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عرضه اولیه ۲۰ میلیون 
اسناد خزانه اسالمی

اوراق اســناد خزانه اسالمی با سررسید انتهای تیر ۱۳۹۹ امروز عرضه اولیه می شود. تمام افراد حقیقی یا حقوقی 
می توانند با در اختیار داشتن کد معامالتِی فعال برای خرید این اسناد اقدام کنند. به گزارش ایسنا، امروز )چهارشنبه( 
اوراق اسناد خزانه اسالمی با سررسید ۳۰ تیر ماه سال ۱۳۹۹ در نماد »اخزا ۸۰۲۱« برای اولین بار در بازار ابزارهای 
نوین مالی گشایش می یابد. قیمت پایانی این اوراق میانگین موزون معامالت روزانه اوراق در روز گشایش خواهد بود. 
این اوراق با نام و قابل معامله در فرابورس است. ارزش اسمی هر ورقه از این اوراق ۱۰۰ هزار تومان است و تعداد کل 
آن ۲۰ میلیون اســت. همچنین ناشر این اوراق وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی 
ایران است. حداقل حجم هر سفارش یک ورق است و تمام افراد حقیقی یا حقوقی می توانند با در اختیار داشتن کد...

تولید ۲۱ میلیارد دالری محصوالت معدنی

 اولویت وزارت صمت فعال سازی معادن 
کوچک است
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معاون سازمان امور مالیاتی مطرح کرد

انتقاد از معافیت های مالیاتی ۴۰درصد اقتصاد کشور

کسب وکار دانشجویی بار اشتغال را از دوش کشور برمی دارد

پژوهش  بازاریابی ساده تر با فناوری هوش مصنوعی

چرا کمپین های بازاریابی شکست می خورند؟

آینده بازاریابی محتوایی در دهه بعدی و ترندهای برتر آن

چرا ثروتمند نیستیم: بررسی ۲۲ دلیل رایج

5 درس از کودکان کارآفرینی که بیشتر از شما پول درمی آورند

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

 اجبار فیس بوک و واتس اپ برای
ارائه اطالعات پیام های کدگذاری شده 

به دولت بریتانیا

بازار اوراق تسهیالت خرید مسکن تحت تاثیر رکود بازار با افت 
شدید قیمت مواجه شده و در حال ورود به کانال ۲۰ هزار تومانی 
است. به گزارش خبرنگار مهر، بازار اوراق تسهیالت خرید مسکن 

تحت تاثیر رکود بازار با افت شدید قیمت مواجه شده 
و در حال ورود به کانال ۲۰ هزار تومانی است...

اوراق تسهیالت مسکن در آستانه 
ورود به کانال ۲۰ هزار تومان

یادداشت
 ارزش های نمادین

یک سیاست

در روز آغازیــن مــاه مهر، 
در جلســه کمیتــه هماهنگی 
و نظــارت بــر اجــرای قانون 
حمایت از حقــوق افراد دارای 
معلولیــت با حضور معاون اول 
نمایندگان  رئیس جمهــوری، 
پیشنهاد  معلولیت  دارای  افراد 
دادند که منابع حاصل از قطع 
یارانــه نقدی اقشــار پردرآمد 
برای اجــرای این قانون صرف 
شــود کــه مــورد اســتقبال 
اینجانب  و  جهانگیری  اسحاق 
در  قباًل هــم  قــرار گرفــت؛ 
دســتورالعمل این را پیشنهاد 
داده بودم. چرا این پیشــنهاد 

می تواند مهم باشد؟
جوامع جدید که با چالش ها 
و انواع نیروها و مســائل گریز 
از مرکز و عوامل تضعیف کننده 
مواجه  اجتماعی  همبســتگی 
هســتند، ایــن نیاز بــه طور 
برای  که  دارد  وجود  اساســی 
تحقــق اهــداف مــورد قبول 
نمادهای  و  معانــی  ایجــاد  و 
مشــترک که مبنای انســجام 
مواجهه  و  هســتند  اجتماعی 
با نیروهــای واگرا و مروج نفع 
شخصی، بتوان بسیج اجتماعی 
ایجــاد کرد. مهم  و همگرایی 

اهداف  این  که  نیست 
3چقدر بزرگ باشند و...
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چهارشنبه
۱۰  مهر
۱398
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مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران ضمن تشریح آخرین وضعیت میزان 
بارندگی و ذخیره سدهای پنج گانه تهران، از تامین 5۰درصد آب شرب تهران از منابع 

زیرزمینی خبر داد.
به گزارش ایســنا، محمدرضــا بختیاری در دومیــن روز از پانزدهمین نمایشــگاه 
بین المللی آب و فاضالب با اشاره به رشد مصرف آب در استان تهران در تابستان سال 
جاری اظهار داشــت: افزایش میزان مصرف به دلیل افزایش دما، تداوم روزهای گرم و 

وجود انگاره غلط بین مردم که امسال بحران آب وجود ندارد، بوده است.
میزان بارندگی و ذخیره سدهای تهران

وی در ادامه در مورد آخرین وضعیت بارندگی و ذخیره ســدهای تهران توضیح داد: 
میزان بارندگی تهران در ســال آبی گذشته ۳۸٧میلی متر بوده در حالی که این میزان 
در مدت مشابه سال قبلش ۲٤۱میلی متر بوده است. در حال حاضر نیز ذخیره سدهای 
پنج گانه تهران ۹۲۰میلیون مترمکعب است درحالی که این میزان در مدت مشابه سال 

قبل ٦5۰میلیون مترمکعب بوده است.
تهرانی ها رکورد مصرف آب را زدند

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران 
در ادامه با اشاره به میزان مصرف آب در تهران در 
تابستان ســال جاری اظهار داشت: امسال رکورد 
مصرف آب بــا روزانه ۳.٧میلیــون مترمکعب در 
تهران زده شــد که در تاریخ مصرف آب شــرب 

تهران بی سابقه بود.
بختیاری با بیان اینکه میزان مصرف آب امسال 
در تهران ٤.5درصد نســبت به سال قبل افزایش 
داشته اســت، اظهار داشت: این درحالی است که 
میزان افزایش مصرف هر سال بین دو تا دو و نیم 

درصد بود.
وی با بیان اینکه ۲۰درصد مصرف آب شــرب 
کشور در تهران رخ می دهد، گفت: میزان مصرف 
آب شــرب در تهران ۱.5 میلیارد مترمکعب و در 

کشور ٦.٧ میلیارد مترمکعب است.
وضعیت پروژه های آب و فاضالب استان 

تهران
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران 
در ادامه در مورد برنامه های این شــرکت توضیح 
داد: شرکت در شش ماه دوم سال ٤٧۰۰ میلیارد 

تومان پروژه کلنگ زنی می کند.
بختیاری ادامه داد: در این راســتا ۸5 کیلومتر 

رینگ جنوب تهران که از سد ماملو تا نزدیک پرند است کامل و توسط رئیس جمهوری 
افتتاح می شود. با بهره برداری آن همه مناطق جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب تهران 

به آب سد ماملو وصل می شوند.
تامین 5۰درصد آب شرب تهران از منابع زیرزمینی

وی با بیان اینکه از ۱.5میلیارد مترمکعب آب شرب تهران، ٧5۰ میلیون مترمکعب از 
منابع آب زیرزمینی تامین می شود، اظهار داشت: این در حالی است که همه دشت های 

تهران ممنوعه یا ممنوعه بحرانی هستند.
آخرین وضعیت طرح رینگ تهران

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان تهران با اشاره به طرح رینگ تهران گفت: 
اجرای این طرح به دلیل هماهنگی هایی که الزم دارد بســیار زمانبر اســت، اما رینگ 
در حــال تکمیل اســت. این رینگ قبال فقط نقاط بحرانــی را دربر می گرفت اما مورد 

بازنگری قرار گرفت و همه نقاط را دربر می گیرد. ٧۰درصد بودجه آن توسط شرکت و 
۳۰درصد توســط منابع دولتی تامین می شود. برای تکمیل آن به ۱5۰۰میلیارد تومان 

بودجه نیاز است.
بختیاری با بیان اینکه طرح جامع آب تهران در آســتانه نهایی شــدن است، توضیح 
داد: اســتان تهــران حدود یک میلیــارد و ۲۲میلیون مترمکعب آب ســطحی دارد و 

برنامه ریزی ها به سمتی می رود که همه مناطق تهران از آب سطحی استفاده کنند.
آخرین وضعیت طرح فاضالب تهران

وی در ادامه با بیان اینکه طرح فاضالب شهر تهران ٧5درصد پیشرفت داشته است، 
افزود: این در حالی اســت که تصفیه خانه شهر تهران ٤5درصد پیشرفت داشته و بین 
شــبکه و تصفیه خانه تناســب وجود ندارد که این تناســب تا پایان سال آینده برقرار 

می شود.
به گفته مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان تهــران تصفیه خانه فیروزبهرام و 

شهرک غرب به مدار خواهند آمد.
بختیاری با تاکید بــر اینکه طرح های فاضالب 
استان تهران با عقب ماندگی رو به رو است، گفت: 
ظرف چند ماه اخیر ســعی شده این عقب ماندگی 
جبران شــود و شــش تصفیه خانه به بهره برداری 
خواهد رســید. به طور کلی ظرف پنج سال آینده 
۱۰۰درصد شــبکه فاضالب و تصفیه خانه استان 

تهران اجرا می شود.
وجود مخازن اضطراری در 3۷۰ نقطه تهران

وی با بیان اینکــه در ۳٧۰ نقطه تهران مخازن 
اضطراری آب وجود دارد، اظهار داشت: پیش بینی 
می شــود در زمان وقوع زلزله در تهران شبکه آب 
تهران به دلیل فرســودگی از مدار خارج شود به 
همین دلیل مخازنی تعبیه شــده است که در آن 
شرایط وارد مدار خواهند شد. ظرفیت این مخازن 
بین 5۰ هزار تا ۱۰۰ هزار لیتر اســت و نیاز مردم 

را بین سه تا ۱۰ روز برطرف خواهد کرد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران 
ادامــه داد: ظرف یک تا دو مــاه آینده کار اجرای 
۳۰ مخزن آغاز شده و ظرف پنج سال آینده امور 

مربوط به ۳٧5 مخازن تمام خواهد شد.
آب تهران آلودگی ندارد

بختیــاری در ادامه با تاکید بر اینکه آب شــهر 
تهران کامال سالم بوده و در هیچ نقطه ای آلودگی 
ندارد، اظهار داشــت: ممکن اســت میزان نیترات در برخی نقاط باال باشد، اما آسیبی 
نمی رساند. همچنین باید گفت که هیچ دستگاه تصفیه ای وجود ندارد که میزان نیترات 
را کاهــش دهد. برای کاهش میزان نیترات آب ســرد را با آب چاه مخلوط می کنیم و 

امسال تزریق مستقیم آب چاه به شبکه ممنوع شد.
حذف یک میلیون قبض کاغذی آب تا پایان سال

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان تهران با اشاره به حذف قبوض کاغذی آب، 
اظهار داشــت: حذف این قبوض از حذف قبوض برق ســخت تر است، زیرا آب انشعاب 
دارد به طور کلی یک میلیون و ۸۰۰ هزار انشعاب داریم در حالی که 5میلیون و ۳۰۰ 

هزار آحاد وجود دارد.
وی ادامه داد: اما با توجه به تکلیف وزارت نیرو، پیش بینی می شود تا پایان سال یک 

میلیون قبض کاغذی آب و تا پایان دولت همه قبوض کاغذی آب حذف شود.

آخرین وضعیت ذخیره سدهای تهران

تامین 5۰درصد آب شرب تهران از منابع زیرزمینی
بهبود قیمت نفت در واکنش به خبر سقوط تولیدکنندگان بزرگ

قیمت های نفت روز سه شــنبه در پی گزارش هایی که از کاهش عرضه تولیدکنندگان بزرگ جهان در سه ماهه 
ســوم امسال خبر داد، بهبود یافت با این حال اعالم ازسرگیری تولید عربستان سعودی، رشد قیمت ها را محدود 

کرد.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت 5۱ سنت یا ۰.۸٦درصد افزایش یافت و به 5۹ دالر و ٧٦ سنت 

در هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی وســت تگزاس اینترمدیت 5۲ ســنت یا ۰.۹٦درصد افزایش یافت و به 5٤ دالر و 5۹ سنت 

در هر بشکه رسید.
شــاخص های قیمت نفت تحت تاثیر کندی رشــد اقتصاد جهانی و جنگ تجاری آمریکا و چین، روز دوشــنبه 

بزرگترین کاهش سه ماهه را ثبت کردند.
به گفته جفری هالی، تحلیلگر ارشــد شرکت OANDA در ســنگاپور، هرگونه افزایش قیمت نفت با حضور 
فروشندگان متعدد روبه رو خواهد شد زیرا کندی رشد اقتصاد جهانی و بهبود تولید نفت عربستان سعودی عوامل 

دیگر را تحت الشعاع قرار داده است.
طبق نظرسنجی رویترز، قیمت های نفت احتماال ثابت خواهند ماند و میانگین قیمت نفت برنت امسال ٦5 دالر 

و ۱۹ سنت و وست تگزاس اینترمدیت 5٧ دالر و ۹٦ سنت در هر بشکه خواهد بود.
میانگین قیمت نفت برنت از ابتدای امســال تاکنون ٦٤ دالر و ٧۲ ســنت و وست تگزاس اینترمدیت 5۸ دالر 

و ۱۳ سنت بوده است.
مدیر بازوی بازرگانی آرامکو روز دوشنبه اعالم کرد شرکت نفتی دولتی آرامکوی سعودی تولید کامل نفت خود 
را احیا کرده و ظرفیتش را به سطح پیش از حمالت هوایی به تاسیساتش در ۱٤ سپتامبر رسانده است. عربستان 

سعودی در اوت حدود ۹.٧۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد.
با این حال نظرســنجی رویترز نشــان داد تولید نفت اوپک که متشکل از ۱٤ کشور است، در سپتامبر به ۲۸.۹ 
میلیون بشکه در روز رسید که ٧5۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با اوت کاهش داشت و پایین ترین تولید ماهانه 

از سال ۲۰۱۱ به این طرف بود.
تولید آمریکا و روســیه که دو تولیدکننده بزرگ نفت جهان هســتند در ژوئیه و سپتامبر کاهش داشت. تولید 
نفت روسیه در فاصله اول تا ۲۹ سپتامبر به ۱۱.۲٤ میلیون بشکه در روز رسید که همچنان باالتر از سهمیه تولید 

این کشور تحت توافق محدودیت عرضه اوپک پالس است.
اداره اطالعات انرژی آمریکا نیز اعالم کرد تولید نفت خام آمریکا در ژوئیه به دلیل کاهش تولید فراساحلی در 
خلیج مکزیکو، ۲٧٦ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد و به ۱۱.۸۱میلیون بشکه در روز رسید. تولید نفت آمریکا 

در آوریل به پیک ۱۲.۱۲ میلیون بشکه در روز صعود کرده بود.
براســاس گزارش رویترز، نظرسنجی مقدماتی نشان داده است که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته ۱.۱ 

میلیون بشکه رشد کرده است.

محمد شریعتمداری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۲



بازار اوراق تســهیالت خرید مسکن تحت تاثیر رکود بازار با افت شدید 
قیمت مواجه شده و در حال ورود به کانال ۲۰ هزار تومانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار اوراق تســهیالت خرید مســکن تحت 
تاثیر رکود بازار با افت شدید قیمت مواجه شده و در حال ورود به کانال 
۲۰ هزار تومانی اســت. کاهش تعداد مبایعه نامه ها، در کاهش تقاضای 
دریافت تســهیالت مســکن نیز مؤثر بوده است. به گونه ای که به دلیل 
کاهش تقاضای وام مســکن، اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن 
نیــز در بازار فرابورس با کاهش تقاضا و درنتیجه با افت شــدید قیمت 

روبه رو شده است.
ارزانترین برگه های تسهیالت مسکن

هر برگه اوراق تســهیالت مسکن صادره در مهرماه ۹٦ )تسه ۹٦۰٧( به 
۳۳ هزار و ۸٧۰ تومان رسیده و امروز تنها 5٤ فقره معامله این برگه ها ثبت 
شده است که در جریان این معامالت، ۹۲۹ برگه از این نماد معامالتی به 
فروش رفته است. هرچند که اتمام تاریخ اعتبار این نماد معامالتی در پایان 
ماه جاری، می تواند یکی از عوامل ارزان تر بودن آن نسبت به سایر نمادهای 
معامالتی اوراق تسهیالت مسکن باشد. اوراق تسهیالت مسکن صادره در 
آبان ۹٦ )تســه ۹٦۰۸( نیز در معامالت دیروز بازار سرمایه به ۳5 هزار و 
555 تومان رسیده است که تاریخ اعتبار این نماد معامالتی نیز در ماه آتی 
به اتمام می رسد، اما در معامالت دیروز فرابورس، ۹۱ فقره معامله از تسه 

۹۸۰۸ به ثبت رسید و ۸۹5 برگه فروخته شد.
۸ نماد معامالتی دیگر نیز در بازار سرمایه در بازه ۳٦ هزار تومان ۹ نماد 

معامالتی دیگر در بازه ۳٧ هزار تومان خرید و فروش شدند.

پُرفروش ترین نمادهای اوراق تسهیالت مسکن
پُرفروش ترین اوراق تســهیالت مسکن در معامالت روز گذشته به نماد 
معامالتی تســه ۹۸۰٦ )اوراق تسهیالت مســکن صادره در شهریور ۹۸( 
اختصاص داشــت که معموال در ابتدای هر مــاه، پُرتقاضاترین برگه ها، به 
اوراق صادره در همان ماه اختصاص دارد؛ به خصوص که با توجه به انتشار 
گمانه هایی در رســانه ها مبنی بر احتمال کاهش قیمت و تعداد معامالت 
مسکن در ماه های آتی، دارندگان حساب سپرده ممتاز بانک عامل بخش 
مسکن بالفاصله پس از دریافت اوراق خود در هر ماه، اقدام به فروش آنها 
در بازار می کنند که در نتیجه در ماه جاری شــاهد ورود حجم عظیمی از 

دارندگان اوراق تسهیالت مسکن شهریور ۹۸ هستیم.
نماد معامالتی مذکور )تســه ۹۸۰٦( در معامالت روز گذشته به قیمت 
۳۸ هزار و ٧۰۰ تومان کشــف قیمت شــد و ۳5 هزار و ۲۰۰ برگه از آن 
به فروش رســید. همچنین ۲ هزار و ۱٦5 فقره معامله ثبت شــد و یک 
میلیارد و ۳5۹ میلیون تومان ارزش بازار برای این نماد بود. در حال حاضر 
پُرفروش ترین برگه های اوراق تســهیالت مسکن پس از نماد تسه ۹۸۰٦ 
همچنان به نماد معامالتی تسه ۹۸۰5 )اوراق تسهیالت مسکن صادره در 
مرداد ۹۸( تعلق دارد که در معامالت روز دوشنبه ۸ مهر فرابورس، با کمی 
بیــش از ۳ هزار برگه جزو پُرفروش ترین ها میان نمادهای متعلق به اوراق 
تسهیالت مسکن بود. ضمن اینکه این نماد ۳۸٤ هزار ریال قیمت گذاری 
شــد و ۳۸٦ فقره معامله برای این نماد به ثبت رسید؛ مجموع ارزش بازار 
بــرای این نماد معامالتی، ۱۲۰ میلیون تومان بود که یکی از باارزش ترین 

نمادهای تسه در روز جاری محسوب می شود.

در معامالت دیروز ٦۱ هزار و ۲٧5 برگه حق تقدم تسهیالت مسکن به 
فروش رســید و مجموع ارزش ریالی آن حدودا ۲ میلیارد و ٤۰۰ میلیون 

تومان برآورد می شود.
افت ٤۱درصدی ارزش معامالت اوراق تسهیالت مسکن در شهریور ۹۸

گفتنی اســت در شــهریورماه امســال یک میلیون و ٤۰۰ هزار برگه 
تسهیالت مسکن فروخته شد که ارزش آن 55 میلیارد تومان بود. ارزش 
معامالت اوراق تسهیالت مسکن در شهریورماه امسال نسبت به ماه مشابه 

سال قبل از آن )شهریور ۹٧( کاهش ٤۱درصدی داشته است.
قیمت وام مسکن کاهش یافت

با توحه به اینکه میانگین قیمت اوراق تســهیالت مسکن در معامالت 
دیروز، ۳٦ هزار تومان برآورد شــد، بــرای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی 
خرید مســکن در تهران )تســهیالت فردی( متقاضی دریافت تسهیالت 
می بایست ۱٦۰ برگه به ارزش 5 میلیون و ٧٦۰ هزار تومان پرداخت کند.

همچنین متقاضیان دریافت تسهیالت ۱٤۰ میلیون تومانی خرید مسکن 
در تهران )زوجین( نیز می بایســت ۲٤۰ برگه به ارزش ۸ میلیون و ٦٤۰ 
هزار تومان برای خرید اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن بپردازند.

با توجه به اینکه متوســط قیمت مســکن در شــهریورماه در پایتخت 
براســاس اعالم دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، 
۱۲ میلیون و ۹٦۹ هزار تومان در هر متر مربع اعالم شــده، با وام مسکن 
زوجین می توان صرفا ۱۰.٧ متر از یک واحد مســکونی را خریداری کرد 
که این میزان وام تنها معادل ۱٧.۸درصد از هزینه یک واحد مسکونی ٦۰ 

متری را در تهران پوشش می دهد.

اوراق تسهیالت مسکن در آستانه ورود به کانال ۲۰ هزار تومان

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه دســتگاه های دولتی باید 
برای تولید و عرضه مســکن کارکنان خود زمیــن معرفی کنند، گفت 
به جــز وزارت دفاع که برای احــداث ۱۰۰هزار واحد بــا وزارت راه و 
شهرســازی تفاهم نامه امضا کرده، وزارتخانه هــای آموزش و پرورش و 
رفاه نیز مذاکــرات اولیه را برای این موضوع صــورت داده اند اما هنوز 
زمینــی معرفی نکرده اند. محمــود محمودزاده در گفت وگو با ایســنا، 
اظهار داشــت: وزارت راه و شهرســازی در راستای اجرای ماده ٦ قانون 
ســاماندهی به شــکل جدی آمادگی دارد در صورتی که دستگاه های 
دولتی زمین معرفی کنند طرح مســکن  اقســاطی کارکنان را اجرایی 
کنــد، اما تا امروز به جز وزارت دفــاع که زمین معرفی کرده و کارهای 
این وزارتخانه با جدیت دنبال می شود هیچ دستگاه دولتی دیگری وارد 
نشده است. البته وزارتخانه های آموزش و پرورش و رفاه نیز تمایل نشان 
داده اند و جلســاتی را به منظور عرضه مسکن اقساطی با مسئوالن این 
دو وزارتخانه برگزار کرده ایم اما در حد  مذاکرات اولیه اســت و تاکنون 
زمینی معرفی نکرده اند. وی افزود: تفاهم نامه ای که با وزارت دفاع امضا 
شده برای تامین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی است که امیدواریم این طرح 
با توجه به جلسات منظمی که در این خصوص برگزار می شود به عنوان 

نمونه قابل ارائه، شکل عملیاتی به خود بگیرد.
اجاره داری حرفه ای نیازمند اصالح آیین نامه

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درخصوص برنامه های 
وزارتخانه برای بازار اجاره گفت: بحث اجاره داری را در شــقوق مختلف 

در دســتور کار قرار داده ایم؛ از جمله اجــاره داری حرفه ای که عالوه بر 
بخش خصوصی، دولت نیز بتواند برای مدیریت بازار، ورود کند. البته در 
این برنامه، گروه های کم درآمد مدنظر هســتند. در این خصوص طرحی 
نوشته شــده اما برای اینکه بتوانیم آن را پیش ببریم باید مجوز قانونی 
برای اصالح آیین نامه صادر شود. اجاره داری حرفه ای قبال هم در قانون 

بوده اما نتایج مدنظر را به دنبال نداشت.
محمودزاده خاطرنشــان کــرد: در طرح های قبلی برای پنج ســال 
ســازنده باید اجاره می داد و بعد زمین به او واگذار می شد. این موضوع 
نمی توانســت در بازار اجــاره تعادل ایجاد کند. بــه همین منظور باید 
آیین نامــه را اصالح کنیم کــه اراضی برای همیشــه در اجاره بماند تا 

بتوانیم واحد ارزان قیمت تولید کنیم.
برنامه اقدام ملی آغاز شده است

معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی ادامــه  داد: در 
بخش مســکن چند کار عمده را برمبنای سیاست های کلی وزیر راه و 
شهرســازی دنبال می کنیم. در جریان برنامه اقدام ملی تولید و عرضه 
٤۰۰ هزار واحد مســکونی، فعالیت های اجرایی به تفکیک اســتان ها و  
شهرها مشــخص و آغاز شده اســت. همچنین جلسات هماهنگی بین 
دستگاه های مجری در وزارت راه و شهرسازی که می تواند منسجم کننده  

برنامه و محرک باشد برگزار می شود.
وی افزود: از سوی دیگر تفاهم نامه هایی را از جمله تفاهم نامه با بانک 
مســکن به امضا رساندیم؛  بدین  ترتیب کسانی که در صندوق پس انداز 

مســکن یکم ســپرده گذاری می کنند عالوه بر دریافت تسهیالت خرید 
می توانند در ســاخت واحد نیز به عنوان پیش خریدار مشــارکت کنند. 
این باعث می شــود قیمت تمام شده ســاخت و محصول نهایی ارزان تر 

تمام شود.
بخشی از نوسانات بازار مسکن با تعادل عرضه و تقاضا قابل 

مدیریت است
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه برای ســاماندهی صنعت 
ساختمان در حال انجام کار ریشه ای هستیم، گفت: جدا از متغیرهایی 
که بر صنعت ســاختمان تاثیر می گذارد شــاکله منسجم کننده در این 
صنعت وجود ندارد، لذا در نظر داریم مشــکالت صنعت ساختمان را به 

صورت ریشه ای حل کنیم.
محمودزاده تاکید کرد: بخش قابل توجهی از افزایش قیمت مســکن  
ناشــی از شرایط کالن اقتصادی اســت؛ زیرا به هر حال مسکن هم به 
عنــوان یک کاال مثل طال، خودرو و ارز خرید و فروش می شــود که به 
تالطم هایی در این حوزه می انجامد، اما بخشــی از نوســانات با تعادل 
عرضه و تقاضا قابل مدیریت اســت. کیفیت ســاختمان، بیمه یا عرضه 
براســاس نیاز بازار، مواردی است که باید به آن پرداخته شود. در حال 
حاضر واحدهای بسیاری ساخته شده که خارج از توان متقاضیان است، 
لذا  در این زمینه باید به بخش خصوصی مســیر بدهیم تا بتوانیم بازار 
را ســاماندهی کنیم. این مسائل در کوتاه مدت قابل انجام نیست و باید 

برای آن برنامه بلندمدت یا میان مدت تدوین شود.

دستگاه های دولتی برای مسکن اقساطی کارکنان زمین معرفی کنند

نگاه

آزادراه تهران-شمال و متروی هشتگرد به 
تابستان نرسید

در حالی که مســئوالن وزارت راه و شهرســازی، راه اندازی 
موقتــی آزادراه تهران-شــمال و افتتاح متروی شــهر جدید 
هشــتگرد در پایان تابستان امســال را وعده داده بودند، اما تا 

امروز از هیچ یک خبری نشده است.
به گــزارش خبرنــگار مهر، یک مردادماه امســال اســحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به همراه محمد اســالمی 
وزیر راه و شهرســازی و خیراهلل خادمی و حبیب اهلل طاهرخانی 
معاونــان وزیــر راه و مدیران عامل شــرکت های »ســاخت و 
توســعه زیربناهای حمل و نقل« و »عمران شهرهای جدید« از 
پروژه های عمرانی استان البرز شامل قطعه یک آزادراه تهران - 

شمال و متروی شهر جدید هشتگرد بازدید کردند.
در این بازدیدها، وزیر راه و شهرســازی و معاونان وی وعده 
دادنــد که آزادراه تهران – شــمال در پایان تابســتان زیر بار 
ترافیک رفته و متروی شــهر جدید هشــتگرد به بهره برداری 

می رسد.
وزیر راه: آزادراه تهران-شمال طبق برنامه زمانبندی در 

پایان تابستان بهره برداری می شود
محمد اسالمی در حاشــیه بازدید معاون اول رئیس جمهور 
از آزادراه تهران - شــمال اظهار داشــت: قطعه یک این آزادراه 
مطابق زمانبندی، در حال پیشــرفت اســت و تا پایان تابستان 
افتتاح می شود. آنچه در آزادراه تهران- شمال مهم است، خرید 
تجهیزات تونل ها به خصوص موتور جت فن تهویه است؛ چراکه 
بدون تهویه، امــکان افتتاح آزادراه وجود نــدارد؛ ضمن اینکه 
در مســیر تقاطع آزادراه با جاده چالــوس نیز تعدادی معارض 

داشتیم که تاکنون رفع شده است.
خادمی: بهره برداری از فاز نخست آزادراه تهران-شمال در 

اواخر تابستان
خیراهلل خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل نیز در این مراســم در جمــع خبرنگاران با تأکید 
بر اینکه امید اســت بتوانیم فاز نخست آزادراه تهران-شمال را 
در اواخر تابســتان ۹۸ بهره برداری کنیــم، گفت: پروژه آزادراه 
تهران - شمال از حیث سرمایه گذاری برای کشور پروژه ای مهم 
اســت زیرا بنیاد مســتضعفان و دولت هر دو بــرای این پروژه 

هزینه می کنند.
وزیر راه: متروی هشــتگرد پایان تابســتان بــه بهره برداری 

می رسد
وزیــر راه و شهرســازی همچنین در حاشــیه بازدید معاون 
اول رئیس جمهور از متروی شــهر جدید هشتگرد اعالم کرد: 
عملیات اجرایی این پروژه مطابق قراردادهای منعقدشــده در 
حال پیشــرفت اســت و برای تابستان امســال به بهره برداری 

می رسد.
اسالمی تصریح کرد: ساخت این مترو خواسته مردم هشتگرد 
اســت و با اســتفاده از آن امکان تردد ســاکنان شــهر جدید 

هشتگرد به پایتخت با سهولت بیشتری فراهم خواهد شد.
طاهرخانی )۱ مرداد(: متروی هشتگرد تا پایان تابستان 

افتتاح می شود
حبیب اهلل طاهرخانی، مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای 
جدیــد نیز در حاشــیه بازدیــد معاون اول رئیــس جمهور از 
متروی شــهر جدید هشــتگرد در یکم مرداد امسال در جمع 
خبرنگاران گفت: متروی شهر جدید هشتگرد تا پایان تابستان 
به بهره برداری می رسد و با توجه به اینکه شهر جدید هشتگرد، 
ظرفیت سکونتی باالیی دارد، با افتتاح این مترو استقبال خوبی 
از سوی مردم مواجه خواهد شد و می تواند به عنوان بازار هدف 
اقشــار کم درآمد تهران، عمل کرده و بازار مســکن پایتخت را 

ساماندهی کند.
وی در پاســخ به پرســش خبرنگار مهر، درباره مدت زمانی 
ســفر ریلی از هشــتگرد به تهران گفت: قطار فوق العاده تهران 

هشتگرد، ٤5 دقیقه ای به مقصد خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، علی رغم همه وعده  های داده شــده، 
تاکنون که یک هفته از آغاز پاییز گذشــته، نه از متروی شــهر 
جدید هشتگرد خبری هست نه از بهره برداری موقتی قطعه یک 

آزادراه تهران – شمال.
طاهرخانی )۲۱ شهریور(: پیشرفت متروی هشتگرد 9۰درصد 

است
طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی ۲۱ شهریور امسال بار 

دیگر از متروی شهر جدید هشتگرد بازدید کرده بود.
طاهرخانی در این بازدید ضمن اشــاره به اهمیت این پروژه 
قطار برقی، از پیمانکار مجموعه خواســت تا با استفاده از تمام 
ظرفیت ها و به کارگیری تمام امکانات نسبت به تسریع در انجام 

کارهای باقی مانده اقدام کند.
مدیرعامل شرکت عمران شــهرهای جدید در ادامه با اشاره 
به پیشــرفت فیزیکی ۹۰درصدی پــروژه از کارفرما و پیمانکار 
طرح خواســت تمام تمرکز خود را برای تکمیل این پروژه ملی 
به کار گیرند تا طبق تاکید وزیر راه وشهرســازی پروژه متروی 
گلشهر - شهر جدید هشتگرد تا پایان شهریور مورد بهره برداری 

قرار گیرد.
مردم به وعده های عمل نشده زمان تکمیل پروژه های عمرانی 

عادت دارند
گفتنی است پیش از این نیز بارها وزارت راه و شهرسازی در 
زمان وزارت عباس آخوندی، وعده هــای مختلفی برای افتتاح 
قطعه یک آزادراه تهران - شــمال اعالم کرده بود حتی در سال 
۹٧ نیــز اســحاق جهانگیری معاون اول رئیــس جمهور اعالم 
کرد این آزادراه در پایان ســال ۹٧ به بهره برداری می رسد، اما 
از آنجایــی که این وعده عملی نشــد، جهانگیری در بازدیدی 
که مردادماه امســال از آزادراه تهران شــمال داشت، حاضر به 

گفت وگو در جمع خبرنگاران نشد.
در دوره وزارت آخوندی، وعده های متعددی همچون تکمیل 
مسکن مهر در بازه های زمانی مختلف، تکمیل آزادراه تهران - 
شــمال، تکمیل آزادراه همت - کرج، تکمیل پروژه ریلی رشت 
- قزوین و بسیاری از پروژه های عمرانی در زمان مقرر به اتمام 

نرسید و به زمان دیگری موکول شد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
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معاون ســازمان امور مالیاتی با انتقاد از معافیت ٤۰درصد اقتصاد 
کشــور از مالیات گفت بــا تصویب اصالحیه قانــون مالیات برارزش 

افزوده شاید معافیت ها تا 5۰درصد هم برسد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوســیما، محمد مســیحی 
با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری دوشــنبه شب شبکه دو 
سیما، درباره الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده افزود: روش 
تقسیط پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای تولیدکنندگان در این 
الیحه پیش بینی شــده است تا به آنها مساعدت شود و در جایی که 
اثبات می شود فروش به صورت اقساطی و یا اعتباری است، متناسب 

با پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده وصول می گردد.
او گفت: یکی از مهمترین کارکردهای مالیات بر ارزش افزوده این 
است که فعال اقتصادی را در حکم مأمور وصول مالیات قرار می دهد 
کــه به نیابت از دولت، مالیات را از حلقه بعد دریافت و به حلقه قبل 

پرداخت و آنها را تهاتر می کند.
وی افزود: در معامــالت بخش خصوصی و دولت از آنجا که دولت 
عمدتا بــه عنوان مصرف کننده و فعال اقتصادی اســت، این تمکین 
ضعف به شــمار می رود و به همین علت تمرکز بر این شــده تا الزام 

بخش های دولتی باال برود.
مسیحی اضافه کرد: در معامالت بخش های خصوصی با یکدیگر از 
آنجا که طرف مقابل هم مؤدی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است 
این ضعف تمکین وجود ندارد. همچنین اگر بخواهیم این موضوع را 
به همه توســعه دهیم عمال بحث سهل الوصل بودن مالیات بر ارزش 

افزوده بسیار کمرنگ می شود.
او با بیان اینکه فقط ۳5درصد پزشــکان، دستگاه کارتخوان نصب 

کرده اند، افزود: روند نصب کارتخوان روبه افزایش است.
مســیحی گفت: آنچه که تمکین مالیاتی را برای فعاالن اقتصادی، 
کم می کند نابرابری هایی اســت که در قانون دیده می شود و عینیت 

این نابرابری ها در معافیت های مالیاتی است.
وی با انتقاد از معافیت های مالیاتی بیش از ٤۰درصد اقتصاد کشور 
گفت: اثر این معافیت ها فقط در بخش معافیت نیســت بلکه شکاف 
سیاســت گذاری غلط و بی رویه ایجاد می کند و به بخش مشــمول 

مالیات هم فشار می آورد.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ادامه داد: وقتی 
مــودی مالیاتی می بیند بخش دیگری از اقتصاد کشــور از پرداخت 
مالیات، معاف اســت او هم ناخودآگاه به سمت فرار مالیاتی و تمکین 

نکردن مالیاتی می  رود.
مســیحی افزود: اگر بخواهیم اقتصاد بدون نفت داشته باشیم باید 
اقتصــاد متکی بر درآمد پاک مالیاتی داشــته باشــیم و این محقق 

نمی شود مگر اینکه معافیت های مالیاتی را به حداقل برسانیم.
وی اضافه کرد: عالوه بر پزشــکان، وکال هم باید به قانون مالیاتی 

تمکین و همکاری کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی هم با اشاره به 
مشکالت اخذ مالیات بر ارزش افزوده در حالتی که فروش به صورت 
اعتباری یا اقساطی است، گفت: این مشکل با اصالحیه برطرف شده 
است و تسویه متناسب با پرداخت نقدی آن انجام می شود همچنین 
اگر کارفرما دولت باشــد و در پرداخت تاخیر شــود، اصل و جریمه 
برعهــده پیمانکار نخواهد بود و دولــت، متولی خواهد بود همچنین 

پیش بینی شده تا با اوراق هم بتوان تسویه مالیاتی را انجام داد.
محمدرضا پورابراهیمی ادامــه داد: هیچ یک از بندها و تبصره ها را 
بدون مشورت با بخش خصوصی تصویب نکردیم و نماینده اتاق های 

بازرگانی، تعاون و اصناف حضور داشتند.
وی با اشــاره به اینکه ضمانت های اجرای الزم در قانون پیش بینی 
شده اســت، گفت: حوزه پایانه های فروشــگاهی با قانون مالیات بر 
ارزش افزوده منطبق است و این دو با هم می توانند تحول ساختاری 

ایجاد کنند مشوق هایی در نظر گرفته شد که می تواند کمک کند.
او افــزود: رویکرد اول قانون مالیات بــر ارزش افزوده، اخذ مالیات 

برای اداره کشور است و رویکرد دوم، شفافیت اطالعاتی است.
دیگر کارشــناس اقتصادی و امور مالیاتی گفت: یکی از مشکالت 
اساســی ما در اجرای ده ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده این بود 
که بســیاری از فعاالن اقتصادی خریدهــای خود را به صورت نقدی 
انجام می دادند و مالیات بر ارزش افزوده آن را پرداخت می کردند، اما 
برای فروش کاالی خود با توجه به اینکه فروش اقســاطی و یا نسیه 
داشــتند نمی توانســتند مالیات را اخذ کنند و سازمان امور مالیاتی، 
این فروش اقســاطی را نادیده می گرفت و در عمل، فعاالن اقتصادی 
با مشکل و کمبود نقدینگی مواجه می شدند که این مشکل، با اصالح 

قانون، برطرف شد.
ســبحانیان افزود: الیحه اصالح قانون مالیــات بر ارزش افزوده در 
واقع دوقلوی قانون دیگری با عنوان پایانه های فروشــگاهی و سامانه 
مودیان اســت که در آنجا همه مبادالت ثبت می شــود و متناسب با 
میزانی که افراد از خریدار دریافت کرده اند مشــمول پرداخت مالیات 

می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: مناطق آزاد 
به جای اینکه سکوی صادرات باشند به دپوی واردات تبدیل شده اند.

