��ده اس��ت و هر کیلوگرم از 
این محصول ۱02هزار تومان تا ۱۳0 هزار تومان در ش��هر تهران به فروش 

می رسد .
به گزارش تسنیم، با وجود وعده های مسئوالن برای کاهش قیمت گوشت 
قرمز اما قیمت گوش��ت گوسفندی نه تنها ارزان نشده بلکه گران تر هم شده 
اس��ت؛ به طوری که هر کیلوگرم از این محص��ول ۱02 هزار تومان تا ۱۳0 
هزار تومان به فروش می رس��د در حالی که این محصول تا ۸۵ هزار تومان 

نیز طی ماه های گذشته کاهش یافته بود.
قیمت هر کیلوگرم گوش��ت قرمز سردست گوسفندی در میادین میوه و 
تره بار ۱02 هزار تومان، گوش��ت گوس��اله سردست)لخم( ۸2 هزار تومان و 

گوشت گوساله ران)لخم( ۸۵ هزار تومان است.
گوش��ت ران در ب��ازار آزاد نیز ۱۱۶ ه��زار تومان اس��ت، هرچند که این 
محصول در برخی از فروشگاه ها  تا ۱۳0 هزار تومان نیز به فروش می رسد. 
بنابر این گزارش قیمت هر کیلوکرم گوشت مرغ در میادین میوه و تره بار 
۱2 هزار و ۹00 تومان و در سطح شهر نیز از ۱2 هزار و ۹00 تومان تا ۱۵ 

هزار و ۵00 تومان به فروش می رسد.
قیمت هر ش��انه تخم ۳0 عددی بس��ته بندی شده و شناسنامه دار ریز در 
میادی��ن می��وه و تره بار ۱4 هزار و ۸00 تومان و در فروش��گاه های س��طح 
ش��هر نیز ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان و هر عدد تخم مرغ ۶00 تا ۷00 تومان به 

فروش می رسد.

قیمت مواد ظروف آلومینیوم کاهش پیدا کرده است
 قیمت ظروف آلومینیوم از کیلویی 33 تا 36 

هزار تومان
رئیس اتحادیه فروش��ندگان ظروف آلومینیوم گفت هم اکنون قیمت مواد 

ظروف آلومینیوم کاهش پیدا کرده است.
علی مرادی، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان ظروف آلومینیوم در 
گفت وگو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره وضع مواد ظروف آلومینیومی 
اظهار داشت: هم اکنون قیمت مواد ظروف آلومینیوم کاهش پیدا کرده است.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان ظروف آلومینیوم با اشاره به اینکه 
خرید و فروش ظروف آلومینیوم، در رکود به سر می برد، تصریح کرد: باتوجه 
ب��ه اینک��ه قیمت این ظروف در بازار کاهش پیدا کرده، اما مش��تری زیادی 

در بازار وجود ندارد.
م��رادی ب��ا تاکید بر اینکه ظ��روف آلومینیوم از کیلوی��ی ۳۳ تا ۳۶ هزار 
تومان اس��ت، تصریح کرد: امیدواریم که قیمت ها در بازار روند کاهشی خود 

را ادامه دهد.
رئیس اتحادیه س��ازندگان و فروش��ندگان ظروف آلومینیوم در پاس��خ به 
این پرس��ش که باتوجه به نزدیک شدن ایام محرم و صفر کمبودی در بازار 
داری��م یا خیر، تصریح کرد: هم اکنون نمی ت��وان قیمت ظروف آلومینیوم را 

در بازار پیش بینی کرد.
م��رادی ابراز امیدواری کرد که این بازار ه��م بتواند همانند دیگر صنایع، 
ب��ه تولیدات خ��ود در بازار ادامه دهد و بتواند با کش��ور های دیگر به رقابت 

بپردازد.
گفتنی اس��ت، ایران به دلیل داش��تن ذخایر عظیم و ارزان قیمت انرژی، 
نی��روی کار ارزان و نیروی متخصص و علمی کامال برای س��رمایه گذاری در 
صنعت آلومینیوم مزی��ت دارد. تولید ظروف فلزی به خصوص آلومینیوم از 

دیرباز در کشور ما رواج داشته و سابقه ای طوالنی دارد.

خروج کاالی شکر تحت هر عنوان از کشور 
ممنوع است

قبادی در مکاتبه ای با روسای سازمان های صنعت استان ها، خروج کاالی 
ش��کر تحت هر عنوان )به جز مواردی که جهت صادرات محصول نهایی به 

عنوان ماده اولیه ورود موقت می شود( از کشور را ممنوع دانست.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، عب��اس قبادی دبیر کارگروه تنظیم 
بازار در مکاتبه ای با روس��ای سازمان های صنعت و معدن استان ها، با اشاره 
به نامه واصله از دفتر بازرسی ریاست جمهوری کمبود و افزایش قیمت شکر 
و لزوم جلوگیری از صادرات احتمالی ش��کر از س��وی برخی صنایع وابسته 

به شرکت های بسته بندی، نسبت به تشدید نظارت بر تولید تاکید کرد.
در این بخش��نامه قبادی بر تشدید نظارت بر تولید، سهمیه بندی و عرضه 

شکر اشاره کرده است.
در این نامه تاکید ش��ده اس��ت خروج کاالی شکر تحت هر عنوان )به جز 
مواردی که جه��ت صادرات محصول نهایی به عنوان ماده اولیه ورود موقت 

می شود( از کشور ممنوع است.

تولید سیگار همچنان صعودی
جدیدترین آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صنع��ت،  معدن و 
تجارت حاکی از افزایش 42.4درصدی تولید و کاهش ۶0.۳درصدی 

قاچاق سیگار است.
به گزارش ایس��نا، طبق این آمار در چهار ماهه نخس��ت امس��ال 
۱۸ میلیارد نخ س��یگار تولید شده که نسبت به تولید ۱2 میلیارد و 
۷00 میلیون نخ س��یگار در مدت مشابه سال گذشته، 42.4درصد 

افزایش داشته است.
همچنین آمارها نش��ان می دهد واردات س��یگار ک��ه در دو ماهه 
منتهی به اردیبهش��ت ماه سال ۱۳۹۷ به صفر رسیده بود، همچنان 
انجام نمی ش��ود، اما صادرات س��یگار در چهار ماهه نخست امسال 
معادل ۱۵0 میلیون نخ بوده اس��ت، این در حالی است که در مدت 

مشابه سال گذشته صادرات سیگار انجام نمی شد.
برآورد وزارت صنعت، معدن و تجارت از میزان قاچاق س��یگار نیز 
در چهار ماهه نخس��ت امس��ال ۳ میلی��ارد و ۷00 میلیون نخ بوده 
که نس��بت به برآورد ۹ میلیارد و 200 میلیون نخی این وزارتخانه 
از میزان قاچاق در مدت مش��ابه س��ال گذشته، ۶0.۳درصد کاهش 
داش��ته است. این در حالی اس��ت که برآورد مصرف در چهار ماهه 
نخس��ت سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مش��ابه و معادل 2۱ میلیارد و ۷00 

میلیون نخ بوده است.
طبق آمار قبلی نیز تولید س��یگار در سه ماهه نخست سال جاری 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۳۳.۷درصد افزایش و میزان 

قاچاق در همین مدت، 4۹.۳درصد کاهش داشته است.

اخبـــار

افزایش ۱۵0درصدی قیمت س��بوس که تا ۵0درصد در جیره غذایی 
دام س��هم دارد، منجر به تغییر الگوی خوراک دام ها به ویژه در جوامع 
روس��تایی شده است و دامداران با توجه به قیمت کمتر و ارزش غذایی 
بیشتر نان تازه، این محصول را در جیره غذایی حیوانات قرار می دهند.

به گزارش تس��نیم، افزایش ۱۵0درصدی قیمت سبوس در چهار ماه 
گذشته آن هم به صورت رسمی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
منجر به اعتراضات گس��ترده دامداران ش��ده است؛ این امر حتی صدای 
وزیر جهاد کش��اورزی را نیز در آورده و اعالم کرد که نامه ای به رئیس 
جمهور نوشته و وی نیز دستور پیگیری این موضوع را صادر کرده است.

این مشکالت از آنجا آغاز شد که وزیر صنعت مسئول کارگروه آرد و نان  
ش��د و عمال قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد 
کش��اورزی را عمال لغو کرد. دخال��ت وزارت غیرتخصصی صنعت، معدن و 
تجارت در امور کشاورزی تا آنجا پیش رفت که چندی پیش جهانگیری به 

طور رسمی قانون انتزاع را با ابالغ مصوبه هیات وزیران، لغو کرد. 
تقسیم وظایف تنظیم بازار محصوالت کشاورزی بین 2 وزارتخانه

بناب��ر این گزارش لغو قان��ون تمرکز وظایف بخش کش��اورزی منجر 

به این ش��ده اس��ت حمایت هایی که وزارت جهاد کش��اورزی از جامعه 
کش��اورزان می ک��رد کمرنگ و حت��ی در مواردی حذف ش��ود، یکی از 
این موارد نیز افزایش دوباره قیمت س��بوس با درخواس��ت آردسازان و 
پیش��نهاد وزارت صنعت در ستاد تنظیم بازار است که بدون اعمال نظر 

بخش کشاورزی، قیمت سبوس ۱۵0درصد افزایش یافت.
گاوها نان می خورند

اهلل یار ولی زاده، رئیس اتحادیه صنعت دامپروری کش��ور در گفت وگو 
ب��ا خبرن��گار اقتصادی  تس��نیم در ارتباط با اثرات ای��ن افزایش قیمت 
س��بوس و تغییر اگوی مصرف دامداران و جایگزینی نان مصرفی مردم 
به جای سبوس اظهارات تاس��فباری مطرح کرد. ولی زاده اظهار داشت: 
افزایش قیمت رسمی سبوس به ۱2۵0 تومان باعث افزایش ورود نان به 

دامداری ها و مرغداری ها به ویژه در جوامع روستایی شده است.
وی افزود: قیمت مصوب هر کیلوگرم س��بوس در س��ال گذشته ۵20 
تومان بود که در اواخر س��ال به یک باره ب��ه ۸40 تومان افزایش یافت و 
اکنون به ۱2۵0 تومان درب کارخانه رس��یده است و تا این محصول به 
دست ما برسد ۱۵00 تومان تا ۱۶00 تومان قیمت پیدا می کند درحالی 

که قیمت هر کیلوگرم نان در روستاهای کشور ۱200 تومان است.
رئیس اتحادیه صنعت دامپروری کش��ور ادامه داد:  درحالی که قیمت 
نان ارزان تر از س��بوس شده که ارزش غذایی آن پنج برابر سبوس است 
و روس��تاییان به سمت اس��تفاده از خرید نان از نانوایی ها برای حیوانات 

خود رفته اند.
وی تصری��ح کرد: در حالی که محدودیتی ب��رای خرید تعداد نان در 
کش��ور وجود ندارد، مشاهده می شود هر روس��تایی روزانه ۳0 عدد نان 

خریداری می کند و مشخص است این نان برای مصرف خانوار نیست.
ولی زاده گفت: روس��تاییان نان مصرفی مردم را به دلیل قیمت پایینی 
که در مقایسه با سبوس دارد با ضایعات کشاورزی از جمله کاه مخلوط 
می کنند و در جیره غذایی گوسفند، گوساله، مرغ و غاز  قرار می دهند.

رئیس اتحادیه صنعت دامپروری کشور گفت: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به بهانه ارزان نگه داش��تن قیمت نان نرخ سبوس را افزایش داده 
ت��ا افزایش هزینه های کارخانه های آرد را جب��ران کند، اما از آن طرف 
خود نان وارد غذای حیوانات شده به طوری که برآورد می شود معادل 2 

میلیون تن گندم به این صورت وارد غذای دام و طیور شود.

سبوس گران شد؛ دام ها نانخور شدند

در پی خودداری چین از خرید دانه سویای تولیدی آمریکا کشاورزان 
این کش��ور از نبود مش��تری برای محصولی که دو دهه اس��ت کش��ت 

می کنند، رنج می برند.
 به گزارش تس��نیم، داکوتای ش��مالی بیش از سایر ایالت های آمریکا 

روی تقاضای دانه های سویای چین حساب می کند.
 صنعت در گوش��ه ش��مال غربی کمربند کشاورزی آمریکا، نزدیک به 
بنادر اقیانوس آرام میلیون ها دالر برای ذخیره غالت و زیرس��اخت های 
باربری ریلی هزینه و در همین حین کش��ت خود را طی 20 س��ال پنج 

برابر کرده است.
 در حال حاضر که بزرگترین واردکننده دانه های سویای جهان از بازار 
آمریکا برای دومین فصل پیاپی دوری می کند، کشاورزان داکوتا از نبود 

مشتری برای محصولی که دو دهه است کشت می کنند، رنج می برند.
 تجربه این ایالت بر تأثیر نابرابر جنگ تجاری بین آمریکا و چین در 
سراس��ر آمریکا تاکید می کند. درس��ت است که عوارض چین بسیاری 
از ایالت ه��ای طرفدار دونالد ترام��پ در انتخابات 20۱۶ مثل داکوتای 
ش��مالی را ه��دف ق��رار داده، ولی ایالت ه��ای جنوبی و ش��رقی بهتر 

توانس��ته اند بازارهای جدیدی در مکزیک و اروپا برای دانه های سویای 
خود بیابند. این ایالت ها همچنین کارخانه های فرآوری بیش��تری برای 
تولید کنجاله س��ویا به همراه  صنع��ت دام و ماکیان برای مصرف آن 

دارند.
 برای داکوتای شمالی، از دست رفتن چین، خریدار بیش از ۷0درصد 
دانه های سویای این ایاالت، یک منبع مهم از درآمد آن را  از بین برده 
اس��ت. کشاورزی بزرگترین صنعت داکوتای ش��مالی است که از انرژی 

پیشی گرفته و 2۵درصد اقتصاد آن را تشکیل می دهد.
جیم س��اتر، مدیرعامل شورای صادرات دانه های سویای آمریکا گفت: 
»داکوتای ش��مالی بی��ش از هر ایالت دیگری از جن��گ تجاری با چین 

ضربه خورده است.«
 چین در پنجم اوت، پس از تش��دید درگیری تجاری با تهدید ترامپ 
ب��ه وضع ع��وارض اضافی ب��ر ۳00 میلی��ارد دالر واردات چینی در اول 

سپتامبر، درهایش را به روی تمام محصوالت کشاورزی آمریکا بست.
 برخی کشاورزان برای جبران خسارت جنگ تجاری به پرداخت های 
کمکی 2۸ میلیارد دالری دولت ترامپ وابسته بودند. این کمک ها برای 

ایالت های جنوبی که وابس��تگی کمتری به صادرات به چین داش��تند، 
کمتر اس��ت. وزارت کشاورزی آمریکا اعالم کرد که سایر ایالت ها نسبت 
به داکوتای ش��مالی بیش��تر در معرض عوارض چین ق��رار دارند چون 
محصوالت دیگری مثل پنبه و ذرت خوش��ه ای تولید می کنند که تحت 

تاثیر عوارض آمریکا قرار گرفته است.
 کشاورزان دانه های سویای آمریکا با مقدار سویایی که در ذخایر خود 
دارند و محصولی که به زودی برداش��ت می کنن��د، نمی توانند دانه های 

خود را با سوددهی بفروشند.
 قیمت دانه های س��ویای  کش��اورزانی که در بهار سال جاری کشت 
کردند، به خاطر به نتیجه نرس��یدن قرارداد تجاری با چین، به کمتر از 

هزینه ای که برای تولیدش شده، کاهش یافته است.
 گزینه ه��ای کش��اورزان داکوت��ای ش��مالی محدود هس��تند. گندم 
سال هاس��ت س��هم بازار صادرات خود را از دست داده است. تقاضا برای 
دانه هایی مثل نخود فرنگی و عدس که در شمال آمریکا کشت می شود 
به خاطر عوارض تالفی جویانه هند آس��یب دیده اس��ت. هند واردکننده 

اصلی این دو محصول است.

رئیس اتحادیه فروش��ندگان پرن��ده و ماهی با بیان اینکه در چند روز 
آینده قیمت مرغ به نرخ مصوب خواهد رسید، گفت از چند روز گذشته 

سیر نزولی قیمت ها آغاز شده است.
مهدی یوس��ف خانی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با بازار مرغ گفت: 
در چن��د وقت اخیر قیمت نهاده های دامی نس��بت به گذش��ته کاهش 
قابل توجهی داش��ته و حتی قیم��ت نهاده دامی در ب��ازار آزاد از عرضه 

دولتی آن کمتر است.
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماهی با بی��ان اینکه هیچ گونه 
مش��کلی در تأمین و عرضه نهاده دامی وجود ن��دارد، ادامه داد: قیمت 
۸۵00 تومان برای مرغ زنده که از س��وی دس��تگاه های ذی ربط تعیین  
ش��ده، قیمت مناس��ب و قابل قبولی اس��ت که در زمان تعیین قیمت، 

کارشناس��ان و نماین��دگان مرغداری ها رضایت خ��ود را اعالم و حضور 
داشتند.

وی خاطرنش��ان کرد: اما به دلیل آنکه مرغداران در س��ه ماه ابتدایی 
س��ال متضرر شدند اصرار داش��تند برای جبران ضرر گذشته، در دو ماه 
اخی��ر مرغ خود را 2 ه��زار تومان گران تر از نرخ مصوب عرضه کنند که 
این اتفاق جبران ضرر گذشته شد و این اتفاق در حالی رخ داد که عرضه 

کم بود و مرغدار توانست نظر خود را عملی کند.
یوس��ف خانی بیان کرد: قیم��ت، بیش از هر فاکت��ور دیگری متأثر از 
میزان عرضه و تقاضا اس��ت و از دو سه روز گذشته میزان تولید افزایش 

و قیمت مرغ کاهش  یافته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با تأکید بر اینکه از چند روز 

گذش��ته سیر نزولی قیمت ها آغاز ش��ده است، گفت: در چند روز آینده 
قیمت ها به نرخ مصوب خواهد رس��ید و مش��کلی از بابت عرضه بیش از 

نیاز بازار وجود ندارد.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که آیا قیمت اقالم مختلف مرغ نیز روند 
نزول��ی به خ��ود خواهد گرفت، تأکید کرد: اق��الم مختلف مرغ همچون 
س��ینه، فیله و ... تابعی از قیمت مرغ اس��ت و به طور حتم قیمت اقالم 

مختلف مرغ نیز کاهش می یابد.
یوس��ف خانی همچنی��ن در رابطه با میزان عرضه م��رغ در ماه محرم 
گف��ت: طی دو هفته آینده ک��ه ماه محرم آغاز و حج��م تقاضا افزایش 
می یابد، بازار با توجه به نرخ مصوب آمادگی کامل برای پاس��خگویی به 

حجم تقاضا را دارد.

دانه های سویا روی دست کشاورزان آمریکایی مانده است

قیمت مرغ کاهش یافت

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

خودروسازان اجازه کاهش قیمت  را نمی دهند
بازار خودروهای خارجی در رکود مطلق است

عضو اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل گفت اگر مسئولین به دنبال 
این هستند که قیمت خودرو در بازار واقعی شود باید شرایطی را به 
وجود آورند که خریدار و فروش��نده به این نتیجه برسند که بازار به 

ثبات رسیده و دیگر تنش های سال گذشته رخ نخواهد داد.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خ��ودرو«، علیرضا عبدی، عضو 
اتحادیه نمایش��گاه داران اتومبیل درخص��وص آخرین وضعیت بازار 
خودرو گفت: رکود در بازار تشدید شده و انتظار داریم که قیمت ها 

بیش از این کاهش پیدا کند.
وی ادام��ه داد: در حال حاضر خریدار در بازار کم اس��ت و مردم 
امید دارند که در ماه های آینده قیمت ها کاهش یابد. از سوی دیگر 
با س��رعت گرفتن روند تحویل خودروه��ای ثبت نامی، افرادی که با 
هدف حفظ ارزش پول و کس��ب س��ود خودرو ثبت نام کرده بودند 
اکن��ون به دنبال فروش خودروی خود هس��تند که با توجه به عدم 

وجود خریدار، قیمت ها روند نزولی به خود گرفته است.
عبدی تصریح کرد: اکنون این اتفاقات س��بب ش��ده که این افراد 
متضرر ش��وند و آنهایی که در ماه های آینده نوبت دریافت خودروی 
آنها می رسد بیشتر متضرر خواهند شد این درحالی است که ما آن 

زمان هم هشدار دادیم که این التهابات مقطعی است.
اکنون وضعیت بازار به گونه ای ش��ده اس��ت که قیمت فروشنده 

به قیمت شرکت نزدیک شده و دیگر مانند قبل سود کالن ندارد.
عب��دی درخص��وص کاه��ش قیمت ها و ت��داوم رون��د آن گفت: 
شرکت های خودروس��ازی تمام تالش خود را می کنند که قیمت ها 
بی��ش از این کاهش پی��دا نکند. از طرف دیگ��ر صاحبان خودرو با 
در نظر گرفتن بازار س��ال گذش��ته، هنوز امیدوارند که یک ش��به 
۱00میلیون تومان قیمت خودرو افزایش پیدا کند. من به ش��خصه 
افرادی را می شناسم که پژو 200۸ را ۳۱0 میلیون خریدند و آن را 

به امید آنکه ۵00 میلیون بفروشند در پارکینگ گذاشته اند.
وی تصریح کرد: اگر مس��ئولین به دنبال این هس��تند که قیمت 
خ��ودرو در بازار واقعی ش��ود باید ش��رایطی را به وج��ود آورند که 
خریدار و فروش��نده به این نتیجه برسند که بازار به ثبات رسیده و 

دیگر تنش های سال گذشته رخ نخواهد داد.
عبدی درخصوص ب��ازار خودروهای خارجی گف��ت: این بازار در 
رکود مطلق اس��ت و معموالً معامالت در حد ۳00 تا 400 میلیون 
تومان ص��ورت می گیرد و معامالت با قیمت های بیش��تر از این، به 
صورت انگشت ش��مار  اس��ت. با توجه به افزای��ش قیمت ارز و عدم 
واردات خودرو، قیمت ها هیچ منطقی ندارند و فقط در هنگام معامله 

قیمت مشخص می شود.

