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رئیس کل بانک مرکزی: حذف 4 صفر از پول ملی 2 سال طول می کشد

رمزگشایی حذف صفر 
از پول ملی

فرصت امروز: حذف صفر از پول ملی ایران تاکنون چندین بار و در س��ال های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۶ مطرح ش��د، اما 
هیچ گاه به طور جدی به س��رانجام نرس��ید. در آذرماه سال ۱۳۹۵ هم دولت یازدهم برای نخستین بار، حذف چهار 
صف��ر از پ��ول ملی را به طور جدی تری مطرح کرد، تا جایی که در جلس��ه هیات وزی��ران، واحد پول ایران، تومان 
و برابر با ۱۰ ریال  تعیین ش��د، اما این مصوبه هیات وزیران هیچ گاه به مجلس ارس��ال نش��د و در همین مرحله، 
مسکوت و نیمه تمام باقی ماند. در همین حال، رئیس کل بانک مرکزی که به تازگی و در ابتدای این هفته از ارسال...

صعود شاخص بورس به کانال 162 هزار واحدی

پنجمین بورس کشور 
راه اندازی می شود
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4
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از رتبه شانزدهم تولید برق تا رتبه هجدهم مصرف برق جهان

اقتصاد نامتوازن برق در ایران

هر آنچه باید درباره قرارداد فرانشیز بدانید
5 اقدام برای ارائه کنفرانسی فوق العاده

25 اشتباهی که افراد موفق 2 بار تکرار نمی کنند
بررسی 5 کمپین  بازاریابی برتر تمام دوران ها

1۰ نکته خیلی مهم برای موفقیت تبلیغات اینستاگرامی
1۰۰روش رایگان برای بازاریابی کسب و کار اینترنتی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 اپل ساالنه 256 میلیون دالر
از دست می دهد

3
آخرین سرشـماری نفوس و مسکن کشور در سال 95 نشان 

می دهـد 25.4 میلیون واحد مسـکونی در کشـور 
وجود دارد که 9۰درصد از این تعداد دارای سکنه...

انباشت تقاضای 3.5 میلیون واحدی در بازار مسکن

روزشمار پایان مسکن مهر
به جریان افتاد

یادداشت
 تالطم کیفیت

تحت الشعاع قیمت

تالطم کیفیت تحت الشعاع قیمت

در حالی ک��ه نهادهای نظارتی 
و کنترلی در ت��اش برای رصد 
مستمر بازار و فعالیت بنگاه های 
اقتص��ادی هس��تند؛ توج��ه به 
موض��وع کیفیت محص��والت و 
کاالهای تولیدی دغدغه ای است 
که امروزه بیش از گذش��ته ذهن 
م��ردم و کارشناس��ان را به خود 
معطوف کرده اس��ت. رصد اخبار 
و گزارش های موجود در رسانه ها 
و مطبوعات نشان می دهد فرآیند 
کیفی��ت برخ��ی محص��والت و 
کااله��ای تولیدی ب��ا تغییراتی 
مواجه ش��ده اس��ت. ب��ه عنوان 
نمونه خبر مربوط به س��خنگوی 
وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی در مورد تخلف استفاده 
از دانه ه��ای ذرت دامی به جای 
ذرت با مصرف انس��انی توس��ط 
برخی تولیدکنندگان مواد غذایی 
و چیپس و اس��نک ی��ا کاهش 
کیفی��ت برخ��ی از محص��والت 
غذایی و لبنی همچنین کاهش 
محص��والت  برخ��ی  کیفی��ت 
تولیدی و ظروف یکبار مصرف از 
مصادیقی است که نشان می دهد 
جریان کیفی��ت احتماالً متاثر از 
ش��رایط و نوسانات حاکم بر بازار 
و جریان قیمت قرار گرفته است.
ادامه در همین صفحه

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

1 جمادی االول 144۰ - سـال پنجم
شماره   1237- 16صفحه - 2۰۰۰۰ ریال
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ادامه از همین صفحه
 این موضوع در ش��رایطی ناگوارتر تلقی می ش��ود که بدانیم کاهش کیفیت این محصوالت عموماً با 
افزایش قیمت آنها نیز همراه بوده اس��ت و این نش��انی از یک اجحاف آشکار به مردم و مصرف کنندگان 

می تواند باشد.
  اگرچه ممکن است مطرح شود که چون بسیاری از این کاالها از شمول قیمت گذاری دولتی مستثنا 
هستند افزایش قیمت آنها باتوجه به افزایش قیمت ارز صورت گرفته است ولی در پاسخ باید گفت که 
برخی از این تولیدات ارتباط مس��تقیمی با قیمت ارز نداش��ته و یا اینکه اگر هم مشمول قیمت گذاری 
دولتی نباش��ند ولی کماکان تابع ضوابط قیمت گذاری محس��وب می ش��وند، لذا هرگونه تخلف در این 

خصوص ممنوع است.
در حال��ی که س��تاد تنظیم بازار تاش دارد نس��بت به هدایت بازار کااله��ا و خصوصاً مایحتاج مردم 
برنامه ریزی و فعالیت های نسبتاً گسترده ای را انجام دهد، اما برخی از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان 
کااله��ا و حتی برخی ارائه دهندگان خدمات هس��تند که به بهانه افزای��ش قیمت ها مبادرت به افزایش 

قیمت و کاهش کیفیت به صورت توامان نموده اند. 
بنابراین ضرورت حفاظت و حراست از شرایط کیفی محصوالت تولیدی و مصرفی مردم از رسالت هایی 
اس��ت که باید از س��وی نهادهای نظارتی متولی کیفیت و کمیت مانند س��ازمان ملی استاندارد ایران و 
معاونت غذا و دارو وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی و مراجع نظارتی قیمت گذاری ذی ربط 

قرار گیرد.
 در هیاهوی تنظیم بازار کاالها و تاش برای جلوگیری از عدم احس��اس کمبود در بازار زمینه بروز 
تخلفات دیگری در جامعه شکل گرفته است که نوک پیکان آن متوجه کیفیت است و این موضوع نباید 
از اذهان مس��ئولین دور بماند. برخی از کارشناس��ان و صاحبان بنگاه های تولیدی وقوع این تخلف را تا 
حدود زیادی متاثر از ش��رایط قیمتی یا کمبود برخ��ی موادهای اولیه محصوالت می دانند. این موضوع 
موجب برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا از یک س��و و خارج ش��دن شرایط نسبی رقابتی برخی 
از محصوالت و کاالهای تولیدی داخلی باهم و با نمونه های مش��ابه خارجی شده است که ممکن است 
زمینه ساز رانت های قیمتی و کیفیتی را از سوی برخی بنگاه های اقتصادی شود. اگرچه می توان مدعی 
ش��د که ظرفیت های اقتصادی کش��ور در حوزه تولید می تواند زمینه عرضه محصوالت متنوع و رقابتی 
را فراهم کند ولی ش��رایط مبتا به بازار در عدم اس��تفاده مناس��ب و موثر از ظرفیت ها  و عدم حذف 
مش��کات موجود در زنجیره تولید تا مصرف زمینه  ایجاد برخی فرصت ها برای س��ودجویان را فراهم و 
عمًا اجازه رقابت مناس��ب را در جهت ارتقای کیفیت س��لب کرده است. با عنایت به موضوع اشاره شده 
این س��وال مطرح اس��ت که چگونه می توان فرآیند کیفیت و کمیت محصوالت را تا حدود زیادی برای 

مصرف جامعه محافظت کرد؟
برای پاس��خ به این پرس��ش می توان گفت: نهادهای نظارتی باید ضمن ترمیم زنجیره تولید تا مصرف 
و حذف زواید واس��طه ای در هر بخش از زنجیره زمینه کوتاه تری میان تولید تا مصرف را فراهم کنند 
تا اخال زنجیره تا حدود زیادی کاهش یابد و با توجه به شرح وظایف و اختیارات بازار کاال و خدمات 
را هم از منظر قیمت و هم از منظر کیفیت و کمیت در یک شرایط رقابت نسبی نگاه دارند. حصول به 
این نتیجه البته با مدیریت   جریان واردات و صادرات محصوالت و استفاده از شرایط نوین نظارتی هم 

در حوزه قیمت و هم در حوزه کیفیت امکان پذیر است.
در کنار این اقدامات جریان سالم و صحیح اطاعات و آمار  از جریان تولید تا مصرف برای برنامه ریزی 

مناسب در این حوزه می تواند روند اخال در بازار را در پیش بینی و مدیریت بحران کمک کند. 
در حوزه کیفیت نیز نظارت بر ش��رایط الزامی استانداردهای اجباری کاالها و خدمات موجود در بازار 
خصوصاً محصوالتی که تنها از طریق انجام آزمایش های دقیق قابل اثبات است، مانند محصوالت لبنی 
و ش��یر یا برخی فرآورده ه��ای غذایی همچنین تمرکز جدی بر کیفیت محص��والت موجود در بازار به 
ص��ورت م��وردی و برخورد جدی و موثر با متخلفان در این حوزه می توان��د تا حدود زیادی زمینه های 

تخلف را در این حوزه کاهش دهد.  
از سوی دیگر اجماع میان مصرف کنندگان در امتناع از خرید محصوالت دارای ویژگی های متقلبانه با 
توجه به شرایط رکود تورمی حاکم بر بازار می تواند تا حدود زیادی زمینه های کاهش اینگونه رفتارهای 
غیراقتصادی را کاهش دهد. به هر حال کاهش کیفیت برخی کاالهای تولیدی نگرانی اس��ت که عاوه 
بر تهدید اقتصاد خانواده ها موجب تهدید سامت جامعه نیز خواهد شد، لذا الزم است برای جلوگیری 
از آسیب های جدی مصرف کنندگان و ارتقای سامت آنها از سوی نهادهای متولی امر اقدامات موثرتری 

به عمل آید.

اگر بخواهیم از روی تیتر رس��انه ها در مورد اقتصاد جهان دست به پیش بینی بزنیم، این طور 
به نظر می آید که اوضاع رو به زوال اس��ت. از یک طرف برگزیت و از طرف دیگر جنگ تجاری 
آمریکا و چین را داریم. ایتالیا و اتحادیه اروپا با هم دس��ت به یقه اند. ایران دوباره تحریم ش��ده. 
اوضاع بازارهای سهام خیلی باثبات نیست. سرمایه زیادی دارد از کشورهای در حال توسعه خارج 

می شود و بسیاری موارد دیگر.
ام��ا آمار و ارقام لزوما با تیتر رس��انه ها همخوانی ندارند و در این م��ورد هم آمار و ارقام دارند 
تصوی��ری دیگر را به نمایش می گذارند. براس��اس آمار صن��دوق بین المللی پول، اقتصاد جهان 
در س��ال ۲۰۱۸ میادی حدود ۳.۷درصد رش��د کرده؛ یعنی به همان اندازه سال ۲۰۱۷. حتی 

پیش بینی صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۱۹ هم همان قدر است.
به گزارش آینده نگر، این تناقض بین فضای منفی رس��انه ای با اوضاع نس��بتا خوب اقتصاد را 
بیشتر از همه می توان در آمریکا مشاهده کرد. در این کشور نرخ رشد ساالنه در چهارماهه میانی 
سال ۲۰۱۸ به ترتیب ۴.۲درصد و ۳.۵درصد بوده و در ماه اکتبر، این اقتصاد توانسته ۲۵۰ هزار 
فرصت ش��غلی ایجاد کند. این نوع رش��د در کشوری ثروتمند که نیروی کارش رشد آهسته ای 
دارد و رشد تولید در آن کند شده، نمی تواند به شکل باثباتی ادامه داشته باشد. با وجود این، اگر 
آمریکا بتواند بدون رکود تا ماه ژوئن آینده دوام بیاورد، به این معنا خواهد بود که به مدت ۱۲۰ 
ماه متوالی توانسته روند بزرگ شدن اقتصاد خود را حفظ کند. در چنین شرایطی، اقتصاد آمریکا 

قادر خواهد بود رکورد سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ خود را هم پشت سر بگذارد.
بنابراین، چشم انداز سال ۲۰۱۹ برای اقتصاد آمریکا از آن چیزی که گفته می شد بهتر است. 
رش��د خوب اقتصاد آمریکا می تواند به برخی بازیگران دیگر هم فایده برساند؛ مثا به کارگران 
کشورهایی که کاالها و خدمات را برای فروش در آمریکا ارائه می دهند. درواقع در شرایطی که 
برخی اقتصادهای دیگر بزرگ دنیا حرکتی رو به پایین داشته اند، اقتصاد آمریکا نفوذ خودش را 

در جهان حفظ کرده است، اما این عملکرد اقتصاد آمریکا بدی هایی هم دارد.
واقعیت این است که اقتصادهای آسیب پذیری مثل آرژانتین و ترکیه که به شدت به جریان 
سرمایه از خارج وابسته بوده اند، اخیرا ضربات سنگینی خورده اند. سرمایه گذاران جهانی معموال 
پول شان را جایی می گذارند که فکر می کنند بیشترین بازگشت سرمایه را برای شان به ارمغان 
خواهد آورد. اوضاع خوب اقتصاد آمریکا و اوضاع بی ثبات برخی اقتصادهای دیگر به این معنا است 
که این سرمایه گذاران ترجیح می دهند آمریکا را به عنوان محل سرمایه گذاری خود انتخاب کنند. 
در این میان، اقتصادهای آس��یب پذیر که برای جذب س��رمایه خارجی با هم در رقابت هستند، 
مسئله کسری تجاری را هم دارند و مجبورند نرخ بهره را باال ببرند و این جلوی رشد اقتصادشان 
را می گیرد، مثا بنا بر پیش بینی ها اقتصاد ترکیه در س��ال ۲۰۱۹ تنها ۰.۸ درصد رشد خواهد 
کرد. در همین میان، کسری تجاری آمریکا دارد افزایش پیدا می کند چون اشتهای این کشور 
برای واردات دارد بیشتر از اشتهای کشورهای دیگر برای کاالها و خدمات آمریکایی باال می رود. 
در این میان، دونالد ترامپ می خواهد کسری تجاری آمریکا را نشانه  مداخله خارجی تلقی کند. 
او دارد تعرفه های بیشتری اعمال می کند؛ که هم به شرکای تجاری آمریکا ضربه می زند و هم به 
ضرر مصرف کنندگان آمریکایی است. این همان وضعیتی است که صندوق بین المللی پول از آن 
به عنوان رویکرد بی ثبات تجاری یاد می کند و آن را ضربه زننده می داند. در جریان یک مجمع 
اقتصادی در سنگاپور در همین ماه نوامبر که با شرکت نمایندگان و چهره های تجاری مختلف از 
سراسر دنیا برگزار شد، ۶۸درصد از شرکت کنندگان همین جنگ تجاری را مهم ترین مسئله ای 
دانستند که باید در سال ۲۰۱۹ هم دنبالش کرد. هنری پائولسن وزیر سابق خزانه داری آمریکا 
نیز هشدار داده که اگر آمریکا و چین در مورد مسئله تجارت صلح نکنند، پرده آهنین اقتصادی 

به سیاق دوران جنگ سرد به وجود خواهد آمد.
اینک��ه دموکرات ه��ا در جریان انتخابات می��ان دوره ای ماه نوامبر توانس��تند کنترل مجلس 
نمایندگان آمریکا را به دس��ت بگیرند، به دو دلیل نمی تواند جلوی س��تیزه جویی آمریکا را در 
عرصه تجارت بگیرد. اول اینکه ترامپ می تواند بدون کسب رضایت کنگره به کار خودش ادامه 
بدهد و حتی برخی از نمایندگان دموکرات کنگره هم در این مورد خاص با او هم نظرند. مسئله 
بعدی این اس��ت که کنگره  در ماه ژانویه باید معاهده تج��اری بین آمریکا و مکزیک و کانادا را 

تصویب کند که جایگزین معاهده نفتا شده و درواقع تامین کننده نظر ترامپ است.
اما از نظر بسیاری از اقتصاددان ها، مهم ترین اتفاقی که در سال ۲۰۱۹ خواهد افتاد، در روز ۲۹ 

مارس رخ خواهد داد و آن هم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا )برگزیت( بعد از ۴۶ سال همراهی 
با اروپا است. تاثیر برگزیت روی اقتصاد انگلیس به صورت کامل بستگی به تصمیماتی دارد که 
پیش از این تاریخ بین اتحادیه اروپا و انگلیس گرفته می شود، اما این وضع بسیار پیچیده شده 
و دولت ترزا می را در گرداب انداخته اس��ت. بدترین نتیجه ای که ممکن اس��ت ایجاد شود، این 
است که اتحادیه اروپا و انگلیس نتوانند به توافق برسند و برگزیت بدون توافق انجام شود. حتی 
برخی دولتمردان انگلیسی پیش بینی برای این وضعیت را هم مورد توجه قرار داده اند. مثا در 
ماه آگوست وزیر بهداشت انگلیس به داروسازان دستور داد که داروهای بیشتری را ذخیره کنند 
چون اگر توافق با اتحادیه اروپا صورت نگیرد و واردات دارو به تعویق بیفتد، این کشور در زمینه 

تامین دارو با مشکل مواجه خواهد شد.
البته احتمالش زیاد اس��ت که اتحادیه اروپا و انگلیس با هم به توافق برس��ند. امس��ال رشد 
اقتصادی انگلیس حدود ۱.۳درصد بوده و پیش بینی می شود که سال آینده هم رشد اقتصادی 
این کشور ۱.۶درصد باشد. با تمام اینها، شکی نیست که برگزیت کار بسیار سختی خواهد بود. 
از سوی دیگر، اروپا دغدغه های دیگری غیر از برگزیت هم دارد. ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی 
اروپا که در سال ۲۰۱۲ توانست وضعیت یورو را باثبات کند، در ماه اکتبر ۲۰۱۹ دوران ریاستش 

را به پایان خواهد رساند و رقابت برای جانشینی او شدید است.
در ایتالیا نیز دولت ائتافی پوپولیستی روی کار آمده که در مقابل خواسته اتحادیه اروپا برای 
کاهش کسری بودجه سال ۲۰۱۹ این کشور مقاومت می کند. موارد دیگری در اتحادیه اروپا بوده 
که نقض قوانین اروپایی را درخصوص کس��ری به دنبال داشته، اما حاال اتحادیه اروپا به صورت 
مشخص با ایتالیا شاخ به شاخ شده است. رهبران دو حزب پوپولیست ایتالیا یعنی لیگ و حزب 
پنج س��تاره هم ظاهرا قصد ندارند در مقابل اتحادیه اروپ��ا کوتاه بیایند. اگر این وضعیت ادامه 
پیدا کند، احتمالش هست که مواجهه ناجوری بین طرفین رخ دهد و ایتالیا هم تصمیم بگیرد 
که مثل انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود، اما احتمال وقوع آن بسیار کم است و به خصوص 
نمی توان انتظار داش��ت که چنین اتفاقی در س��ال ۲۰۱۹ بیفتد. پیش بینی می شود که اقتصاد 
ایتالیا در سال ۲۰۱۹ یک درصد رشد کند و درواقع رشد ضعیف خود را ادامه بدهد. همچنین 

پیش بینی می شود که رشد اقتصاد آلمان ۱.۷درصد در سال ۲۰۱۹ باشد.
در مقابل، اقتصاد چین در سال ۲۰۱۹ وضعیت خوبی خواهد داشت و پیش بینی می شود که 
تولید ناخالص داخلی این کشور رشد ۶.۴درصدی داشته باشد. با وجود این، این رقم در مقایسه 
با کارنامه رش��د اقتصادی چین در دهه های اخیر درخش��ان نیست. مهم ترین عاملی که رشد 
اقتصادی چین را دچار دردسر خواهد کرد، تعرفه های دولت دونالد ترامپ است که بیش از نیمی 
از صادرات چین به آمریکا را هدف قرار می دهد. نکته بعدی هم تاش دولت برای کاهش حجم 
بدهی هایی اس��ت که خانواده ها، کسب و کارها و دولت های محلی در چین باال آورده اند. بدهی 
غیرمالی در چین به شدت باال رفته و به ۲۰۰درصد از تولید ناخالص داخلی می رسد. دولت چین 

در این راه، کار سختی را در پیش خواهد داشت.
یک مسئله دیگر که می تواند روی اقتصاد چین تاثیر بگذارد این است که دولت اجازه بدهد 
ارزش یوان کاهش بیابد. این باعث می ش��ود کاالهای چینی در مقابل رقبایی مثل ژاپن و کره 
جنوبی رقابتی تر شوند. یک دالر آمریکا در ماه نوامبر امسال برابر با ۶.۹ یوان بود؛ در حالی که در 

ماه آوریل یک دالر آمریکا ۶.۹ یوان معامله می شد.
اما همین استراتژی هم دردسرهای خودش را برای دولت چین در سال ۲۰۱۹ خواهد داشت. 
اگر ارزش یوان در این س��ال از مرز یک دالر در ازای هفت یوان عبور کند، ممکن اس��ت بازار 
واکنش نشان دهد و یوان زیادی فروخته شود و ارزش آن حتی پایین تر بیاید و این چیزی است 
که دولتمردان چین نمی خواهند شاهدش باشند. یوانی که ارزشش پایین آمده باشد، آرزوهای 
چین را برای تبدیل یوان به واحد پول در معامات جهانی )در سطح یورو و دالر( نابود خواهد 

کرد.
در آن سوی جهان در برزیل، همه چیز به این بستگی دارد که ژاییر بولسوناروی راست گرا که 
تازه رئیس جمهور ش��ده چطور اقتصاد را در س��ال ۲۰۱۹ پیش خواهد برد. در اندونزی در آسیا 
هم جوکو ویدودو رئیس جمهور پوپولیست در سال ۲۰۱۹ برای دومین دوره در انتخابات شرکت 
خواهد کرد و سرنوشت اقتصاد این کشور نیز به او وابسته خواهد بود و به همین ترتیب، سرنوشت 

کشورها تحت تاثیر نیروهای جهانی و محلی در سال ۲۰۱۹ تعیین خواهد شد.

گمانه زنی درباره دورنمای رشد اقتصادی در سال جدید میالدی
دور اقتصاد دنیا در 365 روز



خاموش��ی های گاه و بی گاه شاید ملموس ترین نمود بحران در اقتصاد 
نامتوازن برق در ایران باش��د. صنعت برق در حالی به انتهای س��ال ۹۷ 
نزدیک می ش��ود که بس��یاری از چالش های آن هن��وز الینحل مانده و 
از س��الی به س��ال آینده منتقل می شوند؛ مش��کاتی که مهمترین آن، 

غیرواقعی بودن قیمت برق و اقتصاد دولتی زده برق در ایران است.
تحقیقات نهاد پژوهش��ی مجلس نشان می دهد که صنعت برق ایران 
به عنوان صنعتی زیرس��اختی با مشکات و چالش های متعددی روبه رو 
ب��وده که برخ��ی از آن، صورتی مزمن به خود گرفته اس��ت. اصاحات 
س��اختاری مکرر و خصوصی سازی ناکارآمد، اتاف باال و بهره وری پایین 
در بخش ه��ای تولید، انتقال و توزیع، تداوم کس��ری بودجه و انباش��ت 
بدهی وزارت نیرو و رش��د چش��مگیر مص��رف خانگی ب��رق به ویژه در 
روزهای گرم سال، شماری از مهمترین مسائل صنعت برق در سال های 
اخیر بوده است. استمرار این چالش  ها موجب شده دسترسی به برق به 
یکی از چالش های فضای کس��ب وکار ایران تبدیل شود و جایگاه ایران 

در رتبه بندی محیط کسب وکار با تغییر یا کاهش روبه رو شود.
یکی از دالیل ساختاری این چالش ها، اقتصاد نامتوازن برق و به تعبیر 
بهتر، نابسامانی های موجود در اقتصاد صنعت برق ایران است که بررسی 
آن نیازمند تجزیه و تحلیل جریان مالی این صنعت با توجه به عملکرد 
بودجه ای وزارت نیرو اس��ت. در واقع، س��ند بودجه سنواتی وزارت نیرو 
و ش��رکت های زیرمجموعه آن، جدا از آنکه بیانگر برنامه مالی دولت در 
بخش انرژی اس��ت، نشان می دهد که دولت در حوزه انرژی چه رفتار و 

سیاست هایی دارد و چگونه صنعت برق را اداره می کند.
مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س معتق��د اس��ت ک��ه جری��ان مالی و 
اقتص��اد صنع��ت برق و به خص��وص بودجه وزارت نیرو و ش��رکت های 
زیرمجموعه اش، با ابهام و کاس��تی هایی همراه اس��ت؛ مشکوک الوصول 
ب��ودن درآمدها و منابع س��رمایه ای، عدم ش��فافیت در م��ورد بندهای 
هزینه ای و مصارف س��رمایه ای، بی توجهی به قوانین باالدستی همچون 
برنامه پنج س��اله شش��م توس��عه و درج ارقام غیرواقع بینانه در بودجه 
شرکت های غیردولتی، ازجمله مهمترین نقصان های بودجه شرکت های 
زیرمجموع��ه وزارت نی��رو در بخش برق اس��ت. این موض��وع منجر به 
اختال در اقتصاد برق و بروز چالش های متعدد برای س��رمایه گذاران و 
صاحبان کس��ب وکار زنجیره تأمین شده و ادامه آن می تواند در نهایت 
به تعدیل واحدها و از بین رفتن توان س��اخت و مهندس��ی کش��ور در 

بخش برق بینجامد.
ایران چقدر برق تولید و مصرف می کند؟

ایران با تولید ۲۶۵ میلیارد کیلووات ساعت در سال ۲۰۱۷، رتبه شانزدهم 
تولید برق در دنیا و رتبه دوم پس از عربس��تان س��عودی را در منطقه به 
خود اختصاص داده اس��ت. کشورهای چین و آمریکا به ترتیب با ۶۱۴۲ و 
۴۰۸۸ میلیارد کیلووات ساعت بیشترین میزان تولید برق در دنیا را به خود 
اختصاص داده اند. ایران از نظر میزان تولید با تایوان، اسپانیا، ترکیه و استرالیا 
در یک گروه قرار دارد. از منظر مصرف نیز کشورهای چین و آمریکا جایگاه 
اول و دوم در مصرف برق را در میان کشورهای دنیا دارند. ایران نیز با ۲۲۱ 
میلیارد کیلووات ساعت در سال ۲۰۱۷، رتبه هجدهم مصرف برق را به خود 
اختصاص داده و به لحاظ میزان مصرف و تولید با کشورهای ترکیه، اسپانیا 

و استرالیا هم گروه است.
طبق آمارها، ایران با مصرف س��رانه ۲۶۹۳.۱۹ کیلووات س��اعت رتبه 
۹۲ را در بین کشورهای جهان دارد. مقایسه جایگاه مصرف برق و سرانه 
مصرف برق در ایران بیانگر این موضوع است که ساختار اقتصادی هنوز 
صنعتی نشده و نفوذ فناوری و صنعتی شدن، عمق کمی دارد. از جنبه 
دیگر نیز این موضوع نش��ان دهنده تنوع سبد انرژی خانوار است که در 
بخش گرمایش و سرمایش از منابع مختلفی )برق برای سرمایش و گاز 

برای گرمایش( استفاده می کند.

چالش ها و راهبردهای هفت گانه صنعت برق ایران
از نگاه بازوی پژوهش��ی مجلس و براساس نظرات نخبگان سندیکای 
صنعت برق، هفت چالش  مهم و عمده صنعت برق ایران عبارت است از:
* نظام قیمت گذاری ناکارآمد و غیرشفاف، یعنی عدم تعادل درآمدها 

و هزینه ها، انباشت بدهی و مصرف غیربهینه برق
* کاهش س��رمایه گذاري براي توس��عه ظرفیت تولید و ش��بکه برق، 

یعنی عدم تأمین برق مورد نیاز و بروز خاموشی
* فرس��ودگی تجهیزات تولی��د و انتقال و توزیع ب��رق، یعنی کاهش 

ضریب آمادگی شبکه و اتاف باالی برق
* ع��دم پرداخ��ت مطالبات و جرائم دیرکرد بخ��ش خصوصي، یعنی 
کاهش توان مالی و اجرایی شرکت های تولیدی و پیمانکاری و تعطیلی 

واحدها
* توق��ف پروژه ها به دلیل عدم جبران افزای��ش قیمت نهاده ها، یعنی 

افزایش نرخ ارز و فلزات
* چالش تأمین مواد خام و فلزات مورد نیاز تولیدکنندگان

* آثار منفي مالي و فني تحریم ها در صنعت برق
مرکز پژوهش های مجلس در پاس��خ به این چالش های هفت گانه و با 
اس��تفاده از نظرات نخبگان س��ندیکای صنعت برق ایران، هفت راهبرد 
را برای عبور از مش��کات و بحران های یادش��ده پیش��نهاد داده است. 
این راهبردهای هفت گانه از نگاه نهاد پژوهشی مجلس عبارت است از:

* اصاح نظام قیمت گذاری برق
* افزایش سرمایه گذاری در پروژه های توسعه ای صنعت برق

* بهینه سازی و کاهش تلفات در زنجیره تولید تا مصرف برق
* پرداخت مطالبات شرکت های بخش خصوصی

* جبران افزایش قیمت نهاده ها در قراردادهای جاری و آتی
* مدیریت عرضه و تقاضای فلزات و مواد خام در بازار

* رف��ع موانع قانونی و مبادالت پولی برای ص��ادرات کاال، خدمات و 
انرژی برق توسط بخش خصوصی

آسیب شناسی نظام تعرفه گذاری برق
تحقیقات نهاد پژوهشی مجلس نشان می دهد که اولین نرخ گذاری در 
صنعت برق ایران در اردیبهش��ت س��ال ۱۳۱۷ انجام شده است. دومین 
نرخ گ��ذاری در صنع��ت برق نیز در س��ال ۱۳۱۹ از س��وی دولت انجام 
گرف��ت که در زمان خود از اصول علمی برخ��وردار بود و تفاوت قیمت 
بین مصرف ش��ب و روز، محاس��به دقیق ضریب بار و هدفمند بودن آن 

برای کمک به صنعت برق در آن لحاظ شده بود.
تا سال ۱۳۴۲ که وزارت آب و برق تشکیل شد، تامین برق در کشور 
به وس��یله بخش خصوصی و در بعضی ش��هرها از س��وی ش��هرداری ها 
صورت می گرفت و نرخ گذاری آنها پایه علمی نداشت، اما پس از تشکیل 
وزارت آب و برق س��ابق و دولتی شدن خدمات رس��انی برق در سراسر 
کش��ور، تعیین تعرفه به عهده وزارت نیرو گذاش��ته شد. این وزارتخانه 
در س��ال ۱۳۴۸ اقدام به تدوین تعرفه در س��طح کشور کرد و برای هر 
منطقه در ایران، تعرفه برق تهیه کرد که در آن زمان از پیش��رفته ترین 
تکنیک تعرفه گذاری برخوردار بود و تا سال ۱۳۶۰ نیز با تغییرات اندک 
و جزئی در سراس��ر کش��ور اعمال شد. در س��ال ۱۳۶۳ اما تغییراتی در 
تعرفه به وجود آمد و ساختار منطقی آن بهم ریخت و از آن پس، تعرفه 
برق در ایران به جای آنکه در وزارت نیرو و با انجام مطالعات کارشناسی 
انجام گیرد، به تصمیم گیری های سیاس��ی س��پرده شد. در حال حاضر، 
صنعت برق ایران کم و بیش با مس��اله نبود برنامه اصولی و تنظیم شده 
تعرفه برق روبه روست. با توجه به اینکه تعرفه از یکسو، مهمترین عامل 
و پل ارتباطی بین صنعت برق کش��ور و مصرف کنندگان و اقتصاد کان 
جامعه اس��ت و از س��وی دیگر، ابزار نیرومندی در دست مدیریت است، 
نه تنها منابع مالی مورد نیاز را تامین می کند و رشد صنعت را به دنبال 
دارد، بلکه رشد را به نحوی هدایت می کند که مطلوب جامعه هم باشد.