پورابراهیمی در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری افزود: قانون 
مناطق آزاد به علت نظارت ضعیف دولت، به درستی اجرا نمی شود.

وی در بخش دیگری از ســخنان خود با انتقاد از اختیارات ویژه ای 

که در الیحه اصالح قانون مالیات به ســازمان امور مالیاتی داده شده 
اســت، گفت: با این اختیارات ویژه مخالفیــم اما دولت به قدری در 

کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری کرد تا این کار انجام شد.
پورابراهیمــی افزود: موافقیم که ســازمان امور مالیاتی باید مقتدر 
باشــد و به او کمک کنیم تا میزان حقوق و شــرایط اســتخدامی و 
کیفیت کاری آن به گونه ای باشــد که دچار آســیب و فساد نشود، 
اما اینکه به هر روشــی اختیارات بدهیم که از حوزه مقررات عمومی 

دولت، مستثنی شود، درست نیست.
وی اضافه کرد: پیشــنهاد دادیم تا بندی از الیحه را که اختیارات 
ویژه  ای به سازمان امور مالیاتی می دهد در صحن علنی مجلس حذف 

شود.
معــاون مالیات بر ارزش افزوده ســازمان امــور مالیاتی هم گفت: 
معافیت های مالیاتی در جاهایی ممکن است الزم باشد اما یک اصل 
باید وجود داشته باشد و آن این است که حمایت های معافیت مالیاتی 

ما از بخش های مختلف باید، محدود، مشروط و کاهنده باشد.
مســیحی با تاکید بر اینکه حمایت بی قید و شرط، جوابگو نیست، 
گفت: بســیاری از بخش ها را سال ها از پرداخت مالیات معاف کردیم 

اما در عمل، توسعه یافته نشدند.
او بــا بیان اینکــه همه مکاتب فکری و اقتصــادی در این موضوع 
اشتراک نظر دارند که بهترین ابزار تامین درآمد، مالیات است، افزود: 
مالیات، قدرت ذاتی دولت ها و ابزار تحقق مردم ســاالری دینی است 
و ســازمان امور مالیاتی اگر بخواهد مقتدر، محبوب و تنظیمگر باشد 
باید میزان حقوق کارکنان و استقالل آن با بقیه دستگاه های اجرایی 

متفاوت باشد.
ســبحانیان، کارشــناس اقتصادی و امور مالیاتی هم با اشــاره به 
فهرســت زیاد معافیت ها در اصالحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده 
گفت: این معافیت ها موجب می شود زنجیره های عرضه کاال و خدمت 

قطع  شود و بخشی از بار مالیاتی به دوش تولیدکنندگان بیفتد.
وی افزود: ســامانه مُودیان تا حدود زیــادی این نواقص را برطرف 

می کند.
ســبحانیان با اشاره به اینکه مناطق آزاد و ویژه از پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده معاف هســتند، گفت: متاسفانه این مناطق در کشور 

ما رشد قارچ گونه کرده است و مرز مشخصی ندارد.
او ادامه داد: بســیاری از گزارش های دستگاه های نظارتی حاکی از 
آن اســت که معافیت مناطق آزاد و ویــژه در نظام مالیات بر ارزش 

افزوده، محل فساد و فرار مالیاتی گسترده شده است.
ســبحانیان با گالیه از دولت گفت: با چه اســتداللی مناطق آزاد و 

ویژه در الیحه دولت معاف از پرداخت مالیات شده است؟

معاون سازمان امور مالیاتی مطرح کرد

انتقاد از معافیت های مالیاتی ۴۰درصد اقتصاد کشور
یادداشت

ارزش های نمادین یک سیاست

در روز آغازین ماه مهر، در جلســه کمیته هماهنگی و نظارت بر 
اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با حضور معاون 
اول رئیس جمهــوری، نمایندگان افراد دارای معلولیت پیشــنهاد 
دادند کــه منابع حاصل از قطع یارانه نقدی اقشــار پردرآمد برای 
اجرای این قانون صرف شود که مورد استقبال اسحاق جهانگیری و 
اینجانب قرار گرفت؛ قباًل هم در دســتورالعمل این را پیشنهاد داده 

بودم. چرا این پیشنهاد می تواند مهم باشد؟
جوامع جدید که با چالش ها و انواع نیروها و مسائل گریز از مرکز 
و عوامل تضعیف کننده همبستگی اجتماعی مواجه هستند، این نیاز 
به طور اساسی وجود دارد که برای تحقق اهداف مورد قبول و ایجاد 
معانی و نمادهای مشــترک که مبنای انسجام اجتماعی هستند و 
مواجهه با نیروهای واگرا و مروج نفع شخصی، بتوان بسیج اجتماعی 
و همگرایــی ایجاد کرد. مهم نیســت که این اهــداف چقدر بزرگ 
باشند و لزوماً بتوانند زندگی همه مردم را دگرگون کنند، بلکه مهم 
این اســت که ما بتوانیم هدفی را پیــش بگذاریم که جامعه بتواند 
حول آن متفق القول شــده و حرکت کند. مثاًل در اجتماع شیعیان، 
ایام محرم و عاشــورا یکی از این نمادها است که طی قرن ها مبنای 
همبســتگی اجتماعی بوده و می تواند افراد را بــا تمامی تکثرها و 
تضادهــای احتمالی در منافع و دیدگاه ها، حول یک امر مشــخص 

همگرا و همراستا کند.
در شرایط اقتصادی امروز جامعه، تردیدی نیست که بخش وسیعی 
از مردم با دشــواری هایی در تامین معیشت خود مواجه هستند، اما 
آمار و ارقام ارائه شده توسط مراکز و نهادهای رسمی نشانگر تفاوت 
فاحشی در درآمد و هزینه های دهک های مختلف جامعه است. این 
واقعیت که ســطح زندگی و برخورداری افراد جامعه بسیار متفاوت 
اســت، واقعیتی ملموس برای مردم هم هست. در چنین شرایطی 
توزیــع یارانه نقدی به طور برابر میان تمــام افراد جامعه، برخالف 
شکل برابرنمایانه، نمادی واقعی از تبعیض و بی عدالتی است؛ چراکه 
این یارانه برای اقشار برخوردار، تأثیری نزدیک به صفر در معیشت 
دارد، اما برای اقشــار آسیب پذیر بســیار حیاتی و مهم است. بدین 
ترتیب پرداخت غیرهدفمنــد آن به تمامی افراد قابل توجیه نبوده 
و نیست. اکنون دولت براساس تشخیص نمایندگان محترم مجلس 
شورای اسالمی که موکالن مردم محسوب می شوند، مکلف به قطع 
یارانه بخش هایی از جامعه شــده است. در چنین شرایطی طبیعی 
اســت که به هر ترتیب، بخش هایی از جامعه کــه به دریافت یارانه 
نقدی عادت کرده و آن را حق خود می پندارند، ولو اینکه برخوردار 
بوده و به این یارانه نیاز نداشــته باشند، ممکن است نسبت به این 
رونــد ابراز نارضایتی کنند. اما همین بخش از جامعه وقتی مطمئن 
باشــد منابع حاصل از قطع یارانه آنها به جای آنکه مصروف موارد 
نامشخص شود و ممکن است اتالف منابع رخ دهد، به طور مستقیم 
و بالفصل در اختیار اقشار آســیب پذیر جامعه قرار می گیرد، نوعی 
آرامش ذهنی و رضایت خاطــر درونی پیدا می کند. همان گونه که 
مردم در شــرایط بحران های طبیعی نظیر زلزله و ســیل با تمامی 
تنگناهای معیشــتی خود به یاری هموطنان می شــتابند، باید این 
امداد و یاری رســانی نوع دوســتانه را به امری نهادینه و همیشگی 
بدل کند؛ نه امری مقطعی که صرفاً در مواقع خاص منجر به نوعی 

آفرینش هویت جمعی جامعه می شود.
پیشــنهادی که در صدر این نوشــته مطرح شــده و ظرفیت آن 
را دارد کــه در دولت نیــز مورد اجماع اعضــای کابینه قرار گیرد، 
نمونه ای از همین امدادرسانی و مشارکت جمعی نهادینه و مستمر 
جامعه است که سبب می شود موضوع حذف یارانه نقدی دهک های 
برخوردار نه تنها موجب تشــدید نارضایتی های احتمالی نشود، بلکه 
به فرصتی برای اعالم همبســتگی، اتحــاد جمعی و رضایت باطنی 
جامعه تبدیل شــود و هدف نمادین را که کمک رســانی جامعه در 

حمایت از اقشار آسیب پذیر است، مبنای آفرینشی جمعی کند.
جامعه پویا و ســرزنده، از مواقع بروز اختالل در هیات اجتماعی 
خــود، به جای تهدید همبســتگی، امکانی برای تقویت انســجام و 
دگرخواهی می آفریند. قطع یارانه نقدی اقشار پردرآمد اگر این گونه 
توسط جامعه فهم شــده و اطمینان عینی ایجاد کند که منابع آن 
بــدون اندکی دخل و تصرف، صــرف بخش هایی از افراد جامعه که 
مستحق این منابع هستند می شــود، فرصتی برای تقویت انسجام 
خواهــد بود. تحقــق این امر، عالوه بر عزم مســئوالن دولتی برای 
طراحی سازوکاری شفاف و دقیق در راستای مصرف این منابع برای 
معلوالن، نیازمند همراهی نخبگان، کارشناسان، گروه های مرجع و 
مؤسســات مردمی برای توضیح این اتفاق مهم برای جامعه و عموم 

مردم و نظارت بر اجرای بی شائبه و دقیق این طرح است.
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محمد شریعتمداری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

یک مقام مسئول کارگری اجرای طبقه بندی مشاغل را موجب افزایش 
روحیه و انگیزه کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران دانســت و گفت 
در تمام مجموعه های مشــمول قانون کار و باالی 5۰ نفر کارگر این طرح 

باید اجرایی شود.
علی اصالنی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی طرح طبقه بندی مشاغل 
گفت: قانون طبقه بندی مشــاغل از سال ۱۳٧5 در اکثر کارخانه هایی که 
باالی 5۰ نفــر کارگر دارند، به اجرا درآمده و بــه موجب آن کارفرمایان 

مکلفند طبقه بندی در بنگاه را اجرا کنند.
وی گفت: همه مجموعه هایی که تحت پوشش وزارت کارند و از وزارت 
صنایع مجوز دارند و به عنوان کارگاه تولیدی در حال فعالیت هستند شامل 
این طرح می شوند و لذا در بنگاه ها و کارخانه هایی که باالی 5۰ نفر کارگر و 

مشمول قانون کار هستند، طبقه بندی مشاغل الزم االجرا است.
این مقام مســئول کارگری اجرای این طرح را موجب ارتقای شــغلی، 
افزایش روحیه و انگیزه کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران دانست 

و گفت: طبقه بندی در واقع ارتقای شــغلی نیروهای کار است که براساس 
آن ضریب ریالی حقوق و گروه پایه فرد افزایش می یابد و وقتی که در یک 

مجموعه تخصص پیدا کرد به تدریج پایه شغلی او هم باال می رود.
اصالنی تصریح کرد: در بررسی ارتقای شغلی تنها مدرک تحصیلی مالک 
نیست و همه امتیازات اعم از سابقه، سنوات کار، مهارت و تخصص نیروی 
کار در کمیته ویژه طبقه بندی مشــاغل مدنظر قرار می گیرد و در ارتقای 
شغلی تاثیر می گذارد. به گفته وی عنوان و گروه شغلی کارگران و نیروهای 
کار نیز به تناسب مزیت های طبقه بندی ارتقا می یابد مثل عنوان جوشکار 
ماهر و ساده در برخی کارگاه های تخصصی، اپراتور درجه یک و درجه دو 
در برخی صنایع و حسابدار، کمک حسابدار و حسابدار ارشد در بخش های 

مالی که براساس نظام طبقه بندی تعریف می شوند.
عضو کانون عالی شــوراهای اســالمی کار در عین حال با اشاره به عدم 
اجرای طبقه بندی در برخی از کارخانه ها و شــرکت ها، گفت: متاسفانه در 
یکسری از کارگاه ها، کارفرمایان به دالیل متعددی از جمله عدم نقدینگی، 

نداشتن فروش و وضعیت بد تولید توان اجرای این طرح را ندارند از طرفی 
در برخــی بنگا ه ها که طرح در آنها بــه اجرا در آمده به دلیل عدم نظارت 
بازرســان کار، بســیاری از نیروهای قراردادی در این طرح قرار نگرفته یا 
در حد همان نیروی قراردادی باقی مانده و پیمانی و رســمی نشده اند در 
صورتی که به مجرد طبقه بندی باید این اتفاق بیفتد و با تبدیل وضعیت از 

قراردادی به پیمانی حقوق و مزایا تغییر کند.
به گزارش ایسنا،  براساس قانون کار، طرح طبقه بندی مشاغل در تمام 
کارگاه های مشــمول قانون کار الزم االجراست و همه قراردادهای کار اعم 
از موقت، دائمی و فصلی را شامل می شود. کارفرمایان موظفند با همکاری 
کمیته طبقه بندی مشــاغل کارگاه یا موسسات ذی صالح طرح، نسبت به 
تهیه طرح طبقه بندی مشــاغل اقدام کنند. به موجب ماده ٤۸ قانون کار 
به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری، نظام ارزیابی و طبقه بندی 
مشــاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور 

باید توسط وزارت کار تهیه و به مرحله اجرا درآید.

یک مقام مسئول کارگری:

ارتقای شغلی انگیزه و روحیه کار را باال می برد

88936651
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رئیس کل بانک مرکزی مسیر سیاست های 
ارزی را معرفی کرد

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت بانک مرکزی در 
پی ثبات اقتصاد کالن و کمک به رشد اقتصادی است.

به گــزارش خبرگزاری خبرآنالیــن، عبدالناصر همتی رئیس 
کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: 
در مورد اهمیت ســفرهای استانی و دیدار با فعاالن اقتصادی و 

بررسی مشکالت واحدهای تولیدی نکاتی را توضیح می دهم.
یکی از ابزارهای مهم بانک های مرکزی در دنیای امروز ارتباط 
با مردم و فعــاالن اقتصادی در مورد وضعیــت آینده اقتصاد و 

مسیر سیاست های پولی و ارزی است.
ایــن ابزار مهم که در دوره بعد از بحران مالی بزرگ جهانی از 
حدود ۱۰ سال پیش اســتفاده می شود، به بانک مرکزی کمک 
می کند تا انتظارات را ســامان دهد و نهایتا پیش بینی پذیر بودن 

متغیرهای کلیدی اقتصادی را بیشتر کند.
این سیاســت »راهنمایی پیشران« نامیده می شود. تالش من 
از زمانــی که در بانــک مرکزی در خدمت مردم عزیز هســتم، 
اســتفاده از همین ابزار بوده است. هرچند شرایط بسیار سختی 
در سیاســت گذاری اقتصادی داشته ایم تالش من این بوده است 
که مســیر سیاســت گذاری پولی و ارزی را خصوصا با توجه به 
تحریم های گســترده و بی سابقه مستقیما با فعاالن اقتصادی در 

میان بگذارم.
بــا این امید که تصمیمات آنها در این مســیر اتخاذ شــده و 
حتی االمــکان ضرر و زیانی متوجه آنان نشــود و در دیگر ســو 
نیــز فعاالن عزیــز اقتصادی بتواننــد با اطمینان بیشــتری از 
سیاســت های پولی و ارزی بانک مرکــزی، تصمیمات اقتصادی 
خــود را اتخاذ کنند؛ لذا بانک مرکزی در پی ثبات اقتصاد کالن 
و کمک به رشــد اقتصادی است. الزم است در جریان مشکالت 
آنها قرار گیرد، لذا تداوم این رویه را برای پیشــبرد سیاســت ها 

مفید می دانم.

دالر ۱۱ هزار و ۴39 تومان
دیروز۹۸/٧/۹ در صرافی های مجاز هر اســکناس دالر با مبلغ 

۱۱ هزار و ٤۳۹ تومان معامله شد.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، براساس معامالت 
انجام شده در صرافی های مجاز روز گذشته، )۹مهر ۹۸( هر دالر 
آمریــکا با مبلغ ۱۱ هزار و ٤۳۹ تومان و هر اســکناس یورو به 

قیمت۱۲ هزار و ٦۳۹ تومان در بازار آزاد معامله شد.
دیروز دالر به قیمت ۱۱ هزار و ٤۸۹ تومان و یورو با مبلغ ۱۲ 

هزار و ٦۸۹ تومان در بازار آزاد خرید و فروش شد.

ایرانی ها چقدر سپرده در بانک ها دارند؟
بانک مرکــزی از افزایــش ۲٦.٦درصدی مانده ســپرده ها و 

۲۰.٧درصدی مانده تسهیالت بانکی خبر دارد.
بــه گزارش خبرآنالین، آخرین آمارهای ارائه شــده از ســوی 
بانک مرکزی حاکی از آن است که مانده سپرده ها در بانک های 
سراسر کشور افزایش ۲٦.٦درصدی داشته و ۲۰.٧درصدی مانده 
تسهیالت بانکی تا پایان خرداد ۹۸ نسبت به مقطع مشابه سال 

قبل رشد داشته است.
گــزارش بانک مرکــزی از وضعیــت کل مانده ســپرده ها و 
تســهیالت ریالی و ارزی بانک ها و موسســات اعتباری در پایان 
خرداد ســال ۱۳۹۸ حاکی از آن اســت که مانده کل سپرده ها 
بالغ بر ۲۱٧٦5.٧ هزار میلیارد ریال شــده اســت که نسبت به 
مقطع مشابه سال قبل ٤5٧۰.٧ هزار میلیارد ریال )۲٦.٦درصد( 
و نسبت به پایان ســال قبل معادل ۱۰۹۲.٤ هزار میلیارد ریال 

)5.۳درصد( افزایش نشان می دهد.
بیشــترین مبلغ ســپرده ها مربوط به اســتان تهران با مانده 
۱۱۸۱۳.٧ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به اســتان 

کهگیلویه و بویراحمد معادل 5٧.٧ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیالت بالغ بر ۱5٦5٧.۲ هزار میلیارد ریال است 
که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۲٦۸۲.٤ هزار میلیارد ریال 
)۲۰.٧درصد( و نســبت به پایان ســال قبل 5٦٧ هزار میلیارد 
ریال )۳.۸درصد( افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیالت 
مربوط به اســتان تهران با مانده ۱۰۱5٧.٦ هزار میلیارد ریال و 
کمترین مبلغ مربوط به اســتان کهگیلویــه و بویراحمد معادل 

5۳.۱ هزار میلیارد ریال است.
نسبت تســهیالت به ســپرده ها بعد از کسر ســپرده قانونی 
۸۰.۱درصد است که نسبت به پایان خرداد ۱۳۹٧ و پایان اسفند 
۱۳۹٧، به ترتیب ٤ و ۱.۲ واحد درصد کاهش نشــان می دهد. 
نسبت مذکور در استان تهران ۹٤.۸درصد و در استان کهگیلویه 

و بویراحمد ۱۰۳.٦درصد است.
بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم باال بودن 
رقم تسهیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی 
بســیاری از شرکت ها و موسســه های تولیدی سایر استان ها در 
اســتان تهران بوده و عمده فعالیت های بانکی آنها توسط شعب 

بانک ها و موسسه های اعتباری استان تهران انجام می شود.

سکهوارز

پس از ماه ها مذاکره توافقی برای ایجاد یک سازوکار مالی جهت تسویه 
بدهی هــای ناشــی از صادرات گاز و برق ایران به عراق حاصل شــد که 

تجارت ایران را تحت نظارت آمریکا قرار می دهد.
 به گــزارش خبرنگار مهر، پس از ماه ها مذاکره میان مقامات ایرانی و 
عراقی، توافقی برای ایجاد یک ســازوکار مالی جهت تســویه بدهی های 
ناشــی از صادرات گاز و برق ایران به عراق حاصل شد، اما این سازوکار 
با ایجاد محدودیت در روابط مالــی ایران و عراق، تجارت ایران را تحت 
نظارت آمریکا قرار می دهد. کشور عراق یکی از مهم ترین شرکای تجاری 
ایران اســت و مقصد صادراتی بزرگ ایران در زمینه انرژی )برق و گاز( و 
خدمات فنی- مهندســی به شمار می رود، با این حال به دلیل مشکالت 
ناشــی از تحریم های آمریکا، بانک های عراقــی از همکاری با طرف های 
ایرانی ســر باز می زنند و همین امر سبب شــده است، بخش زیادی از 
مطالبات ارزی ایران از عراق قابل وصول نباشــد. برای حل این مشکل، 
مذاکراتی در چند ماه گذشته میان طرف های ایرانی و عراقی و آمریکایی 
صورت گرفت که نتیجه آن ایجاد یک ســازوکار مالی میان ایران و عراق 
بود، اما ســوال مهم این است که آیا این مکانیزم مالی می تواند مبادالت 
ارزی میــان ایران و عراق را تســهیل کرده و در شــرایط تحریمی، راِه 

تنفسی برای اقتصاد ایران باشد؟
به گفته یکی از مقامات ارشــد دولت عراق، نحوه فعالیت این سازوکار 
مالی به این صورت اســت که دولت عراق به میزان بدهی های ناشــی از 
واردات گاز و بــرق از ایران، در بانک تجارت عراق )TBI( یک حســاب 
دیناری باز می کند و ایران بدون آنکه اجازه برداشت پول از این حساب را 
داشته باشد، تنها می تواند از این حساب برای خرید کاالهای غیرتحریمی 

آمریکا از خارج از عراق استفاده کند.
در نگاه نخســت شاید چنین به نظر برســد که ایجاد چنین سازوکار 
مالی موفقیتی در زمینه دیپلماسی اقتصادی برای کشور است، اما تحلیل 
دقیق تر نشــان می دهد این موضوع در بلندمدت می تواند آثار زیان باری 

در روابط اقتصادی ایران و عراق به جای بگذارد.
مهدی مظهر، کارشــناس اقتصاد سیاسی در گفت وگو با خبرنگار مهر 
بــا تاکید بر اینکه این ســازوکار، اثرات منفی بــر روابط اقتصادی ایران 
و عراق دارد، پذیرش این ســازوکار را تن دادن بــه تحریم های آمریکا 

توصیف می کند.
پذیرش سازوکار مزبور، تن دادن به تحریم های آمریکاست؟

به گفته ســه مقام ارشد عراقی، ایران حق برداشت پول از این حساب 
را نداشــته و تنها می تواند از این پول برای خرید کاالهای بشردوستانه 
)غذا، دارو و تجهیزات پزشکی( استفاده کند. این بدین معناست که عماًل 
درآمدهای حاصل از صادرات ایران به عراق تنها در چارچوب تحریم های 
آمریکا قابل هزینه شدن اســت. در شرایطی که ایران نیاز دارد با ایجاد 
برخی سازوکارهای مالی، تحریم های آمریکا را دور بزند، تن دادن به این 

سازوکار در واقع پذیرفتن نظام تحریمی آمریکاست.
بانک تجارت عراق، آمریکایی ترین بانک عراق!

دومین نقد مهمی که به این ســازوکار مطرح می شود نقش آمریکا در 
این بانک اســت؛ اگرچه بانکی که حساب دیناری در آن افتتاح می شود، 
بانک تجارت عراق است. مهدی ازرقی، پژوهشگر اقتصادی در گفت وگو 
با خبرنگار مهر، می گوید: بانک جی پی مورگان آمریکا موسس این بانک 
در عراق بوده و هم اکنون نظارت و اشــراف کاملی بر تعامالت این بانک 
عراقی دارد. روشــن اســت که نظارت بر نحوه پرداخت مطالبات ایران 
از ســوی بانک تجارت عــراق نیز تحت کنتــرل و تصمیم گیری آمریکا 
قرار خواهد گرفت و حتی درخصوص تأمین کاالهای بشردوســتانه نیز 

محدودیت زیادی را اعمال خواهند کرد.
»ضمن اینکه این بانک نخســتین بانک عراقی است که در بدو شروع 
رفت و آمدهای اقتصادی میان عراق و عربســتان، اقدام به افتتاح شعبه 
در عربستان کرده و مقدمات تسهیل تعامالت بانکی و اقتصادی میان دو 

کشور را فراهم آورده است.«
در عین حال مهدی مظهر نیز معتقد اســت: آمریــکا می تواند از این 
اهرم فشار استفاده کرده و این بانک را مجبور کند همسو با سیاست های 
آمریــکا رفتار کند. این یعنی افزایش ســلطه و نفــوذ اطالعاتی آمریکا 
بر تجارت ایران و عراق. آمریکا که از هیچ تالشــی برای دسترســی به 
اطالعات بازیگران اقتصاد ایران دریغ نکرده، این بار نیز تالش می کند از 

طریق سازوکار مزبور به این اطالعات دست پیدا کند.
تحلیلگران معتقدند ایران می توانســت این سازوکار مالی را از طریق 
یکی از شــعب بانک های ایرانی در عراق یا بانک تحریم شده  عراق ایجاد 
کند تا امکان افشای اطالعات کمتر شده و اثربخشی فشارهای تحریمی 

کمتر شود.
اینستکس دیگری در راه است؟

در این میان کارشناســان بر این باورند که هرچند طراحی این ســاز 
و کار تحت نظر و توافــق طرف های آمریکایی صورت گرفته، اما به نظر 
می رســد دولت ایران براساس فرض کارآمد بودن ســازوکار ویژه مالی 
اروپا )اینســتکس( در تالش برای راه اندازی کانال های مشــابه با سایر 
کشورها است. به عنوان نمونه حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلیس 
در توئیتی نوشــته است که »کشورمان با دیگر کشورها از جمله ترکیه، 

عراق، روســیه، چین، هند، ســوئیس و دیگران برای راه اندازی ســاز و 
کارهای مشابه اینستکس جهت توسعه روابط اقتصادی دوجانبه توافقات 
مهمی را به اجرا می گذارد.« همچنین وزیر امور خارجه نیز در حاشــیه 
ســفر فروردین ماه خود به ترکیه از تالش برای برقراری سازوکار مشابه 

اینستکس با سایر کشورها خبر داده بود.
ازرقــی می گوید: به نظر می رســد دولت بدون توجــه به مخاطرات و 
تهدیدات این ســازوکار به توافق با دولت عراق دســت یافته و شرایط را 
برای تجارت میان دو کشور سخت تر از گذشته کرده است، چراکه پیش 
از ایــن ایران طلب خود را با اندکــی تأخیر اما به روش های مورد نظر و 
تحــت اختیار خود دریافت می کرده و نظارتی نیز از ســوی آمریکایی ها 
صورت نمی گرفت؛ در حالی که این توافق ظاهرا با هدف تسهیل مراودات 
میان دو کشــور تهیه شده، اما در عمل منجر به محدود و کانالیزه شدن 
حجم قابل توجهی از تعامالت اقتصادی میان ایران و عراق خواهد شد.

کاهش صادرات انرژی در اثر محدودشدن واردات عراق
 بخش انرژی عراق وابستگی زیادی به واردات برق و گاز از ایران دارد 
و همین امر ســبب می شود دولت عراق حاضر به همراهی با تحریم های 
آمریکا در حوزه انرژی و نفت نباشــد. عراق بــرای جبران کمبود انرژی 
در این کشــور حدود ۱٤۰۰ مگاوات بــرق و ۲۸ میلیون متر مکعب گاز 
از ایران وارد می کند که این مقدار، در مجموع یک ســوم ظرفیت تأمین 
برق این کشــور است. بی جهت نیست که آمریکا در ۲5 خرداد ۹۸ برای 

ســومین بار معافیت ۹۰روزه بــه عراق را بــرای واردات انرژی از ایران 
تمدید کرد. در چنین شرایطی، آمریکا تالش می کند برای افزایش فشار 
به ایران، وابستگی بخش انرژی عراق را به ایران کاهش دهد. در صورت 
کانالیزه شــدن تجارت ایران با عراق از طریق سازوکار مزبور، واردات کاال 

از این طریق تنها محدود به کاالهای غیرتحریمی آمریکا خواهد شد.
مظهــر می گوید: در این صــورت اگر ایران بخواهد بــه همان میزان 
گذشــته برق و گاز به عراق صادر کند، عماًل بخشــی از پوِل آن در این 
حساب انباشته خواهد شــد و اگر بخواهد صادرات گاز و برق خود را به 
عراق کاهش دهد، بازار انرژی عراق را در بلندمدت از دست خواهد داد و 
عراق به دنبال جایگزین های دیگری برای تأمین انرژی خود خواهد رفت. 
این موضوع در تناقض آشکار با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. 
در قسمت اول بنِد ۱۲ سیاست های اقتصاد مقاومتی در راستای افزایش 
قــدرت مقاومت و کاهش آســیب پذیری اقتصاد، بر توســعه پیوندهای 
راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به 

ویژه همسایگان تأکید شده است.
بر این اســاس الزم اســت دولتمردان کشــور با اتخــاذ یک رویکرد 
راهبردی به روابط اقتصادی ایران با همسایگان خود، در توافِق انجام شده 
تجدیدنظر کنند و اجازه ندهنــد روابط اقتصادی ایران و عراق زیر چتر 
اطالعاتــی آمریکا رفته و محدودیت های تحریمــی آمریکا بر آن اعمال 

شود.

اینستکس دیگری در راه است؟

اما و اگرهای سازوکار مالی ایران و عراق

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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تداوم رشد شاخص بورس در معامالت دیروز
شــاخص کل در بازار بورس روز سه شــنبه یک هزار و ۳۹۸ واحد 
افزایش داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۲٦ هزار و ۱۰٤ واحد 
رسید. براساس معامالت روز گذشته بیش از ۸ میلیارد و ۸۱۹ میلیون 
ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۳ هزار و ٦٤۰ میلیارد ریال 
در ٦۹٦ هزار نوبت داد و ســتد شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( 
با ٦٤۱ واحد افزایش به ۹٦ هزار و ۸۳۸ واحد و شــاخص قیمت )هم 
وزن( با ٤۲۹ واحد رشد به ٦٤ هزار و ۸۲۳ واحد رسیدند. شاخص آزاد 
شناور نیز یک هزار و ۱۳۱ واحد افزایش به رقم ۳٧٧ هزار و ٧۹۱ واحد 
رســید، شاخص بازار اول ۳۹۲ واحد و شاخص بازار دوم 5هزار و ٦٤۱ 
واحد افزایش داشتند. عالوه بر این در بین تمامی نمادها، مخابرات ایران 
)اخابر( با ۳۲5، س. نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۲٤۰ واحد، 
شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با ۲۱۸ واحد و پتروشیمی پارس 
)پارس( با ۱5۰ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. 
در مقابل ملی صنایع مــس ایران )فملی( با ۳٤5 واحد، فوالد مبارکه 
اصفهان )فــوالد( با ۳۰۲ واحد و گروه مدیریت ســرمایه گذاری امید 
)وامید( با ۱٦۱ واحد از جمله گروه هایی بودند که افت شاخص بورس را 
رقم زدند. بر پایه این گزارش، در بین نمادهای دیروز نماد بانک تجارت، 
بانک صادرات ایران،  بانک اقتصاد نوین، آهنگری تراکتورسازی، سایپا، 
بانک پاسارگاد و بانک پارسیان در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند. 
گروه خودرو در این معامالت صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در این گروه یک میلیارد و ۱٧۰ میلیون برگه سهم به ارزش ۳ هزار 
و ٤٤٤ میلیارد ریال داد و ستد شد.شاخص فرابورس نیز روز  گذشته 
نزدیک به شــش واحد افت داشت و بر روی کانال ٤هزار و ۲۹۳ واحد 
ثابت ماند. همچنین در این بازار ۲ میلیارد و ۲۳۳ میلیون برگه سهم 
به ارزش بیش از ۱۲ هزار و ۹٧٦ میلیارد ریال داد و ســتد شــد. در 
بین تمامی نمادها، توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، پاالیش نفت 
الوان )شــاوان(، پاالیش نفت شیراز )شراز( بیشترین تأثیر مثبت را بر 

شاخص این بازار داشتند.

سهم دالر از ذخایر جهانی در کمترین سطح 
6 سال اخیر

صندوق  بین المللی پول اعالم کرد سهم دالر از ذخایر ارزی جهان 
به پایین ترین سطح خود از سال ۲۰۱۳ رسیده است.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، اقبال بانک های مرکزی جهان 
به دالر رو به کاهش اســت و ارزهای امن تر نظیر ین ژاپن و فرانک 
ســوئیس در حال گرفتن جای اسکناس سبز هســتند. آنطور که 
داده های جدید صندوق بین المللی نشــان می دهد، ســهم دالر از 
ذخایر ارزی جهان بیشــترین کاهش دو دهــه اخیر خود را تجربه 
کرده است و به پایین ترین سطح خود از سال ۲۰۱۳ تاکنون رسیده 
اســت. در حال حاضر ٦.٧۹ تریلیون دالر از ذخایر ارزی جهانی را 
دالر تشــکیل می دهد که در مقایسه با پایان سه ماهه دوم سال، از 
نظر ارزشــی 5۰ میلیارد دالر و از نظر درصدی ۰.۲5 درصد کاهش 
یافته اســت. بدین ترتیب در حال حاضر دالر 5۱.٦۳درصد از کل 
ذخایر ارزی جهان را تشــکیل می دهد. ذخایر ارزی که به مجموع 
ذخایر ارزی مختلف بانک های مرکزی جهان برای عمل به تعهدات 
ارزی اطالق می شود به ۱۱.۰۲ تریلیون دالر رسیده است که ۰.۱۲ 
تریلیون دالر بیشــتر از گزارش قبلی اســت. طی این مدت ســهم 
یــن ژاپن، یورو و یــوان چین از ذخایر ارزی افزایش یافته اســت. 
خــوان پرز، معامله گر ارزی در موسســه »تمپوس اینک« گفت: به 
لطــف موافقت صندوق بین المللی پول با پذیرش یوان به عنوان ارز 
جهانــی، این واحد پولی رفته رفته جای خــود را  در جمع بزرگان 
ارزی پیدا می کند. عالوه بر آن شــاهد هستیم که یورو آرام ارام در 
حال تبدیل شــدن به ارزی امن است اما کماکان ین ارز جذاب تری 

برای زمان تالطم به نظر می  رسد.  