خروج دالالن از بازار خودرو ادامه دارد
 خودروسازان نبض بازار را به دست می گیرند

کاه��ش حضور دالالن در ب��ازار خرید و فروش خ��ودرو، موجب 
کاهش تالطمات قیمت در این بازار ش��ده است، این در حالی است 
که شرکت های خودروسازی حتی در ایام تعطیالت تابستانی دست 
از کار نکش��یدند و روزانه تعداد قابل توجهی از سفارشات مشتریان 

را به دست مصرف کنندگان رسانده اند. 
به گ��زارش پدال نیوز، فروکش کردن تب وت��اب بازار خودروهای 
داخلی و نزدیک شدن قیمت کارخانه با نرخ گذاری های حاشیه بازار 
این نوید را می دهد که در آینده نزدیک ش��اهد برابری این دو نرخ 

در سطح بازارهای خودرویی کشور باشیم. 
سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع  و معادن مجلس دراین باره 
گفت: »مدتی اس��ت ش��اهد کاهش قیمت ارز در بازار هستیم و اگر 
این روال ادامه پیدا کند، قیمت خودرو نیز کم خواهد شد. در چند 
ماه گذش��ته شاهد تغییراتی در حوزه قیمت خودرو بودیم که ناشی 
از حضور دالالن و هجوم س��رمایه های س��رگردان ب��ه این بازار بود 
که افزایشی خودس��رانه به دنبال داشت. خوشبختانه در مدت زمانی 
که خودروس��ازان موفق به تکمیل و تحوی��ل خودروهای انباری به 
متقاضیان ش��دند، کاهش قیمت در بازار رقم خورد و این امیدواری 

وجود دارد که حباب قیمت ها باز هم کوچک تر شود.« 
   کنترل قیمت خودرو با تامین قطعه و مواد اولیه 

 باس��تانی بیان ک��رد: »در برهه ای از زمان، هجوم س��رمایه های 
س��رگردان به بازارهای خرید و ف��روش خودرو موجب برهم خوردن 
نظ��م در این بازار ش��د و قیمت خودرو بس��یار افزای��ش یافت. این 
درحالی بود که هنوز فش��ار تحریم ه��ای آمریکا به این صنعت وارد 
نیامده بود و پیش داوری برخی فعاالن این حوزه موجب ایجاد موج 
منفی و نگرانی در میان سرمایه داران خرد شد که برای حفظ ارزش 
پول خود  به دنبال جایگاه مناس��بی بودن��د. البته با فروکش کردن 
ای��ن التهاب ها و اثبات ممکن ب��ودن مقابله صنعت خودروی داخلی 
ب��ا تحریم های آمریکا، از هیجانات س��رمایه داران کم ش��د و اکنون 
قابلیت کاهش قیمت خودرو باز هم وجود دارد. از این رو، امیدواریم 
در روزه��ای آین��ده قیمت خودرو بیش��تر از هفته های قبل کاهش 
پی��دا کن��د و بازار آرام ش��ود.«    وی با اش��اره به حضور دالالن در 
بازارهای خریدوفروش خودرو و تاثیرات منفی واس��طه ها بر افزایش 
حجم حباب قیمت ها گفت: »در چند ماه گذش��ته بازار س��رمایه با 
نوسانات بسیاری همراه بود که به دنبال آن شاهد افزایش درخواست 
خرید خودرو بودیم. درنتیجه این افزایش تقاضا، محصوالت داخلی 
شرکت های تولیدکننده از بازار جا ماندند و این امر موجبات تشکیل 
حباب در قیمت گذاری خودرو در بازارهای حاشیه ای را فراهم آورد، 
اما مس��اله مهم در کنترل قیمت خ��ودرو، تامین قطعه و مواد اولیه 
اس��ت که باید ش��رایط را به نحوی برنامه ریزی کرد ت��ا محصول با 
کمترین هزینه به دس��ت مشتری برسد و  تمامی واسطه های مابین 

کارخانه ها و مصرف کنندگان حذف شوند.« 
 ضرورت هدایت و کنترل سرمایه های بانکی و بورسی 

 عضو کمیس��یون صنایع  و معادن مجلس درب��اره دالیل گرانی خودرو و 
تاثی��رات آن در دیگر صنایع کش��ور گفت: »نداش��تن برنامه ریزی راهبردی 
و اقناع کننده برای س��رمایه گذاران در هدایت س��رمایه های سرگردان مردم 
را می ت��وان یکی از دالیل اصلی گرانی خودرو دانس��ت و اگر بتوانیم برنامه 
مناسبی در این  باره ارائه کنیم، قیمت ها کاهش پیدا خواهد کرد. این انتظار 
وجود دارد که دولت برای هدایت و کنترل س��رمایه های بانکی و بورسی که 
قابلیت حرکت س��ریع تری در بازارهای کش��ور دارند، پی��ش از بروز بحران 

برنامه ریزی داشته باشد.«  

عض��و هیات مدیره خانه صنعت و معدن ای��ران اعالم می کند که اولین 
موضوع برای حرکت به س��مت س��ودآوری مجدد خودروس��ازان، کاهش 

هزینه های تولید است.
آرمان خالق��ی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص مقدمات 
الزم برای س��ودآوری مجدد خودروسازان اظهار داشت: کاهش هزینه های 
تولید در صنعت خودرو اولین موضوع اس��ت و باید مشخص شود که چه 

مسائلی منجر به افزایش هزینه های سربار تولید شده است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران افزود: خودروس��ازان باید 
یک نگاه مجدد و بازمهندس��ی در درون خود داش��ته باشند و مسائلی را 
که منجر به افزایش قیمت و افزایش هزینه و ناکارآمدی سیس��تم و عدم 
بهره وری می ش��ود شناس��ایی و رفع کنند و به این منظور باید فناوری ها 

بازنگری شود.
خالقی افزود: خودرو یکی از نقدترین کاالهای موجود در کش��ور است و 
همواره برای خرید خودرو در کش��ور ما صف وجود دارد و خودروسازان از 

این منابع بهره مند هس��تند، با این حال مطالبات قطعه س��ازان را با تاخیر 
پرداخت می کنند و این از اتفاقات نادر اس��ت و مهم ترین دلیل آن، دولتی 

بودن صنعت خودروی کشور است.
عض��و هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران افزود: در صف ایس��تادن 
م��ردم برای خرید خودرو به دلیل عدم عرض��ه کافی و نیز تبدیل خودرو 
به کاالی س��رمایه ای است، اما به هر حال عدم پرداخت به موقع مطالبات 
قطعه سازان، قابل قبول نیست. خالقی افزود: برای نیل به سودآوری مجدد 
در خودروس��ازی کشور باید خصوصی س��ازی به معنای واقعی در صنعت 
خودرو اجرا ش��ود و مالکیت و مدیریت دولتی خودروسازی ها خاتمه یابد. 
تا زمانی که خصوصی سازی واقعی اتفاق نیفتد و این صنعت، رقابتی نشود 

مشکالت صنعت خودرو رفع نخواهد شد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران افزود: باید خصوصی سازی 
صنعت خودرو را به درس��تی اجرا کنیم و البته در این خصوص، مش��کل 
جدی وج��ود دارد چراکه تاکنون نتوانس��ته ایم س��از و کار الزم را فراهم 

کنیم و بلوک های س��رمایه گذاری تشکیل ش��ده، موفق به انجام این کار 
نش��ده اند و نهایتا سهام دولت، هیات مدیره را تعیین کرده و تا این لحظه 
خصوصی سازی انجام نشده است. دولت یا باید بلوک سهام خود را واگذار 
کند و یا اینکه با استفاده از سهام خود، در تعیین مدیریت  ها دخالت ننماید.

خالقی در پاس��خ به سوالی در خصوص احتمال ایجاد انحصار در صورت 
واگذاری بلوکی س��هام دولت گفت: واگذاری به صورت خرد، اقدام خوبی 
اس��ت اما ش��رایط خاص خود را دارد و اگر به درستی انجام نشود احتماال 
سیستم را فلج می کند، اما اگر ساز و کاری را فراهم کنیم تا افراد در قالب 
گروه ها شکل گیرند و تعداد سهامداران متعدد باشد اقدام مناسبی است. به 
عبارتی، اگر گروهی از افراد همانند یک تعاونی و یا یک گروه کنسرسیومی 
با یکدیگر بلوک و درصدی از سهام را که در تعیین مدیریت ها موثر است 
خریداری کنند اقدامی موفق خواهد بود و خرد ش��دن سهام به طوری که 
هیچ یک تاثیری نداش��ته باشد به غیر از فروپاشی سیستم مدیریتی، تاثیر 

دیگری نخواهد داشت.

کاهش هزینه های سربار تولید، اولین قدم به سمت سودآوری خودروسازان

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اعالم کرد بهترین گزینه 
برای رش��د صنعت خودرو یک مسیر دوس��ویه است از یک طرف بر توان داخلی 
تکیه داش��ته باشیم و از طرفی دیگر با تعامل با شرکت ها و کشورهایی که دانش 

و معلومات روز را کسب می کنند بتوانیم مسیرها را کوتاه کنیم.
ش��هرام آزادی در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار خبرخ��ودرو، گفت: س��رمایه گذاری 
ش��رکت های خارجی در صنعت خودرو و واگذاری س��هام به آنها اگر مانند آنچه 
که در گذش��ته توسط ش��رکت های ایران خودرو و سایپا اتفاق افتاد، شرکت های 
صاح��ب تکنول��وژی محصوالت خود را در داخل کش��ور تولی��د و عرضه کنند و 
ب��ه نحوی ذی نف��ع در تولید و فروش محصوالت باش��ند و در غالب این ذی نفع 
بودن تکنولوژی خود را به کش��ور منتقل کنند می تواند در توانمندی و توس��عه 

خودروسازی ما بسیار موثر باشد.
وی اف��زود: ولیکن اگر واگذاری به صورتی باش��د که ب��دون اینکه در ارتقای 
س��طح محصوالت داخلی با برند داخلی تاثیری داش��ته باشد و صرفا محصوالت 
خود را بفروش��ند قطعا برای ما سودی نخواهد داشت، چراکه با این کار آنها تنها 
از ظرفیت کشور برای فروش محصوالت خود استفاده کرده اند و هر زمان هم که 
بخواهند کشور را ترک می کنند. اگر قرار است سهامی از شرکت های خودروساز 
داخلی به خارجی ها واگذار ش��ود باید عالوه بر انتقال دانش بر روی زیرساخت ها 

نیز کار ش��ود تا موجب توس��عه این صنعت در کشور ش��ود.  تنها در این صورت 
می توان به ارتقای توان داخلی با استفاده از سرمایه گذاران خارجی امیدوار بود.

این کارش��ناس صنعت خودرو اذعان داش��ت: در دنی��ا ملیت مدیران 
برای ش��رکت هایی که ت��وان رقابت با بازار بین الملل��ی را دارند اهمیت 
چندانی ندارد و تنها موضوع دارای اهمیت، پتانسیل و شیوه مدیریت و 
همچنین توان تصمیم گیری های اس��تراتژیک است لذا فردی را انتخاب 
می کنند که دارای این توانمندی ها باش��د. این کامال متداول اس��ت اما 
اینکه آیا امروز و در ش��رایط کنونی نیاز هست که ما از مدیران خارجی 
برای توس��عه صنایع خود به ویژه صنعت خودرو اس��تفاده کنیم به نظر 
می رسد شاید بهتر است که پس از عبور از شرایط اقتصادی، سیاسی و 

تحریم ها در این خصوص تصمیم گیری شود.
آزادی اظهار داش��ت: اگر اقداماتی که در راس��تای تحقق شعار سال که رونق 
تولید اس��ت صورت گرفته است، نهادینه ش��ود و استفاده از پتانسیل موجود در 
دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان یک اتفاق گذرا نباشد و واقعا به این نتیجه 
رس��یده باشیم که برای رسیدن به توانمندی الزم در توسعه سیستم ها در سطح 
تکنولوژی روز دنیا چاره ای جز اس��تفاده از پتانس��یل های داخلی نداریم قطعا در 
بلندمدت نتیجه الزم را کسب خواهیم کرد. با این کار سرمایه گذاران هم انگیزه 

الزم برای سرمایه گذاری در این حوزه را پیدا خواهند کرد. اما اگر گذرا بوده و در 
مدت اعمال تحریم ها به آن عمل ش��ود و بعدها به دس��ت فراموشی سپرده شود 

قاعدتا اثرش هم زودگذر خواهد بود.
عضو هیات علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی گفت: داخلی سازی و 
اس��تفاده از ظرفیت های داخلی برای رشد صنعت داخلی یک مسیر اصلی است 
که باید همواره وجود داش��ته باش��د، ام��ا در کنار اینها ما باید ب��ه دنبال انتقال 
تکنولوژی روز هم باشیم و ناچار نباشیم که همه سیستم ها و تکنولوژی ها را خود 

ایجاد کنیم چون این کار نیازمند صرف زمان و هزینه خواهد بود.
وی تاکید کرد: بهترین گزینه برای رش��د صنعت خودرو یک مس��یر دوسویه 
اس��ت از یک طرف بر توان داخلی تکیه داش��ته باشیم و از طرفی دیگر با تعامل 
با ش��رکت ها و کش��ورهایی که دانش و معلومات روز را کس��ب می کنند بتوانیم 
مس��یرها را کوت��اه کنیم. اگرچه با وجود ش��رایط کنون��ی و محدودیت هایی که 
وج��ود دارد الزم اس��ت ما ۱00درصد به توان داخل��ی روی بیاوریم، ولی اگر در 
آینده تحریم ها لغو و ش��رایط عادی بر اقتصاد کش��ور حاکم ش��د برای کوتاه تر 
کردن مس��یر و سرعت بخش��یدن به تحقق مقاصد خود باید زمینه تعامل با این 
ش��رکت ها ایجاد شود تا بتوانیم از ظرفیت کل دنیا برای توسعه صنعت خودروی 

داخل بهره بگیریم.

   در راس��تای ایفای وظیفه حرفه ای، کارکنان فداکار و بلندهمت گروه صنعتی 
ایران خودرو توانس��تند در ایام تعطیالت تابس��تانی ش��رکت، 20۳0۵ دس��تگاه 

خودروی دارای کسری قطعات را تجاری سازی و به مشتریان تحویل دهند.
به گزارش پرش��ین خودرو، این تالش مس��ئوالنه با هدف انجام تعهدات ایران 
خودرو در پی دس��تور مدیریت محترم ارش��د قبل از تعطی��الت، مبنی بر تداوم 

تکمیل خودروهای ناقص و عدم توقف تحویل خودرو به مشتریان بوده است.
  از تبعات این اقدام در تعطیالت، که با حضور حداکثری کارکنان در محل کار 
شکل گرفت، ثبات در بازار خودرو و تالش در جهت دستیابی به اهداف این گروه 

در تامین رضایت مشتریان بوده است.
  براس��اس این گزارش تجاری س��ازی خودروهای دارای کمبود قطعه، با تالش 

و مس��اعی ارزش��مند کارکنان و مدیران گروه و همچنین همراهی و مس��اعدت 
به موقع قطعه سازان محقق شده است.

  گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو، انجام تعه��دات و جلب رضایت مش��تریان را از 
اولویت های برنامه ریزی س��االنه خود قرار داده و امیدوار اس��ت، در سایه حمایت 
ملی از صنعت خودرو کشور بتواند، گام های جدی در رونق تولید و تحقق اقتصاد 

مقاومتی بردارد.
  در ای��ن راس��تا، هیات مدی��ره ایران خودرو نیز در اطالعی��ه ای ضمن تقدیر از 
همکاری های صورت گرفته از س��وی کارکنان و قطعه س��ازان اعالم کرده اس��ت 
که با هماهنگی و همکاری بخش های مختلف، فعالیت های گروه در رس��یدن به 
اهداف پیش بینی شده بیش از گذشته تداوم خواهد یافت و به صورت کامل و با 

اشراف اطالعاتی بر فرآیند تولید نظارت خواهد شد.
  هی��ات مدیره گروه صنعتی ایران خودرو در ای��ن اطالعیه بر ضرورت همکاری 
مجدانه در ایفای مس��ئولیت اجتماعی تاکید کرده است تا این گروه بتواند ضمن 
انجام تعهدات و اس��تمرار فعالیت های گروه به عنوان س��رمایه ای ملی و یکی از 
موتوره��ای محرک اصلی اقتصاد کش��ور در ایجاد رونق تولی��د و نهادینه کردن 

اقتصاد مقاومتی عمل کند.
  تعطیالت س��االنه گروه صنعتی ایران خودرو در تابستان سال ۱۳۹۸ مصادف با 
دو عی��د قربان و غدیرخم بوده، که طی ای��ن ایام، کارکنان خدوم ایران خودرو با 
حضور در محل کار و ایفای مسئولیت حرفه ای، حماسه تولید را رقم زدند، تالش 

و همکاری مجدانه ای که حائز تقدیر و تشکر است.

بهترین گزینه برای رشد صنعت خودرو انتخاب یک مسیر دوسویه است

تکمیل 2۰ هزار خودروی ناقص در تعطیالت تابستانی ایران خودرو
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گروه��ی از فناوران ح��وزه فناوری اطالعات در مرک��ز راهکارهای اطالعاتی 
هوش��مند دور هم جمع ش��ده اند تا با خالقیت و ن��وآوری در این حوزه باعث 
ارتقای فعالیت ها در کشور شوند. در این مرکز با همت این محققان محصوالتی 

در ح��وزه فناوری اطالعات به صورت بومی تولید 
شده است.

 به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
بی��ش از 40 اس��تعداد برتر دانش��گاهی دور هم 
جمع شده اند تا حوزه فناوری اطالعات در کشور 
را ارتق��ا دهن��د. با توج��ه به اینک��ه تولید برخی 
محص��والت در ای��ن حوزه نیاز به فن��اوری باال و 
پژوهش دارد بنابراین نیاز اس��ت تا نیروی انسانی 
خالق وارد میدان ش��ود، حاال این اتفاق در مرکز 

راهکارهای اطالعاتی هوشمند افتاده است.
 پروژه  های تحلیلی که نیازمند دانش پیشرفته 
و پژوهش در حوزه  های مختلفی چون سامانه  های 

فوق وسیع سازمانی، سامانه  های برنامه  ریزی منابع سازمانی)ERP(، شبکه  های 
اجتماع��ی، س��امانه  های اطالعات��ی، مدیری��ت دانش، کس��ب وکار هوش��مند، 
راهکاره��ای هوش��مند ش��بکه، س��امانه های موبای��ل، س��امانه  های بالدرنگ، 

س��امانه  های زیرس��اختی و خدمات راهبری فناوری اطالعات از جمله ITIL و 
ICTMP تعریف می  شوند در حیطه   کاری مرکز قرار دارد.

ابوالحس��ن شمس��ایی، مدیر این مرکز بیان کرد: نرم افزار مانیتورینگ معین 
یکی از محصوالت تولیدشده در این مرکز است. 
رصد هوشمند خدمات هدف تولید این محصول 
اس��ت اما باید این را در نظر گرفت این خدمات 
که شامل همه س��رویس های اینترنتی از حوزه 
فروش��گاه آنالین ت��ا خدمات دولت��ی، بانکی و 
تلفن همراه که در بس��تر اینترنت به مشتریان  
خدمت��ی را ارائ��ه می کند نیازمند زیرس��اخت 
سخت افزاری اس��ت. تمام این زیرساخت ها در 
کنار هم قرار می گیرند تا برنامه و س��رویس به 
درستی به کاربر ارائه شود اما اگر در یک بخش 
مش��کلی رخ دهد خدمت رس��انی دچار مشکل 
می ش��ود. در اینجا اهمیت نرم افزار مانیتورینگ 
معین مش��خص می ش��ود ک��ه کار آن به نوعی 
نبض س��نجی اس��ت. این نرم افزار کار مانیتورینگ را در لحظه انجام می دهد و 
با چک کردن تمامی زیرس��اخت ها اطمینان از صحت و سالمت خدمت رسانی 

در لحظه را می دهد.

همه ما همانطور که صاحب و مالک اسباب بازی ها، مداد، دفتر، کیف 
مدرس��ه و بسیاری از وسایل خود هس��تیم و از آنها حفاظت می کنیم 

باید مالک فکر، ایده و نوآوری های خود نیز باشیم.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
»مالک فکر خود باش��ید« عن��وان کتابی 
اس��ت که با حمایت کانون پتنت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر 
ش��د تا گامی برای آشنایی اقشار مختلف 
با موضوع مالکیت فکری برداش��ته ش��ود. 
آم��وزش مباحث مرتبط به مالکیت فکری 
با دانش آموزان موض��وع اصلی این کتاب 
است. همچنین در بخش های مختلف آن 
با اس��تفاده از کارگاه ها، پ��ی نما)کمیک 
اس��تریپ( و س��ؤال های صحیح، ناصحیح 
زمینه ب��رای آموزش ب��رای دانش آموزان 

فراهم ش��ده اس��ت. در این کتاب س��عی ش��ده به ش��یوه ای جذاب و 
هوشمند مطالب به دانش آموزان منتقل شود. کتاب دارای شش فصل 
اس��ت که در همه آنها با زبانی ش��یوا به بیان موض��وع مالکیت فکری 

پرداخته است.
 درب��اره ضرورت پرداختن به این موضوع نیز باید بیان کرد، حمایت 
از ایده ه��ای خالقانه ابزاری موثر برای توس��عه ح��وزه مالکیت فکری 
فراهم می کند. پس آشنایی عموم مردم 
با این مباح��ث و اهمیت آن نیز اقدامی 
برای گس��ترش آن است و در این میان 
دانش آموزان به عنوان س��ازندگان آینده 

این سرزمین جایگاه ویژه ای دارند.
 از آنجای��ی که آم��وزش در این حوزه 
و حمای��ت از ایده های نوآور در س��نین 
پایی��ن اهمی��ت و تاثیر بیش��تری دارد 
تدوین محت��وا در این خصوص ضروری 
است. اهمیت این موضوع، تا حدی است 
که ادارات ثبت اختراع کشورهایی مانند 
آمریکا، انگلیس، کره و همچنین سازمان 
جهانی مالکیت فکری، سال هاس��ت که 
محتواهای آموزش��ی مختلف��ی، از جمله کتاب، مقال��ه و کارگاه های 
آموزش��ی را با ه��دف آموزش مالکیت فکری به ک��ودکان و نوجوانان، 

تهیه و تدوین کرده اند.