مقایسه تعرفه برق ایران و جهان
بررس��ی ها نش��ان می دهد ایران در بین ۲۰۰ کشور دنیا در زمره سه 

کش��ور دارای کمترین تعرفه برق قرار دارد. قیمت برق در کش��ورهای 
مختلف، متفاوت اس��ت و ب��ه عوامل مختلفی همچون زیرس��اخت ها و 
موقعیت جغرافیایی هر کش��ور بس��تگی دارد، اما در میان کش��ورهای 
اروپایی، س��وئد کمترین و ایتالیا بیشترین قیمت برق را دارند که البته 
این نرخ در ایران از کش��ور سوئد هم کمتر است. شهروندان ایتالیایی به 
ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی ۱۵.۷ سنت به اضافه مالیات را 
پرداخت می کنند. همچنین آلمان با قیمت ۱۵.۲۲س��نت و انگلستان با 
فروش هر کیلووات ساعت برق به قیمت ۱۴.۱۶ سنت، بیشترین قیمت 

برق را در سطح جهان دارند.
شهروندان کشورهای بلژیک، پرتغال و اسپانیا نیز به ترتیب با پرداخت 
۱۱.۱۷ س��نت، ۱۱.۵ سنت و ۱۱.۴ س��نت به ازای هر کیلووات ساعت 
انرژی الکتریکی در جایگاه های بعدی قرار دارند. این در حالی است که 
ساکنان کشور اسلواکی به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی ۹.۹ 

سنت و ساکنان آمریکا نیز ۹.۴۳ سنت پرداخت می کنند.
همچنین کش��ورهای فرانسه، آفریقای جنوبی، اتریش، لهستان، هلند، 
اس��ترالیا و جمهوری چک نیز قیمت برقی بین ۸ تا ۸.۹ س��نت به ازای 
هرکیلووات ساعت برق دارند و کشورهای کانادا با ۷.۲۳ سنت، فناند با 
۶.۴۲ سنت و سوئد با ۵.۳۴ سنت هم در جایگاه های بعدی ایستاده اند. 
در ای��ن میان، میانگی��ن قیمت برق در ایران کمت��ر از ۷۰ تومان و در 
محدوده ۲ تا ۳ س��نت به ازای هرکیلووات س��اعت انرژی است. به طور 
کلی، قیمت برق ش��امل چهار بخش »قیمت س��وخت«، »تبدیل انرژی 
در نیروگاه ه��ا«، »هزینه انتقال برق به ش��رکت های توزیع« و »خدمات 
مشترکان« است که با این حساب، قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت 
برق برای وزارت نیرو بدون احتس��اب قیمت سوخت، ۱۰۰ تومان تمام 
می ش��ود؛ یعنی ۶۰ تومان هزینه نیروگاه، ۲۰ تومان هزینه توزیع برق و 
۲۰ تومان نیز هزینه انتقال برق است که البته این اعداد در نیروگاه های 

بادی، آبی و اتمی متفاوت است.
قانون هدفمندی یارانه ها و قیمت غیرواقعی برق

ارزیابی ها نش��ان می دهد که در حال حاضر، اصلی ترین چالش وزارت 
نیرو، س��اماندهی اقتصاد نامتوازن برق و ایجاد تعادل بین درآمد، هزینه 
و منابع مصارف اس��ت که با انجام آن، صنع��ت برق از حالت زیان دهی 
خارج می ش��ود. براس��اس قانون هدفمندی یارانه ها که در سال ۱۳۸۹ 
اجرای��ی ش��د، قرار بود که طی پنج س��ال به تدری��ج قیمت  حامل های 
انرژی همچون برق افزایش پیدا کند و به قیمت های واقعی خود برسد. 
درنتیج��ه، ای��ن مهم باید تا س��ال ۱۳۹۴ اجرای��ی و قیمت ها به صورت 
غیریارانه ای و واقعی به مردم عرضه می ش��د ک��ه تاکنون این اتفاق رخ 
نداده اس��ت، چنانچ��ه در دولت دهم قیمت ها تثبیت ش��د و در دولت 
یازده��م نی��ز هرچند که قیمت ها اندکی افزایش پی��دا کرد، اما از آنچه 

قانون پیش بینی کرده بود، بسیار کمتر بود.
این وضعی��ت را متولیان نیرو و فعاالن بخ��ش خصوصی، اصلی ترین 
چال��ش صنعت برق می دانند. براس��اس مطالعات بخش خصوصی فعال 
در صنع��ت برق، در دهه ۷۰ و ۸۰ ظرفیت س��ازی خوب��ی بدون اتکا به 
تولی��دات خارجی اتفاق افت��اده و هم اکنون اکثر محص��والت تولیدی، 
داخلی هس��تند، اما اقتصاد نامتوازن برق کماکان دغدغه فعاالن صنعت 
برق است. در گذشته قیمت تمام شده برق از طریق منابع درآمدی نفت 
جبران می شد و بعد از تحریم ها هم جایگزینی برای این بخش نبود، به 
همین خاطر این صنعت امروزه با چالش بزرگی مواجه اس��ت. از س��وی 
دیگر، صاحب نظران یکی از دالیل رکود کاری در صنعت برق را ناش��ی 
از اقتصاد نامتوازن صنعت برق می دانند و معتقدند اگر هر س��ال قیمت 
برق به طور متناسب تعدیل می شد، با انباشت مشکات اقتصادی در این 
بخ��ش مواجه نبودیم. با توجه به افزایش س��االنه ۶درصدی تقاضا برای 
برق باید در هر س��ال ۵ هزار مگاوات نیروگاه در سرویس قرار گیرد که 
نیاز به سرمایه گذاری ۱۸تا۲۰ هزار میلیارد تومانی دارد، بنابراین به نظر 
می رسد که تعادل میان درآمدها و هزینه ها در اقتصاد نامتوازن برق باید 

بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

از رتبه شانزدهم تولید برق تا رتبه هجدهم مصرف برق جهان

اقتصاد نامتوازن برق در ایران
دریچــه

گزارش آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد
سهم 15درصدی ایران از یارانه انرژی جهان

بررس��ی های بین المللی نشان می دهد ایران در صدر جدول 
تخصی��ص بیش��ترین یارانه پیدا و پنهان ان��رژی قرار گرفته و 
حتی چین با جمعیت ۱.۴ میلیارد نفری را پش��ت سر گذاشته 
اس��ت. در واقع، انرژی مهم ترین کاالیی است که تفاوت قیمت 
داخلی و جهانی آن باعث ش��ده دولت ساالنه رقم هنگفتی را 
به عنوان یارانه پیدا و پنهان برای تثبیت قیمت آن صرف کند، 
تا جایی که در الیحه بودجه ۱۷۰۳هزار میلیارد تومانی س��ال 
۹۸، مجموع یارانه انرژی به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

ای��ن رقم که دو برابر کل بودجه عمومی دولت اس��ت، باعث 
شده عمًا راه بر توسعه اقتصادی ایران بسته شود. برای مثال، 
قیمت بنزین براس��اس نرخ فوب خلیج فارس، رقمی در حدود 
۵۴ س��نت اس��ت و با فرض نرخ دالر ۱۰ هزار تومانی، ارزش 
ریالی آن بی��ش از ۵ هزار تومان اس��ت درحالی که قیمت هر 
لیت��ر بنزین از س��ال ۹۴ تاکنون کامًا در داخ��ل ایران ثابت 
اس��ت و عمًا دولت باید به ازای ه��ر لیتر ۴۲۰۰ تومان یارانه 
پنهان به مصرف کنندگان تخصیص دهد؛ یارانه ای که متأسفانه 
ثروتمن��دان ۱۲ بار بیش از فقرا از آن بهره می برند، حال آنکه 
توجی��ه تخصیص این یارانه هنگفت، تأمین عدالت اجتماعی و 

اقتصادی بوده است.
به گ��زارش ات��اق ای��ران، افزایش قیم��ت انرژی ب��ه دلیل 
آنکه نهاده تولید محس��وب می ش��ود، افزای��ش هزینه تولید و 
به تب��ع آن باال رفتن قیم��ت محصوالت را نی��ز در پی دارد و 
همی��ن نگرانی بابت رش��د نرخ تورم، باعث می ش��ود دولت از 
دس��ت زدن به جراح��ی بزرگ واقعی س��ازی قیمت ها و انجام 
اصاحات اقتصادی منصرف شود؛ درحالی که تبعات دنباله دار 
روند کنون��ی ضمن واردکردن ش��وک های مکرر ب��ه اقتصاد، 
افزایش قاچاق، گس��ترش بی عدالت��ی و فقر عمومی و آلودگی 
محیط زیس��ت توسعه اقتصادی در کشور و حتی اداره آن را به 

رؤیا تبدیل می کند.
کشورهای توس��عه یافته برای رفع این مش��کل، دست به کار 
وضع مالیات سنگین بر مصرف سوخت و واقعی سازی قیمت ها 
شده اند و در مقابل برای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی از 
محل درآمدهای ناشی از فروش سوخت به توسعه چتر تأمین 
اجتماعی و حمایت معیش��تی از اقش��ار کم درآمد پرداخته اند؛ 
کاری ک��ه در اقتصاد ایران نیز به عنوان تنها راه ناگزیر باید در 

دستور کار دولت قرار بگیرد.
برای روش��ن ش��دن عمق فاجعه یارانه درمان��ی در اقتصاد 
ایران، بد نیس��ت به تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی 
درباره تخصیص یارانه انرژی در جهان اشاره ای شود. براساس 
اطاعات این نهاد بین المللی، در سال ۲۰۱۷ مجموع یارانه ای 
که در جهان به حوزه انرژی تخصیص یافته، ۳۰۰ میلیارد دالر 
بوده که نس��بت به س��ال قبل از آن ۳۰ میلیارد دالر افزایش 
نش��ان می دهد. نکته جالب این اس��ت که ۱۱ میلیارد دالر از 
این افزای��ش ۳۰ میلیارد دالری )مع��ادل ۳۷درصد( به ایران 
تعلق دارد. ایران با جمعیت ۸۰ میلیون نفری در سال ۲۰۱۷، 
در پرداخ��ت یاران��ه انرژی از چین با جمعی��ت یک میلیارد و 
۳۸۶ میلیون نفر هم س��بقت گرفته و ب��ه صدر جدول صعود 
کرده اس��ت. ایران با پرداخت س��االنه ۴۵ میلیارد دالر یارانه 
پی��دا و پنه��ان در حوزه انرژی، ۱۵درص��د از کل یارانه انرژی 
پرداخت ش��ده در جهان را ب��ه خود اختص��اص داده و بعد از 
ایران، چی��ن با پرداخت ۳۸ میلی��ارد دالر یارانه در رتبه دوم 

قرار می گیرد.
سرانه یارانه انرژی در ایران 2۰ برابر چین

ایران و چین رتب��ه اول و دوم جدول تخصیص یارانه انرژی 
در جه��ان را به خود اختص��اص می دهند، اما با توجه به اینکه 
جمعیت چی��ن ۱۷ برابر جمعیت ایران اس��ت، س��رانه یارانه 
تخصیص یافت��ه در ایران ۲۰ برابر از یاران��ه تخصیص یافته در 
چین بیشتر است. بررس��ی آمارها نشان می دهد سرانه ساالنه 
تخصی��ص یارانه ان��رژی در ایران ب��ه ۵۵۶ دالر و در چین به 
حدود ۲۸ دالر یعنی یک بیس��تم ایران می رس��د. عمق فاجعه 
به حدی است که متولیان امر چاره ای جز ساماندهی ماجرای 
یارانه انرژی ندارند؛ ماجرایی که جدای از اتاف سنگین منابع 
ملی، عمًا صرفه س��رمایه گذاری در ح��وزه انرژی های پاک را 
نابود کرده و باعث ش��ده ایران در قرن ۲۱ همچنان وابستگی 

شدیدی به انرژی فسیلی داشته باشد.
براس��اس آم��ار آژان��س بین الملل��ی ان��رژی، یاران��ه انرژی 
پرداخت ش��ده در ایران معادل ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی 
اس��ت درحالی که این رقم در چی��ن باوجود اینکه رتبه دوم را 
داراس��ت تقریباً به صفر می رس��د زیرا ۳۸ میلیارد دالر یارانه 
تخصیص داده ش��ده به یک میلیارد و ۳۸۶ میلیون نفر چینی 
در مقایس��ه با تولی��د ناخالص داخلی این کش��ور اصًا رقمی 

به حساب نمی آید.
گازی که مفت می سوزد

ای��ران در پرداخت یارانه گاز پیش��روترین کش��ور در جهان 
اس��ت. طبق اطاعات آژانس بین المللی انرژی، ایران در سال 
۲۰۱۷ می��ادی مجموع گاز مصرفی ش��هروندان در طول این 
س��ال را ۱۶.۳ میلیارد دالر ارزان ت��ر از میانگین قیمت جهانی 
فروخته اس��ت. دومین کش��ور بعد از ایران روسیه با تخصیص 
۱۲ میلی��ارد دالر یاران��ه س��وخت و در مقام س��وم امارات با 

تخصیص یارانه ۵.۹ میلیارد دالری قرار گرفته اند.
ای��ن س��ه کش��ور در حال��ی ۳۴.۲ میلی��ارد دالر یارانه گاز 
پرداخته ان��د که در س��ال ۲۰۱۷ در جهان فق��ط ۵۷ میلیارد 
دالر یارانه گاز تخصیص داده شده است. در آن سال ۲۹درصد 
از کل یارانه گاز پرداخت ش��ده در جهان را ایران به شهروندان 
خود پرداخته است. همچنین ایران در پرداخت یارانه برق نیز 
وضعیت نامس��اعدی دارد هرچند در این فقره پس از چین در 
رتبه دوم قرار گرفته اما بازهم به دلیل اینکه جمعیت چین ۱۷ 
برابر ایران است، سرانه یارانه پرداختی در ایران بسیار باالتر از 
چی��ن قرار می گیرد. طبق آمارها در س��ال ۲۰۱۷ چین ۲۱.۱ 
میلی��ارد دالر یارانه به مصرف برق تخصی��ص داده و در صدر 
جدول قرار گرفته و ایران با پرداخت ۱۲.۳ میلیارد دالر یارانه 

برق رتبه دوم را از آن خود کرده است.
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آخرین سرش��ماری نفوس و مسکن کشور در س��ال ۹۵ نشان می دهد 
۲۵.۴ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که ۹۰درصد از این تعداد 
دارای س��کنه است و حدود ۱۰درصد در ش��مار خانه های خالی به شمار 
می رون��د. البته این احتمال وجود دارد که این ۱۰درصد، ویا یا خانه دوم 
باش��د و به معنای نداشتن سکنه نیست، بلکه امکان سکونت موقت دارد. 
این آمارها نشان می دهد حدود ۲۲.۸ میلیون واحد مسکونی دارای سکنه و 
حدود ۲.۶ میلیون واحد نیز خالی مانده است. همچنین حدود ۲۴ میلیون 
خانوار در ایران زندگی می کنند که با مقایس��ه س��اده این آمارها مشخص 

می شود تقریبا ۱.۲ میلیون خانوار، مسکن مستقل ندارند.
عوامل موثر بر کمبود مسکن

به گزارش ایرنا و براس��اس سرش��ماری سال ۹۵، کشور با کمبود عرضه 
مس��کن روبه رو است و این کمبود مسکن با توجه به ازدواج سالیانه ۸۵۰ 
هزار زوج در کش��ور، نشان می دهد که نیاز به مسکن با ازدواج شتاب پیدا 
نمی کن��د، بلکه طاق نیز تع��داد متقاضیان مس��کن را افزایش می دهد، 
بنابراین به ازای هر چهار مورد طاق، یک تقاضا برای مس��کن در کش��ور 
افزوده می شود و موضوع دیگری که بر رشد تقاضا در بازار تاثیر مثبت دارد، 
توجه به نوسازی بافت های فرسوده است. بازسازی این بافت ها در شرایطی 
محقق می شود که ساکنان آن بتوانند سرپناه مناسب دیگری برای مدتی 

موقت و تا زمان نوسازی داشته باشند. 
تمامی این عوامل در کنار کاهش تولید مس��کن در س��ال های گذشته، 
موجب آن شده اند تا عاوه بر افزایش تراکم خانوار در واحدهای مسکونی، 
شاهد افزایش اجاره بها و قیمت فروش مسکن در کشور باشیم و این امر در 
کانشهرها بیشتر احساس می شود، بنابراین برای رسیدن به تعادل در بازار 
مس��کن باید ش��رایط بازارهای موازی مانند سکه، ارز، خودرو و ... به ثبات 
برس��د، همچنین وضعیت ساخت مس��کن نیز باید در اولویت قرار گیرد، 
زیرا با افزایش تولید و رس��یدن عرضه و تقاضا در این بازار به نقطه تعادل، 
می توان امیدوار بود که دست سوداگران از این بازار کوتاه و مصرف کنندگان 

واقعی به عنوان بازیگران اصلی نقش ایفا کنند. 
نیاز به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال

ایرج رهبر، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران ضمن اعام نیاز 
کشور به تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، گفت: سال های گذشته 
با کاهش تولید مس��کن روبه رو شدیم و اکنون انباشت تقاضایی به میزان 

۳.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد.
او با بیان اینکه مس��ئله ساخت مسکن اصل نخست محسوب می شود، 
گفت: باید بیش��تر روی این مهم تکیه شود و هر سیاستی که در این بازار 
تدوین می شود نباید به تولید مسکن لطمه بزند، بنابراین در تعیین مالیات 
بر خانه های خالی و یا مالیات بر عایدی، باید کارشناسی دقیقی انجام شود 

تا مالیاتی که پیش بینی می کنند به تولید آسیب نرساند.
وی بحث مالیات بر واحدهای مسکونی خالی را حساس دانست و افزود: 

موضوع حذف احتکار و سوداگری در بازار مسکن یک اصل جدی است و از 
سوی دیگر چاره اندیشی الزم برای تولید مسکن انجام نمی شود. 

به گفته رهبر، بی توجهی به س��اخت مس��کن در حالی ت��داوم دارد که 
براساس طرح جامع ۱۰ ساله، سالیانه به تولید یک میلیون واحد مسکونی 

نیاز است.
وی اضافه کرد: چنانچه تعداد ۸۵۰ هزار ازدواج مورد توجه قرار نگیرد و 
ش��مار واحدهای مسکونی احداثی در کشور به کمتر از یک میلیون واحد 

برسد، با انباشت تقاضا روبه رو می شویم.

فاصله 8۰۰ هزار واحدی عرضه و تقاضا 
رهبر خاطرنش��ان ساخت: میزان ساخت مس��کن در سال های گذشته 
کاهش داش��ته و اکنون تولید س��الیانه مس��کن به رقم ۲۰۰ تا ۲۵۰هزار 
واحد می رس��د که نشان دهنده یک فاصله ۸۰۰ هزار واحدی است. برخی 
کارشناس��ان از نیاز ۳.۵ میلیونی واحد مس��کونی در کشور خبر می دهند 
که با توجه به این کاهش تولید، انباش��ت تقاضا در س��ال های گذشته به 

شمار می آید. 
عضو هیات مدیره انجمن انبوه س��ازان تهران یادآور ش��د: قانون مالیات 
ب��ر خانه ه��ای خالی مدت دو س��ال اس��ت که ب��ه تصویب رس��یده، اما 
ناهماهنگی هایی در اجرا و نداشتن امکان شناسایی خانه های خالی، مانع 

اجرایی شدن این قانون شده است. 

معافیت دو ساله خانه ها از مالیات بر عایدی
او درباره موضوع مالیات بر عایدی گفت: اشکال کلی این مالیات، ناشی از 
آن است که باید تمامی بخش ها را شامل شود، اما اکنون آن را در مالیات 
بر عایدی بخش مس��کن خاصه کرده اند. شناسایی مشموالن این مالیات 
آس��ان اس��ت، زیرا معامات فروش با قیمت واقع��ی در دفترخانه به ثبت 
می رسد و در زمان فروش تفاوت قیمت زمان خرید و فروش ملک محاسبه 

کرده و از آن مالیات می گیرند. 
ب��ه گفته رهبر، خانه ه��ای احداثی اولیه تا دو س��ال از پرداخت مالیات 
معافی��ت دارند، اما پس از آن این مالیات پلکانی محاس��به خواهد ش��د. 
براس��اس این قانون افرادی که یک خانه دارند نیز در زمان خرید و فروش 
باید مالیات بر عایدی بپردازند. چنانچه مالیات بر عایدی برای بخش مسکن 
وضع ش��ود، سرمایه ها از بخش مسکن به بخش های دیگر که این مالیات 
را ندارند، منتقل و باعث اخال در آن بازارها می ش��ود، بنابراین مالیات بر 

عایدی بر کل بخش های اقتصادی باید اجرا شود.
تعداد معامالت هر فرد معیار باشد

عض��و هیات مدی��ره انجمن انبوه س��ازان تهران گفت: براس��اس قانون، 
واحدهای مس��کونی که به قصد اجاره دادن ساخته شده با مشکل روبه رو 
می شوند، زیرا در دو سال اول به فروش نمی رسند. چنانچه قصد جلوگیری 
از سوداگری در بازار مسکن وجود دارد، باید تعداد معامات هر فرد در یک 
سال معیار قرار گیرد، زیرا کسانی که دنبال سوداگری و داللی باشند، ملک 

را خریداری و ظرف چند ماه می فروشند و ملک دیگری خرید می کنند.
رهبر گفت: حجم معامات مسکن هر فرد در واقع باید مورد توجه قرار 
گیرد، زیرا فردی که مصرف کننده واقعی باشد، درکوتاه مدت ملک خود را 

نمی فروشد.
روزشمار پایان مسکن مهر به جریان افتاد

دیگر مساله مهم بازار مسکن، پروژه نیمه تمام مسکن مهر است که دولت 
دوازدهم برای پایان دادن به آن، شش ردیف در الیحه بودجه ۹۸ اختصاص 

داده و در انتظار تصویب نمایندگان مجلس قرار دارد.
به گزارش ایس��نا، پروژه ۲میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی مس��کن مهر از 
نظر ابنیه تقریبا به پایان رس��یده اما ۳۹۰ هزار واحد نیمه تمام وجود دارد 
که بخش اصلی مش��کات آنها به نبود انشعابات، خدمات، زیرساخت ها و 
همچنین نبود متقاضی مربوط می شود. طبق برآوردها برای پایان دادن به 
پروژه مس��کن مهر ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که با توجه به 
حساسیت اجتماعی طرح و مقایس��ه این رقم با اعتبار ۵۰۰ هزار میلیارد 
تومانی پروژه های عمرانی کل کشور، عدد چندان باالیی محسوب نمی شود، 
اما تحقق این رقم تاکنون محقق نش��ده است، بنابراین دولت در تبصره ۸ 
الیحه بودجه س��ال ۱۳۹۸ ساز و کار قانونی برای استفاده از منابع داخلی 
ش��رکت عمران شهرهای جدید و س��ازمان ملی زمین و مسکن به منظور 
کمک به طر ح های زیربنایی و روبنایی و همچنین اتمام واحدهای مسکونی 

مهر را لحاظ کرده است.
راهکار دیگر که می تواند کمک موثری به زیرس��اخت های مس��کن مهر 
کند در بند »ه�« از تبصره ۱ الیحه بودجه عنوان ش��ده است. در این بند 
شرکت ملی نفت ایران مکلف شده ۶هزار میلیارد تومان از منابع دریافتی 
خوراک پتروش��یمی ها و پاالیشگاه ها را به دستگاه های اجرایی برای خرید 
قیر مصرفی پروژه ها اختص��اص دهد. ۵۰درصد از این اعتبار برای روکش 
آس��فالت راه های اصلی، فرعی و روستایی و معابر محات هدف بازآفرینی 
شهری، پروژه های مس��کن مهر و فرودگاه های کشور در اختیار وزارت راه 
و شهرس��ازی ق��رار می گیرد که تایید این دو تبصره از س��وی نمایندگان 

می تواند جشن پایان مسکن مهر را در تابستان ۹۸ رقم بزند.
در تبصره ۸ الیحه بودجه س��ال ۹۸ به ش��رکت های دولتی اختیار داده 
شد برای تکمیل واحدهای مسکونی از منابع خود استفاده کنند که البته 
هنوز به قانون تبدیل نش��ده است، اما به نظر نمی رسد مخالفت جدی در 
مجلس برای تصویب این الیحه وجود داشته باشد. در این تبصره به دولت 
اجازه داده می شود برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تامین خدمات 
روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مس��کن مهر، طرح های بازآفرینی 
شهری و احیای بافت های فرس��وده و همچنین احداث واحدهای مسکن 
اجتماعی و حمایتی، از ۵ هزار میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به بانک 

مرکزی استفاده کند.
همچنی��ن در بند دیگر این تبص��ره آمده: وزارت راه و شهرس��ازی )از 
طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین 
و مسکن( مجاز است تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی 
و ی��ا تهات��ر اراضی و اماک متعلق به ش��رکت های فوق الذکر را به قیمت 

کارشناسی صرف اجرای طرح های فوق نماید.

انباشت تقاضای 3.5 میلیون واحدی در بازار مسکن

روزشمار پایان مسکن مهر به جریان افتاد
حملونقلریلی
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چرا پیوسته اخبار منفی از حوادث 
می شنویم؟

متاس��فانه در س��ال های اخیر پیوس��ته اخبار منفی می شنویم 
و بدت��ر آنک��ه تواتر این اخبار منفی در حال زیاد ش��دن اس��ت. 
اگر پارس��ال و س��ال قبل خبر حادثه قطار، ریزش معدن یورت، 
آتش س��وزی ساختمان پاس��کو و بعد حادثه س��انچی و سقوط 
هواپیما ش��نیدیم امسال پی در پی اخبار منفی می شنویم. هنوز 
از ش��وک آتش سوزی مدرسه ای در سیستان بیرون نیامده ایم که 
تصادف دانشجویان رخ می دهد و هنوز از آن خاص نشده سقوط 
اتوبوس حامل کارگران را می ش��نویم. س��وال این اس��ت که چرا 

اخبار منفی زیاد شده است؟
اگرچ��ه در هر کدام از این حوادث طبیعی اس��ت که به دنبال 
مقصر بگردیم، ولی واقعیت آن است که کثرت این حوادث نشان 
می ده��د عاملی بنیادی تر در پس این حوادث وجود دارد که اوال 
بزرگت��ر از افراد دخیل در آنهاس��ت و ثانیا به اش��کال مختلف از 
جامع��ه ما قربانی می گی��رد. این عامل بنیادی تر چیس��ت و چه 

ربطی به وضعیت اقتصادی ما دارد؟
اگر به اقسام این حوادث دقت کنیم عمده این حوادث در سپهر 
عمومی رخ داده اس��ت؛ یعنی نقطه ضعفی در س��پهر عمومی ما 
وجود دارد که حوادث ناگواری را به شکل نظام مند ایجاد می کند. 
آنچه که ما در اقتصاد کاالی عمومی و زیرساخت می نامیم دقیقا 

چیزی است که کیفیت زندگی جمعی ما را رقم می زند.
ایمنی عمومی، بهداش��ت عمومی، امنی��ت عمومی و... اموری 
هس��تند ک��ه متول��ی آن دولت ی��ا حاکمیت اس��ت و نمی توان 
عرضه آن را از بخش خصوصی توقع داش��ت. ش��واهد موجود که 
به ش��کل حوادث ظاهر می ش��وند حاکی است که کیفیت کاالی 
عمومی عرضه ش��ده توس��ط نظام حکمرانی ضعیف اس��ت. از آن 
بدتر تنگنای مالی دولت موجب ش��ده هزینه جبران استهاک و 
نوسازی زیرساخت ها تامین نش��ود و زیرساخت ها پیوسته دچار 

فرسودگی شود.
با این توصیف، س��وال یک مرحله عقب تر می رود: چرا کیفیت 
کاالی عموم��ی عرضه ش��ده توس��ط نظام حکمران��ی روز به روز 
کم کیفیت تر می ش��ود؟ ریشه این مشکل را باید نظام مالی دولت 
یا همان مالیه عمومی دانس��ت. مسئله در مالیه عمومی این است 
ک��ه منابع دولت برای عرضه کاالی عمومی و زیرس��اخت از کجا 

تامین شده و چگونه هزینه شوند.
دولت در ایران با دو مس��ئله روبه رو اس��ت؛ در تامین منابع با 
دشواری روبه رو است و از س��وی دیگر منابع خود را نمی تواند با 
بازدهی مناس��ب هزینه کند. متاس��فانه مشکل دوم موجب شده 
مش��کل اول تشدید شود و دولت در تامین مالی خود از جامعه با 

محدودیت بیشتری مواجه شود.
اگر س��وال را ی��ک مرحله عقب تر ببریم و بپرس��یم چرا دولت 
در تامی��ن مال��ی و هزینه کرد درس��ت منابع با دش��واری مواجه 
است؟ آن وقت پای مباحث نهادی به میان می آید و اقتصاددانان 
نهادگ��را ادعا می کنن��د که ترتیبات نهادی نامناس��ب خود را به 
ش��کل ناکارایی در عملکرد اقتصادی دولت ب��ه طور عام و مالیه 
عموم��ی به طور خ��اص ظاهر می کن��د؛ یعنی اگ��ر می خواهیم 
حوادث ناخوش��ایند کمتر رخ دهد باید دولت بتواند وظیفه اصلی 
خود که عرضه کاالی عمومی با کیفیت اس��ت را به شکل بهتری 
انج��ام دهد و برای این منظور باید از مردم پول بیش��تری بگیرد 
و از س��وی دیگر نظام حاکم بر سیاس��ت گذاری به ش��کلی باشد 
ک��ه برآیند فش��ارها و تمایات منجر به هزینه کرد مناس��ب این 
منابع ش��ود. این دو مطلوب ممکن نیس��ت مگر آنکه اصاحاتی 
در ترتیبات نهادی رخ ده��د تا مقاومت های عمومی و اختاالت 

گروه های ذی نفع به حداقل رسد. 
در واکن��ش به ح��وادث رخ داده می توان زان��وی غم بغل گرفت و 
نس��بت به آینده ناامید ش��د یا آنکه به چند و چون این اصاحات 
نهادی اندیشید و راهکار مناسبی برای بحث به عرصه عمومی آورد تا 
بتوان اجماعی نسبی نسبت به آن ایجاد کرد. اگر حالت دوم محقق 
ش��ود، تغییر احوال برای اقتصاد ایران دور از دست نخواهد بود. اگر 
کشورهایی دیگر در وضعیتی وخیم تر قادر به چنین چرخشی شده اند 
اقتصاد ایران نیز قطعا قدرت چنین تحولی دارد؛ اگر ما بتوانیم با هم 

به یک تفاهم در این زمینه دست یابیم.

علی سرزعیم
اقتصاددان

سه شنبه
18 دی 1397
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حذف 4 صفر، داستانی تکراری و غیرفوری

حذف چهار صفر از پول ملی بیش��تر به یک س��رگرمی ش��باهت دارد 
ت��ا یک فوریت. این اقدام هیچ تأثی��ری در فاکتورهای اصلی اقتصاد ندارد. 
برداشتن چهار صفر هیچ تغییری در وضعیت اشتغال، تورم، سرمایه گذاری، 
نرخ سود بانکی و نقدینگی ایجاد نمی کند درحالی که این موضوعات، مسائل 
اصلی است که بانک مرکزی باید به آن بپردازد. مسئله اصاح نظام بانکی 
و قانون بانکداری که الیحه اصاح آن سال هاست در دولت معطل مانده و 
وضعیت نقدینگی گویا در اولویت بانک مرکزی قرار ندارد و البته اقداماتی 
مثل حذف چند صفر دردی از این مس��ائل اصلی درمان نمی کند، آن هم 
در ش��رایط کنونی که نظام بانکی در وضعیت بحران��ی در داخل و از نظر 

بین المللی هم در فشار است.
اکنون مس��ئله اف ای تی اف را داریم و بانک مرکزی باید هرچه زودتر 
آیین نامه های مربوط به اجرای قانون مرتبط را تدوین و بخش��نامه های آن 
را هرچه سریع تر آماده کند. این تشکیات بین المللی مهلت محدودی به 
کش��ورمان ب��رای انجام اصاحات الزم داده ک��ه از آن مهلت تنها یک ماه 

باقی مانده و این مسئله فوریت بیشتری نسبت به حذف چهار صفر دارد.
تورم در کش��ور به ۴۰درصد رسیده اس��ت و نقدینگی مرز ۱۷۵۰ هزار 
میلیارد تومان را رد کرده و روزی هزار میلیارد تومان به نقدینگی کش��ور 
اضافه می شود. همه چیز در اقتصاد کشور شناور است اما گویا آقایان نگرانی 
دراین باره ندارند و به امری می پردازند که اثری در فاکتورهای اصلی اقتصاد 
ندارد. حذف چهار صفر فی نفس��ه کار بدی نیس��ت، اما در اولویت نیست 
آن ه��م زمانی که بحران های ارز و ت��ورم و بیکاری همچنان وجود دارد. از 
س��وی دیگر هنوز اقتصاد کشورمان تحریم اس��ت و نفت ایران خریداری 
نمی شود. کش��ورهای معدودی می توانند از ایران نفت بخرند اما به همان 
میزان که آمریکا به آنها دیکته کرده و حتی یک بشکه بیشتر هم خریداری 
نمی کنن��د. دریافت وجوه حاصل از فروش نف��ت از چین و هند گرفتاری 
دیگری است و از کانال ارزی ایران و اروپا هم هنوز خبری نیست. در چنین 
ش��رایطی دولت، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و ... باید بسیج شوند و 
اقتصاد را از بند این مش��کات رها کنند نه اینکه وقت خود و مردم را به 

حذف چهار صفر اختصاص دهند.
حذف چهار صفر داس��تانی است که زمان دولت های نهم و دهم مطرح 
بوده و هر بار ش��مس الدین حس��ینی وزیر اقتصاد آن دولت  می گفت که 
تصویب ش��ده و اجرا می ش��ود و خبری هم نبود. پس  از این ولی اهلل سیف، 
رئیس سابق بانک مرکزی این موضوع را مطرح کرد. اکنون در کمال تعجب 
می شنویم که عبدالناصر همتی رئیس کنونی بانک مرکزی هم این موضوع 
را مطرح می کند درحالی که هیچ ثباتی در اقتصاد کش��ور لمس نمی شود. 
ت��اش ما برای حذف چهار صفر از پول ملی در حالی انجام می ش��ود که 
تورم در کش��ور از ۱۰درصد به ۴۰درصد رس��یده اما کشور همسایه ایران 
یعنی ترکیه زمانی این سیاست را اجرا کرد که تورم از ۷۰درصد به ۷درصد 

رسیده بود.

طبق اعالم دبیرخانه جشنواره
سومین جشنواره فیلم 18۰ ثانیه ای بانک 

پاسارگاد برگزار می شود
 با توجه به استقبال بس��یار خوب  عاقه مندان، بانک  پاسارگاد سومین 

جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای بانک  پاسارگاد را برگزار خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، خس��رو رفیعی، دبیر اجرایی 
جش��نواره ضمن اعام این خبر گفت: جش��نواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای بانک 
 پاس��ارگاد، در دو محور مس��ئولیت های اجتماع��ی در زمینه های تکریم 
خان��واده، حفظ منابع  طبیعی و محیط زیس��ت و اهدای عضو و همچنین 
حمای��ت از تولی��د ملی در بس��تر اقتصاد مقاومتی، با دع��وت از جوانان و 
عاقه مندان به هنر فیلم س��ازی که دغدغه  مسائل اجتماعی و فرهنگی را 
نیز دارند، برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: در دو جشنواره برگزارشده، آثار 
بسیار ارزشمندی از عاقه مندان به این حوزه به دبیرخانه رسید که ماحصل 
آن مجموعه ای فاخر از فیلم های کوتاهی شد که به منظور به تصویر کشیدن 
دغدغه های جامعه در محورهای یادشده، ساخته شده و به نمایش درآمدند. 
مدیر روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد افزود: در کنار پرداختن به چالش های 
موجود، این جشنواره فرصتی بود تا استعدادهای نهفته ای که به هر دلیل 
فرصت بروز و ظهور نمی یافتند، ش��کوفا شوند. این مهم با استقبال بسیار 
خوب جوانان و عاقه مندان و ارس��ال آثار به دبیرخانه تقویت شد. مشاور 
مدیرعامل بانک  پاسارگاد در ادامه تصریح کرد: در سومین دوره از جشنواره 
نیز از وجود هیأت داوران خبره و عاقه مند، برای بررس��ی دقیق آثار بهره 
خواهیم برد و امیدوار هستیم در این دوره نیز اهداف جشنواره محقق شود.
وی ادام��ه داد: همان طور که اش��اره ش��د این جش��نواره در محورهای 
مسئولیت های اجتماعی در زمینه های تکریم خانواده، حفظ منابع  طبیعی و 
محیط زیست و اهدای عضو، حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی 
و همچنین یک بخش جنبی با محوریت ایده هایی که در هر بخش امکان 
س��اخت نیافته اند، برگزار خواهد شد. فراخوان ارسال آثار نیز تا پایان سال 

جاری منتشر خواهد شد.
گفتنی است دبیرخانه فیلم ۱۸۰ ثانیه ای بانک  پاسارگاد به شماره -۳۱
 www.pasargadfilmfest.ir ۸۲۸۹۳۰۳۰ و سایت جشنواره به آدرس

آماده پاسخگویی به سؤاالت عاقه مندان خواهد بود.