نماگربازارسهام

اوراق اسناد خزانه اســالمی با سررسید انتهای تیر ۱۳۹۹ امروز عرضه 
اولیه می شــود. تمام افراد حقیقی یا حقوقی می توانند با در اختیار داشتن 

کد معامالتِی فعال برای خرید این اسناد اقدام کنند.
به گزارش ایســنا، امروز )چهارشــنبه( اوراق اســناد خزانه اسالمی با 
سررسید ۳۰ تیر ماه سال ۱۳۹۹ در نماد »اخزا ۸۰۲۱« برای اولین بار در 

بازار ابزارهای نوین مالی گشایش می یابد.
قیمــت پایانی این اوراق میانگین موزون معامــالت روزانه اوراق در روز 

گشایش خواهد بود. این اوراق با نام و قابل معامله در فرابورس است.

ارزش اسمی هر ورقه از این اوراق ۱۰۰ هزار تومان است و تعداد کل آن 
۲۰ میلیون است. همچنین ناشر این اوراق وزارت امور اقتصاد و دارایی به 

نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی ایران است.
حداقل حجم هر سفارش یک ورق است و تمام افراد حقیقی یا حقوقی 
می توانند با در اختیار داشــتن کد معامالتی فعال برای خرید اسناد خزانه 

اسالمی اقدام کنند.
گفتنی است؛ اسناد خزانه اسالمی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به 
منظور تسویه بدهی های خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 

با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می کند.
اسناد خزانه مرسوم در دنیا توسط دولت به رقمی کمتر از قیمت اسمی 
به خریداران فروخته شــده و از منابع مالــی حاصل از فروش، بدهی های 
دولت پرداخت می شــود اما به دلیل اشــکاالتی که کمیته فقهی سازمان 
بورس بر آن بر این روش وارد می دانســت، دولت جمهوری اسالمی ایران، 
این اوراق را صادر و به شــکل مســتقیم به طلبــکاران غیردولتی واگذار 
می کنــد. دارنــده اوراق در صورت نیاز به وجه نقد، ایــن اوراق را در بازار 

ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش می رساند.

امیــدواری به کاهش تنش ها در جنگ تجاری بین چین و آمریکا باعث 
افزایش شاخص ها در آسیا و آمریکا شد و بورس های اروپایی نیز سبزپوش 

ماندند.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، روند معامالت روز سه شنبه بازارهای 
بورس جهانی تحت تاثیر اخبار مربوط به جنگ تجاری بین چین و آمریکا 
قرار گرفت. قرار اســت یک هیات چینی به سرپرستی معاون نخست وزیر 

چین برای دیدار با همتایان آمریکایی راهی واشنگتن شود.
ایــن خبر همانطور کــه انتظارش می رفت باعث صعود شــاخص های 
بورســی در آسیا و آمریکا شــد و در معامالت بازارهای بورس در اروپا نیز 
روند صعودی ادامه یافت تا جایی که جز شــاخص »فوتسی ۱۰۰« بورس 
لندن که بــا ریزش ۰.۲٦درصدی تــا ٧٤۰۸.۲۱ واحد پایین رفت، دیگر 
شاخص های مهم صعودی بودند به گونه ای که شاخص »کک ٤۰« بورس 
پاریس با صعود ۰.٦٦درصدی در ســطح 5٦٧٧.٧۹  واحد بســته شد و 
شاخص »دکس ۳۰« بورس فرانکفورت در آلمان با افزایش ۰.۳۸درصدی 
و ایستادن در سطح ۱۲ هزار و ٤۲۸.۰۸واحدی به کار خود خاتمه داد. در 

مادرید شاخص »ایبکس ۳5« حدود ۰.٦٦درصد باال رفت و به ۹۲٤٤.٦۰ 
واحد رسید. از سوی دیگر پتر ناوارو، مشاور کاخ سفید در امور تجاری گفته 
است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر برنامه ای برای 
اخراج شرکت های چینی از بورس وال استریت ندارد و اخبار مربوط به این 

زمینه جعلی هستند.
تاکاشی هیروکی، استراتژیست ارشــد موسسه »مونکس سکیوریتیز« 
گفت: چه این خبر درســت باشد یا نه، حدس زدن این که چه چیزی در 
سر آمریکایی ها می گذرد سخت تر شده است. هنوز مشخص نیست که روند 
پیشرفت مذاکرات تجاری بین چین و آمریکا چگونه خواهد بود، اما چیزی 
که مشخص است این است که بازارها به هر خبر مربوط به آنچه مثبت چه 

منفی واکنش نشان خواهند داد.
در وال اســتریت شاخص ها به مانند همتایان اروپایی، صعودی بودند تا 
جایی که شــاخص »داوجونز ایدانستریال اوریج«  ۰.۳٦درصد صعود کرد 
و بــه ۲٦ هزار و ۹۱٦.۸۳  واحد رســید، شــاخص »اس اند پی 5۰۰« با 
۰.5درصد صعود تا ســطح ۲۹٧٦.٧٤ واحدی باال رفت و دیگر شــاخص 

مهم بورســی یعنی »نزدک کامپوزیت« با جهش ۰.٧5درصدی در سطح 
٧۹۹۹.۳٤ واحدی بسته شد.

از ســوی دیگر در معامالت بورس های آسیا، شاخص »نیک کی ۲۲5« 
بــورس توکیو ژاپن با جهش ۰.٦٦درصدی تا ســطح ۲۱ هزار و ٦5.۸۹۸  
واحدی باال رفت، شــاخص »هانگ ســنگ« بورس هنگ کنگ با افزایش  
۰.5۳درصــدی بــه ۲٦ هزار و ۹۲.۲٧  واحد رســید. در چین شــاخص 
»شانگهای  کامپوزیت« با ریزش ۰.۹۹درصدی در سطح ۳۸۱٤.5۳ واحد 

بسته شد.
در بازار طالی ســیاه، هر بشکه نفت »وســت تگزاس اینتر مدیت« با 
۰.٤٤درصد افزایش به 5٤.5٤دالر رسید و نفت خام برنت دریای شمال با 

کاهش ۱.۸۳درصدی به ازای ٦۰.٧۸  دالر در هر بشکه مبادله شد.
همچنین در بازار فلزات گرانبها، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری 
با کاهش ۰.۰٦درصدی به ۱٤٧۲دالر رسید تا در کمترین سطح ثبت شده 
دو ماه اخیر خود قرار گیرد. هر اونس نقره با افزایش ۰.۱٦درصدی به ازای 

۱٧.۰۲دالر مبادله شد.   

روز خوب بورس های جهانی

عرضه اولیه ۲۰ میلیون اسناد خزانه اسالمی
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صرفه اقتصادی مانع کنترل قاچاق مسافری است
همکاری خطرناک قاچاقچی ها و دفاتر فروش 

سیم کارت
دبیر ســتاد مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز گفت متاســفانه عوامل 
مختلف صرفه اقتصادی مناسبی برای قاچاقچیان و سوء استفاده از 

بستر مسافری به وجود آورده است.
حمیدرضا دهقانی نیا در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، 
دربــاره فروش اطالعــات هویتی اظهار داشــت: اطالعات هویتی 
هموطنان مــان چه اطالعات مربوط به پاســپورت و چه اطالعات 
مربوط بــه کارت ملی یا دیگر مدارک شناســایی موضوعی ورای 
اختیارات ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز است، اما ممکن است 
این اطالعات برای قاچاق کاال و ارز مورد سوءاســتفاده قرار بگیرد 
یا بــه عبارتی دقیق تر، قاچاقچی ها ســعی می کنند کاالی قاچاق 
واردشده را با سوء استفاده از اطالعات هویتی سایرین تطهیر کنند.

دهقانی نیــا گفت: متاســفانه در مواردی ممکن اســت فردی 
اطالعات هویتی خود را در اختیار این ســودجویان قرار داده و در 
قبال آن مبالغــی دریافت کند، اما در نهایت اطالعات هویتی فرد 

نامبرده بدون اطالع او مورد استفاده قرار می گیرد.
او تصریح کرد: نکته حائز اهمیت آنجا است که فرد قاچاقچی به 
همین کار بســنده نمی کند؛ در اغلب موارد اولین قدم برای افراد 
متخلف صدور ســیم کارت به نام فردی است که اطالعات هویتی 
خود را در اختیار دیگران قرار داده اســت؛ در صورت صادر نکردن 
سیم کارت فرد قاچاقچی نمی تواند فرآیند رجیستری را انجام داده 
و نهایی کند. دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تاکید بر لزوم 
اخذ ســیم کارت برای انجام فرآیند رجیســتری ادامه داد: مطابق 
گفته رئیس ســازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، موضوع 
فروش سیم کارت بدون حضور فرد متقاضی توسط این سازمان در 
حال پیگیری است و دفاتر متخلف، در صورت صدور سیم کارت در 
این شرایط، تحت پیگیرد قانونی قرار گرفته و مطابق قانون مجوز 
آنها باطل می شــود؛ تعداد زیادی از این دفاتر بعد از بررسی مورد 
اعمال قانون قرار گرفته اســت. دهقانی نیا بیان کرد: توجه داشته 
باشید که قاچاقچی ها مجبور به خریداری اطالعات هویتی از سایر 
افراد جامعه شده اند و این به معنای آن است که موانعی بر سر راه 
آنها به وجود آمده است که این افراد را وادار به استفاده از اطالعات 
مسافران واقعی کرده است؛ پیش از آنکه ارتباط فعلی بین نیروی 
انتظامی، پلیس گذرنامه، گمرک و ... محقق شــود، افراد بسیاری 
با ادعای مســافر بودن اقدام به واردات تلفن های همراه به صورت 

مسافری می کردند، اما امروزه این مشکالت برطرف شده است.
او با تاکید بر هماهنگی مناســب بین بخش های مربوطه اظهار 
کرد: با توجه به شــرایط فعلی ایجاد شــده، قاچاقچی ها به اجبار 
باید به سراغ مســافر واقعی بروند و متاسفانه کماکان در این بین 
مسافران بسیاری اقدام به فروختن اطالعات هویتی خود می کنند.

نرخ نیما برای تولید گران است
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی گفــت انتظار بر آن 
اســت تا نرخ ارز نیمایی در راستای کاهش هزینه های تولید، نرخ 
کمتری داشته باشد. مرتضی میری در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
با شرایط بازار لوازم خانگی گفت: در شرایط فعلی ٧۰ تا ۸۰درصد 
نیاز بازار از طریق تولیدات داخلی، ۲۰ تا ۲5درصد از طریق ورود 
کاالی قاچای و در حدود 5درصد از واردات رسمی گذشته که در 

واحدهای صنفی به فروش نرسیده اند، تامین می شود.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی ادامه داد: در ماه های 
اخیر به صورت اصولی و منطقی با پدیده قاچاق برخورد نشــده و 
در پی ممنوعیت واردات لوازم خانگی که از ســال گذشته به اجرا 

در آمد، حجم ورود کاالی قاچای رشد کرده است.
وی خاطرنشــان کرد: در مدت دو سال گذشته نوساناتی بر بازار 
ارز حاکــم بود که قیمــت ارز آزاد را از محــدوده ٤ هزار تومان 
بــه محدوده ۱۲ هزار تومان افزایــش داد در همین مدت نیز نرخ 
ارز نیمایی از محدوده ۸ هــزار تومان به محدوده ۱۱ هزار تومان 
افزایش یافته که انتظار می رفت نرخ ارزان تری در راستای کاهش 
هزینه تولید، در نظر گرفته شــود. میری با بیان اینکه هزینه های 
تولید لوازم خانگی در کشــور رشد قابل توجهی داشته، بیان کرد: 
قیمت لوازم خانگی از اردیبهشــت سال جاری تا به امروز تغییری 
نداشــته و متقاضیــان در رفع نیاز خود در بازار لــوازم خانگی با 
کمبود و مشکلی مواجه نخواهند بود، زیرا بازار اشباع از کاال است.

وی اظهار داشــت: این موارد در حالی مطرح می شــود که بازار 
لوازم خانگــی با رکود روبه رو بوده و متقاضیان تنها برای رفع نیاز 
لحظه ای خود خرید می کنند و دلیل اصلی کاهش تقاضا و خرید، 

کاهش قدرت خرید خانواده ها است.

تعداد دام سبک کشور به 59.3 میلیون رأس رسید
تعداد 5٧۰ هزار رأس بره و ۳5۳ هزار رأس بزغاله در شــهریور 
امســال در بهره برداری هــای پرورش دهنده دام ســبک کشــور 
متولد شــده اســت. به گزارش تســنیم از مرکز آمار ایران، نتایج 
طرح آمارگیری اندازه گیری تغییرات ماهانه تعداد دام ســبک، در 
شــهریور ۱۳۹۸ نشان می دهد که تعداد گوســفند و بره موجود 
در دامداری های کشــور٤۲.۹ میلیون رأس و تعــداد بز و بزغاله 
۱٦.٤ میلیون رأس بوده اســت که نســبت به مــاه قبل به ترتیب 
۱.٧ و۰.٤ درصد کاهش یافته اســت. طبــق یافته های دیگر این 
طــرح آمارگیری، تعــداد 5٧۰ هزار رأس بــره و ۳5۳ هزار رأس 
بزغاله در شهریور امســال در بهره برداری های پرورش دهنده دام 
ســبک کشور متولد شــده است که نســبت به ماه قبل به ترتیب 
٧٦.5 و ٦۱.۹ درصد افزایش داشــته است. بررسی ترکیب گله و 
روند تغییرات تعداد دام سبک در مدت اجرای طرح نشان می دهد 
که باوجود افزایش زایش دام ها در این ماه، افزایش تعداد کشــتار 
دام های پرواری )در کشــتارگاه ها و خارج از آن به ویژه به مناسبت 
ایام محرم و بازگشــت حجاج( از مهم ترین علل کاهش دام سبک 
دامداری های کشــور در این ماه بوده اســت. براساس بررسی های 
به عمل آمــده، انتظار می رود با ادامه روند افزایش زایش دام ها در 

ماه های آتی، تعداد دام سبک کشور به مرور افزایش یابد.

اخبـــار

وزیر صمت گفت سال گذشته ۲۰ میلیارد دالر انواع محصوالت معدنی 
تولید کردیم که این میزان امسال به ۲۱ میلیارد دالر افزایش می یابد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، رضا رحمانی افزود: سیاســت و 
اولویت ما در جلوگیری از خام فروشی،  به منظور ایجاد اشتغال در داخل 
کشــور است، اما در جایی که مصرف داخلی نداریم از صادرات حمایت و 
موانع پیــش روی آن را اصالح می کنیم همان گونه که در حوزه صادرات 
مــس این کار را انجام دادیــم. او بر لزوم مشــورت گیری از اهل فن در 
تصمیم گیری ها تاکید کرد و گفت: هر مسئولی و هر وزارتخانه ای براساس 
قانون باید قبل از تصمیم گیری با اهل فن اعم از تشکل ها، اصناف و اتاق 

بازرگانی مشورت کند تا تصمیمات پخته باشد.
وزیر صنعت افزود: نهضت ساخت داخل، صادرات، انقالب معدنی، نظام 
نوین توزیع و لجســتیک تجاری، فناوری های دانش محور، شــرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها، تامین مالی و فضای کسب و کار هفت محور 

اصلی امسال ماست که هر کدام ده ها برنامه اجرایی و عملیاتی دارد.
رحمانی با بیان اینکه تاکنون اکتشــافات معدنی در کشــور سطحی و 
بخش کوچکی از آن از طریق ژئوفیزیک هوایی بوده اســت، گفت: امسال 
به اندازه کل سال هایی که روی اکتشاف کار شده برای این موضوع هزینه 

اختصاص دادیم تا بتوانیم به موضوع معدن توجه ویژه داشته باشیم، زیرا 
معدن به عنوان یکی از جایگزین های جدی برای نفت در کشور است.

او افزود: سال گذشــته ۲۰ میلیارد دالر انواع محصوالت معدنی تولید 
کردیم که این میزان امسال به ۲۱ میلیارد دالر افزایش می یابد.

وزیر صنعت درباره پیشــنهاد انجمن ها و تشکل های تخصصی معدن 
مبنی بر کاهش دخالت دولــت در این حوزه گفت: هر انجمن تخصصی 
اگر پای کار بیاید و مسئولیت بپذیرد ما آنها را در امورات مربوط به حوزه 

تخصصی شان قبول داریم به شرط اینکه نیاز داخل تامین شود.
رحمانی با بیان اینکه تامین نیاز روزمره و غذایی مردم بیشتر از صادرات 
برای ما اولویت دارد، افزود: در محصوالتی مانند سیب، گوجه و هندوانه که 
مشکل تامین نیاز داخل وجود ندارد هم اکنون صادرات آزاد است و بدون 
محدودیت انجام می شــود، اما در جا هایی که مشکل تامین داخل داشته 
باشیم محدودیت هایی وضع می شــود این وضع در حوزه های صنعتی و 

معدنی نیز این گونه است یعنی تامین داخل در اولویت ما قرار دارد.
او با اشــاره به صدور زیاد بخشنامه ها در سال گذشته، گفت: سال قبل 
برخی محصوالت از جمله محصوالت پتروشــیمی با افزایش قیمت بعضا 
پنج برابری مواجه شــد، دولت در این باره مسئول و تامین نیاز واحد های 

داخلی نیز در اولویت است از این رو چاره ای جز صدور بخشنامه ها نبود، 
اما امسال صدور بخشنامه های این چنینی به حداقل رسیده است.

وزیر صنعــت با بیان اینکه پرداختن به زنجیره هــای تولید در صنایع 
معدنی، توازن خوبی ایجاد کرده است، افزود: با اقدامات خوبی که در سه 
سال اخیر انجام شــد توازن خوبی در زنجیره فوالد و زنجیره مس ایجاد 

شده است که این برنامه ها ادامه خواهد یافت.
رحمانی با اشاره به اولویت این وزارتخانه در فعال سازی معادن کوچک 
گفــت: هر فردی روی معادن کوچک ســرمایه گذاری و آن را فعال کند 
شرکت هایی مانند صنایع ملی مس تضمین کرده اند که محصوالت آنان 
را خریداری کنند البته ما هم در مواردی که نیاز باشد حمایت می کنیم.

او افزود: با اکتشــافات جدید انجام شــده به ذخایر جدید مس به ویژه 
در مناطق محروم رســیدیم که اگر همت شود معادن جدید مس در حد 

سرچشمه و سونگون خواهیم داشت.
وزیر صنعت گفت: وضع خودکفایی در صنعت فوالد به مراتب بهتر است 
آن هم به علت اقدامات خوبی است که در گذشته انجام شده است البته 
در جا هایی مانند الکترود گرافیکی، گلوگاه هایی داشتیم که مجموعه های 

تولیدی آن امسال افتتاح می شود.

تولید ۲۱ میلیارد دالری محصوالت معدنی

 اولویت وزارت صمت فعال سازی معادن کوچک است

علی رغم رشــد ۳۰ تا 5۰درصدی تولید محصوالت باغی نسبت به 
سال قبل، مسئوالن ذی ربط برنامه ای برای توسعه صادرات ندارند که 

این امر چالش های جدی به دنبال خواهد داشت.
 به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ســال گذشته شرایط تغییر 
اقلیــم اعم از کاهش بارندگی و ســرمازدگی بهاره، تولید محصوالت 
باغی را به چالش کشاند به طوری که نوسان قیمت برخی محصوالت 
همچون ســیب درختی، پرتقال و ... با واکنش بسیاری از مسئوالن و 

مصرف کنندگان در بازار روبه رو شد.
این در حالی اســت که امســال به واســطه بارندگی های مناسب،  
محصوالت باغی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ تا 5۰درصد رشد 
تولید دارد که به اذعان بســیاری از مســئوالن این میزان حداقل دو 
برابر نیاز بازار داخلی است. اگر مسئوالن امر هرچه سریع تر تدابیری 
برای اعطای مشوق های صادراتی و توســعه صادرات به کار نگیرند، 
بدون تردید بخش اعظم محصول تولیدی روی دســت باغداران باقی 
می مانــد که این امــر افزایش ضایعات و هدررفــت منابع ملی را به 

همراه دارد.

اگرچه بسیاری از باغداران از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی 
تولید انتظار دارند که یارانه و مشوق صادراتی موردنیاز را به صادرات 
محصــوالت باغی به منظور اُفت محســوس قیمــت در بازار هرچه 
ســریع تر اختصاص دهند تا با توســعه صادرات مشکلی از این حیث 
گریبانگیر تولیدکنندگان نشود، اما محمدعلی طهماسبی معاون وزیر 
جهاد کشــاورزی در امور باغبانی معتقد اســت که مسئولیت اعطای 
مشوق صادراتی برعهده ســازمان توسعه تجارت است و این موضوع 

هیچ ارتباطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد.
برآورد های مختلف از تولید محصوالت باغی نشان می دهد که اگر 
راه چاره ای برای توســعه صادرات به کار گرفته نشــود، باغداران با 
بحران جدی مواجه می شــوند که جبران زیان آنها غیرممکن اســت 
چراکه بسیاری از تولیدکنندگان به واسطه افزایش قیمت نهاده های 
تولید، تعویق سررســید اقســاط و ... راهی زندان می شوند. حال این 
ســوال مطرح است که با وجود برنامه چشــم انداز ۲۰ ساله مبنی بر 
توســعه باغات، چرا مسئوالن امر برنامه مدونی برای توسعه صادرات 

نداشتند تا باغداران با مشکالت متعددی روبه رو نشوند؟

 رشد 3۱درصدی تولید سیب درختی نسبت به سال قبل
محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از 
افزایش ۳۱درصدی تولید ســیب درختی در بازار خبر داد و گفت: با 
توجه به بارندگی مناســب بهاره و نبود سرمازدگی پیش بینی می شود 
که تولید ســیب به حدود ۳ میلیون و ۸5۰ هزار تن برســد، در حالی 
که مجموع تولید ســیب درختی در سال گذشــته ۲ میلیون و ۹۳٤ 
هــزار تن بود. وی افزود: علی رغم پیش بینی وزارت جهاد کشــاورزی 
مبنی بر رشد ۳۱درصدی تولید سیب درختی، اتحادیه صادرکنندگان 
محصوالت کشــاورزی معتقد اســت که تولید ســیب با رشد حدود 
5۰درصدی نســبت به مدت مشابه ســال قبل به بیش از ٤ میلیون 
و 5۰۰ هزار تن خواهد رســید. معاون وزیر جهاد کشــاورزی متوسط 
صادرات سالیانه سیب درختی را ٤5۰ هزار تن اعالم کرد و گفت: بنابر 
آمار، سال گذشته ٦۰٤ هزار تن سیب به بازار های هدف صادر و مابقی 
در صنایع تبدیلی و بازار داخل مورد اســتفاده قرار گرفت که امســال 
با توجه به رشــد چشمگیر تولید، صادرات ســیب درختی به منظور 

جلوگیری از زیان باغداران باید افزایش یابد.

یک کارشــناس معدن گفــت کار بر روی معــادن می تواند بهترین 
فرصت برای ایجاد اشــتغال افرادی باشــد که ســاکن مناطق کویری 

هستند.
فاطمه دانشــور، کارشــناس معدن در گفت و گو با گروه باشــگاه 
خبرنگاران جوان، با اشــاره به بهره بــرداری از معادن کوچک مقیاس، 
گفت:  معادن متوســط و کوچک مقیاس در اقتصاد کالن کشــور به 
لحاظ تعداد، بیشــترین واحد های معدنی و تولیدی کشــور را شامل 
می شــوند و به دلیل میزان پراکندگی شــان در کشور که از دورترین 
نقاط کشــور تا مراکز صنعتی پراکندگی دارند، نقش بسزایی در ایجاد 
اشتغال و ایجاد فرصت های جدید شغلی برای ساکنین مناطق محروم 

به شمار می روند.
او ادامه داد: مردم محروم کشــور اصوال در مناطق کویری ســاکن 
هســتند که این مناطق را می توان غنی از مواد معدنی دانست. کار بر 
روی معادن می تواند بهترین فرصت برای ایجاد اشــتغال افرادی باشد 
که ساکن مناطق کویری هستند، اما به دلیل اینکه  مطالعات اکتشافی 
کشور هنوز به صورت کامل و با دقت الزمه صورت نگرفته، این بخش 

مغفول مانده است.
این کارشــناس معدن گفــت: میزان حجم بهره بــرداری در بخش 
حاکمیتی که همان بخش دولتی به شــمار می رود زیاد شده است، اما 
نمی توانیم به اســناد گواهی کشف استناد کنیم که بگوید مثال ذخیره 

مواد معدنی براســاس گواهی کشف چقدر است. دانشور بیان کرد: به 
دلیل ضعف در مطالعات اکتشافی، گواهی کشف های صادره نمی تواند 
مالکی برای اســتناد میزان ذخایر معادن باشد، این  بحث نیاز به یک 
ســری مطالعات تکمیلی دارد که ایــن مطالعات هرچه دقیق  و جامع 

باشد، به سرمایه گذار بهتر کمک خواهد کرد.
او ادامــه داد: در برنامه ریزی هــای دولت، معــادن کوچک مقیاس 
همیشــه اولویت آخــر را دارند و متاســفانه برای حل مشــکالت به 
صــورت خیلی ویژه، تخصصی و دقیق از ســمت دولت برنامه ریزی و 
سیاســت گذاری نمی شود. هیچ گاه سیاست های حمایتی از این معادن 
در کشور ما از ســمت دولت نبوده، چراکه بیشتر برنامه ریزی ها برای 

معادن بزرگ بوده است.
این کارشــناس معدن تشریح کرد: به حدی مشکالت باعث سختی 
کار در معادن کوچک شده که بسیاری از اوقات دولت نقش دست انداز 
و ســرعت گیر برای معادن کوچک مقیاس داشــته و همیشــه جلوی 

حرکت صنعتی شدن آنها را گرفته است.
دانشــور بیان کرد: خوب اســت که معادن ما از سمت سنتی بودن 
خارج و به ســمت صنعتی شدن بروند، یعنی در چرخه تکمیل ارزش 
افزوده محصوالت معدنــی قرار بگیرند، معادن کشــورمان مخصوصا 
معادن کوچک مقیاس که عموماً توسط بخش خصوصی اداره می شود 

در کشور ما نو و جوان محسوب می شود، یعنی عمر جوانی دارد.

او افزود: معادن سنگ آهن همه از شکل سنتی درآمدند و به سمت 
صنعتی شــدن رفتند و بیشترین پیشرفت در بحث صادرات بوده است 
چراکه وقتی با داخل کار کردند همیشــه با مشــکل نقدینگی مواجه 

بودند.
این کارشــناس معدن گفت: بزرگترین مشــکل معادن کوچک در 
فروش محصوالت به داخل این اســت که آنها هیچ وقت پول شــان را 
بــه موقع پرداخت نمی کنند و با کمبود نقدینگی مواجه می شــوند و 
به حدی درگیر نقدینگی می شــوند که به لحاظ روانی تمایلی به اداره 
کــردن آن واحد معدنی شــان ندارند، در نتیجه صــادرات و پرداخت 
خوب بوده اســت که اینها بخواهند معادن را از شکل سنتی به شکل 
صنعتی شدن دربیاورند. دانشور ادامه داد: زمانی که بتوانند پولی خوبی 
بدهنــد و هر وقت بتوانند با  قیمت های دنیا رقابت کنند، آن وقت در 
واقــع می توانند تمام ظرفیت تولید داخل را اســتفاده کنند. کارگری 
کــه در معدن کار می کند باید یک ماه نه حداقل دو ماه حقوق بگیرد، 
اما متاســفانه دیده شده است که تا شش ماه حقوقی دریافت نکرده و 
دچار مشــکالتی شده است. او افزود: اما نوع خوش بینانه اش را باید در 
نظر گرفت، به طور مثال در بخش ذوب آهن و فوالد کشــور به حدی 
مدیریت خوبی داشــت که توانست مشکالت تولیدکنندگان معدنی را 
حــل کند و به موقع پــول آنها را پرداخت کنــد، همچنین به قیمت 

رقابتی از آنها خرید کند.

بی مهری مسئوالن نسبت به کشاورزان

 اعطای مشوق صادراتی به محصوالت باغی اندرخم یک کوچه باقی است

معادن، فرصتی برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم

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

با واگذاری مطلق خودروسازی ها به بخش 
خصوصی فساد در این حوزه ریشه کن خواهد شد

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
اعالم می کند که خصوصی ســازی صحیح صنعت خــودرو در ارتقای 
کیفیت و کاهش قیمت خودرو موثر اســت زیرا در یک فضای رقابتی، 
قیمت خودرو کاهش یافته و متعادل می شــود و در این فضای رقابتی، 

فساد معنا نخواهد داشت و هزینه ها و رانت کاهش می یابد.
عبداله رضیان پیرامون موانع تحقق خصوصی ســازی صنعت خودرو 
اظهار داشــت: در گذشته تا حدودی اتفاقاتی در حیطه خصوصی سازی 
افتاده، اما دلیل عدم خصوصی ســازی صد درصد و عدم واگذاری جامع 
صنعت خودرو به بخش خصوصی این اســت کــه دولت ها در مقاطع 
مختلــف و ارکان نظام چندان موافق خصوصی ســازی صنعت خودرو 

نبوده و استقبال خوبی از آن نکرده اند.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی 
در مجلس شــورای اســالمی افزود: البته نگرانی هایی در این خصوص 
وجود داشــت که بخش خصوصی موفق به تامین نقدینگی الزم نشود 
و یــا به دلیل مشــکالت نتواند مســیر را ادامه دهد امــا مهم ترین و 
عمده ترین مانع تحقق خصوصی ســازی، مقامات ارشد حاکمیت بودند 

که چندان مایل به واگذاری خودروسازی ها نبوده اند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
گفت: یکی از مشــکالت جدی در خودروسازی دولتی، باال بودن هزینه 
اســت و اگر خودروسازی ها به صورت مطلق به بخش خصوصی واگذار 
شوند فساد معنا نخواهد داشت و در این صورت هزینه ها و رانت و فساد 

در حوزه خودروسازی کاهش خواهد یافت.
رضیان گفت: اگر خصوصی ســازی به شــکل درست انجام شود فضا 
رقابتی خواهد شــد و فضای خودروسازی کشور به سمتی پیش خواهد 

رفت که خودروسازان در یک فضای آزاد رقابت کنند.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی 
در مجلس شورای اسالمی افزود: در حال حاضر مجموعه ای از امتیازات 
به خودروســازان دولتی داده می شــود و آنان بدون آنکه رقیبی داشته 
باشــند با هر کیفیتی اقــدام به تولید خودرو می کننــد و مردم نیز از 

وضعیت کیفی خودروها راضی نیستند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
در پایان گفت: خصوصی سازی صحیح صنعت خودرو در ارتقای کیفیت 
و کاهش قیمت خودرو موثر اســت زیــرا در یک فضای رقابتی، قیمت 
خودرو -که براساس معادالت اقتصادی موجود تعیین می شود- کاهش 

یافته و متعادل می شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:
عدم ایفای تعهدات خودروسازان به دلیل 
تحریم ها عمل مجرمانه محسوب نمی شود

عضو کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس گفت وقتی اثبات شود که 
حالت فورس ماژور یا حالت فوق العاده پیش بینی نشــده -که در قانون 
نیز ذکر شده است- مانع از تحقق تعهد شده است، عدم ایفای تعهدات 
عمل مجرمانه محسوب نمی شود و باید این مساله در نظر گرفته شود.

به گزارش پرشــین خودرو، محمدعلی پورمختار درخصوص تعهدات 
معوق خودروسازان اظهار داشت: شــرایط اقتصادی فعلی که به دلیل 
تحریم بر ما تحمیل شــده بیانگر این اســت که بایــد محدودیت ها و 
مشــکالتی که در بخش تولید خودرو و بالطبــع در تعهدات آن ایجاد 
شده را به عینه درک کنیم و این مسائل باید در مقام بررسی موضوع و 
قضاوت، در نظر گرفته شود زیرا وقتی اثبات شود که حالت فورس ماژور 
یا حالت فوق العاده پیش بینی نشــده -که در قانون نیز ذکر شده است-

مانع از تحقق تعهد شده است، این مساله باید در نظر گرفته شود. وی 
افزود: طبیعتا باید نســبت به آن دسته از تعهدات معوق خودروسازان 
-اعم از خودروســازان دولتی و خصوصی- که ناشــی از مساله تحریم 
است، عنایت ویژه ای صورت گیرد و مجموعه تصمیم گیران و کسانی که 
قرار است در این راستا تصمیم گیری و اقدام نمایند، مستندا این موارد 
را ببیننــد و لحاظ کنند.  نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس 
شورای اســالمی تصریح کرد: وقتی اثبات شود که حالت فورس ماژور 
یا حالت فوق العاده پیش بینی نشــده که در قانون نیز ذکر شده است، 
مانع از تحقق تعهد شده، مساله متفاوت بوده و خودروساز مقصر نیست.

عضو کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس شــورای اســالمی افزود: 
در چنین شرایطی، تنبیه خودروســازان نتیجه ای ندارد؛ درواقع تنبیه 
تولیدکننده موضوعیت ندارد و تنبیه متخلف، موردنظر است. به عبارتی 
تنبیه کســی موضوعیت دارد که واقعا جرمی را مرتکب شــده باشد نه 
از حیــث قراردادی؛ چراکه قراردادهای بســیاری منعقد می شــود که 
به دالیل مختلف اجرا نمی شــوند و قوه قضائیــه هیچ گاه این موارد را 

مشمول مجازات نمی داند و مجازات نمی کند.
پورمختــار تصریح کرد: کســی که مرتکب جرمی شــده مشــمول 
مجازات قانونی می شــود اما نام این مســاله تنبیه تولیدکننده نیست؛ 
مساله، یک شخص است که باید اقدام مجرمانه ای مرتکب شده باشد تا 
قابلیت تنبیه برای وی وجود داشــته باشد، حال ما نمی دانیم آیا اقدام 
مجرمانه ای در این خصوص از ســوی شــخصی صورت گرفته یا خیر و 
اگر اقدام مجرمانه ای صورت گرفته قابل تنبیه و مجازات است و در غیر 

این صورت قوه قضائیه کسی را مجازات نخواهد کرد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شــورای اسالمی گفت: 
در این شــرایط بهتر است به خودروسازان فرصت داده شود تا براساس 
راهکارهــای ممکن، تعهدات خــود را انجام دهند، زیــرا وقتی تعویق 
تعهدات، خارج از اختیار خودروســازان بوده طبیعی است که باید این 
امر، موردنظر قرار گیرد و فرصت کافی برای تامین به خودروسازان داده 
شود و یا این مساله برمبنای توافقات با خریدار به شکلی جبران شود.

پورمختار گفت: حق شــکایت طبق قانــون برای همه وجود دارد اما 
در مقام رســیدگی باید به محدودیت ها و مشکالت تحریم توجه شود؛ 
رابطه، رابطه قراردادی است و عمل، مجرمانه محسوب نمی شود و کامال 
حقوقی اســت و بر همین مبنا باید به محدودیت ها و مشــکل تحریم 
توجه داشته باشیم و به این مساله توجه کنیم که خودروساز را از طریق 
کمک و الزاماتی که دولت برای حمایت در این موقعیت در نظر دارد به 
ســمت انجام تعهدات هدایت کنیم در غیر این صورت باید توافقی بین 
خریدار و خودروساز محقق شود، مثل اینکه خودرو جایگزین شود و یا 
خریدار، پول خود را با یک ســود معقول دریافت کند تا از سردرگمی و 
بالتکلیفی تولیدکننده و مصرف کننده و نیز از سوء استفاده برخی افراد 

فرصت طلب جلوگیری به عمل آید.