مالک فکر خود باشیدخدمات فناوری اطالعات با محصولی هوشمند و بومی رصد می شود

مدیر عامل فرابورس ایران در نشس��ت هم اندیشی »بررسی چالش های 
صنع��ت فین تک« که ب��ا حضور رئیس مرکز فناوری اطالعات و توس��عه 
اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد و فعاالن این حوزه در فرابورس برگزار شد، 
عنوان کرد: چند سالی است که فرابورس ایران با همیاری و همت سازمان 
بورس و اوراق بهادار رویداد فین اس��تارز را برگزار می کند تا فرصتی برای 
معرفی و رشد فین تک هایی باشد که در نهایت با هدف ارتقای سطح مالی 
کشور پا به عرصه حیات گذاشته اند؛ به طور مثال فین تک های بیمه ای که 

اکنون شناخته شده اند در فین استارز حضور داشته اند.
به گزارش سنا، امیر هامونی با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات میان 
مدیران کس��ب وکارهای فین تک و سیاس��ت گذاران اقتصادی گفت: این 
جلسه برای شنیدن دغدغه ها و چالش های صاحبان فین تک  برگزار شده 
و برای رسیدن به چشم اندازی کامل تر از مسائل و مشکالت مسیر فعالیت 

آنها این جلسات تداوم خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ما آماده شنیدن دغدغه هایی هستیم که پیش از این، 
اهالی صنعت فین تک جس��ته و گریخت��ه در حوزه های مختلف از جمله 
مقررات گ��ذاری و تداخل این مقررات با یکدیگر به آنها اش��اره می کردند، 
افزود: اینکه وزارت اقتصاد کمیته توس��عه اقتصاد هوشمند تشکیل داده 
است نش��ان می دهد که این وزارتخانه در مس��یر تقویت زیرساخت های 

صنعت فین تک عزم راسخی دارد.
رئیس مرکز توسعه اقتصاد هوشمند و توسعه فناوری اقتصاد وزارت امور 
اقتصادی و دارایی نیز در ادامه این نشست ضمن تاکید بر عزم راسخ این 
وزارتخانه برای اس��تفاده از فرصت های نوین در عرصه IT به نفع اقتصاد 
ای��ران گفت: در این وزارتخانه تمام تالش ها در جهت اس��تفاده از فرصت 
طالیی کنونی در حوزه توسعه فناوری اقتصاد است؛ به طوری که 2۵درصد 
از وقت وزیر به حضور در جلسه های مرتبط با اقتصاد هوشمند اختصاص 
یافته و این جلسه نیز مقدمه ای است برای نشست آینده در این حوزه که 

با حضور وزیر اقتصاد برگزار خواهد شد.
علی عبدالهی در ادامه با بیان اینکه وزیر اقتصاد طرح هایی را در رابطه 
با تقویت اقتصاد هوشمند به مجلس ارسال کرده است؛ چراکه اعتقاد دارد 
تقویت این موضوع می تواند بسترس��از فرصت های نوین کسب وکار باشد، 
اف��زود: در همین رابطه حتی فراخوان هایی منتش��ر کرده ایم که در آن از 
اشخاصی که می توانند در حوزه اقتصاد هوشمند به وزارت اقتصاد کمک 

کنند، برای همکاری دعوت به عمل آمده است.
عبدالهی بار اصلی توسعه اقتصاد هوشمند را برعهده فین تک ها دانست 
و گف��ت: اگر تا پیش از این نهادهای حاکمیتی در ایجاد هس��ته تقویت 
زیرساخت ها نقش اصلی را ایفا می کردند، اکنون در حوزه اقتصاد هوشمند 
این نقش برعهده فین تک ها اس��ت. وی با ذکر مثالی در این زمینه گفت: 
مثال در بازار سرمایه به محض آنکه Online Trading پا به این عرصه 
گذاشت، حجم معامالت روزانه از ۵0 یا ۱00 میلیارد تومان به هزار میلیارد 
تومان رسید، بنابراین اقتصاد هوشمند به نفع تمام کسانی است که در سه 
حوزه بورس، بیمه و بانک فعال هس��تند و در نهایت به شکوفایی اقتصاد 

کشورمان کمک می کند.
عبدالهی با اعالم اینکه فرابورس به عنوان یک تسهیلگر در حوزه فین تک 
ورود کرده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری مشترک فرابورس 
بتوانیم چالش ه��ای فعاالن حوزه فین تک را شناس��ایی و برای رفع آنان 

برنامه ریزی و تالش کنیم. 
وی با ارزشمند خواندن نفس برگزاری چنین نشست های هم اندیشی که 
منجر به آشنایی با چالش ها و دغدغه های فعاالن حوزه فین تک می شود، 

گفت: در حالی که تا چند سال پیش شاید نام بردن از واژه »استارت آپ« 
تابو به حساب می آمد، اما هم اکنون فین تک ها و استارت آپ های فعال در 
این صنعت روند رو به رشدی را تجربه می کنند و وضعیت این حوزه نه تنها 

تیره و تار نیست بلکه روشن و امیدبخش است.
فعاالن فین تک  از چالش های خود می گویند

در این نشست هم اندیشی رضا قربانی، بنیان گذار شبکه عصر تراکنش 
نیز مهم ترین مسائل و چالش های حوزه فین تک را برشمرد. به گفته وی 
فین تک به زبان س��اده یعنی کاربرد نوآورانه فناوری در خدمات مالی که 

شامل بورس، پرداخت، بانک و بیمه است.
قربانی با اشاره به اینکه این تعریف ساده نشان می دهد ما با یک عرصه 
به ش��دت متنوع روبه رو هستیم که جمع کردن آن زیر یک سقف بسیار 
مشکل است، ادامه داد: ما برای بورس یک نوع رگوالتور داریم، برای بیمه 
ی��ک مدل دیگر و برای بانک نیز ن��وع دیگری از رگوالتور که در هر کدام 
از این حوزه ها نیز مقررات مختلفی وجود دارد و کسب وکارهای متعددی 

فعالیت می کنند.
ای��ن فع��ال عرصه فین تک اش��اره ک��رد: معتق��دم بای��د از فین تک، 
استارت آپ زدایی کنیم و این حوزه عرصه بازی بزرگان است و متاسفانه در 

سال های اخیر فین تک بیش از اندازه استارت آپی شده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه فین تک ها در ای��ران، در هر مقیاس و ان��دازه ای با 
چالش های متعددی روبه رو هس��تند، مهمتری��ن دغدغه های فعاالن این 
عرصه را مواردی همچون سیاس��ت های پولی مبهم، ارتقای امنیت، عدم 
اتصال به شبکه های پرداخت بین المللی، بحث کارمزدها در فضای بانکی 

و ... عنوان کرد.
یکی دیگر از فعاالن صنعت فین تک نیز مهم ترین چالش پیش روی این 
حوزه را عدم دسترس��ی به آمار و دیتا دانس��ت و گفت: در همه جای دنیا 
صنع��ت مالی با انبوهی از رگوالتورهای خرد و کالن روبه رو اس��ت، اما ما 
در داخل کش��ور در این بخش دچار امنیت زدگی شده ایم که این موضوع 
زمینه ساز نابودی کسب وکارهای فعال در این عرصه خواهد شد. همچنین 
مباحثی مانند بیمه و مالیات، تفکیک جرم کاربر و پلتفرم، عدم دسترسی 
بخ��ش خصوصی به Open Data از دیگر مش��کالت فین تک ها در این 

بخش به شمار می رود.
دیگر فعاالن حوزه فین تک نیز در این نشست، فقدان چارچوب مشخص 
و شفاف، عدم دسترسی آزاد به دیتا به ویژه در عرصه بانک، مقررات دست 
و پاگیر و بوروکراسی را از جمله مهم ترین مصائب و چالش های خود مطرح 
کردند و خواستار مجوززدایی و حمایت نهادهای حاکمیتی از آنان شدند.

در نهایت در جلسه روز گذشته مدیرعامل فرابورس ایران وجود کارگروه 
فنی برای تعامل موثر و خارج از فضای بوروکراتیک اداری را موجب  تسریع 
در رفع چالش ها و مسائل پیش روی حوزه فین تک و ایجاد مسیری هموار 
برای بهبود راهبری و حاکمیت فاوا در  حوزه اقتصاد دانس��ت و با اشاره به 
جمع بن��دی چالش های پیش روی این حوزه گفت: مس��ائلی مانند احراز 
هویت مشتری، راه اندازی س��ندباکس، دسترسی به Open Data جزو 
مهمترین دغدغه فعاالن این حوزه اس��ت که باید نشست های تخصصی 
بیش��تری برای بررس��ی ابعاد آن و برنامه ریزی در مس��یر مدیریت و رفع 

دغدغه ها صورت گیرد.
ش��ایان ذکر است در نشست هم اندیش��ی فرابورس با محوریت بررسی 
چالش های صنعت فین تک مصطفی رضوی، معاون اجرایی سازمان بورس 
و اوراق بهادار، سید قاسم نعمتی مدیرکل فناوری اطالعات بیمه  مرکزی 

و هایده باقری پور، مدیرکل فناوری اطالعات گمرک نیز حضور داشتند.

جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، معتقد است آینده صنعت نرم  افزار در بهبود ظرفیت های هوش  مصنوعی نهفته  است.
به گزارش زومیت، مدیرعامل انویدیا، جنسـن هوانگ، با  توجه  به گزارش مالی تحلیلی این شـرکت در هفته  جاری، با افتخار اعالم کرد: »هوش 
مصنوعی قدرتمندترین نیروی زمانه  ما اسـت.« انویدیا گزارش مالی و میزان درآمدهای مربوط  به سـه ماهه  دوم سـال جاری را در حالی منتشر 
می کند که توانسته انتظار تحلیلگران مبنی بر افزایش تقاضا برای کارت های گرافیک و تراشه های مبتنی بر هوش مصنوعی را برآورده کند. پس 

از گزارش مالی انویدیا، پایگاه خبری Venturebeat مصاحبه ای با جنسن هوانگ ترتیب داد.
او در گزارش تحلیلی اخیر گفته اسـت ۴هزار اسـتارت آپ مبتنی بر هوش مصنوعی در حال همکاری با این شـرکت هستند؛ درحالی که تعداد 
اسـتارت آپ های هـوش مصنوعی که در آوریل 2۰17 با انویدیا همکاری می کردند، 2هزار شـرکت بودند. جنسـن هوانگ در مصاحبه یادشـده 

خاطر نشان کرد بنابر رهگیری  این شرکت، تعداد واقعی استارت آپ های هوش مصنوعی مرتبط با ما رقمی نزدیک به ۴,5۰۰ استارت آپ است.
او گفت در  حال  حاضر، این صنعت گیمینگ اسـت که میزان فروش محصوالت این شـرکت را تضمین می کند، اما فروش تراشـه های مبتنی بر 
هـوش مصنوعـی نیز به صـورت متناوبی به مرور زمان در حال افزایش اسـت. درنهایت، هوش مصنوعی صنعت ۴تریلیـون دالری حمل و نقل را با 
وسـایل  نقلیه  خود ران متحول خواهد  کرد. انویدیا برای توسـعه  این فناوری ها در پروژه هایی با شرکت هایی نظیر ولوو در حال همکاری است که 

می تواند سود چشمگیری را عاید این شرکت کند. هوانگ گفت:
کارهایی که انجام می دهیم، مهم و تأثیرگذار و فوق العاده سرگرم کننده است و از انجام دادن این همه کار خوشحالیم.

تقویت اقتصاد هوشمند؛ بسترساز فرصت های نوین کسب وکار

مدیر عامل انویدیا: هوش مصنوعی 
قدرتمندترین نیروی زمانه ما است

دریچــه

کارگاه آموزشی »اصول کسب وکار« با حضور جمعی از مستعدان برتر همکار در طرح 
ش��هید احمدی روشن برگزار ش��د. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، 
در راس��تای اجرای برنامه ه��ای توان افزایی و مهارت آموزی مس��تعدان برتر با محوریت 
کارآفرینی، کارگاه آموزشی »اصول کسب وکار« با حضور جمعی از مستعدان برتر همکار 

در طرح شهید احمدی روشن برگزار شد.
در ابتدای کارگاه، س��ید حمیدرض��ا علوی؛ م��درس کارگاه درخصوص اجزای طرح 
کس��ب و کار و اقدامات الزم برای پیش��برد آن مطالبی را بیان کرد و گفت: برای تدوین 
طرح کس��ب وکار الزم است تجزیه و تحلیل بازار، اهداف، چش��م انداز، هزینه ها، برنامه 
عملیاتی، بازاریابی، رقبا، نیروی انس��انی، نرخ بازدهی و درآمد به خوبی مورد بررس��ی 

قرار بگیرند.

شناخت مشتری، مهمترین بخش 
ایده کسب وکار است

شنبه
2 شهریور 1398

شماره 1377
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در نخس��تین رویداد اس��تارت آپی فرهنگی غدیر که به همت س��تاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت س��از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار 

شد، ایده  های نوآورانه فرهنگی و مذهبی ارائه شد.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد 
توس��عه فناوری های ن��رم و هویت  س��از معاونت 
علم��ی و فناوری با هدف رش��د و تعالی ایده ها و 
افکار فرهنگ��ی مذهبی، اقدام به برگزاری رویداد 
نوآورانه روشنای غدیر کرد. در این رویداد فناورانه 
ایده ه��ای خ��الق در قالب نرم افزار، اپلیکیش��ن، 
محص��والت و خدمات فرهنگی، ابزارهای نش��ر و 
گس��ترش محتوا، کمپین ها و طرح های فرهنگی 

ارائه شد.
 حمایت معاونت علمی از شرکت  های خالق

سید محمدحسین س��جادی نیری، دبیر ستاد 
توس��عه فناوری های ن��رم و هویت س��از معاونت 

علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در این رویداد فرهنگی با اش��اره به برنامه 
معاون��ت علمی و فن��اوری برای حمایت از ش��رکت های خالق، گف��ت: برنامه 
حمایت از ش��رکت های خالق با دو گروه هدف فعاالن فرهنگی و حوزه صنایع 

فرهنگی که لزوما آی تی محور نیس��تند و کسب و کارهای آی تی محور خدماتی 
در معاونت علمی اجرایی شده است.

وی افزود: معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از ش��رکت های خالق 
حمای��ت می کن��د و این برنامه ب��ا هدف جلب 
توجه مس��ئوالن به حوزه فرهنگی تدوین شده 

است.
س��جادی نیری معتقد است که حوزه اقتصاد 
فرهنگ��ی و صنایع خالق یک��ی از مصداق های 
اصلی توس��عه کش��ور در آینده است به همین 

دلیل باید به این حوزه توجه ویژه ای شود.
 ض��رورت حمای��ت از ایده ه��ای فرهنگی و 

مذهبی
س��یدامیر آقای��ی، دبی��ر کارگ��روه توس��عه 
محتوای دیجیتال س��تاد توس��عه فناوری های 
ن��رم و هویت س��از معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری نیز در این رویداد با اش��اره 
به ض��رورت حمایت از ایده های فرهنگی و مذهبی در کش��ور، گفت: برگزاری 
چنین رویدادهایی مس��یر رش��د ایده های خالقانه در ح��وزه فرهنگی، دینی و 

مذهبی را هموار می کند .

سرپرس��ت پارک علم و فناوری آذربایجان  غربی گفت از سال ۱۳۹۶ تاکنون 
2۱ رویداد ش��تاب آذربایجان / روش��ا / در این استان برگزار و در هر مرحله از 

رویداد، سه ایده برتر برای ورود به مراکز دانش بنیان انتخاب شده  است.
علی محمد نیکبخت روز چهارشنبه در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا، افزود: یک هزار و ۷۹۶ نفر در 
این رویدادهای شتاب آذربایجان / روشا / شرکت 

کرده و در مجموع 4۷۵ ایده مطرح شده است.
وی ادامه داد: ایده های بس��ته بندی تکی نقل، 
تکثیر و پرورش آرتمیا در پساب شهری و تامین 
آب دریاچ��ه ارومیه، کمربند هوش��مند بارداری، 
دستگاه کاهنده مصرف سوخت خودرو و دستگاه 
تس��ت عکس العمل از جمله ایده های مطرح شده 

است.
وی بی��ان ک��رد: ایده ه��ای سیس��تم هدایت 
نابینای��ان، کلکت��ور خورش��یدی، دم نوش خان��ه 
سنتی و س��فره خانه از دیگر ایده هایی بود که در 

رویدادهای شتاب آذربایجان مطرح شد.
وی اظهار داشت: تاکنون رویداد شتاب آذربایجان / روشا / در شهرستان های 

ارومیه، میاندوآب، مهاباد، خوی و بوکان برگزار شده است.

سرپرس��ت پارک علم و فن��اوری آذربایجان  غربی بیان ک��رد: این رویداد با 
حض��ور عالقه مندان به کارآفرین��ی هر ماه یک بار در آذربایج��ان  غربی برگزار 

می شود.
نیکبخ��ت افزود: ایجاد ش��بکه اس��تارت آپ 
در آذربایج��ان  غرب��ی با عنوان رویداد ش��تاب 
آذربایجان / روش��ا / از اسفند سال ۱۳۹۵ آغاز 
و در سال ۱۳۹۶ نخستین دوره آن برگزار شد.

وی گف��ت: منظ��ور از واژه ش��تاب در ای��ن 
رویداد شناس��ایی و توانمندسازی ایده های برتر 
ب��وده و هدف ما از اجرای این برنامه ها توجه به 

ایده پردازی است.
وی با اش��اره به اهداف پ��ارک علم و فناوری 
آذربایجان  غربی اضافه کرد: افزایش شرکت های 
دانش بنی��ان، اس��تفاده از ظرفیت های صنعتی 
اس��تان، کاهش وابس��تگی طرح ها و ایده ها به 
بودجه ه��ای دولتی، کمک به افزایش رش��د و 
توس��عه دانش بنیان و استفاده از موقعیت مناسب اس��تان به جهت همسایگی 
با س��ه کش��ور خارجی در جذب س��رمایه گذار خارجی از مهمترین اهداف این 

سازمان است.

برگزاری 21 رویداد شتاب در آذربایجان  غربیایده های خالقانه فرهنگی ارائه شد

یک کارشناس فناوری اطالعات با بیان اینکه طراحی زیرساخت  صحیح برای 
اس��تارت آپ ها، می تواند به افزایش قدرت اقتصادی بینجامد، گفت استارت آپ ها 
باید ماهیت کس��ب وکار خود را به دانش بنیان تغیی��ر دهند. به گزارش خبرنگار 
مهر، منصور کیارش در یادداش��تی با بیان اینکه موقعیت ایران از نظر ش��اخص 
جهانی وضعیت اقتصادی مناس��ب نیست، معتقد است که با استفاده از طراحی 
زیرس��اخت های صحیح ب��رای اس��تارت آپ ها، می توان قدرت اقتصادی کش��ور 
را با بنگاه های اقتصادی س��الم افزایش داد. بر کس��ی پوش��یده نیست که رشد 
اس��تارت آپ ها، به منزله ایجاد اش��تغال، بی نیازی از خدم��ات خارجی و پویایی 
اقتصادی اس��ت. از این رو استارت آپ هایی که می توانند مراحل ابتدایی پیشرفت 
را با موفقیت سپری کنند، برای سالمت مالی و اقتصادی جامعه بسیار تأثیرگذار 
هس��تند. یکی از بهترین اتفاقاتی که در دنیای اس��تارت آپ ها می تواند رخ دهد، 
یک س��رمایه گذاری خطرپذیر خواهد بود که پیش نیازهای حقوقی و قانون های 
مربوطه آن می تواند راهنمای راه مدیران اس��تارت آپ ها باشد. به این پیش  نیازها 

در زیر اشاره شده است.
تثبیت و عقد قرارداد تأسیس استارت آپ

در ایاالت  متحده، مؤسسان استارت آپ ها، قرارداد تأسیسی را به امضا می رسانند 
که در آن س��هم دقیق هر یک از مؤسس��ان، میزان سرمایه، نحوه مدیریت و سایر 

بندهای قطعی در آن قید می شود.

این اتفاق در ایران نیز با اس��تفاده از نمونه های خارجی در حال وقوع اس��ت، اما 
بدیهی اس��ت که این قرارداد، باید در چارچوب قوانین ایران نیز قابل اجرا باشد، لذا 
پیشنهاد می شود مؤسسان استارت آپ ها، حتماً پیش از ثبت قرارداد این چنینی، از 

مشاور حقوقی برای عقد قرارداد صحیح بهره ببرند.
ایجاد شخصیت حقوقی برای یک کسب وکار

فرض اینکه یک استارت آپ مشکلی به وجود نخواهد آورد که نیازمند بازپرداخت 
خس��ارت وارده باشد، بسیار اشتباه اس��ت. برای جلوگیری از این  دست رویدادها، 
استارت آپ ها باید نسبت به ساخت شخصیت حقوقی اقدام کنند، زیرا در غیر این 
صورت، هرگونه خسارت، باید از اموال شخصی مؤسسان کسب وکار پرداخت شود 

که راهکاری منطقی نیست.
مالیات 25درصدی، در کمین استارت آپ های غیر دانش بنیان

غالباً در صورت های مالی پیش بینی شده استارت آپ ها، پرداخت 2۵درصد مالیات 
دیده نش��ده است و در صورتی که این کس��ب و کارها ملزم به پرداخت این مبلغ 
باشند، این عامل می تواند دقت بسیاری از برنامه ریزی های آنها را تا حد بسیار زیادی 
کاهش دهد و به ضررشان تمام شود. ازاین رو پیشنهاد می شود استارت آپ ها، پس 
از تأسیس و عقد قرارداد مربوطه، به سراغ ایجاد شخصیت حقوقی رفته و سعی در 
تغییر ماهیت کسب وکار خود به یک شرکت دانش بنیان داشته باشند که بتوانند از 

معافیت های قانونی مالیاتی بهره مند شوند.

جمعی از روستاییان و عشایر کش��ور در روزهای اخیر برای برپایی نمایشگاهی 
به تهران آمدند تا رنگ، رقص و شادی های شان را با پایتخت نشینان تقسیم کنند.

به گزارش ایرنا، چهارمین نمایش��گاه توانمندی های روستاییان و عشایر محلی 
مناس��ب برای نش��ان دادن فرهنگ و مردم کشوری بود که س��ال ها ساکنانش با 
قومیت، فرهنگ و ادیان مختلف کنار یکدیگر در صلح و آرامش زندگی کرده  اند. از 
گیلکی گرفته تا ترک، کرد، لر و عرب. به هر غرفه ای در نمایشگاه  وارد می شدی با 
لبخند و روی باز صاحبان آن رو به رو بودی و میهمان سفره شان. در غرفه ای قهوه 
عربی با حلوای بحرینی می خوردی و در غرفه دیگر، برگه زردآلو برایت می آوردند. 
رنگ لباس  های شان همه رنگ بود قرمز و صورتی آبی و بنفش و حتما برگرفته از 

طبیعت رنگارنگی که در آن زندگی می کنند.
هر استان ایده های جدید و خالق، فناوری نوین و طرح های کارآفرینی در جهت 
توسعه پایدار روستا را در معرض دید عموم قرار دادند. روستاییان و عشایر آمدند و 
نشان دادند می توانند با سرمایه گذاری نه چندان زیاد شغل ایجاد  و به توسعه پایدار 
روستای ش��ان کمک کنند، از اقامتگاه های بوم گردی تا تولید فرش و انواع مختلف 

صنایع دستی همه ماحصل دسترنج روستاییان و عشایر است.
بازدیدکنندگان از نمایش��گاه می توانستند تجربه حضور در چادرهای عشایری و 
خانه های روستایی مناطق مختلف کشور را تجربه کنند، تماشای نمادهای روستایی؛ 
مانند دیوارهای کاهگلی، طبخ نان سنتی محلی روستایی، آش های محلی، برگزاری 
آیین های محلی و استفاده از موسیقی های محالت مختلف در قالب غرفه هر استان 

به عنوان نمادی از گوشه گوشه ایران نمایش داده می شد.
آنطور که مسئوالن نمایشگاه اعالم کرده اند این دوره از نمایشگاه در تالش است 
ع��الوه بر نمای��ش توانمندی های اقتصادی روس��تاییان و کارآفرینان این حوزه به 
نمایش آداب و رسوم این مناطق برای جذب بیش از پیش گردشگران نیز بپردازد و 
نشان دهد با ورود ابزارها و نرم افزارهای ارتباطی نوین در روستاها می توان حوزه های 
کسب و کارهای نوپا را در روستاها و مناطق عشایری تقویت و همزمان سنت ها و 

رسوم محلی را حفظ کرد.
نمایش��گاه توانمندی های روستاییان و عشایر امس��ال با تفاوت هایی همراه بود؛ 
حضور چشمگیر استارت آپ های مختلف مرتبط با حوزه روستایی و کشاورزی. تعداد 

شرکت های نوپا به قدری زیاد بود که یک سالن به آنها اختصاص داده شده است.
اما موضوعی که امس��ال در نمایشگاه توسعه روستایی و عشایری دیده می شود 
حضور متمایز استارت آپ هاس��ت؛  نخبگان و تحصیلکردگانی اس��ت که ارتباطات 
بومی با بازارگردانان محلی دارند. بسیاری از آنها کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت 
را عرضه کردند؛ خدماتی که قبال وجود داشته آنها به شیوه جدیدی ارائه می دهند. 
ارائه محصوالت کش��اورزی در بستر اینترنت یا فروش بدون واسطه صنایع دستی 

نمونه هایی از کار آنهاست.
سرمایه گذاران این شرکت ها چندان بزرگ نیستند و جز چند شتابدهنده که در 
این زمینه ها فعالیت می کنند، سایرین یا از سرمایه های شخصی استفاده کرده یا از 
صندوق های سرمایه گذاری روستایی و نهادهای دولتی کمک های مالی و مشاوره ای 
دریافت کرده اند. بازار اس��تارت آپ های خانوادگی نیز داغ اس��ت که از جمع شدن 

اعضای خانواده و فامیل شکل گرفته است.
این نمایش��گاه در ۱4 س��رفصل با رویکرد طرح ها و پروژه های موفق تولیدی و 
اشتغال زا، بازاریابی و تجاری سازی تولیدات روستایی، سالن کسب و کارهای آینده 
روس��تا، ایل نمادین، موسسات مالی و نهادهای عمومی غیردولتی، مدیریت بحران 
و پدافن��د غیرعامل، خیری��ن، خیریه ها و گروه های جهادی، معرف��ی اجرای زنده 
بازی های بومی و محلی، دهکده جهانی، کودک و روس��تا، س��الن اجرای مراس��م، 

سفره خانه و چایخانه سنتی برگزاری شد.
چهارمین نمایشگاه توانمندی روستاییان و عشایر با شعار روستای ایرانی- کاالی 
ایرانی در سال رونق تولید با مشارکت استانداری های سراسر کشور و توجه به اقتصاد 
مقاومتی در ۱0 سالن نمایشگاه بین المللی تهران به وسعت 2۶ هزار متر مربع و ۱4 

هزار متر مربع فضای باز از 24 تا 2۷ مرداد برگزار شد.

جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، معتقد است آینده صنعت نرم  افزار در بهبود ظرفیت های هوش  مصنوعی نهفته  است.
به گزارش زومیت، مدیرعامل انویدیا، جنسـن هوانگ، با  توجه  به گزارش مالی تحلیلی این شـرکت در هفته  جاری، با افتخار اعالم کرد: »هوش 
مصنوعی قدرتمندترین نیروی زمانه  ما اسـت.« انویدیا گزارش مالی و میزان درآمدهای مربوط  به سـه ماهه  دوم سـال جاری را در حالی منتشر 
می کند که توانسته انتظار تحلیلگران مبنی بر افزایش تقاضا برای کارت های گرافیک و تراشه های مبتنی بر هوش مصنوعی را برآورده کند. پس 

از گزارش مالی انویدیا، پایگاه خبری Venturebeat مصاحبه ای با جنسن هوانگ ترتیب داد.
او در گزارش تحلیلی اخیر گفته اسـت ۴هزار اسـتارت آپ مبتنی بر هوش مصنوعی در حال همکاری با این شـرکت هستند؛ درحالی که تعداد 
اسـتارت آپ های هـوش مصنوعی که در آوریل 2۰17 با انویدیا همکاری می کردند، 2هزار شـرکت بودند. جنسـن هوانگ در مصاحبه یادشـده 

خاطر نشان کرد بنابر رهگیری  این شرکت، تعداد واقعی استارت آپ های هوش مصنوعی مرتبط با ما رقمی نزدیک به ۴,5۰۰ استارت آپ است.
او گفت در  حال  حاضر، این صنعت گیمینگ اسـت که میزان فروش محصوالت این شـرکت را تضمین می کند، اما فروش تراشـه های مبتنی بر 
هـوش مصنوعـی نیز به صـورت متناوبی به مرور زمان در حال افزایش اسـت. درنهایت، هوش مصنوعی صنعت ۴تریلیـون دالری حمل و نقل را با 
وسـایل  نقلیه  خود ران متحول خواهد  کرد. انویدیا برای توسـعه  این فناوری ها در پروژه هایی با شرکت هایی نظیر ولوو در حال همکاری است که 

می تواند سود چشمگیری را عاید این شرکت کند. هوانگ گفت:
کارهایی که انجام می دهیم، مهم و تأثیرگذار و فوق العاده سرگرم کننده است و از انجام دادن این همه کار خوشحالیم.

استارت آپ ها باید ماهیت کسب وکار خود را به دانش بنیان تغییر دهند

گزارشی از نمایشگا*ه توانمندسازی روستاییان و عشایر

نمایشگاهی با طعم رنگ، آواز و شادی
مدیر عامل انویدیا: هوش مصنوعی 
قدرتمندترین نیروی زمانه ما است

یادداشـت

صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
دومی��ن فراخ��وان حمای��ت از طرح های پژوهش��ی خود را منتش��ر کرد ت��ا حمایت از 
پژوهش��گران کش��ور س��رعت گیرد.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، بیش از ۱4 کارگروه علمی و تخصصی در صندوق 
حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری مش��غول 
فعالیت هس��تند تا با حمایت عملی از محققان مس��یر آنها برای ادامه کار هموار ش��ود. 
صندوق برای دومین بار در س��ال جاری فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی خود را 
منتش��ر کرد و پژوهشگران می توانند طرح های خود را برای کارگروه های میان گروهی؛ 
علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علم؛ معارف و علوم اسالمی؛  مدیریت و علوم اقتصاد 

و هنر و معماری ارسال کنند. 

دومین فراخوان حمایت از طرح های 
پژوهشی محققان کشور منتشر شد



نزدیک به نیمی از مردم باالی ۱2 سال آمریکایی حداقل به یک پادکست 
در ط��ور زندگی ش��ان گوش داده اند. اغلب این اف��راد در طول ماه بیش از 
س��ه پادکس��ت مورد عالقه خود را دانلود کرده یا به صورت آنالین گوش 
می دهند. وضعیت محبوبیت فرمت پادکس��ت در سایر کشورها نیز مانند 
ایاالت متحده رو به رشد است، با این حساب نزدیک به یک چهارم مردم 
در سراس��ر جهان به طور مداوم به پادکس��ت های مورد عالقه شان گوش 
می دهن��د. بدون تردید وقتی یک فرم��ت محتوایی میان مردم محبوبیت 
باالیی پی��دا می کند، ورود برندها به عرصه حمای��ت مالی در آن افزایش 
خواهد یافت. نکته مهم درخصوص پادکست ها جذب مخاطب بین المللی 
است. به این ترتیب برخی از پادکست های مشهور در توییتر مخاطب هایی 
از سراس��ر دنیا دارند، با این حساب حضور کسب و کارهای مختلف برای 
توسعه وضعیت برندسازی شان در کنار برنامه های مشهور این عرصه جای 

تعجب ندارد. 
از نقطه نظر بازاریابی و برندس��ازی حض��ور در پلتفرم های مورد عالقه 
مخاطب ه��ای هدف اهمیت باالیی دارد. درس��ت به همی��ن خاطر اغلب 
برندهای بزرگ دنیا در ش��بکه های اجتماعی فعال هستند. اگر حضور در 
ش��بکه های اجتماعی تا این اندازه مهم اس��ت، پس چرا به فکر یکی دیگر 
از پلتفرم های محبوب کاربران نباش��یم؟ بدون ش��ک پادکست ها کاربران 
بسیار زیادی را به خود جلب کرده اند. خوشبختانه پادکست های گوناگونی 
در زمینه های مختلف وجود دارد. به این ترتیب تقریبا تمام برندها امکان 
همکاری با سازندگان پادکست به منظور توسعه برندشان را خواهند داشت. 
در سال 20۱۸ حجم سرمایه گذاری برندها در تبلیغات پادکستی معادل 
۵00 میلیون دالر بود. براس��اس پیش بینی ها این رقم در طول س��ال های 
پیش رو به ش��دت افزایش خواهد یافت. توصیه من در این میان ضرورت 
ش��روع به فعالیت برندها در حوزه س��اخت پادکست اس��ت. این امر ابزار 
تبلیغاتی بس��یار موثری را در اختیار برندها ق��رار خواهد داد. هدف اصلی 
من در این مقاله بررسی برخی از مهم ترین نکات و توصیه های کاربردی در 

زمینه همکاری با سازندگان پادکست از سوی برندهاست. 
اهمیت آزادی عمل تبلیغاتی برای سازندگان پادکست

مخاط��ب  پادکس��ت ها پس از چن��د نوبت گوش دادن ب��ه محتوای هر 
برنامه به ش��دت بدان عالقه مند می ش��وند. این امر موج��ب ایجاد نوعی 
رابطه ش��خصی و نزدیک میان سازندگان و مخاطب های پادکست خواهد 
ش��د. در این میان مجری پادکس��ت نقطه اصلی توجه مخاطب محسوب 
می ش��ود. به این ترتیب اغلب گویندگان اصلی پادکس��ت های مشهور در 
شبکه های اجتماعی فالوورهای زیادی به دست می آورند. براساس گزارش 
Insideradio بی��ش از ۵۱درص��د از طرفدارهای پادکس��ت ها اقدام به 
فالوی مجری برنامه در شبکه های اجتماعی می کنند. همچنین اغلب افراد 
ترجیح می دهند آگهی های تبلیغاتی درون پادکس��ت ها با صدای گوینده 
اصلی ضبط و پخش شود. نکته جالب در مورد تبلیغات پادکستی مربوط به 
تاثیرگذاری اش است. بر این اساس تقریبا یک سوم از مخاطب پادکست ها 
پ��س از تبلیغ یک محصول اقدام به خرید آن می کنند. البته در این میان 
تبلیغات هدفمند و مطابق با سلیقه مخاطب هر پادکست نیز اهمیت باالیی 

دارد. 
درست مانند وقتی که افراد عالقه مند به خرید براساس پیشنهاد دوستان 

و اعضای خانواده هس��تند، در مورد تبلیغات پادکستی نیز به دلیل رابطه 
نزدیک و ش��خصی میان گوینده اصلی و مخاط��ب تاثیرگذاری تبلیغ باال 
می رود. درس��ت به همین خاطر پخش تبلیغات ب��ا صدای گوینده اصلی 
اهمیت حیاتی دارد. در غیر این صورت مخاطب ارتباط مناسب را با تبلیغ 

ما برقرار نخواهد کرد. 
یکی از نکات جالب در مورد تبلیغات پادکستی عدم قطع جریان توجه 
مخاطب به برنامه در پی پخش تبلیغات است. در الگوی تلویزیونی پس از 
ش��روع آگهی های بازرگانی مخاطب به سرعت توجه خود را به امری دیگر 
معطوف می کند. با این حال در جریان برنامه پادکست و به هنگام پخش 
آگهی همچنان توجه مخاطب به پادسکت موردنظر حفظ می شود. تقویت 
این امر از طریق پخش پادکس��ت از سوی گوینده اهمیت باالیی دارد. به 
این ترتیب گوینده ما تاثیر روانی مناسبی بر روی مخاطب خواهد داشت. 
توصیه من در اینجا ایجاد آزادی عمل موردنیاز برای س��ازندگان پادکست 
اس��ت. به این ترتیب آنها زمان مناس��ب و ش��یوه تبلیغ برای برند ما را به 
خوب��ی خواهند یافت. این امر از نظر فنی اهمیت باالیی دارد. س��ازندگان 
پادکس��ت ها به خوبی از زمان اوج توجه مخاطب با برنامه و شیوه مناسب 
برای تولید بخش تبلیغاتی آگاهی دارند. شاید یک برند در این میان آگاهی 
الزم از این امور را نداش��ته باشد. به همین دلیل توصیه من اعطای آزادی 

عمل الزم به دست اندرکاران ساخت پادکست است. 
ارزیابی بازگشت سرمایه و وضعیت مخاطب هدف

یکی از انتقادات معمولی از تبلیغات پادکس��تی فقدان معیار مش��خص 
برای اندازه گیری میزان تاثیرگذاری تبلیغات است. تبلیغات تلویزیونی معیار 
اندازه گیری نیلس��ن را دارد. همچنین ش��بکه های اجتماعی نیز اطالعات 
جانبی مفیدی در مورد میزان مش��اهده و تاثیرگذاری محتوای تولیدی را 
نشان می دهد. در این میان انگار فقط تبلیغات مبتنی بر پادکست از فقدان 
اطالعات دقیق رنج می برد. به این ترتیب معیار دقیقی برای ارزیابی مقدار 

مخاطب های تبلیغات پادکستی وجود ندارد. 
بدون تردید هر رسانه جمعی چالش های خاص خود  در زمینه ارزیابی 
وضعیت تبلیغات را دارد. در مورد پادکس��ت ها نیز این امر صادق است، با 
این حال راهکارهای مناسبی برای غلبه بر چنین چالش هایی وجود دارد. 
به عنوان مثال، اس��تفاده از کدهای فعال سازی برای شناسایی کاربران به 
هنگام مش��اهده هر پادکس��ت را مدنظر قرار دهید. به این ترتیب کاربران 
برای مشاهده پادکست ابتدا باید کد کاربری شان را وارد سیستم کنند. به 
این ترتیب امکان ارزیابی مقدار مخاطب های هر پادکست به راحتی فراهم 
می ش��ود. ابزارهایی نظیر Podsurvey نیز اطالعات طبقه بندی شده در 
مورد هر پادکس��ت را ارائ��ه می دهند. به این ترتیب هم��کاری با یکی از 
این ش��رکت ها ش��انس دستیابی به اطالعات مفید از س��وی ما را افزایش 
می ده��د. نکته جالب در مورد اس��تفاده از ابزارهای کمکی امکان ارزیابی 
دقیق وضعیت مخاطب تبلیغات مان اس��ت. به این ترتیب همیشه پس از 
پخش تبلیغ م��ان ارزیابی وضعیت مخاطب در دس��تور کار قرار می گیرد. 
بهبود کیفیت تبلیغات بعدی بستگی به ارزیابی درست ما از میزان رضایت 
مخاط��ب در تعامل با تبلیغات قبلی م��ان دارد. در غیر این صورت امکان 
موفقی��ت برای برندمان در حوزه همکاری با برنامه های پادکس��تی فراهم 

نخواهد شد. 
همکاری خالقانه و مزیت های آن

فرآیند تولید پادکس��ت  موقعیت مناس��بی را در اختی��ار برندها به منظور 
همکاری خالقانه با تولیدکنندگان برنامه های موردنظرشان می دهد. این امر 

در زمینه تبلیغات تلویزیونی یا همکاری با افراد تاثیرگذار امکان پذیر نیست. به 
این ترتیب فرمت پادکست بدل به مزیتی رقابتی در حوزه تبلیغات برای برندها 
می شود. یک نمونه جالب در زمینه چنین همکاری مربوط به همکاری برنامه 
Mind Gap با یکی از تولیدکنندگان نوشیدنی گازدار در آمریکاست. به این 
ترتیب آنها بر سر پخش تبلیغات هفتگی در میان مکث های پنج ثانیه میان هر 
بخش پادکست موردنظر به توافق رسیدند. نکته جالب اینکه در پایان هر برنامه 
مسابقه ای از سوی برند موردنظر برگزار می شد. این مسابقه در عرض دو دقیقه 
انجام می شد. به برندگان نیز کارت خرید رایگان نوشیدنی تعلق می گرفت. این 
ایده ساده به خوبی خالقیت برندها در همکاری با برنامه های پادکستی را نشان 
می دهد. به این ترتیب بدون نیاز به اش��غال زمان زیادی از یک برنامه امکان 

تبلیغات موثر فراهم خواهد شد. 
بهره  برداری حداکثری از سیستم پخش زنده

یکی از نخس��تین پادکس��ت های مش��هور در س��طح بین المللی برنامه 
»س��ریال« بود. این پادکست با اجرای سارا کوئینگ به صورت یک برنامه 
بررس��ی پرونده های جنایی دنبال می ش��د. ش��یوه اجرای این برنامه ژانر 
بررسی خبرنگارانه پرونده های جنایی را تداعی می کرد. نکته مهم در مورد 
برنامه سریال دشواری های تبدیل آن به  یک پادکست پخش زنده بود. این 
برنامه هیچ وقت به صورت زنده پخش نشد. شاید یکی از دالیل تعطیلی آن 
نیز همین امر باشد. خوشبختانه اکنون ما امکانات بسیار بیشتری در زمینه 
پخش زنده پادکست داریم. به این ترتیب با سرمایه گذاری مناسب در این 
حوزه و ایده پردازی خالقانه اجرای پادکست به صورت زنده دور از دسترس 
نخواهد بود. امروزه بس��یاری از پادکس��ت ها به این شیوه اجرا می شود. به 
دلیل ارتباط زنده و تعامل احساسی بیشتر در برنامه های زنده، ایده پخش 
زنده پادکس��ت به س��رعت بدل به راهکاری رایج شده است. بدون تردید 
فضای تعاملی مناس��ب در پادکس��ت های زنده اهمیت بسیار زیادی برای 
س��ازندگان و اسپانس��ر آنها دارد. به عنوان نمونه ای مطلوب در این زمینه 
مجموعه »قتل مورد عالقه من« را در نظر بگیرید. این پادکست داستانی 
ب��ا محوریت پرونده های جنایی ب��ه صورت زنده پخش می ش��ود. به این 
ترتیب در صحنه های مختلف و کمتر مورد انتظار شاهد تبلیغ محصوالت 
مختلف هستیم. به عنوان مثال یکی از تبلیغات این برند در مورد یکی از 
باشگاه های تیراندازی در کانادا بود. به این ترتیب باشگاه موردنظر عمال وارد 
بخش��ی از داستان شد. این نوع از تبلیغات تاثیرگذاری بسیار بیشتری در 

مقایسه با نمونه های مبتنی بر قطع برنامه و پخش تبلیغ دارد. 
محبوبیت بسیار باالی پادکس��ت های زنده برندها را نیز به سوی تولید 
برنامه های مختلف کشانده اس��ت. به این ترتیب دیگر نیازی به همکاری 
تجاری با س��ازندگان پادکس��ت نیس��ت. در عوض ما خودمان پادکس��ت 
موردنظرمان را تولید می کنیم. ای��ن امر وجه حرفه ای تری را برای برندها 
به ارمغان می آورد. برند کسپر از مدت ها قبل اقدام به تهیه و پخش برنامه 
پادکستی خود تحت عنوان »خانه کسپر« کرده است. در این برنامه عالوه 
ب��ر معرف��ی محصوالت این برند به بیان داس��تان های ج��ذاب و تعامل با 

مخاطب ها نیز پرداخته می شود. 
ام��روزه برنامه های مختلف پادکس��ت مورد توجه بس��یاری از مردم در 
سراس��ر دنیا قرار دارد. به عنوان برند ارتقای وضعیت کس��ب و کارمان در 
گرو همکاری مناسب با برنامه های مورد عالقه مشتریان است. با توجه به 
عالقه باالی مشتریان بسیاری از برندها به پادکست ها سرمایه گذاری در این 

زمینه و مشارکت با برنامه های مختلف ضروری به نظر می رسد. 
entrepreneur :منبع

چگونه برندی سبز یا حامی محیط زیست 
داشته باشیم 

اگرچه جهان امروز بس��یار پیشرفته شده اس��ت، با این حال این 
ام��ر طبیعت را نیز با تهدیدی جدی مواجه س��اخته و این مس��ئله 
به کانون توجه ها تبدیل ش��ده اس��ت. تحت این شرایط حفاظت از 
محیط زیس��ت، نه تنها یک وظیفه همگانی، بلکه یک اقدام تبلیغاتی 
نیز محس��وب می شود. نتایج آمارها حاکی از آن است که برندهایی 
ک��ه در این زمینه فعالیت های��ی را انجام می دهند، در مدت زمان به 
مراتب کمتری به محبوبیت دس��ت پی��دا می کنند. به همین خاطر 
نیز بس��یار مهم است که شرکت شما به عنوان حامی محیط زیست 
شناخته شود که در اصطالح به آنها، برند سبز گفته می شود. اگرچه 
برخ��ی از افراد تصور می کنند که این امر بیش از حد هزینه بر بوده 
و زمینه پیش��رفت آنها را نابود خواهد کرد، با این حال ش��ما برای 
حمای��ت از این جریان، الزاما نیازی به انجام اقدامات بس��یار بزرگ 
وجود ن��دارد. حتی تالش های کوچک ولی موث��ر نیز در این رابطه 
کامال کارساز خواهد بود. در همین راستا و در ادامه به بررسی شش 

اقدام موثر خواهیم پرداخت. 
1-محصوالت همسو با محیط زیست را خریداری کنید 

برخی از محصوالت هس��تند که س��ازگاری کافی را با محیط 
زیس��ت داش��ته و تهدیدی برای آنها محس��وب نمی شوند. این 
امر در حالی اس��ت که انواع پالس��تیک ها دقیقا در نقطه مقابل 
ق��رار دارند. ب��ه همین خاطر با خرید این دس��ته از محصوالت، 
می  توانی��د به حف��ظ محیط زیس��ت کمک کنید. ب��رای مثال 
لیوان های یکبار مصرف و انواع کیس��ه های پالستیکی از جمله 
رایج ترین این موارد محسوب می شوند، با این حال برای کاهش 
هزینه های خود، می توانید افراد را به استفاده از لیوان مخصوص 
ترغیب کنی��د. درواقع با کم��ی خالقیت، می توان بس��یاری از 
مصارف پالس��تیک خود را ح��ذف و یا کاه��ش داد. در نهایت 
این امر در صورت امکان در محصوالت و یا بس��ته بندی آنها نیز 
باید رعایت ش��ود. با یک پوش��ش خبری مناسب و مصاحبه با 
انجمن های فعال در این زمینه، یک فرصت عالی تبلیغاتی را نیز 

به دست خواهید آورد. 
2-حامی طرح های محیط  زیستی باشید 

این امر که از فعالیت س��ایرین در زمینه حفاظت از محیط زیست، 
حمایت کنید، خود از دیگر اقدامات موثر محس��وب می شود، برای 
مثال ش��ما می توانید امکانات، منابع مالی و یا نیروی کاری را برای 
این دس��ته از گروه ها فراهم آوری��د. همچنین این امر که به صورت 
مکرر مطالب مفید و آموزش هایی را برای حفاظت از محیط زیست 
را در س��ایت خود قرار دهید، به خوبی طرفداری شما از این جریان 

را نشان خواهد داد. 
3-از دورکاری استقبال کنید 

ای��ن امر ک��ه مصرف انرژی را نیز کاهش دهی��د، اقدامی موثر در 
زمینه حفاظت از محیط زیس��ت محسوب می ش��ود. درواقع بیرون 
آمدن افراد به معنای اس��تفاده از وسایل نقلیه و سایر موارد خواهد 
ب��ود. به همین خاطر با حمای��ت جدی از دورکاری، نه تنها به حفظ 
محیط زیس��ت، بلکه به کاهش هزینه های شرکت و افزایش رضایت 
ش��غلی کارمندان خود کمک خواهید ک��رد. درواقع حضور افراد در 
ش��رکت به معنای اس��تفاده از امکانات ش��رکت خواهد بود که این 
امر خود هزینه هایی را دربر خواهد داش��ت. همچنین امکان حضور 
بیش��تر افراد در کنار خانواده، بدون ش��ک وضعیت زندگی افراد را 
دگرگون خواهد ساخت. به همین خاطر با نگاهی عمیق پی خواهید 
برد که این دس��ته از اقدام��ات، مزیت های فوق العاده ای را به همراه 