بانک مرکزی اعالم کرد
تامین چند کانال خارجی برای انتقال ارز

طی دو روز گذش��ته تامین ارز واردات در ب��ازار نیما از محل عرضه ارز 
صادرکنندگان و نیز عرضه ارز توس��ط بانک مرکزی روند افزایشی و رو به 
رشد به خود گرفته است. به گزارش بانک مرکزی، چند کانال بانکی برای 
تامین و انتقال ارز با برخی کشورها عملیاتی شده و بر همین اساس بانک 

مرکزی نسبت به تسریع در تخصیص و تامین ارز اقدام کرده است. 
در همین زمینه بانک های کشور موظفند به منظور پاسخگویی و سرعت 
بیش��تر تامین ارز، درخصوص ثبت سفارش های انجام شده برای مشتریان 
خود و نیز خرید ارز مورد نیاز صرافی ها، از طریق بخش بین الملل آن بانک، 

هماهنگی های الزم را با اداره بین الملل بانک مرکزی داشته باشند.
طبق اعام بانک مرکزی، براس��اس اطاعات ثبت شده در سامانه سنا، 
میزان عرضه ارز صادراتی و نیز خرید و فروش صرافی ها طی روزهای اخیر 
روند افزایشی داشته است و به نظر می رسد در سه ماهه پایانی سال، میزان 

عرضه ارز در این بازار روند افزایشی خود را ادامه دهد.

یادداشت

فرص��ت ام��روز: حذف صفر از پ��ول ملی ایران تاکن��ون چندین بار و 
در س��ال های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۶ مط��رح ش��د، اما هی��چ گاه به طور جدی 
به س��رانجام نرس��ید. در آذرماه س��ال ۱۳۹۵ هم دول��ت یازدهم برای 
نخس��تین بار، حذف چهار صفر از پ��ول ملی را به طور جدی تری مطرح 
کرد، تا جایی که در جلسه هیات وزیران، واحد پول ایران، تومان و برابر 
با ۱۰ ریال  تعیین ش��د، اما این مصوبه هیات وزیران هیچ گاه به مجلس 

ارسال نشد و در همین مرحله، مسکوت و نیمه تمام باقی ماند.
در همی��ن حال، رئیس کل بانک مرکزی که به تازگی و در ابتدای این 
هفته از ارس��ال الیحه پیشنهادی حذف چهار صفر از پول ملی به هیات 
دول��ت خبر داده بود، می گوید: برآوردهای کارشناس��ی نش��ان می دهد 

اجرای این طرح حدود دو سال طول می کشد.
عبدالناصر همتی بامداد دوشنبه در یادداشتی اینستاگرامی، پنج نکته 
را درباره حذف چهار صفر از پول ملی مطرح کرد و سپس ابراز امیدواری 

نمود تا این الیحه به تصویب دولت و تأیید مجلس برسد.
ب��ه گفته همتی، این کار یک فرآین��د زمان بر به لحاظ حقوقی و فنی 
دارد و برمبنای برآورد کارشناس��ان، اجرای آن نزدیک به دو سال طول 
می کش��د. این اقدام در کنار سایر اقدامات اساس��ی بانک مرکزی برای 
اص��اح نظام بانک��ی و به کارگیری ابزارهای نوین سیاس��ت های پولی و 
شیوه های جدید و کارآمد نظارت بر بانک ها خواهد بود و عملیاتی شدن 

آن عمًا متأخر بر اصاحات بانکی خواهد بود.
طبق نوش��ته رئیس کل بانک مرکزی، بعد از قانونی ش��دن این الیحه، 
پول های جدید به تدریج و با جایگزینی آنها با اس��کناس های فرس��وده 
قبلی وارد چرخه می شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم 
زیاد اس��کناس های فعلی نخواهد بود. همچنین اصاح نرخ برابری پول 
مل��ی از طریق حذف صفره��ا وجهه پول مل��ی را در صحنه بین المللی 
ارتقا می بخش��د و اقدامی است که در بسیاری از کشورها در کنار سایر 

اقدامات، سرآغازی برای اصاحات جدی اقتصادی است.
مبادالت ملی با حذف صفرها تسهیل می شود

ح��ذف چه��ار صفر از پول مل��ی متغیرهای اقتصادی ای��ران را تغییر 
نخواه��د داد. ای��ن نکته را علی قنبری، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تربیت 

مدرس و کارشناس اقتصادی می گوید.
او در مصاحب��ه با خبرآناین، گفت: منظ��ور از عدم تغییر متغیرهای 
اقتص��ادی این اس��ت که با حذف چه��ار صفر نمی توان انتظار داش��ت 
س��رمایه گذاری بهبود یابد، رشد اقتصادی باال برود و مشکات ریشه ای 
اقتصاد حل شود چراکه این موضوعات ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند 

و ارتباط دادن آنها اقدامی اشتباه است.
نماینده اس��بق مجلس اضافه کرد: تشخیص اینکه زمان کنونی زمان 
مناس��بی برای اجرای این سیاس��ت اس��ت با بانک مرک��زی جمهوری 
اس��امی ایران اس��ت و با اس��تناد به اینکه خبر ارائه الیحه حذف چهار 
صف��ر از پول مل��ی را عبدالناصر همتی، رئی��س کل بانک مرکزی داده 
اس��ت، این طور تصور می کنم که بانک مرکزی جوانب کار را سنجیده و 

موقعیت کنونی را مناسب تشخیص داده است.
 او تاکی��د کرد: برخی می گویند حذف چهار صف��ر می تواند زمینه را 
ب��رای مهار تورم فراهم کند این در حالی اس��ت ک��ه چنین اتفاقی رخ 
نمی دهد چرا که تورم با چنین اقداماتی رفع نخواهد شد. او گفت: آنچه 
در جری��ان حذف چهار صفر تاثیر می گیرد، نحوه مبادالت پولی اس��ت 
چرا که در حال مبادالت پولی ایران با مشکات عدیده ای روبه رو است .
 قنب��ری در توضیح ای��ن مطلب ادامه داد: به عن��وان مثال می بینیم 
درش��ت ترین اس��کناس ما ۱۰ هزار تومانی اس��ت، اما مردم روزمره اگر 

بخواهن��د با اس��کناس خرج کنند بای��د ده ها برگ اس��کناس بدهند و 
چک پول ها برای حل این مش��کل وارد ش��ده اند اما در کل حذف چهار 
صفر تا حدی این مش��کات را برطرف می کند و در درازمدت مبادالت 

را تسهیل می نماید .
 او در پاس��خ به این سوال که تغییر اس��کناس ها پس از تصویب این 
قان��ون چه میزان هزینه ب��رای اقتصاد در برخواهد داش��ت؟ گفت: این 
محاس��به به کار کارشناس��ی دقیق نی��از دارد و بهتر اس��ت خود بانک 

مرکزی در گزارشی مبسوط این جزییات را اعام کند.
 این اس��تاد دانشگاه در پاسخ به س��وال دیگری مبنی بر اینکه فضای 
کنونی اقتصاد مهیای توفیق این اقدام هست؟ گفت: مولفه های متعددی 
در این پاس��خ تاثیرگذار است، من معتقدم هر لحظه که مقدمات کار و 
شرایط کار باشد وقت مناسبی است و اگر شرایط و بستر کار فراهم شود 

باید این کار صورت بگیرد.
وی گفت: مس��ئولین پیش از اینها قول اجرای چنین طرحی را داده 
بودند و حاال بانک مرکزی آمادگی این کار را طبق اعام رئیس کل بانک 
مرکزی داراس��ت . وی در بخش دیگری از سخنانش درخصوص عواقب 
اج��رای این طرح گفت: این کار مش��کل اقتصادی را حل نمی کند، باید 
بانک مرکزی و سیاس��ت گذار توجه داشته باشد که این اقدام نمی تواند 
مشکات ریشه ای را حل کند و الزم است برای حل هر مشکلی، درمان 
مرب��وط ب��ه آن را به کار گرف��ت و اتفاقا برای موفقیت ای��ن طرح باید 
همزمان سیاست های اصاحی برای حل دیگر مشکات ریشه ای نیز در 

دستور کار قرار گیرد .
وی به تجربه ترکیه در حذف صفر از پول ملی اش اش��اره کرد و ادامه 
داد: هم نمونه های موفقی در جهان وجود دارد و هم نمونه های ناموفق، 
ما می توانیم با بهره گیری از تجارت هر دو سو این مهم را سامان بدهیم .
او گف��ت: برخ��ی درباره ضرورت ای��ن اقدام س��وال می کنند، که من 
معتقدم چنین اقدامی ضروری اس��ت اما درباره اینکه در شرایط کنونی 
می ت��وان این ط��رح را پیاده کرد یا خیر باید بگویم، طبیعی اس��ت اگر 

شرایط مهیا نبود، بانک مرکزی به این طرح ورود نمی کرد.
حذف صفر از پول ملی و سرگرمی مردم؟

حیدر مس��تخدمین حسینی، معاون اس��بق وزارت اقتصاد نیز معتقد 
اس��ت: این طرح در ش��رایط فعلی به بهبود اوض��اع اقتصادی نمی تواند 

کمک کند و فقط مردم را سرگرم خواهد کرد!
او در گفت وگو با ایس��نا، س��ابقه این اقدام را ب��ه دوران بعد از جنگ 
جهانی دوم مربوط دانس��ت و گفت: تاکنون ۵۰ کش��ور در سراسر دنیا 
این اقدام را انجام داده اند. علت اصلی انجام آن نیز بدهی های مالی این 
کش��ورها بعد از جنگ جهان��ی دوم و همچنین افزایش نقدینگی و نرخ 
تورم بوده اس��ت. در کشور ما هم این اقدام با توجیه تورم و حجم باالی 

نقدینگی صورت می گیرد.
او در م��ورد تبع��ات حذف چهار صفر از پول مل��ی گفت: تا زمانی که 
س��اختار اقتصاد به تعادل نرسد، نقدینگی به س��مت عوامل تولید نرود 
و موانع کس��ب و کار برداشته نش��ود، این تصمیم هیچ کمکی به بهبود 

شرایط اقتصادی نمی کند.  
مس��تخدمین حسینی با بیان اینکه اقتصاد کشور در شرایط متعادلی 
قرار ندارد، ادامه داد: در چنین ش��رایطی تهیه این طرح از س��وی بانک 
مرکزی نمی تواند کمکی به بهبود شرایط بکند. دولت بهتر است در این 
ش��رایط تمرکز خود را روی طراحی و اجرای سیاست هایی که مشکات 
واقعی کشور را نشانه گرفته است قرار دهد و از توان کارشناسی موجود 
در کشور برای کاهش سطح واقعی قیمت ها و کنترل تورم استفاده کند.

این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه با حذف چهار صفر از پول ملی 
فقط مردم را برای مدتی س��رگرم کرده ایم، به مورد کشور ونزوئا اشاره 
کرد و گفت: در ونزوئا هم چندین صفر از پول ملی ش��ان حذف شد اما 

عما کمکی به حل مشکات شان نکرد.
مع��اون وزارت اقتص��اد دولت هش��تم با تاکید بر اینک��ه به طور کلی 
مواف��ق ح��ذف چند صفر از پول ملی اس��ت، اضافه ک��رد: این اقدام در 
شرایط فعلی که اقتصاد کشور با مسائل مختلفی مانند تورم و مشکات 
فضای کس��ب و کار مواجه اس��ت، نمی تواند اقدام درستی باشد و بهتر 
است دولت تمرکز خود را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد 

رونق اقتصادی بگذارد.
حذف صفر از پول ملی، پاسخی به کاهش ارزش پول

همچنین محمداشرف دوابه، استاد اقتصاد دانشگاه صباح الدین زعیم 
اس��تانبول در ای��ن زمینه اعتق��اد دارد: حذف چهار صف��ر از پول ملی 
پاس��خی به کاهش ارزش پول اس��ت و من با روش بانک مرکزی ایران 

موافقم چرا که این اقدام موجب کاهش تورم می شود.
او در گفت وگو با ایلنا، در مورد تصمیم بانک مرکزی ایران برای حذف 
چه��ار صفر از پول ملی گفت: من با روش بان��ک مرکزی ایران موافقم، 
این اقدام موجب کاهش تورم می شود و حذف چهار صفر از پول ملی به 
معنای پاسخی برای کاهش ارزش پول خود است و مهم است که تعادل 

پول، تولید و اصاح ساختار اقتصاد برقرار باشد.
وی ادام��ه داد: کش��ورهای دیگر نیز ای��ن تجربه را داش��ته اند مانند 
زیمبابوه که س��ه صفر از پول خود را در سال ۲۰۰۳ حذف کرد، سودان 
در س��ال ۲۰۰۷ دو صفر، بولیوی در س��ال ۲۰۰۸ سه صفر ، رومانی در 
س��ال ۲۰۰۵ چهار صفر از پول خود را حذف کرد و ترکیه شش صفر از 

پول خود را در سال ۲۰۰۵ حذف کرد.
این اس��تاد دانش��گاه با اش��اره به تجربه ترکیه گفت: تجربه ترکیه با 
موفقیت و همراه با اصاحات اقتصادی مرتبط بود به طوری که نرخ تورم 
از ۷۲درصد در س��ال ۲۰۰۲ به ۲۲درص��د در حال حاضر کاهش یافته 
اس��ت. وقتی ترکیه شروع به حذف صفر از پول ملی خود کرد با کاهش 
شدید ارزش پول خود روبه رو بود، به طوری که برای یک کار ساده یک 

میلیون لیر باید پرداخت می کردید.
به گفته دوابه، ترکیه برای اصاح این روند، سیاست را رها کرد و تنها 
به حذف صفرها متمرکز ش��د و به صورت سراسری با فساد مبارزه کرد 

که این مساله کمک فروانی به اقتصاد ترکیه کرد.
استاد دانشگاه استانبول ادامه داد: ترکیه دست به اصاحات اقتصادی 
حقیقی زد و کش��ور را از سیاس��ت دور کرد، تعام��ات خود با جهان را 
گسترش داد و به نوعی به این کشورها در موضوع اقتصاد اعتماد کرد.

عضو س��ازمان بین المللی اس��امی اقتص��اد و دارایی در م��ورد تاثیر 
تحریم ه��ا گف��ت : من فکر می کنم که ایران تجرب��ه خوبی در برخورد با 
تحریم ها دارد و ساختار اقتصادی آن می تواند از این روند حمایت کند، 
اما باید ساختار تولیدی خود را متنوع کند و تنها وابسته به نفت نباشد. 
همانط��ور که تجربه اردوغان در ترکیه در این پروس��ه با تاکید بر تنوع 

ساختار اقتصاد در میان مدت موفق بوده است.
وی ادامه داد: ایران دو تحریم را پش��ت س��ر گذاشته است اما با این 
وجود پیش��رفت داش��ته اس��ت و روابط تجاری اش را با روسیه و ترکیه 
حفظ کرده اس��ت و ب��ه راحتی می تواند از این تحریم ها خارج ش��ود و 
صنع��ت خود را پیش ببرد. همچنین بانک مرکزی ایران تعامات خوبی 
با ترکیه و روسیه دارد و اگر بتواند از این تحریم ها خاص شود، می تواند 

بیش از این در منطقه به ویژه خلیج فارس تاثیرگذار باشد.

رئیس کل بانک مرکزی: حذف 4 صفر از پول ملی 2 سال طول می کشد

رمزگشایی حذف صفر از پول ملی

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

احمد حاتمی یزد
تحلیلگر بانکی
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فرصت امروز: آیین نامه تش��کیل پنجمین بورس کش��ور به کمیسیون 
اقتصادی دولت ارجاع شده و پس از آن برای تصویب نهایی به هیات دولت 
می رود. این خبر را دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه 
اقتصادی اعام کرد و بر این اساس، با تشکیل »بورس بین الملل« در کنار 
بورس تهران، فرابورس، بورس انرژی و بورس کاال، به زودی پنجمین بورس 

کشور نیز راه اندازی شده و نهاد آن در جزیره کیش مستقر خواهد شد.
مرتضی بانک با تشریح فرآیند طی شده برای راه اندازی بورس بین الملل 
گف��ت: آیین نامه این بورس ابتدا با هماهنگی س��ازمان بورس تدوین و به 
تصویب ش��ورای عالی بورس رسید؛ پس از آن، اصاحاتی در بانک مرکزی 

روی آن اعمال شد و با تصویب بانک مرکزی، تقدیم دولت شد.
دبیر ش��ورای عالی مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی اضاف��ه کرد: آیین نامه 
راه اندازی بورس بین الملل در کمیس��یون های فرعی کمیسیون اقتصادی 
دولت نیز با اصاحاتی تکمیل و سپس به کمیسیون اقتصادی تقدیم شد. 
این آیین نام��ه در آینده ای نزدیک در صحن کمیس��یون اقتصادی دولت 
مطرح می شود و پیش بینی می کنیم مورد تصویب و تایید این کمیسیون 

قرار گیرد.
به گفته وی، پس از تایید کمیسیون اقتصادی، آیین نامه تشکیل بورس 
بین الملل به هیات دولت می رود و معموال، یک آیین نامه بعد از تصویب در 
کمیسیون اقتصادی، مشکل خاصی برای تصویب در هیات دولت نخواهد 

داشت.
دبیر ش��ورای عالی مناط��ق آزاد تج��اری - صنعتی و وی��ژه اقتصادی، 
ب��ورس بین المل��ل را ظرفیتی جدید ب��رای جذب مناب��ع غیرریالی - به 

ویژه س��رمایه های خارجی - در چارچ��وب بورس ذکر کرد و گفت: بورس 
بین الملل بس��یاری از پروژه ها و فعالیت های اقتص��ادی را از طریق عرضه 

سهام تامین منابع می کند.
بان��ک در پایان اضافه کرد: س��رمایه گذاری در ای��ن بورس هم داخلی و 
هم خارجی اس��ت و زبان آن بین المللی اس��ت؛ بانک تس��ویه حساب این 
بورس یک بانک معتبر بین المللی خواهد بود و نهاد بازرسی آن نیز نهادی 
بین المللی اس��ت؛ همه این موارد در آیین نامه راه اندازی بورس بین الملل 

مشخص شده است.
بانکی ها در بورس سرازیر شدند

ش��اخص بورس روز دوش��نبه با افزایش یک هزار و ۴۷ پله ای نسبت به 
روز قب��ل به رقم ۱۶۲ ه��زار و ۳۲۳ واحدی صعود ک��رد. دیروز برخاف 
روز یکش��نبه بانکی ها کفه عرضه را س��نگین کردند و تاثیرات کاهشی در 
ش��اخص های بازار سهام داش��تند اما نمادهای فلزی با رشد قیمت روبه رو 

شدند.
به گزارش ایسنا، در معامات سومین روز کاری بورس اوراق بهادار تهران 
در این هفته، ش��اخص کل بازده نفتی و قیمتی ۱۰۴۷ واحد رش��د کرد و 
ت��ا رقم ۱۶۲ ه��زار و ۳۲۳ واحدی باال رفت. ش��اخص کل هم وزن نیز با 
۱۸۱ واح��د رش��د با رقم ۲۸ هزار و ۱۰۶ واح��دی افزایش یافت. در عین 
حال ش��اخص آزاد ش��ناور با ۱۱۹۷ واحد افزایش ت��راز ۱۷۷ هزار و ۱۶۸ 
را تجربه کرد و ش��اخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب ۸۵۰ و ۱۷۰۶ 

واحد رشد کردند.
اگرچه در روز یکش��نبه بانکی ها یکدست با افزایش قیمت روبه رو شدند 

و تاثیر بسزایی در افزایش شاخص های بازار داشتند، اما دوشنبه این گروه 
در کنار برخی از نمادهای پتروش��یمی و معدنی به کاهش نماگرهای بازار 
دامن زدند. بر این اس��اس، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، پتروشیمی 
ج��م، بانک صادرات و معدن��ی و صنعتی چادرملو هر یک به ترتیب ۲۰۷، 
۱۱۱، ۵۹ و ۵۸ واحد تاثیر کاهنده روی ش��اخص های بازار داشتند. فوالد 
مبارکه اصفهان، پتروشیمی پارس، پاالیش نفت بندرعباس نیز کفه مقابل 
را سنگین کردند و هر یک به ترتیب ۱۹۱، ۱۸۶ و ۱۶۱ تاثیر افزاینده روی 

شاخص داشتند.
در گروه محصوالت شیمیایی نیز روند اکثر سهم ها افزایشی بود و تعداد 
معدودی توانس��تند بیشتر از ۳درصد رش��د قیمت را تجربه کنند. در این 
گروه ۹۸ میلیون س��هم به ارزش حدود ۴۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 
دس��ت به دست ش��د. در عین حال فلزی ها عمدتا با رشد مواجه شدند و 
از ی��ک تا ۴.۵درصد افزای��ش قیمت را تجربه کردن��د. در این گروه ۱۰۲ 
میلیون س��هم به ارزش ۳۶.۶ میلیارد تومان جابه جا شد. نفتی ها نیز جزو 
گروه هایی بودند که رش��د قیمت را تجرب��ه کردند و در برخی از نمادها با 
صف خرید روبه رو شدند. ارزش معامات بورس تهران به رقم ۵۹۳ میلیارد 
تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از ۲ میلیارد 
س��هم و اوراق مالی بود. همچنین تعداد معامات این بازار عدد ۱۶۱ هزار 
و ۵۰۴ را تجربه کرد. آیفکس نیز با ۲۶.۲۵ واحد رش��د مواجه ش��د و رقم 
۱۹۰۹ واحدی را تجربه کرد. همچنین ارزش معامات این بازار رقم ۳۶۱ 
میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم معامات به رقم ۸۴۱ میلیون س��هم 

و اوراق مالی رسید.

صعود شاخص بورس به کانال 162 هزار واحدی

پنجمین بورس کشور راه اندازی می شود

آنطور که صورت های مالی حسابرسی ش��ده صندوق های سرمایه گذاری 
خطرپذیر فرابورس��ی نشان می دهد، منابع این صندوق ها نه تنها در کسب 
و کارهای ریس��ک دار سرمایه گذاری نشده اس��ت، بلکه از کم ریسک ترین 
بخش ممکن همچون اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سر درآورده 
و س��ود حاصل از آن به حس��اب ارکان صندوق رفته اس��ت. از کل منابع 
جمع ش��ده در ای��ن صندوق ها فقط حدود ۲۳میلیارد تومان در کس��ب و 
کارها سرمایه گذاری شده است. به گزارش ایسنا، تا به حال شش صندوق 
س��رمایه گذاری جس��ورانه در فرابورس ایران پذیره نویسی شده اند که در 
حال حاضر نماد یکی از آنها متوقف اس��ت. طی دو س��ال اخیر در پروسه 
پذیره نویسی این صندوق ها حدود ۷۰ میلیارد تومان پول جمع آوری شده 
اس��ت، ولی با توجه به صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده و گزارش های 
شفاف س��ازی که تاکنون در کدال منتش��ر ش��ده از این مبلغ تنها حدود 
۲۳میلیارد تومان در اس��تارتاپ ها سرمایه گذاری ش��ده است و مابقی آن 
طی دو سال گذشته یا در بانک سپرده گذاری شده یا اوراق با درآمد ثابت 
خریداری ش��ده است. آنگونه که صورت های مالی این صندوق ها در کدال 
نش��ان می دهد طی سال های جاری سود ناشی از سپرده گذاری این مبالغ 
در بانک یا اوراق با درآمد ثابت به مدیران و ارکان صندوق پرداخت ش��ده 
اس��ت. به بیانی س��اده تر این صندوق ها در آگهی پذیره نویسی خود اعام 
می کنند که می خواهند با مبالغی که جمع خواهد ش��د در ش��رکت های 
پرریسک سرمایه گذاری کنند، اما در نهایت این مبالغ را در کم ریسک ترین 
جای ممکن مانند اوراق با درآمد ثابت س��رمایه گذاری کرده اند و از س��ود 

حاصل از این سرمایه گذاری کم ریسک، بهره می برند.

ب��ا توجه ب��ه اینکه مناب��ع ای��ن صندوق ها قرار ب��ود در اس��تارتاپ ها 
س��رمایه گذاری ش��وند، در بررس��ی های صورت گرفته عل��ت این موضوع 
علی رغم هیاهوی زیاد اکوسیستم استارتاپی حاوی دو دلیل اساسی است. 
اول آنکه اکثر س��رمایه گذاران، مقامات و کارشناس��ان اقتصادی و بورسی 
و حت��ی خود فعاالن اکوسیس��تم ارزش گذاری های صورت گرفته توس��ط 
استارتاپ ها را قبول نداشته و آن را فاقد توجیه و منطق اقتصادی می دانند.

بس��یاری از همین فع��االن معتقدند روند بازی ه��ای ارزش گذاری طی 
س��ال های گذشته ضربه ای بزرگ به اکوسیستم استارتاپی کشور و فعاالن 
آن زده و می توان��د بازار س��رمایه را هم تحت تاثی��رات مخرب قرار دهد، 
چراکه عده ای با هدف کسب سودهای نامتعارف سعی در ارزش گذاری های 
غیرواقعی و رس��انه ای کردن آن را داش��تند. این موضوع منجر ش��ده که 
بس��یاری از سرمایه گذاران خطرپذیر، س��رمایه گذاری با ارزش گذاری های 
صورت گرفت��ه را فاق��د توجیه دانس��ته و مناب��ع خ��ود را در اوراق بانکی 
سرمایه گذاری کنند. به همین علت است که امروزه بخشی از اکوسیستم 
به نهادهای حاکمیتی و نظارتی معترض هس��تند و می گویند دلیل اصلی 
وضع نامناس��ب این کسب و کارها، عدم نظارت و برخورد با چنین مسائل 
و رفتارهای س��وداگرانه ای بوده اس��ت. دوم آنکه به گفته مسئوالن کشور، 
اکوسیس��تم استارتاپی تا به حال نتوانسته ایده های نوآورانه داشته باشد و 
عمده س��رمایه گذاری های صورت گرفته صرفا روی کپی کسب و کارهای 
موفق کش��ورهای غربی بوده که دلیل موفقیت این کسب و کارهای کپی 
عمدتاً به دلیل بسته بودن بازار کشور یا محدودیت هایی بوده است که به 

دلیل مسائل مختلف در کشور به وجود آمده است.

ب��ر این اس��اس برخی اعتقاد دارن��د که در صورتی ک��ه محدودیت های 
کش��ورهای غربی در ورود به ایران برداشته ش��ود، بسیاری از به اصطاح 
تک شاخ های اکوسیستم از بازار خارج خواهند شد. همچنین سرمایه گذاران 
معتقدند برخاف آنچه در اکوسیستم استارتاپی در حال بزرگ نمایی است، 
ایده های خوبی برای سرمایه گذاری وجود ندارد که آنها بتوانند روی ایده ها 
سرمایه گذاری کنند. بر همین اساس سرمایه گذاران ریسک پذیر تمایلی به 
سرمایه گذاری در این کسب و کارها نداشته و ترجیح می دهند منابع خود 
را در اوراق بهادار با س��ود تضمین شده و فاقد ریسک سرمایه گذاری کنند 

که البته خود این موضوع جای تامل بسیار دارد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه کل مبلغ ۷۰ میلیارد تومان جمع آوری شده 
توسط صندوق های خطرپذیر در مقابل سرمایه مورد نیاز اکوسیستم بسیار 
که در حدود چند هزار میلیارد تومان تخمین زده شده، بسیار ناچیز بوده و 
عما حتی در صورتی که کل این مبلغ نیز در کسب و کارها سرمایه گذاری 

می شد، نمی توانستیم منتظر تغییر خاصی در اکوسیستم باشیم.
بد نیست یادآوری کنیم در حالی تا امروز فقط حدود ۲۳ میلیارد تومان 
از صندوق های خطرپذیر روی اس��تارتاپ ها سرمایه گذاری شده است که 
یک س��ال پیش مدیرعامل فرابورس ایران وعده داده بود که تا پایان سال 
۱۳۹۶، هزار میلیارد تومان در این بخش سرمایه گذاری شود اما این طور که 
صورت های مالی حسابرسی شده صندوق های سرمایه گذاری جسورانه در 
کدال می گوید، نه تنها خبری از این مبالغ نیست بلکه اکثر منابع به دست 
آمده در حساب های بانکی یا اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می شود و 

سود حاصل به حساب ارکان صندوق می رود.

وعده هزار میلیاردی سرمایه گذاری خطرپذیر به 23 میلیارد ختم شد
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رئیس کانون نهادهای سرمایه گذاری:
قوانین اقتصادی بانک محور هستند؛ بازار 

سرمایه را هم دریابید
کانون نهادهای س��رمایه گذاری ایران روز گذشته نشستی با عنوان 
راهکارهای توسعه بورس برگزار کرد که در این نشست سعید اسامی 
بیدگلی، رئیس کانون نهادهای س��رمایه گذاری ایران با اش��اره به لزوم 
گسترش بازار س��رمایه ایران گفت: مشکات اقتصادی پیش رو باعث 
شده چشم مسئوالن نسبت به بازار سرمایه باز شود اما قوانین اقتصادی 
ما بیشتر بانک محور است. به گزارش ایسنا و به گفته اسامی بیدگلی، 
بیش از یک دهه از تشکیل س��اختارهای جدید بازار سرمایه در ایران 
گذش��ته و بازار رشد زیادی کرده اس��ت ارکان این ساختار باید بتواند 

ترکیب تامین مالی را به نفع بازار سرمایه تغییر دهند.
رئیس کانون نهادهای س��رمایه گذاری ایران ادامه داد: چالش هایی که 
اقتصاد ایران با آن مواجه است چشم مسئوالن را نسبت به بازار سرمایه 
باز کرده است. از همین رو برای اولین بار در تاریخ ایران سران سه قوه بر 
توسعه بازار سرمایه تاکید می کنند، اما بسترهای حقوقی و قانونی براساس 
بانک محوری اس��ت. در عین حال، ابزارهای تازه متولدشده در بورس با 
گیرهای قانونی مواجه هس��تند و هنوز نتوانستیم نظام های مالیاتی را با 
اندیشه توس��عه بازار منطبق کنیم. در حال حاضر خانواده بازار سرمایه 
بیش از هر زمان دیگری نیاز به همفکری دارند. علی صحرائی، مدیرعامل 
ش��رکت بورس نیز در این مراس��م اظهار کرد: کارگزاری ها خاکریز بازار 
سرمایه هستند و مجموعه بازار سرمایه در کانون نهادهای سرمایه گذاری 
خاصه ش��ده است. وی درباره ارزش معامات بورس تهران گفت: ۶۱۱ 
هزار میلیارد تومان ارزش بورس تهران اس��ت و با حضور ش��رکت های 
لیست شده است. با احتساب بازار اول و دوم که ۳۲۳ شرکت هستند و 
شرکت های بازار SME حدود ۸۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش بازار داریم.
صحرائی اضافه کرد: از ابتدای امس��ال رشد خوبی در شاخص بورس 
داری��م. جایگاه ش��اخص بورس کش��ور در بین بورس ه��ای جهانی و 
منطق��ه ای رتبه اول را دارد. در نتیجه بازار س��رمایه ما از نظر افزایش 
ش��اخص جایگاه مناسبی دارد. وی درباره آتی سبد سهام که به تازگی 
وارد بازار سرمایه شده است، گفت: آتی سبد سهام را راه اندازی کرده ایم 
ک��ه ۱۶ روز کاری از زمان تاس��یس اش می گذرد. ام��روز ۱۷ میلیارد 
توم��ان ارزش معامات این ابزار اس��ت که ش��اید بگویید مقدار کمی 
اس��ت ولی در مقایسه با آتی تک س��هم، کل معامات آتی تک سهم 
از زمان تاس��یس تا االن ارزشش به این مقدار می رسد. صحرائی گفت: 
در ابزارهای کاسیک اگر ابزار فروش استقراضی را هم ما اضافه کنیم 
تمام ابزارهای کاسیک در بازار سرمایه وجود خواهد داشت. وی افزود: 
در آخرین عرضه اولیه که در فرابورس انجام شده حدود ۳۵۰ هزار نفر 
شرکت کردند با توجه به جمعیت کشور پتانسیل ها وجود دارد که افراد 
بیش��تری جذب ش��وند. عمده تاش ما باید در راستای فرهنگ سازی 
باش��د آموزش های حضوری الزم اس��ت اما کافی نیس��ت. بورس ها به 
تنهایی نمی توانند فرهنگ سازی را انجام دهند نقش کارگزاران در این 
مورد مهم اس��ت. او با اشاره به توقف های بلندمدت نمادهای معاماتی 
در گذش��ته گفت: از جمله توقف های طوالنی بانک پاسارگاد بود که با 

حمایت های بانک مرکزی بعد از دو سال بازگشایی شد.
مدیرعامل بورس تهران با اشاره به شرکت های بزرگ بورسی اظهار کرد: 
۷۱درصد شرکت های بورس تهران، شرکت های بزرگ هستند که نسبت 
قیمت به سودشان به طور متوسط ۴.۷ را نشان می دهد و رقم خوبی است. 
وی گفت: معافیت مالیات��ی در بورس ۲۰درصد و در فرابورس ۱۰درصد 
است که این کافی نیست، چراکه بخش هایی که غیرشفاف هستند مالیات 
پرداخت نمی کنند و اسم معافیت مالیاتی باعث نمی شود شرکت ها تمایلی 
به حضور در بورس با این معافیت مالیاتی داشته باشند. علی رغم  اینکه 
گفته می شود باید از بازار سرمایه برای تامین مالی بهره برد، ۸۲درصد از 
تامین مالی از بازار پول ص��ورت می گیرد. جدا از این، امروزه هزینه های 
تامین مالی هزینه قابل قبولی نیس��تند ولی بای��د تاش کنیم که جزو 
هزینه های قابل قبول مالیاتی ش��ود که در این راس��تا قیمت گذاری های 
دس��توری، سرمایه گذاری ها را تحت تاثیر قرار می دهد. وی افزود: بورس 
تهران بعد از به تفاهم رس��یدن بر س��ر برجام، با بورس های دنیا مذاکره 
ک��رد و تفاهم نامه هایی انجام ش��د اما بعد از موضوعاتی ک��ه رخ داد آن 
تفاهم نامه ها عملیاتی نشد. صحرائی درباره سامانه معامات گفت: به دلیل 
محدودیت هایی که داریم این موضوع انجام نمی شود ولی با تعامل با دیگر 
کشورها یا با کمک گیری از پتانسیل داخلی باید زیرساخت های معاماتی 
را متناس��ب کنیم تا بتوانیم در زمان عرضه اولیه ها حتی ۲ میلیون نفر 
مشارکت داشته باشیم. در حال حاضر اگر معامات الگوریتمی گسترده 
داشته باشیم سامانه دچار مشکاتی می شود. وی افزود: هنوز فعاالن بازار 
س��رمایه رفتار توده واری را رها نکرده اند که انتظار داریم افرادی که علم 
دارند با افراد عادی عملکرد متفاوتی در این حرکت توده واری داشته باشند 

ولی چندان تفاوتی در این بخش دیده نمی شود.