قوانین جدید مربوط به فعالیت تاکسی های اینترنتی حواشی زیادی را به 
همراه داشته و تاکسی های اینترنتی از جمله اسنپ و تپسی واکنش های 
جالبی نســبت به آن داشــته اند. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«،  
فعالیت تاکســی های اینترنتی در تهران و ســایر شهرها چندماهی است 
که به دغدغه مســئوالن شهری و کشوری تبدیل شده و در همین راستا 
اقدام به تدوین قوانینی در این زمینه کرده اند. از جمله نگرانی ها پیرامون 
تاکسی های اینترنتی مشــکالتی است که به علت عدم نظارت های کافی 
بر روی فعالیت های این اپلیکیشن هاست. اتفاقاتی که اخیرا در اسنپ رخ 
داد و یا حواشــی مربوط به سایر تاکســی های اینترنتی نیز مزید بر علت 
شد تا نهادهای نظارتی کشور خود را برای ورود به این بحث ملزم نمایند. 
دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند 
مسافر مشمول قانون صنفی کشور به تازگی ابالغ شده و جزییات موجود 
در آن اعتراضات زیادی به همراه داشــته اســت که در ادامه می خواهیم 
واکنش اســنپ، تپ سی و ماکسیم را نســبت به این دستورالعمل جدید 
مورد بررســی قرار دهیم. میالد منشــی پور، مدیرعامل شــرکت تپ سی 
در همین راســتا گفت: از سه سال پیش جلســات مختلفی برای تدوین 
این دستورالعمل داشتیم و شــهرداری و سایر ارگان های ذی صالح برای 

جمع بندی موضوعات مختلف در مورد فعالیت تاکسی های اینترنتی، نقطه 
نظرات خود را اعالم کردند. البته با حضور نهادهای مختلف عمال شــاهد 
فرآیند جدید برای تدوین قوانین یک کســب و کار نوین با قوانین سنتی 
بودیم. وی در ادامه افزود: این قوانین ســنتی نســبت به حمل ونقل یک 
دیدگاه سنتی دارد ولی عمال یک کسب و کار نوین در این زمینه دیدگاه 
نوین تری دارد. ماموریت اولیه ما این بود که بتوانیم کســب و کار نوین را 
با قوانین سنتی ســازگار کنیم. ما تمام تالش مان را می کنیم که بتوانیم 
ماهیت مسافربری های آنالین را حفظ کنیم. ما می خواستیم کاری کنیم 
که ماهیت و هدف از تشکیل مسافربری های آنالین تغییر نکند و با توجه 

به این دستورالعمل جدید توانستیم به این هدف مان برسیم.
وی در پایان گفت: اینکه برای هر سفر عوارضی پرداخت شود، یک نقطه 
ضعف برای دســتورالعمل جدید محسوب می شود ولی اولویت ما این بود 
که بتوانیم مدل تجاری خودمان و همچنین استقالل مان را حفظ کنیم که 
زیرمجموعه شهرداری محسوب نشویم و توانستیم به این خواسته برسیم. 
البته در مورد پرداخت عــوارض نیز به نظرمان امکان توافق وجود دارد و 

برای این موضوع نیز تالش می کنیم.
ژوبیــن عالقبند، مدیرعامل اســنپ نیز در مصاحبــه ای پیرامون این 

دستورالعمل گفت: در ماده یک این قانون به موردی اشاره شده که بایستی 
توجه شــود که با قوانین جرایم رایانه ای و حریم خصوصی کاربران مغایر 
نشود. همچنین اشکاالتی در بندهای مختلف این دستورالعمل وجود دارد 
و به نظر می رســد که بایســتی مواردی همچون فرصت شش ماهه برای 
تطبیق شرایط کسب و کارها با این قوانین دوباره به دستورالعمل بازگردد.
وی در ادامه افزود: شهرداری برخالف نص صریح قانون قادر به دریافت 
حق اضافی نیســت چرا که طبق قانون وقتی شرکت ها اقدام به پرداخت 
مســتقیم مالیات می کنند، هیچ ارگان دولتی حــق دریافت مبلغ اضافی 

نداشته و عمال ماده 5۰ قانون ارزش افزوده را نقض می کند.
حمید بذرگر، مدیرعامل ماکسیم نیز که حاال سومین تاکسی اینترنتی 
بزرگ کشــور محسوب می شــود، در رابطه با این موضوع گفت: بعضی از 
بندهای موجود در این دســتورالعمل مورد قبول شــرکت های مسافربر 
اینترنتی نیست. به طور مثال برای ما جای سوال است که چرا باید ۲درصد 
از درآمد خود را به شهرداری بپردازیم؟ ما اقدام به پرداخت مالیات ارزش 
افزوده می کنیم و این پرداختی اضافی است که طبیعتا منجر به ضرر مسافر 
خواهد شد. بدیهی است که این دریافت اضافی منجر به افزایش کرایه برای 

مسافر خواهد شد.

نارضایتی تاکسی های اینترنتی از قوانین جدید شهرداری

نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه ســازان خودرو استان تهران 
اعــالم می کند که ســاز و کار دقیقی برای پرداخت تســهیالت ۸٤٤ 
میلیون یورویی وعده داده شــده وجود ندارد؛ این پول در چین است و 
انتقال این پول برای خود دولت نیز دشــواری هایی دارد و ســاز و کار 

انتقال آن به قطعه سازان مشخص نشده است.
امیرحســین جاللی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
احتمال تهاتــر اموال غیرتولیدی خودروســازان در قبــال مطالبات 
قطعه ســازان اظهار داشــت: تهاتر اموال غیرتولیدی خودروسازان در 
قبال بدهی به قطعه سازان می تواند برای برخی از قطعه سازان مناسب 
و مطلوب باشــد، اما به نظر نمی رســد این امر برای تمام قطعه سازان 

مطلوب باشد.
وی افزود: با مشاهده صورت های مالی خودروسازان متوجه می شویم 
که خودروســازان به دلیل کمبود نقدینگی قادر به پرداخت مطالبات 

قطعه سازان نیستند. خودروســازان منابع مالی الزم را برای پرداخت 
مطالبات قطعه سازان در اختیار ندارند و حتی بانک ها خطوط اعتباری 
را در اختیار خودروســازان قرار نمی دهند. نایب رئیس انجمن صنایع 
همگن قطعه ســازان خودرو اســتان تهران افزود: با این شــرایط یک 
قطعه ســاز باید تصمیم بگیرد که آیا بــرای دریافت مطالبات خود به 
صــورت نقد همچنان صبــر کند و یا تصمیم به تهاتــر گیرد. جاللی 
تصریح کرد: قطعه ســاز باید برآورد کرده و این تصمیم را اتخاذ کند؛ 
خودروســازان در تنگنای مالی قرار دارند و کمبود نقدینگی و کمبود 
منابــع مالی دارند و برای پرداخت مطالبات قطعه ســازان با مشــکل 
و چالش مواجه هســتند، بنابراین قطعه ســاز بایــد در این خصوص 

تصمیم گیری کند.
نا یب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه ســازان خودرو استان تهران 
گفت: خودروســازان به حمایت نیاز دارند و امکان ندارد خودروسازان 

بــدون کمک بیرون از مجموعه خودروســازی قادر باشــند مطالبات 
قطعه ســازان را بپردازند. جاللی گفت: هر یک از خودروســازان مبالغ 
زیادی نقدینگی الزم دارند تا موفق شوند تیراژ تولید را افزایش دهند 
و به ســوددهی رســند. نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان 
خودرو استان تهران درخصوص تسهیالت وعده داده شده ۸٤٤ میلیون 
یورویی گفت: ســاز و کار پرداخت این تسهیالت مشخص نیست و از 
ابتدا نیز مشــکوک الوصول بود و ســاز و کار دقیقی برای پرداخت آن 
وجود ندارد؛ این پول در چین است و انتقال این پول برای خود دولت 
نیز دشــواری هایی دارد و ساز و کار انتقال آن به قطعه سازان مشخص 
نشــده است. جاللی گفت: قطعه ســازان ۱۰ هزار میلیارد تومان طلب 
سررسیدشــده دارند و این تسهیالت حدود ۸ هزار میلیارد تومان بود 
که هنوز محقق نشده زیرا از ابتدا ساز و کاری برای پرداخت آن وجود 

نداشت.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو گفت بســیاری از قطعات خودرو 
به طور ناگهانی در بازار نایاب می شــوند که این امر باعث ایجاد قیمت 

کاذب در بازار می شود.
به گزارش افکارنیوز، علیرضا نیک آئین درباره شرایط بازار تعمیرکاران 
اظهار داشــت: بازار تعمیرکاران در رکود است چراکه مراجعه نکردن 

مالکان خودرو از عوامل تاثیرگذار در این امر است.
رئیس اتحادیــه تعمیرکاران خودرو در ادامه از وضعیت تعمیرکاران 
نسبت به سال گذشــته گفت: خوشبختانه امسال این صنف، وضعیت 

مناسبی دارد و توانسته به آرامش برسد.
 نیک آئین با تاکید بــر اینکه درصد قابل توجهی قطعات بی کیفیت 

در بازار موجود اســت تصریح کرد: بسیاری از قطعات خودرو به طور 
ناگهانی در بازار نایاب می شــوند که این امر باعث ایجاد قیمت کاذب 
در بازار می شود. رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در ادامه از تشکیل 
کارگروه توســط وزارت صمت خبرداد و گفت: پیشــنهاد شده است 
که این کارگروه تشــکیل شود تا فروشــنده و تعمیرکار بتواند آماری 
از واردات کاال داشــته باشــند. نیک  آئین با اشــاره به اینکه مشکلی 
در قطعــات یدکی خودرو های داخلی در بــازار وجود ندارد، گفت: در 
خودرو های وارداتی، این مشــکل وجود دارد و هنوز تدبیری برای آن 

در نظر گرفته نشده است.
بــه گفته رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو، هم اکنون 5 هزار واحد 

صنفی فعال و ۳ هزار غیررسمی در تهران مشغول به فعالیتند.
نیک آئیــن افزود: هم اکنــون به قطعات یدکی همچــون لنت ترمز 
و صفحه کالژ نیاز اســت و خودروســازان باید برای حل این موضوع 

راهکاری اتخاذ کنند.
گفتنی اســت، بخش زیادی از خودروهای چینی که روانه تعمیرگاه 
می شــوند هم اکنون در بازار با کمبود قطعه مواجه هستند و از طرفی 
دیگــر قطعــات موجود این خــودرو در بازار اصلی نبــوده که پس از 
تعویض، عمدتا اتومبیل های چینی دچار مشــکل می شوند که این امر 
موجب عدم نظارت کافی سازمان های نظارتی بر کیفیت و اصالت این 

قطعات وارداتی شده است.

8۴۴ میلیون یورو تسهیالت وعده داده شده از ابتدا مشکوک الوصول بود

قطعات خودرو به طور ناگهانی در بازار نایاب می شوند
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فرابورس ایران میزبان شصت وسومین نشست »یک دیدار، یک عرضه« بود. 
در این نشست که به مناسبت پذیره نویسی »صندوق سرمایه گذاری جسورانه 
پارتیان« برگزار شد، مدیران این شرکت به توضیح عملکرد صندوق و الگوریتم 

انتخاب استارت آپ ها، نحوه سرمایه گذاری های 
شــرکت و زمان بنــدی وجوه ســرمایه گذاران 
پرداختند. به گزارش ســنا، علی رســولی زاده 
مدیرعامل شرکت پردازش اطالعات مالی پارت 
با بیــان اینکه صندوق پارتیان با ســرمایه ۲۰ 
میلیارد تومانی نزد فرابورس ثبت شــده و تعداد 
کل واحدهای سرمایه گذاری صندوق ۲۰۰ هزار 
واحد اســت، گفت: دوره تادیه کامل ســرمایه 
صندوق سه ســال بوده و دوره سرمایه گذاری و 
فعالیت صندوق بازه ای هفت ساله خواهد بود. او 
با اشاره به اینکه صندوق سرمایه گذاری جسورانه 
پارتیان روی شــرکت هایی که در بورس عرضه 
نشده اند سرمایه گذاری خواهد کرد و فعالیت ها 

در ساختار VC انجام خواهد گرفت، افزود: صندوق به جز سهام و حق تقدم 
سهام شــرکت هایی که در بازار SME معامله می شوند، نمی تواند در سهام 
شرکت های عام سرمایه گذاری کند، بااین حال وجوه راکد صندوق در کوتاه مدت 

در سایر ابزارهای مالی می تواند سرمایه گذاری شود. رسولی زاده با بیان اینکه 
شرکت پردازش اطالعاتی پارت )به عنوان مدیر صندوق پارتیان( توانسته است 
مجوزهای پردازش اطالعات مالی، مجوز مشاوره سرمایه گذاری و مجوز مشاوره 
عرضه و پذیرش را از سازمان بورس اخذ کند، 
عنوان کرد: با تکیه بر مجوزهایی که از نهادهای 
مختلف اخذ کرده ایم، محصوالت متنوعی را در 
بازار ســرمایه و بازار مالی منتشر کرده ایم که 
سامانه های اعتبارسنجی مرعات، سامانه رسام 
و آکادمی هوش مالی برخی از اینها هســتند. 
در ادامه نشســت »یک دیــدار، یک عرضه« 
محمــد امینی میالنی مدیر ســرمایه گذاری 
صندوق ســرمایه گذاری پارتیان با بیان اینکه 
با توجه به سرمایه در اختیار صندوق، مرحله 
اولیه)Early Stage( برای ســرمایه گذاری 
انتخاب شده، گفت: مبلغ سرمایه گذاری ما برای 
هر اســتارت آپ مبلغی بین یک تا دو میلیارد 
تومان است. این رویکرد نیز براساس تحقیقاتی است که صورت گرفته و نشان 
داده بخش عمده ای از شرکت هایی که موفق می شوند بیش از این مبلغ نیاز به 

سرمایه گذاری ندارند و به مرحله درآمدزایی وارد می شوند.

به همت ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، نخستین پنل تخصصی مدیریت فناوری 

در کشور در حوزه مکان محور، بیستم مهرماه سال جاری برگزار می شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
نخستین پنل تخصصی مدیریت راهبردی 
فناوری هــای ژئوماتیک بــه محوریت گروه 
مکان محور ستاد توسعه فناوری های حوزه 
فضایــی و حمــل و نقل پیشــرفته برگزار 

می شود.
این پنل با همکاری دانشکده نقشه برداری 
و اطالعات مکانی دانشــگاه تهران، همزمان 
با کنفرانــس بین المللی اطالعــات مکانی 
 Geospatial Conference(
۲۰۱۹( و با حضور متولیــان، بهره برداران، 
دانشــگاهیان، شــرکت های دانش بنیــان، 

نخبگان، انجمن ها و قطب های علمی و سایر فعاالن حوزه ژئوماتیک کشور 
بیستم مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد. 

»ایجاد و توسعه زیســت بوم فناوری های ژئوماتیک در کشور«، »ایجاد 

هماهنگی و وحدت رویه هرچه بیشتر متولیان، بهره برداران و سایر فعاالن 
حوزه ژئوماتیک«، »ایجاد زمینه الزم برای نشســت های تخصصی فعاالن 
حوزه ژئوماتیک در راســتای هماهنگی بیشتر«، »آشنایی با شرح وظایف 
بازیگران ژئوماتیک در کشــور و شناخت 
موازی کاری هــا« و »واکاوی دالیــل عدم 
توســعه ژئوماتیک در کشــور به تناسب 
قدمــت آن« از جمله اهداف برگزاری این 

پنل است.
همچنین از دیگــر محورهای این پنل 
می توان به »شناسایی چالش های توسعه 
فنــاوری ژئوماتیــک در کشــور«، »ارائه 
راهبردها و اقدامات الزم درخصوص توسعه 
ژئوماتیک در کشــور« و »برنامه ریزی های 
الزم درخصوص تدوین اسناد باالدستی و 

قوانین حوزه ژئوماتیک« اشاره کرد.
فناوری هــای ژئوماتیک بــه عنوان یک 
فناوری توانمندکننده و دانش بنیــان از ابرفناوری های نوظهور و در حال 
رشد قرن ۲۱ است که تقریبا تمامی کشورهای توسعه یافته جهان تدوین و 

اجرای برنامه های توسعه آن را از مدت ها پیش آغاز کرده اند. 

زیست بوم فناوری های مکان محور در کشور را توسعه دهیمپذیره نویسی هفتمین صندوق سرمایه گذاری جسورانه

رئیــس بنیاد ملی نخبگان بــا بیان اینکه ۱۰میلیــارد تومان برای 
شــکل گیری ناحیه نوآوری دانشــگاه عالمه طباطبائی اختصاص داده 
شده اســت، گفت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری بعد از 
شــکل گیری ناحیه نوآوری شریف به عنوان الگوی موفق از یک ناحیه 
نوآوری با محوریت صنعتی و مهندســی، از ایجاد ناحیه نوآوری علوم 
انســانی حمایت می کند. به گزارش پایگاه اطالع رســانی و ارتباطات 
بنیاد ملی نخبگان، صبح روز گذشــته مرکز جامع نوآوری دانشــگاه 
عالمه طباطبائی، میزبان ســورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهــوری بود تا بــا افتتاح این مرکز باب تازه ای فراروی زیســت بوم 

کارآفرینی به کمک علوم انسانی گشوده شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، در این مراسم که با افتتاح 
ســاختمان شماره ۲ مرکز رشــد و نوآوری علوم انسانی همراه بود، از 
اهمیت این علوم در توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان گفت و افزود: 
کارآفرینی و نوآوری در دانشــگاه های علوم انسانی یک شاخصه مهم 
پیشــرفت به شمار می رود. تالش می کنیم تا گستره نفوذ علوم انسانی 

در شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها افزایش یابد.
حمایت ۱۰۰ میلیارد ریالی برای ایجاد ناحیه نوآوری علوم انسانی

ستاری درباره حمایت ۱۰ میلیارد تومانی برای ایجاد و توسعه پارک 
علم و فناوری دانشــگاه عالمه طباطبائی با محوریت رونق زیست بوم 
نوآوری حوزه علوم انسانی گفت: این حمایت برای توسعه کار فناورانه 
و نوآورانه در حوزه علوم انســانی تخصیــص خواهد یافت. حوزه علوم 
شناختی و علوم انســانی ایده های نوآوری بســیار زیادی وجود دارد 
که نتایج و خروجی های آن در حوزه ســالمت نمایان شــده اســت و 
ســرمایه گذاری بخش خصوصــی در کنار هدایــت و حمایت جوانان 
دانش آموخته و خالق به ســوی اســتارت آپ های این حوزه می تواند 
ضمــن خلق ارزش افزوده درخور توجه، میزان قابل توجهی اشــتغال 

به ارمغان بیاورد.
رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان به چالش  های موجود 
برای ورود علوم انســانی به عرصه کارآفرینی اشاره کرد و افزود: علوم 
انسانی اگرچه در ورود به عرصه کارآفرینی با چالش هایی مواجه بوده، 
اما حوزه بســیار مهمی در اقتصاد دانش بنیان به شــمار می رود. روح 
کارآفرینی با حضور علوم انسانی تجلی و معنا پیدا می کند. در بسیاری 

از حوزه ها، علوم انسانی هسته اصلی کار نوآورانه به حساب می آید.
ســتاری از تالش های زیرســاختی و حمایت ها برای پررنگ شدن 
نقش علوم انســانی در حوزه اقتصــاد دانش بنیان ادامــه داد: اکنون 
اســتارت آپ های مختلفــی در حوزه هــای تامیــن نیروی انســانی، 
گردشگری و بازی به طور جدی فعالیت می کنند. یکی از کارکردهای 
علوم انسانی در استارت آپ های مبتنی بر فناوری های پیشرفته است و 
به طور جدی به دنبال این هستیم به کمک علوم انسانی در حوزه این 

استارت آپ ها اتفاقات خوبی بیفتد.
ســتاری به گام های پیموده شــده برای نقش آفرین ســاختن علوم 
انســانی در حوزه کارآفرینی اشــاره کرد و افزود: مرکز نوآوری علوم 
انســانی از چند ســال پیش گام های اولیه خود را آغاز کرده اســت و 
اکنون به همت رئیس دانشــگاه و دیگر همکاران، هسته اصلی نوآوری 
در دل دانشــگاه شکل گرفته است. امیدواریم این کار پیشرو همچنان 
ادامه پیدا کند ما نیز وظیف خود می دانیم از این مسیر حمایت کنیم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، افتتاح آزمایشگاه تحقیقاتی 
علوم شــناختی در دانشگاه عالمه را هم راســتا با گام جدیدی که در 

دانشــگاه های علوم انســانی اتفاق می افتد، دانســت و گفت: پیش تر، 
عمده تمرکز دانشــگاه های علوم شناختی در حوزه های مهندسی بود 
اما اکنون تعامل میان این دو بخش بیشــتر شده و دانشگاه عالمه در 
مسیر تعامل با علوم و فناوری های شناختی گام تازه ای برداشته است.
رئیس ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی گفت: توسعه علوم 
شــناختی به سرعت در حال پیشرفت اســت و بیش از 5۰۰هزار متر 
مربع را در دانشــگاه ها و اطراف آن برای توســعه این حوزه اختصاص 

دادیم.
ســتاری حضور و اســتقبال بخش خصوصی از نوآوری و فناوری را 
فرصتی برای توســعه زیســت بوم کارآفرینی و نــوآوری گفت و ادامه 
داد: ماحصل آن را در توســعه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری در پهنه 
شــهری و ظهور کارخانه هــای نوآوری و ناحیه های نــوآوری به ویژه 

پیرامون دانشگاه ها شاهد هستیم.
معــاون علمی و فنــاوری رئیس جمهوری از حمایــت ۱۰ میلیارد 
تومانــی برای ایجاد و توســعه پــارک علم و فناوری دانشــگاه عالمه 
طباطبائی با محوریت رونق زیست بوم نوآوری حوزه علوم انسانی خبر 
داد و افــزود: این حمایت از ســوی معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری، برای توســعه کار فناورانه و نوآورانه در حوزه علوم انسانی با 
ایجاد پارک علم و فناوری و ناحیه نوآوری دانشــگاه عالمه طباطبائی 

تخصیص خواهد یافت.
رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: علوم شــناختی و علوم انســانی 
ایده های نوآوری بســیار زیادی وجود دارد که نتایج و خروجی های آن 
در حوزه سالمت نمایان شــده است و سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در کنــار هدایت و حمایــت جوانان دانش آموخته و خالق به ســوی 
اســتارت آپ های این حوزه می تواند ضمــن خلق ارزش افزوده درخور 

توجه، میزان قابل توجهی اشتغال به ارمغان بیاورد.
ســتاری افزود: الزم اســت در حوزه هایی که طی چند سال گذشته 
به موفقیت دســت یافته ایم، تمرکز بیشتری داشته باشیم و با حرکت 
در این مســیر، رشد قابل توجهی را در کسب و کارهای دانش بنیان و 

استارت آپی حوزه علوم انسانی شاهد باشیم.
ناحیه نوآوری علوم انسانی راه اندازی می شود

حســین ســلیمی، رئیس دانشــگاه عالمه طباطبائی، با اشــاره به 
قرار دادن دانشــگاه در یک اکوسیســتم نوآورانه بــرای خلق ثروت و 
اندیشــه ورزی در حوزه های مختلف گفت: ما هم فضای فیزیکی و هم 
فضای پژوهشی دانشگاه را به این سمت سوق دادیم. ما تنها دانشگاهی 
در کشــور هستیم که دانشــجویان عالوه بر دانش آموختگی یک دوره 

مهارت آموزی شرکت می کنند.
وی افزود: این دوره رایگان اســت و بالغ بر 5۰۰۰ نفر به طور ساالنه 
در این دوره ها شــرکت می کنند. استقبال از این دوره ها بی نظیر بوده 
است و این دوره با مراکز رشد، کارآفرینی و نوآوری پیوند خورده است 
و در همین راستا، دانشگاه در زیست بوم نوآوری نقش آفرینی می کند.

رئیس دانشگاه عالمه طباطبائی از ایجاد ناحیه نوآوری این دانشگاه 
بــا حمایت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری گفت و افزود: 
به زودی با افتتاح ســاختمان شــماره ۳ دانشگاه، طرح جامع نوآوری 
دانشگاه به مرحله نهایی می رســد و در منطقه فعلی، دهکده نوآوری 
و فناوری را راه اندازی کنیم. امیدواریم بعد از دانشــگاه صنعتی شریف 
بتوانیم اولین دانشــگاهی به ویژه در حوزه علوم انسانی باشیم که یک 

ناحیه نوآورانه را اطراف دانشگاه شکل می دهیم.

سورنا ستاری در آیین افتتاح مرکز جامع نوآوری دانشگاه عالمه طباطبائی:

با تمام توان از ایجاد ناحیه نوآوری علوم انسانی حمایت می کنیم

دریچــه

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری اعالم کرد که با گسترش سطح زیرکشت گیاهان دارویی و صنایع 
مرتبط، ظرفیت های جدیدی برای ایجاد اشــتغال پایدار به وجود می آید.  به گزارش 
مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمدحسن 
عصاره درخصوص استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر ظرفیت های اقلیمی استان 
سیســتان و بلوچستان اظهار داشت: طرح های اشــتغال زا با محوریت گیاهان دارویی 
دارای اولویت باالیی اســت. در حال حاضر سطح زیرکشت گیاهان دارویی از کمتر از 
۱۰۰ هکتار در سال ۹۰ به ۲۰۰۰ هکتار در سال جاری رسیده است و امیدوار هستیم با 
حضور شرکت های دانش بنیان در استان سیستان و بلوچستان مشاغل جدیدی براساس 

زنجیره ارزش صنعت گیاهان دارویی و داروهای گیاهی  ایجاد شود .

توسعه سیستان و بلوچستان با توسعه 
صنعت گیاهان دارویی شتاب می  گیرد

چهارشنبه
10 مهر 1398

شماره 1404
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مشــاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهــوری با بیان اینکه یک هیات 
تجاری و فناور متشکل از شرکت های دانش بنیان، فناور و خالق ایرانی عازم 
چین می شــوند، گفت: بازدید و حضور در نمایشــگاه فناوری های برتر چین 

)CHTF( یکی از مهم تریــن برنامه های این 
سفر است. این نمایشگاه بزرگترین و بانفوذترین 
نمایشگاه علمی و فناوری است. به گزارش مرکز 
ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، پرویز کرمی درباره حضور یک 
هیات تجاری در چیــن، عنوان کرد: با حمایت 
مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت 
علمــی، یک هیات بلندپایه تجــاری و فناوری 
ایرانی ۱۹ تا ۲۳ آبان ماه سال جاری به ریاست 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به کشور 
چین ســفر می کنند تا شــرایط همکاری ها و 
تعامالت بین دو کشــور را بررسی کنند. مشاور 
معاون علمــی و فناوری رئیس جمهوری افزود: 

این هیات تجاری و فناوری که متشکل از نمایندگان شرکت   های دانش بنیان 
اســت، در این سفر با شرکت های متناظر چینی دیدارهای دوجانبه خواهند 
داشت و نشست های رو در رو برگزار می کنند. دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد 

دانش بنیان در ادامه اهداف این ســفر را مورد توجه قرار داد و گفت: این سفر 
با هدف بازارسازی و صادرات برای محصوالت  دانش بنیان »ایران ساخت« در 
فراسوی مرزها انجام می شود. کرمی در ادامه تصریح کرد: با توجه به رویکرد 
معاونت علمی و فنــاوری و صندوق نوآوری و 
شــکوفایی برای کمک به صادرات محصوالت 
دانش بنیان »ایران ســاخت« و ایجاد و تقویت 
برندهای ایرانی، یک هیات تجاری به ریاست 
معــاون علمی و فناوری رئیــس جمهوری و 
جمعــی از مدیران شــرکت های دانش بنیان 
بــا حمایت مرکز تعامــالت بین المللی علم و 
فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به کشور 
چین اعزام می شــود. مشــاور معاون علمی و 
فنــاوری رئیس جمهوری دربــاره برنامه این 
سفر فناوری تجاری گفت: بازدید از نمایشگاه 
فن فناوری های برتــر چین )CHTF( یکی 
از  مهم ترین برنامه های این ســفر است. این 
نمایشگاه بزرگترین و بانفوذترین نمایشــگاه علمی و فناوری در زمینه های 
مختلف مانند نســل جدید فناوری اطالعات، ســوخت و انرژی های جدید 

سیستم های الکترونیک، زیست فناوری، حفاظت از محیط زیست است. 

معاون فرهنگی اداره ورزش و جوانان اســتان کردستان گفت جذب 
 سرمایه یکی از عوامل اصلی خروجی ایده است که در این زمینه مراکز 

رشد و نوآوری به جوانان کمک شایانی می کند.
کژال فتاحی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، 
تفاهم نامه ای ما بین جهاددانشگاهی  گفت: 
با اداره کل ورزش و جوانان استان به منظور 
ایجاد مراکز رشد و نوآوری و شکوفایی برای 
ایجــاد کســب و کار جوانان منعقد شــده 
است، تا جوانان با ارائه ایده های هدفمند و 
استراتژی محور خود به اشتغال زایی و کسب 

درآمد بپردازند.
وی افزود: کردستان، به عنوان یک استان 
فرهنگی، اســتانی اشــتغال محور است که 
در این راســتا باید با ایجاد اشتغال، جذب 
سرمایه، رفع موانع موجود و همچنین با در 
نظر گرفتن ابعاد شــخصیتی و مهارت های 

اجتماعــی بتوانیم در صدد حمایت و راه  اندازی کســب و کار جوانان 
برآییم.

فتاحی بیان کرد: انعقاد این قرارداد میان جهاد دانشــگاهی و اداره 

کل ورزش جوانان نقطه قوتی برای جوانان اســتان محسوب می شود، 
چراکه هر جامعه ای برای پیشــرفت به نیروی انسانی متخصص، همت 

و تالش جوانان نیازمند است.
وی درخصوص خروجی استارت آپ های 
برگزارشده از سوی جهاددانشگاهی استان 
عنوان کرد: این استارت آپ ها به مدت سه 
تا شش ماه برگزار می شوند و در بهمن ماه 

امسال خروجی مطلوبی خواهیم داشت.
و  ورزش  کل  اداره  فرهنگــی  معــاون 
اســتان کردســتان، عنوان کرد:  جوانان 
بازخورد و اســتقبال کــم و عدم حضور 
جوانــان در این کالس هــا از جمله نقاط 
ضعف این استارت آپ ها است که نیازمند 

اطالع رسانی بیشتری است.
وی بهره منــدی از منتورهایــی در حد 
ملی و فراملی را از نقاط قوی تشکیل این 
اســتارت آپ ها دانست و ذکر کرد: باید در راستای آگاه سازی و ترغیب 
جوانان برای حضور در این دوره ها و اشتغال زایی، همه نهادها زنجیروار 

تالش کنند.

جذب  سرمایه از عوامل اصلی خروجی ایده استشرکت های دانش بنیان ایرانی در نمایشگاه فناوری های برتر چین )CHTF( حضور می یابند

سولماز شهبازی / کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
طرح های هادی برای هدایت ســاخت و ساز روی کاغذ نقش می بندد 
و آهســته آهسته روستا را فرامی گیرد، اما با توجه صرف به ابعاد فیزیکی 
مســتحدثات و نه روح و حس تعلق خاطری که می بایست در آن جاری 

باشد.
همان طور که از سویی از بالفعل کردن ظرفیت های بالقوه روستاها ضمن 
حفظ بافت ســنتی و میراث کهن آن و احیای ســبک زندگی روستایی 
سخن می رود و بر فراهم کردن بسترهای رفاهی به منظور تحقق مهاجرت 
معکوس تاکید می شود، از دیگر سو به بهانه بازسازی و بهسازی، تیشه به 

ریشه هویت روستاها زده می شود.
با ورود تکنولوژی، توقعات، نیازها و الگوهای روستاییان تغییر کرده است
بــا ورود تکنولوژی، توقعات، نیازها و الگوهای روســتاییان تغییر کرده 
و می خواهند همرنگ شهرنشــینان باشند. حاال مرزهای جغرافیایی آنها 
روستاهای کوچک، آرام و یکنواخت شان نیست، بلکه هزاران الگوی شهری 
و روســتایی داخلی و خارجی اســت. آنها هم رفاه می خواهند، گاز، آب 
لوله کشی، راه آسفالته، در و پنجره دوجداره، نمایی که باد و باران ویرانش 

نکند و ده ها امکانات رفاهی دیگر.
آنها نه به اهمیت به کارگیری مشــاوران و معماران واقفند و نه از پس 
هزینه به کارگیری آنان برمی آیند، نه اطالعات کافی در حوزه ســاخت و 
ســاز و توجه به فرهنگ و اقلیم دارنــد و نه می توانند منتظر آمدن طرح 
هادی باشند. هر آنکه احساس نیاز کردند، تسهیالت مسکن روستایی به 
دست شان رسید. یا نم سقف و ریزش دیوار قدیمی کالفه شان کرد، دست 
به کار می شــوند، بی آنکه جهت وزش باد را بسنجند یا حق معبر عمومی 
را به جا بیاورند. دیوارها را پیش می کشــند تا حیاط شان وسیع تر شود و 

چاردیواری را با تلفیق آجر و آهن و سیمان باال می برند.
آسفالت می آید، آب و لوله های گاز که از سر و روی دیوارهای نامتجانس 
- یکی ســیمانی و دیگری کاه گلی- باال می رود. همزیستی با طبیعت که 
ناشی از سبک زندگی و داشته های شان بود و رعایت حریم فضاهای زیستی 
و معیشتی شان که تا چند سال پیش متفاوت تر بود، دیگر برای شان اهمیت 

چندانی ندارد.
روســتا یکنواختی و انسجام خود را از دست داده، همان طور که آداب و 
فرهنگ محلی رنگ باخته، داشته های مادی و کالبد فیزیکی نیز دستخوش 
تغییر چشمگیری شده، تحولی که در پس بی توجهی، ظرفیت های بالقوه را 

هم از چهره روستا می زداید، چه رسد به بالفعل کردن آنها!
طرح های هادی برای هدایت ســاخت و ساز روی کاغذ نقش می بندد 
و آهسته آهســته روستا را فرامی گیرد اما با توجه صرف به ابعاد فیزیکی 
مســتحدثات و نه روح و حس، تعلق خاطری که می بایست در آن جاری 
باشد. بازسازی روستایی، تحولی آگاهانه مبتنی بر ناآگاهی و بی اطالعاتی 
بومیان و بی توجهی غیرمســئوالنه مسئوالن است که اگر برای اصالح آن 
تدبیری نیندیشــیم، این ناهمگونی در سیما و منظر، قطعا روستاها را با 

مخاطرات فراوانی مواجه می کند.
گرچه به برکت ورود امکانات رفاهی و زیرســاخت ها شــاهد مهاجرت 
معکوس باشیم اما همزیستی سالم و شایســته را چگونه تداوم خواهیم 
بخشــید؟ هنگامی که اراضی کشــاورزی کفاف جمعیت رو به رشــد را 
نمی دهد، آب ته کشــیده و حیات دام وابســته به آب و مرتعی است که 
عمرشــان رو به افول است. برای ســاکنان روستاها چه باید کرد؟ آیا جز 
این اســت که باید با سنت، فرهنگ و زیســت بومی آشتی شان داد؟ این 
اقدامات خالقانه مبتنی بر اصالت روستاها است که می تواند نجات بخش 
روستاییان باشد و اقتصاد آنها را در هجوم بیکاری و کمبود منابع طبیعی 

تجدیدناپذیــر پویا کند. ظرفیت هایی نظیر آداب و رســوم محلی، غذای 
سنتی، دست بافته ها، پوشاک و انواع صنایع دستی، موسیقی محلی، رقص 
محلــی، گرمای تنور و بوی نان تنوری، عطر نم کاه گلی که تن ســنگی 
خانه ها را پوشــانده، صــدای جیک جیک پرندگان و زوزه شــبانه گرگ، 
پارس های مکرر سگان روستا، وجود قلعه ها، تپه ها و کاروانسراهای تاریخی 

و همه اینها در خانه های بوم گردی گردهم می آیند.
اما چند نفر از روستاییان از این مهم آگاهند؟چند نفر نقش رونق آفرینان 
را باور دارند؟ کدام روستاها این ظرفیت را دارند، کدام روستاها در معرض 
از دست دادن ظرفیت های شان هستند و کدام روستاها الگویی از بوم گردی 
و درآمدهای حاصله از آن را دارند؟ کدام روســتایی تعصب به حفظ بافت 
ســنتی و رعایت مالحظات زیســت محیطی توام با ایمن ســازی محل 
سکنایش دارد؟ چند نفرشان توان اجماع این ظرفیت ها را برای راه اندازی 