دارد. 
۴-استفاده مجدد و بازیافت را جدی بگیرید 

از بسیاری از وسایل می توان دوباره و یا برای کاری دیگر استفاده 
ک��رد. در این رابطه انواع ویدئو ها برای اس��تفاده از لوازم دورریختی 
وجود دارد که مش��اهده آنها به ش��ما ایده-های الزم را خواهد داد. 
برای مثال در حال حاضر استفاده از الستیک و قوطی های نوشیدنی 
به عنوان گلدان، از جمله رایج ترین این اقدامات محس��وب می شود. 
در نهای��ت ای��ن امر ک��ه برنامه ریزی برای کاهش مص��رف انرژی و 
جداس��ازی زباله ها برای بازیافت بهتر آنها داش��ته باش��ید، از دیگر 
اقداماتی اس��ت که ش��ما در ش��رکت خود می توانی��د انجام دهید. 
فراموش نکنید که تمامی این اقدامات باید در س��ایت و شبکه های 
اجتماعی ش��ما قرار داده شوند. این امر صرفا به خاطر بعد تبلیغاتی 
آن نبوده و می تواند الهام بخش افراد و ش��رکت های دیگر نیز باشد. 
همچنین از این اقدامات می توان برای درگیر کردن مخاطبان با برد 
خود نیز اس��تفاده کرد. برای مثال ایجاد چالش و مسابقات عکاسی 
از اقدامات محیط زیس��ت گرایانه، از جمله رایج ترین آنها محس��وب 

می شود. 
5-مصرف کاغذ خود را کاهش دهید 

ب��رای تولید ه��ر تن کاغذ، 24 درخت قطع می ش��ود. با توجه به 
تاثیرات فوق الع��اده درختان بر محیط، کاهش تقاضا در این زمینه، 
به کم ش��دن نیاز به قطع آنها منجر خواهد شد. به همین خاطر نیز 
الزم است که تا حد امکان مصرف آن را کاهش دهید. برای مثال به 
جای کپی گرفتن، می توان از فایل پی دی اف استفاده کرد. همچنین 
جایگزین کردن ایمیل به جای فکس، از دیگر اقدامات موثر در این 
زمینه محسوب می شود. درواقع در این زمینه اقدامات بسیار متنوع 
ب��وده و با نگاهی به موارد مصرف کاغذ در ش��رکت خود، می توانید 

اقدامات بسیاری را انجام دهید. 
6-در نشست ها و کنفرانس های مرتبط با این موضوع، 

شرکت داشته باشید 
این امر نه تنها یک فرصت ایده آل برای دیده ش��دن اس��ت، بلکه 
ش��ما را نس��بت به آخرین اخب��ار و اقدامات در ای��ن زمینه مطلع 
خواهد س��اخت. به همین خاطر نیز الزم است تا یک نماینده برای 
حضور در این مراسم ها داشته باشید. در نهایت این امر که به جای 
تبلیغ��ات رایج که کاغ��ذ و یا انرژی زیادی را مص��رف می کنند. به 
دنبال شیوه های خالقانه و همسو با طبیعت باشید، جذابیت خاصی 
را ب��ه این اقدامات داده و حمایت گروه ه��ای فعال در این زمینه را 

برای شما به همراه خواهد داشت. 
businesscollective :منبع
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آی��ا تاکنون به این نکت��ه فکر کرده اید که چه عاملی باع��ث محبوبیت برخی از 
سایت ها شده است. درواقع مطالب آنها نه تنها مورد بازدید باالیی قرار می گیرد، بلکه 
به سرعت نیز توسط افراد مختلف به اشتراک گذاشته می شود. توجه داشته باشید 
که امروزه تولید محتوا نیاز اصلی بازاریابی هر برندی محس��وب می شود. به همین 
خاط��ر ابدا نمی ت��وان از این زمینه غافل ماند. با این حال آگاهی از اصول و بهترین 
اقدامات در این رابطه، دارای اهمیت باالیی اس��ت. علت این امر به این خاطر است 
که عدم فعالیت مناس��ب افراد ممکن است به خاطر ناآگاهی آنها از اقداماتی باشد 
که باید انجام دهند. همچنین انتخاب های اشتباه نیز می تواند تاثیر اقدامات شما را 
با کاهشی چشمگیر مواجه سازد. در همین راستا و در ادامه به بررسی ۱۳ راهکاری 
خواهیم پرداخت که به حرفه ای تر شدن محتواهای تولیدی شما کمک خواهد غکرد. 

1-ویدئو بسازید 
اش��تباه بزرگ بس��یاری از افراد و برندها این اس��ت که تنها به یک روش خود را 
محدود می کنند. این امر حتی در زمینه فعالیت در شبکه های اجتماعی نیز کامال 
مشهود است. برای مثال آنها فقط عکسی از محصول را با ارائه توضیحاتی در صفحه 
و س��ایت خود قرار می دهند، با این حال در بازار رقابتی حال حاضر، محدود بودن 
نابودی است. همچنین مشاهده یک چیز، بیشترین تاثیر را بر افراد خواهد داشت. 
به همین خاطر نیز ضروری است تا در زمینه تولید ویدئو نیز فعالیت داشته باشید، 
ب��ا این حال نباید از اهمیت دوبله و یا زیرنویس کردن ویدئو های مفید خارجی نیز 
غاف��ل بمانید. در نهایت تنها به مفید بودن مطالب بس��نده نکرده و در تالش برای 
ظاه��ری جذاب و چش��م نواز نیز باش��ید. درج برند در تمام��ی ویدئو ها نیز از دیگر 

اقدامات ضروری محسوب می شود. 
2-تا حد امکان قابلیت به اشتراک گذاری را ساده کنید

افراد همواره تمایل دارند تا محتواهای مورد عالقه خود را با اطرافیان، به اشتراک 
بگذارند. بدون شک اگر این امکان به سادگی وجود نداشته باشد، نارضایتی زیادی 
را به همراه خواهد داش��ت. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا سیستمی کارآمد 
در این رابطه راه  اندازی کنید. همچنین این امر که از مخاطبان بخواهید تا مطالب 
را با س��ایرین به اشتراک بگذارند نیز در افزایش نرخ بازدیدها تاثیرگذار خواهد بود. 
امکان ذخیره سازی با کیفیت های مختلف نیز از دیگر قابلیت  های موردنیاز مخاطبان 

محسوب می شود. 
3-از اینفوگرافی استفاده کنید 

اینفوگرافی یک راهکار عالی برای نمایش دادن مطالب محسوب می شود. درواقع 
آن را بای��د هن��ر تلفیق تصویر با متن تلقی کرد. س��ادگی و جذابیت این امر باعث 
می ش��ود تا مطالب به راحتی در ذهن مخاطب جا افتاده و به علت وقتگیر نبودن، 
تمای��ل زیادی ب��رای مطالعه آنها وجود دارد. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا 
در تالش برای س��اخت اینفوگرافی باش��ید. برای ساخت آن نیز نرم افزارهایی نظیر 
Canva، Visualize، Google Chart، Easelly و Venngage از بهتری��ن 
گزینه های موجود محس��وب می شوند. در نهایت فراموش نکنید که ترجمه در این 

زمینه به تکمیل اقدامات شما کمک خواهد کرد. 
۴-از اهمیت کلمات کلیدی طوالنی غافل نشوید 

کلمات کلیدی نقش تعیین کننده ای در ج��ذب مخاطب دارد. درواقع در زمینه 
تولید محتوا، باید به س��ئو س��ایت نیز توجه داشته باش��ید که از جمله بخش های 
اصلی آن، اس��تفاده درس��ت از کلمات کلیدی اس��ت. کلمات کلیدی را باید موارد 
پرتکراری دانس��ت که در جس��ت وجوهای روزانه افراد جای می گیرد. جالب اس��ت 

بدانید که بر طبق آمارها، بیش از ۷0درصد از کل ترافیک س��ایت، به همین خاطر 
است. برای بیش از نیمی از فروش سایت آمازون با تکیه بر همین کلمات کلیدی به 
دست می آید. به همین خاطر استفاده از آنها بسیار مهم است. علت اطالق طوالنی 
بودن به آنها این است که از ترکیب چند واژه به وجود آمده اند. به همین خاطر در 
رده جس��ت و جوهای دقیق تر قرار می گیرند. با این حال برای موفقیت الزم است تا 
اس��تفاده از هر دو نوع کلمات کلیدی را در دس��تور کار خود قرار دهید، با این حال 
ب��ا توجه به این امر ک��ه افراد معموال بر روی کلمات کلیدی کوتاه تمرکز می کنند، 
این امر باعث شده است تا شما در یک بازار کمتر رقابتی حضور داشته و در صورت 

عملکرد مناسب، به موفقیت چشمگیر دست پیدا کنید. 
5-از اهمیت مطالب تحلیلی غافل نشوید 

این امر که تنها خبررس��ان باش��ید، بدون شک جذابیت الزم را به همراه نخواهد 
داشت. علت این امر به این خاطر است که تقریبا تمامی سایت های تجاری، از چنین 
بخشی برخوردار هستند، با این حال با تحلیل اتفاقات، می توانید یک مزیت رقابتی 
ایجاد کنید. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا در تالش برای ارائه یک دید متفاوت 
نسبت به اتفاقات و یا استفاده از نظر کارشناسان برای تحلیل اوضاع باشید. این امر 
بدون ش��ک به جامعیت هرچه بیشتر اقدامات شما کمک خواهد کرد، با این حال 
فراموش نکنید که مطالب ش��ما باید تا حد امکان مختصر و مفید باش��د تا شانس 
دیده ش��دن بهتر آنها افزایش یابد. همچنین از اهمیت تهیه اخبار نیز غافل نشوید. 
درواقع این امر که در این رابطه تنها به بازنش��ر اخبار بپردازید، جذابیت الزم را به 
همراه نخواهد داش��ت. در این رابطه ترجمه تحلیل های خارجی نیز کامال سودمند 

خواهد بود. 
6-به مخاطبان خود گوش دهید 

همواره یک بخش برای دریافت انتقادات و پیشنهادات مخاطبان باید وجود داشته 
باش��د. در این رابطه همواره از افراد بخواهید تا نظرات خود را برای بهبود عملکرد 
شما اعالم کنند. در این رابطه حتی تعیین جوایز برای نقد های برتر، می تواند محرک 
بسیار خوبی برای افراد باشد. فراموش نکنید که تولید محتواهای شما، در راستای 
تحت تاثیر قرار دادن مخاطب اس��ت، به همین خاطر باید برای نظرات آنها ارزش 

بسیار باالیی را قائل شوید. 
7-محتواهای خاص نیز تولید کنید 

مخاطبان شما به دو دسته عمده عام و حرفه ای تقسیم می  شوند. برای مثال اگر 
در زمینه پوش��اک ورزشی فعالیت دارید، باید میان مشتریان معمولی و ورزشکاران 
آماتور با حرفه ای ها تفاوت قائل ش��وید. به همین خاطر نیز همواره توصیه می شود 
تا از طریق اقداماتی نظیر نظرسنجی ها، حرفه ای ها را پیدا کرده و محتواهای کامال 
حرفه ای و خاص را برای آنها ارسال کنید. این امر نه تنها توجه شما را به آنها نشان 
خواهد داد، بلکه تکمیل کننده نیاز آنها نیز خواهد بود. در نهایت هیچ گاه در تولید 
محتوا، کیفیت را فدای کمیت نکنید. همچنین شیوه نگارش و انتخاب تیتر، از دیگر 

مواردی است که شانس دیده شدن مطالب شما را افزایش خواهد داد. 
8-به یک بخش محدود نباشید 

به هر میزان که طیف مطالب ش��ما گسترده تر باش��د، مخاطبان بیشتری را نیز 
ب��ه دس��ت خواهید آورد. به همین خاطر نیز الزم اس��ت ت��ا موضوعات متنوعی را 
انتخاب کنید، با این حال تمامی این موارد باید با کس��ب وکار ش��ما ارتباط الزم را 
داشته باشند. درواقع شما حتی در بهترین حالت ممکن نیز قادر به پوشش تمامی 
حوزه های موجود نخواهید بود. با نگاهی واقع بینانه به این نکته نیز پی خواهید برد 
ک��ه دلیل برای این امر وج��ود ندارد. به همین خاطر نیز علی رغم تالش برای تنوع 
دادن ب��ه موضوعات خود، باید به ارتباط کافی آنها با حوزه اصلی فعالیت ش��رکت، 

توجه داشته باشید. 

9-مطالب دنباله دار و چندقسمتی تهیه کنید 
این مطالب درس��ت به مانند یک سریال هستند که مخاطب را مجبور به دنبال 
کردن خود تا قس��مت پایانی می کنند. درواقع این امر که مطالب دنباله دار داش��ته 
باشید یک دلیل برای دنبال کردن شما را ایجاد خواهد کرد. به همین خاطر نباید از 
اهمیت این دسته از مطالب غافل شوید، با این حال موضوع شما باید جذابیت کافی 
را داش��ته باشد. درواقع در صورت عدم جذابیت و مفید بودن مطلب، نتیجه عکس 

را به دست خواهید آورد. 
1۰-برای مشکالت راه حل داشته باشید 

در اینترنت می توان تعداد مطالب بی شماری را پیدا کرد که مورد پشتیبانی کافی 
ق��رار نگرفته و نتیج��ه پایانی آن عمال فایده ای را برای مخاط��ب ندارد. برای مثال 
در صورتی که یک برند تولیدکننده گوش��ی های تلفن همراه هستید، اگرچه ایجاد 
مطلبی تحت عنوان 20 دلیل داغ شدن بیش از حد تلفن همراه، امری جذاب به نظر 
می رسد، با این حال در صورتی که در همان مقاله و یا قسمت بعد آن، راهکارهایی را 
پیشنهاد ندهید، بدون شک اقدامی نیمه را انجام داده اید. به همین خاطر نیز همواره 
باید نس��بت به مفید بودن خروجی مطالب خود، اطمینان داشته باشید. در نهایت 
فراموش نکنید که راه حل-های شما باید کامال علمی و کاربردی باشند. در غیر این 

صورت اعتبار برند شما به شدت تخریب خواهد شد. 
11-شیوه مخصوص خود را داشته باشید 

این امر به ش��یوه کاری خاص شما اشاره دارد. برای مثال داشتن یک 
برنامه زمانی مشخص برای ارسال مطالب، از جمله الزامات اولیه محسوب 
می شود. برای مثال اگر دوشنبه ها به ارسال اینفوگرافی اختصاص دارد، 
دیگ��ر نباید در این رابطه تغییری را ایج��اد کنید. همچنین این امر که 
برنامه کاری خ��ود را در اختیار افراد قرار دهید، به افزایش رضایت آنها 
منجر خواهد ش��د. در نهایت الزم اس��ت تا از مطالبی آموزشی از سطح 
مبتدی تا پیش��رفته را داشته باش��ید. درواقع این امر یک اقدام رایگان 
و مفید محسوب می ش��ود که منجر به هجوم مخاطبان مختلف خواهد 
ش��د. علت این امر به این خاطر است که افراد همواره از هر چیز رایگان 

و مفیدی استقبال خواهند کرد. 
12-از اهمیت اینفلوئنسرها و همکاری با سایر برندها غافل 

نشوید 
هر فرد و سایت پرطرفدار، باید مورد توجه شما قرار گیرد. درواقع شما نمی توانید 
تنها با اتکا به توانایی های خود فعالیت کنید. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا 
به دنبال افراد مناسب برای همکاری باشید. همچنین این امر که از مخاطبان خود 
بخواهید تا در زمینه تولید محتوا با شما همکاری داشته باشند، نه تنها آنها را با برند 
شما درگیر خواهد کرد، بلکه بخشی از نیاز شما را نیز تامین خواهد کرد. در نهایت 
نمایش اطالعات خاص حوزه کاری که در هیچ کجای دیگر تاکنون نمونه آن وجود 

نداشته است نیز از دیگر موارد تاثیرگذار محسوب می شود. 
13-همواره به دنبال اقداماتی نوآورانه باشید 

بدون شک هنوز هم روش هایی جدید را می توان برای تولید محتوا پیدا کرد. در 
این رابطه حتی ادغام دو یا چند روش نیز می تواند جذابیت باالیی را به همراه داشته 
باش��د. برای مثال می توان از اینفوگرافی ها در کلیپ های تهیه شده استفاده کرد. در 
این رابطه به هر میزانی که خالقیت بیشتری را داشته باشید، قادر به ایجاد تفاوت 
در مقایس��ه با س��ایرین خواهید بود. در نهایت از جذاب تر کردن قالب سایت، غافل 
نشده و با بهترین تصویربرداران و عکاسان، همکاری داشته باشید. این افراد امکان 

انجام کارهای جدیدتر و حرفه ای تر را به وجود خواهند آورد. 
businesscollective :منبع

بازاریابی اینترنتی موفق از نگاه 1۰۰ تن از 
برترین های این حرفه)3(

در دو مطل��ب گذش��ته به ۱۳ ن��گاه از برترین های حرفه 
بازاریابی اینترنتی اشاره کردیم و حال آنها را ادامه می دهیم.

)http://sixteenventures.com(1۴-لینکولن مورفی
حوزه کاری: بازاریابی

ب��رای موفقی��ت در زمینه بازاریابی، ش��ما ب��ه رعایت دو 
نکته نیاز خواهید داش��ت. نخست اینکه باید یک لیست از 
مخاطبان خود را در نرم افزارهایی نظیر اکس��ل ایجاد کرده 
و هم��واره به دنبال اضافه کردن اطالع��ات در رابطه با آنها 
باش��ید. این امر مهم ترین دارایی ش��ما در بازاریابی آنالین 
خواه��د ب��ود. همچنین این ام��ر که روش ه��ای مختلف و 
خالقانه ای را برای معرفی خود داشته باشید، بهتر از زمانی 

خواهد بود که صرفا به تبلیغات رایج و قدیمی اتکا کنید. 
)http://www.seanogle.com(15-شان اوگل

حوزه کاری: کارآفرینی
ب��ه کیفیت محتواهای خود بیش��تر از کمی��ت آنها توجه 
نش��ان دهید. در نهایت این امر که حوزه اصلی خود را برای 
تولید محتوا مشخص کنید، به بهبود کار شما کمک خواهد 
ک��رد. در نهایت برای تنوع دادن به مطالب خود، می توان از 
ترجمه و یا بازنشر نیز استفاده کرد. در آخر فراموش نکنید 
ک��ه هیچ بازاریابی اینترنتی موفقی بدون تولید محتوا انجام 
نخواهد ش��د. ب��ه همین خاطر این ام��ر را نباید یک امتیاز 

تلقی کنید. 
http://www.trafficgenerationcafe.(16-آنا هافمن

 )com
حوزه کاری: بازاریابی

شکس��ت های خود را تحلیل کنید. بدون ش��ک ش��ما در 
طول مسیر، با انواع شکس��ت ها مواجه خواهید شد. اگرچه 
این امر کامال طبیعی محس��وب می ش��ود، با این حال نباید 
آنه��ا را به ح��ال خود رها کنید. درواقع ش��ما باید آن را به 
عنوان یک کالس درس تلقی کنید که باید بهترین خروجی 
ممک��ن را از آن به دس��ت آورد. در ای��ن رابطه وجود یک 
مش��اور باتجربه، به بهبود اقدامات ش��ما کمک بس��یاری را 

خواهد کرد. 
)6۰secondmarketer.com//:http(17-جیمی ترنر

حوزه کاری: بازاریابی
این امر که به غریزه خود نیز اطمینان داش��ته باش��ید، به 
موتور محرک ش��ما تبدیل خواهد شد. درواقع عقل ممکن 
است به یک سد برای شما تبدیل شود. علت این امر به این 
خاطر اس��ت که ریس��ک کردن از طریق تصمیمات عقالنی 
بیرون نخواهد آمد. به همین خاطر ضروری اس��ت تا به این 
منبع تصمیم گیری نیز توجه کافی را داشته باشید. درنهایت 
نبای��د بازاریابی اینترنتی را تنها محدود به کس��ب وکارهای 
آنالی��ن تلقی کنید. درواق��ع این امر نیاز هر فرد و یا برندی 

محسوب می شود. 
)https://www.fundera.com(18-مردیت وود

حوزه کاری: متخصص بازاریابی اینترنتی
ب��ه عملکرد اقتصادی خود توجه ویژه ای را نش��ان دهید. 
درواقع ش��ما باید برای رس��یدگی به ام��ور مالی خود یک 
حس��ابدار خوب داش��ته باش��ید. علت این امر به این خاطر 
اس��ت که همواره مشاهده می شود که برندهای نوپا، درگیر 
هزینه های��ی می ش��وند که منج��ر به بدهی های س��نگین 
در درازم��دت خواهد ش��د. به همین خاطر اس��تخدام یک 

حسابدار باید جزو اولویت های شما باشد. 
)http://setupablogtoday.com(19-جیمی اسپنسر

حوزه کاری: وبالگ نویسی
اولویت بندی مناس��بی را در رابطه با انتخاب ش��بکه های 
اجتماعی داش��ته باشید. در حال حاضر بهترین مکان که به 
بازاریابی آنالین بهتر شما نیز منجر خواهد شد و لینکدین و 
گوگل پالس است که در زمینه ترافیک سایت نیز بیشترین 
تاثیر را به همراه دارد. از ش��بکه های دیگر نظیر پینترست، 
فیس بوک و اینس��تاگرام نیز بهتر اس��ت صرف��ا برای تبلیغ 
خود استفاده کنید. درواقع برای بازاریابی اینترنتی توجه به 
شبکه های اجتماعی یک اصل بسیار مهم محسوب می شود. 

)http://blog.corpnet.com(2۰-نلی آکالپ
حوزه کاری: استارت اپ

اهداف کوتاه و بلندمدت هماهنگی را داش��ته باشید. این 
ام��ر که میان اقدامات ش��ما ارتباط الزم برقرار باش��د، یک 
اصل مهم برای موفقیت محس��وب می شود. به همین خاطر 
الزم اس��ت تا به دنبال همس��و کردن تمام��ی اهداف خود 
باش��ید. فراموش نکنید که بازاریابی آنالین، تنها یک روش 
بازاریابی محسوب می شود، به همین خاطر نباید آن را یک 
دانش س��وا تلقی کنید. درواقع به کار بردن اس��تراتژی ها و 
روش های کلی نیز برای این امر کامال س��ودمند خواهد بود. 
در نهای��ت این امر که صبر کافی را داش��ته باش��ید، باعث 
خواهد شد تا امکان فعالیت درازمدت برای شما مهیا شود. 