سه شنبه
18 دی 1397
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تحویل 8۰۰ تن ذرت تراریخته دامی به شرکت 
پشتیبانی امور دام

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان البرز گفت۸۰۰ تن ذرت براساس حکم 
قاضی در اختیار ما قرار گرفت تا وضعیت آن تعیین تکلیف شود.

کیوان حاجیان، مدیرکل پش��تیبانی امور دام استان البرز در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاری تس��نیم در واکنش به اینکه ۸۰۰ تن ذرت تراریخته 
دامی از یک کارخانه پفک س��ازی ضبط و در اختیار این شرکت در استان 
البرز قرار گرفته است، اظهار کرد: از ریز ماجرا اطاعی نداریم و ذرت هایی 
که در اختیار ما قرار گرفته براساس حکم قاضی است. وی افزود: تعزیرات 
حکومتی استان البرز به این موضوع ورود کرده است ما در واقع به عنوان 
یک انباردار این محموله را نگهداری می کنیم تا وضعیت آن تعیین تکلیف 
شود. بنابر این گزارش، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات اواخر 
هفته قبل در نشست خبری با اشاره به ماجرای استفاده از ذرت دامی برای 
مصارف انسانی توسط دو شرکت معروف تولیدکننده پفک در کشور گفت: 
با ارجاع گزارش از س��وی وزارت بهداش��ت در این خصوص، دو پرونده در 
ش��عب تعزیرات حکومتی استان البرز تش��کیل شده است. دو محموله به 
میزان ۲ هزار تن که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده بود توقیف شده 
است که متأسفانه حدود ۷۰۰تن از این ذرت ها بدون رعایت کمترین نکات 

بهداشتی، در فضای باز نگهداری می شدند.

صادرکنندگان ارز خود را به سامانه نیما ارائه 
کنند

اتاق بازرگانی با انتش��ار اطاعیه ای ضم��ن تاکید بر ادامه روند پیگیری 
اصاح سیاس��ت های بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات، از صادرکنندگان 

خواست نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتی خود در سامانه اقدام کنند.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، اتاق بازرگان��ی، صنایع، معادن و 
کش��اورزی ایران با انتش��ار اطاعیه ای ضمن تاکید بر ادامه روند پیگیری 
جهت اصاح سیاس��ت های مربوط به بازگش��ت ارز حاصل از صادرات، از 
صادرکنندگان کشور خواسته است نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتی خود 

در سامانه نیما به صورت منظم و مستمر اقدام کنند.
متن کامل این اطاعیه به این شرح است:

اطاعیه مهم
قابل توجه صادرکنندگان محترم

بدین وس��یله به اطاع می رس��اند که اتاق بازرگان��ی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی ای��ران مجدان��ه در پی حل مش��کات پیش آم��ده برای 
صادرکنندگان محترم در رابطه با س��ازوکار های طراحی ش��ده توس��ط 
بان��ک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در روش های بازگش��ت 
ارز صادراتی به چرخه تجاری کشور است. در این رابطه تاکنون جلسات 
متعددی با مسئوالن محترم ذی ربط برگزار گردیده است و مشکات و 
تنگنا های صادرکنندگان و کاستی های سامانه های موجود به استحضار 
ایشان رسانده شده است. با توجه به اینکه تقویت و توسعه صادرات، به 
منزله شریان ارزآوری اقتصاد کشور، در شرایط کنونی ضرورتی دوچندان 
یافته است و همچنین با تأکید بر ضرورت انکارناپذیر بازگشت ارز حاصل 
از صادرات به چرخه تجاری و ارزی کشور، اتاق وظیفه خود می داند که 
پیگیر اصاح س��ازوکار های موجود، به نحوی ک��ه هر دو مهم همزمان 
حاصل ش��ود و لطمه ای به هیچ کدام وارد نگردد، باشد. فعاالن اقتصادی 
ب��ر این اعتقادند که وضع موجود در جهت تقویت صادرات و بازگش��ت 
ارز به کش��ور نیست و اصاح سیاست های متخذه بسیار ضروری است. 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران ضمن تعهد به پیگیری 
مشکات صادرکنندگان در چارچوب منافع ملی اقتصاد کشور، از کلیه 
صادرکنندگان محترم اکیداٌ درخواست می نماید تا نسبت به تداوم ارائه 
ارز صادراتی خود در سامانه نیما به صورت منظم و مستمر اقدام نمایند. 
بدیهی است هر صادرکننده ای بسته به نوع ارز، ماهیت کاالی صادراتی، 
مقصد صادرات، میزان صادرات و هزینه تمام ش��ده کاالی خود، نسبت 
ب��ه نرخ گذاری ارز حاصله مختار و صالح می باش��د. اتاق ایران امید دارد 
تا با هم��کاری بانک مرکزی، نگرانی های پی��ش روی تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان مرتفع گردد و آنها بتوانند بیش از پیش، با امید و اعتماد 
از عهده وظیفه تاریخی خود در بیش��ینه کردن درآمد های ارزی کشور 

برآیند.

کاهش ضریب مراودات تجاری غرب با ایران پس 
از خروج آمریکا از برجام

بررس��ی ها و اخبار موجود، حاکی از کاه��ش قابل توجه حجم مراودات 
تجاری غرب با تهران، پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام است.

 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، برجام یا همان برنامه جامع اقدام 
مشترک میان ایران و ۵+۱ از نمونه قرارداد های بین المللی به شمار می رود 
که طبیعتا پایبندی بر آن بنابر عرف و قواعد و ضوابط بین المللی و جهانی 
ام��ری ضروری و ع��دول از آن بدعهدی و اقدامی خاف عرف محس��وب 
می ش��ود. از ابتدای انعقاد برجام تاکنون، جمهوری اس��امی ایران به این 
قرارداد پایبند بوده، قراردادی که مقرر بود با حصول آن، توفیقات اقتصادی 
مطلوبی برای اقتصاد کشور فراهم شود و تحریم های ظالمانه نظام استکبار 
علیه مردم و نظام جمهوری اس��امی ایران برداش��ته شود. اگرچه پس از 
انعقاد برجام، ضریب حضور و تردد هیات های اقتصادی، سیاس��ی غرب به 
تهران به صورت فزاینده ای افزایش یافت و البته در این میان، بس��یاری از 
ش��رکت های اروپایی برای سرمایه گذاری در ایران، چراغ سبز نشان دادند، 
اما از همان ابتدا، گروهی از فعاالن سیاس��ی کش��ور و برخی از مسئوالن، 
نسبت به برجام موضع داشتند و معتقد بودند این قرارداد آنچنان که باید، 
منافع ملی جمهوری اس��امی ای��ران را تامین نمی کند. به هر ترتیب و با 
وجود برخی مخالفت ها و انتقادات، جمهوری اسامی ایران، بر پایبندی به 
برنامه جامع اقدام مشترک )مشروط بر پایبندی متقابل طرف های مقابل، 
به تعهدات لحاظ شده در برجام( تاکید کرد، تا اینکه به یکباره در اردیبهشت 
ماه امسال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده به  صورت یک جانبه 
به خروج از برجام مبادرت ورزید. اگرچه وی پیش از این به انحای گوناگون 
با نش��ان دادن چنگ و دندان، به خ��روج از برجام و پاره کردن آن تهدید 
ک��رده بود. پس از ای��ن اقدام خاف عرف و قاع��ده دیپلماتیک )که البته 
مدت ها پیش تر از آن، از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان بدعهدی و 
دبه آمریکایی ها پیش بینی شده بود، اروپایی ها )آلمان، فرانسه و انگلستان( 
بر ضرورت پایبندی به برجام و طراحی س��از و کاری برای برقراری روابط 
تجاری و اقتص��ادی با ایران و به تعبیر دیگر دور زدن تحریم های ظالمانه 

واشنگتن علیه تهران اصرار ورزیدند.

اخبـــار

کم فروشی  در اثر سهل انگاری سازمان های نظارتی صورت می گیرد و رفع 
این مشکل، نظارت مستمر و اصاح برخی قوانین را می طلبد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، با رصد بازار به راحتی می توان به 
معضل کم فروشی به ویژه در بخش محصوالت لبنی پی برد. همانطور که 
از تولید داخلی باید حمایت شود، انتظار می رود در مواجهه با مواردی چون 
کم فروش��ی طوری برخورد شود که حق مصرف کنندگان هم ضایع نشود؛ 
موضوعی که از یک س��و نظارت بیشتر و مس��تمر و از سوی دیگر اصاح 

بعضی قوانین را می طلبد.
در ارتباط با این موضوع چندی پیش یاس��ر رایگانی، سخنگوی سازمان 
تعزیرات حکومتی گفت: شاهد کم فروشی های بی سابقه در محصوالت لبنی 
و خوراکی کش��ور هس��تیم. در این زمینه گزارش های بسیاری به سازمان 
تعزیرات حکومتی رس��یده است و ۲۲ ش��رکت تولید فرآورده های لبنی و 
چندین کارخانه مواد خوراکی در ش��عب این سازمان به جرم گران فروشی  

به جریمه محکوم شده اند.
مشکل کم فروشی عالوه بر محصوالت خوراکی در بنزین و 

صنایع بتن سازی هم دیده می شود
محمدرضا همتی، بازرس اسبق اصناف تهران، گفت: براساس آموزه های 
دینی کم فروشی مصداق کامل جنگ با خداست که رواج این امر، بی تفاوتی 
ب��ه عدالت در حوزه اقتصاد را به دنبال دارد و یکی از پدیده های منفی در 

جامعه است.
وی ادامه داد: چند وقتی است برخی از کارخانه های تولید مواد خوراکی 
با کاهش محتوای بسته های محصوالت خود، راه کم فروشی را باز کرده اند.

بازرس اسبق اصناف تهران افزود: کم فروشی عاوه بر محصوالت خوراکی 
از قبیل انواع چیپس، آجیل و ... در بنزین و حتی صنایع بتن س��ازی هم 
دیده می ش��ود و باید سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
نظارت بیشتری بر این موضوع داشته باشد. کم فروشی ها در اثر سهل انگاری 
سازمان های نظارتی صورت می گیرد و برخی سودجویان از فرصت استفاده 

کرده و با کم فروشی و گران فروشی سودهای کان به دست می آورند.
همت��ی ب��ا اش��اره ب��ه حق��وق مصرف کنن��دگان گف��ت: در حالی که 
تولیدکنندگان از مشکات خود و ضرورت حمایت از تولید داخل صحبت 
می کنن��د، این موضوع می تواند دوطرفه باش��د و همانطور که آنها پیگیر 
حقوق خود هستند، به حقوق مصرف کنندگان هم احترام بگذارند. زمانی 
می توانیم به توسعه پایدار برسیم که روند تولید و مصرف در کشورمان را به 
بهترین شکل ممکن هدایت، نظارت و مدیریت کنیم. توسعه تولید ملی و 
حمایت از آن زمانی تحقق می یابد که مصرف کننده ای هم برای آن وجود 

داشته باشد و خواسته های به حق وی برآورده شود.
وی گفت: تولیدکنندگان باید وزن واقعی محصول خود را روی آن درج 
کنند و خلف این موضوع  تخلفی بزرگ است و به هیچ وجه نباید کیفیت 
محصول کاهش یابد و یا درج وزن آن بدون اطاع به مشتری حذف شود.

کیفیت نامطلوب کاال هم کم فروشی به حساب می آید
عبداهلل رضیان عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: تعریف کم فروشی 
در ذهن ها ممکن است این باشد که کاالیی را کمتر از میزان واقعیش در 
اختی��ار مصرف کننده قرار دهیم، اما در حقیق��ت اگر از کیفیت محصول 
هم کم بگذاریم، کم فروش��ی به حس��اب می آید. در کشور یک استاندارد 

مشخصی از کیفیت وجود دارد؛ در انواع لوازم صنعتی، کیفیت قابل قبولی 
باید وجود داشته باشد و اگر ما کیفیت را از حد استاندارد پایین تر بیاوریم 

کم فروشی محسوب می شود.
عض��و کمیس��یون صنایع مجل��س ادام��ه داد: نظ��ارت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در این موضوع باید بس��یار جدی باشد و سازمان حمایت 
مصر ف کنندگان که تیم های کنت��رل و نظارت دارند، هم در مورد کمیت 
کاال ه��ا، هم در مورد کیفیت آنه��ا باید این قضیه را به صورت جدی مورد 

توجه قرار دهند.
رضیان درخصوص راه حل جلوگیری از کم فروش��ی گفت: باید از طریق 
هماهنگی با مجلس و مجموعه دستگاه های نظارتی خصوصا وزارت صنعت، 

معدن و تجارت اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.
ب��ه گفته وی، می توان از ظرفیت  وزارت صمت و همچنین بخش��ی از 
وزارت کشاورزی که مسئولیت نظارت بر تولید را دارند، برای پیشگیری از 

کم فروشی استفاده کرد.
وی با انتقاد از کم فروشی برخی کارخانه ها در ماه های اخیر افزود: وزارت 
صنعت بای��د بر عملکرد کارخانه ها نظارت کند. این کم فروش��ی ها در اثر 
س��هل انگاری سازمان های تعزیراتی اس��ت چراکه در نبود نظارت و دقت، 

برخی سودجویان از فرصت سوء استفاده می کنند.
رضیان گفت: زمانی که کم فروشی در چرخه بازار و زنجیره تولید نهادینه 
می شود، برخورد و ساماندهی وضع موجود بسیار سخت و در برخی موارد 
غیرممکن است. تولیدکنندگان باید بدانند سامانه نظارتی قوی وجود دارد 

که در صورت بروز هرگونه تخلف به شدت با آن  برخورد می کند.

کم فروشی برخی تولیدکنندگان تایید شد

 چرا وزارت صنعت بر عملکرد کارخانه ها نظارت ندارد؟

اطاعیه بانک مرکزی و س��خنان رئیس دفتر رئیس جمهور درخصوص 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات نش��ان می دهد که دولت در اجرای این 
قانون براس��اس بخشنامه مذکور جدی اس��ت و این احتمال می رود که 
در صورت عدم توجه صادرکنندگان به این موضوع، خدمات و تسهیات 

دولتی به آنها قطع شود.
ب��ه گزارش ایس��نا، پس از آنکه مهلت س��ه ماهه بان��ک مرکزی برای 
صادرکنندگان درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به پایان رسید، 
این بانک با صدور اطاعیه ای از صادرکنندگانی که وضعیت خود را تعیین 
تکلیف نکرده اند، درخواس��ت کرد که هرچه زودتر نس��بت به رفع تعهد 

ارزی خود اقدام کنند.
بانک مرکزی در آخرین دس��تورالعمل خود درخصوص بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات، نحوه بازگردانی ارز به چرخه  اقتصادی کش��ور و رفع 
تعهد ارزی را از طریق یک یا ترکیبی از چند روش از پنج روش اعامی 
مجاز دانس��ت که براس��اس آن این پنج روش عبارتند از واردات خود در 
مقابل صادرات خود،   واردات اش��خاص ثالث در مقابل صادرات، پرداخت 
اقساط بدهی ارزی تسهیات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود، فروش 

ارز به بانک ها و صرافی های مجاز و سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها.
در این بین صادرکنندگان کاالهای پتروشیمی، فرآورده های پایه نفتی، 
میعان��ات گازی و کانی های فلزی صرفا با تأیید مقام عالی وزارتخانه های 

ذی ربط مجاز به استفاده از دو مورد نخست خواهند بود.
اما یکی از نکات این دستورالعمل بندی از آن است که ارائه خدمات و 
تسهیات به صادرکنندگان توسط تمام دستگاه های اجرایی را منوط به 

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان دانسته است که از مصادیق آن ایجاد مسیر 
سبز و فعاالن مجاز اقتصادی توسط گمرک ایران، تمدید کارت بازرگانی 
و جوایز مش��وق های صادراتی، اعتبارس��نجی و رتبه بندی توسط وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت و معافیت های مالیاتی توس��ط وزارت اقتصاد 
عنوان شده اس��ت. این بند از این دستورالعمل حاکی از آن است که در 
صورتی که صادرکنندگان نس��بت به رف��ع تعهد ارزی خود اقدام نکنند، 

ممکن است از این خدمات محروم شوند.
در اطاعی��ه اخیر بانک مرکزی هم از صادرکنندگان خواسته ش��ده با 
توجه به پایان مهلت س��ه ماهه برای رفع تعهد ارزی، نس��بت به این امر 
اقدام کنند و در غیر این صورت بانک مرکزی می تواند از طریق قانونی با 

متخلفان برخورد کند.
اما صحبت های روز گذش��ته محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور 
تندتر از گذش��ته مطرح شده و به نوعی به صادرکنندگان درباره برخورد 

قانونی با متخلفان هشدار جدی داده است.
وی با اشاره به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی 
کشور و اهتمام دولت در این راستا، گفت: برخی از صادرکنندگان تصور 
می کنند دولت از آنچه اعام کرده عقب نش��ینی می کند، در حالی که با 
تصمیمات اتخاذشده می توان با صادرکنندگانی که به مقررات اعام شده 

عمل نمی کنند، برخورد قانونی انجام داد.
واعظ��ی تاکید کرد: سیاس��ت دولت مبتنی بر امنیتی کردن مس��ائل 
اقتصادی کش��ور نیس��ت، اما آنچه اهمیت دارد این است که در شرایط 
کنونی بای��د ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتص��اد بازگردد تا بتوانیم 

پاسخگوی نیازهای کشور باشیم. رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه 
امروز همه باید احس��اس مس��ئولیت کرده و به دولت و بالندگی اقتصاد 
کش��ور کمک کنند، افزود: بانک مرکزی و س��ایر بانک های عامل کشور 
در ش��رایط جنگ اقتصادی آمریکا بای��د برای تامین نقدینگی مورد نیاز 
ب��رای وارد کردن مواد اولی��ه واحدهای تولیدی به کمک تولیدکنندگان 
کش��ور بیایند و تس��هیات الزم را ارائه دهند و این موضوعی اس��ت که 

رئیس جمهور با جدیت آن را دنبال می کند.
اما دو روز پیش، جلس��ه ای بین بانک مرکزی و هیات رئیسه و اعضای 
اتاق های بازرگانی برگزار ش��د که به نظر می رسد اتفاقات مثبتی در این 

جلسه افتاده باشد.
در پی این جلس��ه، ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران 
روز گذش��ته با انتش��ار اطاعی��ه ای ضمن تعهد به پیگیری مش��کات 
صادرکنن��دگان در چارچ��وب مناف��ع ملی اقتص��اد کش��ور، از تمامی 
صادرکنندگان اکیداٌ درخواست کرده تا نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتی 

خود در سامانه نیما به صورت منظم و مستمر اقدام کنند.
در این اطاعیه تاکید شده: »هر صادرکننده ای بسته به نوع ارز، ماهیت 
کاالی صادراتی، مقصد صادرات، میزان صادرات و هزینه تمام شده کاالی 
خود، نسبت به نرخ گذاری ارز حاصله مختار و صالح است و اتاق ایران امید 
دارد تا با همکاری بانک مرکزی، نگرانی های پیش روی تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان مرتفع ش��ود و آنها بتوانند بیش از پیش، با امید و اعتماد 
از عهده وظیفه تاریخی خود در بیش��ینه کردن درآمدهای ارزی کش��ور 

برآیند.«

شرکت س��وخوی روس��یه در مورد فروش هواپیماهای این شرکت به 
ایران اعام کرد »زود است به خاطر عدم دریافت هواپیماها توسط ایران 
تاسف بخوریم. ما هنوز پاسخی از طرف آمریکا در مورد تأیید این قرارداد 

دریافت نکرده ایم، چه مثبت چه منفی.«
به گزارش تس��نیم، تهران احتماال س��وپرجت های سوخوی روسیه را 
برای تقویت ناوگان هوایی فرس��وده اش به خاطر محدودیت های تجاری 

آمریکا دریافت نمی کند .
این جت ها بیش از آنچه مجاز اس��ت، قطعات س��اخت آمریکا دارند و 

نمی توانند بدون مجوز واشنگتن صادر شوند .
روس��یه و ایران قبًا قراردادی برای تحویل ۴۰ هواپیمای مس��افربری 
جدید از جدیدترین مدل س��وپرجت سوخوی ۱۰۰ برای دو خط هوایی 
ایران ایر و آس��مان امضا کرده بودند. انتظار می رود ارزش این قرارداد ۲ 
میلیارد دالر باش��د. قراردادی نیز برای خری��د ۱۰۰ هواپیمای دیگر در 

حال بررسی بود .

مقصود اس��عدی س��امانی، دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی ایران 
گفت: »به نظر می رسد به خاطر نداشتن مجوز دفتر کنترل سرمایه های 
خارجی خزانه داری آمریکا، دریافت این هواپیماها فعا ممکن نیست« .او 
در مورد خرید  هواپیما برای ایران ایرتورز، بخشی از شرکت هوایی ایران 
ایر صحبت کرد ولی اشاره ای به خطوط هوایی آسمان که ۲۰ هواپیمای 

دیگر از روسیه سفارش داده بودند نکرد .
مشکل اینجاس��ت که بیش از ۱۰درصد قطعات این هواپیماها ساخت 

آمریکا هستند یعنی نیاز به مجوز واشنگتن دارند. 
ش��رکت سوخو اعام کرد: »زود است به خاطر عدم دریافت هواپیماها 
توس��ط ایران تاس��ف بخوریم. ما هنوز پاس��خی از طرف آمریکا در مورد 

تأیید این قرارداد دریافت نکرده ایم، چه مثبت چه منفی.« 
این تولیدکننده روس��ی قب��ا قول داده بود تع��داد قطعات آمریکایی 
این هواپیماها را کم کند. در مارس ۲۰۱۸ الکس��اندر رابتس��وف، رئیس 
هواپیمایی س��وخو گفت که این ش��رکت س��عی می کند تولیدکنندگان 

خارجی و داخلی برای س��اخت قطعات سوپرجت های جدید سوخو پیدا 
کند . ایران مدت هاست به خاطر دهه ها تحریم توسط کشورهای اروپایی، 
درگیر کمبود هواپیماهای مدرن اس��ت. این شرایط پس از امضای توافق 
اتمی برجام در ۲۰۱۵ تس��هیل ش��د و ایران اجازه پیدا کرد هواپیماهای 

جدیدی از غول های صنعتی دنیا مثل ایرباس و بوئینگ سفارش دهد .
ول��ی پس از بی��رون رفتن آمری��کا از  قرارداد برج��ام و اعمال دوباره 
تحریم ها، قراردادهای خرید هواپیما متوقف شدند. پیش از لغو مجوزهای 
فروش آمریکا، ش��رکت های ایرانی تنها ۱۶ هواپیما از ۲۰۰ هواپیمایی را 
که س��فارش داده بودند دریافت کردند؛ ۳تا از ایرباس و ۱۳ تا از شرکت 

فرانسوی ایتالیایی ای تی آر .
ته��ران با تاخیر در مدرن ک��ردن ناوگانش، به مس��کو روی آورد. ماه 
گذش��ته علی عابدزاده، رئیس س��ازمان هواپیمایی ای��ران گفت که بازار 
بزرگ ایران نیازمند ۵۰۰ هواپیما اس��ت و سوپرجت های سوخو یکی از 

گزینه ها برای پرکردن این کمبود هستند .

تسهیالت صادرکنندگان متخلف قطع می شود؟

شرکت سوخو: فروش هواپیما به ایران هنوز منتفی نشده است

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

صنعت قطعه سازی در آستانه ورشکستگی
صنعت قطعه سازی کشور مدت هاست که حال و روز خوبی ندارد 
و اخیرا تا آس��تانه ورشکستگی پیش رفته است. فعاالن این حوزه 
معتقدند اگر مس��ئوالن دولتی فکری به ح��ال این صنعت نکنند 
این صنعت قطعا نابود خواهد شد و امیدوارند که با افزایش قیمت 

خودرو چرخش نقدینگی برای قطعه سازان مفید واقع شود.
ب��ه گ��زارش پدال نیوز به نق��ل از خ��ودروکار، صنعت خودرو و 
قطعه س��ازی  ماه ها اس��ت که وضعیت مطلوبی ندارن��د و بارها بر 
این موضوع از زبان مس��ئولین و نمایندگان مختلف ش��نیده شده 
که باید از این دو صنعت حمایت کرد چراکه در ش��رایط حس��اس 
کنونی نباید این صنعت بیش از این دچار چالش ش��ود. از س��ویی 
عنوان می ش��ود که دولت باید با حاشیه سازان در صنعت خودرو و 
قطعه سازی کشور برخورد کند و مانع از ایجاد مشکات جدید در 
این صنایع شود، اما آنچه امروز شاهد آن هستیم این است که تنها 
ای��ن نکات به زبان می آی��د و به عمل هیچ کاری صورت نمی گیرد 
و یا اگر انجام می ش��ود چون مس��کن و مرهم��ی مقطعی بر درد 

تولیدکنندگان داخلی گذاشته می شود.
 صنعت قطعه سازی این روزها به نظر مهجورتر از صنعت خودرو 
پی��ش می رود و به گفته فعالین حوزه کم کم نفس های این صنعت 

رو به شماره افتاده است. 
 آرش محبی ن��ژاد، دبی��ر انجم��ن صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان کشور نیز با تاکید چندباره چند روز پیش عنوان کرده 
است اکنون مش��کل اصلی قطعه سازان ترخیص قطعات از گمرک 
نیس��ت، بلکه کمبود نقدینگ��ی، ابهام در قیمت ف��روش قطعات، 
تاخیر در تامین مواد اولیه و افت ش��مارگان تولید )تیراژ( اس��ت. 
او همچنین بیان کرده اس��ت در صنعت خودروسازی و به تبع آن 
قطعه سازی سیاست گذاری متمرکزی و صدای واحدی وجود ندارد 

و فعاالن این صنعت منتظر اقدام عملی مسئوالن هستند. 
از س��ویی روح اهلل بابایی صال��ح، نماینده مردم قزوین در مجلس 
شورای اسامی با اشاره به این موضوع که نباید بر سر شرکت های 
تولید قطعه س��نگ اندازی ش��ود، تصریح کرده اس��ت انحصار در 
صنعت خودرو و تامین قطعه عاوه بر نابودی صنعت قطعه س��ازی 
و خودروس��ازی موجب به وجود آمدن معضات اجتماعی ناشی از 
بیکاری جوانان و تعدیل نیروی این ش��رکت بزرگ کشور که نقش 

بسزایی در اشتغال زایی و رونق اقتصاد دارد، می  شود. 
در همی��ن رابطه بهرام ش��هریاری، کارش��ناس صنعت خودرو و 
قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار می گوید: »صنعت 
خودرو و قطعه س��ازی با چند مشکل  عمده رو به رو است. یکی از 
مش��کات این است که تعدد منابع زیاد است و این سبب می شود 
که همه آنها  زیر تیراژ واقعی خود تولید کنند. نکته دوم آن است 
که تعداد زیادی قطعه س��ازنما وارد این مجموعه ش��ده اس��ت که 
بیشتر آنها تجار هستند و بیشتر از تولید در معامله قطعات حضور 
دارند و  متاس��فانه روز به روز هم بر تعداد آنها افزوده می ش��ود تا 
جایی که در نمایشگاه صنعت قطعه سازی که حضور پیدا می کنید 

تعداد زیادی تاجر و تعداد کمی تولیدکننده می بینید.« 
 او ادام��ه می ده��د:» مش��کل دیگری که وجود دارد فس��اد 
است. فس��اد عجیبی در این صنعت  و ش��رکت هایی که طرف 
قرارداد آنها هس��تند ایجاد شده است. نکته مهم دیگری هم که 
وجود دارد این اس��ت که برخی از قطعه س��ازان بزرگ با افتخار 
می گویند که ما سیاس��ت تعیین می کنیم و کارش��ناس عوض 
می کنی��م و غیره و به راحتی به ش��کلی در حال راندن اس��ب 
خودش��ان هس��تند و حرف خود را در این صنعت به کرس��ی 
می نشانند.آنها به بسیاری از قطعه سازان اجازه ورود نمی دهند و 
خیلی از قطعه سازان را از میدان خارج کرده اند و یا وارد قطعات 
دیگری شده اند و قطعات آنها را هم از آن خود کردند. این اتفاق 
در حالی رخ می دهد  که در آن مقطع قطعه را از خارج کش��ور 
وارد می کردند. قطعا اخباری از این دست مشکات را شنیده اید 
و بخش دیگری نیز پنهان باقی مانده است که امیدواریم روزی 

آشکار شود.« 
 

 هزینه سرسام آور
مالیات نقل و انتقال خودرو

هنوز مردم از بار تورم افسارگسیخته ناشی از افزایش قیمت طا 
و ارز و نیز گرانی مایحتاج روزانه و کاالهای اساس��ی کمر راس��ت 
نکرده اند که س��ازمان امور مالیاتی با اعام ارزش معاماتی جدید 
برای خودروها و افزایش بس��یار زی��اد در قیمت خودروها به نیت 
وصول مالیات بیش��تر باعث ش��د که به تبع ای��ن افزایش قیمت، 
مالیات نقل و انتقال و حق الثبت وصولی دفاتر اس��ناد رسمی بابت 
ثبت رس��می اسناد خودروها به نحو چش��مگیری افزایش یافته و 
فش��ار دیگری بر مردم تحمیل شود. چنانکه مردم تصور می نمایند 
دفاتر اسناد رسمی به یک باره هزینه های خویش را افزایش دادند، 
در حال��ی  که ریالی از ای��ن مالیات ها و حق الثبت ب��ه دفاتر تعلق 
نگرفت��ه و تم��ام و کمال به حس��اب دولت و س��ازمان ثبت واریز 

می شوند.
همگان آگاهی دارند که برابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات 
رانندگی، خریدار و فروشنده خودرو مکلف هستند پس از تعویض 
پاک نس��بت به تنظیم سند رس��می در دفاتر اسناد رسمی اقدام 
نماین��د و این دفاتر نیز مکلف به اخذ و واریز مالیات نقل و انتقال 

وحق الثبت به حساب های مربوطه)قبل از تنظیم سند( هستند.
با توجه به الزامات قانونی برش��مرده ش��ده مبنی بر تنظیم سند 
رسمی، اعام ارزش معاماتی خودرو )آن هم قیمت های فوق العاده 
زی��اد( در این وضعی��ت اقتصادی که واقعا تحمل آن برای اقش��ار 

مختلف جامعه بسیار دشوار است چه توجیهی دارد؟
اینکه دولت نیز در این ش��رایط اقتص��ادی  فقط و فقط به فکر 
افزایش درآمد خود باشد و وضعیت مردم را در نظر نگیرد نه شرط 

عقل است و نه شرط انصاف.
لذا شایس��ته اس��ت س��ازمان امور مالیاتی ضمن بازنگری ارزش 
معاماتی خودروها،  نسبت به اعام مبالغ منطقی و متعادل اقدام 
کند تا در ش��رایط کنونی، فش��ار اقتصادی بر مردم مضاعف نشده 
و بتوانند با هزینه ای منصفانه نس��بت به تکلیف قانونی خود مبنی 
بر تنظیم سند رس��می در دفاتر اسناد رسمی جهت امنیت خاطر  

خود و ارتقای شاخص سامت قضایی جامعه اقدام کنند.

اعمال تحریم های اقتصادی چه در زمان ریاس��ت جمهوری باراک اوباما 
و چه دونالد ترامپ ش��رایط نامطلوبی را بر صنعت خودروی ایران تحمیل 
کرد، شرایطی همچون افت تولید، کاهش کیفیت و از همه مهم تر افزایش 
ضرر و زیان ناشی از صعود هزینه های تولید، که خودروسازی کشور را در 
تحریم ه��ای اولیه و ثانویه متاثر از خود کرده اس��ت. در تحریم های اولیه 
هس��ته ای اگرچه صنعت خودرو در اولویت تحریم ه��ای دولت اوباما قرار 
نداش��ت با این حال با ش��روع تحریم ها و همراه ب��ا آن افزایش نرخ ارز و 
محدودیت های بانکی، روند نزولی در کیفیت و کمیت خودروهای تولیدی 

پدید آمد.
 در تحریم های اولیه همچنین بس��یاری از شرکای خودروسازی کشور 
در انتظار تحریم صنعت خودرو از س��وی ایاالت متحده آمریکا نش��دند و 
از همان روزهای ش��روع تحریم ها در تصمیمی خودخواسته ایران را ترک 
کردند. در این تصمیم اما دولت های شرکای ایرانی همچون فرانسه، نقش 
مهمی در خروج این شرکت ها از بازار ایران داشتند و آنها را تشویق به ترک 
بازار خودروی کشورمان می کردند. حال آنکه در تحریم های ثانویه صنعت 

خودرو در اولویت سیاست های تحریمی دونالد ترامپ قرار گرفت و همین 
امر منجر به روند سریع خروج شرکای خارجی از کشور شد با این تفاوت 
که دولت ها دیگر مش��وق این ش��رکت ها برای ترک ایران نبودند حتی به 
دنبال پیدا کردن مسیری برای ادامه همکاری با خودروسازان ایرانی بودند.