کسب و کاری بومی دارند؟
نباید آشفتگی شهرها به بیماری مسری تبدیل شود و دامن 

روستاهای مقلد شهرها را هم بگیرد
مگر ایجاد خانه های بوم گردی تدبیر نوی مسئوالن برای رونق روستاها 
به ویژه روســتاهای گردشگری نیســت؟ پس چرا بدون تدوین ضابطه ای 
بلندمدت، مانع از دست رفتن ظرفیت های محلی نمی شویم؟ مگر با ایجاد 
یکی دو خانه بوم گردی در روستا می توان شاکله اقتصادی روستا را حفظ 
کرد؟ قطعا گردشگر ضمن استراحت در این خانه بوم گردی، عالقه مند به 
پرســه زدن در کوچه پس کوچه های روستا و تماشای کوچه باغ ها، گله 
گوســفندان، تلمبه سر چاه محله پایین، پنجره های سبز و آبی خانه های 
یک دســت و بی پیرایه و ده ها جذابیت دیگــر خواهد بود، بنابراین حفظ 
جذابیت ها و افزودن به آن ضرورتی انکارناپذیر است تا مجبور به هزینه های 
بیشتر و خسارت های بیشتر نشــویم. نباید آشفتگی شهرها که در سایه 
بی توجهی، هر روز تشدید می شود، به بیماری مسری تبدیل شود و دامن 
روستاهای مقلد شــهرها را هم بگیرد و در این راستا چاره ای نیست، جز 
اینکه با مشــارکت روستاییان کنشــگر و دغدغه مند، شوراهای روستا به 
عنوان نمایندگان آنان و دهیاران با آموزش های مدون و استاندارد در گام 
نخست اهمیت حفظ کالبد و بافت سنتی روستا و نیز آداب و سنن محلی 
برای روستاییان تبیین شود. در گام بعدی با مشارکت همینان، ضوابط و 
اصول معماری، ســیما و منظر در بافت روســتایی چه در روستاهایی که 
طرح هادی به آنها رســیده و چه سایر روســتاها اعمال شود. البته نباید 
این مهم را فراموش کرد که روســتایی برای ساخت مسکن خود نیازمند 
مصالح است و مادامی که فکری برای تولید مصالح متناسب با جغرافیا و 
اقلیم هر منطقه نشده، نمی توان توقعی فراتر از ظرفیت روستایی داشت. 
در این حوزه نیز بنیاد مســکن و ســایر نهادهای متولی می توانند زمینه 
کارآفرینی و درآمدزایــی را فراهم کنند. مطالعه و تولید مصالح بومی، با 

کیفیت، خوش رنگ و لعاب و متناسب با بافت و ذائقه روستاییان.
شیشه های دوجداره اگر وارد روستاها شده و در دل دیوارهای سیمانی 
جا خوش کرده، قطعا می توانست پنجره ای با ویژگی های پنجره دوجداره 
اما حاوی نقش و نگار پنجره های قدیمی باشــد، جای ســیمان متداول، 
می شــد کاه گلی مســتحکم تر در نمای خانه ها به کار برد، می شد ضمن 
جاری کردن رفاه در زندگی از به کارگیری مصنوعاتی که اصالت را به یغما 
می برند پرهیز کرد و می شــد با طبیعت رفیق تر بود و مامن هایی بنا نهاد 
با حس تعلق خاطر بیشــتر، بنابراین باید با رجوع به احساس خوشایند 
زندگی در روستاهای قدیمی و نگاهی عمیق به تحوالت آینده، هویت را به 

روستاها بازگردانیم تا از مواهب آن بهره مند شویم.
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قرار اســت به زودی قراردادی بین آمریکا و بریتانیا تنظیم شــود که برمبنای آن 
فیس بوک و واتس اپ مجبور خواهند شــد به پلیس بریتانیا اجازه  دهند به اطالعات 

کدگذاری شده  کاربران شان دسترسی داشته  باشند.
به گزارش زومیت، از این پس آمریکا از آن دســته از شبکه های اجتماعی که مرکز 
اصلی شان در خارج از کشور است، می خواهد اطالعات رمزگذاری شده  کاربران خود را 
در اختیار دولت بریتانیا قرار دهند. این تصمیم در راستای معاهده تبادل اطالعات بین 
دو کشور اتخاذ شده است؛ معاهده ای که برای مقابله با جرائم خطرناک مانند تروریسم 

و پدوفیلی بین دو کشور منعقد شده است.
به گزارش بلومبرگ، قرار اســت قراردادی بین انگلستان و آمریکا منعقد شود که 
براساس آن فیس بوک و نرم افزار پیام رسان وابسته به آن، واتس اپ، مجبور خواهند شد 
اطالعات مربوط به پیام های کدگذاری شده  کاربران خود را در اختیار پلیس بریتانیا قرار 
دهند. البته این قرارداد شامل شبکه های اجتماعی بریتانیایی هم خواهد شد و اطالعات 
ذخیره شده در مراکز داده  شبکه های اجتماعی در دو کشور برای بررسی های مربوط به 

جرائم جدی مانند تروریسم و پدوفیلی استفاده خواهد شد.
طبق این قرارداد دو کشــور پذیرفته اند براساس اطالعات شبکه های اجتماعی، از 
شهروندان یکدیگر در موارد مجرمانه بازجویی نکنند. به بیان بهتر، آمریکا نمی تواند 
براساس اطالعات موجود در شــبکه های اجتماعی بریتانیایی، شهروندان بریتانیا را 
بازخواست کند و درمقابل، بریتانیا هم نمی تواند براساس اطالعات موجود در شبکه های 
اجتماعی آمریکایی، شهروندان آمریکا را بازخواست کند. عالوه براین آمریکا نمی تواند 
در موارد جرائم جدی از اطالعات شرکت های بریتانیایی استفاده کند؛ چون این عمل 
برخالف ارزش های انگلستان است. قرار است این قرارداد در اکتبر تصویب و امضا شود 
و از آنجا که این دو کشور به لحاظ سیاسی کامال پایدار هستند، به نظر نمی رسد این برنامه  
زمانی تغییر کند. پیش از این هم برخی از مســئوالن قضایی در دو کشور به این نکته 
اشاره کرده  بودند که پیام های کدگذاری شده ای که رمزگشایی شدنی نباشند، می توانند 
پوششــی برای فعالیت های مجرمانه فراهم کنند. به همین دلیل، پلیس می گوید باید 
راه های مخفی برای دسترسی به اطالعات این شبکه ها ایجاد شود تا مسئوالن قضایی 
و قانونی بتوانند بررســی های الزم را انجام دهند، اما درمقابل، برخی مخالف این عمل 
هســتند. نگرانی این افراد آن است که شــاید راه های مخفِی دسترسی به اطالعات 
کدگذاری شــده  کاربران را هکرها کشف کنند و درنتیجه، امنیت این شبکه ها به خطر 
بیفتد. به گزارش بی بی سی، در دسامبر سال گذشــته برای اولین بار در دنیا، استرالیا 
قانونی تصویب کرد که براساس آن شرکت های فناوری ملزم هستند به مجریان قانون 
این امکان را بدهند که بتوانند اطالعات کدگذاری شده  کاربران مظنون به ارتکاب جرم 

را رمزگشایی و بررسی کنند.
ناگفته نماند در آمریکا نیز مدافعان حریم خصوصی از دولت خواســته اند جزییات 
درخواســت محرمانه  یکی از دادگاه هــا از فیس بوک برای رمزگشــایی اطالعات 
کدگذاری شــده در پیام رسان این شبکه  اجتماعی را توضیح دهد. براساس قانونی که 
در ســال ۲۰۱8 تصویب شده است، FBI نمی تواند شبکه های اجتماعی را مجبور کند 
تماس های تلفنی برقرارشده با پیام رسان فیس بوک را رمزگشایی کنند. مدافعان حریم 
خصوصی معتقدند این درخواست وزارت دادگستری از فیس بوک در آینده تأثیر مهمی 

بر حریم خصوصی کاربران و عملکرد دولت خواهد گذاشت.
عالوه  بــر این در ماه مه، اپل، گوگل، مایکروســافت و واتس اپ با طرحی از آژانس 
اطالعاتی بریتانیا GCHQ مقابله کردند که به پلیس اجازه می داد بدون رمزگشــایی 
 GCHQ.پیام های کدگذاری شده به پیام های خصوصی کاربران دسترسی داشته باشد
پیشنهاد کرده بود ارائه دهندگان خدمات ارتباط آنالین به طور مخفیانه و بدون اینکه 
دیگر اعضا متوجه شوند، یکی از مســئوالن قضایی یا مجریان قانون را در گروه ها و 
مکالمات بین افراد عضو کنند. شرکت های تکنولوژی بزرگ معتقد هستند استفاده از 

این »عضو مخفی« امنیت سایبری و حقوق انسانی را تهدید می کند.
وزارت دادگســتری آمریکا به درخواست بلومبرگ برای پاسخ به این خبر واکنشی 

نشان نداد؛ اما فیس بوک این چنین گفت:
معتقدیم مردم حق دارند مکالمات آنالین کامال خصوصی و امن داشــته باشــند. 
رمزگذاری سرتاسری )End-to-end( به ما کمک می کند از این حق مردم حفاظت 
کنیم. ما با تالش دولت برای ایجاد دسترســی های مخفی به اطالعات رمزگذاری شده 
مخالفیم؛ چون آنها می توانند هر زمــان و هر جا امنیت و حریم خصوصی کاربران ما 
را از بین ببرند. همچنین، قبول داریم مجریان قانون باید امنیت مردم را تأمین کنند. 
سیاســت های مصوب دولت مانند CLOUD Act به شــرکت ها اجازه می دهد اگر 
درخواســتی قانونی ارائه شود، اطالعات در دســترس را در اختیار دولت قرار دهند، 

بنابراین برای دسترسی به اطالعات نیازی به ساخت راه های فرعی نیست.

توجه به روستاها؛ از بازسازی تا بی هویتی

اجبار فیس بوک و واتس اپ 
برای ارائه اطالعات پیام های 

کدگذاری شده به دولت بریتانیا

یادداشـت

مرکز نوآوری جامع دانشــگاه عالمه با حضور معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور ضمن رونمایی از برنامه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی دانشگاه افتتاح 

می شود.
بــه گــزارش خبرگزاری مهر به نقــل از معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهــوری، مرکز نوآوری دانشــگاه عالمــه طباطبائی با موضــوع محوری 
»هوشمندســازی« فعالیت می کند و پذیرای ایده های نوآورانه نیروی انسانی 

جوان و خالق در این موضوع است. 
در این مراســم، دو شتابدهنده تخصصی )در حوزه حمل و نقل پیشرفته( و 
)در حوزه گردشــگری، میراث فرهنگی و تولید محتوا( و آزمایشگاه زنده علوم 

شناختی فعالیت رسمی خود را آغاز خواهند کرد.

دانشگاه عالمه میزبان زیست بوم 
نوآوری می شود



اکنون چیزی تا ســال ۲۰۲۰ فاصله نداریم. دهه ای که به نظر بسیار 
دور می رســید، اکنون در نزدیک ترین زمان ممکن به ما قرار دارد. دهه 
پیش رو از نظر بازاریابی و توســعه کسب و کار همراه با چشم اندازهای 
امیدوارکننده ای اســت، بنابراین صاحبان کسب و کار و افراد درگیر در 

حوزه های مختلف امید زیادی به سال های پیش رو بسته اند. 
وقتی از آینده حوزه بازاریابی محتوایی صحبت می کنیم، باید اهمیت 
برنامه ریزی را نیز مدنظر داشته باشیم. در هر دوره ای برخی از ترندهای 
بازاریابی مورد استفاده بازاریاب ها قرار می گیرد. کلید موفقیت در حوزه 
بازاریابی محتوایی آینده نگری و تالش بــرای پیش بینی ترندهای برتر 
اســت. به این ترتیــب امکان موفقیت ما در حوزه کســب و کار فراهم 
خواهد شد. با توجه به این بحث ماهیت کلی مقاله کنونی تا حد زیادی 
روشــن شده است. در ادامه به بررسی چند ترند برتر بازاریابی محتوایی 

تا سال ۲۰۲۰ و دهه نوین خواهیم پرداخت. 
ترندهای مهم بازاریابی محتوایی

بی تردید شــروع فرآیند بررســی ترندهای برتر بایــد با نوعی مقدمه 
همراه باشــد. براســاس تجربه نگارش مقدمه یکی از کارهای دشــوار 
محسوب می شــود. به این منظور من توجه شما را به یک پرسش مهم 
جلــب خواهم کرد، بــا این حال پیش از آن به ایــن نکته توجه کنید: 
اکنون بازاریابی محتوایی به عنوان یک صنعت پرســود نزدیک به ٤۰۰ 
میلیارد دالر ارزش دارد. این امر به خوبی بیانگر میزان ســرمایه گذاری 
برندها و امیدشان به استفاده بهینه از این حوزه است. پرسش اصلی در 
اینجا چگونگی استفاده بهینه از فرصت های پیش رو در حوزه بازاریابی 
محتوایی اســت. اجازه دهید برای بررســی بیشتر این موضوع به سراغ 

برخی از ترندهای برتر تا سال ۲۰۲۰ برویم.
۱. شخصی سازی محتوای

شخصی ســازی محتوا فرآیند ایجاد تغییرات در محتوای بازاریابی با 
هدف ســازگاری آن با ســلیقه مخاطب اســت. وقتی از مخاطب حرف 
می زنیم، دیگر حالت کالســیک دوران رســانه های توده ای مدنظرمان 
نیست. اکنون سلیقه مخاطب تغییر زیادی کرده است. به همین خاطر 
باید بیشــتر از گروه های مخاطب هدف صحبت کــرد. هر کدام از این 
گروه ها دارای ســلیقه و عالیق منحصر به فردی هســتند. همین نکته 
ناکارآمدی شــیوه های ســنتی و توده ای در زمینــه بازاریابی را اثبات 

می کند. 
همانطور که بســیاری از بازاریاب ها می دانند، فرآیند شخصی ســازی 
محتــوا امکان نفــوذ به قلب و جان گروه های مخاطــب هدف را فراهم 
می ســازد. این امر از نقطه نظر توســعه جایگاه و نام برند دارای اهمیت 
بســیار زیادی است. وقتی مخاطب عالقه بیشتری به محتوای بازاریابی 
ما داشــته باشــد، انگیزه اش برای خرید بیشــتر خواهد شد. این امر ما 
را به ســوی چرخه حیات بازاریابی هدایــت خواهد کرد. در این چرخه 
چهار مرحله اساســی تعریف می شــد. در مرحله نخست ما باید دامنه 
مشــخصی از مخاطب هدف را جذب کنیم. این امر شــامل ترغیب آنها 
به سوی مشــاهده محتوای کمپین مان خواهد بود. در مرجله بعد باید 
ســطح ارتباط  مان با آنها عمیق تر شــود. این امر فرصت مناسبی برای 
تاثیرگذاری بر روی آنها فراهم می کند. در مرحله ســوم تبدیل مخاطب 
به ســفیر برند اهمیت دارد. در نهایت نیز باید مخاطبی که اکنون سفیر 
برندمان اســت، بدل به مشتری شود. در صورت پیگیری این چرخه به 
صورت اصولی امکان دســتیابی به موفقیت در حــوزه بازاریابی فراهم 

خواهد شد. 
براســاس گزارش موسســه اِورگیج اکنون ٦۲درصــد از بازاریاب ها 
در سراســر جهان از رایج ترین شــیوه شخصی ســازی محتوا استفاده 
می کنند. این شــیوه براساس دسته بندی مخاطب به گروه های مختلف 
و شخصی ســازی محتوا براســاس نیاز هر گروه صورت می گیرد. نکته 
جالب اینکه از میان تمام بازاریاب های موجود در جهان فقط ۳۲درصد 
نســبت به تاثیرگذاری حقیقی فرآیند شخصی سازی محتوا در بازاریابی 

محتوایی ابزار امیدواری می کنند. 
معنــای گفتارهای فوق اهمیت حوزه شخصی ســازی محتوا در دهه 
آینده اســت. به عنوان یک برنــد جویای نام و بازاریابی مســتعد باید 
ویژگی های دهه آینده را به خوبی بشناسیم. نخستین گام در این راستا 

توجه به اهمیت شخصی سازی محتوا خواهد بود. 
۲. واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و محتوای تعاملی

در طول سال های اخیر فناوری واقعیت افزوده و مجازی توسعه بسیار 
زیادی یافته اند. متاســفانه هنوز هم بســیاری از افراد نسبت به تفاوت 
میان واقعیت مجــازی و افزوده اطالع کافی ندارنــد. اصطالح واقعیت 
مجــازی مربوط به فنــاوری نمایش دنیایی کامال جدیــد و مجازی به 
مخاطب است. در این دنیا هیچ المان واقعی از محیط اطراف به نمایش 
گذاشته نمی شود. مفهوم واقعیت افزوده اما اندکی متفاوت است. بر این 
اساس واقعیت افزوده به شرایط نمایش دنیای واقعی از طریق دوربین و 

افزودن برخی المان های مجازی بدان اشاره دارد. 
بــا توجه به تعریف فوق، بســیاری از ما در زندگی روزمره اســتفاده 
بســیار زیادی از واقعیــت افزوده می کنیم. این امر بــه خوبی در مورد 
فیلترهای مختلف قابل مشــاهده اســت. اســنپ چت و اینســتاگرام 
بزرگتریــن پلتفرم های فعال در زمینه ارائــه خدمات مبتنی بر واقعیت 
افزوده هستند. فیلترهای مختلف این دو شبکه اجتماهی به خوبی گواه 

این امر است. 
نکته جالب در مورد اســنپ چت معرفی برخی از بازی های جذاب بر 
پایه فناوری واقعیت افزوده اســت. به این ترتیب امکان بازی با امکانات 

گسترده فناوری واقعیت افزوده برای کاربران وجود دارد. 
فناوری واقعیت مجازی بیشــتر در مورد فروش هدست های مختلف 
نمایان می شــود. امروزه هر هدســت واقعیت مجازی بین ۳۰۰ تا ٦۰۰ 
دالر قیمت دارد. استفاده وسیع از این هدست ها در پخش فیلم، تجربه 
بــازی منحصر به فرد و بازدید مجــازی از اماکن مختلف موجب توجه 
هرچه بیشتر برندها به تولید و استفاده از آنها شده است. امروزه بسیاری 
از تبلیغات در شــبکه های اجتماعی همراه با نســخه ویژه هدست های 

واقعیت مجازی ساخته می شود. 
۳. افزایش اهمیت فرمت تصویر در شبکه های اجتماعی

امروزه کاربران در فضای اینترنت بیش از هر چیز به محتوای تصویری 
توجه دارنــد. انگار عصر محتوای متنی دیگر به انتها رســیده اســت، 

بنابراین باید به دنبال حوزه های تازه برای جلب نظر مخاطب به محتوای 
بازاریابی مان باشــیم. توسعه اینستاگرام و اسنپ چت به خوبی براساس 
ایــن ایده قابل توضیح خواهد بود. از نقطه نظر بازاریابی محتوایی اغلب 
برندها باید به صورت تصویرســازی برای کمپین های شان بروند. امروزه 

دیگر تولید محتوای متنی برای برندها فایده ای نخواهد داشت. 
براســاس پژوهش موسســه تحقیقاتی Pew بر روی افراد بزرگسال 
در ایاالت متحده ٦۹درصــد از آنها یوتیوب را بهترین پلتفرم اجتماعی 
قلمداد کردنــد. دلیل این امر اختصاص یوتیــوب به محتوای ویدئویی 
اســت. این امر به خوبی اهمیت فرمت های بصــری در دنیای امروزه را 
روشــن می ســازد. پس از یوتیوب ما با فیس بوک مواجه می شویم. این 
پلتفرم تقریبا امــکان بارگذاری هر نوع محتوایی را به کاربران می دهد. 
در جایگاه ســوم نیز اینســتاگرام حضور دارد. اگرچه میزان محبوبیت 
اینســتاگرام از نظر مقــدار کاربران فعال هنوز هم بــه پای فیس بوک 
نمی رســد، ما فرآیند رشــد ســریع این پلتفرم به زودی آن را بدل به 

بزرگترین شبکه اجتماعی دنیا خواهد کرد. 
نتیجه این بحث برای بازاریاب ها ضرورت توجه به شبکه های اجتماعی 
و فرمت تصویری است. اگر ما همچنان به شیوه های قدیمی مان پایبند 
باشیم، هیچ گاه امکان دستیابی به موفقیت وجود نخواهد داشت. دنیای 
بازاریابی محتوایی در حال تغییر است، ما نیز برای بهره گیری مناسب از 
تغییرات پیش رو باید با آنها انطباق یابیم. اشتباه بسیاری از بازاریاب ها 
تــالش برای مقاومت در برابر این جریان اســت. به این ترتیب در عمل 

مشکالت زیادی برای آنها پدید می آید. 

۴. الگوی سنتی داستان سرایی
داستان سرایی همیشه تاثیر مهمی بر روی سرنوشت بازاریابی برندها 
داشته است. بسیای از برندها در طول دهه های اخیر به دلیل ناتوانی در 
زمینه داستان سرایی مناسب عرصه رقابت را به دیگران واگذار کرده اند. 
بی تردید همه ما مشــتاق شنیدن داســتان های جذاب هستیم. این امر 
موجب خلق داســتان های مختلف در طول تاریخ شــده است. استفاده 
بازاریابی از این نکته شــامل طراحی داستان های جذاب و در عین حال 
کوتاه برای جلب نظر مشــتریان است. کوتاهی داستان در اینجا اهمیت 
زیادی دارد. اگر داستان ما بیش از اندازه طوالنی باشد، امکان جلب نظر 

مخاطب از بین می رود. 
خوشــبختانه امروزه اغلب بازاریاب های محتوایی به اهمیت داستان 
کوتاه پی برده اند. در این زمینه خالقیت بازاریاب ها اهمیت بسیار زیادی 
دارد. بی تردید الهام گیری از ایده های دیگران امر مناســبی است، با این 
حــال تالش برای کپی بــدون تغییر آن ایده ها ما را با مشــکل مواجه 
خواهد کرد. نخســتین چالش در این میان بحث کپی رایت خواهد بود. 
هیچ برندی اجازه استفاده غیرمجاز داستان خود را به دیگران نمی دهد. 
در وهلــه دوم، واکنش مخاطــب را نیز باید مدنظر داشــت. بی تردید 
مخاطب نســبت به مشــاهده محتوایی کامال کپی شده واکنش چندان 

مناسبی نشان نخواهد داد. 
یکی از بهترین شــیوه ها برای یادگیری مهارت های داستان سرایی در 
حوزه بازاریابی مشــاهده نحوه عملکرد دیگران اســت. به این ترتیب ما 

شانس باالیی برای تقلید اصولی از آنها خواهیم داشت. 
5. اهمیت فناوری جست وجوی صوتی

تــا ســال ۲۰۲۰ چیزی باقــی نمانده اســت. براســاس پیش بینی 
اغلب کارشــناس های حــوزه فناوری در دهه آینــده دیگر جایی برای 
جســت وجوی متنی باقی نخواهــد ماند. تا آن زمان اغلــب کاربران از 
جســت وجوی صوتی و تصویری برای دسترسی به محتوای مدنظرشان 
اســتفاده خواهند کرد. البته این فرآیند به محض ورود به سال ۲۰۲۰ 
شــروع نخواهد شــد. براســاس اظهرنظر ماری میکر، کارشناس ارشد 
فناوری های دیجیتال، تا چهار سال آینده وضعیت جست وجوی صوتی 
در برابــر الگوی متنــی به حالت 5۰-5۰ خواهد رســید. از آن پس به 
تدریج کفه ترازو به ســود جســت وجوی صوتی تغییــر خواهد کرد. به 
همین خاطر بایــد پیش نیازهای این حوزه را بــه خوبی رعایت کنیم. 
در غیــر این صورت با چالش های زیــادی در عرصه بازاریابی محتوایی 
مواجه خواهیم شد. دلیل این امر اتکای شمار باالیی از کاربران به شیوه 
راحت تر جســت وجوی صوتی و تصویری است. وقتی با بیان چند کلمه 
امکان دســتیابی به محتوای مورنظرمان وجود داشته باشد، دیگر نیازی 

به تحمل زحمت تایپ کلیدواژه ها نخواهد بود. 
نکته مهم در اینجا پایداری شــیوه های مدیریت ســئو و استفاده از 
کلیدواژه هاســت. شــاید تایپ متن از بین برود، اما کلیدواژه ها در قالب 

الگوهای بیانی پابرجا خواهد ماند. 
به عنوان بازاریاب محتوایی انکار اهمیت الگوی جســت وجوی صوتی 
وجود نــدارد. به همین خاطر ما باید برنامــه ای عملی برای هماهنگی 
هرچه بیشتر با این حوزه داشــته باشیم. سازگاری با این فناوری نوین 
نیازمند اطالع از آخرین شیوه های مدیریت سئو و کاربرد کلیدواژه های 

اساسی خواهد بود. 

6. نقش هوش مصنوعی و روبات های چت در مکالمات بازاریابی
یکــی دیگر از فناوری های مهم در حوزه بازاریابی هوش مصنوعی نام 
دارد. در طول سال های اخیر مطالعات بسیار زیادی در این زمینه صورت 
گرفته اســت. در دهه آینده ما شاهد کاربرد عملی و هرچه وسیع تر این 
فناوری خواهیم بود. اگرچه اکنون نخستین جرقه های استفاده از هوش 
مصنوعی در حوزه بازاریابی محتوایی مشاهده می شود، اما سطح توانایی 
این فناوری بسیار بیشتر اینهاست. براساس پژوهش های صورت گرفته 
از ســوی موسســه هاروارد بیزینس در دهه آینــده روبات های چت به 
صــورت کامال واقع گرایانه فرصت مکالمه رو در رو با مخاطب را خواهند 
داشــت. به این ترتیب پرســش ها و نظرات کاربران در کوتاه ترین زمان 
ممکن پاســخ داده می شــود. وقتی از کوتاه ترین زمان ممکن صحبت 
می کنیم، منظور ما بازه زمانی چند ثانیه ای است. دیگر خبری از انتظار 
طوالنی برای دریافت پاسخ پرســش ها و نظرات مان در حوزه بازاریابی 

نخواهد بود. 
امروزه تشــخیص گفت وگو با روبات ها در دنیای شبکه های اجتماعی 
بسیار ساده اســت. ترکیب فناوری هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی 
به بهبــود کیفیت عملکرد روبات ها کمک شــایانی خواهد کرد. بر این 
اساس روبات های چت توانایی بررسی دامنه وسیعی از محتوا در زمانی 

اندک را خواهند داشت. 
۷. اهمیت طراحی استراتژی یکپارچه در شبکه های اجتماعی

امروزه اغلب برندها در شبکه های اجتماعی فعالیت گسترده ای دارند. 
وقتی از شــبکه های اجتماعی صحبت می کنیــم، منظورمان یک یا دو 
پلتفرم خاص نیســت. اکنون شمار باالیی از شــبکه های اجتماعی در 
ســطح جهانی مشــغول به کار هســتند. همین امر طراحی استراتژی 
یکپارچه برای فعالیت بازاریابی محتوایی را ضروری می ســازد. در کنار 
شــبکه های اجتماعی نقش اساســی وبالگ ها را نیز باید مدنظر داشت. 
به راســتی شــما چگونه از انتقال یکســان اهداف و صدای برندتان در 
شبکه های اجتماعی اطمینان حاصل می کنید؟ اغلب برندها در پاسخ به 
این پرســش دچار مشکالت عمده می شوند. به همین خاطر توجه ویژه 

به آن ضروری خواهد بود. 
یکی از نکات مهم در زمینه بارگذاری مطلب در شبکه های اجتماعی 
آگاهی از زمان مناســب برای بارگذاری محتواست. نکته بعدی پیرامون 
انتخاب پلتفرم هدف است. در وهله پایانی نیز باید محتوای یکپارچه مان 
را مطابق با ویژگی های هر پلتفرم شخصی سازی کنیم. نکات مورد بحث 
در اینجا در دهه آینده اهمیت بســیار بیشتری خواهد داشت. به عنوان 
یک برند مستعد پیشرفت ما باید نکات متعددی را مدنظر داشته باشیم. 
یکی از این نکات نحوه فعالیت ما در شــبکه های اجتماعی است. توجه 
به فرآیند فوق نقش مهمی در تضمین موفقیت برند ما خواهد داشت. 

8. افزایش سطح همکاری برندها
یکی از تصورات ســنتی از عرصه بازاریابی تضاد میان منافع برندهای 
مختلف است. خوشبختانه دهه آینده این تصور غلط را برای همیشه به 
دست فراموشی خواهد ســپرد. به این ترتیب فضا برای فعالیت برندها 
مســاعدتر خواهد شــد. وقتی برندها با یکدیگر همکاری داشته باشند، 
فرصت بیشــتری برای کســب موفقیت مشــترک فراهم خواهد شد. 
بســیاری از برندها در این زمینه با مشکالت جدی مواجه هستند. آنها 
هنوز هم ســایر برندها را به عنوان دشمن یا دست کم رقیب شان تلقی 
می کنند. این نوع نگاه به ســایر برندها همیشه موجب نوعی انسداد در 

فضای همکاری مشترک می شود. 
نکته مهم در اینجا اهمیت همکاری میان برندهاســت. بی تردید همه 
برندهــا محدودیت های مالی و موقعیتی خاص خــود را دارند. اهمیت 
همــکاری میان برندها در ایجاد فضای مناســب برای گفت وگو، تبادل 
اطالعات و کسب نتایج بهتر است. عالوه بر این، همکاری میان دو برند 
موجب تبادل مخاطب و مشــتری نیز خواهد شد. به این ترتیب فرآیند 

همکاری میان برندها در عمل نوعی بازی برد- برد خواهد بود. 
یکی از شــیوه های جذاب برای همکاری میان برندها تمرکز بر روی 
تولید محتوای مشــترک اســت. به این ترتیب مــا توانایی تاثیرگذاری 
بهینه ای بــر روی مخاطب خواهیــم یافت. وقتــی در توضیحات یک 
محتوای بازاریابی نام دو یا چند برند درج شــود، به طور خودکار اعتبار 
آن افزایش چشــمگیری خواهد یافت. یکی از نمونه های موفق همکاری 
میان برندها مربوط به نشــنال جئوگرافیک و کشور نیوزیلند است. این 
امر موجب توســعه بهینه برند هر دو طرف شد. به عالوه این فرآیند در 
زمینه جذب گردشــگر نیز برای کشور نیوزیلند با موفقیت بسیار زیادی 

پایان یافت. 
9. ایجاد اهداف و صدای برند به گونه ای معتبر

تکنیک های ســنتی بازاریابی برای مدت زمان بسیار زیادی در حوزه 
بازاریابی وجود داشته اســت. همه ما با مشاهده سلبریتی های مختلف 
در صفحه تلویزیون و بیلبوردهای شــلوغ در خیابان ها بزرگ شــده ایم. 
متاســفانه هنوز هم بقایای این شــیوه در دنیای بازاریابی وجود دارد. 
از نظــر من ایجاد یک برند جذاب با اهــداف و صدای معتبر با کاربری 
تکنیک های قدیمی کامال در تضاد اســت. در اینجا ما نیازمند خالقیت 

بیشتر برای یافتن راهکارهای کاربردی تر هستیم. 
مزیــت اصلی بازاریاب ها در زمینه طراحــی کمپین محتوایی حضور 
در دل کار اســت. هیچ کــس به اندازه بازاریاب هــا در این زمینه موفق 
عمل نمی کند. به نظر من بهترین منتقد کمپین های بازاریابی محتوایی 
خود بازاریاب ها خواهنــد بود، بنابراین با ارزیابــی انتقادی از وضعیت 
کمپین های فعلی و وضعیت برند امکان دستیابی به ایده های تازه فراهم 
خواهد شــد. مشکل اصلی بسیاری از برندها در این زمینه بی حوصلگی 

در زمینه تامل انتقادی نسبت به خودشان است. 
امروزه هر کس در حال فروش یک محصول مشــخص اســت. کلید 
موفقیت در چنین وضعیتی اســتفاده از شیوه های متفاوت برای جلب 
نظر مشتریان است. فرآیند برندسازی و انتخاب اهداف و صدای خالقانه 

نقش انکارناپذیری در این زمینه بازی می کند. 
بی تردید حــوزه بازاریابی محتوایی در دهه آتــی اهمیت فزاینده ای 
خواهد یافت. این نکته با یک بررســی ســاده از وضعیت کنونی عرصه 
بازاریابی نیز به خوبی قابل مشــاهده اســت. موفقیت ما در دهه آینده 
بــه طور انکارناپذیری در پیوند بــا توانایی مان برای پیش بینی ترندها و 
استفاده مناسب از آنها خواهد بود. این مقاله درآمدی مناسب نسبت به 
برترین ترندهای پیش رو در دهه آینده محســوب می شود، با این حال 

به هیچ وجه پایان راه نیست. 
منبع: آینده بازاریابی محتوایی

تحلیل رفتار خانوارها در خرید و مصرف 
محصوالت خوراکی

اگر هر فردی به مصرف خانــوار خود دقت کند به خوبی متوجه 
خواهد شد که یکی از بیشترین مصارف و هزینه های خانواده مربوط 

به مصرف محصوالت خوراکی یا سوپرمارکتی است.
در آمارها و گزارش هایی که در حوزه بازاریابی منتشــر می شــود 
تقریبا ٧۰درصد درآمد یک خانواده شهری صرف خرید محصوالت 
سوپرمارکتی یا خوراکی می شــود. با توجه به اهمیت این بخش از 
محصوالت در سبد خانواده ها الزم است تحلیل دقیقی در این زمینه 
انجام شــود تا برای تمامی بخش هــای آن از تولید تا فروش بتوان 

برنامه ریزی های دقیق و مناسبی انجام داد.
۱- رفتار خانوار در مورد محل خرید

تحقیقات میدانی انجام  شــده نشــان می دهد که بسیاری از افراد 
جامعه، خریدهای ســوپرمارکتی خود را از فروشــگاه های بزرگ و 
زنجیره ای همچون فروشگاه های رفاه انجام می دهند. مردم ترجیح 
می دهنــد برای خرید انواع محصــوالت خوراکی خود به یک محل 
کــه انواع مختلفــی از نظر انــدازه، کیفیت، برنــد و قیمت در آن 
موجود اســت مراجعه کنند و بتوانند بهتــر تصمیم گیری کرده و 
راحت تــر خرید کنند. بنابراین، امروزه اغلب مشــتریان، خریدهای 

سوپرمارکتی خود را از فروشگاه ها خریداری می کنند.
۲- رفتار خانواده ها در بازاریابی در مورد اهمیت تخفیف )مزایا و 
معایب استفاده از ترفند تخفیف در بازاریابی برای جلب مشتریان(

فروشــگاه هایی که همواره ســعی می کنند محصوالت شان را با 
تخفیــف عرضه کنند یا اینکه همیشــه در کنــار محصوالت خود، 
محصوالتی را داشــته باشــند که تخفیف دار اســت مشــتریان و 
مصرف کنندگان بیشــتری را به سوی خود جذب می کنند. از جمله 
این فروشگاه ها در سال های اخیر می توان به فروشگاه افق کوروش 
که در شــهرهای مختلف نیز شــعبه هایی دارد اشــاره کرد. نتایج 
تحقیقات نشــان می دهد که یک سوم یا حول و حوش ۳۰درصد از 

خریدهای مصرف کنندگان از فروشگاه های تخفیف دار است.
۳- رفتــار خانواده ها در بازاریابی در مــورد تعداد خرید در یک 

فاصله زمانی
آمارها نشــان می دهد کــه 5۰درصد از مــردم، خریدهای خود 
را بــا مراجعه هفتگی به فروشــگاه ها خرید می کننــد و نیم دیگر 
از مشــتریان نیز با خرید ســه بار در ماه خریدهــای خود را انجام 
می دهند. تحلیل این فاصله های زمانــی خرید می تواند به فعاالنی 
که در حوزه فروشگاه های خواروبار فروشی یا سوپرمارکت ها فعالیت 

می کنند کمک کند تا بهتر بتوانند برنامه ریزی کنند.
٤- رفتار خانواده ها در بازاریابی در مورد نوع محصوالت