)http://www.blogtrepreneur.com(21-متئو تورن
حوزه کاری: کارآفرینی

ب��ه دنبال اعتباربخش��ی به خود باش��ید. در ای��ن رابطه 
اس��تفاده از اینفلوئنسرها و همکاری با سایر برندها، در کنار 
تالش برای واقعی نشان دادن خود از طریق ایجاد فایل های 
تصویری، از جمله اقدامات ضروری محس��وب خواهد ش��د. 
به این امر توجه داش��ته باش��ید که فرآیند اعتمادسازی در 
بازاریابی اینترنتی، بس��یار سخت تر از حالت عادی آن بوده 
و ب��ه همین خاطر باید تالش بیش��تری را کنی��د. این امر 
ک��ه یک جریان جدید را ایجاد ک��رده و یا حامی یک اقدام 
ارزش��مند باشید نیز به افزایش توجه و اعتماد جامعه هدف 

منجر خواهد شد. 
ادامه دارد ...
bizhumm :منبع
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افزایش رضایت شغلی کارمندان با 1۰۰ اقدام 
ساده)۴( 

در س��ه مطلب پیش��ین به ۶۹ اقدام س��اده جهت رضایت 
ش��غلی کارمن��دان اش��اره کردی��م و اکن��ون به ادام��ه آنها 

می پردازیم.
۷0-سیس��تم امنیتی و دوربی��ن مداربس��ته کارآمدی را 
داشته باش��ید تا کارمندان احس��اس امنیت کافی را داشته 
باش��ند، با این حال این امر نباید به داخ��ل دفتر کارمندان 
نیز کش��یده شود. درواقع شما باید به حریم شخصی آنها نیز 

احترام بگذارید.
۷۱-کارمن��دان خود را به عنوان نماینده ش��رکت، به انواع 

نشست ها اعزام کنید. 
۷2-از اهمیت استراحت کارمندان غافل نشده و به آستانه 
تحم��ل هر فرد توجه کافی را نش��ان دهید. برای مثال نباید 
انتظار مش��ابهی را از یک کارمند سالخورده خود در مقایسه 

با یک نیروی کامال جوان داشته باشید.
۷۳-قب��ل از برنامه ریزی، ش��رایط خاص هر ف��رد را جویا 

شوید. 
۷4-در صورت��ی که امکان صرف غ��ذا در یک مکان برای 
تمامی کارمندان مهیا نیس��ت، هر روز چند نفر را مجبور به 

غذا خوردن در کنار یکدیگر کنید. 
۷۵-ساده ترین روش انجام هر کار را با سایرین به اشتراک 

بگذارید. 
۷۶-به افراد امنیت ش��غلی بدهید تا هیچ فردی را خطری 

برای جایگاه خود تلقی نکنند. 
۷۷-به وضعی��ت بیمه و پرداخت به موق��ع حقوق ها توجه 

نشان دهید. 
۷۸-به تمامی کارمندان اج��ازه دهید تا حداقل برای یک 
روز، مسئولیت مدیریت سایت و شبکه های اجتماعی شرکت 

را برعهده گیرند. 
۷۹-یک خبرنامه ایج��اد کنید تا افراد از جدیدترین اخبار 

حوزه کاری و یا درون شرکت آگاهی پیدا کنند. 
۸0-بهترین کتاب های تخصصی و یا مرتبط با حوزه کاری 

خود را تهیه کرده و آن را در اختیار کارمندان قرار دهید. 
۸۱-ب��ه همه اف��راد اجازه دهید تا حداقل ب��رای یک روز، 
تمامی اقدامات یکدیگر را انجام دهند. این امر باعث می شود 
تا در ص��ورت بروز یک حادث��ه برای کارمندی از ش��رکت، 

سایرین بتوانند اقدامات وی را پوشش دهند. 
۸2-تمامی داده ها و اطالعات مفید را در اختیار کارمندان 
خود قرار دهید. درواقع ش��ما باید یک بانک اطالعات جامع 
در زمینه کس��ب وکار خود داشته باش��ید تا افراد در کسری 

از ثانیه به اطالعات موردنیاز خود دسترسی داشته باشند. 
۸۳-برای پوش��ش کارمندان خود قوانینی مش��خص ولی 

بدون سختگیری بی مورد داشته باشید. 
۸4-ش��رایطی را فراهم آورید که ارتب��اط خانوادگی میان 
کارمندان ش��کل گیرد. بری مثال می ت��وان امکاناتی را برای 
تفری��ح فرزندان آنه��ا فراهم کرد تا افراد ب��ا یکدیگر ارتباط 

بیشتری را پیدا کنند. 
۸۵-امکان��ات رفاهی نظیر ب��ن تخفیف برای اس��تفاده از 
اس��تخر و یا خرید را برای کارمندان خود در نظر بگیرید. در 
این رابطه ش��ما می توانید با عقد قرارداد، به کاهش هزینه ها 

در این زمینه نیز کمک کنید. 
۸۶-به اف��راد کمک کنید تا از شکس��ت های خود بتوانند 

چیزهایی را یاد بگیرند. 
۸۷-این اطمینان را در افراد ایجاد کنید که رشد آنها امری 

کامال امکان پذیر خواهد بود. 
۸۸-یک تیم برای ش��رکت خود ایجاد کرده و در مسابقات 

شرکت کنید. 
۸۹-همواره بدترین و بهترین حالت ممکن را در نظر گرفته 

و این طرز تفکر را در تمامی کارمندان خود ایجاد کنید. 
۹0-در هنگام استخدام افراد، هر بار یک یا چند کارمند را 

در کنار خود داشته باشید. 
۹۱-از تنوع دادن به تمامی اقدامات غافل نشوید. 

۹2-افرادی که محل زندگی ش��ان نزدیک به یکدیگر است 
را شناس��ایی کرده و آنها را به عنوان هم تیمی معرفی کنید. 
درواق��ع ای��ن امر که افرادی که وظایف ش��بیه به یکدیگر را 
دارند، در یک تیم قرار دهید، به افزایش سرعت انجام کارها 

منجر خواهد شد. 
۹۳-هم��واره نقاط قوت کارمندان خ��ود را یادآوری کرده 

ولی برای رفع نقاط ضعف آنها نیز برنامه ای داشته باشید. 
۹4-عادت ه��ای افراد را نابود نکنید. برای مثال در صورتی 
که فردی در ش��رکت زودتر و ی��ا دیرتر از وقت معمول ناهار 
را ص��رف می کند، نباید در این رابطه بیش از حد قانون مدار 

باشید. 
۹۵-اگر فردی قادر اس��ت تا وظایف خود را زودتر از زمان 
کاری ب��ه پایان برس��اند، اج��ازه خروج از ش��رکت را به وی 

بدهید. 
۹۶-در انتخ��اب ورزش برای اف��راد تیم خود تنوع کافی را 
به خرج داده و به دنبال یادگیری اصولی هر یک نیز باشید. 
۹۷-اطمینان حاصل کنید که هیچ چیز مخفی در شرکت 
وجود ندارد. برای این امر الزم اس��ت تا از پشت میز نشستن 

فاصله گرفته و در کنار افراد تیم خود باشید. 
۹۸-همواره افراد را به فردایی بهتر امیدوار نگه دارید. 

۹۹-در صورت بروز مشکل، از تشریح اوضاع برای افراد تیم 
خود غافل نشوید. 

۱00-هر ماه بهتری��ن کارمند را انتخاب کرده و دالیل آن 
را تش��ریح کنید تا زمین��ه بروز تصورهای غلط نابود ش��ود. 
همچنین این امر که افراد با نکات مثبت یکدیگر آشنا شوند، 

به بهبود سطح آنها کمک بسیاری را خواهد کرد. 
ادامه دارد ...
tinypulse :منبع
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اگرچ��ه برخی از افراد تصور می کنند که ش��روع یک کس��ب وکار به 
معنای این است که برای چند سال عمال موفقیتی را به دست نخواهند 
آورد و جا افتادن برند جدید امری زمان بر محسوب می شود، با این حال 
واقعیت این است که هر روزه شاهد ظهور برندهایی هستیم که در مدت 
زمانی بس��یار کم، در مرکز کان��ون توجه ها قرار می گیرند. در این رابطه 
بهتری��ن افرادی که می توانند ش��ما را راهنمایی کنند، آنهایی هس��تند 
ک��ه خود این مس��یر را پیموده و در حال حاض��ر در باالترین نقطه های 
موفقیت قرار دارند. در همین راستا و در ادامه به بررسی راز رشد سریع 

کسب وکارها از نگاه موفق ترین میلیاردرهای جهان، خواهیم پرداخت.
1-به دنبال شاد کردن مشتریان خود باشید

اکثر برندها در تالش برای جلب رضایت و انجام درست کارهای خود 
هس��تند. این امر اگرچه اقدامی منطقی محس��وب می شود، با این حال 
ابدا کافی نخواهد بود. درواقع ش��ما باید در تالش برای تاثیرگذاشتن بر 
روی احساس��ات آنها نیز باش��ید. در این رابطه بهترین احساس، شادی 
خواهد بود. به همین خاطر الزم است تا برای این امر برنامه ریزی کنید. 
ب��رای مثال می توان یک ش��وخی جذاب را در مراکز خرید و یا س��ایت 
رس��می ایجاد کرد. با این حال الزم اس��ت تا نس��بت به درس��تی اقدام 
خود اطمینان حاصل کنید. درواقع یک شوخی نابجا، خود نتیجه کامال 
عک��س را به همراه خواهد داش��ت، با این حال در صورت��ی که بتوانید 
لبخن��د را بر روی لب ه��ای مخاطب خود ایجاد کنی��د، تقریبا می توان 
گفت که نصف مسیر رشد سریع را طی کرده اید. در آخر به خاطر داشته 
باش��ید که هر اقدامی، تنها برای مدت��ی تاثیرگذار و جذاب خواهد بود. 
به همین خاط��ر نباید از اهمیت جایگزین کردن و حفظ تنوع و تازگی 

اقدامات خود، غافل شوید.
2-یادگیری را به عادت رفتاری خود و افراد تیم شرکت تبدیل 

کنید
این امر که پیش��رفتی مداوم را مدنظ��ر خود قرار دهید، باعث خواهد 
ش��د تا شرکت شما با رشدی سریع مواجه شود. درواقع اشتباه بزرگ و 
بسیار رایج شرکت ها این است که در تالش برای استخدام افراد مناسب 
ب��وده و دیگ��ر تنها وظایف را مش��خص می کنند. همین ام��ر نیز باعث 
می شود تا افراد تنها تجربه کسب کنند. این امر در حالی است که برای 
هیچ علمی نمی توان نقطه پایانی را مش��خص کرد و سرعت رشد آن در 
عصر حاضر، روندی بسیار سریع را دارد. در این رابطه بیل گیتس عنوان 
می کن��د که تا قبل از مطرح ش��دن برند خ��ود، حتی یک روز مرخصی 
نداش��ته اس��ت. این امر به خوبی نش��ان می   دهد که برای انجام کاری 
بزرگ، باید آس��تانه تحمل س��ختی های آن را نیز داشته باشید. درواقع 
اگرچه کارآفرینی در ظاهر یک اقدام جذاب و پردرآمد تلقی می شود، با 
این حال واقعیت این است که تنها افرادی به درآمدهای باال دست پیدا 
می کنند که س��ختی های آن را پذیرفته باشند. به همین خاطر ضروری 
اس��ت تا به شکس��ت های خود بیش از پیروزی ها توجه نشان داده و به 
دنبال یادگیری از آنها باشید. در نهایت فراموش نکنید که شکست یک 

مرحله کامال طبیعی در مسیر رشد شما محسوب می شود. 

3-فراموش نکنید که هیچ معجزه ای وجود ندارد 
موفقیت س��ریع، به معنای کس��ب ش��هرت و ثروت یک شبه نیست. 
درواقع هیچ فردی تاکنون موفق نش��ده است از طریق اقدامات درست، 
به این خواسته دست پیدا کند. فراموش نکنید که هر اقدام غیرقانونی و 
غیراخالقی، حتی در بهترین شرایط، نتایجی کامال مقطعی و محدود را 
برای شما به همراه خواهد داشت. در این رابطه حتی ساعت بیدار شدن 
شما از خواب نیز مهم خواهد بود. درواقع بر طبق آمارها، تقریبا تمامی 
کارآفرین ها از برنامه خواب مش��خصی برخوردار بوده و کامال سحرخیز 
هس��تند. این امر باعث می ش��ود تا بتوانند بهترین استفاده ممکن را از 
24 س��اعت ش��بانه روز خود داشته باش��ند. علت این امر به این خاطر 
اس��ت که دیر خوابیدن، باعث خستگی فرد در طول روز خواهد شد که 
خود عملکرد را با افتی ش��دید مواجه خواهد س��اخت. برای این دسته 
از اف��راد، تفکر خالق به علت خس��تگی موجود، عمال غیرممکن خواهد 
بود. به همین خاطر الزم اس��ت تا به وضعیت استراحت و سالمت خود 
توجه کافی را داشته باشید. به همین خاطر الزم است تا به جای تمرکز 
بر روی میانبرها، بر روی کار و مس��یری ک��ه انتخاب کرده اید، متمرکز 

بمانید. 
۴-بیش از حد کمالگرا نباشید 

این امر باعث خواهد ش��د تا روند پیش��رفت شما با کندی محسوسی 
مواجه شود. درواقع باید توجه داشته باشید که محصول و اقدامات اولیه 
تمامی برندهای مطرح، کامال س��اده و ابتدایی بوده اس��ت. درواقع نکته 
مهم این است که در تالش برای بهبود همیشگی باشید. به همین خاطر 
نباید برای ش��روع کار خود بیش از حد وس��واس به خرج داد. به همین 
خاطر از به تاخیر انداختن اجرایی کردن ایده های خود، پرهیز کنید. در 
این رابطه مطالعه داستان شکل گیری برندها، شما را متوجه این واقعیت 
خواهد س��اخت که شروعی ساده نه تنها یک ضعف محسوب نشده بلکه 
یک الزام مهم اس��ت. برای مثال جف بزوس که در حال حاضر به عنوان 
ثروتمندترین فرد جهان معرفی می شود، در ابتدا در خانه خود و با یک 

کامپیوتر ساده و بدون هیچ گونه کارمندی کار خود را آغاز کرد.
5-از کار خود لذت ببرید 

هی��چ ف��ردی نمی تواند به موفقیت دس��ت پیدا کن��د اگر از کار 
خود لذت کافی را نبرد. این امر یک اصل غیرقابل انکار محس��وب 
می شود. به همین خاطر نیز همواره تاکید شده است که افراد تنها 
در ح��وزه مورد عالقه خود فعالیت کنند. در این رابطه ابدا توجهی 
به وضعیت بازار کار خود نداش��ته باشید، بدون شک بهترین بودن 
در هر عرصه ای، کامال س��ودآور خواهد بود. به همین خاطر تنها به 
عالقه خود توجه نش��ان دهید. در نهایت الزم است تا اقدامات را به 
نحوی برنامه ریزی کنید که کار برای شما و تمامی افراد تیم کامال 
لذت بخش باش��د. به همین خاطر نباید موفقیت را به معنای نابود 
ش��دن زیر فش��ار کار تلقی کرد. با نگاهی به زندگینامه ثروتمندان 
جه��ان، پی به یک تصمیم ش��جاعانه در زندگ��ی آنها خواهید برد. 
به همین خاطر الزم اس��ت تا جسارت تغییر زندگی و خارج شدن 
از حصار امن را داش��ته باش��ید. در این رابطه عدم توجه به نظرات 
افراد متوسط و ضعیف، از دیگر الزامات موفقیت محسوب می شود. 
درواقع شما باید به این باور دست پیدا کنید که از طریق کار مورد 

عالقه خود، حتی اگر به معنای یک دوره کامال س��خت نیز باش��د، 
آین��ده به مراتب درخش��ان تری را می توانید رق��م بزنید. به همین 
خاطر رشد سریع کسب وکار را باید در زمینه ای جست وجو کرد که 
ب��ه آن عالقه کافی را دارید. برای مثال اگرچه مارک زاکربرگ یک 
کارآفرین فوق العاده محس��وب می شود، با این حال خود وی عنوان 
کرده اس��ت که ابدا در هیچ حوزه ای غیر از تکنولوژی توان رسیدن 
به موفقیت را نخواهد داش��ت. علت این امر به این خاطر اس��ت که 
عالقه وی به این عرصه، محرک وی برای پیش��رفت بوده و همین 

امر باعث رشد سریع او شده است. 
6-کارآفرینی واقعی باشید 

ش��اید کمی عجیب به نظر برسد اما واقعیت این است که هدف اصلی 
بس��یاری از افراد از قدم گذاشتن در مس��یر کارآفرینی، به علت جایگاه 
و نگاه مثبتی اس��ت که نسبت به این حرفه وجود دارد، با این حال این 
موارد تنها حاش��یه هایی محسوب می شوند که شما را از اصل قضیه دور 
خواهد س��اخت. به همین خاطر الزم اس��ت تا تمامی حاشیه ها را کنار 
گذاشته و زمان خود را صرف افزایش دانش و مهارت خود در این زمینه 
کنید. درواقع ش��ما در ابتدای کار خود، به چهار س��اعت مطالعه روزانه 
برای رسیدن به سطح الزم، نیاز خواهید داشت. با این حال این امر تنها 
در رابطه با منابع تخصصی نباید باشد. درواقع برخی از موارد نظیر علم 
مدیریت و ان ال پی، از جمله مهارت  های فرعی ولی بس��یار تعیین کننده 
در مس��یر رش��د شما هس��تند. در نهایت این امر که مشکالت خود و یا 
جامعه ه��دف را مورد توجه قرار داده و به دنب��ال امتحان کردن موارد 
جدید باش��ید، به ش��ما کمک خواهد کرد تا بهتری��ن فرصت موجود را 
بیابید. انتخاب یک مسیر جدید و یا ایجاد یک خالقیت جذاب، بهترین 
راه برای کس��ب موفقیت س��ریع در کس��ب وکار خواهد بود. برای مثال 
ایده های نظیر اوبر، به این علت مورد اس��تقبال س��ریع قرار گرفتند که 

یک نوآوری جذاب بودند.
7-محدود کردن خود را متوقف کنید

در جهان��ی ک��ه به س��رعت تغییر می کند، ریس��ک نک��ردن اقدامی 
هوشمندانه نخواهد بود. در این رابطه مارک زاکربرگ عنوان کرده است 
که بهترین اس��تراتژی برای شکس��ت، بیش از حد محتاط بودن است. 
ب��ه همین خاطر نیز باید به این باور دس��ت پی��دا کنید که بدون خطر، 
هیچ گونه پاداشی برای شما وجود نخواهد داشت. فراموش نکنید که در 
بدترین حالت، ممکن اس��ت با شکست مواجه شوید، با این حال از این 
امر می توانید به عنوان یک کالس درس اس��تفاده کرده و خود را برای 
آینده، آماده تر س��ازید. با این حال عدم تالش در این زمینه، شما را در 

وضعیت یک بازنده نگه خواهد داشت. 
8-تعادل داشته باشید 

ب��دون تعادل در زندگی، هیچ چیز روند درس��ت خود را طی نخواهد 
ک��رد. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا از هم��ان ابتدای کار خود، 
اصولی مش��خص برای تعادل میان کار و زندگی شخصی داشته و حتی 
پس از کس��ب ش��هرت و ثروت، آن را تغییر ندهید. با نگاهی به زندگی 
برترین ه��ا نظیر بیل گیتس، وارن باف��ت و مارک زاکربرگ پی به حفظ 

شدن اصول زندگی آنها خواهید برد. 
inc :منبع
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اخبار

تبریز- ماهان فالح: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
آذربایجان شرقی از افتتاح ۳۹ پروژه آبرسانی روستایی همزمان با هفته 

دولت در این استان خبر داد. 
مهندس علیرضا ایمانلو با اعالم این خبر اظهار کرد: در هفته دولت 
امســال 11 پروژه مجتمع آبرسانی و 14 پروژه تک روستایی جمعا 
۳۹ روســتا در استان آذربایجان شــرقی افتتاح و مورد بهره برداری 
قرار خواهند گرفت.  وی اضافه کرد: این مجتمع ها شــامل: تامین 
آب آشامیدنی مجتمع آبرسانی یخفروزان شهرستان اهر، تامین آب 
آشامیدنی مجتمع آقبراز شهرســتان هوراند، تامین آب آشامیدنی 
مجتمع کرامه شهرستان میانه، تامین آب آشامیدنی مجتمع بیگجه 
خاتون شهرستان شبستر، تامین آب آشامیدنی مجتمع های آبرسانی 

ابرغان و صائین شهرســتان ســراب، تامین آب آشامیدنی مجتمع 
آبرسانی قوری چای شهرستان عجب شــیر، تامین آب آشامیدنی 

مجتمع آبرسانی قوری چای شهرستان مراغه، تامین آب آشامیدنی 
مجتمع آبرسانی یکانات شهرستان مرند، تامین آب آشامیدنی مجتمع 
آبرسانی ستارخان شهرستان ورزقان، تامین آب آشامیدنی مجتمع 
آبرسانی آلمالو شهرستان هشــترود و بقیه پروژه ها به صورت تک 
روستایی در شهرستان های هریس، آذرشهر، هوراند، خداآفرین، میانه، 
بناب، عجب شیر، اهر، مرند و اسکو افتتاح خواهند شد.    مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب روستایی استان آذربایجان شرقی همچنین 
اظهار داشت: اعتبار هزینه شده برای این پروژ ه ها بالغ بر ۳84488 
میلیون ریال می باشد که با افتتاح این پروژه ها تعداد 5005 خانوار 
با جمعیتی بالغ بر 17۹۹0 نفر از آب آشــامیدنی سالم و بهداشتی 

برخوردار خواهند شد.

تبریز – ماهان فالح: شــرکت گاز اســتان آذربایجان شرقی به 
 عنوان یکی از 4 قطب کشــوری، ارزیابی جانبی مدیران و کارکنان

)Assessment Center (  را در منطقه شمالغرب کشور آغاز 
کرد. 

مدیر منابع انسانی شرکت گاز اســتان آذربایجان شرقی با اعالم 
این خبر گفت: کانون ارزیابی مدیران، فرآیندی مهم جهت ارزیابی، 
شناسایی و توســعه نیروهای کلیدی اعم از مدیران و متخصصان با 
هدف شایسته ساالری و هدفمند نمودن توسعه مدیران می باشد که 
با توجه به تجارب این شــرکت در انجام پروژه های مهم حوزه منابع 
انسانی، از سوی شرکت ملی گاز ایران بعنوان یکی از 4 قطب کشوری 
کانون مذکور در منطقه شــمالغرب کشور انتخاب و این وظیفه را بر 

عهده گرفته است. ناصر علی پور با اشاره به گستره این ارزیابی افزود: 
شرکت های گاز استان آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایالم، 
اردبیل، گیالن، قزوین، زنجان و شــرکت پاالیش گاز ایالم در کانون 

ارزیابی منطقه شمالغرب کشور قرار دارند. مدیر منابع انسانی شرکت 
گاز آذربایجان شرقی ضمن اعالم برگزاری نخستین دور از این ارزیابی 
با حضور مدیران و کارکنان چند استان همجوار به میزبانی آذربایجان 
شــرقی تصریح کرد: ارزیابی جانبی کارکنان شامل ابزارهایی مانند 
تمرین ایفای نقش، مصاحبه روانشناسی و مدیریتی، تمرین تحلیلی ) 
تهیه گزارش تحلیلی، تکمیل پرسشنامه  و . . . (، تمرین کارتابل و کار 
گروهی برای ارزیابی کارکنان، روسا و مسئولین می باشد. خاطرنشان 
می گردد بر اســاس این ارزیابی در طول یکســال تعداد 400 نفر از 
مدیران و کارکنان حائز شــرایط در کانــون مذکور حضور یافته و با 
استفاده از ابزارهای علمی، ضمن شناسایی توانمندی و دانش کارکنان، 

بهترین مسیر شغلی  برای آنان تعیین کرد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: مســئول شورای سیاستگذاری ائمه 
جمعه اســتان قم گفت توجه شورا و شــهرداری قم به توسعه متوازن 
فرهنگی در محالت، با محوریت مساجد ستودنی است. مسئول شورای 
سیاســتگذاری ائمه جمعه اســتان قم در گفتگو با نائب رئیس شورای 
اسالمی شهر قم، ضمن تقدیر از توجه ویژه شورای اسالمی شهر و شهردار 
قم به توسعه متوازن فرهنگی در محالت با محوریت مساجد، شهر قم 
را از این جهت  الگویی مناسب برای مدیریت سایر کالنشهر ها دانست 
و از حمایت دکتر سقائیان نژاد و شورای شهر قم از طرح های فرهنگی 
قرارگاه فرهنگی مصلی قدس تقدیر کرد.  حجت االسالم و المسلمین 
ولدان ضمن اشاره به اختصاص و افتتاح فضایی ویژه در مجموعه فرهنگی 
مصلی قدس  به نام مسجد جمعه قم توجه به مساجد را باقیات الصالحاتی 

ماندگار برای شورا و شهرداری قم دانست. مسئول نهاد نماز جمعه قم با 
اشاره به همکاری و عنایت ویژه دکتر سقائیان نژاد به  قرارگاه فرهنگی 
مصلی قدس و نمازگزاران جمعه قم، خواستار حضور مدیران شهرداری 
در بین نمازگزاران جمعه در قالب میز خدمت و طرح رقابت در خدمت 

جهت پاسخگویی به سواالت مردمی شد.  حجت االسالم و المسلمین 
ولدان در این دیدار ضمن اشــاره به تجربه موفق میزبانی زائران اربعین 
در سال های گذشــته، خبر از راه اندازی موکب دائمی مصلی قدس در 
روزهای آینده داد و ارائه خدمات دائمی به زائران، مســافران و مجاوران 
در تمام ایام ســال را از اهداف راه اندازی این موکب بزرگ اعالم کرد و 
خواستار حمایت و همکاری مدیران استان از این حرکت بزرگ شد. نایب 
رئیس شــورای اسالمی شهر قم نیز در این دیدار به حمایت از هر گونه 
طرح مسجد محور از طرف اعضای شورا تاکید  و بر تداوم فعالیت های 
فرهنگی و مذهبی توســط شهرداری تاکید کرد. بختیاری ضمن اشاره 
به طرح های ویژه مدیریت شــهری قم در ایام اربعین آمادگی شــورا و 

شهرداری را جهت حمایت از موکب مصلی قدس اعالم کرد.