آنچه مشخص است تحریم های دو دولت آمریکا اگرچه تفاوت هایی از نظر 
زمانی و ش��کل اجرا داشته است اما هر دو منجر به افول صنعت خودروی 

کشور شده است. 
 با این حال برخی، خودروسازان چینی را منجی صنعت خودروی کشور 
در تحریم های اولیه می خوانند و اینکه تولید کنندگان این کش��ور اگرچه 
از فرصت خروج ش��رکای اروپایی خودروس��ازی ایران استفاده کردند، اما 
نتوانستند جا پای آنها بگذارند.خودروسازان چینی در سال های تحریم های 
اولیه هس��ته ای و بعد از لغو تحریم ها حضور خود را در ایران گس��ترده تر 
کردند و توانس��تند برخی از کمبودهای تولی��دات داخلی را جبران کنند. 
در این سال ها شرایط به گونه ای پیش رفت که حتی دو خودروساز بزرگ 
کشور نیز میزبان برخی از محصوالت چینی در خطوط تولیدی خود شدند. 

س��ال های ۹۰ تا ۹۲ را می توان س��ال های طایی خودروس��ازی چین در 
ای��ران خواند حال آنکه در تحریم های کنونی باز هم ش��اهد تغییراتی در 
عملکرد خودروس��ازان این کشور هس��تیم. آنچه مشخص است هم اکنون 
خودروس��ازی چین نیز از بازار ایران رویگردان شده و به دلیل فشار دولت 
آمریکا به خصوص بر س��ر مب��ادالت پولی برخی از ش��رکت ها از فعالیت 
در ای��ران انصراف داده اند. بر این اس��اس پی��ش از این تصور بر آن بود که 
خودروسازی های کشورمان به دلیل اینکه تجربه تحریم های اولیه هسته ای 
را پشت سر گذاشته، می تواند در تحریم های کنونی با درایت بیشتری اداره 
شود و این صنعت دیگر روزهای تلخ سال های ۹۲-۹۱ را نخواهد دید این 
در شرایطی است که نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه با آغازین روزهای تحریم 
این صنعت دچار بحران شد؛ بحرانی که این روزها گفته می شود سال آینده 
به نهایت خود خواهد رسید و حتی ممکن است تولید متوقف بماند. آنچه 
مش��خص است خودروسازان کشورمان نتوانستند چندان از فرصت برجام 
برای بازسازی این صنعت بهره بگیرند و با بازگشت تحریم ها بار دیگر این 

صنعت با بحران مواجه شد. 

بررسی میزان تاثیرپذیری خودروسازان داخلی از تحریم های اولیه و ثانویه هسته ای

فروش در حاش��یه بازار و الزام خودروسازان به رعایت استانداردهای 
هشتاد وپنج گانه موضوعاتی است که این روزها چالش برانگیز است لذا 
طی گفت وگو با عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت به بررس��ی 

این موضوعات پرداختیم.
ج��واد مرزب��ان در گفت وگ��و با خبرن��گار خبرخ��ودرو، درخصوص 
تغیی��ر نحوه قیمت گ��ذاری خودرو اظه��ار داش��ت: در تعیین قیمت 
خ��ودرو باید به این نکته توجه داش��ت که برخ��ی از خودروها مربوط 
به تعهدات گذش��ته خودروس��ازان اس��ت که حتی در صورت ضرر و 
زیان می بایس��ت خودروس��ازان برای حفظ اعتبار و وجهه شرکت ها با 
ش��رایط گذش��ته و مبنی بر قراردادها قیمت ها را محاس��به کنند، اما 
درخصوص تولیدات جدید چنانچه خودروس��ازان برنامه قیمتی جدید 
داشته باشند می بایست با توجه به افزایش هزینه های تولید شرایط را 
ب��ه گونه ای فراهم کنند تا عاوه بر جلوگیری از زیان بینی ش��رکت ها، 
هزینه تمام ش��ده تولید کاهش یابد و مشتریان  هزینه های سربار تولید 

و سوء مدیریت را پرداخت نکنند.
وی در ادام��ه اف��زود: مدیریت ه��ای کنونی خودروس��ازی محصول 
س��الیان س��ال عدم توجه به امکانات داخلی اس��ت و وابستگی بیش 
از حد به خارج اس��ت در حالی که ق��ادر بودند با تکیه بر دانش و توان 

مهندسان داخلی شرایط را به گونه ای متفاوت رقم بزنند.

این عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت اذعان داش��ت: پس از 
تواف��ق برجام و ثابت ماندن نرخ ارز توجه مدیران ش��رکت های بزرگ 
خودروساز به خارج از کشور معطوف شد و با به صرفه دانستن واردات 
نس��بت به تولی��د مانند یک بنگاه اقتصادی عمل کردند لذا مش��خص 
نبودن راهب��ردی خاص برای صنعت خودرو و ع��دم مدیریت صحیح 
در این حوزه باعث وابس��تگی زیاد به خارج و در پی آن متاثر شدن از 
نوسانات نرخ ارز شده است. وی با اشاره به عدم آینده نگری مدیران دو 
ش��رکت بزرگ خودروساز برای رویارویی با بحران های احتمالی گفت: 
مدیران خودروس��ازی استراتژی خاصی برای مواجهه با شرایط بحرانی 
مانند تحریم و یا افزایش نرخ ارز ندارند لذا معضات خودروس��ازی را 
به صورت ریش��ه ای مرتفع نمی س��ازند و اگر احیانا تحریم ها کنار رود 

مجددا به واردات قطعه روی خواهند آورد.
جواد مرزبان خاطرنش��ان کرد: باید مدیران ب��ا اصاح دیدگا ه ها، به 
خودرو مانند کاالیی اس��تراتژیک نگاه کنند و س��عی کنند با تکیه بر 
ت��وان داخل از خارج بی نیاز ش��ده و در تولی��د برخی از محصوالت به 

خودکفایی برسیم و تنها تعداد محدودی وارد کنیم.
وی گفت: متاس��فانه درخصوص قطعات کلیدی و مهم خودروهایی 
که ۷۰درصد داخلی سازی ش��ده اند به خارج وابسته ایم و امروز که در 
ش��رایط تحریم قرار گرفته ایم مشخص شد بس��یاری از قطعاتی که با 

برند قطعه س��ازان داخلی فروخته می شد وارداتی بودند و شرکت های 
قطعه س��از پ��س از واردات ب��ا لیبل ایران��ی آن قطع��ات را به فروش 
می رس��اندند. مرزب��ان درخصوص همکاری صنعت خ��ودروی ایران با 
چین گفت: مطمئنا کش��ور چین مانند هر کشور خارجی در پی منافع 
خود اس��ت لذا ابتدا با کاالی ارزان و بی کیفیت وارد می شود و پس از 
مدت��ی با افزای��ش کیفیت کاالی خود را ب��ا ۷۰درصد قیمت کاالهای 

اروپایی عرضه می کند.
وی درخص��وص رعایت اس��تانداردهای هش��تاد وپنج گانه نیز گفت: 
متاس��فانه ما در اج��رای قوانین کامل ضعیف عم��ل می کنیم و حتی 
با وجود اس��تانداردهایی قوی ت��ر از اروپا به دلیل ضعف در اجرا و عدم 
نظارت دقیق و موش��کافانه ش��اهد ارتقای کیفیت محصوالت و از رده 

خارج کردن برخی محصوالت بی کیفیت نیستیم.
وی گفت: می بایست به جای افزایش استانداردها، نظارت ها دقیق تر 
شود زیرا عدم نظارت کافی بر ادعای قطعه سازان و خودروسازان باعث 
ش��ده محصوالت شان در ظاهر با مهر اس��تاندارد فروخته شود، اما در 
واقع محصوالتی بی کیفیت به دست مصرف کننده می رسد، لذا موسسه 
اس��تاندارد باید با افزایش تعداد کارشناسان س��الم در سطح کشور بر 
اجرای دقیق اس��تانداردها نظارت داشته باشد تا شاهد ارتقای کیفیت 

خودروها باشیم.

س��خنگوی انجم��ن صنعت تایر ب��ا اعام اینکه حدود یک س��وم از 
نی��از تایر کش��ور از محل واردات تامین می ش��ود، گف��ت نگران ورود 

الستیک های فاقد استاندارد خارجی در بازار هستیم.
به گزارش خودروتک، مصطفی تنها با اش��اره به اینکه همه تایرهای 
وارداتی مش��مول اس��تاندارد اجباری هس��تند، اظهار داشت: سازمان 
اس��تاندارد متولی بررسی استاندارد تایرهای وارداتی است، اما مشکلی 

اینجاست که امکانات تست تایر در سازمان استاندارد محدود است.
وی با بیان اینکه به دلیل زمان بر بودن تست تایرها سازمان استاندارد 

بررس��ی این موضوع را به چند آزمایشگاه خصوصی به عنوان بازوهای 
کمکی سپرده اس��ت، افزود: این آزمایشگاه ها به نمایندگی از سازمان 
استاندارد مسئول بررسی میزان استاندارد تایرها و صدور گواهینامه ها 
هستند، که متاس��فانه در این رابطه شنیده ام برخی سهل انگاری ها در 

این آزمایشگاه ها در نمونه برداری و تست الستیک ها انجام می شود.
س��خنگوی انجمن الس��تیک تصریح کرد: حدود یک س��وم از نیاز 
تایر کش��ور از محل واردات تامین می ش��ود که نظارت بر اس��تاندارد 

الستیک های وارداتی یک امر ضروری است.

تنها درخصوص قیمت تایرهای وارداتی نیز گفت: در بخش تایرهای 
ب��اری و اتوبوس که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا کرده نظارت الزم 
بر قیمت ها انجام می ش��ود، اما متاس��فانه در سطح بازار و واردات جزء 

نظارت کافی در قیمت تایرهای وارداتی اعمال نمی شود.
ب��ه نحوی که اگر نگرانی در کمبود تایر در بازار به وجود آید قیمت 
آنها توسط فروشندگان رشد قابل توجهی پیدا می کند. به عنوان نمونه 
تابس��تان سال گذشته قیمت تایرهای وارداتی تا سه برابر افزایش پیدا 

کرد که این موضوع امروز تا حدودی مدیریت شده است.

معضالت صنعت خودروی کشور به صورت ریشه ای مرتفع نمی شود

نگرانی از واردات الستیک غیراستاندارد خودرو
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هفدهمین دوره جام ملت های آس��یا از ۵ ژانویه ۲۰۱۹ )۱۵ دی ماه 
۱۳۹۷( با دیدار تیم های امارات و بحرین آغاز شد. 

ب��ه گزارش روابط عمومی آس��یاتک، بیس��ت و چهار تی��م در جام 
ملت ه��ای آس��یا ۲۰۱۹ حض��ور 
داشته و تیم ملی فوتبال کشورمان 
در ای��ن رقابت ها با تیم های عراق، 
ویتنام و یمن در گروه D بازی ها 

قرار گرفته است. 
مناس��بت ش��رکت  ب��ه همین 
آسیاتک مسابقه جذاب پیش بینی 
بازی های آسیا۲۰۱۹ را برای کلیه 
عاقه مندان آسیاتکی تدارک دیده 

است.  
در ای��ن مس��ابقه عاقه من��دان 
می توانن��د ب��ا مراجعه ب��ه آدرس 
کلی��ک  و   www.asiatech.ir

روی اس��ایدر مس��ابقه نس��بت به تکمیل فرم ه��ای پیش بینی نتایج 
مسابقات اقدام کرده و امتیازات خود را باال ببرند.

نکته دیگر جذاب در مس��ابقه پیش بینی نتایج آس��یا ۲۰۱۹ شرکت 

آس��یاتک، توانایی پیش بینی سایر رویدادهای مسابقات همچون تعداد 
گل های زده، تعداد کارت های زرد و قرمز تیم ها و موارد مشابه است.

ام��کان پیش بینی، ثبت و اصاح نظرات درخصوص کلیه بازی ها در 
هر مرحله از مسابقات تا پیش از 
آغاز مسابقه وجود داشته و پس 
از آن صرفا برای مسابقات بعدی 

فعال می گردد. 
امتی��ازات  مجم��وع 
مس��ابقه  در  ش��رکت کنندگان 
در پای��ان مس��ابقات ب��ه عنوان 
ش��انس آنها تلقی ش��ده و پس 
از آن قرعه کش��ی بین نفراتی که 
بیش��ترین ش��انس را در حساب 
کارب��ری خود ذخی��ره کرده اند، 

انجام می پذیرد. 
براس��اس این گ��زارش پس از 
انجام قرعه کشی جوایز نفیسی همچون سه جایزه نقدی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریالی و  ۱۷س��رویس تلفن آس��یاتل با قابلیت جابه جایی کش��وری به 

نفرات برگزیده اهدا می گردد. 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه س��فرهای استانی 
خود برای افتتاح مرکز نوآوری دانش��گاه بیرجند به اس��تان خراسان 

جنوبی سفر کرد.
به گ��زارش پای��گاه اطاع رس��انی بنیاد 
ملی نخبگان، س��ورنا ستاری معاون علمی 
و فن��اوری رئیس جمهوری در راس هیاتی 
ب��رای بازدی��د از رون��د انج��ام پروژه ها و 
طرح های نوآورانه و فناورانه مراکز علمی و 
شرکت های دانش بنیان و استارتاپی صبح 

دیروز وارد استان خراسان جنوبی شد.
س��تاری در این س��فر ی��ک روزه پس از 
ورود به اس��تان خراس��ان جنوبی به شهر 
قائن سفر کرده و از شرکت های مستقر در 
مرکز رشد واحدهای فناوری قائن و شرکت 

دانش بنیان تروند زعفران بازدید می کند.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری 

پس از بازگش��ت از قائن به بیرجند، از ش��رکت های مستقر در پارک 
علم و فناوری خراس��ان جنوبی و ش��رکت کش��ت بافت خاوران نیز 

بازدید خواهد کرد.

س��تاری در این س��فر یک روزه، از ش��رکت دانش بنی��ان صنعتی 
س��ی مهر کویر ک��ه در زمینه تولی��د محص��والت UPVC فعالیت 
می کند و ش��رکت دانش بنی��ان بهبود صنعت بیرجن��د که در حوزه 
تولید ماش��ین آالت صنعتی فعال اس��ت، 

بازدید می کند.
افتتاح و بازدید از مرکز نوآوری دانشگاه 
بیرجند از دیگر برنامه های ستاری در این 
س��فر اس��ت. همچنین دیدار با نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه اس��تان نیز از دیگر 
برنامه ه��ای مع��اون علمی در این س��فر 

استانی خواهد بود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
در نشس��ت ش��ورای اداری اس��تان ک��ه 
ب��ا حض��ور فن��اوران، نخبگان، اس��اتید 
دانش��گاه ها و مسئولین اس��تانی شرکت 
می کند تا از نزدیک با مش��کات و موانع 
موجود بر س��ر راه توسعه علم و فناوری استان خراسان جنوبی آشنا 
شده و برای پیشبرد سریع تر و بهتر اهداف و برنامه های جاری در این 

حوزه اقدامات الزم در نظر گرفته شود.

مرکز نوآوری دانشگاه بیرجند افتتاح می شودهفدهمین دوره جام ملت های آسیا با 3+17 جایزه جذاب آسیاتکی

با نگاهی به مدیران برتر که تاثیر بس��زایی را در ش��رکت خود دارند، ممکن 
است این تصور در شما شکل گیرد که آنها کار سختی را انجام نمی دهند. این 
امر در حالی اس��ت که واقعیت کاما متفاوت بوده و آنها اقدامات س��ختی را 
برای رسیدن به این سطح انجام می دهند. بدون شک هر فردی تمایل دارد تا 
به مدیری موثر و کارآمد در ش��رکت خود تبدیل شود. در این رابطه آگاهی از 
اقدامات آنها می تواند کاما کارساز باشد. در همین راستا و در ادامه به بررسی 
شش اقدامی که در برنامه روزانه مدیران موفق می توان یافت و به عادت رفتاری 

آنها تبدیل شده است، خواهیم پرداخت. 
1-تعیین اهداف

رهبری به مانند هدایت یک کشتی است. شما نمی توانید سکان را تنها برای 
برخی از روزها در دس��ت نگه داش��ته و باقی اوقات آن را رها سازید. به همین 

خاطر الزم است تا قبل از حضور 
در شرکت به خوبی اهداف روزانه 
خود و افراد تیم را مشخص کرده 
باش��ید. این امر که اقدامات شما 
هدف مش��خصی را داشته باشد، 
باعث خواهد ش��د تا از هدر رفتن 
وقت به ش��کلی وی��ژه جلوگیری 
ش��ود. در این رابطه توجه داشته 
باشید که این امر که ساعت کاری 
مشخصی را تعیین نکنید و اجازه 
دهید تا افراد ب��ا تمام کردن کار 
خود اقدام به ترک شرکت کنند، 
خ��ود از جمله عواملی اس��ت که 
باع��ث خواهد ش��د تا ب��ه کارها 
سرعت مناس��بی بخشیده شود. 
همچنین اهداف ش��ما باید کاما 
انعطاف پذیر باش��ند و برای مثال 
ممکن است ش��ما توقع روزانه ای 
را از یک کارمند داشته باشید، با 

ای��ن حال همواره این احتمال وجود دارد که ش��رایط ویژگ��ی ای رخ دهد. به 
همین خاطر نباید این اهداف را کاما مطلق تلقی کرد. در نهایت این امر که 
نظرات افراد را نیز در رابطه با برنامه خود جویا شوید، به بهبود این امر کمک 

خواهد نمود. 
2-تعیین حداقل یک نماینده 

از جمله تصورات کاما نادرس��ت افراد در رابطه با امر مدیریت این است که 
آنها تصور می کنند که مدیران باید کاما به خود متکی باشند و هیچ کاری را 
به سایر افراد محول نسازند. با این حال واقعیت این است که در پشت هر مدیر 
موفقی، یک تیم کاما حرفه-ای و مناسب قرار دارد. به همین خاطر الزم است 
تا شما همواره به دنبال افزایش توانایی ها و تجربه کارمندان خود باشید. در این 
رابطه این امر که هر ماه بهترین کارمند را به عنوان نماینده خود انتخاب و وی 
را در جریان بسیاری از کارها قرار دهید. در نهایت تیمی شکل خواهد گرفت 
که افراد بسیار تواناتر از یک کارمند معمولی خواهند بود. این امر خود از حجم 
کاری ش��ما خواهد کاست و فرصت انجام کارهای بیش تر را ایجاد خواهد کرد 

که بدون شک شرکت را در وضعیت بهتری قرار می  دهد. 
3-تشویق کارمندان 

این امر که یک کارمند کاما مقرراتی و سخت گیر باشید، بدون شک باعث 
می ش��ود تا ش��انس حضور بلندمدت شما به ش��دت کاهش یابد. با نگاهی به 
مدیران موفق به این نکته پی خواهید برد که آنها بزرگترین مش��وق تیم خود 
محس��وب شده و افراد را به س��مت جلو سوق می دهند. در این رابطه اسطوره 
کارآفرین��ی آقای والمارت عقیده دارد که علت میزان بزرگ ش��دن یک مدیر 
رابطه مستقیمی با میزان اعتماد به نفسی است که وی به کارمندن خود منتقل 
می کند. درواقع با در اختیار داشتن یک تیمی که به آن اعتماد کافی را دارید، 

نسبت به عملکرد آنها کاما شگفت زده خواهید شد. 
4-بررسی دقیق آمار

ش��ما باید نس��بت به وضعیت تیم خود به آگاهی کافی دست پیدا کنید و 
در این رابطه این امر که بدانید تیم ش��ما در حال حاضر در چه وضعیتی قرار 
دارد، خود از جمله معیارهای مهم در این رابطه محس��وب می شود. این امر به 
شما کمک خواهد کرد تا بتوانید 
روند ش��رکت را همواره در جهت 
مناس��بی قرار داده و مشکات را 
قبل از تبدیل ش��دن آنها به یک 
فاجعه، برط��رف کنی��د. در این 
رابطه توجه داشته باشید که تنها 
اطاع از آم��ار کافی نبوده و باید 
برای هر اتفاق جدید برنامه ای را 

وضع کنید. 
5-یادگیری مداوم 

همه م��ا این جمله مع��روف را 
ش��نیده ایم که دانش قدرت است. 
درواقع اگ��ر می خواهید تا جایگاه 
خود را حفظ و یا بهبود بخش��ید، 
بهترین راه این اس��ت که برنامه ای 
مداوم برای به روز رسانی و یا کسب 
دانش های جدید داشته باشید. در 
ای��ن رابطه این امر تنها مختص به 
مدیران ش��رکت نبوده و کارمندان 
نیز باید از چنین وضعیتی برخوردار باشند. به همین خاطر توصیه می شود تا مدیران 
همواره به دنبال راهکارهایی برای افزایش سطح دانش تیم خود باشند. این امر به 

خوبی شما و تیم شرکت را از روزمرگی خارج خواهد کرد.
6-تجزیه و تحلیل شکست ها 

یک مدیر موفق نگاهی کاما متفاوت نسبت به مقوله شکست دارد. درواقع 
وی این امر را نه تنها یک فاجعه تلقی نمی کند، بلکه آن را یک موقعیت برای 
افزایش س��طح ش��رکت می دانند. اگرچه پیروزی برای شما به معنای رسیدن 
ب��ه هدف مورد نظر خواهد بود، با این حال مزیت های این امر به همین نقطه 
محدود خواهد ش��د. با این حال شکست یک کاس درس واقعی است. با این 
حال الزم اس��ت تا شما برای بهره مندی از درس ها، اقدام به بررسی آن کنید. 
به همین خاطر توصیه می شود تا همواره یک کنفرانس را ترتیب داده و در آن 
از تمامی کارمندان دعوت به عمل آورید و در رابطه با شکست ها به گفت وگو 

بپردازید. بدون شک خروجی  این گونه نشست ها فوق العاده مفید خواهد بود. 
entrepreneur :منبع

 ،)iOS( تصمیم نت فلیکس برای حذف امکان پرداخت درون برنامه ای از اپلیکیشـن آی او اس
به معنای ضرر ساالنه  256میلیون دالری برای اپل است.

بـه گـزارش زومیت، در روزهـای اولیـه  آی او اس )iOS(، اپـل 3۰درصد از درآمـد حاصل از 
فروش تمام اپلیکیشـن ها را از آِن خود می کرد. توسـعه دهندگان نیز در پاسـخ به این مسئله، 
اپلیکیشـن های خود را بـه برنامه های مجانی تبدیـل می کردند و با دریافـت مبالغی به صورت 
درون برنامـه ای، درآمد کسـب می کردند. این اقداِم توسـعه دهندگان، اپل را بر آن داشـت که 

هرگونه پرداخت درون برنامه ای را ممنوع کند که از سیستم پرداخت اپل استفاده نمی کردند.
رقابت با ابزارهای اندرویدی و نیز درخواسـت اپلیکیشن ها از کاربران برای پرداخت هزینه ها 
از طریـق وب سـایت های اختصاصی، اپل را وادار کرد سـهم دریافتی دائمـی اش را به 15درصد 
کاهش  دهد. با وجود این، همین میزان نیز برای سـرویس ها و اپلیکیشن های پرطرفداری مانند 
اسـپاتیفای و نت فلیکس به منزله  میلیون ها دالر است. همین مسئله باعث  شده این سرویس ها 
به تدریج اسـتفاده از سیستم پرداخت درون برنامه ای اپل را کنار بگذارند و از کاربران بخواهند 

ازطریق وب سایت های اختصاصی خود هزینه های الزم را پرداخت کنند.
پس از سـرویس ویدئویی آمازون و اسـپاتیفای، اخباری منتشـر شـدند که به پشـت پا زدن 
نت فلیکس به سیسـتم پرداخت اپل اشـاره می کردند. اکنون، این سرویس استریم ویدئویی به 
کاربـران جدید اجازه نمی دهد پرداخت هـای درون برنامه ای را از طریق سیسـتم پرداخت اپل 

انجام دهند.
براساس تخمین ها، سال گذشته نت فلیکس مبلغی در حدود 256میلیارد دالر را برای استفاده 
از سیستم پرداخت اپل به جیب اهالی کوپرتینو سرازیر کرده است. باوجود این ، حتی در صورت 
از دسـت  دادن تعداد زیادی از کاربران، کنار گذاشـتن سیستم پرداخت اپل ممکن است از نظر 

مالی به نفع نت فلیکس باشد.
بایـد یادآوری کنیم که سـال گذشـته این سـرویس اسـتریم ویدئویی امـکان پرداخت های 
درون برنامه ای را از اپلیکیشن اندرویدی خود نیز حذف کرد. نکته  جالب این است حتی کاربران 
قدیمی که امکان پرداخت درون برنامه ای برای شان فراهم است، به تدریج در حال روی آوردن به 

پرداخت ازطریق وب سایت نت فلیکس هستند.
شـایان ذکر اسـت آمازون نیز امکان پرداخت هزینه  فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی را فقط 
ازطریق وب سـایتش فراهم می کند و کاربـران نمی توانند این هزینه ها را از طریق اپلیکیشـن 
 Kindle پرایم ویدئو پرداخت کنند. این مسـئله درباره  کتاب های خریده شده برای اپلیکیشن
Mobile نیـز صـدق می کند و کاربران آمـازون نمی توانند هزینه  کتاب ها را از طریق سیسـتم 

پرداخت اپل بپردازند.
افـزون  بـر ایـن، شـرکت Epic Games، سـازنده  بـازی Fortnite، بـرای پرداخت هـای 
درون برنامه ای از سیسـتم پرداخت گوگل اسـتفاده نمی کند. این مسئله به معنای ضرری بالغ بر 

5۰میلیون دالر برای سازنده  اندروید است.

6 اقدامی که در برنامه روزانه مدیران موفق می توان یافت

با حذف پرداخت درون برنامه ای نت فلیکس

اپل ساالنه ۲۵۶ میلیون دالر 
از دست می دهد

دریچــه

مع��اون پارک عل��م و فناوری اس��تان اردبی��ل گفت با هدف شناس��ایی و 
توانمندس��ازی ایده های برگزیده برای نخس��تین بار رویداد شتاب با محوریت 
کشاورزی و دستیابی به هوشمندسازی فرآیندهای این صنعت برگزار خواهد 
ش��د. وی به تش��ریح محورهای این همایش پرداخت و توضیح داد: توس��عه 
روش های نوآورانه و دانش بنیان در تولید محصوالت کش��اورزی و دس��تیابی 
به روش مناس��ب اتوماسیون و مکانیزاس��یون از جمله محورهای ایده پردازی 

در این رویداد است.
محس��ن دیندار توضیح داد: بازاریابی، بازارس��ازی، برندس��ازی محصوالت 
کشاورزی، ارتقای سطح علمی کشاورزان و شکل دهی در شبکه های تخصصی 

از دیگر برنامه های مدنظر همایش مذکور خواهد بود.

اولین رویداد شتاب اردبیل با محوریت 
صنعت کشاورزی برگزار می شود

به قلم: تیموتی سیکس نویسنده حوزه مدیریت، موفقیت و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی

سه شنبه
18 دی 1397

شماره 1237
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معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت در 
۹ ماهه امس��ال ۸۲ هزار فرصت ش��غلی برای مددجویان کمیته امداد 

در سطح کشور ایجاد شده است تا این افراد به خودکفایی برسند.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار اجتماع��ی ایرنا، 
حج��ت اهلل عبدالملکی در نشس��ت خبری 
افزود: ب��رای ایجاد این میزان اش��تغال در 
کشور هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان تسهیات 
در این مدت به اف��راد جویای کار پرداخت 

شده است.
وی تصری��ح کرد: این میزان تس��هیات 
قرض الحسنه از س��ه محل به کمیته امداد 
داده ش��ده اس��ت که از مح��ل تبصره ۱۶ 
قانون بودجه کش��ور ۹۵۵ میلیارد تومان، از 
صندوق امداد و والیت از محل منابع داخلی 
این نهاد ۲۵۵ میلیارد تومان، از محل قانون 
توسعه اش��تغال پایدار روس��تایی نیز ۱۰۰ 

میلیارد تومان تس��هیات به این نهاد برای ایجاد اش��تغال کمک شده 
است.

عبدالملک��ی تصریح ک��رد: مهمترین برنامه کمیت��ه امداد برای رفع 

محرومی��ت از مددجویان کمیته امداد اس��ت که ب��ه همین منظور از 
بدو تاسیس تا پایان سال ۱۳۹۶ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار طرح 

اقتصادی در کشور اجرا شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: ب��ه همین میزان 
طرح اش��تغال ب��رای افراد تحت پوش��ش 
کمیت��ه ام��داد و جوین��دگان کار فرصت 
ش��غلی ایجاد شده اس��ت و ۷۰۰ هزار نفر 
از آنه��ا به خودکفایی رس��یده اند که برای 
ای��ن تعداد در قالب طرح اقتصادی ۷ هزار 
میلیارد تومان تس��هیات پرداخت ش��ده 

است.
به گفت��ه عبدالملکی، این میزان فرصت 
ش��غلی و خودکفایی افراد تحت پوش��ش 
ساالنه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای 

ما صرفه جویی شده است.
عبدالملک��ی ادام��ه داد: اگ��ر پرس��یده 
ش��ود که چرا از هزار و ۵۰۰ ش��غل، ۷۰۰ هزار نفر آنها به خودکفایی 
رس��یده اند، معیار خودکفایی ما مشخص است اگر فردی درآمدش به 

حداقل قانون کار نرسد، از پوشش کمیته امداد خارج نمی شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان ش��رقی گفت باید به سمت 
کیفیت بخش��ی به آموزش ها در راس��تای اش��تغال زایی حرکت کنیم. به 
گزارش مهر، یعقوب نماینده در چهارمین نشس��ت رؤسای مراکز آموزش 

فنی و حرفه ای آذربایجان ش��رقی با اشاره به 
سیاست های سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کش��ور، خروجی محور بودن)کیفیت بخشی( 
آموزش ه��ای فن��ی و حرف��ه ای را از اهم این 
سیاس��ت ها عن��وان ک��رد و افزود: س��لیمان 
پاک سرش��ت، معاون وزیر و رئیس س��ازمان 
آم��وزش فن��ی و حرف��ه ای کش��ور نی��ز ب��ر 
خروجی محور بودن فعالیت های آموزشی فنی 
و حرفه ای در جامعه به خصوص در راس��تای 
اش��تغال تاکی��د دارن��د. یعق��وب نماینده در 
ادامه اظهار داش��ت: با توجه به اینکه سازمان 
آم��وزش فنی و حرفه ای کش��ور در راس��تای 
انج��ام رس��الت اصلی خ��ود که همان��ا ارائه 

آموزش های مورد نیاز بازارکار در راس��تای اش��تغال زایی است، همچنان 
ب��ا قوت هرچه تمام تر در بخش های دولتی و خصوصی فعالیت می کند و 
این در حالی اس��ت که در اکثر مواقع منجر به اش��تغال پنهان می شود و 

متاس��فانه این خروجی به جهت اینکه توسط مهارت آموز ایجاد می شود، 
به چش��م نمی آید و اش��تغال زایی محس��وب نمی ش��ود. وی در بخش��ی 
دیگر از س��خنان خود بر ل��زوم تقویت بخش خصوصی )آموزش��گاه های 
فن��ی و حرفه ای آزاد( با نگرش��ی صحیح و 
تخصصی ب��ا رویکرد توجه ب��ه آموزش های 
فنی و حرفه ای  بخش خصوصی، در اس��تان 
تاکید کرد. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
آذربایج��ان ش��رقی همچنی��ن درخصوص 
واگذاری ه��ا، درآمدزایی،  مباحث��ی چ��ون 
س��اماندهی نیروی انسانی، آموزش کارکنان 
،hse، ایمنی، حفاظت و بهداشت و برگزاری 
المپی��اد مل��ی مه��ارت با مش��ارکت بخش 
صنعت را ارائه کرد.  نماینده، از طرح تکاپو، 
تسهیات فراگیر و روستایی، مشاغل خانگی 
به عنوان سیاست های اشتغال کشور نام برد 
و اف��زود: با توج��ه ب��ه ورود تکنولوِژی های 
جدی��د، آموزش های فنی و حرفه ای نیز باید به س��مت حرفه ای ش��دن، 
تخصصی ش��دن و نو ش��دن حرکت کن��د و این موض��وع در طرح تکاپو 

)توسعه کسب و کارهای پررونق و با فراوانی باال( لحاظ شده است.

ضرورت کیفیت بخشی به آموزش ها در راستای اشتغال زایی82 هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد ایجاد شد

نوآوری باز رویکردی غیرمتمرکز و کاربردی  نسبت به مفهوم نوآوری 
اس��ت. این اصطاح به پارادیمی اشاره دارد که می گوید؛ شرکت هایی 
که به دنبال پیش��رفت فناوری های ش��ان هس��تند، می توانند و باید از 

ایده های داخلی و ایده های خارجی استفاده کنند.
به تازگی نوآوری ب��از به عنوان فرآیند ن��وآوری بر مبنای جریان های 
دانشی هدفمند در سراسر مرزهای سازمان تعریف می شود. امروزه مرز 
بین شرکت ها و محیط آنها نفوذپذیرتر شده   است . نوآوری ها به راحتی 
می توانند میان شرکت ها یا بین شرکت ها و مصرف کنندگان خاق در 
جریان باش��ند و اثراتی را در س��طح مصرف کننده، ش��رکت، صنعت و 

جامعه از خود به جای بگذارند.
در ای��ن مطل��ب می خواهیم 
نوآوری  رویک��رد  از  نمون��ه   ای 
ب��از را در هت��ل »پ��ارک این 
منچس��تر  در  رادیس��ون« 
انگلس��تان مورد بررس��ی قرار 

دهیم:
و  ب��از  ن��وآوری  رویک��رد 
موفقیت��ی ت��ازه در هتل پارک 

این رادیسون
موفقی��ت این هت��ل در ارائه 
ن��وع جدی��دی از خدم��ات به 
ارائه غذاهای  اتاق هایش است؛ 
محلی در طول روز با اس��تفاده 

از سیستم پرداخت پیشرفته
صنع��ت هتل��داری و مفهوم 

نوآوری:
صنع��ت هتل��داری هم مثل 
همه صنایع دیگر با چالش های 
گوناگون��ی روبه رو اس��ت. این 
صنعت برای ارتقای خدماتش، 
باش��د،  ن��وآوری داش��ته  باید 
مزیت رقابتی به دس��ت آورد و 
پیشرفت کند. بعضی هتل ها با 
اس��تفاده از فرآیند نوآوری باز 

نه تنها برای مشتریان بلکه برای کارکنان شان در همه سطوح، در حال 
انجام اقدامات نوآورانه هستند.