از نظر مشاوره بازاریابی  برای پی بردن به اینکه بیشتر افراد هنگام 
مراجعه به فروشــگاه ها چه نوع محصــوالت خوراکی را خریداری 
می کنند تحقیقاتی انجام شــده اســت و آمارها نشان می دهد که 
بیشــترین هزینه ای که افراد در فروشگاه  ها صرف می کنند، صرف 
خرید محصوالت لبنی می شود. پس از محصوالت لبنی نیز بیشترین 

هزینه ها در اکثر مواقع صرف محصوالت بهداشتی می شود.
5- رفتار خانواد ه ها در بازاریابی در مورد اثر تبلیغات

قطعــاً تبلیغات در هــر محصولی بر میزان فــروش آن می تواند 
اثــر بگذارد، اما نکته مهم این اســت که هــر محصولی را در کجا 
تبلیغ کنیم یا از چه کانال هایی برای معرفی آن اســتفاده کنیم تا 
بیشترین مخاطب و اثرگذاری را داشته باشد. آمارها نشان می دهد 
مردم بیشــتری تأثیر را برای تمایل به خرید محصوالت خوراکی از 
تبلیغات هــای تلویزیونی می پذیرند. بعد از تلویزیون و به طور کلی، 
تبلیغات از طریق صدا و سیما، تبلیغ هایی که در کانال های مختلف 
اینترنتی انجام می شــود و پس از آن تبلیغ هایی که در سطح خود 

فروشگاه ها هستند بیشترین اثر را بر رفتار مصرف کننده دارند.
اثر بازاریابی شبکه های اجتماعی در حدی است که اکثر برندها و 
مارک های مختلف سعی کرده اند حضور فعال در شبکه های مجازی 
و اجتماعی داشــته باشــند. از بین شــبکه ها و کانال های مختلف 
ارتباطی که در ایران وجود دارد، محبوب ترین این شبکه ها، تلگرام 
و اینستاگرام هستند. مردم ساعت های زیادی از وقت خود را صرف 
مطالعه مطالب در این دو شبکه می کنند و از تبلیغ هایی که در آنها 

انجام می شود بیشترین تأثیر را می پذیرند.
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توســعه فناوری هوش مصنوعی تاثیر بسیار زیادی بر روی زندگی روزمره 
ما گذاشــته است. اکنون دیگر نیاز چندانی به بسیاری از ابزارهای قدیمی و 
پیگیری برخی از فرآیندها به صورت دستی نیست. در حوزه کسب و کار به 
منظور ارتباط بهتر برندها با مخاطب هدف باید نسبت به کاربردهای هوش 
مصنوعی توجه داشــت. وقتی از بازاریابــی صحبت می کنیم، اغلب افراد به 
کمپین های بزرگ و جذاب فکر می کنند. بدون تردید هدف اصلی هر برند 
ساماندهی کمپین های جذاب اســت، با این حال فرآیندهای بسیار زیادی 
پشت یک الگوی بازاریابی موفق قرار دارد. مدیریت تجربیات قبلی و پژوهش 

بازاریابی اساسی ترین پشتیبان های هر کمپین موفقی محسوب می شود. 
هــوش مصنوعی و یادگیری ماشــینی توانایی باالیی برای تغییر شــیوه 
گــردآوری و تحلیل داده ها دارد. به عنوان مثال، در زمینه پژوهش بازاریابی 
امکان کاهش شــدید مقدار کارهای تکراری وجود خواهد داشــت. یکی از 
چالش های اصلی هر برندی استفاده مناسب از نیروی کار است. با بهره گیری 
از مزیت های هوش مصنوعی امکان واگذاری کارهای تکراری به این فناوری 

و استفاده بهینه از نیروی کار در محیط  های کاربردی تر است. 
یکی از نگرانی ها عجیب و غریب در مورد توسعه فناوری هوش مصنوعی 
مربوط به جایگزینی روبات ها با نیروی کار انسانی است. بر این اساس بسیاری 
از کارمندان نسبت به توسعه این فناوری احساس خطر می کنند. من در اینجا 
چنین نگرانی را کامال بی مورد می دانم. نخســت اینکه هوش مصنوعی یک 
روبات نیست. در اینجا ما با برنامه ای منسجم در قالب دستگاه های هوشمند 
مواجه هســتیم. بر این اساس نگرانی پیرامون جایگزینی فعالیت انسانی به 
روبات های هوشمند کامال بی مورد است. نکته دوم، اهمیت فعالیت نیروی کار 
انســانی است. هوش مصنوعی هر چقدر هم که پیشرفت کند، باز به فعالین 

کارشناس های حرفه ای و کارمندان ماهر نیاز خواهد بود. 
دنیای پژوهش بازاریابی، برخالف ســایر بخش های کســب و کار، تاثیر 
به مراتب بیشــتری از توســعه فناوری هوش مصنوعی دیده است. براساس 
نظرخواهی موسسه کوآلتریکس ۹۳ درصد از بازاریاب های آمریکایی توسعه 
فناوری هوش مصنوعی را فرصتی طالیی برای بازاریابی تاثیرگذارتر قلمداد 
می کننــد. انجمن بازاریابی ایاالت متحده در گزارش ســاالنه خود از هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشینی به عنوان تحول اساسی در دهه حاضر نام برده 
اســت. دلیل این امر امکان واگذاری کارهای مربوط به جمع آوری و تحلیل 
داده هــا به هوش مصنوعی اســت. به این ترتیب ما فقــط باید از داده های 

تحلیل شده برای مقاصد اصلی مان استفاده کنیم. 
عرصه پژوهش در بازاریابی بیش از هر حوزه دیگری مورد بی توجهی قرار 
می گیرد. مشــکل اصلی بســیاری از کمپین ها نیز همین امر است. به این 
ترتیــب بازاریاب ها بدون توجه به ضرورت های پژوهشــی اقدام به طراحی 
و اجرای کمپین ها می کنند. نتیجه این امر ناتوانی در زمینه دســتیابی به 
اهداف موردنظر خواهد بود. در این مقاله هدف اصلی من عالوه بر بررســی 
تغییرات حوزه بازاریابی و پژوهش آن با توسعه هوش مصنوعی، ارائه برخی 
از راهکارهای تاثیرگذار نیز هســت. در ادامه این موارد را در پنج بخش مجزا 

مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
۱. اهمیت فهم خواست واقعی مشتریان

بــه طور معمول باید میان آنچه افراد در ظاهــر می خواهند و آنچه واقعا 
نیاز دارند، تفاوت گذاشــت. بسیاری از مردم نسبت به خواست واقعی شان با 
دیگران صادق نیستند. همین امر فعالیت برندها را دشوار خواهد کرد. وقتی 
ما فرصت فهم سلیقه مشــتریان به شیوه مستقیم را نداشته باشیم، باید از 
شیوه های جایگزین استفاده کرد. درست در چنین شرایطی اهمیت هوش 
مصنوعی و فرآیند یادگیری ماشینی مشخص می شود. وقتی از فهم خواست 
واقعی مشتریان به صورت غیرمســتقیم حرف می زنیم، باید نحوه فعالیت 
آنها در شبکه های اجتماعی را مدنظر داشته باشیم. امروزه تحلیل وضعیت 

فعالیت افراد در شبکه های اجتماعی به دلیل سختگیری های مربوط به نقض 
حریم خصوصی افراد با چالش های زیادی مواجه است، بنابراین ما باید مراقب 
احترام به حریم خصوصی کاربران در فرآیند گردآوری اطالعات مان باشیم. 

توجه به حریم خصوصی کاربران به هنگام گردآوری اطالعات به شــیوه 
دستی کار دشواری است. خوشبختانه هوش مصنوعی در اینجا نیز به کمک 
ما خواهد آمد. به این ترتیب با استفاده از هوش مصنوعی نیازی به نگرانی در 
مورد حریم خصوصی کاربران نخواهد بود. این سیستم ها با فرآیند یادگیری 
ماشینی مرحله به مرحله اطالعات کاربردی تری در اختیار ما قرار می دهد. 

نحوه ارزیابــی اطالعات پیرامون مشــتریان در پلتفرم های دارای هوش 
مصنوعی براساس بررســی فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی صورت 
می گیرد. صفحات مورد عالقه کاربران، برترین هشــتگ ها و از همه مهم تر 
اینفلوئنســرهای مورد عالقه شان نقش مهمی در فرآیند جمع آوری داده ها 

ایفا می کند. 
مزیت اصلی سیستم های هوشمند ارزیابی داده ها و تهیه گزارش به زبان 
ساده برای بازاریاب هاست. البته این امر به معنای عدم نیاز برندها به بازاریاب 
نیســت. وظیفه اصلی بازاریاب ها پس از تهیه گزارش از سوی پلتفرم های 
دارای هوش مصنوعی شروع می-شود. به این ترتیب بازاریاب موردنظر باید با 
توجه به اطالعات موجود اقدام به طراحی کمپینی جذاب و مطابق با سلیقه 

مشتریان کند. 
۲. استفاده حداکثری از اطالعات موجود

استفاده از هوش مصنوعی در پژوهش های بازاریابی امکان بررسی سریع 
حجم وســیعی از نظرات کاربران و برجسته سازی نمونه های مهم را فراهم 
می سازد. پیش از این بررســی نظرات کاربران در شبکه های اجتماعی امر 
بســیار دشــواری بود. به عالوه، پاســخگویی به هر کدام از آنها نیز نیازمند 
اختصاصــی زمان باال بود. اکنون به لطف فناوری هوش مصنوعی همه چیز 
تغییر کرده است. دیگر نیازی به اتالف وقت مان برای این کارها نیست. هوش 
مصنوعــی به صورت خودکار و با دقت مثال زدنی به کامنت کاربران پاســخ 

می دهد. 
یکی از چالش های اصلی هر بازاریابی تشخیص کاربران واقعی از روبات های 
فیک اســت. این امر در نتیجه پژوهش ها تاثیر مستقیم دارد. تا پیش از این 
تشــخیص روبات های تقلبی از کاربران واقعی بسیار دشوار بود، با این حال 

امروزه هوش مصنوعی این کار را بسیار راحت  کرده است. 
برندهای بزرگ همیشــه با مشکل جمع آوری داده مواجه نیستند. برندی 
مانند آئودی به دلیل دامنه گسترده مشتریانش دارای بانک اطالعاتی وسیعی 
اســت. این امر تحیل اطالعات و استفاده از آنها در فرآیند عملی بازاریابی را 
دشوار خواهد کرد. توسعه فناوری هوش مصنوعی زمان موردنیاز برای تحلیل 
و ارزیابی دوباره اطالعات موجود در بانک اطالعاتی برندها را بســیار کمتر از 
گذشته کرده است. به این ترتیب ما در عرض زمانی کوتاه امکان مرور تمام 
اطالعات موجود در بانک برندمان را خواهیم داشت. تاثیر این امر به طور ویژه 
بر روی مدت زمان موردنیاز برای طراحی کمپین های بازاریابی خواهد بود. اگر 
تا پیش از این بین ٤ ماه تا ۱ سال برای طراحی کمپین وقت الزم بود، اکنون 
۱ تا ۲ ماه کافی است. این امر کار را برای بازاریاب ها ساده تر می کند، با این 
حال مسئولیت شــان را نیز افزایش می دهد. اکنون هرگونه ایجاد اخالل در 
فرآیند بازاریابی نیازمند هوشیاری تمام وقت بازاریاب ها خواهد بود. به طور 
کلی، با کاهش ســطح کار دستی بازاریاب ها میزان مسئولیت و نظارت آنها 

افزایش یافته است. 
3. حذف تعصب از نظرات کاربران

در هر پژوهشی تعصب شرکت کنندگان تاثیر منفی بر روی جریان کمپین 
خواهد داشــت. اعتبار هر پژوهشــی متکی بر توانایی آن در زمینه کاهش 
تعصبات شرکت کنندگان است. در این زمینه هوش مصنوعی دو کاربرد اصلی 
خواهد داشت: نخست، یافتن مفاهیم دارای بار تعصبی در نظرات کاربران و 
دوم طراحی پژوهش ها به صورت کاربردی در راســتای کاهش تاثیرگذاری 
تعصبات شــرکت کنندگان. این امر به طور ویژه براســاس فرآیند یادگیری 

ماشــینی صورت می گیرد. این فناوری وظیفه افزایش مداوم کیفیت کاری 
سیستم هوش مصنوعی را برعهده دارد. پیش از این برنامه نویس ها باید بانک 
اطالعاتی وسیعی برای هر نرم افزار تعریف می کردند. اکنون به لطف فناوری 
یادگیری ماشینی هر پلتفرم هوشــمندی امکان یادگیری نکات تازه از دل 

جست وجوی خودکار اینترنتی را دارد. 
تاثیر اصلی هوش مصنوعی در اینجا تحلیل پاســخ های گردآوری شده از 
شرکت کنندگان و نمایش موارد دارای نقص و تعصب است. به این ترتیب ما 
فرصت کنار گذاشتن پاسخ های نادرست را خواهیم داشت. بی تردید این امر 

بر کیفیت کار ما خواهد افزود. 
۴. اجرای گسترده و دقیق پژوهش های ثانویه

پژوهش های ثانویه مفهوم نســبتا تازه ای در دنیای بازاریابی محســوب 
می شــود. به طور معمول اغلب بازاریاب ها عادت به پــژوش ثانویه ندارند. 
این امر به معنای رعایت اصول اساســی پژوهش در همان نوبت نخست، در 
حالت ایده آل، است. برندهای حرفه ای همیشه پس از برگزاری نوبت نخست 
پژوهش اقدام به اجــرای یک نمونه ثانویه برای اطمینان از نتایج می کنند. 
وقتی پای ســرمایه گذاری وسیع در میان باشــد، هیچ گونه اشتباهی قابل 
پذیرش نیست. برای همین برندهای بزرگ و حرفه ای همیشه در تالش برای 

کسب  اطمینان از کیفیت و صحت اطالعات پژوهش شان هستند. 
امروزه با استفاده از هوش مصنوعی فرآیند پژوهش ثانویه در عرضه چند 
روز انجام می-شود. درست مانند پژوهش اولیه، در اینجا نیز هوش مصنوعی 
بسیاری از کارهای دســتی بازاریاب ها را انجام می دهد. مزیت اصلی هوش 
مصنوعی در اینجا کاهش هزینه های جاری است. به طور معمول همکاری با 
آژانس های بازاریابی برای ساماندهی پژوهش ها هزینه بسیار زیادی خواهد 
داشت. به همین خاطر برخی از برندها در عمل قید آن را می زنند. توصیه من 
در اینجا تمرکز بر روی الگویی هدفمند، دقیق و در عین حال ارزان تر است. به 
این ترتیب ما شانس کافی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهیم 
داشت. امروزه جلب توجه مخاطب به کمپین های بازاریابی در گرو شناخت 
درست سلیقه شان است. این امر با کمک هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی 

به صورت دقیق، سریع و کم هزینه تر قابل پیگیری خواهد بود. 
5. ادامه فرآیند بهبود کیفیت پژوهش ها

کیفیت پژوهش در زمینــه بازاریابی اهمیت باالیی دارد. به همین خاطر 
سیســتم های دارای هوش مصنوعی توجه زیادی به این مقوله دارد. هوش 
مصنوعی امکان برجسته ســازی نقاط ضعف پرســش های پژوهش را دارد. 
به این ترتیب بازاریاب ها فرصت کافی برای طراحی پرســش تازه یا اصالح 
نمونه های قبلی را خواهند داشــت. پیش از ایــن فرآیند تحلیل اطالعات 
پژوهش ها بسیار زمانبر بود، با این حال اکنون در کمترین زمان ممکن امکان 
ارزیابــی وضعیت پژوهش و کمپین وجود دارد. مزیت اصلی این پیشــرفت 
امکان اصالح کمپین ها در زمان اجراســت. این امر نیازمند دسترسی ما به 
دامنه وســیعی از اطالعات اســت. تا پیش از ظهور هوش مصنوعی چنین 
امــری تقریبا غیرممکن بود، با این حال اکنون به ســادگی امکان پیگیری 
آن وجــود دارد.  فناوری هــوش مصنوعی تازه کارایی های خود را نشــان 
داده اســت. بی تردید این فناوری توانایی های بســیار زیادی دارد. در حوزه 
بازاریابی بیشترین تغییر به لطف هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی ایجاد 
شــده است. مهارت باالی این فناوری در زمینه بازخوانی اطالعات قدیمی و 
ترکیب آن با داده های تازه تحوالت بســیاری را رقم زده است. نکته مهم در 
اینجا عدم اکتفا به سطح فعلی پیشرفت است. بی تردید در آینده ای نزدیک 
کاربردهای هوش مصنوعی هرچه بیشتر نمایان می شود. وظیفه اصلی ما در 
این میان پیگیری تازه ترین دســتاوردهای این حوزه و تالش برای استفاده 
از آنها به عنوان نخستین برندهاست. استفاده از تکنیک های مورد بحث در 
این مقاله راه شروعی برای بهبود وضعیت برندتان خواهد بود. بی تردید تمام 
تکنیک های موجود در این مقاله گنجانده نشده است، بنابراین به جست وجو 

برای تکنیک های بیشتر ادامه دهید. 
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بررسی 3 دلیل اصلی شکست کمپین های بازاریابی
چرا کمپین های بازاریابی شکست می خورند؟

بازاریابی یکی از مهم ترین ابزارهای برندها برای دســتیابی به اهداف 
موردنظرشان در دنیای کسب و کار است. بی تردید تولید محتوای جذاب 
و تاثیرگــذار هدف اصلی هر بازاریابی اســت، با ایــن حال گاهی اوقات 
برخــی از بازاریاب ها و برندها در عمل احســاس ضعف کیفی و ناتوانی 
محتوای شــان در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب را دارند.  بی شک 
دالیل مختلفی برای شکســت کمپین های بازاریابی وجود دارد. اشتباه 
بسیاری از برندها و بازاریاب ها اتکای صرف بر روی یک الگو برای تحلیل 
وضعیت کمپین های شان است. به این ترتیب در عمل فرصت برندها برای 
بررسی وضعیت محتوای بازاریابی شان از چشم اندازهای مختلف کاهش 
چشــمگیری خواهد یافت.  در ادامه این مقاله برخی از مهم ترین دالیل 
شکست کمپین های بازاریابی مورد بررسی و واکاوی قرار خواهد گرفت. 
بدون هرگونه توضیح بیشــتر اجازه دهید به سراغ بررسی دالیل این امر 

پرهزینه برای برندها برویم. 
۱. فقدان تعریف مشخص از موفقیت

وقتی ما تعریف مشخصی از موفقیت در حوزه بازاریابی نداشته باشیم، 
امکان دســتیابی به موفقیت وجود نخواهد داشت. دلیل این امر بسیار 
واضح اســت: بدون معیاری مشخص برای اندازه گیری سطح موفقیت و 
مقایسه آن با ایده آل مان در عمل پیگیری کسب و کار دشوار خواهد شد.  
ســال گذشته یکی از سایت های مشهور در زمینه کسب و کار مبلغ ٦۰ 
هزار دالر برای توسعه فرآیند بازاریابی آنالین اختصاص داد. چندی پیش 
با مسئول این سایت گفت وگویی دوستانه داشتم. در عین ناباوری تمام 
هزینه های این برنــد بدون هرگونه نتیجه مثبتی بر باد رفته بود. وقتی 
در مورد دلیل این اتفاق بیشــتر صحبت کردیم، عدم تعریف مشخص 
از موفقیت در زمینه بازاریابی به خوبی نمایان شد.  اغلب اوقات مشکل 
اساسی برندها نوع محتوای شــان نیست، بلکه ناتوانی در زمینه تعریف 

مقدار مشخص کسب موفقیت دردسرساز می شود. 
۲. چالش محتوای ضعیف

امروزه دنیای کسب و کار حجم گردش مالی بسیار زیادی دارد. یکی 
از حوز  ه های جذاب برای ســرمایه گذاری برندها تولید محتوای بازاریابی 
محسوب می شود. متاســفانه این حوزه همیشه همراه با موفقیت برای 
برندها نیست. تولید محتوای ضعیف همیشه یکی از نقاط ضعف برندهای 
بزرگ و کوچک محسوب می شود. این امر اعتماد مشتریان را به سرعت 
از بین می برد. متاسفانه در دنیای کسب و کار امروز از دست دادن اعتماد 
مشتریان به معنای مسیری دشوار برای بازیابی آن است. به طور معمول 
در ایــن فرآیند برندها تا ماه ها بحران مالی را تجربه می کنند.  اگر برند 
شما در زمینه فروش پوشاک فعالیت دارد، محتوای بازاریابی تان باید در 
ارتباط با انواع مد و نحوه انتخاب بهترین لباس باشد. در غیر این صورت 
مخاطب توجه موردنظر را نسبت به ما نخواهد داشت. امروزه بسیاری از 
برندها با همین مشــکل مواجه هستند. به این ترتیب در عمل محتوای 
تولیدی آنها ارتباط منطقی با حوزه فعالیت شان ندارد. بالطبع در چنین 

شرایطی انتظار برای جلب نظر مخاطب نیز بیهوده خواهد بود. 
3. عدم تعهد به برنامه بازاریابی

بازاریابــی در پیوند نزدیک با تعهد به اجرای مداوم برنامه مان اســت. 
بی تردید هیچ برندی بدون برنامه ریزی امکان موفقیت در دنیای کسب و 
کار را ندارد. به همین خاطر اغلب برندها با هدف بهره مندی از مزیت  های 
مختلف برنامه ریزی اقدام به طراحی اســتراتژی و برنامه های راهبردی 
می کنند. متاســفانه در این میان اغلب برنامه ها فقط بر روی کاغذ باقی 
می مانند. به این ترتیب برندها بدون توجه به ســطح نیاز مخاطب شان 
صرفا به دلیل بی حوصلگی قید پیگیری برنامه شــان را می زنند. این امر 
نه تنها دلســردی مخاطب را در پی دارد، بلکه در عمل موجب از دست 
رفتن بخش بزرگی از سرمایه و بودجه برندها نیز خواهد شد.  پیش فرض 
بســیاری از بازاریاب ها امکان دستیابی به نتایج مفید در بازه های زمانی 
کوتاه است. بی تردید بازاریابی یک بازی بلندمدت است. به همین خاطر 
در اجــرای آن باید نهایت دقت را بــه خرج داد. در غیر این صورت ما با 
هزینه های هنگفت و نتیجه بی حاصل عرصه فعالیت را ترک خواهیم کرد.  
برنامه ریزی برای دستیابی به موفقیت معموال نیازمند تدوین تقویم کاری 
اســت. در این تقویم تمام کارهای موردنیاز طبقه بندی می شود. به این 
ترتیب هر بخش و کارمند مشخص به خوبی از دامنه وظایف خود مطلع 
خواهــد بود. این امر در زمینه بازاریابی محتوایی اهمیت زیادی دارد. به 
طور معمول در بازاریابی محتوایی چند بخش مختلف در کنار هم مشغول 
به فعالیت هستند. همین امر موجب ضرورت همکاری نزدیک میان آنها 
می شود. بی شک این امر بدون طراحی یک برنامه منسجم برای فعالیت 

در حوزه بازاریابی امکانپذیر نخواهد بود. 
معضل عدم استفاده از تبلیغات

بازاریابی همیشه به صورت طبیعی و ارگانیک دنبال نمی شود. بسیاری 
از برندهای بزرگ و موفق برای توســعه کمپین های خود در عمل اقدام 
به تبلیغات وســیع می کنند. ابزار تبلیغات نقش مهمی در جلب توجه 
مخاطب دارد. به ویژه اکنون که دامنه تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی 
گسترش یافته است. خبر خوش برای بازاریاب ها ظهور دامنه وسیعی از 
افراد تاثیرگذار اســت. تا پیش از این همکاری تبلیغاتی برندها محدود 
به گزینه سلبریتی محور یا داســتانی بود. اکنون گروه سومی در ماجرا 
پدیدار شده اند. به این ترتیب دامنه انتخاب برندها گسترده تر شده است. 
مزیت همکاری با افراد تاثیرگذار امکان دســتیابی به نتایج بهتر است. 
این امر به خاطر تخصص افراد تاثیرگذار در حوزه های مورد فعالیت شان 
است. بی شک سلبریتی ها در هیچ کدام از حوزه های تبلیغاتی شان صاحب 
تخصص نیســتند. به همین خاطر باورپذیری اقدامات آنها محل تردید 
اســت. در عوض افراد تاثیرگذار بــه دلیل تخصص در یک زمینه خاص 
به شهرت و محبوبیت می رسند. همین امر میزان تاثیرگذاری آنها را به 
شدت افزایش می دهد.  امروزه بسیاری از برندها اقدام به تولید پادکست 
 Sound برای جلب نظر مخاطب می کنند. به طور معمول پادکست ها در
Cloud، آیتیونــز و پاندورا بارگذاری می شــود. نکته مهم درخصوص 
فعالیت در این پلتفرم ها امکان پرداخت هزینه تبلیغاتی مشــخص برای 
نمایش پادکست مان در فهرست جست وجو و پیشنهادی کاربران هرچه 
بیشتر است. به این ترتیب فرآیند توسعه برند ما در شبکه های اجتماعی 
سرعت بیشــتری خواهد یافت. این امر برای اغلب برندها دارای اهمیت 
است. به این ترتیب فرصت کافی برای تاثیرگذاری آنها بر روی مخاطب 
هدف فراهم می شود. بی تردید این رشد سریع در مورد شیوه های ساده و 

بدون استفاده از خدمات تبلیغاتی امکانپذیر نخواهد بود. 
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5 درس از کودکان کارآفرینی که بیشتر از 
شما پول درمی آورند

تا زمانی که یک ایده عالی و شــور و شــوق برای موفقیت وجود 
داشــته باشد، هر کســی می تواند کســب و کاری برای خود ایجاد 
کــرده و رویاهای خود را در زندگی محقق ســازد. امــروزه تعداد 
انگشت شــماری از کــودکان نیز در دنیــای کارآفرینی حضور پیدا 
کرده اند. این کودکان کارآفرین ۸ تا ۱۸ ســال ســن دارند ولی از 
همین االن می دانند چگونه کســب و کارشــان را راه اندازی کرده و 
امور مالی خود را مدیریت کنند. این کودکان اغلب منابع محدودی 
دارند و باید با همین ســرمایه ای که در اختیار دارند به طور کارآمد 

عمل کنند و مدیریت پول را به بزرگساالن بیاموزند.
پنج کارآفرین جوان، راهنمایی های ارزشمندی در مورد روش های 
کارآمد اســتفاده از امور مالی خود در اختیار ما گذاشــته اند که در 

اینجا با هم می خوانیم:
۱- درخواست پول، همیشه جوابگو نیست

گاهی اوقات به جای دســت به دســت کردن مالکیت کســب و 
کار در ازای تامین مالی کوتاه مدت، بهتر اســت صاحبان کســب و 
کار، شــرکت خود را به آرامی و با گذشــت زمان به رشد برسانند. 
شــرکت هایی که به موفقیت و رشــد در بلندمدت عالقه دارند باید 
به برند خود وفادار بمانند و از ســایر کسب و کارهایی که به دنبال 

سرمایه گذاری هستند تبعیت نکنند.
۲- مسئولیت اجتماعی خود را حفظ کنید

بعد از کسب درآمد فقط به فکر سود نباشید. یکی از این کودکان، 
بخشــی از سود خود را به ســازمان های بین المللی و محلی مبارزه 
برای نجات زنبور عسل اهدا کرد و در بسیاری از پنل های اجتماعی 
کارآفرینی نیز مشــارکت کرده است. در کسب و کار، همیشه نباید 

فقط به پول درآوردن فکر کرد.
۳- اگر شــغل خود را دوست نداشته باشید، درآمد و سود ارزشی 

ندارد
بخشــی از شروع کســب و کار شما این اســت که مدام در حال 
پیگیری رویاهای خود باشــید و آثار آن را در زندگی خود به وضوح 
به تماشا بنشینید. اغلب اوقات هدف اصلی کارآفرینان پول نیست. 
یکی از این کودکان کارآفرین پول خوبی از فروشــگاه آنالین خود 
درمی آورد ولی عالقه زیادی به کســب سود ندارد و تمرکزش روی 
خدمت رسانی به دیگران و لذت بردن از کسب و کارش است. طبق 
گفته او »اگر از شــغل خود متنفر باشید، حتی درآمد میلیونی هم 

ارزشی ندارد.«
٤- کسب و کار خود را با توجه به نیازهای زندگی ایجاد کنید

گاهی یک کســب و کار به خاطر یک ضــرورت خاص به وجود 
می آید.

نیازی نیست کارآفرینان برای رسیدن به موفقیت حتما یک ایده 
عالی داشته باشند، کســب و کاری که یک نیاز خاص در یک بازار 
گوشه)نیچ مارکت( را تامین کند می تواند به یک ایده بسیار سودآور 

منجر شود.
5- برای کاهش هزینه ها، به دنبال تامین کنندگان محلی باشید

کارآفرینــان به جای اینکه منابع موردنیــاز محصوالت خود را از 
خارج از کشــور تهیه کنند می توانند از منابــع محلی و منطقه  ای 
استفاده کنند. در این صورت هزینه مواد کاهش یافته و کارآفرینان 

فرصت پیدا می کنند کاالهای خود را ارزان تر قیمت گذاری کنند.
اصال گمان نکنید که هنوز بــرای دنبال کردن اهداف کارآفرینی 
خود خیلی جوان هســتید. این کارآفرینان جوان ثابت کرده اند که 
ســن، عددی بیش نیست. گاهی اوقات ســاده ترین ایده ها، بهترین 
ایده ها هستند. اگر در همان اوایل کار یاد بگیرید امور مالی و بودجه 
خــود را مدیریت کنید می توانید در بلندمدت کســب و کار خود را 

رشد دهید.
entrepreneur/modirinfo  :منبع
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بدون شــک همه افراد تمایل دارند که به ثروت دســت پیدا کنند، با 
این حال واقعیت این اســت که تنها درصد کمی از مردم جهان در این 
رابطه با موفقیت مواجه می شوند. این امر در حالی است که با نگاهی به 
زندگی همه آنها، ابدا امکانات خاصی را برای آنها پیدا نمی کنید. درواقع 
اکثر آنها افرادی خودساخته و از طبقه ضعیف جامعه بوده اند. به همین 
خاطر امکانات و شرایط را نمی توان بهانه قابل قبولی تصور کرد. جالب 
اســت بدانید که اگر از افراد دلیل ثروتمند نبودن خود را بپرسید، حتی 
قادر به بیان هفت مورد نیز نخواهند بود. به همین خاطر آگاهی در این 
رابطه بســیار ضروری است. در همین راســتا و در ادامه به بررسی ۲۲ 

دلیل رایج برای ثروتمندنبودن افراد، خواهیم پرداخت. 
۱-شما بدهی های زیادی دارید 

یک ســبک زندگی نادرست، باعث خواهد شــد تا درآمد فعلی شما 
ابدا کافی به نظر نرســد. همین امر افراد را به سمت قرض گرفتن سوق 
خواهد داد. فراموش نکنید که تحت این شــرایط شــما باید مبلغی به 
مراتــب بیشــتر از حالت نخســت را پرداخت کنید که ایــن امر بدون 
شــک اقدامی غیرهوشــمندانه محســوب می شــود. درواقع شما باید 
اولویت بخشی درستی را داشته باشــید. برای مثال اگر در حال حاضر، 
وضعیت درآمدی شما چندان مناسب نیست، ضروری است تا به دنبال 
افزایــش مهارت های خود برای بیشــتر کردن منابع درآمدی باشــید. 
فراموش نکنید که با بهبود اوضاع، وقت برای تحقق بخشــیدن به سایر 
خواسته ها نیز وجود خواهد داشت. به همین خاطر نباید از اعمال فشار 
بر روی خود برای آینده ای بهتر، واهمه داشــته باشید. درواقع توصیه 
می شــود که از چندین بدهی مختلف خــودداری کرده و تا زمانی که 
بدهی حال حاضر شــما به صورت کامل تســویه نشده است، به دنبال 

وامی دیگر نباشید. 
۲-شما به کارت اعتباری اعتقادی ندارید 

روانشــناس ها امروزه اثبات کرده اند که در اختیار داشتن پول نقد، 
تمایــل افراد را به خرید افزایش خواهد داد. به همین خاطر یک راهکار 
بســیار عالی برای جلوگیــری از خرید های غیرضروری، اســتفاده از 
کارت های اعتباری اســت. این امر کمک خواهد کرد تا دقیقا به میزان 
موجودی حساب خود در هر لحظه نیز آگاهی داشته باشید، با این حال 
در زمینه پول نقد، این امر چندان ســاده به نظر نمی رســد. در نهایت 
توجه داشــته باشــید که شــما باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش 
هزینه های خود باشــید. بــرای مثال اگر یک فروشــگاه تخفیف های 
ویژه ای را بر روی محصوالت خود گذاشته است، شما باید به سرعت از 
آن اطالع پیدا کنید. با نگاهی به زندگی ثروتمندان نیز به این نکته پی 
خواهید برد که آنها در ابتدای کار خود، زندگی بسیار ساده ای را داشته  
و از درگیر کردن ذهن خود با مشــکالت متعدد مالی فاصله گرفته اند. 
همین امر نیز باعث شــده اســت تا بتوانند تمرکز کافی بر روی هدف 

اصلی خود داشته باشند. 
3-به دنبال استفاده از انواع تخفیف ها نیستید 

اگر بخواهیــد از تخفیف ها اســتفاده کنید، به ســادگی آن را پیدا 
خواهیــد کرد. فراموش نکنید که تخفیف   هــای کوچک در کنار هم، 
تاثیر فوق العاده ای را بر روی بودجه شــما خواهد داشت. در این رابطه 
انواع ســایت ها نیز وجود دارند که تخفیفات ویــژه انواع محصوالت را 
معرفی می کنند. به همین خاطر نباید هیچ دلیلی برای عدم اســتفاده 
از آنها داشــته باشید. در این رابطه فراموش کنید که در زمینه حمل و 
نقل نیز انواع تخفیف ها وجود دارد که می تواند حتی یک ســفر رایگان 
را نیز به همراه داشته باشد. به همین خاطر سعی کنید که از اینترنت و 

گوشی تلفن همراه خود، استفاده مفیدی را داشته باشید. 
۴-تبلیغات بر شما کامال تاثیرگذار هستند 

بدون شــک هر برندی در تالش برای کسب سود بیشتر است. در این 
رابطه امروزه روش های تبلیغاتی بســیار متنوع شده و این امر افراد را 
به ســمت مصرف گرایی سوق می دهد. با این حال شما به عنوان فردی 
که هدفی در زندگی خود دارد، باید قادر باشــید تا به بسیاری از موارد 
جذاب پاســخ منفی بدهید. درواقع اگر مســیر زندگی خود را در دست 
نگیرید، ســایرین به سادگی برای شــما تصمیم خواهند گرفت. در این 
رابطه فراموش نکنید که غذا و پوشــاک، دو مورد از رایج ترین مواردی 
محسوب می شــوند که افراد در رابطه با آنها عادت های بسیار بدی را 
دارند. به همین خاطر ضروری اســت تا هوشــمندانه و تنها در صورت 

نیاز خرید کنید. 
5-سبک زندگی مخصوص به خود را ندارید 

ویژگی مشــترک تمامی میلیاردرهای خودساخته این است که هدف 
آنها مهم تر از کســب ثروت بوده و هیچ گاه سبک زندگی خود را تغییر 
نمی دهنــد. برای مثال وارن بافت هنوز هــم در خانه اول خود زندگی 
می کند. درواقع شما باید به سبکی زندگی کنید که کامال مناسب شما 
اســت. در این رابطه تمامی موارد تنها تحمیل سایرین محسوب شده و 
آرامــش الزم برای تداوم موفقیت ها را از میــان خواهد برد. در نهایت 
فراموش نکنید که بیش از حد در رفاه بودن، روحیه افراد را برای اقدام 

و کسب موفقیت بیشتر، سست خواهد کرد. 
6-می خواهید به مانند افراد معمولی زندگی کنید 

بدون شــک فردی که خواهان قرار گرفتــن در مرتبه افراد ثروتمند 
اســت، نمی تواند طبق عادت افراد عــادی زندگی کند. برای مثال یک 
فرد عادی ممکن اســت تفریحات متعددی را داشته باشد و کار را تنها 
به عنوان اقدامی برای کســب درآمد تصور کند. بدن شک چنین فردی 
هیچ برنامه ای برای بهتر شــدن را نخواهد داشت، با این حال فردی که 