ساری – دهقان : مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت : 
حذف قبوض کاغذی یک طرح ملی است و در کل کشور اجرا می گردد  در 
مازندران ) حوزه توزیع برق مازندران از آمل تا گلوگاه ( نیز از اول شــهریور 
ماه در تمام شهرستانهای تابعه اجرایی خواهد شد . مهندس رضا غفاری با 
بیان این خبر افزود : این طرح به منظور صیانت از جنگل ها و منابع طبیعی 
، توسعه دولت الکترونیک و کاهش هزینه هاست و شرکت توزیع نیروی برق 
مازندران از اول شــهریور نسبت به حذف کامل قبض کاغذی برق و ارسال 
صورتحساب در قالب پیامک به شماره همراه کلیه مشترکین استان اقدام 
می نماید . وی خاطرنشــان کرد : برای مشــترکانی که شماره همراه خود 
را در ماههای گذشته در ســامانه شرکت توزیع نیروی برق مازندران ثبت 
کرده اند صورتحساب مشــترکین با پیامک ارسال می شود و تاکنون 8۳ 
درصد از شماره همراه مشترکین جمع اوری شده است که برای این دسته 

از مشترکان صورتحســاب به صورت الکترونیکی و در قالب پیامک ارسال 
می گردد . مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق مازندران اظهار داشــت : 
مشترکانی که صورتحسابهای پیامکی دریافت می کنند یک میلیون و 200 
هزار مشــترک برق را شامل می گردد حدود  200 هزار مشترک تا کنون 

نسبت به ارسال شماره همراه خود اقدام ننموده اند که امیدواریم در 5 روز 
باقیمانده تا صدور صورتحسابهای پیامکی نسبت به ارسال شماره همراه خود 
اقدام نمایند . غفاری به روشهای ثبت شماره تلفن همراه مشترکان در سامانه 
مشترکین برق استان اشــاره کرد و افزود : ارسال شناسه 1۳ رقمی قبض  
هر اشتراک به شــماره 1000۹121 و دریافت پیام تایید از سوی شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان ، مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت توزیع نیروی 
برق مازندران به نشانی www.maztozi.ir  به قسمت میز الکترونیکی و 
انتخاب گزینه دریافت با پیامک ، مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت در شهرها 
یا دفاتر پســت بانک روستایی در روستاها و ثبت شماره تلفن همراه ، ارائه 
شماره تلفن همراه به مامورین قرائت کنتور به هنگام مراجعه به درب منازل 
مشترکان از جمله روشهایی است که مشترکان عزیز استان می توانند شماره 

همراه خود را ثبت و منتظر ارسال صورتحساب پیامکی خود باشند .

همزمان با هفته دولت انجام می شود؛  

افتتاح ۳۹ پروژه آبرسانی روستایی در استان آذربایجان شرقی

مدیر منابع انسانی این شرکت اعالم کرد؛ 

شرکت گاز آذربایجان شرقی قطب کشوری در ارزیابی جانبی مدیران و کارکنان

توجه شهردار قم به طرح های مسجد محور ستودنی است

آغاز به کار موکب مصلی قدس

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت : 

حذف کامل قبض های کاغذی برق تا 5 روز آینده  در مازندران

اصفهان - قاسم اسد: روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان در نخســتین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های 
صنعت آب و برق موفق شــد با کســب  7رتبه اول و یک رتبه سوم  
بعنوان روابط عمومی برگزیده در بین شرکت های تابعه وزارت نیرو 

معرفی شود.
در نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت 
آب و برق، 124 شــرکت در 1۳ بخش حضور پیدا کردند که از بین 

آنها ۳8 شرکت برگزیده شده اند.
فرآیند انتخاب این ۳8 شــرکت، طي ســه مرحله صورت گرفته 
اســت در مرحله اول و در غربالگــری اولیه در دفتر روابط عمومی و 
اطالع رســانی وزارت نیرو آثار تمامی شــرکت کنندگان شامل ۳۳ 
شــرکت توزیع نیروی برق، 26 شــرکت آبفای شهری، 26 شرکت 
آب منطقه ای ، 16 شــرکت برق منطقه ای، 12 شرکت آبفار و  11 
شرکت تولید نیروی برق و نیروگاه به عالوه شرکت مدیریت شبکه 
برق ایران و پژوهشگاه نیرو ارزیابی و مرحله دوم از سوی شرکت های 

مادر تخصصی انجام شــد.: رویکرد انتخاب داوران جشنواره عالوه بر 
ســوابق آکادمیک و مدارج علمی، مبتنی بر پیشــینه عملی در کار 
روابط عمومی بوده است، به گونه ای که هر چهار داور نخستین دوره 
جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق دارای 

سوابق درخشان در حوزه علمی و عملیاتی روابط عمومی هستند.
این کمیته، رتبه بندی شــرکت های برتر از میان 2۹ شــرکت را 

بر عهده داشــت که در نهایت و بر اساس نتایج داوری در هر رشته 
شرکت هایي حائز مقام های اول تا سوم شدند و همچنین در مجموع  
سه شرکت به عنوان اول تا سوم در صنعت آب و برق معرفی شدند . 
اعضای کمیته داوران نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی 
های صنعت آب و برق ؛ دکتر مهدخت بروجردی علوی، دکتر حسین 
افخمی، دکتر محمدمهدی فتوره چی و دکتر داود زارعیان بودند و با 
انتخاب آثار برتر، معیار جدیدی برای فعاالن عرصه روابط عمومی در 
صنعت آب و برق و سایر بخش ها ترسیم کردندکه در نهایت و با داوری 
هیات داوران روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
کسب رتبه اول در بخش مستندسازی ، مقام اول پژوهش، مقام اول 
مدیریت و برنامه ریزی ، مقام اول فرهنگ ســازی ، مقام اول ارتباط 
با پاون ، مقام اول تبلیغات محیطی، مقام اول جشنواره ونمایشگاهها  
ونیز کسب مقام سوم در حضور در فضای مجازی توانست در مجموع 
با کسب 8 مقام در نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی 

ها صنعت آب و برق به مقام اول این دوره از ارزیابی ها دست یابد.

 کسب مقام اول روابط عمومی آبفا استان اصفهان
در نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شــرکت 
مدیریت تولید برق شــهید رجایی، در لوح اهدایی وزیر نیرو به موســی 
اصلی بیگی مدیر روابط عمومی این شرکت آمده است: برگزاری نخستین 
جشــنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق، بســتر 
مناســبی برای انعکاس مبتکرانه دستاوردها و خدمات آب و برق و ارتقای 
انگیزه در فضایی رقابتی و مشــارکتی و نیز تبادل تجارب فراهم می آورد. 
بدین وســیله از تالش های صورت گرفته ی آن حوزه که منجر به کسب 
رتبه دوم در نخستین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق 
گردید، تقدیر نموده و توفیق بیش از پیش فعاالن این عرصه را از خداوند 
متعال به مردم شریف ایران اســالمی خواستارم.  جشنواره ارزیابی روابط 
عمومــی های صنعت آب و برق، در 1۳ بخش و با حضور 124 شــرکت 

وابسته به وزارت نیرو در حالی برگزار شد که روابط عمومی نیروگاه شهید 
رجایی در بخش »حضور در فضای مجــازی«، رتبه اول و در بخش های 
»مستندسازی«، »مدیریت و برنامه ریزی« و بخش »جشنواره و نمایشگاه« 

رتبه دوم و در مجموع با کســب یک مقام نخست و ۳ مقام دومی، عنوان 
دوم این جشنواره را به دست آورد. این گزارش می افزاید، ارزیابی عملکرد 
روابط عمومی های 124 شــرکت صنعت آب و برق  وابسته به وزارت نیرو 
در این جشــنواره از سوی استادان مطرح حوزه ارتباطات انجام شد که در 
نهایت، ۳8 شرکت به عنوان برگزیده و ۳ شرکت »آبفای استان اصفهان«، 
»نیروگاه شــهید رجایی« و توزیع برق شهرستان اصفهان« به ترتیب، به 
عنوان برگزیدگان برتر این جشنواره معرفی و با اهدای لوح از سوی وزیر نیرو 
تقدیر شدند. روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی در این جشنواره عالوه بر 
کسب  لوح تقدیر از سوی وزیر نیرو، 4  لوح تقدیر هم به دلیل کسب رتبه 
در 4 بخش  از محورهای سیزده گانه ارزیابی از سوی »صدیقه ببران« مدیر 

کل دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو دریافت نمود.

در نخستین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور به عمل آمد

تقدیر وزیر نیرو از عملکرد روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی قزوین مدیرعامل شرکت گاز گلستان:
۷۸ پروژه گازرسانی در گلستان طی هفته دولت افتتاح می شود

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان گفت: 78 پروژه گازرسانی در گلستان طی هفته دولت 
افتتاح می شود.محمد رحیم رحیمی در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: طی 10 سال گذشته ۹ هزار و ۳00 کیلومتر شبکه 
گازرسانی در سطح استان انجام شده و دغدغه ما برقراری جریان گاز برای همه مشترکان استان است.رحیمی با بیان اینکه در هفته 
دولت 78 پروژه گازرسانی )15روستا و6۳ پروژه صنعتی( را افتتاح و 78 پروژه )6 روستا و 72 پروژه صنعتی( کلنگ زنی می شود، 
افزود: این پروژه ها با هزینه بالغ بر 767 میلیارد ریال افتتاح و کلنگ زنی می شود تا 12 هزار مترمکعب گاز طبیعی را جایگزین سوخت 
های فسیلی شود.وی با بیان اینکه100 درصد مناطق شهری )۳۳ شهر( و ۹6 درصد مناطق روستایی گلستان از نعمت گازرسانی 
بهره مند هستند، تصریح کرد: از ۹76 روستای گلستان 872 روستای گلستان گازکشی شده اند.مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: 

همچنین ۹0 درصد واحدهای صنعتی گلستان گازکشی شده  و 60۹ واحد تولیدی در دست اقدام برای گاز کشی هستند.

گرگان به دنبال توسعه روابط  بین المللی برای احیای گردشگری گلستان 
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار گرگان بر لزوم توســعه روابط بین المللی شهرداری تأکید کرد و گفت:برای اینکه 
همکاری های بین المللی شهرداری گرگان توسعه پیدا کند مذاکراتی با مدیران شهری کشورهایی مانند ترکیه، اسپانیا و پرتغال انجام 
شده است.عبدالرضا دادبود در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این شهر ظرفیت های خوبی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی 
دارد، اظهارداشــت: یکی از مهم ترین برنامه های مدیریت شــهری گرگان ایجاد زیرساخت ها و پروژه هایی است که زمینه جذب و 
ماندگاری گردشگران و مسافران را افزایش می دهد.وی افزود: یکی از برنامه ها برای تقویت گردشگری گرگان توسعه روابط بین المللی 
با شهرهای بزرگ و مهم است.شهردار گرگان با اشاره به تفاهمنامه های همکاری شهرداری گرگان با شهرهای گوانگژو در چین و اکتائو 
در قزاقستان گفت: برای اینکه همکاری های بین المللی شهرداری گرگان توسعه پیدا کند مذاکراتی با برخی مدیران شهری  ترکیه، 
اسپانیا و پرتغال انجام شده است.وی با اشاره به بازدید جمعی از مدیران شهری گوانگژو از گرگان و بررسی زمینه های همکاری متقابل 
بیان داشت: عالوه بر موضوعات گردشگری، مباحث اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی و غیره را نیز در دستور کار قرار داده ایم تا 

بتوانیم از تجربه مدیریت شهری در کشورهای دیگر برخوردار شویم. 

مجتمع سنگ با اجرایی شدن قول برق فشار قوی در استان احداث می شود
همدان - فاطمه صنیعی وحید: احمد الیاسی از اعضای گروه سنگ الیاسی در مصاحبه با خبرنگار فرصت امروز گفت: تعداد 15 
ماشین آالت در معدن سنگ الیاسی وجود دارد که این تعداد باعث موفقیت مجموعه و قرار گرفتن در بین 11 تولید کننده برتر استان 
شده است، از این تعداد هشت الی نه ماشین  مشغول فعالیت هستند و ما بقی به عنوان رزو در کارخانه موجود هستند که اگر ماشینی 
از خط تولید خارج شود ماشین دیگری برای جایگزین وجود داشته باشد؛ چرا که عدم وجود ماشین آالت منجر به عدم کاهش تولید 
می شود. الیاسی در خصوص نحوه فعالیت و آغاز به کار کارخانه تولید سنگ افزود: معدن دینگله کهریز از طریق مناقصه خریداری شد 
که قبل از آن پنج سال در دست شخص دیگری با هدف فروش  و نه کار کردن جهت چرخش اقتصاد فعالیت میکرد، در سال 87ـ88 
به نام محمد رضا الیاسی خریداری شد ، به صورت خانوادگی و مشارکتی با فعالیت 14 نیرو آغاز به کار کرد؛ برای توسعه معدن دو 

معدن دیگر نیز در دست اقدام داریم که با شروع به کار این دو معدن نیز حدود 25 نفر دیگر در مجموعه مشغول به کار می شوند.
وی درباره این سوال که آیا گروه سنگ الیاسی صادرات نیز انجام میدهند گفت: سال 1۳8۹ از معدن دینگله کهریز پنج صادرات 
انجام می شد ولی با تعرفه سنگین  صادرات و نبود صرفه اقتصادی از اواسط سال 1۳۹0 عمال صادرات قطع شد. وی در مورد صادرات 
در ســطح کشــور عنوان کرد: همدان با توجه به قدمتی که  در این عرصه دارد ولی در  صنعت سنگ بری  توانایی الزم را ندارد و 
در حیطه ماشین آالت و تکنولوژی ضعیف است و اغلب به صورت سنتی فعالیت میکنند یا نیمه وقت که اکثر بازاریابی در تهران، 
اصفهان و قم صورت میگیرد. در ادامه گفت: در شهر همدان زیر پنج درصد فروش داریم که علت این رغم پایین را نبود کارخانه کافی، 
تکنولوژیی و ماشین آالت به روز در استان  بیان کرد. وی گفت : باتوجه به اینکه زمانی که فعالیت معدن را آغاز کردیم پیشنهاد احداث 
کارخانه سنگ بری در کنار فعالیت معدن را داشتیم ولی شرایط الزم برای احداث کارخانه را نداشتیم.  اکنون که عالوه بر معدن 
فعال دو معدن دیگر در ماه های آینده به بهره برداری میرسند امکان احداث کارخانه در کنار فعالیت معدن وجود دارد؛ البته این امر 
به شرایط اقتصادی بستگی دارد و در صورت امکان احداث کارخانه 15 الی 20 نیرو مستقیما فعالیت میکنند. در ادامه تصریح کرد: 
محصول جدید نشان دهنده خدمات ویژه است که برای این اتفاق عالوه بر همت مجموعه به کمک مسئوالن هم نیازمند هستیم. 
الیاسی در پاسخ به این سوال که یکی از دغدغه های شما برق فشار قوی بود آیا این دغدغه برطرف شده اظهار کرد: استاندار در ستاد 
تسهیالت استانداری یکی از قولهایی که دادند برق منطقه معدن دینگله کهریز است که پنج الی شش معدن میتوانند از آن بهره 
مند شود و در غالب مجتمع سنگ تزئینی همدان فعالیت کنند و به سمت احداث کارخانه بروند؛ که امیدواریم این قول اجرایی شود 
و بتوانیم در راستای توسعه اقتصادی قدم برداریم و با تاسیس کارخانه، سنگ باطله ها را به مصارف بهینه تبدیل کنیم. الیاسی در 
پاسخ به سوال آیا تحریم ها بر روی فعالیت شما تاثیر گذاشته است گفت: کلیه ماشین آالت معادن وارداتی هستند که در این مدت 
هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آالت تا پنج برابر افزایش قیمت داشته و نسبت به سال قبل حدود 60 درصد افزلیش هزینه ها را 
در بر داشته و زمانی میتوان به رشد رسید که ساعات تولید افزایش یابد که با توجه به مسئله تحریم خود از عوامل کاهش فرصت 

ها به شمار می رود .

استاندار سمنان :
استان سمنان، رتبه دوم میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاههای 

اجرایی را در سطح کشور به خود اختصاص داد
ســمنان - حسین بابامحمدی : استان سمنان در رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی 
جایگاه دوم رابدســت آورد.استاندار سمنان گفت: این استان رتبه دوم میزان رضایتمندی مردم از عملکرد 
دســتگاه های اجرایی را کسب کرد.علی رضا آشناگر اظهار داشت: در طرح افکار سنجی و سنجش میزان 
رضایتمندی مردم از عملکرد دســتگاه های اجرایی در سطوح ملی و اســتانی که توسط سازمان اداری و 
استخدامی کشور با همکاری مرکز آمار ایران اجرا شد، استان سمنان رتبه دوم میزان رضایتمندی مردم از 
عملکرد دستگاه های اجرایی از مجموع 2۳ دستگاه منتخب را کسب کرد. وی گفت: اهداف اصلی برنامه جامع 
اصالح نظام اداری، تبدیل دولت به دولتی کارا و اثربخش، متعهد به آرمان ها و متکی به اعتماد مردم، چابک، انعطاف پذیر و پیشران توسعه  است.

بازدید مدیرعامل پتروشیمی شازند از فعالیت ها و مراحل پیشرفت 
تعمیرات اساسی واحدهای الفین و آزمایشگاه مرکزی

اراک – مینو رستمی: به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی شازند، جناب آقای مهندس ولدخانی مدیریت 
محترم عامل به همراه جمعی از مدیران و روسای امور دوشنبه شب 21 مرداد ماه با حضور در واحد الفین از نزدیک در جریان فعالیت 
ها و مراحل پیشرفت تعمیرات اساسی این واحد قرار گرفتند. در این بازدید مهندس ولدخانی از روند تعمیر توربین ها و کمپرسورهای 
واحد الفین مطلع گردیدند و مسئولین مربوطه توضیحات مبسوطی برای ایشان ارائه کردند. مدیرعامل از تالش شبانه روزی همکاران 
تقدیر و تشکر نموده و ابراز داشتند همکاری و همدلی و دقت نظر همکاران در تعمیر توربین ها و کمپرسورهای واحد الفین با تکیه 
بر توان داخلی اقدامی بی نظیر و قابل تقدیر است و امیدواریم این واحد مطابق برنامه پیش بینی شده در مدار سرویس قرار گیرد. 
همچنین مدیرعامل روز سه شنبه 22 مرداد ماه از واحد آزمایشگاه مرکزی مجتمع بازدید نمودند و در این بازدید مهندس یوسفی به 
تشریح فعالیت ها و اقدامات آزمایشگاه مرکزی مجتمع در جریان تعمیرات اساسی پرداخت و توضیحاتی را در ارتباط با پیگیری پروژه 
های جدید در این واحد برای مهندس ولدخانی ارائه کرد. در خاتمه مدیرعامل ضمن تقدیر از تالش های همکاران آزمایشگاه جهت 

تسریع امور دستوراتی را صادر فرمودند.

باغستان فردا، بسیار متفاوت تر از امروز خواهد بود
شهریار - خبرنگار فرصت امروز: شهردار باغستان در جمع خبرنگاران ، باغستان آینده را شهری 
متفاوت بازیر ساخت ها و امکاناتی اثربخش ذکر کرد. حسن رنجبربا بیان اینکه این شهراز ظرفیت 
های باالیی برخورداراست، اظهار داشت: تمام تالش ما این است که در مسیر صحیح حرکت کنیم. 
زیرســاخت های شهر خوبی در حال احداث و پایه ریزی می باشد و آینده شهر را بر اساس تفکر و 
ایده های مترقی ترسیم کرده و پیش می بریم. وی تصریح کرد: به جرآت می گویم باغستان در آینده 
نزدیک به یکی از بهترین شهرهای شهرستان و استان به لحاظ ارائه خدمات متنوع ومتعدد تبدیل 
خواهد شد. یادآور میشوم در هفته دولت ۳سالن ورزشی، ایستگاه آتش نشانی ، درمانگاه در نصیرآباد، سالن مدیریت بحران، ترمینال 

اتوبوسرانی، زمین چمن، دفتر بیمه اقماری، ایستگاه پلیس راهورو پل دپو کلنگ زنی یا افتتاح خواهدشد.