پلتفرم نوآوری باز:
هتل پارک این رادیس��ون در منچستر انگلستان، ازجمله هتل هایی 
اس��ت که به منظور ایجاد تجربه ای خاطره انگی��ز برای مهمان هایش از 

مفهوم نوآوری باز استقبال می کند.
بدین منظور یکی از تیم های باس��ابقه این هتل برنامه جهانی »اتاق 
نوآوری« را ترتیب داده اس��ت. فضایی که ستارگان صنعت هتلداری و 

مهمان داری در آن می توانند روی ایده های جدیدشان کار کنند.
راهکارش��ان این  اس��ت که هتل، چندین دانش��کده و مدرسه عالی 

مدیریت هتلداری را برای ش��رکت در رویدادی س��ه روزه در منچستر 
دعوت کند. این نه تنها راهی برای جذب ش��دن مخاطبان به برند هتل 
اس��ت بلکه مرکز و مکانی برای نوآوری نیز هس��ت ک��ه آنها می توانند 

مفاهیم مبتکرانه و نوآورانه شان را توسعه دهند.
در مجموع ۹ دانش��کده و مدرس��ه عالی مهمان داری بین المللی در 
مراس��م افتتاحیه ۲۰۱۶ ش��رکت کردند که از میان آنه��ا می توان به 
دانشکده مدیریت مهمانداری، دانشگاه بوستون، مدرسه عالی مدیریت 

هتلداری، دانشگاه کرنل و ... اشاره کرد.
در انتهای این رویداد به دانشجویان درباره ایده های شان از پنل »اتاق 
نوآوری« بازخورد داده ش��ده بود و آنها به کش��ورهای خود بازگش��ته 
بودن��د تا روی تنها یکی از ایده هایی که باید در تاریخ مش��خصی ارائه 
می ش��د، کار کنند. این ایده ها روی صفح��ه وب اختصاصی نمایش و 
توس��ط عموم رای داده شده 

بودند.
دو ای��ده ای که بیش��ترین 
می��زان رای را دریافت کرده 
بودند، ب��ه مرحل��ه نهایی از 
رقابت ن��وآوری باز راه یافتند 
و آنج��ا داوران برنده نهایی را 

انتخاب کردند.
برنده نهایی:

برن��ده،   ،۲۰۱۶ س��ال  در 
تیمی از »دانش��گاه کرنل« با 
ای��ده »پالت« ب��ود. این ایده 
س��رویس اتاق با غذای سالم 
می داد  پیش��نهاد  را  محل��ی 
در ط��ول ۲۴ س��اعت  ک��ه 
آم��اده  و  دس��ترس  در  روز 
خوردن اس��ت. این سرویس 
پرداخت پیشرفته  از سیستم 
با برچس��ب های سنس��وردار 
اس��تفاده می کن��د ت��ا بتواند 
مس��تقیما ات��اق مهمان ها را 
ش��ارژ کن��د. طرح کس��ب و 
کار ۴۰ صفح��ه ای این تیم، 
بازگشت س��رمایه این ایده را 

تا دو سال تضمین می کرد.
پذیرش مدل های نوآوری باز:

بعضی معتقدند وقتی صحبت از نوآوری می ش��ود، صنعت هتلداری 
جایگاه برجس��ته ای در این زمینه ندارد. با این حال در سراسر جهان، 
طراحان و تخریبگران خاق با قدرت خاقیت و تخیلی فزاینده، تاش 
می کنند ت��ا ایده های ش��ان را در حوزه هتل��داری از دل زمین بیرون 
بکش��ند. با وج��ود موفقیت روزاف��زون مدل ه��ا و رویکردهای نوآوری 
باز، نوآوران باید به دنبال هتلدارانی باش��ند که بیش��تر پذیرای نوآوری 
هستند. چون آنها هستند که از مزیت ابتکار و نبوغ هوش های خارجی 

بهره می برند.
ideaconnection/modirinfo  :منبع

نمونه ای از به کارگیری »نوآوری باز« در صنعت هتلداری

یادداشـت

برنامه پیش شتاب دهی رویش تک توسط مرکز رشد فناوری اطاعات و ارتباطات 
جهاد دانش��گاهی و با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانش��گاه شهید رجایی 
شش بهمن تا هفتم اسفند طی ۲۱ نیم روز کاری توسط مرکز رشد رویش در تهران 
برگزار می ش��ود. مرکز رشد فناوری اطاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی )رویش( 
در راستای برگزاری هرچه موثرتر این رویداد و استفاده از مشاوره های افراد توانمند، 
اقدام به انعقاد تفاهم نامه با مراکز و انجمن های مرتبط کرده است. از تفاهم نامه های 
قابل اشاره می توان به همکاری با انجمن باک چین سازمانی، شتابدهنده آی تِک، 
جامعه آزاد رایانش ابری، مرکز آموزش نیرا سیس��تم، شتاب دهنده دیموند، باشگاه 
کارآفرینی تیوان وکارخانه نوآوری های وی در زمینه حمایت و اطاع رسانی رویداد 

به مخاطبین و فرآیندهای منتورینگ و مربی گری اشاره کرد.

برگزاری برنامه پیش شتاب دهی 
»رویش تک«

مترجم: نازنین توکلی
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی



اینس��تاگرام در ابت��دای راه ان��دازی اش تنها یک اپلیکیش��ن موبایلی 
معمول��ی ب��ود با تع��داد انگشت ش��ماری کاربر که عکس های س��گ و 
گربه های ش��ان را در آن به اش��تراک می گذاش��تند، ام��ا اکنون با بیش 
از ۴۰۰ میلی��ون کاربر فعال که عاوه بر اش��تراک گذاری عکس ، با هم 
بحث و تبادل نظر نیز می کنند، به یکی از پلتفرم های پیش��تاز در میان 
شبکه های اجتماعی تبدیل شده است و زمینه  مناسبی برای تبلیغات و 
آگهی رس��انی کسب وکارها ایجاد کرده است. حال اگر مایلید درباره ۱۰ 
نکت��ه خیلی مهم برای موفقیت تبلیغات  در اینس��تاگرامی بدانید، مقاله 

زیر را بخوانید.
 )emarketer( »براس��اس مطالعه ای که توسط س��ایت »ای مارِکِتر
انجام شده است، تا سال ۲۰۱۷ درآمد تبلیغات اینستاگرامی در جهان، 
ت��ا بی��ش از ۲.۵ میلیارد دالر افزایش خواهد یاف��ت، این یعنی بیش از 

۱۰درصِد کل درآمد تبلیغاتی فیس بوک!
این یک واقعیت تأثیرگذار اس��ت زیرا رشد و توسعه  اینستاگرام برای 
اهداف کسب وکار شما نیز بسیار بااهمیت است. پس بی معطلی، ۱۰نکته  
تبلیغات اینس��تاگرامی را به شما می گوییم که اگر به دقت آنها را دنبال 
کنید، می توانند به شما کمک کنند تا بازگشت سرمایه ای داشته باشید 

که پیش از این حتی تصورش را هم نمی کردید.
قالب های تبلیغات اینستاگرامی

پی��ش از پرداختن به این نکات )یا از دید م��ن، »قوانین!«(، بگذارید 
نگاهی به اصول اولیه  تبلیغات اینستاگرامی بیندازیم.

تبلیغات عکسی
صاحب��ان کس��ب وکارها می توانن��د از طریق تصویرس��ازی های زیبا 
خودش��ان را معرف��ی کنند. برای اینکه کاری کنید اف��راد دید متفاوتی 
نس��بت به برند ش��ما پی��دا کنند یا ب��رای اینکه اقدامی انج��ام دهند، 
اینستاگرام محیطی تمیز، ساده، زیبا و خاقانه در اختیار شما می گذارد.

تبلیغات ویدئویی
تبلیغ��ات ویدئویی نی��ز همان کیفیت بصری همه جانب��ه  را دارند که 
تبلیغات تصویری در اینس��تاگرام دارند و عاوه بر این شما قابلیت های 
جلوه های تصویری، صدا و حرکت را نیز در اختیار دارید. در حال حاضر 
 »landscape« می توانی��د ویدئوهایی به مدت یک دقیق��ه و در قالب

)افقی( به اشتراک بگذارید.
تبلیغات چرخشی

تبلیغات چرخش��ی یک الیه از تبلیغات تصویری، عمیق تر 
هستند. افراد می توانند با کش��یدن انگشت به طرفین روی 
این نوع آگهی ها، عکس های بیش��تری ببینند و با لمس یک 

دکمه  به وب سایتی بروند و اطاعات بیشتری کسب کنند.
1۰نکته برای موفقیت در تبلیغات اینستاگرامی

در تجارت و کس��ب وکار هی��چ تضمینی ب��رای موفقیت 
وجود ندارد، اما کارهایی هس��ت که ب��ا انجام آنها می توانید 
ش��انس موفقیت ت��ان را افزایش دهی��د. درک و به کارگیری 
موارد ده گانه  زیر احتمال رش��د برندس��ازِی کسب وکار شما 
را از طری��ق تبلیغ��ات اینس��تاگرامی افزای��ش می دهد. در 
ادام��ه، نکات��ی را خواهید خواند که بای��د تمرکزتان را روی 

آنها بگذارید.
1. عکس های قوی و طبیعی

اینس��تاگرام یک ش��بکه  اجتماعی برای به اشتراک گذاری 
عکس است و به همین دلیل بر پایه  مسائل بصری بنا نهاده 
شده اس��ت. تنها موردی که میان همه  حساب های کاربرِی 
موفق و محبوب در اینس��تاگرام مش��ترک است، عکس های 

خارق العاده شان است.
به منظ��ور اینکه تبلیغات اینس��تاگرامی تان ب��ه افزایش 
فروش، یادآوری تبلیغات و ش��هرت برند ش��ما منجر شوند، 
اس��تفاده از عکس هایی با کیفیت باال یک ضرورت است. در 
کنار اینکه عکس ها باید چیزی بیش از یک عکس »معمولی 
و محو« باشند، باید طبیعی و اینستاگرامی نیز به نظر برسند 
تا افراد صرفا به خاطر تبلیغاتی بودن شان، آنها را رد نکنند.

ش��رکت غذای��ِی »فیاِدلفی��ا« )Philadelphia( با به 
اش��تراک گذارِی عکس��ی که هم خیال انگیز بود و هم اشتها را تحریک 

می کرد، افزایش فروشی ۴۱درصدی را مشاهده کرده است.
عکس هایی که طوری با پس��ت های دیگر ترکیب می ش��وند که گویا 
»یک��ی از پس��ت های خود آنها« هس��تند، باعث می ش��وند که کمپین 
تبلیغاتی ت��ان طبیعی جلوه کند، بنابراین کاربران اینس��تاگرام به جای 
اینک��ه ب��ا س��رعت ن��ور از روی عکس های  ش��ما عبور کنن��د، با دقت 

تماشای شان خواهند کرد.
2. از برندینگ بکاهید

همان طور که قبا اش��اره شد، عکس های تان باید فوق العاده باشند، به 
طوری که بخشی از سایر عکس ها به نظر بیایند. همچنین پست های تان 
نبای��د به بازدیدکنندگان این حس را منتقل کنند که دارید مس��تقیما 

چیزی را به آنها می فروشید.
با اینکه قرار دادن لوگوی  برندتان روی عکس ها بس��یار وسوسه انگیز 
اس��ت، نباید اجازه دهید ک��ه برندتان روی عکس س��ایه بیندازد. بلکه 

عناصر خاقانه  عکس تان باید برند یا محصول تان را معرفی کنند.
س��ونی در یکی از پس��ت هایش، برندسازِی کمتری نس��بت به سایر 
پس��ت های اینستاگرامی  آنها داشت. حاال ببینیم نتیجه چطور بود؟ ۴۳ 
رتبه ترفیع در یادآوری تبلیغات، شش رتبه ترفیع در آگاهی از محصول 

و شش رتبه ترفیع در پیام رسانی!
»نانیگانز«، که یک ش��رکت پیش��رو در تکنولوژِی تبلیغات است، در 
پستی در سایت »مارکتینگ لَند« )Marketing Land( نوشته است:
»اگ��ر قصد دارید که لوگوی ت��ان را در تبلیغات تان بگنجانید، این کار 
را ماهرانه انجام دهید. در غیر این صورت، یک عنصر س��مبولیک یا یک 
رنگ ش��اخص برای برندس��ازِی به یادماندنی، اما ن��ه خیلی غالب، برای 

برندتان انتخاب کنید.«
3. هرچه نوشته درون عکس  کمتر باشد، بهتر است

این موضوع باید تا حاال روش��ن ش��ده باش��د، اما هرچه تبلیغات شما 
مانند یک پست واقعی به نظر برسد، احتمال اینکه بازگشت سرمایه   ای، 

بیش از حد متوسط را مشاهده کنید، افزایش خواهد یافت.
اینس��تاگرام کا بر پایه  عکاسی اس��ت. پس به آن به چشم شبکه ای 
اجتماعی برای هنر نگاه کنید. اگر به ۱۰ حساب کاربری برتر اینستاگرام 
در س��ال ۲۰۱۵ س��ر بزنید )البته نه آنهایی که متعلق به افراد مش��هور 

اس��ت(، خواهید دید که به ندرت متنی در آنها وجود دارد و تنها درون 
تعداد اندکی از آنها لوگو مشاهده می شود.

قان��ون محدودی��ِت ۲۰درص��دی متن ه��ای درون هر عک��س که در 
تبلیغات فیس بوکی وجود دارد، در اینس��تاگرام اعمال نمی شود. به این 
دلیل که اینس��تاگرام می داند که عکس هایی که با نوش��ته پر ش��ده اند، 
بازدیدکنندگان زیادی نخواهند داش��ت. بگذارید این گونه بگوییم: »این 

یک قانون نانوشته است.«
 )Easy Canvas Prints( »ش��رکت »ای��زی کان��ِوس پرینت��س
ک��ه یک ش��رکت تجارت الکترونی��ک در آمریکا اس��ت و عکس ها را به 
پرینت های سفارشی تبدیل می کند، از تبلیغات اینستاگرامی اش به طور 
شگفت آوری نتایج مثبت به دست آورده است: ۵۵درصد هزینه  اکتساِب 
پایین تر و ۳.۱۹ بازگشت از هزینه  تبلیغات )بیش از ۳۰۰درصد بازگشت 

سرمایه(، به نظر شما چطور است؟!
4. کوتاه بنویسید

می دانیم که مصرف کنندگان و کاربران شبکه های اجتماعی تنها برای 
مدت زمان کوتاهی به هر چیزی توجه می کنند. کار شبکه های اجتماعی 
رس��اندن مقدار ثابتی خبر و شایعه به کاربران با کمترین نیاز به مطالعه 
اس��ت و اینستاگرام از این قضیه مستثنی نیس��ت، حتی می توان گفت 
اینس��تاگرام مکانی است که کاربران آن کمترین تمایل را به »خواندن« 

دارند!
همان طور که تصاویرتان نباید خیلی نوشته داشته باشند، متن همراه 
عکس یا همان »کپش��ن « نیز نباید »قصه  حس��ین ُکرِد شبس��تری« را 
تعریف کن��د. یادتان باش��د »هرچه کمتر، بهت��ر« در فیس بوک، طول 
ایده آل هر پست ۴۰ کاراکتر است. کپشن های اینستاگرامی هم باید در 

همین حدود باشد و نباید از حدود ۴۰ کاراکتر بیشتر باشند.
5. تبلیغات آزمایشی انجام دهید

یکی از عواملی که باعث ش��ده است تا اینس��تاگرام به چنین پلتفرِم 
مناس��بی برای کسب وکار تبدیل ش��ود، این است که فیس بوک عاقانه 
تصمیم گرفت تا اینس��تاگرام را به روند تبلیغاتِی س��اده و مؤثِر خودش 

اضافه کند.
شکی نیست که داش��تن توانایی هدفمندسازی و همان خاقیتی که 

قبا برای تان موفقیت کس��ب کرده است، عدم قطعیِت مرتبط با شروع 
به کار یک کانال جدید را نیز کاهش می دهد.

بعضی صاحبان کس��ب وکارها ممکن اس��ت فرض کنند که می توانند 
کاره��ای موفق قبلی ش��ان را کپی و تکرار کنند. این کار ممکن اس��ت 
گاه��ی ج��واب بدهد، اما بهتر اس��ت پی��ش از اینکه پول ت��ان را خرج 
دستیابی به تمام مخاطبان تان کنید، ابتدا تبلیغات تان را امتحان کنید.

ش��ما بای��د بفهمید که مخاطبان تان در اینس��تاگرام چ��ه مواردی را 
می پس��ندند و دوست دارند و چه مواردی را نادیده می گیرند. حتی اگر 
همان مخاطبان جواِن فیس بوکی تان را دارید، تضمینی نیست که همان 
کارهای س��ابق در اینستاگرام هم جواب دهند. چند کمپین کوچک راه 
بیندازید تا بهتر متوجه ش��وید که چ��ه عواملی، واکنش های مثبتی در 

پی دارند.
6. اینستاگرام فیس بوک نیست

درس��ت اس��ت که اینس��تاگرام متعلق به فیس بوک اس��ت و باز هم 
درست است که تجمیع تبلیغات میان فیس بوک و اینستاگرام یکپارچه 
اس��ت، ام��ا این به آن معنا نیس��ت ک��ه از نقطه نظر تبلیغ��ات، این دو 
ش��بکه اجتماعی کاما یکسان هستند، بلکه از لحاظ جمعیت شناسی و 

رفتارشناسِی کابران شان بسیار متفاوتند.
جمعیت شناسی

پایه  جمعیتی اینستاگرام جوان تر از فیس بوک است. در میان کاربران 
اینترنتی ۲۸ درصدش��ان در اینس��تاگرام فعال هس��تند. نکته  مهم این 
است که زنان بخش وس��یعی از کاربران اینستاگرام هستند و نوجوانان 

نیز بخش عمده ای از مخاطبان آن را تشکیل می دهند.
در فیس بوک نیز زنان بیش از مردان حضور دارند و گرو ه های س��نی 
عمده  آن بین ۱۸ تا ۲۹ سال و ۳۰ تا ۴۹ سال است، اما مهم ترین تفاوت 
آنها این اس��ت که فیس بوک افراد مس��ن تر )۵۰ تا ۶۴ سال و باالی ۶۵ 

سال( را بیشتر از اینستاگرام جذب کرده است.
رفتارشناسی کاربران

ریش��ه  تف��اوت رفتار در این دو ش��بکه   اجتماع��ی، در واقع مرتبط با 
ماهی��ت هر کدام از آنها اس��ت: اینس��تاگرام روی عکس ه��ا و ویدئوها 
تمرکز دارد، در حالی که محتوایی که در فیس بوک به اشتراک گذاشته 

می شود، از نظر نوع قالب ، ترکیبی تر و گسترده تر است.

آنچه واقعا باید بدانید و از آن سود ببرید، در زیر آمده است:
• احتمال وابس��تگی افراد به یک برند در اینس��تاگرام دوبرابر بیش��تر 

است.
• اینس��تاگرام ب��ه ازای ه��ر فالوئ��ر )دنبال کننده(، ۵۸ بار بیش��تر از 

فیس بوک وابستگی و فعالیت به همراه دارد.
نکته

شما می توانید از قابلیت های تبلیغاتی فیس بوک نیز استفاده کنید، اما 
بدانید که چگونه آن را شخصی س��ازی و بهینه س��ازی کنید تا بیشترین 

وابستگی را داشته باشید.
7. باید دکمه ای برای ادامه  کار تعبیه کنید

پست های اینستاگرامی که پس��ت های تبلیغاتی نیستند، جایی برای 
کلی��ک کردن و ادامه دادن ندارند و همان طور که می دانید، تنها لینکی 
که می توان روی آن کلیک کرد، در قس��مت Bio )اطاعات ش��خصی 

صاحب پروفایل( است.
اگر ش��ما جزو ۵۰۰ شرکت برتر دنیا نباش��ید، همانقدر که آگاهی از 
برند مهم اس��ت، احتماال عاقه مندید ک��ه نتایجی واقعی از تبلیغات تان 
ببینید )فروش، تولید پیش رو و…(. با تبلیغات اینستاگرامی، می توانید 
دکمه های فراخوان )Call To Action-CTA( اضافه کنید تا از شر 

جمله  تکرارِی »لینک در بیو« خاص شوید.
 Shop :های مختلفی در اینس��تاگرام موجود هس��تند، مانندCTA
 Now، Book Now، Learn More، Sign Up، Download،

.Apply Now و Watch Now، Contact Us
8. با صفحات فرود غیرواکنش گرا )unresponsive( مخاطب را 

ناامید نکنید
هی��چ چیز به اندازه یک صفحه ف��رود غیرواکنش گرا نرخ تبدیل یک 
آگه��ی را کاه��ش نمی دهد. فرض کنی��د که یک تبلی��غ خیلی خوب 
ساخته اید که مورد توجه واقع شده است، اما با دسترسی به یک صفحه  

فروِد نامناسب برای موبایل، همه آن صفحه را می بندند.
دیدن یک صفحهی غیرواکنش گرا روی موبایل مانند این است که به 
س��ینما بروید و ببینید در بوفه  آن نوش��ابه یا پاپ کورن پیدا نمی شود. 
این یک تجربه  بد برای مش��تریان اس��ت که به هر قیمتی ش��ده باید از 

آن جلوگیری کرد.
اینس��تاگرام یک اپلیکیشن موبایلی اس��ت. هر فردی که 
روی CTA ش��ما کلی��ک می کند، انتظ��ار دارد که به یک 

صفحه  موبایل پسند برسد، پس ناامیدشان نکنید.
9. از هشتگ ها استفاده کنید

یک��ی دیگ��ر از تفاوت ه��ای اینس��تاگرام و فیس ب��وک 
»هشتگ ها« هستند. در حالی که »هشتگ ها« در فیس بوک 
چندان برجسته و مورد توجه نیستند، در اینستاگرام عکس 
ای��ن قضیه صادق اس��ت. همان طور ک��ه در نکته  اول گفته 
ش��د، تبلیغ��ات اینس��تاگرامی ش��ما باید مانند بخش��ی از 
جریان طبیعی پس��ت های اینستاگرامی به نظر برسند. پس 

هشتگ ها را به پست های تان اضافه کنید.
»هش��تگ  گذاری« یک ضرورت اس��ت و طبق پژوهش��ی 
که توس��ط س��ایِت »تَِرک ِمیِون« )TrackMaven( انجام 
ش��ده است، پست هایی با ۱۱هش��تگ، بیشترین تبادالت را 

داشته اند.
عاوه بر اس��تفاده از چند هش��تگ، توجه کنید که حتما 
از واژه های صحیح اس��تفاده کنید. به یاد داش��ته باشید که 
کمیت همه چیز نیس��ت و باید »کیفیت« را نیز به حس��اب 

آورید.
فهرس��تی از منابعی برای یافتن هشتگ های مناسب را در 

ادامه می بینید:
Websta •

Hashtagify •
Keyhole •

org •
 ،Scotiabank یک��ی از آگهی هاِی بان��ک چندملیت��ی
یک��ی از چندی��ن تبلیغ��ی بود ک��ه از کاربران خواس��ته ب��ود که چند 
م��ورد را در یک فیلم تش��خیص دهند. این کمپین از هش��تگ معروف 
»ThingsOrganizedNeatly« اس��تفاده ک��رده بود )هش��تگ به 

عکس مرتبط بود(.
در انته��ای ای��ن کمپین، اینس��تاگرام ۲۰ رتبه افزای��ش در یادآوری 
 Scotiabank تبلیغات و ش��ش رتبه افزایش در آگاهی از برند را برای

گزارش کرد.
1۰. در اسرع وقت به استفاده از محتواهای تولیدشده توسط 

کاربران روی بیاورید
»اعتماد« واژه  مهمی اس��ت و تنها موردی اس��ت که ش��ما به آن نیاز 
دارید تا بفهمید که آیا تبلیغات تان منبعی پایدار و بلندمدت برای رشد 

و توسعه  کسب وکارتان هست یا نه.
احتم��اال فکر می کنید که چگونه می توانید با اس��تفاده از تبلیغات تان 
اعتماد ایجاد کنید. محتواهای تولیدش��ده توس��ط کاربران دقیقا راهی 
اس��ت که می توانید از طریق آن اعتماد ایجاد کنید و به فروش بیش��تر 

برسید.
همان ط��ور ک��ه از داده ه��ا می توان دریاف��ت، دو قال��ب تبلیغاتی که 
بیش��ترین اعتماد را جلب می کنند، »توصیه های آش��نایان« و »نظرات 
آنای��ن مصرف کنندگان« اس��ت. با انتش��ار عکس های مش��تریان تان 

می توانید از هر دوی این روش ها بیشترین بهره را ببرید.
محتواهای تولیدشده توسط کاربران نه تنها برای جلب اعتماد مناسب 
هس��تند، بلکه این نوع عکس ها معموال ش��اخص های نکات ۱ تا ۳ این 
مقاله را نیز دارند. به این صورت ش��ما با استفاده از محتوای تولیدشده 
توس��ط کاربران ت��ان، چهار نکته از این فهرس��ت را به س��ادگی رعایت 

کرده اید.
حاال زمان شروع تبلیغات در اینستاگرام فرا رسیده است

همین حاال زمان اولین تبلیغ اینس��تاگرامی  ش��ما اس��ت. بهانه هایی 
مانند »من فیس بوک را بیش��تر دوست دارم!« یا »از امتحان کردن یک 
محیط جدید می ترسم!« را دور بریزید. تبلیغات اینستاگرامی همه گیرتر 
ش��ده اند و اینستاگرام نیز مدام در حال رشد و توسعه است. پس همین 

االن زمان آن است که به این شبکه  اجتماعی بپیوندید!
socialmediatoday/chetor :منبع 

راهنمای بازاریابان برای توسعه هویت برند و 
شرکتی قدرتمند)1(

اگر نام برند ش��ما شناخته ش��ده باش��د، هر بار که نام آن بر زبان 
بیاید، مخاطبان به محصوالت ش��ما و هویت برندتان فکر می کنند. 
در نتیجه داش��تن چنی��ن موقعیتی امتیازاتی برای ش��ما به همراه 
خواهد داش��ت. برندهایی که هویت برند مشخصی دارند به راحتی 
شناخته می  شوند، ماموریت آنها واضح است و آنها در طلب پروراندن 

وفاداری مشتریان نسبت به برند هستند.
برن��د یک��ی از دارایی  ه��ای مهم و ارزش��مند هر کس��ب و کاری 
محسوب می  شود و الزم است با دقت انتخاب شود تا ارزش خود را 

تضمین کند و با شایستگی نماینده کسب و کار خود باشد.
خلق برند نتیجه  تاش��ی مش��ترک اس��ت. مش��تریان، کارکنان، 
خوانندگان وباگ و هر کس��ی که با کس��ب و کار در تعامل اس��ت 
به نوعی در ش��کل دهی برند نقش دارد، به همین دلیل ش��رکت  ها 
تحقیقاتی را انجام می دهند تا بتوانند بفهمند برندشان چه معنایی 
ب��رای مش��تریان دارد. چراکه فهمیدن آنکه برند ش��ما چه معنایی 
برای مش��تریان  تان دارد به شما کمک خواهد کرد که انتظارات آنها 

را پاسخ دهید.
آیا می دانید برندتان در چه حال است؟ آیا کسب و کارتان دارای 

هویت برندی مشخص است؟
اگر هویت برند مش��خصی ندارید یا برندت��ان آنقدر که باید قوی 
نیس��ت، در ادامه با ما همراه باشید. برندس��ازی ممکن است مانند 
مفهومی پوشالی به نظر بیاید، اما قرار است در ادامه ساختارهایی را 
در این حوزه مطرح کنیم تا تیم بازاریابی از طریق آن بتوانند تعریف 

استراتژی برند خود را از سر بگیرند.
هویت برند به چه معناست؟

»برند یک نام، واژه، طرح، نماد، یا هر ویژگی ای است که نمایانگر 
محصوالت یا خدمات یک فروشنده باشد و آن را از سایر فروشندگان 
متمایز کند.« طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا هویت برند ش��ما 
نماینده ش��هرت و آوازه  شرکت  تان اس��ت و به واسطه  آگهی دادن 
ویژگی  ها، ارزش  ها، اهداف، توانمندی ها و عایق مربوط به کسب و 

کارتان را معرفی می کند.
هوی��ت برن��د ش��امل آن چیزی اس��ت ک��ه برندت��ان می  گوید، 
ارزش  های��ی که برندتان دارد، نحوه  ارتباطی که ش��ما با مفهوم آن 
برقرار می کنید و اینکه شما دوست دارید مشتریان در هنگام تعامل 
 Jeff با کس��ب و کارتان چه احساس��ی را تجربه کنند. همانطور که
Bezos  عنوان می دارد »برندس��ازی آن چیزی اس��ت که مردم در 

مورد شما، زمانی که در اتاق نیستید، می  گویند.«

منشور هویت برند
جهت کمک کردن به روشن شدن مفهوم هویت برند با رویکردی 
کل نگر به منظر برند، مدل بین  المللی شناخته ش��ده »منشور هویت 
برند« )که توس��طJean-Noel Kapferer  ایجاد شده است( را 
بررس��ی خواهیم کرد. منشور هویت برند شش جنبه  از هویت برند 
را مش��خص می کند: بدنه، شخصیت، فرهنگ، ارتباطات، انعکاس و 

خودشناسی.
طب��ق این مدل، ترکیب هر یک از این المان  ها چیزی اس��ت که 

منجر به موفقیت برند می شود. 
در زیر معنای هر یک از این المان ها را بیان کرده  ایم:

بدنه )Physique( جنبه  فیزیکی و قابل تشخیص برند است
بدن��ه  برند ش��امل لوگو، ترکی��ب رنگ، بس��ته  بندی و جنبه  های 
ارتباطی و آناین برند می  ش��ود. وقتی در م��ورد کوکاکوال صحبت 
می -کنیم، لوگوی آن، فونت شکسته اش، شکل بطری شیشه ای آن 

و مواردی از این دست به ذهن می  آید.
شخصیت بیانگر خصوصیات اخالقی برند است

ش��خصیت برند چگونگی برقراری ارتباط برن��د با دنیای خارجی 
را نش��ان می  دهد. ش��خصیت برند ممکن اس��ت در سبک نوشتنی 
خاص یا صدا، سبک طراحی، ترکیب رنگ و یا حتی به واسطه  نوع 
امضای اشخاص مش��هور ظهور یابد. هر برندی برمبنای هدف خود 
ش��خصیتی را برای خود انتخاب می کند و در ادامه فرآیند کسب و 
کار نیز باید آن ویژگی  ها را رعایت کند و حتی در متن تبلیغ و پیام 

برند نیز آنها را لحاظ کند.
فرهنگ یک سیستم ارزشی و اصول ابتدایی است که رفتار 

برند براساس آن تعریف می شود
رابط��ه  نزدیکی بین فرهنگ یک برند و س��ازمان آن وجود دارد. 