هدفی ارزشــمند را دارد، دیگر زمان کافی برای پرداختن به همه کارها 
نخواهد داشــت. درواقع چنین فردی باید دست به انتخاب و کم کردن 
لیســت کارهای روزانه خود کند. برای مثال اگــر یک کارمند خواهان 
ارتقای شــغلی در کمترین زمان ممکن اســت، باید از تایم های آزاد و 
حتی مرده خود، برای آموزش و کسب مهارت های بیشتر استفاده کند. 
این امر در حالی اســت که یک فرد عادی از چنیــن زمان هایی برای 

تفریح و استراحت استفاده می کند. 
۷-اهداف و برنامه ریزی درستی ندارید 

بدون اهداف درســت و برنامه ریزی دقیق، هیچ موفقیتی را نمی توان 
به دســت آورد. درواقع تمامی افراد خواهان کســب ثروت هســتند، با 
این حال تنها تعداد کمــی در این زمینه برنامه ریزی کرده و اهدافی را 
مشــخص می کنند. فراموش نکنید که کیفیت کار شــما در این رابطه 
نیز بســیار مهم بوده و می تواند مرز میــان نتایج معمولی و حداکثری 
را مشــخص کند. فراموش نکنید که هیچ فردی نمی تواند توقع داشته 
باشــد که بهترین برنامه ریزی ممکن را به تنهایی ایجاد کند. به همین 
خاطر همواره باید به همه چیز شــک کــرده و از نصیحت افراد موفق 
اســتفاده کنید. همچنین این امر که مطالعه مداومی داشته باشید، به 
شــما کمک خواهد کرد تا با دانش و آگاهی بهتر، تصمیم گیری کنید. 
در این رابطه از بزرگ فکر کردن نترسید، با این حال برای کسب نتایج، 

بیش از حد عجوالنه رفتار نکنید. 
8- به دنبال یک خالقیت و نوآوری نیستید 

بســیاری از افراد تصور می کنند که پس از بازنشسته شدن، باید به 
دنبال برنامه ریزی برای پس انداز کردن و یا سرمایه گذاری کردن باشند، 
بــا این حال این اقدام باید از همین امروز انجام شــود تا شــما پس از 
بازنشستگی، بتوانید آســایش کافی را داشته باشید. همچنین فراموش 
نکنید که در جهان امروز، رقابت به اوج خود رســیده اســت. تحت این 
شــرایط تنها زمانی می توانید به موفقیت نامحدود دست پیدا کنید که 
یــک خالقیت و یا نــوآوری جذاب را ارائه دهید. بــرای مثال اوبر ایده 
نخستین تاکســی اینترنتی و نت فلیکس ایده نخستین شبکه اینترنتی 
را ارائه کردند که باعث شــد تا انقالبی در هر دو عرضه شــکل گیرد. به 
همین خاطر شــما نیز باید به دنبال خلق یک نخســتین، باشید. بدون 
شک با دقت بر روی نیاز مشتری، می توان به موارد بسیار جذابی دست 

پیدا کرد. 
9-شما پس انداز مشخصی ندارید 

عــدم وجود نظم در هر زمینه ای مشکل ســاز خواهد بود. برای مثال 
همواره مشــاهده می-شــود که افراد یک نرخ مشخصی برای پس انداز 
ماهیانه خود ندارند. همین امر نیز باعث می شود تا در پایان سال، عمال 
نرخ مشخصی را در اختیار نداشته باشید که این امر تمام برنامه ریزی ها 
را با مشــکل مواجه خواهد ســاخت. به همین خاطر همواره به دنبال 
میزانی باشــید که تحت هر شــرایطی بتوانیــد آن را اجرا کنید، با این 
حال کنار گذاشــتن پول نیز یک اشتباه بزرگ خواهد بود. درواقع شما 
باید برای استفاده مفید از آنها نیز برنامه ریزی داشته باشید. در غیر این 

صورت پس انداز کردن عمال بدون فایده خواهد بود. 
۱۰-شما در حوزه هایی فعالیت می کنید که ابدا نسبت به آنها 

عالقه و اطالعات کافی را ندارید 
حتی بهترین بازارها و عرصه های کاری، تنها برای افرادی سودآور خواهد 
بود که نسبت به آن آگاهی و عالقه کافی را دارند. به همین خاطر تنها باید 
وارد عرصه ای شوید که از مدت ها قبل خود را برای آن آماده کرده اید. در 
غیر این صورت یک مسیر پرریسک را برای خود انتخاب کرده اید که دیگر 
همه چیز به شانس بستگی خواهد داشت، با این حال افراد موفق، هیچ گاه 
زندگی و آینده خود را دســتخوش چنیــن احتماالتی قرار نمی-دهند. به 
همین خاطر تا زمانی که در یک عرصه کامال حرفه ای نشده اید، به دنبال 

افزایش محدوده عملکردی خود نباشید. 
۱۱-صبر کافی ندارید 

هر اتفاق مثبتی، به زمان نیاز خواهد داشــت. اشــتباه بزرگ تقریبا 
تمامی افرادی که موفق نمی شــوند تا به ثروت دســت پیدا کنند این 
اســت که به دنبال موفقیت یک شبه هســتند. این امر در حالی است 
که تاکنون هیچ فردی به این صورت به ثروت نرســیده اســت. درواقع 
بی صبری باعث خواهد شــد تا هیچ اقدامــی را نتوانید به موقع انجام 
دهید. این امر خود یک آفت بزرگ محســوب می شــود. برای این امر 
توصیه می شــود که به یک روان پزشک مراجعه کرده و تمرین هایی را 

برای افزایش صبر خود، انجام دهید. 
۱۲-نسبت به تاثیر همنشین غافل هستید 

افراد ثروتمند، دوســتانی هم ســطح خود را دارنــد. در این رابطه با 
مشــاهده افرادی که خواهان تغییری در زندگی خود هســتند، پی به 
این امر خواهید برد که آنها خود را از محیط اطراف شان دور نگه داشته 
و در جهانــی جدید زندگی می کنند. همین امر نیز باعث می شــود تا 
آنها به ســمت جلو سوق داده شــوند. به همین خاطر اگر دوستان شما 
عادت های اقتصادی بدی را داشته و افرادی موفق محسوب نمی شوند، 
وقت آن رســیده است که به دنبال همنشین های جدید و بهتری برای 

خود باشید. 
۱3-همسری همسو با اهداف خود را ندارید 

ازدواج یکــی از مهم تریــن تصمیمات زندگی هر فردی محســوب 
می شــود. شــما باید در این رابطه بســیار بادقت رفتار کنید. درواقع 
مهم ترین معیار شما باید همسو بودن اهداف باشد. در غیر این صورت 
هیچ شانســی برای موفقیت و در نهایت کســب ثروت نخواهید داشت. 
برای مثال ممکن اســت شما در اندیشه استفاده درست از بودجه خود 
باشــید، با این حال برای همســرتان خرج کردن یــک عادت رفتاری 
محسوب می شود. همین امر به سادگی می تواند برنامه ریزی های شما 

را نابود سازد. 
۱۴-شما به تجارت روزانه ایمان دارید 

سرمایه گذاری بسیاری از افراد در حال حاضر به این صورت است که 
یک ســهام را خریداری کرده و تنها پس از چند ساعت اقدام به فروش 
آن می کنند. این امر اگرچه ممکن است در کوتاه مدت یک سود اندک 
را برای شما به همراه داشته باشد، با این حال در درازمدت، نتایج منفی 
را به دست خواهید آورد. به همین خاطر بسیار مهم است که در زمینه 
خرید ســهام، به عامل زمان توجهی نداشــته باشید و دالیل افزایش و 
یا کاهش قیمت ها را بیابید. در این رابطه توجه داشــته باشید که باال 
و پاییــن رفتن ارزش ســهام هر چیزی به عوامل خاص خود بســتگی 
خواهد داشت. به همین خاطر نمی توان در این زمینه یک راهکار کلی 
را معرفــی کرد. همچنین فرموش نکنید که با افزایش ســهام برخی از 
برندها و اجناس، موارد دیگری نیز تغییر پیدا خواهند کرد. برای مثال با 

افزایش بهای نفت، قیمت طال نیز افزایش پیدا می کند. 
۱5-هر افزایش درآمدی برای شما به معنای بیشتر خرج کردن 

است
این امر بســیار طبیعی است که شــما در ماه هایی، درآمد بیشتری 
را داشــته باشــید، با این حال این امر نباید باعث شــود تا ســریعا در 
برنامه ریزی های خود تغییری را ایجاد کنید. فراموش نکنید که همواره 
باید بدترین حالت ممکن را نیز در نظر گرفت. به همین خاطر تا زمانی 
که از دائمی شــدن این افزایش درآمد اطمینان نداریــد، نباید در این 

زمینه تغییری را انجام دهید.
۱6-واقع بین باشید 

بســیاری از افراد تالش می کنند که واقعیت ها را پنهان کنند. برای 
مثال ممکن اســت از سطح درآمدی مناســب برخوردار نباشند، با این 
حال یک ماشین گران قیمت را خریداری می کنند. این امر بدون شک 
زمینه رشد شــما را نابود خواهد ساخت. فراموش نکنید که خرید یک 
ماشــین سوپرلوکس از سوی یک میلیونر، به این علت توجیه اقتصادی 
دارد که وی قادر است تا آن را حتی اگر به طور کامل از دست بدهد، در 
کمترین زمان ممکن جایگزین کند، با این حال این امر برای شما کامال 
غیرممکن خواهد بود. به همین خاطر ضروری اســت تا همواره با توجه 
به سطح درآمد خود رفتار کنید. درواقع خرید یک ماشین معمولی و یا 
استفاده از وسایل نقلیه عمومی، به معنای این امر نخواهد بود که شما تا 
آخر عمر به این شیوه زندگی خواهید کرد. به همین خاطر اولویت بندی 

را فراموش نکرده و همواره خود واقعی تان را به نمایش بگذارید. 
۱۷-شما زمان زیادی را هدر می دهید 

مدیریت زمان یکی از الزامی ترین موارد برای رسیدن به هر موفقیتی 
خواهــد بود. در حال حاضر افــراد زمان زیادی را از دســت داده و به 
ســادگی آن را هدر می دهند. برای مثال عــادت به چک کردن مداوم 
شــبکه  های اجتماعی و تماشــای تلویزیون، دو مورد از آنها محسوب 
می شود، با این حال مدیریت زمان به معنای محدودکردن بیش  از حد 
خود نبوده تنها به این امر اشاره دارد که شما باید به نحوی رفتار کنید 

که اولویت های اصلی به خوبی انجام شوند. 
۱8-از اهمیت صندوق اضطراری غافل هستید 

حتــی در صورتی که از بهترین برنامه ریزی ممکن برخوردار باشــید، 
همــواره هزینه هایی وجود خواهد داشــت که کامال پیش بینی نشــده 
محسوب می  شود. تحت این شرایط اگر صندوق اضطراری ای را برای 
خود نداشته باشید، با مشکلی جدی مواجه شده و مجبور به گرفتن وام 
خواهید بود که در موارد قبل دلیل مضر بودن آن به طور کامل توضیح 
داده شد. به همین خاطر ضروری است تا همواره مقداری پول در جایی 

کنار گذاشته باشید. 
۱9-به سالمت خود توجهی ندارید 

یکی از موارد مهم ولی کمتر مورد توجه قرار گرفته افراد این است که 
عدم توجه به وضعیت ســالمتی، باعث خواهد شد تا مجبور به پرداخت 
هزینه های درمانی باشید. فراموش نکنید که در حال حاضر میزان این 
امر بسیار باال بوده و می تواند بودجه بندی شما را برای حداقل یک ماه، 
عمال نابود ســازد. به همین خاطر گفته می شود که پیشگیری همواره 
بهتر از درمان است. در این رابطه توصیه می شود تا برنامه ریزی دقیقی 
برای حفظ ســالمت روح و جسم خود داشــته باشید. برای مثال حتی 

یک پیاده روی مداوم نیز می تواند در این زمینه کامال سودمند باشد. 
۲۰-از مدیر خود تقاضای ارتقای سمت و درآمد خود را ندارید 

اگر خواهان چیزی نباشــید، آن را به سمت خود جذب نخواهید کرد. 
در این رابطه درخواســت کردن هیچ بار مالی ای را برای شما به همراه 
نداشــته و جالب اســت بدانید که مدیران همواره در تالش هستند تا 
خود را فردی موثر در شرکت نشان دهند. به همین خاطر شانس قبول 

درخواست شما معموال زیاد خواهد بود. 
۲۱-از تغییر شغل خود واهمه دارید 

اگر شغل فعلی قابلیت رشد مدنظر شما را ندارد، ضروری است که آن 
را تغییر دهید. با این حال بســیاری از افراد از این تغییرات می ترسند 
و همین امر باعث می شــود که تا پایان عمر خود در ســطحی یکسان 
باقی بمانند. به خاطر داشــته باشید که تغییر، یکی از الزامات موفقیت 
اســت. به همین خاطر ضروری است تا با آغوش باز از تغییرات الزامی، 

استقبال کنید. 
۲۲-مطالعه و یادگیری مداومی را ندارید 

استمرارداشــتن در زمینه مطالعه و آموزش، همواره مهم تر از میزان 
آن اســت. فراموش نکنید که در هیچ حوزه ای نمی توان نقطه پایانی را 
متصور شــد. به همین خاطر بسیار مهم است که مطالعه و یادگیری را 

به عادت رفتاری خود تبدیل کنید. 
fool :منبع

چرا ثروتمند نیستیم: بررسی ۲۲ دلیل رایج

به قلم: سلنا مرنجیان نویسنده حوزه اقتصاد، کسب وکار و کارآفرینی
مترجم: امیر آل علی

چهارشنبه
10 مهر 1398

شماره 1404



۱3ایران زمـــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

دومین جلسه کارگروه آفات و امراض دامی قزوین در سال 98 تشکیل شد
قزوین - دومین جلسه کارگروه فرعی آفات و امراض دامی استان قزوین در سال ۱۳۹۸ با حضور اعضاء 
کارگروه در اداره کل دامپزشکی استان قزوین برگزار گردید. حمیدی دبیر کارگروه کمیته آفات و امراض 
دامی گفت: در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت بیماریهای لمپی اسکین، شاربن، هاری و همچنین 
عارضه نکروز پیش رونده انتهایی در دام در ٦ ماهه اول ســال ۹۸ و کلیه اقدامات پیشــگیرانه و کنترلی 
صورت گرفته توسط اداره کل دامپزشکی استان  از جمله واکسیناسیون، انجام بررسی های میدانی، پایش 
و مراقبت فعال و همچنین برگزاری برنامه های آموزشــی و ترویجی ارائه شد.  دکتر وحید ابراهیم نژاد  
تصریح کرد: جزئیات اجرای طرح مایه کوبی طیور روستایی بر علیه بیماری نیوکاسل نیز توسط رئیس 
اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور دامپزشکی استان تشریح و مقرر شد پس از  بررسی و تامین اعتبار، طرح مذکور  با همکاری اتحادیه 
و تعاونی مرغ گوشتی و تخمگذار استان در روستاهای اطراف مزارع صنعتی طیور کلیه شهرستانهای استان اجرا شود. در ادامه این جلسه اعضاء 
کارگروه نیز در خصوص موضوعات مختلف از جمله لزوم همکاری همه جانبه دستگاههای اجرایی دخیل در پیشگیری و کنترل بیماریهای دام و 
طیور، ارسال پیشنهادات و موضوعات دستور جلسه کارگروه از جانب کلیه اعضاء،  تخصیص ردیف اعتباری پیشگیری از بیماریها در بودجه استان 
با توجه به قانون جدید مدیریت بحران کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند. دکتر حمید زینالی مدیر کل دامپزشکی استان قزوین در انتهای این 
جلسه ضمن اعالم تخصیص اعتبار برای انجام واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل تصریح کرد: واکسیناسیون طیور بومی با اولویت 
واکسینه کردن طیور مناطق اطراف واحدهای استراتژیک مثل واحدهای پرورش مرغ اجداد و مادر آغاز خواهد شد و امیدواریم با همکاری تشکلها 

و دستگاههای اجرایی ذیربط کل طیور بومی استان را علیه بیماری نیو کاسل واکسینه کنیم.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس:
برای مواجهه با حوادث بزرگ تنها بر روی کاغذ آماده ایم

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
بندرعباس گفت: اگر حادثه ای سنگین در شهر بندرعباس صورت بگیرد امکانات الزم برای مواجهه وجود 
ندارد، شاید در برگه آماده باشیم اما در واقعیت این گونه نیست.  فرجام دانش در نشستی خبری اظهار کرد: 
٦۳۲ مورد آتش سوزی در شش ماهه ابتدای امسال داشتیم که بیشترین آمار مربوط به آتش سوزی منازل، 
ضایعات و خودروها بوده اســت. وی افزود: ۳۹۱ مورد از این حوادث غیر عمد، ٦٦ مورد نامعلوم و ۱٧5 
مورد عمدی بوده است که بیشتر حوادث عمدی به حوادث در فضای سبز و ضایعات برمی گردد. مدیرعامل 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس تصریح کرد: علت آتش سوزی ها شامل ٤۳ مورد 
عدم رعایت ایمنی، ۲۰۰ مورد ســهل انگاری بوده است. دانش عنوان کرد: در حوادث شش ماهه ابتدای امسال ۱٦ مصدوم مرد ۱٦ مصدوم زن و 
یک مصدوم پرسنل، در فوتی ها نیز ٤ مورد فوتی زن و یک فوتی زن داشته ایم. وی خاطرنشان کرد: تعداد نجات یافته ها در حوادث ۲۱ نفر بوده و 
میانگین رسیدن ما به محل حادثه سه دقیقه و ۳۰ ثانیه بوده است. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس بیان کرد: 
تعداد سایر حوادث ما در شش ماهه ابتدای امسال ٧5۲ مورد و بیشترین حادثه مربوط به آسانسور با ۲۲۱ حادثه و ۲٧٧ مورد نقص فنی بوده است. 
دانش اضافه کرد: تعداد مصدومین در سایر حادثه ها ۳۳ نفر زن و ۱۰۹ نفر مرد بوده و همچنین 5 نفر زن و ۲۲ مورد مرد تعداد فوتی ها بوده است.

وی اظهار کرد: در شش ماهه ابتدای امسال به تعداد هزار و ۹٦۲ نفر از مردم و پرسنل ۱۸ هزار و ۱5٤ نفر ساعت آموزش داشته ایم و  با بازگشایی 
مدارس و آغاز آموزش دانش آموزان تا پایان سال به حدود ٤۰ هزار نفر آموزش خواهیم داد؛ در فضای مجازی نیز ویدئوهایی درزمینٔه ایمنی تهیه 
کرده و منتشر می کنیم. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس افزود: در شش ماهه امسال تعداد زیادی تجهیزات به 

ساختمان های مرتفع شهر بندرعباس اضافه شده و ٦٦ مورد تعویض و تعمیر آتش نشانی در نقاط حساس شهر انجام شده است.

آغاز توزیع بسته آموزشي صنعت برق در میان دانش آموزان سیل زده آق قال
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق گلستان در نخستین روز سال تحصیلی با اشاره به اینکه از ابتداي 
مهرماه قبوض کاغذي برق در سراســر کشــور و استان حذف خواهد شد، گفت: امروز همزمان با آغاز سال تحصیلي جدید، از محل منابع مالي 
صرفه جویي شده این طرح ۱۰۰ هزار بسته آموزشي در میان دانش آموزان مناطق محروم کشور و ۲۰۰۰ بسته در گلستان توزیع مي شود.به گزارش 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ علی اکبر نصیری در نخستین روز سال تحصیلی به همراه مشاور مدیرعامل توانیر ، معاون وریز 
آمورش و پرورش و استاندار، ضمن حضور در مدرسه نبوت شهر سیل زده آق قال استان خطاب به دانش آموزان حاضر در این مراسم، گفت: شما 
مي توانید با مصرف صحیح برق در کشور همیاران انرژي برق باشید و زمینه استفاده سایر دانش آموزان از این انرژی پاک و حیاتي و مهم را فراهم 
کنید.نصیری با اشاره به اینکه از ابتداي مهرماه قبوض کاغذي برق در سراسر کشور حذف خواهد شد، ادامه داد: اجراي این طرح مانع از قطع ۱۲ 

هزار درخت در سال به منظور چاپ قبوض کاغذي برق خواهد شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک:
آتش نشانی اراک نیازمند به روزرسانی تجهیزات اطفاء حریق است 

اراک - مینورستمی: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک گفت: در بحث 
آتش ســوزی ها در مجموع یک هزار و ٦۱۲ مورد حریق بوده که اطفای حریق انجام شده است.  مسعود 
آقازیارتی در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به نزدیک شدن به هفتم مهرماه روز ملی آتش نشانی و ایمنی 
اظهار داشت: هفتم مهرماه به سبب شهادت آتش نشانان در سال ۱۳٧۹ در پاالیشگاه آبادان طی حمالت 
نیروهای بعثی به این نام نامگذاری شده است، در همین راستا سازمان های آتش نشانی برای ترویج و ارتقاء 
فرهنگ ایمنی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در شهرها ی مختلف کشور مراسم و برنامه های مختلفی را 
ارائه می دهند. وی افزود: سازمان آتش نشانی در اراک در دو حیطه عملیات و آموزش و پیشگیری فعالیت 
دارد، در بحث عملیات از سال گذشته تاکنون در بحث آتش سوزی ها به ترتیب اولویت، ٤۳۰ مورد حریق فضای سبز، ۳٧٤ مورد حریق ضایعات و 
۱55 مورد حریق منزل مسکونی داشتیم که رتبه نخست تا سوم را به خود اختصاص داده اند که البته موارد دیگری مثل حریق باغ، مراکز تجاری، 
مزرعه وغیره هم بوده که در مجموع یک هزار و ٦۱۲ مورد حریق  بوده است. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک تصریح 
کرد: این تعداد حریق ۳۰ نفر مجروح و دو کشــته داشــته است، در مورد بحث حوادث، ۳۰٤ مورد حادثه آسانسوری، ۲۳5 مورد محبوس شدن 
حیوانات و ۱٧۳ سوانح خودرویی رتبه نخست تا سوم را در بین حوادثی مثل انفجار، کشف جسد، نشت گاز و بسیار موارد دیگر به خود اختصاص 

داده  است که مجموع آن  یک هزار و ٤٧5 مورد مصدوم و ۲۸5 نفر مجروح و ٤۲ نفر هم فوتی بوده است.

 اهداء ۱۰۰ دست لباس فرم مدرسه از سوی اوقاف بوشهر
به دانش آموزان مددجو

یوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از تامین و اهداء ۱۰۰ دست لباس فرم مدرسه از سوی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه بوشهر برای دانش آموزان نیازمند خبر داد. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، احمد لطفی، مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر، در 
نشست با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر اظهار داشت: ٦ هزار و ۲۰۰ دانش آموز بی بضاعت تحت حمایت این نهاد است که با توجه به 
شروع سال تحصیلی جدید نیاز به تامین لوازم موردنیاز تحصیل را دارند. مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با تاکید بر کیفی سازی ارائه خدمات 
تحصیلی به دانش آموزان بی بضاعت استان، افزود: بنا داریم با استفاده از ظرفیت دستگاه های خصوصی و دولتی، بسته های تحصیلی به میزان ۳۰۰ 
هزار تومان برای هر دانش آموز نیازمند در نظر بگیریم و تا قبل از شروع فصل مدارس در اختیار آنها قرار دهیم. وی با بیان اینکه تالش داریم هیچ 
دانش آموز نیازمندی بدون ملزومات تحصیلی به مدرسه نرود، خاطرنشان کرد: این ملزومات تحصیلی شامل کیف، کفش، لوازم تحریر و لباس 
فرم مدرسه است. لطفی با اشاره به آغاز جشن عاطفه ها از ابتدای شهریور تا دهم مهر ماه امسال، تصریح کرد: این جشن به مدت ٤۰ روز و در دو 
مرحله انجام می شود که مرحله اول آن برای کمک رسانی عموم مردم و خیران است و مرحله دوم آن در دهم مهرماه ویژه مدارس و کمک رسانی 
اولیای دانش آموزان است. مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر خاطرنشان کرد: از مردم و خیران بخش خصوصی و همچنین دستگاه های اجرایی 
درخواست داریم  کمیته امداد را در تامین لوازم تحصیلی دانش آموزان نیازمند یاری دهند.  مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر نیز با تقدیر 
از فعالیت های کمیته امداد در ارائه خدمات به نیازمندان اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی سازمان اوقاف اجرای صحیح نیات واقفین است و با 
توجه به تمام فعالیت ها در بحث اقتصادی، عمرانی و امور ثبتی تمام این فعالیت ها در راستای اجرای دقیق نیات واقفین و ساری و جاری شدن آن 
در جامعه اجرا می شود. حجت االسالم محمدرضا اسماعیل پور افزود: یکی از برنامه های اوقاف برای اجرای دقیق نیات واقفین طرح مهر تحصیلی 
به صورت سراسری است که برای کمک به تحصیل دانش آموزان نیازمند انجام می شود. وی خاطرنشان کرد: کمک به امر تحصیل دانش آموزان 
نیازمند از محل درآمد موقوفاتی که با نیت کمک به دانش آموزان بی بضاعت تهیه شده است. این مقام مسئول در پایان آمادگی اوقاف و امور خیریه 
استان بوشهر را برای تهیه و توزیع ۱۰۰ دست لباس فرم مدرسه دخترانه دانش آموزان نیازمند اعالم کرد که در اختیار کمیته امداد قرار داده شود.

شورای جوانان شرکت گاز استان گیالن تشکیل شد 
 رشت- زینب قلیپور: حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در این مراسم با مهم شمردن نقش جوانان در پیشبرد اهداف 
و اعتالی سازمان اظهار داشت: همکاران جوان می توانند با ارائه فکرهای نو و خالقانه سبب حرکت رو به جلو و بهبود عملکرد شوند.وی با 
بیان اینکه شرکت گاز استان گیالن در بخش های مختلف نظیر کنتورخوانی، وصول مطالبات و .... نسبت به سال های گذشته پیشرفت 
قابل مالحظه ای داشته است، ابراز امیدواری نمود تا با ورود بیشتر جوانان به بخش تصمیم گیری، زمینه پیشرفت هرچه بیشتر شرکت 
فراهم شــود.از اهداف این شورا می توان به رشــد متعادل و همه جانبه شخصیت نیروهای جوان بر اساس اصول  و خط مشی شرکت، 
تأمین نیازهای فکری، اجتماعی، جسمی، روحی و تلطیف و هدایت عواطف و احساسات نیروهای جوان، فراهم کردن زمینه های مشارکت 
نیروهای جوان در پیشــبرد اهداف شرکت و ارتقای روحیه تصمیم سازی در راستای جانشین پروری و حفظ و تقویت نشاط و شادابی 
نیروهای جوان در راستای پویایی و چابک سازی شرکت اشاره نمود.در پایان این مراسم و بر اساس رای گیری انجام شده از حاضرین در 
سالن آقایان بهرنگ بهرامی، سید نیما شعبانزاده، بابک اصغری، مجتبی قاسم پور، مهدی قاسمی و امیر دادوند و خانم ها دولتی و صفری 

مقدم به عضویت شورای جوانان شرکت گاز استان گیالن درآمدند.

اخبار

 همدان – فاطمه اعظمی: معاون آسیا و اقیانوسیه مرکز جهانی یونسکو 
در گفت و گــو با روزنامه فرصت امروز از همدان اظهار کرد: در ماه مه ۲۰۱۱ 
کمیته هماهنگی کشــورهای مسیر جاده ابریشم متشکل از ۱٤عضو بود با 
اضافه شدن برخی کشــور ها در مرحله دوم، اکنون ۱٦ کشور برای فرآیند 
معرفی راه های جاده ابریشم دنیا در کمیته عضو هستند.  جنگ فنگ افزود: 
این ۱٦ کشور عضو کمیته بین المللی جاده ابریشم شامل ایران، افغانستان، 
فرانسه، ازبکستان، آذربایجان، چین،روسیه، ترکمنستان،کره جنوبی، ژاپن، 
ترکیه، سوئیس، قرقیســتان، تاجیکستان، قزاقستان و نپال است. فنگ در 
پاســخ به زمان آغاز فعالیت کمیته جاده ابریشم و اطالعات گردآوری شده 
تا به اکنون گفت: نخستین کار اکتشاف خود را در سال ۱۹۹۰پس از ورود 
به یونسکو از »چیانگ« شهر خود آغاز و تا کاشغر در چین، به طول٤5۰۰ 
کیلومتر در امتداد جاده ابریشــم ادامه داده است. معاون آسیا و اقیانوسیه 
مرکز جهانی یونســکو ادامه داد: در سال ۱۹۹٧ عضو مرکز میراث جهانی 
یونســکو شــده و در ســال ۲۰۰۱ موفق به راه اندازی پروژه راه ابریشم در 
یونسکو شدم و آغاز پروژه را با معرفی شهر های حاشیه جاده ابریشم در چین 
آغاز نمودم. وی با بیان اینکه کمیته راه ابریشم رسما در سال ۲۰۰5 آغاز به 
کار کرده اســت ابراز کرد: هیچکس نمیتواند بگوید تا چه اندازه اطالعات از 
جاده ابریشــم در دست است چرا که این موضوع بسیار باز بوده و بر اساس 
تمرکز بر حوزه های خاص تعیین می شــود. فنگ با بیان اینکه برای مسیر 
جاده ابریشــم راه زمینی و دریایی وجود دارد افزود: تقریبا ۲٦ یا ۲٧ جاده 
زمینی با مسیرهای مختلفی در جاده ابریشــم وجود دارد که از شانگهای 
چین تا ایتالیا ادامه دارد، عالوه بر این، مسیرهای دریایی نیز وجود دارد بر 
همین اســاس در این پروژه از رویکرد روش های مشخص استفاده می شود 

درســت مانند زوم کردن. وی اشاره ای به فاکتور های مهم در ثبت جهانی 
میراث داشت و گفت: در پروژه جاده ابریشم »مسیر های مشترک با بنا های 
جهان شمول« بین چندین کشــور انتخاب شده و به طور زنجیره ای برای 
ثبت جهانی معرفی می شود. فنگ ادامه داد: به عنوان مثال شهر بم با داشتن 
اثر تاریخی مهمی همچون ارگ که ارزشی جهان شمول و بین المللی دارد 
به عنوان یکی از راه های در امتداد جاده ابریشــم مطرح است که این مهم 
در کشور چین نیز صادق است، بنابراین  مسیرهایی برای این جاده انتخاب 
می شود که دارای بنا و آثار ارزشمند و برجسته جهان شمولی باشند.  معاون 
آسیا و اقیانوســیه مرکز جهانی یونسکو گفت: جهان شمول به معنای این 
اســت که آن اثر بتواند قسمتی از داســتان بشریت را تعریف کرده و صرفا 
مربوط به یک ملت خاص نباشد. وی ادامه داد: دومین فاکتور مهم در ثبت 
جهانی، »اصالت« اســت، به عبارتی آن اثر باید اصالت و تمامیت داشــته و 
دستی در بنای آن برده نشده باشد و چیزی که در آنجاست همان جا باشد.
فنگ عنوان کرد: ســومین فاکتور »مدیریت و ســطح حفظ آن بنا« است، 

به عبارتی آن کشــور داری یک اثر ارزشمند جهان شمول، توانایی حفاظت و 
مدیریت حفظ آن میراث را داشته باشد، با رعایت این سه اصل در یک سایت، 
یک میراث می تواند جهانی شــود. وی با اشاره به اینکه از دیدگاه ایران تجارت 
و مبادله کاال میان کشور های در مسیر جاده، در کنار جهان شمول بودن آثار 
امری مهم و ضروری است گفت: ترجیح برآن است تا میراث جهانی به صورت 
یک زنجیره ای از چند کشور تعریف شود. معاون آسیا و اقیانوسیه مرکز جهانی 
یونســکو ادامه داد: در گذشته مبادالت کاالیی از ایران به افغانستان، از آنجا به 
تاجیکستان و سپس به اروپا در قالب یک زنجیره در کمیته راه ابریشم نشان از 
فرهنگ و نیاز آن کشور ها بوده است. فنگ در پاسخ به اطالعات کمیته از کشور 
ایران به عنوان یکی از کشور های در مسیر جاده گفت: ایران در سال ۲۰۰٧ به 
کمیته جاده ابریشم ملحق شد و در ابتدا به عنوان ناظر بر نوع فعالیت های در 
حال انجام در آسیای شرقی بود.  وی با اشاره به اینکه مطالعه موضوعی در حوزه 
غرب آسیا برای ایران از اهمیت باالیی برخوردار است اظهار کرد: تاکنون کشور 
ایران گزارشی منسجم از مطالعات انجام گرفته در حوزه غرب آسیا در خصوص 

جاده ابریشم در اختیار مرکز جهانی یونسکو قرار نداده است.
معاون آسیا و اقیانوسیه مرکز جهانی یونسکو ادامه داد: مطالعات موضوعی 
بر اساس منطقه جغرافیایی و دوران تاریخی انجام می گیرد که در این راستا 
اطالعات مربوط به حوزه ایران نیز به صورت مجزا معین و مشخص خواهد 
شد. وی با اشاره به اینکه کمیته جاده ابریشم، در راستای معرفی سایت هایی 
ثبت میراث جهانی به کمیته میراث جهانی یونسکو تشکیل شده است گفت: 
بازیگران اصلی سازمان ملی یونسکو، کشورها هستند و بی شک هر کشوری 
موسســه و تیم تحقیقاتی خود را برای جمــع آوری اطالعات جغرافیایی و 

تاریخی کشورش جمع خواهد کرد. 

قم - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم با اشــاره به طرح "قم شهر 
بدون دخانیات" گفت: شاخص های شهر بدون دخانیات باید مشخص شود و 
بر اساس برنامه اقدامات انجام شود و شهرداری قم حمایت کامل خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی قم، دکتر سید مرتضی 
ســقائیان نژاد امروز در دیدار با رئیس جمعیت مبارزه با دخانیات و معاون 
سازمان جهانی بهداشــت که با حضور دکتر قدیر سرپرست دانشگاه علوم 
پزشــکی قم برگزار شــد گفت: موضوع دخانیات، امری اســت که باید با 

بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی در جلوگیری از گسترش آن بکوشیم.
وی بیان داشــت: جوانان موتور محرکه این کشــور هســتند و ازاین رو 
دشمنان نظام نیز با گسترش مواد دخانی می کوشند این جوانان را گرفتار 

کرده و کشور را در آینده دچار مشکل کنند.
شهردار قم با اشاره به وجود مراکز تحقیقاتی و فرهنگی در قم گفت: باید 
از ظرفیت این مراکز استفاده کنیم و از سوی دیگر شاهد حضور نمایندگان 

۱۱۹ کشــور دنیا در جامعه المصطفی هستیم که می توانند مبلغان خوبی 
باشند. دکتر سقائیان نژاد گفت: متأسفانه امروزه این موضوع کاذب که اگر 
سیگار بکشیم، آرامش می گیریم در میان جوانان وجود دارد که یک موضوع 
کاماًل کاذب و رد شده ای است، که باید ازنظر مباحث فرهنگی این موضوعات 

برطرف شود.

وی با اشــاره به طرح "قم شهر بدون دخانیات" تأکید کرد: شاخص های 
شهر بدون دخانیات باید مشخص شود و بر اساس برنامه و کار آیی اقدامات 
انجام شــود، اگر این برنامه وجود داشته باشد، شهرداری قم حمایت کامل 
خواهد کرد تا به این نتیجه مهم دست یابیم. شهردار قم بهره گیری از فضای 
مجازی و رســانه ها در اجرایی شدن این طرح مهم ارزیابی کرد و گفت: در 
کنار تبلیغات، فرهنگ سازی و آموزش نیز مهم است که شهرداری قم حاضر 

است چندین بوستان شهری را برای ارائه آموزش اختصاص دهد.
دکتر ســقائیان نژاد گفت: پیشنهاد می شــود با محوریت دانشگاه علوم 
پزشکی قم، جلســه ای نیز در صحن علنی شورای اسالمی شهر قم برگزار 
شــود تا بحث ها عملیاتی تر شده و بتوانیم برنامه ریزی ها را انجام دهیم. در 
این جلسه دکتر قدیر سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم نیز از حمایت ها و 
نگاه عمیق شــهردار قم در خصوص حمایت از اجرای طرح "قم شهر بدون 

دخانیات" قدردانی کرد.