تجلیل از آزادگان برق منطقه ای خوزستان
اهواز- شبنم قجاوند: به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی با حضور مدیرعامل و 
مدیران شرکت برق منطقه ای خوزستان از رشادت های پرسنل آزاده این شرکت تقدیر به عمل آمد. 
در این مراسم محمود دشت بزرگ حضور آزادگان در شرکت را مایه امید و برکت خواند و خواستار 
رسیدگی بیشتر به آنها و دیگر همکاران ایثارگر و خانواده معظم شهدا شد. عباس نبگانی فرمانده حوزه 
بسیج شهید عباسپور نیز در این مراسم از رزمندان تقدیر کرد و رشادت ها و از خودگذشتگی آنها را 

مایه افتخار و الگویی برای زندگی اسالمی دانست.
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بدون شک کارآفرینی رویای بسیاری از افراد جهان محسوب می شود، 
با این حال این حرفه به علت این امر که آینده یک کسب وکار با تعدادی 
کارمند به عملکرد آنها بستگی دارد، حساسیت بسیار باالیی را به همراه 
خواهد داش��ت. به همی��ن خاطر نیز همواره توصیه می ش��ود تا در این 
رابط��ه به روزترین مقاالت را مورد مطالعه قرار دهید. این امر که بدانید 
مدی��ران دیگر چ��ه اقداماتی را برای بهبود برند خ��ود انجام می دهند و 
کارآفرین-ه��ا کار خ��ود را چکونه آغاز می کنند، به عملکرد بهتر ش��ما 
کمک بس��یاری را خواهد کرد. در این رابطه از جمله پرس��ش های مهم 
این اس��ت که با رایج-ترین دغدغه های این افراد آش��نا باشید. این امر 
ش��ما را برای کار در این عرصه آماده تر خواهد ساخت. به همین خاطر 
در این مقاله به بررس��ی نظرات صدها کارآفری��ن پرداخته و پنج مورد 
مش��ترک را از می��ان تمامی نظ��رات، انتخاب کرده ایم ک��ه در ادامه به 
بررس��ی آنها پرداخته و راهکار موثر ب��رای رفع هر یک را بیان خواهیم 

کرد. 
1-استراتژی

ای��ن امر که روش خود را برای حضور در بازار و مدیریت کارها و تیم 
ش��رکت انتخاب کنید، به عنوان اس��تراتژی از آن یاد می ش��ود. درواقع 
در یک تعریف س��اده تر می توان آن را نحوه نزدیک ساختن اقدامات به 
اهداف دانست. به همین خاطر نیز شما باید نسبت به تمامی استراتژی ها 
آگاهی کافی را داش��ته باشید تا بتوانید در نهایت بهترین گزینه موجود 
را انتخاب کنید. اگرچه این امر در ابتدا س��اده به نظر می رس��د، با این 
حال واقعیت این اس��ت که هر شرکتی از موقعیت، بازار هدف، امکانات 
و توانای��ی خاص خ��ود برخوردار بوده و به همی��ن خاطر نمی توان صد 

درصد یک اس��تراتژی از پیش تعیین ش��ده را مورد اس��تفاده قرار داد. 
به همین خاطر الزم اس��ت تا کارآفرین ها از توانایی شخصی سازی آنها، 
برخوردار باش��ند. همچنین الزم است تا با پیگیری نتایج، زمان درست 
را برای جایگزین کردن اس��تراتژی س��ابق با موردی جدید، پیدا کنید. 
علت این امر به این خاطر اس��ت که هر استراتژی، مختص به یک زمان 
بوده و پس از مدتی تاثیر خود را از دست خواهد داد. در نهایت این امر 
که اس��تراتژی-های خود را مورد آزمایش قرار دهید، به کاهش خطاها 

کمک بسیاری را خواهد کرد. 
2-مدیریت 

اش��تباه بزرگ کارآفرین ها این اس��ت که خود را کامال واجد ش��رایط 
مدیری��ت تلقی می کنند. با ای��ن حال کارآفرین��ی و مدیریت اگرچه با 
یکدیگ��ر ارتباط نزدیک��ی را دارند، با این حال نباید آن دو را یکی تلقی 
کرد. درواقع ش��ما ممکن است به علت دانش فنی خود، موفق به ایجاد 
یک کسب وکار شوید. با این حال مدیریت، نیازمند دانش و مهارت های 
جداگانه ای است. به همین خاطر نیز باید از همان ابتدا برای تقویت این 
امر، تالش جدی ای را داش��ته باش��ید. در این رابطه بسیاری از بزرگان، 
کار در یک ش��رکت برای ارتباط گرفتن با بهترین مدیران را در دستور 
کار خ��ود قرار داده-اند که خود ش��یوه ای جذاب و کامال کاربردی برای 
یادگیری اس��ت. علت این امر به این خاطر اس��ت ک��ه صرفا یادگیری 
تئ��وری مالک نبوده و الزم اس��ت تا توان اجرایی ک��ردن آن در دنیای 
واقعی را نیز داش��ته باشید. در این رابطه توجه داشته باشید که همواره 
اقدام��ات و روش های جدیدی ب��رای این امر ارائه می ش��ود. به همین 
خاطر یک مدیر نباید به دنبال اصول و ش��یوه رفتاری کامال مش��خص 

و ثابتی باشد.  
3-استخدام 

اس��تخدام نیز از دیگر مواردی اس��ت که یک مشکل همیشگی برای 

مدیران اس��ت. علت این امر به این خاطر اس��ت که تیم شرکت، بازوی 
اجرایی محس��وب ش��ده و موفقیت تنها از طریق آنها میسر خواهد بود. 
به همین خاطر انتخاب بهترین گزینه، یک مش��کل همیشگی محسوب 
می ش��ود. فرام��وش نکنید که یک اس��تخدام اش��تباه، ش��ما را درگیر 
هزینه ه��ای زی��اد و زمان از دس��ت رفته خواهد کرد ک��ه در دنیای به 
ش��دت رقابتی حال حاضر، خود یک شکس��ت واقعی محسوب می شود. 
در این رابطه این امر که اس��تانداردهای درستی را برای استخدام افراد 
تعیین کرده و بهترین ش��یوه برای آزمایش آنها داش��ته باش��ید، کامال 
ضروری خواهد بود. در نهایت الزم اس��ت تا به عامل انگیزه بیش��ترین 
توج��ه را نش��ان دهید. عل��ت این امر به این خاطر اس��ت که فردی که 
تمایل برای پیش��رفت داشته باشد، در مدت زمانی کم به سطحی حتی 
فراتر از یک حرفه ای دس��ت پیدا خواهد کرد. این امر در حالی است که 
ش��ما هزینه به مراتب کمتری را برای استخدام آن متحمل شده اید. در 
نهایت یک سیس��تم آموزشی کارآمد باید در شرکت وجود داشته باشد 
تا سطح دانش و تجربه تیم به صورت همیشگی، افزایش پیدا کند. این 
امر نیاز به اس��تخدام های جدید برای افزایش سطح توانایی ها را کاهش 
خواهد داد. مزیت بزرگ این امر این اس��ت ک��ه افراد امکان هماهنگی 
کام��ل با یکدیگر را پیدا خواهند کرد، ب��ا این حال در صورتی که دائما 
تغییراتی را در تیم ایجاد کنید، بدون شک وفق گرفتن افراد با یکدیگر 
سخت خواهد ش��د که خود در راندمان کاری تاثیر منفی خود را نشان 

خواهد داد. 
۴-منابع 

اش��تباه بزرگ بس��یاری از کارآفرین ها این است که منابع را فقط در 
پول خالصه می کنند. این امر در حالی است که تمامی امکانات شرکت 
در این دس��ته قرار خواهن��د گرفت که داده ها از جمل��ه مهم ترین آنها 
هستند. در این رابطه این امر که یک سیستم مناسب برای جمع آوری، 

تحلیل و نگهداری آنها داش��ته باشید، خود یک معضل بزرگ محسوب 
می شود. فراموش نکنید که اگر این سیستم را از همان ابتدای کار خود 
ایجاد نکنید، بس��یاری از اطالعات و فرصت های ارزشمند برای شروعی 
درخشان را که نیاز هر برند نوپایی است، از دست خواهید داد. در نهایت 
این امر که چگونه بهترین اس��تفاده را از منابع داش��ته باش��ید، از دیگر 
مواردی اس��ت که مدیران باید بهترین تصمی��م ممکن را در این رابطه 
اتخ��اذ کنند. به همین خاطر نیز این امر از جمله رایج ترین دغدغه های 

کارآفرین ها محسوب می شود. 
5-فرهنگ سازمانی

این امر که در شرکت چه قوانین و اصولی وجود داشته باشد، آخرین 
گزینه این لیس��ت محس��وب می-ش��ود. درواقع فرهنگ ش��رکت یک 
اس��تراتژی نیس��ت که بتوانید آن را دائما تغییر دهید. به همین خاطر 
باید به دنبال قوانینی کاربردی و مناسب برای خود باشید. اشتباه بزرگ 
بسیاری از افراد این است که از فرهنگ سازمانی شرکت ها دیگر استفاده 
می کنند. اگرچه الهام گرفتن و اس��تفاده از برخی نکات مناسب، اقدامی 
هوش��مندانه محس��وب می شود، با این حال الزم اس��ت تا توجه داشته 
باشید که فرهنگ هر شرکت، کامال با توجه به شرایط و نیاز آنها تعیین 
می ش��ود. بدون شک هیچ ش��رکتی درست مش��ابه دیگری نبوده و به 
همین خاطر این اقدام اشتباهی کامال بزرگ خواهد بود. به همین خاطر 
نیز الزم اس��ت تا زمان کافی برای ایجاد یک فرهنگ س��ازمانی مناسب 
را اختص��اص دهید. در نهایت فراموش نکنید که فرهنگ ش��رکت، باید 
مطابق خواس��ت شما ش��کل گیرد. درواقع در صورتی که در این رابطه 
دیر اقدام کنید، فرهنگ شرکت ممکن است به هر صورتی شکل گرفته 
باش��د و تحت این شرایط تغییر آن خود یک مشکل تقریبا حل نشدنی 

خواهد بود. 
businesscollective :منبع

دغدغه های همیشگی کارآفرین ها

به قلم: دیوید چاپمن نویسنده حوزه کارآفرینی و موفقیت
مترجم: امیر آل علی
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بررسی نکات مدیریتی ورزش فوتبال 

در یک پادکست، با موضوع بسیار جالبی برخورد کردم. گوینده عنوان کرده بود که از هر چیزی می توان درس های 
مهمی را برای کس��ب وکار آموخت. از میان تمامی مثال-های وی، ورزش فوتبال برای من جذابیت خاصی را به علت 
عالقه ش��خصی به این حوزه، دربرداش��ت. همین امر نیز باعث ش��د تا در این رابطه تحقیق کرده و از یک مثال ساده، 
یک مقاله را ایجاد کنم. در ادامه به بررسی پنج یافته خود در رابطه با نکات مدیریتی ورزش فوتبال؛ خواهم پرداخت. 

1-تمرکز برای 9۰ دقیقه بازی
یک بازیکن، باید در تمام دقایق بازی عملکرد خوبی را داش��ته باش��د تا به عنوان س��تاره زمینه معرفی شود. درواقع 
شما نمی توانید تنها ۱0 دقیقه اول را عالی بازی کرده و در دقایق بعد عمال ناکارآمد ظاهر شوید. همین امر نیز ضرورت 
مدیریت انرژی و تمرکز را افزایش می دهد. برای مثال نمی توان انتظار داشت که یک مهاجم، تمام مدت بازی را بدود، 
این امر خس��تگی بیش از حد را برای وی به همراه داش��ته و میزان اش��تباه او را نیز افزایش خواهد داد. همچنین این 
ام��ر ک��ه تنها بر روی نقش خود تمرکز کنید، راز موفقیت خواهد بود. برای مثال دلیلی وجود ندارد که یک مهاجم، در 
کار دفاع ش��رکت کند. این امر باعث خواهد ش��د تا فرصت برای گلزنی و ضدحمله عمال نابود شود. این امر در رابطه با 
کسب وکارها نیز صادق است. افراد باید به نحوی برنامه ریزی کنند که در طول روز، عملکرد خوب خود را حفظ کرده 
و تمرین کافی برای حفظ س��طح و یا افزایش آن داش��ته باش��ند. همچنین این امر که تنها بر روی کار و وظایف خود 

تمرکز کنید، امکان کار تیمی و درخشش در حوزه خود را فراهم خواهد کرد. 
2-استراحت و بازبینی سیستم در زمان استراحت بین دو نیمه 

۹0 دقیقه بازی فوتبال به دو 4۵ دقیقه تقسیم شده و میان آن ۱۵ دقیقه وقت استراحت وجود دارد. این امر فرصت 
را برای اس��تراحت و بازبینی سیس��تم و عملکرد افراد فراهم می آورد. اگرچه برخی تصور می کنند که این استراحت به 
س��رد شدن بازیکنان منجر خواهد ش��د، با این حال واقعیت این است که کیفیت بازی در صورتی که ۹0 دقیقه پشت 
سر هم باشد، افت شدید را پیدا کرده و عدم امکان برای صحبت با بازیکنان و تحلیل عملکردها، زیبایی این ورزش را 
کاهش خواهد داد. در زمینه کاری نیز افراد در برنامه روزانه خود باید یک استراحت بزرگ را تعیین کنند. برای مثال 
زمان ناهار می تواند گزینه انتخابی ش��ما باشد. اگرچه برخی از افراد توصیه می کنند تا استراحت های کوتاه و متعددی 
را داشته باشید، با این حال این امر تمرکز شما را به شدت تخریب خواهد کرد. به همین خاطر نیز توصیه می شود تا 
برای چند س��اعت فعالیت و تالش کرده و یک اس��تراحت مناس��ب پس از آن را داشته باشید، با این حال شما از زمان 
استراحت خود باید بیشترین استفاده را ببرید. به همین خاطر از بازبینی برنامه کاری، عملکرد و اقدامات غافل نشوید. 
در این رابطه حتی می توان به عملکرد خود امتیازی داده و به دنبال راهکارهای برای بهبود آن باشید. اگرچه می توان 
برای این امر از فرد دیگری به عنوان مربی خود اس��تفاده کرد، با این حال هیچ فردی بهتر از خودتان، آگاهی کافی را 
در این رابطه نخواهد داشت. بدون شک با انجام این کار، در مدت زمانی کوتاه، شاهد رشد چشمگیر خود خواهید بود. 
در نهایت درس��ت به مانند یک بازیکن که در تالش اس��ت تا ضعف های خود را در تمرینات بهبود بخشد، الزم است تا 

نقاط ضعف خود را یادداشت کرده و در روزهای تعطیل، اقدام به تقویت آن کنید.
3-تنها یک توپ در هر بازی وجود دارد 

در فوتبال به مانند هر ورزش دیگری، تنها یک توپ وجود دارد که هدف اصلی هر تیم به دست آوردن آن برای به 
ثمر رساندن گل و بردن بازی است. درواقع اگر تعداد توپ-ها را افزایش دهید، تمرکز بازیکنان کامال نابود خواهد شد. 
حال اگر توپ را به عنوان هدف اصلی تلقی کنیم، شما در این زمان مشخص، تنها باید بر روی یک هدف تمرکز کنید. 
این امر در حالی اس��ت که بس��یاری از افراد انجام همزمان چندکار را یک مزیت تلقی می کنند، با این حال در صورتی 
که بخواهید عملکردی عالی را داشته و کار خود را به بهترین نحوه ممکن انجام دهید، حتی انجام یک کار ساده دیگر 
نیز غیرممکن خواهد بود. اگرچه برای این موضوع برخی از افراد مثال اقداماتی نظیر رانندگی را می-زنند که در حین 
آن می توان به تماس های خود نیز پاسخ داد و یا یک کتاب صوتی را گوش کرد، با این حال واقعیت این است که این 
امر تنها در رابطه با رانندگان معمولی بوده و شما هیچ گاه در مسابقات حرفه ای، شاهد انجام چنین اقداماتی نخواهید 
بود. به همین خاطر برای عملکردی درخشان، تنها بر روی یک هدف تمرکز کنید. در نهایت فراموش نکنید که هیچ گاه 
نباید ناامید ش��د. درواقع در بازی فوتبال تیمی که یک نیمه را باخته باش��د، حتی تا آخرین دقایق نیز برای برد تالش 
خواهد کرد. مثال متعددی را می توان از بازی هایی زد که نتایج آنها کامال عوض شده است. به همین خاطر در صورتی 
که رس��یدن به هدف مطابق انتظار ش��ما پیش نرفت، نباید دست از تالش بردارید. فراموش نکنید که با یک تغییر در 

شیوه کار خود، می توان نتایج را کامال دگرگون ساخت. 
۴-کار تیمی همه چیز است 

فوتب��ال ی��ک ورزش فردی نبوده و از ۱۱ بازیکن در هر تیم برخوردار اس��ت. علت اصلی ای��ن امر که این ورزش را 
می توان مثال خوبی برای کسب وکارها دانست نیز ناشی از همین تیمی بودن آن است. درواقع هیچ بازی ای بدون کار 
تیمی مناسب، به موفقیت منجر نخواهد شد. در این رابطه اگرچه حضور بازیکنان بزرگ و توانا مهم است، با این حال 
در صورتی که هماهنگی الزم در میان آنها وجود نداش��ته باش��د، وجودشان همراه با نتیجه مورد انتظار نخواهد بود. به 
همین خاطر در شرکت نیز شما باید با تمامی افراد تیم، هماهنگی کافی را داشته و فردی کامال تیم گرا باشید. این امر 
باعث خواهد ش��د تا در صورت حضور در یک ش��رکت دیگر، همچنان بتوانید عملکرد خوبی را از خود نشان داده و در 
کمترین زمان ممکن با سایرین هماهنگ شوید. بدون شک محبوب ترین کارمند در نگاه مربیان نیز فردی خواهد بود 
که بیشترین هماهنگی را با سایرین دارد. درواقع کار تیمی برگ اصلی برنده شدن محسوب می شود. ممکن است شما 
در مقایسه با سایر برندهای خود، عمال از افراد باتجربه، امکانات، شهرت و سایر عواملی که به عنوان نیازهای موفقیت 
تلقی می ش��ود، برخوردار نباش��ید، با این حال با کار تیمی تمامی این ضعف ها قابل رفع خواهد بود. مثال بارز این امر 
را می توان تیم لسترس��یتی دانست که در سال 20۱۶ در سخت ترین لیگ جهان که بیشترین تعداد تیم های مطرح را 

دارد موفق شد تا با اختالف چشمگیر، به عنوان قهرمانی لیگ انگلستان دست پیدا کند. 
5-سطحی نگری عامل نابودی است

این امر که تنها به دنبال ایجاد یک سیستم برای بازی خود بدون توجه به همه جوانب تاثیرگذار باشید، بدون شک 
ش��انس موفقیت ش��ما بسیار پایین خواهد بود. درواقع اگرچه همواره شانس نیز وجود دارد، با این حال هیچ تیمی که 
خواهان موفقیت است، خود را دلخوش به آن نخواهد کرد. برای مثال یک سیستم کارآمد از اقداماتی نظیر آنالیز شیوه 
بازی حریف، بررسی وضعیت آمادگی بازیکنان، بررسی وضعیت آب وهوایی محل برگزاری بازی و... به دست می آید. به 
همین خاطر نیز بهترین مربیان، همواره چندین عامل را در نظر گرفته و تنها به امید یک برنامه وارد مسابقه نمی شوند. 
این امر در رابطه کسب وکارها نیز صادق بوده و افراد برای تصمیمات خود باید نگاهی همه جانبه داشته باشند. در غیر 
این صورت بهترین تصمیم و عملکرد ممکن را نخواهند داشت. همچنین الزم است تا همواره بدترین و بهترین حالت 
ممکن را در نظر گرفته و چند برنامه متفاوت برای ش��رایط خاص داش��ته باش��ید. علت این امر به این خاطر است که 

همواره این احتمال وجود دارد که همه چیز مطابق انتظار شما جلو نرود. 
businesscollective :منبع
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در مطالب گذش��ته به ۱۹ عادت روزانه افراد موفق اشاره کردیم 
و حال به ادامه آنها می پردازیم.

2۰-لیستی از اهدافی که منجر به پیشرفت شما 
می شود، تهیه کنید 

)Beam ویوکا هالیالکر موسس برند(
برای موفقیت ش��ما به دستاوردهای مثبتی در زندگی خود نیاز 
خواهید داش��ت. در این رابطه اف��راد تصور می کنند که تنها کافی 
است تا در زمینه کاری خود پیشرفت کنند. این امر در حالی است 
که ش��ما برای موفقیت و قرار گرفتن در س��طح های باالتر، نیاز به 
مهارت های غیرمس��تقیم نیز داش��ته و در ای��ن رابطه برنامه ریزی 
برای رس��یدن به هر یک کامال ضروری اس��ت. برای مثال ممکن 
اس��ت آموختن یک زبان جدید، اگرچه در حال حاضر بدون فایده 
به نظر برس��د، با این حال این امر زمینه رش��د ش��ما را در آینده 
فراه��م خواهد کرد. ب��ه همین خاطر برنامه ریزی های ش��ما صرفا 
نباید برای وضعیت موجود باشد. در این رابطه توجه داشته باشید 
که نوشتن تمامی موارد، به شما کمک خواهد کرد تا بهترین زمان 
برای پرداختن به هر یک را بیابید. در نهایت از نشان دادن اهداف 
خود به افراد خبره غافل نشده و تصور نکنید که انتخاب های شما، 

همواره بهترین گزینه های موجود محسوب می شوند. 

21-هنگام مکالمه قدم بزنید 
)VNYL نیک آالتا موسس برند(

بدون شک نشس��تن های طوالنی برای سالمت شما کامال مضر 
خواهد بود. به همین خاطر نیز ضروری است تا از هر فرصتی برای 
رفع آن اس��تفاده کنید. از جمله راهکارها در این زمینه این است 
که در هنگام برقراری تماس های خود، صندلی را ترک کرده و در 
دفتر کار قدم بزنید. جالب است بدانید که امروزه اثبات شده است 

که قدم زدن برای افزایش خالقیت کامال مفید است. 
22-هر روز یک اتفاق شگفت انگیز و جدید را برای 

خود خلق کنید 
)Sensel ایال روزنبرگ موسس برند(

روزمرگی بدون ش��ک بدترین اتفاقی اس��ت ک��ه برای یک فرد 
می  توان��د رخ دهد. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا برای رفع آن 
برنامه ای داشته باشید. در این رابطه این امر که هر روز یک اتفاق 
جدی��د را برای خود ایجاد کنید، به بهبود این امر کمک ش��ایانی 
را خواهد کرد. در این رابطه الزم اس��ت تا توجه داش��ته باشید که 
قدرت ذهن بس��یار باال بوده و به همین خاط��ر می توان از طریق 
تلقین، ضرورت خلق اتفاقات جدید را از میان برداشت. با این حال 

این امر نیازمند تمرین کافی برای باورپذیر بودن است. 
23-روز خود را با مدیتیشن آغاز کنید 

)koio جوهانس کوود موسس برند(
مدیتیش��ن از جمله روش های مراقبت در راستای تسلط بیشتر 

ب��ر روی قدرت ذهن اس��ت. در این رابطه جالب اس��ت بدانید که 
بس��یاری از افراد موفق از آن استفاده می کنند، با این حال صبح  ها 
بهترین زمان برای انجام تمارین آن است. به همین خاطر نیز الزم 
اس��ت تا حداقل ۱۵ دقیقه را به این ورزش مفید اختصاص دهید. 
خوش��بختانه امروزه به لطف دنیای اینترنت، آموزش آن به صورت 
کامال آنالین میس��ر ش��ده و به همین خاطر ش��ما از همین امروز 

می توانید به مدیتیشن بپردازید. 
2۴-یک پارک را به عنوان پاتوق خود انتخاب کنید 

)Frank And Oak ایتان سونگ موسس برند(
ش��ما به حداقل روزی نیم س��اعت پیاده روی برای حفظ سالمت 
جس��مانی خود نیاز خواهید داش��ت. در این رابطه شما هر مکانی را 
می توانی��د انتخ��اب کنید، با این حال در صورتی که قصد به دس��ت 
آوردن چند هدف با یک اقدام خود را دارید، توصیه می ش��ود تا یک 
پ��ارک را ب��رای این اقدام انتخاب کنید. وجود ه��وای پاک، به بهبود 
عملکرد مغز کمک کرده و فرصت را برای فکر کردن فراهم می آورد. 
نتایج آمارها نیز حاکی از آن اس��ت که اف��راد در هنگام قدم زدن در 
پارک، اگر به موضوعی فکر کنند به پاسخ های جامع تری دست پیدا 
خواهند کرد که خود تاثیر مثبت آن را به خوبی نشان می دهد، با این 
حال الزم است تا نزدیک ترین پارک به محل کار خود را انتخاب کنید 

تا این امر در زمان ناهار، به سادگی قابل انجام باشد. 
ادامه دارد ...
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