فرهنگ یک شرکت بر شکل گیری هویت برند تاثیر بسزایی دارد.
ارتباطات به ارتباط بین افراد ارجاع داده می ش��ود که برند ممکن 

است از آن الگوبرداری کند
یک مثال برای اینگونه ارتباطات ممکن اس��ت ارتباط بین مادر و 
فرزند باشد. برندهای مختلف با توجه به نوع محصول و خدماتی که 
عرضه می کنند از نوع خاصی از ارتباطات الگوبرداری می کنند، مثًا 

کوکاکوال از روابط دوستانه الگوبرداری می  کند.
ادامه دارد ...
beloved.marketing :منبع
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با طراحی و س��اخت کمپین های بی شمار بازاریابی و تبلیغاتی در طول 
دهه های اخیر، انتخاب پنج مورد از برترین های آنها بس��یار دشوار خواهد 
بود. در هر صورت به منظور تهیه فهرس��تی کوتاه از کمپین های برتر باید 
دس��ت به انتخاب از میان بهترین ها زد. در ابتدا اجازه دهید معنای صفت 
موفق را شرح دهم. بی ش��ک برای هر کمپین بازاریابی الگوهای موفقیت 
متفاوتی وجود دارد. بر این اساس در مقاله حاضر ما از معیارهای متنوعی 
استفاده کرده ایم. از جمله این معیارها می توان به خاقیت، یادآوری راحت 
در ذهن مخاطب، تاثیرگذاری فرهنگی و بهبود جایگاه برنِد شرکت متبوع 
اشاره کرد. نکته جالب در اینجا دشواری مقایسه کمپین های مختلف حتی 
با معیارهای چندگانه است. در حقیقت فضای طراحی و اجرای هر کمپین 
به عاوه اهداف خاص آن مرحله مقایسه را بسیار سخت و پیچیده خواهد 
کرد، بنابراین همیش��ه باید در تحلیل موفقیت و دستاوردهای هر کمپین 
به اهداف اولیه آن ش��رکت و میزان گس��تردگی اش توجه داش��ت. با این 

توضیحات اجازه دهید به سراغ فهرست مان برویم. 
De Beers .1: الماسی برای همیشه

اکنون دیگر حتی بچه های پنج س��اله نس��بت به ضرورت داشتن حلقه 
الماس نش��ان به هنگام درخواست ازدواج آگاه هستند. بر این اساس حلقه 
موردنظر به عنوان نماد عشق و احترام به کار گرفته می شود. شاید جالب 
باش��د که با فلسفه چنین کاری بیش��تر آشنا شوید. بسیاری از فرهنگ ها 
عش��ق را نماد انس��انیت و امری پایدار برای همیشه تلقی می کنند. حال 
وجه مشترک این امر ابدی با یک الماس چیست؟ پاسخ عمر جاویدان آنها 
خواهد بود. بر این اس��اس یک الماس هیچ گاه از بین نمی رود. درس��ت به 

همین خاطر به هنگام درخواست ازدواج از آن استفاده می شود. 
ماجرای کمپین موفقیت آمیز برند De Beers از سال ۱۹۴۸ شروع شد. 
در آن دوران رکود بزرگی از نظر مالی و روحی بر مردم کش��ورهای درگیر 
در جنگ جهانی دوم سایه افکنده بود. بر این اساس شرکت به سراغ یافتن 
ای��ده ای جذاب ب��رای تقویت روحیه مردان به منظ��ور خرید الماس برای 
مراسم ازدواج شان رفت. حاصل چنین تاشی خلق کمپین »الماسی برای 
همیش��ه« بود. با این کار De Beers نه تنها موفق به فروش شمار باالیی 
الماس ش��د، بلکه اص��وال مفهوم حلق��ه ازدواج و رواج آن در فرهنگ های 
مختلف به ش��کل امروزی را رقم زد. به این ترتی��ب از آن زمان به هنگام 

ازدواج از حلقه الماس دار به عنوان نماد عشق جاودان استفاده می شود.
 De Beers بی ش��ک زمان درازی از ورود ش��عار تبلیغاتی مشهور برند
ب��ه بازار می گذرد. با این حال آنها همچنان به این کمین و ش��عار جذاب 
آن وفادار هس��تند. در هر صورت چرا باید کمپینی را که دنیا را تکان داد، 
تغییر بدهیم؟ به عنوان دس��تاورد مهم این کمپین در میان سازمان های 
تبلیغاتی باید به عنوان »برترین کمپین تبلیغاتی قرن ۲۰« اشاره کنیم. بر 
این اساس ما با کمپینی کاما حرفه ای مواجه هستیم. خوشبختانه امروزه 
کسب وکار شرکت های جواهرسازی از جمله De Beers به دلیل استقبال 
مردم نس��بت به خرید الماس رونق یافته است. در حقیقت اکنون مفهوم 
حلقه نامزدی نیز به حلقه ازدواج اضافه ش��ده اس��ت. این یعنی هر فرد در 

طول زندگی اش حداقل دو حلقه برای همسر خود خریداری خواهد کرد.
آنچ��ه بازاریاب ها می توانند یاد بگیرن��د: این نکته که اکنون نیازی برای 
محصول یا سرویس شما در میان مشتریان وجود ندارد، به معنای ناتوانی 
ش��ما در ایجاد تبلیغاتی جذاب برای ایجاد بازار مناس��ب نیست. به عنوان 
مثال��ی موفق نحوه عملکرد برند De Beers، آن هم درس��ت در بدترین 

دوران اقتصادی و اجتماعی، را در نظر داشته باشید.
California Milk Processor Board .2: شیر خوردی؟

براساس نظرسنجی های گوناگون یکی از به یاد ماندنی ترین کمپین های 
چند سال اخیر »ش��یر خوردی؟« نام دارد. این کمپین به افزایش فروش 
شیر در میان شهروندان کالیفرنیا آن هم در طول فقط یک سال از شروع 
کمپین انجامید. موسسه CMPB به عنوان طراح این کمپین به طور کامل 
اهداف عام المنفعه را دنبال می کرد. جالب است بدانید که این موسسه فقط 
در زمینه طراحی کمپین های بشردوستانه فعالیت دارد. موفقیت کمپین 
CMPB ع��اوه بر جنبه محلی در سراس��ر جهان نیز نتایج مثبتی به بار 
آورد. بر این اس��اس بیلبورد این کمپین به س��رعت در کشورهای اروپایی 
و آمریکای ش��مالی پخش شد. درس��ت به همین دلیل اکنون در فرهنگ 

بسیاری از این کشورها نام »شیر خوردی؟« بسیار آشناست. 
نس��خه اولیه تبلیغ »ش��یر خ��وردی؟« در س��ال ۱۹۹۳ از طریق رادیو 
پخش ش��د. بر این اساس دس��ت اندرکاران آگهی با تعیین جایزه ۱۰هزار 
دالری درخواس��ت پاس��خ به سوالی به ظاهر س��اده را از مخاطب کردند: 
»چه کسی به الکس��اندر همیلتون در دوئل تاریخی اش تیراندازی کرد؟« 
به دنبال این سوال نسخه ویدئویی کمپین نیز راهی تلویزیون  شد. بر این 
اساس صحنه ای تاریخی مربوط به قرن ۱۹ به نمایش در می آمد که در آن 
موزه ای مخصوص دوئل بود. به عنوان ش��وخی جالب در نسخه تلویزیونی 
هنگامی که خود آلکساندر همیلتون قصد پاسخگویی به سوال را دارد، در 
صحبت کردن ناتوان می شود. علت چنین ناتوانی گیر کردن لقمه ساندویچ 
کره ای در گلوی الکساندر است. در اینجا وی به هیچ وجه توان جویدن لقمه 
را ندارد، چراکه ساندویچ کره ای بیش از اندازه خشک است. درست همینجا 
نبود استفاده از شیر برای نرم کردن لقمه به ذهن مخاطب و طراح تبلیغات 
خطور می کند. نکته جالب اینکه به همین راحتی الکس��اندر همیلتون از 
دریافت جایزه ۱۰هزار دالر باز می ماند. در حالی که بی ش��ک هیچ فردی 

بهتر از خود وی پاسخ چنین پرسشی را بلد نیست.
پس از تاثیر گسترده کمپین »شیر خوردی؟« در میان مردم، سلبریتی ها 
نیز به کمک چنین هدف مثبتی آمدند. بر این اس��اس سلبریتی ها اجازه 
توزیع پوسترهای خود با سیبیل های شیری را به موسسه CMPB دادند. 
اگرچه این کمپین تا سال ۲۰۱۴ ادامه داشت، اما هنوز هم تاثیر گسترده 
آن روی فرهنگ جوامع مختلف مش��هود است. براساس پیش بینی ها پیام 

کمپین »شیر خوردی؟« به این زودی ها از بین نخواهد رفت.
آنچه بازاریاب ها می توانند یاد بگیرند: ش��ما برای دستیابی به هدف تان 
نیاز به ش��عار تبلیغاتی پیچیده ای ندارید. گاهی اوقات پیامی که به دقت 
طراحی شده باشد، در عین سادگی تمام اهداف شما را برآورده خواهد کرد.

3. مارلبرو: مرد مارلبرویی
تبلی��غ برند مالبرو در س��ال ۱۹۵۵ به س��رعت از یک حرکت تبلیغاتی 
ب��دل به نم��اد و مفهومی عمی��ق از فرهنگ آمریکایی ش��د. در حقیقت 
اکنون بس��یاری از مردم فرهنگ آمریکا را براس��اس کمپین موفق مالبرو 
می شناسند. اجازه دهید ابتدا اندکی به پیشینه آگهی مارلبرو اشاره کنم. به 
طور سنتی در آمریکا سیگارهای فیلتردار مخصص بانوان قلمداد می شد. با 
این حال به گزارش سازمان بهداشت ایاالت متحده سیگارهای بدون فیلتر 
توان انتقال مواد خطرناک بیشتری را به ریه مصرف کنندگان داشت. در پی 
این گزارش قانونی مبنی بر افزایش شدید قیمت سیگارهای بدون فیلتر به 
تصوب رسید. به هنگام مواجهه با چنین شرایطی هر برندی به سراغ تغییر 
ذائقه مش��تری اش خواهد رفت. برند مارلبرو نیز برای عادی سازی استفاده 
از س��یگارهای فیلتردار دس��ت به طراحی یکی از مشهورترین آگهی های 

تبلیغاتی تمام دوران ها زد.
آگهی ش��رکت برای اثبات یک ادعای ساده طراحی شده بود: »مردهای 
واقعی سیگارهای فیلتردار مارلبرو را مصرف می کنند«. سوژه اصلی آگهی 
نیز یک کابوی قدرتمند به سبک تفنگدارهای قرن ۱۸ و ۱۹ بود. در بیان 
موفقیت کمپین برند تنها کافی است به تحول جایگاه مارلبرو پس از این 
آگهی اشاره کنیم. بر این اساس آنها به رتبه نخست فروش تنباکو نه تنها 

در آمریکا، بلکه سراسر جهان دست یافتند.
اگرچه امروزه به دلیل آگاهی وس��یع در مورد ضررهای تنباکو تمایل به 
مصرف آن بسیار کاهش یافته است، اما هنوز هم برند مارلبرو جایگاه خود 

را در بازار حفظ کرده است.
آنچ��ه بازاریاب ها می توانند ی��اد بگیرند: مردم مختلف س��بک زندگی 
متفاوتی دارند. با این حال هنگامی که یک برند نوع خاصی از شیوه زندگی 
را به مخاطب ارائه می کند، در صورت جذابیت آن، همه نگاه ها بدان جلب 
می ش��ود. به این ترتیب شما فرصت تعامل گس��ترده تر با مشتریان تان را 
خواهید داشت. چنین عملی فرآیند فروش را از یک معامله اقتصادی صرف 

خارج خواهد کرد. 
4. نایک: فقط انجامش بده

ش��اید اکنون تصور دنیای ورزش بدون برند نایک بسیار مشکل باشد. با 
این حال نایک به عنوان یکی از برترین تولیدکنندگان لوازم ورزش��ی ابتدا 
اصا محصولی برای مشتریان عادی تولید نمی کرد. تخصص آنها در زمینه 
تولید کفش دو برای ورزش��کاران حاضر در مسابقات ماراتن بود. برندهایی 
نظیر ریباک که اکنون کاما در س��ایه نایک هس��تند، در آن زمان فروش 
بس��یار بیشتری داش��تند. توجه داشته باش��ید که ماجرا مربوط به ۷۰ یا 

۸۰ س��ال پیش نیس��ت، بلکه تا همین چهار دهه گذشته نیز جریان امور 
به همین منوال بود. بر همین اس��اس برند نایک برای جذب مش��تری به 
محصوالت عادی اش همزمان با توسعه خط تولید در اواخر دهه ۸۰ اقدام 
به معرفی کمپی��ن »فقط انجمش بده« کرد. ه��دف این کمپین ترغیب 
ش��هروندان عادی به تحرک و ورزش بیش��تر بود. تیم فنی نایک با آگاهی 

از میزان تحرک پایین شهروندان به خوبی چنین آگهی را طراحی کرد. 
یک��ی از علت ه��ای اصل��ی موفقیت کمپی��ن نایک، عاوه ب��ر طراحی 
هوشمندانه، همکاری با ورزشکاران مطرح دنیا مانند مایکل جردن بود. به 
این ترتیب با حضور بازیکن افسانه ای NBA همه نگاه ها به نایک دوخته 
ش��د. آیا حس ورزش کردن ندارید؟ مایکل جردن به ش��ما پاسخ می هد: 
»فقط انجامش بده«. تمایلی به دویدن یک مایل بیش��تر برای امروز عصر 
را نداری؟ بازیکن افس��انه ای NBA به شما توصه می کند: »فقط انجامش 
بده«. به عنوان تاثیر کمپی��ن روی جایگاه برند نایک لطفا به این گزارش 
آماری توجه کنید. فروش نایک در س��ال ۱۹۸۸ معادل ۸۰۰ میلیون دالر 
در سال بود. با گذشت ۱۰سال از تاریخ نمایش کمپین فروش آنها به بیش 
از ۹.۲ میلیارد دالر رسید. برای ارزیابی موفقیت یک کمپین دیگر به چه 
چیز نی��از دارید؟ در هر صورت هدف اصلی ه��ر کمپینی افزایش فروش 
شرکت متبوعش است. البته در این میان باید کمپین های خیریه ای مانند 

»شیر داری؟« را به عنوان استثنا قلمداد کرد.
آنچه بازاریاب ها می توانند یاد بگیرند: ش��ما به عنوان یک برند همیشه 
باید به دنبال کش��ف شیوه حل مش��کل محصول تان باشید. منظور من از 
حل مش��کل توانایی محصول ش��ما در کاهش مشکات روزمره مشتریان 
است. پس از یافتن شیوه کاهش مشکل فقط یک گام دیگر تا موفقیت باقی 
مانده است: افزودن آن به عنوان عنصری خاقانه به آگهی تبلیغاتی شرکت.

5. فولکس واگن: کوچک فکر کن
کمپی��ن فولکس واگن تحت عنوان »کوچک فکر کن« در تحلیل اولیه 
نباید چندان المان جذابی را در بر داش��ته باشد. برهمین اساس مشاهده 
آن در فهرست کنونی پرس��ش های زیادی را برمی انگیزد. اجازه دهید در 
مقام دفاع توجه ش��ما را به نکاتی چند جلب کنم. کمپین »کوچک فکر 
کن« براساس نظرخواهی های مختلف به عنوان یکی از برترین کمپین های 
تبلیغاتی و بازاریابی قرن ۲۰ شناخته شده است. همچنین باید توجه داشت 
که این س��طح از موفقی��ت پیش از عصر تلویزی��ون و کانال های ارتباطی 
گس��ترده به دس��ت آمده اس��ت. آن هم نه در آلمان، بلکه در آمریکا. به 
عبارت س��اده، برندی آلمانی به بازار پرچالش آمریکا قدم گذاشته و نحوه 
نگاه مش��تریان به خودرو را تغییر داده اس��ت. به طور سنتی مردم آمریکا 
به ماش��ین های بزرگ و س��نگین عاقه دارند. خودروی فولکس اما بسیار 
کوچک و س��اده طراحی شده است. مدل مشهور فولکس با اندازه کوچک 
و توان موتور پایین قاعدتا نباید چندان باب میل مردم آمریکا باشد. با این 
حال اراده فولکس واگن برای فروش محصولش در آمریکا بسیار قوی تر از 

این حرفا بود. 
نخس��تین اقدام فولکس واگن طراحی پوستری برای جلب توجه مردم 
بود. پوس��تر آنها برخ��اف عرف معمولی بخش زی��ادی اش خالی بود. در 
حقیقت ماش��ین موردنظر در انتهای پوستر به صورت کاما کوچک جای 
داش��ت. تاکید برن��د آلمانی روی چابکی و هزینه نگهداری بس��یار پایین 
محصولش بود. بر این اساس کوچکی از معیاری منفی برای ارزیابی خودرو 

بدل به مزیتی رقابتی شد. 
بی ش��ک موفقیت فولکس واگن در ف��روش محصوالتش در بازار آمریکا 
گواه کیفیت کمپین »کوچک فکر کن« است. از نظر فرهنگی این کمپین 
به دلیل تاثیرگذاری روی تغییر ذهن و س��لیقه مشتریان آمریکایی مورد 
توجه قرار دارد. در حقیقت تغییر ذائقه مردم به عنوان برندی اروپایی، آن 
ه��م در آمریکا که معموال تمایل به مصرف محصوالت آمریکایی در زمینه 

خودرو دارند، به هیچ وجه ساده نیست.
آنچه بازاریاب ها می توانند یاد بگیرند: بازاریابی ابزار بس��یار قدرتمندی 
برای تغییر ذائقه مشتریان است. فقط باید ایده مناسب را پرورش داده و آن 
را در قالبی جذاب تحویل مخاطب دهید. همیشه نحوه فعالیت برند فولکس 
واگن را به عنوانه بیگانه ای در بازار آمریکا که سلیقه مشتریان را عوض کرد، 
به یاد داشته باشید. اقدام این برند آلمانی موجب تغییر مدل های برندهای 
مش��هور آمریکایی و اقدام برای طراحی خودروهای کوچک ش��ده اس��ت. 

بی تردید شما نیز توانایی اقتباس از الگوی موفق فولکس را دارید.
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1۰۰روش رایگان برای بازاریابی کسب و کار اینترنتی)4(
در مطالب پیشین به ۵۹ روش رایگان برای بازاریابی کسب وکار اینترنتی اشاره 

کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.
۶۰. به مشتریان وفادار تخفیف بدهید

شاید دیدن پیشنهاد تخفیف و فروش ویژه که فقط برای مشتریان جدید است، 
برای مشتریان فعلی ناخوشایند باشد. پس چرا به آنها تخفیف وفاداری نمی دهید 

تا با شما بمانند؟
۶۱. فورا به شکایت ها پاسخ دهید

وقتی یک فرد شکایت می کند، هرگز به آن بی توجهی نکنید. فورا به نحوی آن 
را رفع کنید که مشتری احساس کند برنده شده  است.

۶۲. برای بازاریابی کسب و کارتان از Slideshare.com استفاده کنید
شما می توانید در Slideshare.com به طور رایگان یک حساب کاربری ایجاد 
کنید، که محدود اس��ت اما ش��روع خوبی در اختیار ش��ما می گذارد. این روشی 

فوق العاده برای به اشتراک گذاشتن دانش شما است.
۶۳. یک وبینار یا ویدئوی رایگان »چگونه… ؟« بسازید

 Any یا دیگر نرم افزارهای وبینار مانند Google Hangout با اس��تفاده از
Meeting ش��ما می توانید انجام کاری را ک��ه در آن تخصص دارید، به دیگران 

یاد بدهید.
۶۴. به افرادی که در صنعت تان هستند جایزه بدهید

شما می توانید به عنوان یک متخصص شناخته شده یک جایزه درست کنید، 
یک ابزارک درست کنید و این جایزه را ساالنه به کسی بدهید که در صنعت یا 

حوزه  کاری شما جایگاه برجسته ای دارد.
۶۵. برای رویدادهای تان اسپانسر پیدا کنید

می خواهی��د ی��ک رویداد برگزار کنی��د اما پول ندارید؟ از اسپانس��رها کمک 
بگیرید. اغلب اوقات اگر اسپانسر بگیرید، نه تنها می توانید یک رویداد رایگان برای 

شرکت کنندگان برگزار کنید بلکه در نهایت سود نیز می کنید.
۶۶. یک خبرنامه الکترونیکی منتشر کنید

خبرنامه  الکترونیکی با فهرست ایمیل اولیه  شما کمی متفاوت است. این یک 
خبرنامه  دوره ای و برنامه ریزی ش��ده  اس��ت که حت��ی می توانید در آن تبلیغات 

بفروشید.
۶۷. درباره حوزه کاری خودتان دوره الکترونیکی رایگان برگزار کنید

ش��ما می توانید با اس��تفاده از فناوری Aweber.com که در اختیار دارید، 
به آس��انی ای��ن کار را با ایمیل انجام دهید یا اگر هن��وز آن را ندارید، می توانید 
از Mailchimp.com اس��تفاده کنید که خدمات آن تا ۵۰۰ مشترک رایگان 

است.
۶۸. برای خریدارهایی که خرید خود را افزایش می دهند ایمیل تشکر بفرستید
وقتی یک فرد چیزی می خرد، فرصت را برای افزایش خرید او از دست ندهید. 
صفحه  تش��کر یا ایمیل تشکر ش��ما بهترین جا برای گذاشتن تخفیف روی یک 

کاالی دیگر یا حتی تبلیغ یک محصول یا خدمت مرتبط است.
۶۹. از بازاریابی پورسانتی استفاده کنید

با تدوین یک برنامه  همکاری در فروش می توانید از ارتشی از بازاریاب ها ایجاد 
کنید که می توانند به باال رفتن رتبه سایت شما در گوگل کمک کنند. به عاوه 

فروش بیشتری خواهید داشت.
۷۰. آزادانه به دیگران کمک کنید

همیشه آماده باشید تا به صورت آناین و آفاین به دیگران کمک کنید. این 
کمک بیشتر از آنچه تصورش را می کنید به سوی خودتان بازمی گردد.

۷۱. از بازاریابی مقاله ای استفاده کنید
بازاریابی مقاله ای منسوخ نشده  است. شما هنوز هم می توانید جاهای مشهوری 

را برای ارسال مقاله تان پیدا کنید.
۷۲. صفحه گوگل پاس خود را بسازید

برای بازاریابی کسب و کار اینترنتی به پرکردن و ساختن صفحه  گوگل پاس تان 
ادامه دهید. هرچه پروفایل تان بهتر باش��د، و هرچ��ه در چیزهایی که به گوگل 
مرتبط است بهتر عمل کنید، در صفحه  نتایج این موتور جست و جو رتبه  باالتری 

خواهید داشت.
۷۳. با گوگل، بینگ و یاهو حساب های کاربری وبمستر بسازید

حس��اب های کاربری وبمستر نیز بک لینک دیگری به سایت شما هستند. به 
عاوه اطاعاتی که از هر کدام به دس��ت می آورید برای ارتقای رتبه س��ایت تان 

بی نهایت ارزشمند است.
۷۴. از سئو برای هر صفحه از سایت تان استفاده کنید

س��ئوی داخلی س��ایت یا On page SEO به تمام کارهایی اطاق می شود 
که ش��ما روی هر صفحه از س��ایت تان انجام می دهید تا به موتورهای جست و 
جو کمک کنید س��ایت شما را پیدا کنند و به آن رتبه بدهند. از اهمیت سئوی 

داخلی غافل نشوید.
۷۵. از سئوی خارجی یا Off Page SEO استفاده کنید

س��ئوی خارجی به تمام کارهایی اطاق می ش��ود که شما خارج از سایت تان 
برای باال رفتن رتبه  سایت انجام می دهید، مثل فعالیت در شبکه های اجتماعی، 

بازاریابی مقاله ای، و .…
۷۶. از محصوالت و خدمات تان فیلم یا اسایدشو درست کنید

فیلم و اسایدش��و روش هایی فوق العاده برای به نمایش گذاشتن محصوالت 
و خدمات تان است. آدم ها دوست دارند ببینند چه چیزی به دست می آورند.

۷۷. گاهی در رویدادهای شبکه سازی شرکت کنید
رویدادهای شبکه سازی، چه آناین و چه آفاین، می توانند آگاهی از کسب و 

کار شما را به طور چشمگیری باال ببرند.
۷۸. همیشه به افزایش فهرست مراجعان خود ادامه دهید و در ارتباط بمانید

فقط با یک فرد ماقات نکنید بلکه ارتباط برقرار کنید. در رسانه های اجتماعی 
ارتباط برقرار کنید، با ایمیل ارتباط برقرار کنید و سپس این ارتباط را حفظ کنید.

۷۹. برای مشتریان احتمالی ایمیل های شخصی سازی شده بفرستید
وقتی با یک مش��تری احتمالی ماقات کردید، به جای یادداشت های از قبل 
تعیین ش��ده، یادداشت ش��خصی برای او بفرس��تید. به این طریق پاسخ بهتری 

دریافت خواهید کرد.
۸۰. در مجله های صنعتی پرطرفدار فعالیت کنید

نشریات صنعتی، هم آناین و هم آفاین، به همکار نیاز دارند. نوشتن و فرستادن 
مطلب برای آنها وقت زیادی نمی گیرد، اما حاصل آن ارزش این وقت را دارد.

۸۱. به متخصصی تبدیل شوید که مطبوعات به او مراجعه می کنند
مطبوعات محلی شما به آدم هایی نیاز دارند که بتوانند برای مظنه گرفتن مرتبا 
با او تماس بگیرند. شما می توانید چنین فردی باشید. هر وقت در نشریات محلی 
داس��تانی وجود دارد، با نظری کارشناسانه با آنها تماس بگیرید. خیلی زودتر از 

آنچه فکرش را می کنید، آنها با شما تماس می گیرند.
۸۲. یک برنامه  هفتگی در یوتیوب شروع کنید

به جای اینکه گاهی اتفاقی ویدئویی در یوتیوب منتشر کنید، چرا یک برنامه  
همیشگی را شروع نمی کنید؟ مطمئن شوید این بخشی از حوزه  کاری تان است 

و یک برنامه  زمانی منظم تدوین کنید.
ادامه دارد ...
localorganicrankings/bazdeh«: منبع

ایستگاهبازاریابی
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25 اشتباهی که افراد موفق 2 بار تکرار 
نمی کنند)3(

در دو مطلب پیش��ین به ۱۸ اش��تباهی که افراد موفق دو بار 
تکرار نمی کنند اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

19. تصویر بزرگ را ندیدن
آسان است که در شلوغی و سردرگمی روز گم شویم و تصویر 
ب��زرگ و اهداف اصلی خود را نادی��ده بگیریم، اما افراد موفق به 
سرعت به مسیر خود بازمی گردند. آنها می دانند که باید همیشه 
اه��داف اصلی خود را در خط مقدم ذهن ش��ان نگ��ه دارند. آنها 
اولویت های روزانه را تعیین می کنند و اطمینان حاصل می کنند 

که در حال پیشرفت به سوی اهداف مهم هستند.
2۰. رقبا را به عنوان دشمن دیدن

یکی از رایج ترین اش��تباهاتی که ما در کس��ب و کار و زندگی 
مرتکب می ش��ویم، تمرکز انرژی روی »شکس��ت دادن« رقیب 
اس��ت. افراد موفق می دانند که کلید واقعی برنده شدن این است 
که مش��تریان خود را خوش��حال کنند. درست است که باید به 
رون��د صنعت توج��ه کنید، اما زمانی که رقبای خود را دش��من 
مش��اهده نکنی��د، می توانید بر درک بهت��ر و بهبود نقاط ضعف 

خود تمرکز کنید.
21. سعی کردن برای تعمیر چیزی که برای همیشه شکسته 

است
ش��ما مق��دار زی��ادی وقت، ان��رژی و پ��ول را ب��رای چیزی 
س��رمایه گذاری کرده اید و متعهد هس��تید که آن را به موفقیت 
برس��انید. تنها مش��کل این اس��ت که آن چیز، برای همیش��ه 
شکس��ته است. آن  را رها نمی کنید زیرا نمی خواهید آنچه را که 
برایش س��رمایه گذاری کردید از دس��ت بدهید. این یک اشتباه 
غلط هزینه است. هرچه زودتر آن را رها کنید، کمتر منابع  برای 

چیزی که به هیچ جا نمی رسد هدر داده اید.
 22. در نظر نگرفتن بودجه

اش��تباهات مالی رایج هس��تند و حتی اف��راد موفق هم دچار 
اش��تباهات مالی می ش��وند، اما هر کسی که قرار است  به هدف 
خود برس��د، به سرعت ارزش بودجه را یاد می گیرد. هرچند که 
افراد دارای منابع مالی ش��خصی خود هس��تند و یا اینکه کسب 
و کار آنه��ا دارای بودجه عملیاتی جامع اس��ت، مردم موفق یک 

برنامه مالی مبتنی بر درآمد و هزینه دارند.
23. اولویت های دیگران را باالتر از اولویت های خود قرار 

دادن
 مفید بودن و کمک به افرادی که در اطراف تان هستند زمانی 
ک��ه نی��از دارند یک چیز اس��ت، اما به طور م��داوم اولویت های 
دیگ��ران را پیش از اولویت خود قرار دادن چیز دیگری اس��ت. 
اف��راد موفق می دانند ک��ه باید بر خود س��رمایه گذاری کنند و 
اطمین��ان حاصل کنن��د که به طور م��داوم در جایگاه دوم قرار 
نمی گیرند. مهم اس��ت که برای خودتان و اولویت های تان تاش 

کنید.
24. با خود صادق نبودن

به نظر می رس��د دانستن خود باید س��اده ترین چیز در جهان 
باش��د. پس از هم��ه، ما در ذه��ن خودمان زندگ��ی می کنیم، 
ام��ا گاه��ی حقیقت را حت��ی از خودمان پنه��ان می کنیم، زیرا 
نمی خواهیم واقعیت س��خت مقابل م��ان را ببینیم. مردم موفق 
می دانند ک��ه فریب خود منجر به خرابکاری می ش��ود. در واقع 
موفق بودن در توانایی ش��ما برای ش��ناختن و پذیرش خود در 

سطح عمیق است.
25. توجه زیاد به کارهای کوچک

زندگی خیلی کوتاه است تا وسواس برای چیزهای بی اهمیت 
ی��ا نگرانی در مورد چیزهای کوچک داش��ته باش��یم. اگر تمام 
کارهای��ی که انج��ام می دهید تمرک��ز روی چیزهای کوچک و 
نادیده گرفتن مسائل عمده در مقابل شما است بنابراین زمان و 
انرژی گران قیمت خ��ود را هدر  می دهید. افراد موفق، در مورد 
آنچه که کسب و کارشان به بهترین شکل انجام می دهد، تمرکز 

می کنند و برای رشد این عادت ها تاش می کنند.
Entrepreneur/ucan  :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 1286073290 www.forsatnet.ir

هی��چ فرقی نمی کند که ش��ما برای یک نفر و ی��ا تمامی اعضای تیم 
شرکت مشغول به ارائه کنفرانس هستید، نکته بسیار مهم این است که 
بتوانید این امر را به ش��کلی حرفه ای و هوشمندانه به پایان برسانید. در 
این رابطه بس��یاری از ش��رکت ها تنها به تعداد دفعات برگزاری جلسات 
توجه دارند و از کیفیت و س��ومند بودن این امر کاما غافل هس��تند. با 
این حال برگزاری یک جلس��ه، بدون ش��ک هزینه و زمان بر خواهد بود. 
به همین خاطر در صورت��ی که همه چیز کاما حرفه ای صورت نگیرد، 
ش��ما بازنده میدان خواهید بود. در این رابطه آمارها حاکی از آن اس��ت 
که ۷۱درصد از ش��رکت کنندگان جلسات، ابدا رضایت کافی را از حضور 
خود نداش��ته و سطح توقع آنها برطرف نش��ده است. این امر بیانگر آن 
اس��ت که باید در این زمینه توجه بیش��تری را از خود نش��ان دهید. در 
همین راس��تا و در ادامه به بررسی پنج اقدام ضروری برای موفقیت در 

ارائه خود، خواهیم پرداخت. 
1-مخاطبان خود را بشناسید 

نخس��تین کاری که برای یک ارائه خوب بای��د مورد توجه قرار دهید 
این اس��ت که مخاطبان خود را بشناس��ید. درواقع ش��ما باید بدانید که 
برای چه افرادی و با چه س��طحی می خواهید ارائه خود را انجام دهید. 
برای مثال حضور مدیران س��ایر ش��رکت ها بدون شک جوی متفاوت را 
در مقایس��ه با حضور کارمندان خود ش��رکت ایجاد خواهد کرد. با این 
حال تنها آگاهی نس��بت به سطح و یا جایگاه افراد کافی بوده و شما به 
اطاعات بیشتری از آنها نیاز خواهید داشت. در این رابطه رئیس شرکت 
نیز می تواند به ش��ما کمک شایانی کند و اطاعات الزم را در اختیارتان 
ق��رار دهد. در آخر فراموش نکنید که ش��ما باید الگوی رفتاری هر فرد 
را س��ریعا شناسایی کرده و مطابق با آن رفتار کنید. در غیر این صورت 

ممکن است زمینه انواع تنش ها شکل گیرد. 
2-دامنه موضوع خود را به خوبی تعیین کنید 

شما نباید اجازه دهید که جریان گفت وگوها به خارج از موضوع اصلی 

کش��یده شود. برای این امر بهتر است تا در هنگام تعیین روز کنفرانس 
و دعوت از افراد، به خوبی موضوع و یا موضوعات مورد بحث را تش��ریح 
کنی��د. در نهایت الزم اس��ت تا با افرادی که خ��ارج از موضوعات اصلی 
بحث می کنند، به خوبی مقابله کنید. در این رابطه توجه داش��ته باشید 
که به هر میزانی که موضوعات ش��ما محدودتر باشد، قدرت پاسخ دهی 
به س��واالت احتمالی افزایش پیدا خواهد کرد. ب��ه همین خاطر باید از 
یک جلس��ه توقعات بیش از حد آرمانی نیز داشت. در نهایت الزم است 
تا ش��رایطی را فراهم آورید تا گفته های شما به خوبی ضبط و یا توسط 
فردی مکتوب ش��ود. این امر خود به سرعت بخش��ی ب��ه روند انجام کار 
کمک خواهد کرد. بدون ش��ک این امر نیازمند س��طح آرامش و تجربه 
کافی خواهد بود. به همین خاطر الزم است تا چنین شرایطی را تمرین 
کرده و برای این امر به خوبی آماده باشید. در نهایت این امر که همواره 
بدتری��ن و بهترین حالت ممک��ن را نیز مورد توجه ق��رار دهید و برای 
آن برنامه ای کارآمد داش��ته باش��ید، بدون ش��ک باعث خواهد شد تا با 

مشکات به مراتب کمتری مواجه شوید. 
3-سبک خاص خود را شکل دهید 

در رابطه با یک کنفرانس کاما موفق و خوب، تنها آمادگی مناس��ب 
بودن مطالب کافی نبوده و نحوه ارائه ش��ما و انتقال مفاهیم نیز بس��یار 
مهم اس��ت. برای این امر الزم اس��ت تا شما به بهترین سبک برای ارائه 
خود دس��ت پیدا کرده و نظ��ر مدیریت را در رابطه با آن جویا ش��وید. 
همچنین این امر که اقدامات مش��ابه س��ایر افراد را مورد بررس��ی قرار 
دهید، خود به ش��ما چارچوب فکری مناس��بی را خواهد بخشید. نکته 
دیگری که باید در این بخش مورد توجه خود قرار دهید این اس��ت که 
پیام شما کاما مهم تر از اس��ایدهای در معرض نمایش خواهد بود. به 
همین خاطر بهتر است تا به این امر بیش از حد وابسته نباشید و تاش 
کنی��د تا مفاهی��م را به بیان خود منتقل کنید. در نهایت اس��ایدها در 
پایان جلس��ه می تواند در اختیار افراد مشتاق قرار گیرد. به همین خاطر 
در ای��ن رابطه دلیلی برای اس��ترس بیش از ح��د و نگرانی وجود ندارد. 
همچنین این امر که اسایدهای شما جذابیت بصری کافی را نیز داشته 

باشند، از جمله موارد مهم در جذب نگاه مخاطب خواهد بود. 