ساری – دهقان: مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران از اهدای ۳٤۰۰ 
بسته آموزشی با مبلغ یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان از محل 
صرفه جویی های طرح حذف قبض های کاغذی مشترکان و پیامکی شدن 

صورتحساب برق در بین دانش آموزان محروم و سیل زده استان خبر داد.
مهندس رضا غفاری گفت : با اجرای طرح ملی سبز قبض سبز و ارسال 
صورتحسابهای برق مشــترکان به صورت پیامکی  ساالنه از قطع ۱۲ هزار 
اصله درخت بزرگ جلوگیری می شــود. وی افــزود : این طرح در مجموع 
صنعت برق کشــور ۳۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی اقتصادی در برخواهد 
داشت . مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران خاطر نشان کرد : با اجرای 
این طرح از ســفرهای غیر ضرور درون شهری و آلودگی محیط زیست نیز 
جلوگیری و به حفظ منابع طبیعی نیز کمک خواهد کرد. غفاری خاطر نشان 
کرد: از مزایای دیگر این طرح احترام به حقوق شهروندی و کاهش مراجعات 

به درب منازل مردم است . وی اظهار داشت : به منظور تسهیل در پرداخت 
مشترکان نیز روشهای پرداخت متعددی در نظر گرفته شده است تا کسانی 
که دسترسی به تلفن همراه و ثابت ندارند می توانند قبض خود را از طریق 
دستگاههای ATM  بانکی و یا از طریق دستگاههای پوز در فروشگاههای و 

سوپر مارکت ها نیز پرداخت نمایند . مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران 
یادآور شد : تاکنون ۹٧ درصد مشترکان مازندرانی شماره شناسه ۱۳ رقمی 
خود را در سامانه شرکت توزیع برق مازندران ثبت و صورتحساب خود را به 
صورت پیامکی دریافت می نمایند. غفاری با تاکید بر ثبت شــماره شناسه 
بقیه مشترکان که تاکنون  موفق به ثبت قبض برق شماره شناسه خود نشده 
اند ، افزود: این دسته از مشترکان می توانند با ارسال شناسه ۱۳ رقمی قبض 
هر اشــتراک به شماره ۱۰۰۰۹۱۲۱  یا  مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت 
توزیع نیرو ی برق مازندران به نشــانی :   WWW.MAZTOZI.IR   یا 
مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت در شهرها یا دفاتر پست بانک روستایی در 
روستاها و مراجعه حضوری به واحد خدمات مشترکین امورهای توزیع با ارائه 
شناسه قبض و شماره همراه خود ثبت تا صورتحساب الکترونیکی ) پیامکی 

( خودر را دریافت نمایند .

سمنان - بابامحمدی : شهرداری سمنان و کانون پرورش فکری کودکان 
استان سمنان با هدف هم افزایی دو مجموعه  در راستای اجرای برنامه های 
شهر دوستدار کودک تفاهم نامه همکاری امضاء کردند .  در این نشست که با 
حضور سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان  و تعدادی از مدیران شهرداری 
و نبی اله خدابخشــی مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان استان سمنان 
و مدیران این ســازمان برگزار شد، شهردار ســمنان به زمینه های همکاری 
دوجانبه در حوزه کودک اشــاره کرد و گفت: ظرفیت خوبی در راستای ایجاد 
زیرســاختهای مخصوص کودکان در شهر وجود دارد که می توان با استفاده 
از فرصتهای پیش روی شهرداری و کانون و در راستای شهر دوستدار کودک 
، گام های اساســی برداشت .  مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان استان 

ســمنان نیز در این نشســت با بیان اینکه یکی از رویکردهای جدی کانون 
برقراری ارتباط با نهادهای دیگر و اجرای برنامه های مشترک است و امضای 

تفاهم نامه با دستگاه های گوناگون با همین هدف انجام می شود گفت: مخاطب 
اصلی برنامه های کانون ، کودک و نوجوان اســت و  حرکت شــهرداری در 
راســتای شهر دوستدار کودک نیز با برنامه های فرهنگی و آموزشی مشترک 
می تواند اســتمرار داشته باشد .    در پایان این نشست، تفاهم نامه همکاری 
فرهنگی و آموزشی بین شهرداری ســمنان و کانون پرورش فکری کودکان 
استان سمنان و در راستای شهر دوستدار کودک  به امضای دو طرف رسید. 
شــایان ذکر است موضوع کودکان از ســال ۱۹۹۰ در سازمان ملل متحد به 
صورت جدي مطرح و پیمان حقوق کودک شــامل 5۳ بند امضا شد. ابتکار 
شهرهای دوستدار کودک در ایران از سال ۱۳۹٧ در دستور کار وزارت کشور 
قرار گرفته و سمنان نیز یکی از نامزدهای احتمالی اجرای پایلوت مطرح است .

اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اردبیل از 
مصرف ۱۲۲۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعي طي ٦ ماهه ســال جاری در استان 
خبر داد و گفت: با توجه به کوهستانی بودن و برودت هوا در استان اردبیل و با شروع 
فصل زمســتان، مصرف گاز مشترکین خانگی در روزهای اخیر نسبت به روزهای 
قبل از آن افزایش یافته است.  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، 
سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت  با بیان اینکه در ٦ ماهه سالجاری در بخش 
هاي خانگي، تجاري و صنعتي اســتان ۱۲۲۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف شده، 
خانگی و صنعتی و 5٧٦ میلیون متر مکعب گاز نیز از سوی نیروگاه سیکل ترکیبی افزود: از کل گاز مصرف شده در استان، ٦٤٤ میلیون متر مکعب مربوط به مصرف 

اردبیل مصرف شده است. وی در ادامه اظهار داشت: این میزان مصرف گاز طبیعی 
در اســتان 5.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته که بخش 
خانگی و صنعتی با ٦٤٤ میلیون متر مکعب مصرف،  با رشد ۱۲.٤ درصدی و بخش 
نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل با 5٧٦  میلیون متر مکعب مصرف، با کاهش ۱۹.۲ 
درصدی مصرف گاز نســبت به سال گذشته مواجه بوده است. در پایان مدیرعامل 
شــرکت گاز استان اردبیل تصریح کرد: شهروندان گرامی می توانند در مواقع بروز 
حوادث مربوط به گاز طبیعی و مشــکالت فنی  با واحد امداد شــرکت گاز استان 

اردبیل در هر ساعت از شبانه روز با شماره گیری ۱۹٤ تماس بگیرند.

اصفهان - قاسم اسد: مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان از برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت فلزات گرانبها، طال، 
ســنگ های قیمتی، ساعت و ماشین آالت وابسته اصفهان با حضور ۱۱٤ شرکت 
داخلی، ٧ شرکت ایتالیایی و نمایندگانی از کشور ترکیه خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، علی یارمحمدیان با بیان 
اینکه این نمایشگاه طی روزهای ۹ تا ۱۲ مهرماه در محل برپایی نمایشگاه های 
بین المللی اســتان واقع در پل شهرستان برگزار می شود، گفت: نمایشگاه طالی 
امســال اصفهان هشت هزار مترمربع مســاحت خواهد داشت و شرکت هایی از 
اصفهان، تهران، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اردبیل، قم، اهواز و یزد 
در آن حضور می یابند تا آخرین دستاوردهای خود در حوزه طال، فلزات گرانبها و 
سنگ های قیمتی را به نمایش بگذارند. وی با بیان اینکه نمایشگاه طالی امسال 
با انسجام بیشتری نسبت به نمایشــگاه طالی سال گذشته برگزار خواهد شد، 

افزود: تولیدکنندان و وارد کنندگان ماشــین آالت، تجهیزات و ابزار طال، جواهر و 
سنگ های قیمتی، تولیدکنندگان و واردکنندگان طال، جواهر و سنگ های قیمتی 
و فلزات گرانبها و انجمن ها و تشکل های مرتبط با موضوع نمایشگاه در این رویداد 
نمایشگاهی حضور خواهند داشت. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان با اشاره به ویژگی های نمایشگاه مسال نسبت به دوره های گذشته، 

تصریح کرد: رشــد ٦۰ درصدی از نظر تعداد مشارکت کنندگان، توزیع متوازن 
جغرافیایی مشارکت کنندگان از سراسر کشور و پوشش گروه های کاالیی تعیین 
شــده برای نمایشــگاه به ویژه از نظر گالری دارها و سازندگان مصنوعات طال و 
جواهر از جمله ویژگی های شاخص ســیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
فلزات گرانبها، طال، سنگ های قیمتی، ساعت و ماشین آالت وابسته اصفهان به 
شمار می رود. وی از بازرگانی هاشم زاده، اکسید ماد، هلدینگ هومن، گالری فرداد، 
گالری عطاریان، پاویون ایتالیا، پاویون و خوشــه طالی استان یزد، گالری صدرا، 
گالری مهرداد، ماشین ســازی افراز و مجتمع صنعتی بشیر )صاایران( به عنوان 
مشارکت کنندگان شاخص این نمایشگاه نام برد و ادامه داد: روسای اتحادیه های 
طال و جواهر سراسر کشور، مســئوالن ادارات استاندارد از استان های مختلف و 
مدیران گمرکات سراســر کشور برای حضور در این نمایشگاه دعوت شده اند که 

بنا به پاسخ های رسیده، بسیاری از آنان، از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد.

گفتگوی معاون آسیا و اقیانوسیه مرکز یونسکو با فرصت امروز در همدان :

16 کشور در دنیا برای معرفی راه ابریشم فعالیت میکنند

شهردار قم خبر داد:

حمایت شهرداری قم برای اجرای طرح "قم شهر بدون دخانیات"

مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران خبر داد : 
توزیع 3۴۰۰ بسته آموزشی با مبلغ یک میلیارد ریال در بین دانش آموزان محروم و سیل زده مازندران

گسترش فعالیتهای فرهنگی حوزه کودک در راستای اجرای برنامه های »سمنان، شهر دوستدار کودک«

مصرف بیش از ۱.۲۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعي در استان اردبیل طی 6 ماهه نخست سالجاری

حضور ۱۱۴ شرکت داخلی و ۷ شرکت ایتالیایی در نمایشگاه طالی اصفهان
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دبیر ســتاد توســعه فناوری های نرم و هویت ســاز معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری تاکید کرد کسب و کارهای دوران دانشجویی 
می تواند بار ایجاد اشــتغال را پس از فارغ التحصیلی دانشجویان از روی 

دوش کشور بردارد و ارائه خدمات را گسترش دهد.
به گزارش ایســنا،  سید محمدحسین ســجادی نیری روز گذشته در 
نشست خبری تحلیلی »نقش استارت آپ ها در توسعه کسب و کارهای 
دانشجویی« که در محل دفتر اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان برگزار 
شد، گفت: اســتارت آپ ها مقیاس پذیرند و حول رفع یک مشکل شکل 
می گیرند؛ البته در کشور ما به واسطه اینکه دغدغه اشتغال وجود دارد، 
به نظر می رســد که به اســتارت آپ ها به عنوان یــک مفهوم که ایجاد 
کسب و کارهای نوپا را هدفگیری می کند، نگاه می شود؛ یعنی هر کسی 
کســب و کار نوپایی را راه اندازی می کند از آن کســب و کار به عنوان 

استارت آپ نام می بریم.
ســجادی نیری بــا بیان اینکــه امروز بــا مفاهیم جدیــدی مانند 
اســتارت آپ های مذهبی و فرهنگی مواجهیم، تصریح کرد: وجه تفاوت 
این اســتارت آپ ها این اســت کــه اولویت اول آنها ایجــاد یک فضای 

فرهنگی بوده و بحث اقتصادی با عنوان اولویت دوم آنها مطرح است.
دبیر ســتاد توســعه فناوری های نرم و هویت ســاز معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری گفت: بســیاری از حوزه های دانشجویی که 
دانشجویان در آنها فعالیت می کنند، هم می توانند رنگ و بوی اقتصادی 
پیــدا کنند و هم فرصت تجربه کردن را برای دانشــجو فراهم ســازند. 
کسب تجربه در فعالیت های دانشجویی می تواند تعامل با ذی نفعان هر 
حوزه را برای دانشــجو فراهم کند و دیگر اینکه در قالب این کســب و 
کارهای دانشجویی دانشجو پس از فارغ التحصیلی می تواند به این کسب 

و کارها ادامه دهد.
کسب و کارهای دانشجویی می تواند بار اشتغال را از روی دوش 

کشور بردارد
وی بــا بیان اینکه کســب و کارهای دوران دانشــجویی می تواند بار 
ایجاد اشــتغال را پس از فارغ التحصیلی دانشجویان از روی دوش کشور 
بردارد و ارائه خدمات را گسترش دهد، اظهار داشت: امروز در کشور بر 
اشــتغال های فناور تاکید می شود و این در حالی است که ارائه خدمات 

در GGG خیلی پررنگ تر است.
ســجادی نیری با بیان اینکه باید تسهیل فضای کسب و کار، تجمیع 
حمایت ها و حمایت هوشــمند در حمایت از اســتارت آپ ها در اولویت 
دولت باید قرار بگیرند، تصریح کرد: تسهیل فضای کسب و کار می تواند 
بســیاری از موانع را از پیش رو بردارد. در هر حال امروز برخی ضوابط 
مانند بیمه و مالیات در کشــور ما نیــاز به اصالح دارند؛ البته اصالح به 

معنای این نیســت که مالیات و بیمه نباید وجود داشــته باشــد؛ بلکه 
اصالح باید متناسب با فضای کسب و کار صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: امروز برخی از نهادها به کســب و کارهای فرهنگی 
تســهیالت می دهند و یا برخی نیز مجوزهای کســب و کار بهداشت و 
سالمت صادر می کنند؛ با این وجود باید شرایطی فراهم شود که صاحب 
کسب و کار تکلیف خود را در مورد حمایت ها و مجوزها بداند تا او را از 
مراجعه به نهادهای مختلف بی نیاز کنیم البته من در اینجا نمی خواهم 

از پنجره واحد استفاده کنم.
دبیر ســتاد توســعه فناوری های نرم و هویت ســاز معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری با اشــاره به اینکه امروز بیــش از ٤ هزار و 
5۰۰ شــرکت دانش بنیان شناسایی شده اند، تصریح کرد: ۱۳۰ خدمت 
حمایتی برای ارائه به این شــرکت ها تهیه شــده کــه از این تعداد ۳۰ 
خدمت به شــرکت های خالق تعلق یا همان شــرکت هایی که به ارائه 

خدمات می پردازند، تعلق می گیرد.
سجادی نیری با اشاره به پیگیری های معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برای رفع مشــکالت و موانع اســتارت آپ ها در مجموعه های 
دولتــی، تصریح کــرد: به عنوان نمونــه هفته قبــل آیین نامه اجرایی 

تاکسی های اینترنتی در تعامل با وزارت کشور ابالغ شد.
با نق  زدن، سیاه  نمایی و عدم اعتماد به آینده چیزی حل نمی شود
وی با بیان اینکه مشکالت کشور فقط به دست خود ما رفع می شوند 
و قرار نیســت کســی از جای دیگری بیاید و این مشکالت را حل کند، 
تصریح کرد: با نق زدن، ســیاه نمایی و عدم اعتماد به آینده چیزی حل 

نمی شود.
در ادامــه تاج الدیــن، مدیرعامل دو اســتارت آپ خدماتی نیز گفت: 
دانشــگاه مولد علم و رسالت آن کمک به توسعه است که بخشی از این 
علم به صورت مســتقیم و بخشــی از آن نیز به صورت غیرمستقیم در 

اختیار توسعه قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه اگر زمینه برای فعالیت دانشجویان در استارت آپ ها 
فراهم شــود، خوب اســت، چون خیلی از کارها در دانشگاه ها از جنس 
کارآفرینی اســت، ولو اینکه منفعت اقتصادی نداشــته باشــد، تصریح 
کرد: هــر اقتصادی که بخش خصوصی قوی داشــته باشــد، احتمال 
اینکه اســتارت آپ های قوی نیز داشته باشــد، وجود دارد، ولی اگر به 
مانند اقتصاد کشــورمان اقتصاد دولتی باشد، فقط باید به دولت بگوییم 
کنار برود و مزاحم اســتارت آپ ها نشــود. در هر حال ما به عنوان یک 
استارت  آپ امروز با این مشکل مواجه هستیم و اگر حمایت های معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری نبود، شاید نمی توانستیم به فعالیت 

خود ادامه دهیم.

در ادامــه علیرضا جاوید عربشــاهی، مدیر مرکز رشــد فناوری های 
فرهنگی پارک علم و فناوری خراســان رضوی و مشاور نوآوری معاونت 
علمی آســتان قدس رضوی نیز گفت: ۳میلیون و ٧۰۰ هزار دانشــجو 
در دانشــگاه های کشــور تحصیل می کنند که با توجه به سیاست های 
انقباضی دولت هر دانشــجو باید پــس از فارغ التحصیلی به فکر ایجاد 

کسب و کار برای خودش باشد و این یک الزام است.
وی با بیان اینکه کســب درآمد در دوران دانشــجویی ریسک پذیری 
پــس از دوران فارغ التحصیلی را کاهش می دهد، تصریح کرد: درســت 
است که دانشــگاه ها به سمت دانشــگاه های کارآفرین پیش می روند، 
ولی هنوز سیســتم آنها سنتی است و نتوانســته اند دانشی را به سمت 
فعالیت های کارگاهی و آزمایشگاهی سوق دهند؛ البته این شرایط برای 
حوزه ITC نســبت به سایر حوزه ها مقداری فرق دارد و فضای فعالیت 

برای دانشجویان بهتر است.
حضور دانشجو در یک استارت آپ خیلی بهتر از درآمدهای 

سنتی است
عربشاهی با اشاره به اینکه هدف برخی دانشجویان در ایجاد کسب و 
کار کســب تجربه است، گفت: حضور دانشجو در یک استارت آپ خیلی 

بهتر از درآمدهای سنتی است.
مدیر مرکز رشــد فناوری های فرهنگی پارک علم و فناوری خراسان 
رضوی با بیان اینکه ۹۹درصد اســتارت آپ ها به دنبال کشف فرصت و 
یک درصد به عنوان خلق فرصت هســتند، تصریح کرد: هنر استارت آپ 

این است که نیاز را به تقاضا تبدیل می کند.
مشــاور نــوآوری معاونت علمی آســتان قدس رضوی بــا تاکید بر 
اینکه ابتدا باید کارآفرین صنعت و منابع را درســت بشناســد و بعد به 
دنبال کســب و کار برود، افزود: ما در شــناخت صنعت و منابع مشکل 
نداریم، ولی مشــکل به حوزه نهادها که برخی از آنها رســمی و برخی 
نیز غیررســمی هســتند، برمی گردد؛ در واقع این مشکالت نیز متوجه 
نهادهای رسمی هستند، چون ما هنوز نتوانسته ایم قوانین مترقی برای 
حمایت از اســتارت آپ ها مصوب کنیم و در واقع در حوزه قانون گذاری 

خألهای جدی داریم.
وی با اشــاره به اینکه در ابتدا به اســتارت آپ ها به عنوان تهدید نگاه 
می شــود و بعد با یک توهم توطئه تعــدادی از آنها را حذف می کنند، 
تصریــح کرد: ما از مجلســی که به طــرح دوفوریتی شــفافیت آرای 
نماینــدگان رأی نمی دهد، چه انتظاری می توانیم داشــته باشــیم که 
قوانین مترقی در حوزه اســتارت آپ ها را تصویــب کند؛ معتقدم ما به 
نمایندگانــی نیاز داریــم که بتوانند قوانین مترقــی در این حوزه را به 

تصویب برسانند.

عربشــاهی بر ضرورت بازانگاری نمادهای حمایت از مشــتری تاکید 
کرد و افزود: همه ما شاهد بودیم که یک سایت که دارای نماد حمایت 
از مشتری بود، چگونه سکه های ثامن را پیش خرید می کرد و وقتی که 

این سایت کالهبردار از آب درآمد، هیچ حمایتی هم از مشتری نشد.
مدیر مرکز رشــد فناوری های فرهنگی پارک علم و فناوری خراسان 
رضوی با بیــان اینکه ما امروز در پارک های علم و فناوری به ســمتی 
رفته ایم که به صورت خطرپذیر از شــرکت ها حمایت می شود، تصریح 
کرد: ما سعی کرده ایم که فضا را برای شرکت ها باز کنیم، اگر چه هنوز 

با قوانینی مواجهیم که جلوی توسعه استارت آپ ها را می گیرد.
مشاور نوآوری معاونت علمی آستان قدس رضوی با بیان اینکه امروز 
شاهدیم برخی شــرکت ها که گردش مالی آنها باال می رود زیر ذره بین 
نهادهــا قرار می گیرند، تصریح کرد: البتــه در این رابطه نوک پیکان به 
سمت دولت نیست، چون دولت تسهیلگری می کند، در واقع این معضل 

متوجه نهادهای قانونگذار است.
وی توزیع ثروت عادالنه بین افراد را بزرگترین کمک اســتارت آپ ها 
دانســت و افزود: اســتارت  آپ ها می توانند امید به آینــده را به جوانان 
بازگردانند. عربشــاهی تصریح کرد: خیلی از دســتگاه ها نتوانســته اند 
استارت آپ ها را درک کنند، ولی این موانع به مرور زمان از بین می روند.

در نشست »نقش استارت آپ ها در توسعه کسب و کارهای دانشجویی« مطرح شد

کسب وکار دانشجویی بار اشتغال را از دوش کشور برمی دارد
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۱۷ روش افزایش بهره وری در کار
 به نظر می رسد که در محیط کاری پرمشغله امروز، هرگز زمانی کافی برای انجام تمام وظایفی که به ما محول شده است پیدا نکنیم. جلسات 
دائمی و لیست های طوالنی می تواند به پایان رساندن تمام کارها را با چالش مواجه کند، اما راه هایی برای افزایش بهره وری در کار وجود دارد 
که انجام آنها دشوار است. در این مبحث ۱٧ رهنمود به شما معرفی می شود که کمک می کند زمان خود را مدیریت کنید و کارایی و بهره وری 

خود را در محل کار افزایش دهید. 
۱. آنچه شروع می کنید را به پایان برسانید

رها کردن پروژه ای که نیمی از آن را انجام داده اید فقط باعث می شود استرس زیادی داشته باشید. چطور زمانی که می دانید یک کار ناتمام 
دارید می توانید به سراغ کار بعدی بروید؟ هنگامی که یک کار را به پایان می رسانید هورمون اندورفین آزاد می شود و احساس خوشحالی و 
آرامش می کنید. به خودتان انرژی دوباره بدهید و قبل از رفتن به سراغ کارهای بعدی در لیست کارهای تان، آنچه شروع کرده اید را به پایان 

برسانید.
۲. برنامه  هفته  بعد خود را از پیش تعیین کنید

 یک لیست کار باعث می شود تا از ساعت ها سردرگمی در مورد آنچه باید انجام دهید رهایی یابید. در ابتدای هفته یک ساعت وقت بگذارید 
و یک لیست کامل از آنچه نیاز دارید انجام دهید را تهیه کنید؛ به این ترتیب شما می توانید مهم ترین کار را در اولویت بگذارید و اول از همه 

آن را به پایان برسانید که زمان را هدر ندهید.
3. حواس تان به ساعت باشد

یک روش خوب برای تست اینکه چقدر کارآمد هستید، این است که زمان موردنظرتان در هر پروژه را اندازه بگیرید. شما باید وقت صرف شده 
برای هر کار و فعالیت )از جمله صحبت های معمولی با همکاران و درست کردن قهوه( را بنویسید و سپس می توانید مشخص کنید چه چیزی 

زمان شما را هدر می دهد و چگونه می توانید کارایی و بهره وری بیشتری داشته باشید.
۴. استراحت کنید

استراحت برای افزایش بهره وری ضروری است. هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید مانند  ابتدای روز کارآمد باشید بدون اینکه به دور از منطقه 
کاری خود بروید، در واقع، دانشمندان می گویند که شما نمی توانید بیش از ۹۰ دقیقه در یک کار تمرکز کنید - به این معنا است که شما باید 

هر ۹۰ دقیقه در طول فعالیت استراحت کنید.
5. مثبت فکر کنید

تفکر مثبت می تواند تأثیر بزرگی روی کارایی و بهره وری شما داشته باشد. این سناریو را تصور کنید: شما تحت فشار هستید، زیرا مهلت 
کمی برای پایان پروژه خود دارید. نتیجه اول، استرس زیاد است و عجله کردن غیرضروری است و شما به جای انجام کار، زمان زیادی را صرف 
فکر کردن به آنچه باید انجام  دهید می کنید. در حالی که اگر چشم انداز مثبت داشته باشید، سریع تر کار خواهید کرد بدون اینکه زمانی برای  

نگرانی صرف کنید و زمان بیشتری را صرف رسیدن به هدف خود خواهید کرد.
6. حواس پرتی ها را کاهش دهید

 آیا گوشی شما در حال زنگ خوردن است، همکاران با هم در حال غیبت کردن هستند و یا صدای رادیو در پس زمینه می آید، حواس پرتی ها 
در محل کار می تواند تا حد زیادی بر میزان بهره وری و انگیزه شما تأثیر بگذارد. سعی کنید از این حواس پرتی ها اجتناب کنید. شما می توانید 

گوشی خود را خاموش کنید و از هدفون )اگر کار شما اجازه می دهد( استفاده کنید تا خودتان را تا حد ممکن متمرکز نگه دارید.
۷. مهلت های کوتاه تری به خود بدهید

سیریل نورثکوت پارکینسون یک بار نوشت: »اگر تا آخرین لحظه صبر کنید، تنها یک دقیقه طول می کشد تا کار را انجام دهید.« بیایید 
صادق باشیم: همه ما در موقعیتی مشابه قرار گرفته ایم که در آن آنقدر کار را به تعویق انداخته ایم که پروژه  یک هفته ای را سه ماهه به پایان 

رسانده ایم. به همین ترتیب، ایده خوبی است که زمان کوتاه تری را تنظیم کنید و کارایی خود را از این طریق افزایش دهید.
8. محل کارتان را مرتب کنید

یک میز نامرتب می تواند به معنای یک زندگی بی نظم باشد و اگر شما دارای یک میز کثیف هستید، احتماالً حداقل ۱۰دقیقه در روز برای 
پیدا کردن دفترچه خاطرات، دفترچه یادداشت خود)حتی بدتر( اسناد محرمانه هدر می دهید. با ایجاد یک محیط سازمان یافته شما می توانید 

چیزهایی که می خواهید را آسان تر پیدا کنید و تمرکز بیشتری بر وظایف روزمره خود داشته باشید.
9. راحت باشید

زمانی که می خواهید کارآمد باشید راحتی در کار ضروری است. اگر شما یک شلوار جین بر تن دارید که فقط اندکی تنگ است، ذهن به 
جای تمرکز برای کاری که باید انجام دهید درگیر آن خواهد بود. به همین ترتیب، اگر شما در یک صندلی ناراحت کننده نشسته اید، روزانه بیش 

از یک ساعت از وقت خود را صرف از بین بردن درد خواهید کرد.
۱۰. از ابزارهای مدیریت پروژه استفاده کنید

ایجاد یک لیست با استفاده از ابزارهای مدیریت پروژه مانند Trello می تواند به شما کمک کند که سازمان یافته باشید و پیشرفت تان را در 
طول روز به شما نشان دهد. شما همچنین می توانید مهلتی برای خود  تنظیم کنید که اطمینان حاصل شود که به اهداف خود دست می یابید.

۱۱. به طور موثر ارتباط برقرار کنید
ارتباطات ضعیف می تواند موجب صرف هزینه و وقت شوند، بنابراین مطمئن شوید که در مورد هر چیزی در محل کار به طور واضح و مختصر 

بحث می کنید. در نظر بگیرید که با چه کسی صحبت می کنید و روش ترجیحی ارتباط آنها چیست.
۱۲. قورباغه را قورت دهید

ما به معنای واقعی کلمه به شما نمی گوییم که موجودی چهار پا را بخورید، بلکه بیان می کنیم که باید سختی را تحمل کنید و تمام کارهای 
خسته کننده ای که به تعویق می انداختید را قبل از انجام پروژه های دیگر کامل کنید. هنگامی که کار را به پایان رساندید، احساس خواهید کرد 

که باری از دوش شما برداشته شده است و احساس راحتی می کنید.
۱3. سحرخیز باشید

زود بیدار شــدن و انجام وظایف در ابتدای روز باعث می شــود که احساس خوبی داشته باشید، کارآمد باشید و بهره وری خود را افزایش 
دهید. اگر تمام کارهای مهم خود را تا ساعت ۱۱ صبح انجام دهید، برای بقیه روز احساس خوشبختی و راحتی بیشتری خواهید داشت. پس 

سحرخیز باشید تا کامروا شوید.
۱۴. بازتاب داشته باشید

با بازتاب در فرآیندهای کاری خود، می توانید فهمید که چه کاری کارآمد است و در چه کاری اشتباه می کنید. پس از آن می توانید در مورد 
راه هایی برای بهبود روش ها و مؤثرتر کردن کارهای خود فکر کنید.

۱5. حد خود را بشناسید
مهم است که حد خود را بدانید و سعی نکنید از در خستگی به خود فشار بیاورید. احتماالً در این شرایط اشتباهاتی از روی بی دقتی انجام 
می دهید زیرا شما خیلی خسته هستید. هنگامی که احساس خستگی می کنید، یک روز را استراحت کنید و دوباره با یک چشم انداز جدید و 

ذهنی تازه کار خود را آغاز کنید.
۱6. از حاشیه های محل کار دوری کنید

حاشیه های غیرضروری می توانند برای اخالق تیم و محیط کاری سمی باشند. هنگامی که درگیری صورت گرفت، مهم است که خود را 
وارد آن نکنید و یا سعی نکنید وضعیت را از بین ببرید. اگر در این حاشیه درگیر هستید، به طور خصوصی با همکار خود صحبت کنید یا با 

اداره منابع انسانی خود تماس بگیرید.
۱۷. خواب کافی داشته باشید

ما اغلب قدرت یک خواب شــب خوب و اینکه چقدر بهره وری ما را افزایش می  دهد را نادیده می گیریم. به عنوان یک کارمند تمام وقت، 
احتماالً برای حفظ زندگی اجتماعی بیش از حد به خود فشار می آورید، داشتن زندگی حرفه ای و نگهداری از خانه سخت است، اما مهم است 
که زمان خواب خود را برنامه ریزی کنید و مطمئن شوید حداقل هفت تا هشت ساعت هر شب می خوابید، بنابراین با احساس طراوت و انرژی 

بیدار خواهید شد.
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در مطالب پیشــین به ۱٦ اقدام ضــروری برای موفقیت 
اشاره کردیم و حال آنها را ادامه می دهیم.
 ۱۷-شکرگزار باشید 

بابــت هر  آن چیزی کــه در زندگی شــما وجود دارد، 
الزم است تا شــکرگزار باشید. این امر باعث خواهد شد تا 
شایستگی موارد بیشــتری را پیدا کنید. همچنین این امر 
که در برخورد با ســایرین، تشکر کردن را به عادت کالمی 
خود تبدیل کنید، در ارتباطات شــما تاثیر معجزه آسایی را 
خواهد داشــت. فراموش نکنید که این کلمه بســیار ساده 
باعث خواهد شــد تا افراد از کاری که در حق شــما انجام 
داده انــد، احســاس رضایت پیدا کــرده و تمایل به انجام 

مجدد و یا حتی بیشتر آن داشته باشند. 
۱8-احساسات خود را بیان کنید 

حداقــل یک بار در روز بــه مهم ترین افراد زندگی خود 
بگویید که تا چه حد به آنها عالقه دارید. فراموش نکنید که 
ابراز احساســات، یکی از اقداماتی است که هر فردی برای 
ســالمت روان خود باید انجام دهــد. به همین خاطر هیچ 
حسی را در خود سرکوب نکرده و آنها را محترم شمارید. 

۱9-هوشمندانه پروتئین مصرف کنید 
نیاز بدنی انســان به مواد غذایی به معنای این امر نیست 
که در هر ساعت از شبانه روز می توانید برای رفع آن اقدام 
کنید. درواقع شــما باید در برنامــه غذایی خود، بدانید که 
در هر زمان به چه موادی نیاز خواهید داشــت. برای مثال 
مصرف ۳۰ گرم پروتئیــن در صبح، برای هر فردی الزامی 

اســت. با این حال این موارد استانداردهای کلی بوده و هر 
فرد باید با توجه به جنسیت، سن و نیاز بدنی خود، باید در 
این رابطه اقدام کند. در این رابطه آشــنایی با مواد غذایی 

حاوی پروتئین، بسیار مهم خواهد بود. 
۲۰-فایل های صوتی را با سرعت باالتری گوش دهید 
این امر که ذهن خود را به توجه و تمرکز بیشــتر سوق 
دهید، در نهایت باعث نتایج شــگفت آوری خواهد شد. این 
امر درســت به مانند این اســت که تعداد وزنه های دمبل 
خــود را افزایش دهید که به افزایش حجم عضالت شــما 
کمــک خواهد کرد. به همین خاطر بــا تغییر در برخی از 
اقدامات ســاده روزمره خود، می توانید تغییراتی بزرگ را 
رقم بزنید. برای این امر، افزایش سرعت فایل های صوتی، 
اقدامی ســودمند محسوب می شــود. با نگاهی به مقاالت 
موجــود در رابطه با فواید تکنیک گوش دادن ســریع، به 
اعتماد الزم برای انجام این روش، دست پیدا خواهید کرد. 

۲۱-به جایگاه خود در 5 سال آینده توجه کرده و 
برای کسب آن طی دوسال، برنامه ریزی کنید 

این امر که محدودیت زمانی بیشتری را برای خود ایجاد 
کنید، باعث خواهد شــد تا مجبور به تالش بیشتر باشید. 
درواقع تحت فشــار قرار دادن خــود، از جمله راهکارهایی 
اســت که شــما را به فردی توانمند تبدیل خواهد کرد. به 
همین خاطــر جایگاه خود در پنج ســال آینده را متصور 
شــده و در تالش برای رســیدن به آن طی دو سال آینده 
باشید. در این رابطه تیم فریس)نویسنده و سخنران حوزه 
موفقیــت، عنوان کرده اســت که اگر اهــداف پنج تا ده 
ســاله ای نداشته باشــید، عمال هیچ دستاورد مهمی را به 

دست نخواهید آورد. 

۲۲-تمامی موارد غیرضروری را از زندگی خود حذف 
کنید 

هرآن چیــزی که ضرورتی را ندارد، باید کنار گذاشــته 
شود. فراموش نکنید که شما زمان کافی برای پرداختن به 
همه چیز را نخواهید داشت. این امر اگرچه ممکن است به 
انتخاب  های سختی نیز منجر شود، با این حال نباید از این 
تغییر واهمه ای داشته باشید. در این رابطه فراموش نکنید 
که لیست کاری شــلوغ و یا تعداد باالی مواردی که ذهن 
شــما را درگیر می کند، به ســادگی انرژی شما را خواهد 
گرفــت. این امر به معنای آن خواهد بود که شــما قادر به 
تالش زیــاد و تمرکز الزم بــر روی اولویت ها را نخواهید 
داشــت. در نهایت کنار گذاشــتن مواردی که زندگی شما 
نقش کمی را داشــته و یا مورد استفاده قرار نمی گیرند نیز 
کامــال ضروری خواهد بود. این امر درســت به مانند کنار 
گذاشــتن لباس هایی خواهد بود که عمال مورد اســتفاده 
شــما قرار نگرفته و این امر زمینه را برای جایگزین کردن 
آنها با مواردی بهتر و یا سرعت بخشی به انتخاب ها، فراهم 

خواهد کرد. 
۲3-استفاده از روغن نارگیل را جدی بگیرید 

روغــن نارگیــل را می تــوان یکــی از ســالم ترین و 
پرفایده ترین مواد غذایی دانســت. مصرف روزانه آن دارای 
مزیت های فوق العاده  ای اســت که توصیه می شود تا در 
این رابطه تحقیقات الزم را داشته باشید. نکته جالب دیگر، 
وجود انرژی باال در آن است که باعث می شود تا به عنوان 

جایگزینی برای کافئین یاد شود.
ادامه دارد ...
success :منبع

موفقیت و 5۰ اقدام ضروری)۴( 

چگونه به فردی موفق تبدیل شویم 

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: بنجامین هاردی روانشناس
مترجم: امیر آل علی