4- محتوای خود را سازماندهی کنید 
هنگام��ی که اس��ایدهای خود را تنظیم ک��رده و تمرین خود را آغاز 
می کنید، الزم اس��ت تا همواره نگاهی به ترتیب اطاعات داشته باشید. 
برای مثال ممکن است یک موضوع ارتباط بیش تری با موضوعی داشته 
باشد که قصد بیان آن در دقایق پایانی ارائه خود دارید. به همین خاطر 
بهتر اس��ت تا موضوعاتی را که ارتباط بیش تری را با یکدیگر دارند، در 
کنار هم قرار دهید تا مخاطب به ذهنیت بهتری در رابطه با آنها دس��ت 
پی��دا کن��د. همچنین با پایان هر موضوع الزم اس��ت ت��ا زمانی را برای 
پاس��خ دهی به س��واالت افراد اختصاص دهید. در راستای جلوگیری از 
پرسیدن افراد میان صحبت شما، بهتر است تا ابزار نوشتن را در اختیار 
همگان قرار دهید تا بتوانند س��واالت و نظ��رات خود را مکتوب کرده و 

فراموش نکنند. 
5-زمان را مورد توجه جدی قرار دهید 

طوالن��ی ش��دن بیش از حد گفته های ش��ما بدون ش��ک زمینه بروز 
نارضایتی ه��ا را تش��دید خواهد کرد. همچنین این امر که توقع داش��ته 
باش��ید که تمامی زمان جلسه به گفته های ش��ما اختصاص یابد، بدون 
ش��ک انتظاری بیش از حد و غیرواقعی خواهد بود. به همین خاطر الزم 
است تا برای هر اقدام و هر بخش از گفته های خود یک محدوده زمانی 
مش��خص را تعیین کنید و به دنبال راهکار هایی برای کاهش آن باشید. 
در نهایت الزم است تا در تاش برای ایجاد ارتباط با حاضرین در جلسه 
باش��ید تا ارتباط دوطرفه خوبی شکل گیرد. در این رابطه توجه داشته 
باش��ید که گوش دادن طوالنی مدت و عدم تن��وع در این زمینه بدون 

شک مخاطب را خسته خواهد کرد. 
در آخر ذکر این نکته ضروری اس��ت که حضور در جلس��ات مختلف 
و مطالع��ه مقاالت مرتبط در این رابطه می تواند به تجربه بیش تر ش��ما 
کم��ک کند. همچنین ای��ن امر که تمامی کنفرانس ه��ای خود را مورد 
بازبینی مجدد قرار دهید، خود باعث خواهد ش��د تا بتوانید نس��بت به 
اش��تباهات خود آگاه ش��ده و در کنفرانس های بعدی خود آنها را بهبود 

بخشید.  
entrepreneur :منبع

۵ اقدام برای ارائه کنفرانسی فوق العاده

به قلم: استیسی هانککارآفرین و نویسنده حوزه رهبری و مدیریت
مترجم: امیر آل علی
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قرارداد فرانش��یز راهکاری برای ایجاد کس��ب وکاری با عامت تجاری 
و رهنموده��ای برندی معتبر اس��ت. اگر کس��ب  وکار موفق��ی دارید و 
می  خواهید مجوز اس��تفاده از برندتان را برای کس��ب  وکارتان در مکانی 
دیگر بدهید یا می  خواهید با عامت تجاری کس��ب  وکار معروفی فعالیت 
تجاری کنید، می  توانید این کار را از طریق قرارداد فرانشیز انجام دهید. 
برای مثال، تصور کنید صاحب رس��تورانی موفق با برندی خوش نام در 
تهران هس��تید و می  خواهید ش��عبه ای از رس��توران تان را در شیراز یا 
کرمانش��اه تأس��یس کنید. برای انجام این کار به انعقاد قرارداد فرانشیز 
نی��از دارید. البته، این مثال فقط بخش��ی از کاربرد قرارداد فرانش��یز را 

پوشش می دهد.
معنا و کاربرد قرارداد فرانشیز

واژ یه فرانش��یز به معن��ای مجوز و پروان��ه و امتیاز اس��ت، اما پس از 
مدتی، معنایی اصطاحی به خود گرفته و امروزه، بیش��تر به نوع خاصی 
از قرارداد گفته می -ش��ود. از این قرارداد در کس��ب  وکارهای بس��یاری 
استفاده می  شود. برای مثال، در صنعت فست  فود مجموعه  رستوران  های 
مک  دونال��د )McDonald's( ی��ا KFC، در صنعت هتلداری َمرییات 
اینترنش��نال)Marriott International(، در صنعت فروشگاه  های 
زنجی��ره  ای ایلِ��ِون ۷Eleven( ۷( و در بس��یاری دیگ��ر از صنعت ها و 

کسب وکارها، این قرارداد حضور و اهمیت دارد.
طرفین قرارداد فرانشیز

طرفین قرارداد فرانش��یز، فرانش��یزدهنده و فرانش��یزگیرنده را شامل 
می  ش��وند. فرانشیزدهنده ش��خصی است که کس��ب وکاری مشخص با 
عامت تجاری و دیگر مالکیت  های فکری از قبیل اختراع و طرح صنعتی 
و س��ّر تجاری دارد. فرانش��یزگیرنده نیز شخص یا اشخاصی هستند که 
قرار است با عامت تجاری فرانشیزدهنده و به کمک مالکیت  های فکری 

مذکور فعالیت کنند.
 انواع قرارداد فرانشیز

۱. فرانش��یز تولی��دی: در فرانش��یز تولی��دی، فرانش��یزدهنده ب��ه 
فرانشیزگیرنده فناوری و چگونگی ساخت محصول با برند فرانشیزدهنده 
را اعط��ا می  کند. ب��رای مثال، ممکن اس��ت فرانش��یزدهنده اطاعات 
مربوط به سّر تجاری یا اختراع انحصاری اش را در اختیار فرانشیزگیرنده 
قرار دهد تا او بتواند محصول خاصی را با کیفیت مش��خصی تولید کند. 

از این نوع فرانشیز به طور معمول استفاده فراوانی می  شود.
۲. فرانش��یز توزیعی: در فرانش��یز توزیعی، فرانش��یزگیرنده با ضابطه ها و 
دستورهای مشخصی محصوالت فرانشیزدهنده را توزیع می کند و می فروشد. 
برای نمونه، ش��رکتی ضمن تولید محصول خاصی در کشور ژاپن با شرکتی 

در ایران قرارداد می  بندد تا محصوالت او را در ایران توزیع کند و بفروشد.
۳. فرانش��یز خدماتی: در این نوع فرانشیز، فرانشیزگیرنده خدماتی را 
به عنوان بخش��ی از مجموعه   فرانشیزدهنده )با عامت تجاری او( انجام 
می  دهد. برای مثال، مراکز تعمیر خودرو برندی خاص، مانند کیا موتورز 

که در شهرهای مختلف فعالیت می  کنند.
کسب  وکارهای موفق با استفاده از قرارداد فرانشیز

بس��یاری از برنده��ای مع��روف جه��ان به کمک ق��رارداد فرانش��یز، 
کسب  وکارش��ان را به سراس��ر جهان گس��ترش داده  اند. در ادامه، چند 

نمونه از این کسب  وکارها را معرفی می کنیم.

مجموعه رستوران  های مک  دونالد
می��زان موفقیت مجموعه رس��توران  های ش��رکت مک  دونالد به حدی 
است که در ۱۱۹ کشور شعبه دارد و در طول روز، به بیش از ۶۲میلیون 
نفر س��رویس ارائه می  دهد. این ش��رکت حدود ۳۹هزار شعبه رستوران 

در سراسر جهان دارد.
)Merry Maids( ِمری میدز

این شرکت کسب  وکاری مرتبط  با نظافت و شست وشو از قبیل نظافت 
منزل اس��ت که بیش از ۹۰۰ فرانش��یز یا شعبه در آمریکا و کانادا دارد. 

مجموع کارکنان این شرکت در حدود ۸هزار نفر است.
)Marriott International( َمرییات اینترنشنال

یکی از ش��رکت های گردش��گری آمریکایی اس��ت که در حوزه  ارائه  
خدم��ات هتل��داری و مهمان ن��وازی و مدیریت بر مکان ه��ای اقامتی و 
رس��توران های زنجیره ای فعالیت می کند. در س��ال ۱۹۲۷، جان ویارد 
مرییات این ش��رکت را در واش��نگتن راه اندازی ک��رد و در  حال  حاضر، 

شبکه ای از ۳۸۰۰ شعبه در ۷۴ کشور جهان دارد.
تعهدات فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرنده

در ق��رارداد فرانش��یز، هر دو طرف قرارداد در براب��ر یکدیگر تعهداتی 
دارند. در ادامه، به برخی از تعهدات مهم اشاره می کنیم.

فرانشیزدهنده
• تعهد به تس��لیم: فرانش��یزدهنده مکلف است عامت تجاری خود را 
در قلمرو فعالیت فرانش��یزگیرنده ثبت کند تا عاوه بر حمایت قانونی از 

عامت تجاری، به فعالیت های فرانشیزگیرنده مشروعیت ببخشد.
• تعهد ب��ه ارائه اطاعات: فرانش��یزدهنده به  ط��ور معمول اطاعات 
و دان��ش ویژه  ای دارد که موجب موفقیت کس��ب  وکارش ش��ده اس��ت. 
بنابراین، ضمن قرارداد فرانشیز باید اطاعات مدنظر را به فرانشیزگیرنده 

ارائه کند.
• تعهد به نظارت و کنترل: فرانشیزدهنده باید به طور مداوم بر عملکرد 
فرانش��یزگیرنده نظارت و آن را بازرسی کند. همچنین، کنترل کیفیت 

محصول و خدمات ارائه شده  فرانشیزگیرنده اهمیت بسیاری دارد.
فرانشیزگیرنده

• تعهد به استفاده درست و مناسب از عامت تجاری: فرانشیزگیرنده 
ضمن قرارداد متعهد می  ش��ود اقداماتی انجام ندهد که به اعتبار عامت 
تج��اری لطم��ه وارد کند. افزون  بر این، از عامت تجاری سوءاس��تفاده 

نکند.
• تعهد به نداش��تن رقابت با نظام فرانش��یز: فرانش��یزگیرنده متعهد 
می  ش��ود ب��ا فرانش��یزدهنده رقاب��ت نکن��د؛ به گونه  ای ک��ه ب��ه منافع 

فرانشیزدهنده لطمه وارد نشود.
• تعهد به پذیریش کنترل و بازرس��ی: فرانشیزگیرنده باید از انجام 
امور مرتبط  با بازرس��ی و کنترل کیفیت فرانش��یزدهنده جلوگیری 

نکند.
• تعهد به عمل مطابق سیاس��ت  ها: فرانش��یزگیرنده ملزم اس��ت که 
مطالبق سیاس��ت  ها و رویه  های فرانش��یزدهنده عمل کند و از کارهای 

خودسرانه بدون اطاع فرانشیزدهنده خودداری کند.
برای اطاعات بیشتر در این زمینه، به کتاب »حقوق انتقال فناوری« 

اثر دکتر ابراهیم رهبری رجوع کنید.

برای انعقاد قرارداد فرانشیز چه باید کرد؟
• نوع قرارداد را انتخاب کنید: هما ن  طور که قبا توضیح دادیم، قرارداد 
فرانش��یز انواع متفاوتی دارد که باید باتوجه  به کسب  وکارتان نوع آن را 
انتخاب کنید. این نوع قرارداد ممکن اس��ت فرانشیز تولیدی یا خدماتی 
یا توزیعی باش��د. انتخاب نوع قرارداد به کسب  وکارتان بستگی دارد. اگر 
نمی  توانید بااطمینان نوع قرارداد را انتخاب کنید، از کارشناسان مرتبط، 

مانند وکا کمک بگیرد.
• اطاع��ات مربوط به کس��ب  وکارتان را جمع  آوری کنی��د: به منظور 
نگارش قرارداد فرانش��یز درک درستی از کسب  وکار خود و اطاعات آن 
باید داش��ته باشید. ش��ما نیاز دارید بدانید چه عواملی موجب موفقیت 
کس��ب  وکارتان خواهد ش��د. از خود بپرس��ید: داش��تن برندی معتبر و 
مع��روف چه تأثیری بر کس��ب  وکارتان خواهد گذاش��ت؟ در محلی که 
فعالیت می  کنید، برند مدنظرتان به خوبی ش��ناخته ش��ده است یا خیر؟ 
افزون  بر این، کیفیت محصوالت تان را با برندهای معروف مقایسه کنید. 
برای مثال، اگر صاحب رس��تورانی هس��تید، این نکته را در نظر بگیرید 
که تغییر دس��تور پخت یا مواد اولیه چقدر بر کیفیت غذای ش��ما تاثیر 
خواهد گذاش��ت؟ آیا کیفیت ارائه  خدمات به مشتریاِن کسب  وکار شما 
در حد برندهای معروف اس��ت؟ آیا نیاز دارید کارمندان تان آموزش  های 

ویژه  ای برای ارائه بهتر خدمات ببینند یا خیر؟
• فرانش��یزدهندگان بالقوه را شناس��ایی کنید: اگ��ر مایل اید قرارداد 
فرانش��یزی منعقد کنید و با عامت و رهنمودهای کس��ب  وکاری موفق 
عمل کنید، ابتدا باید برندهایی را شناس��ایی کنید که می توانند به شما 
کم��ک کنند. برای این کار می  توانی��د از اینترنت یا هم صنفی- های تان 

کمک بگیرد.
• هدف از انعقاد قرارداد فرانش��یز را مش��خص کنی��د: به منظور ایجاد 
کس��ب  وکاری موفق از طری��ق انعقاد قرارداد فرانش��یز، هدف یا اهداف 
مش��خص و واضحی باید داشته باشید. اگر برند موفق و شناخته شده ای 
دارید و کس��ب  وکارتان پردرآمد اس��ت، لزومی ندارد بخواهید تغییرات 

اساسی در رویه فعالیت  های تان ایجاد کنید.
 نگارش قرارداد فرانشیز

۱. مفاهی��م قرارداد را تعریف کنید: در این قس��مت، باید مفاهیمی را 
تعریف کنید که قرار است در قرارداد فرانشیز استفاده شود. برای مثال، 

منظور از شخص، شخص ثالث، فناوری و... دقیقا چیست.
۲. اعض��ا و طرفی��ن ق��رارداد را مش��خص کنی��د: در ای��ن بخ��ش، 
باید مش��خصات طرفی��ن ق��رارداد فرانش��یز، یعنی فرانش��یزدهنده و 
فرانشیزگیرنده را مشخص کنید. این مشخصات به طور معمول عبارتند 
از: نام، نام   خانوادگی، آدرس، شماره تماس شخص حقیقی و نام شرکت، 

شماره ثبت و آدرس شخص حقیقی.
۳. مجوزها و حقوقی را مش��خص کنید که قرار اس��ت از فرانشیزدهنده 
دریاف��ت کنید: هدف از انعقاد قرارداد فرانش��یز این اس��ت که مجوزها و 
حقوق��ی از فرانش��یردهنده دریافت کنید. محدوده   ای��ن مجوزها و حقوق 
باید به طور کامل مش��خص شود و ابهامی نداشته باشد. برای مثال، مجوز 
استفاده از چه فناوری- ها یا دستورالعمل  هایی دریافت می  کنید یا مطابق 
این قرارداد در چه محدوده  جغرافیایی می  توانید فعالیت کنید. این قسمت 

اهمیت بسیاری دارد؛ بنابراین، نهایت دقت خود را برای آن صرف کنید.

۴. اس��تانداردهایی ب��رای اس��تفاده از عامت تج��اری تعریف کنید: 
به منظ��ور جلوگیری از بُروز اختافات یا دعاوی در آینده، به طور صریح 
و کامل اس��تانداردهایی برای اس��تفاده از عامت تجاری فرانشیزدهنده 
تعریف کنید. برای مثال، در چه اندازه و تا چه میزان می  توانید از عامت 
تجاری استفاده کنید. به طور معمول فرانشیزدهندگان بخشی از قرارداد 
را ب��ه این موضوع اختص��اص می  دهند که فرانش��یزگیرنده فقط اجازه  
اس��تفاده از عامت تج��اری را دارد و نمی  تواند ادعای��ی درباره  مالکیت 
آن داش��ته باشد. همچنین، رهنمودهایی نیز درباره  چگونگی استفاده از 

عامت به شما ارائه خواهند کرد.
۵. هزینه  های فرانش��یز را مش��خص کنید: در قرارداد خود باید دقیق 
مش��خص کنید که چه مقدار به عنوان عوض قرارداد فرانش��یز پرداخت 
خواهید کرد. به طور معمول در قراردادهای فرانش��یز س��ه دسته هزینه 

مشخص می  شود: ابتدایی و سالیانه و بازاریابی ماهیانه.
۶. مدت زمان قرارداد را مشخص کنید: شما باید برای قرارداد فرانشیز 
خود مدت زمانی تعیین کنید؛ اگرچه می  توانید پس از اتمام قرارداد، آن 
را مج��ددا تجدید کنید. این م��دت با توجه  به ماهیت و عرف موجود در 
کس��ب  وکارتان متفاوت است. به عبارت  دیگر، ممکن است مدت قرارداد 

شما یک ساله یا در مواقعی ۱۰ ساله باشد.
۷. محدوده  جغرافیایی فعالیت کس��ب  وکارتان را مش��خص کنید: در 
قرارداد خود مشخص کنید محدوده فعالیت کسب  وکارتان چگونه است. 
پس از مشخص کردن این محدوده، از فرانشیزدهنده تعهد بگیرید که در 

آن محدوده ، قرارداد فرانشیزی با شخص دیگر منعقد نکند.
۸. درب��اره  چگونگ��ی مدیری��ت و نظارت فرانش��یزدهنده به توافق برس��ید: 
فرانشیزدهندگان به طور معمول مشخص می  کنند در چه فواصل زمانی و چگونه 
بر فعالیت  های فرانشیزگیرنده نظارت و آن را مدیریت خواهند کرد. این نظارت 

کنترل کیفیت محصول، برخورد کارمندان با مشتری و... را شامل می  شود.
۹. درب��اره  تبلیغات توافق کنید: با ط��رف قراردادتان درباره  چگونگی 
تبلیغ��ات باید تواف��ق کنید. برای مثال، آیا فقط فرانش��یزدهنده مکلف 
به انجام تبلیغ اس��ت یا خیر؟ آیا فرانش��یزگیرنده می تواند در محدوده  

فعالیتش برند و کسب  وکار را تبلیغ کند؟
۱۰. درباره  چگونگ��ی حفاظت از اطاعات مهم توافق کنید: به منظور 
جلوگیری از اختافات در آینده، اگر در قرارداد فرانشیز، فرانشیزدهنده 
دانش فنی، سّر تجاری، اطاعات مربوط  به اختراع و دیگر اطاعات مهم 
را در اختیارت��ان قرار می  دهد، درباره  چگونگی حفاظت از این اطاعات 
کام��ا توافق کنید. فرانش��یزدهندگان به طور معم��ول برای حفاظت از 
اطاعات مهم با طرفین قراردادشان قرارداد عدم افشا منعقد می  کنند.

۱۱. مس��تند قانونی تعیین کنید: قرارداد فرانشیز چارچوب مشخصی 
دارد، اما مستند قانونی قراردادتان را ماده  دهم قانون مدنی قرار دهید.

۱۲. نه��اد داوری تعیین کنید: اگر مایل ای��د در صورت بُروز اختاف، 
ش��خصی اختاف ت��ان را حل  وفصل کند، در قرارداد خود بخش��ی را به 

تعیین داور و الزامات مخصوص به آن قرار دهید.
۱۳. ق��رارداد را امض��ا کنید: پ��س از توافق بر س��ر تمامی موضوعات 
و جنبه  ه��ای ق��رارداد، آن را امضا کنید. فرام��وش نکنید حتما پیش از 

امضای قرارداد با وکیلی کارُکشته مشورت کنید.
zoomit :منبع

هر آنچه باید درباره قرارداد فرانشیز بدانید
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اخبار

اصفهان - قاسـم اسد- مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین 
المللی استان اصفهان از برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع و تجهیزات پزش��کی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی از ۱۹ دی 
ماه در این اس��تان خبر داد. به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه 
های بین المللی اس��تان اصفهان، علی یارمحمدیان با اشاره به اینکه 
نخبگان صنایع و تجهیزات پزش��کی در قالب این نمایشگاه گرد هم 
جمع خواهند شد، گفت: این نمایشگاه که تا ۲۲ دی ماه و به مدت 
چهار روز برپا خواهد بود، ش��رایطی را فراهم آورده تا تولیدکنندگان 
تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی و دندانپزشکی، خدمات و تجهیزات 
توانبخش��ی، تجهیزات هتلینگ و بیمارس��تانی، خدمات دارویی و 
داروس��ازی، سازمان ها، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، مراکز علمی و 
تحقیقاتی و نش��ریات تخصصی این بخش در کنار هم جمع شده و 
دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند. وی با بیان اینکه ۱۱۰ شرکت 
در قالب ۸۵۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی در این نمایشگاه حضور 
خواهند داش��ت، افزود: شرکت های مختلفی از استان های اصفهان، 
تهران، آذربایجان ش��رقی، خراسان رضوی و فارس در این نمایشگاه 
حضور خواهند داشت. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان همچنین از استقبال مطلوب نمایندگان تولیدکنندگان 
بین المللی از کشورهای پیشرفته جهان در این نمایشگاه خبر داد و 
اظهار داشت: نمایندگان فروش برندهای مطرح و فعال در این حوزه 
از کش��ورهای فرانسه، ایتالیا، س��وییس، آمریکا، آلمان، چین، تایوان 

و انگلیس در س��یزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات 
پزش��کی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان حضور می یابند و به 
معرفی محصوالت و خدمات خود می پردازند. وی با تاکید بر اینکه 
نمایشگاه صنایع و تجهیزات پزش��کی اصفهان یکی از مطرح ترین 
نمایش��گاه های این حوزه در سطح کشور به شمار می رود، تصریح 
کرد: جایگاه ویژه این نمایشگاه در سطح کشور سبب شده تا برندهای 
مطرح و فعال این حوزه در نمایش��گاه امس��ال حضور داشته باشند 
که از آن جمله می توان به ش��رکت های بهیار صنعت سپاهان، ثمر 
حمد آریا، صا ایران، پویندگان راه سعادت، کاوندیش سیستم، طب و 
صنعت، آریا سروش تجهیز، ثمین طب باربد، آبان طب آپادانا، شرکت 
نوین، تجهیزات پزش��کی اوحد، پارس آزما، صفا طب، بهبودس��ازان 
سپاهان، شیمیایی رازی، فراد تجهیز سپنتا، شهرک سامت، فرازمهر، 

ایفا فراز آوینا، س��ازگر، اَوِس س��ینا، موج پرداز تصویر، ایده سامت 
دانش، الکتروسازهدامون، نورسته یار، نوید پرتو نما، متین طب، پارس 
طب نقش جهان و امواج نگار سپاهان اشاره کرد. مدیرعامل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در بخش دیگری از صحبت 
های خود به ویژگی های نمایشگاه امسال در مقایسه با نمایشگاه سال 
گذشته اشاره کرد و ادامه داد: افزایش حضور تولیدکنندگان تجهیزات 
هتلینگ بیمارستانی استانی، حضور پر رنگ دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان و انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور )شعبه 
اصفهان(، حضور مرکز رش��د دانشگاه آزاد اسامی واحد نجف آباد و 
حضور شرکت های دانش بنیان از جمله ویژگی های نمایشگاه امسال 
صنایع و تجهیزات پزشکی اصفهان به شمار می رود. وی همچنین به 
حضور فعال شهرک سامت اصفهان در نمایشگاه امسال اشاره کرد 
و گفت: این شهرک که به عنوان نخستین شهرک تخصصی سامت 
کش��ور شناخته می ش��ود در قالب فعالیت هایی همچون کلینیک 
تخصص��ی آناهید فعال در جراحی س��ینه، کلینیک دندانپزش��کی 
س��یواک، آزمایشگاه، کلینیک فوق تخصصی گوارش پورسینا، مرکز 
جراحی محدود نگاره، مرکز جراحی چشم ماتیا و کلینیک اورولوژی 
یوروهلث در س��یزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات 
پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی حضور خواهد داشت و نسبت 
به رونمایی از پورتال این شهرک و باشگاه سامت در نمایشگاه اقدام 

خواهد کرد.

تبریز - فالح- مدیرکل سامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز 
در بازدی��د از مرک��ز بهبودی اقامتی میان مدت »نور نج��ات«، اراده 
ش��خصی را مهم ترین رکن بازدارنده جوانان از اعتیاد عنوان کرد. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، محم�دحسین حس�ن زاده در دومی�ن 
بازدی�د خود از مرکز اقامت��ی »نور نج�ات«  اظه�ار کرد: مجموع�ه 
سام�ت و ام�ور اجتم�اعی شهرداری تبریز براساس رسال�ت خود در 
راست�ای ارتق�اء سام�ت شهرون�دی و علی الخصوص رفع مشکات 
فردی و جمعی رهجویان )معتادان( این مرکز که در حس��اس ترین 
ش��رایط سنی قرار دارند تاش می کند. حس��ن زاده افزود: در اولین 
جلسه این بازدید پس از مطرح شدن مشکات عمده توسط رهجویان 
و مدیر این مرکز، بنابر قولی که داده بودیم با مساعدت تنی چند از 
مسئولین این مشکات رفع شدند. وی ادامه داد: سعی و تاش ما بر 
این است که همه شما به طور قطعی از این مرکز رهایی یافته و در 
جایگاهای مناسب شغلی و تحصیلی قرار بگیرید و نه تنها برای خانواده 
بلکه برای جامعه نیز اثرگذار باشید. وی با تاکید بر نقش اراده شخصی 
رهجویان برای ترک اعتیاد، اضافه کرد: جوانان و نوجوانان آینده سازان 
این مرز و بوم و صاحب اراده های قوی هستند و به هیچ عنوان چنین 

مکانهایی در شان آنان نیست و به این دلیل بر اساس قولی که برای 
تس��ریع و قطعی شدن ترک اعتیادش��ان داده بودیم، امروز عاوه بر 
مس��اعدت های مادی و معنوی در حد ت��وان در بخش درمان نیز از 
روانپزش��ک این حوزه برای امر درمان کمک می گیریم. حسن زاده 
ضمن تقدیر از حضور سعید محدث مدیر انجمن حمایت از زندانیان 
تبریز در جمع مذکور، اظهار کرد: همگی ما بر این امر مصمم هستیم 
ک��ه برای مبارزه با معضل اعتیاد از هیچ کمکی دریغ نکنیم و امروز 
حضور رئیس انجمن حمای��ت از زندانیان تبریز در این مکان دلیلی 

بر این ادعاس��ت چرا که حضور و همکاری آنان نیز تاثیرگذار خواهد 
بود. حس��ن زاده در پایان از بهینه سازی وضعیت مرکز اقامتی فوق 
از نظر ورزش��ی، تغذیه و درمان در آین��ده ای نزدیک خبر داد. الزم 
به ذکر اس��ت بر اس��اس اعام روابط عم�ومی اداره سام�ت و ام�ور 
اجتم�اعی ش��ه�رداری تبریز، مرکز بهبودی اقامتی میان مدت »نور 
نجات« تنها مرکز کمپ ترک اعتیاد زیر ۲۵ س��ال )آقایان( است که 
تاش می کند برای رهجویان خود خدمات آموزشی، درمانی، ورزشی 

و خوداشتغالی ارائه کند. 

سـاری- خبرنـگار فرصت امـروز- مهندس قاس��م ش��هابی 
گفت:ش��رکت توزیع نیروی برق مازندران درمجم��وع ۱۳۶ میلیارد و 
۲۸۵ میلیون تومان در بخش های مختلف خانگی، صنعتی،عمومی، سایر 
مصارف و کشاورزی از مشترکان خود طلب وصول نشده دارد. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق مازندران  اظهار داشت: در حال حاضر عمده 
 ترین مشکل صنعت برق مازندران عدم وصول مطالبات میلیاردی این 
شرکت از مشترکان خود است.. مهندس شهابی بیان داشت: از مجموع 
میزان مطالبات توزیع نیروی برق مازندران سی و چهار میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون تومان در بخش خانگی، سی میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در 
بخش عمومی، بیست و هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در بخش 
صنعتی ، بیس��ت و دو میلیارد و ۹۱۵ میلیون تومان در بخش  س��ایر 
مصارف و بیست و یک میلیارد و ۵۰۷ میلیون تومان در بخش کشاورزی 
و یک میلیارد و ۳۰۰  میلیون تومان در بخش آزاد ثبت شده است. وی 
قطع برق مشترکان بدهکار به امور برق را آخرین راه وصول مطالبات این 

شرکت خواند و عنوان کرد: در صورت نادیده گرفتن اخطارهای کتبی 
به ناچار برق واحدهای مختلفی که نسبت به هشدارها بی توجهی کنند 
قطع می شود چراکه تنها منبع تأمین نقدینگی شرکت توزیع برق پس از 
فروش انشعابات که آن هم مبلغ ناچیزی است وصول مطالبات مشترکان 
برق است که در صورت عدم تحقق این مهم خدمت رسانی شرکت توزیع 
برق مازندران به نقاط مختلف به دلیل کمبود نقدینگی با مشکل جدی 

روبرو می ش��ود. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران  در ادامه 
با اشاره به اینکه بنا بر دستور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت توانیر برای 
عبور از پیک تابس��تان سال ۹۸ ، برنامه ریزی دقیقی در شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران صورت گرفته است، گفت: با کمک و همیاری مردم 
ش��ریف مازندران بتوانیم تابستان سال آینده را با کمترین خاموشی به 
پایان برسانیم. مهندس ش��هابی بیان داشت: بخشی از پرداخت یارانه 
س��هم وزارت نیرو در بخش برق در نظر گرفته ش��ده که شرکت های 
توزیع نیروی برق موظف به وصول آن و انتقال به حس��اب خزانه برای 
پرداخت یارانه خانوارها می باشند، ضمنا از محل وصول مطالبات برای 
اصاح و بهینه س��ازی شبکه های برق و خرید تجهیزات برای پایداری 
شبکه و جلوگیری از خاموشی های احتمالی میباشد وی افزود:هرگونه 
عدم پرداخت صورتحساب های برق موجب عدم ایفای تعهدات شرکت 
توزیع در قبال پرداخت یارانه و پایداری شبکه و ایجاد نارضایتی عمومی 

خواهد شد.

قم - خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل اوقاف اس��تان قم گفت: 
اعتماد عمومی مهمترین سرمایه سازمان اوقاف است و هنر مدیریتی 
آن اس��ت که این اعتماد را روز به روز بیشتر کنیم. به گزارش روابط 
عموم��ی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم، حجت االس��ام 
والمسلمین عباس اس��کندری در آیین تکریم و معارفه مدیران کل 
سابق و جدید اوقاف استان قم که در مجتمع فرهنگی امامزاده سید 
علی)ع( برگزار شد اظهار کرد: از درگاه ایزد منان سپاس گذارم که من 
را در کسوت روحانیت قرار دارد، آن هم در شهر مقدس قم و در زمانی 
که نظام اس��امی و والیت فقیه حاکمیت دارد. وی افزود: همچنین 
خدا را شاکرم که از عنایات ویژه و خاص حضرت فاطمه معصومه)س( 
برخوردارم و احساس می کنم این لطف و عنایت همچنان ادامه دارد. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به ورود به حوزه علمیه 
از سال ۱۳۵۲ خاطرنشان کرد: تا سال ۱۳۷۲ توفیق تحصیل در حوزه 
را داشتم، زمانی که قصد ورود به سازمان تبلیغات را داشتم با اصرار 
ریاس��ت وقت، مقرر شد برای یک سال به شهرس��تان الر بروم ولی 
همیش��ه قصد داشتم به قم بازگردم که این توفیق از ۱۰ سال پیش 
نصیب من ش��د، دوست دارم در یکی از بقاع متبرکه به عنوان خادم 

فعالیت کنم ولی از قم نروم. وی ادامه داد: امیدوارم توفیقی که برای 
خدمت گزاری در شهر مقدس قم و به عنوان مدیرکل اوقاف نصیبم 
ش��ده را قدر بدانم و شرمنده حضرت معصومه)س( و مردم خوب و 
والیت مدار قم نشوم. اسکندری خاطرنشان کرد: خدمت به دین الهی 
و مردم مهمترین وظیفه همه ماست تا از این رهگذر، توشه ای برای 
آخرت برداریم. مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم با بیان اینکه 
انسان های بزرگ همت، اموال و اماک خود را برای ترویج دین از جمله 
زنده نگاه داشتن یاد و نام حضرت سیدالشهدا)ع( و امور عام المنفعه 
وقف می کنند گفت: وظیفه داریم از این اموال و دارایی ها پاس��داری 

کنیم و اجرای امینانه نیت واقفان را در دستور کار قرار دهیم و عاوه 
بر این به توس��عه فرهنگ وقف کمک کنی��م. وی اعتماد مردمی را 
مهمترین سرمایه سازمان اوقاف دانس��ت و افزود: باید این اعتماد و 
اطمینان را بیش��تر کنیم. اسکندری ترویج دین و توسعه آموزه های 
قرآنی و خدمت به مستمندان و نیازمندان جامعه اسامی را از دیگر 
وظایف س��ازمان اوقاف دانس��ت و تصریح کرد: الزم است از سرمایه 
عظیمی که به دس��تمان رس��یده به بهترین نحو اس��تفاده کنیم و 
امیدواریم با کمک همه دلس��وزان نظام اسامی، بتوانیم شرایطی را 
ایجاد کنیم که بقاع متبرکه همانطور که رهبر معظم انقاب مطالبه 
کرده اند، به قطب فرهنگی تبدیل شوند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان قم افزود: این قابل قبول نیست که برخی برای برگزیدن محل 
سکونت، اطراف مس��اجد و بقاع متبرکه را انتخاب نکنند، این تفکر 
ناشی از عملکرد نادرست ماست و اگر مدیریت بهتری داشته باشیم، 
محوطه اطراف این اماکن باید چنان توسعه یابند که بهترین فضا برای 
سکونت باش��ند. وی با تاکید بر تقویت ارتباط معنوی و قلبی میان 
مردم و بقاع متبرکه گفت: الزم است مدیران در همه دستگاه ها هنر 
خود را به این نحو نشان دهند که این ارتباط را تقویت و ترویج کنند.

اهواز- شـبنم قجاوند- در راس��تای سیاس��ت های اقتصادی 
مقاومتی تعداد ۱۲ دستگاه کلید هوایی فرسوده و قدیمی بخش ۲۳۰ 
و ۴۰۰ کیلو ولت پست امیدیه یک شرکت برق منطقه ای خوزستان 
با استفاده از کلیدهای هوایی اسقاطی پست اهواز ۲ تعویض و بیست 
میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی شد. مدیر امور بهره برداری ناحیه 
شرق این ش��رکت گفت: کلید هوایی بخش ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلو ولت 
امیدیه یک به دلیل عمر باال فرس��وده و معیوب ش��ده و باز و بسته 
کردن آنها به س��ختی توسط دو نفر بهره بردار انجام می شد.محمد 

سلبی ادامه داد: این کلید های هوایی فاقد ایمنی الزم بودند و احتمال 
حادثه انس��انی و تجهیزاتی در آنها وجود داش��ت، به همین دلیل با 
استفاده از کلیدهای هوایی اسقاطی پست اهواز ۲ تعویض شدند.  وی 
با بیان اینکه استفاده از کلیدهای هوایی اسقاطی پست اهواز ۲ بیست 
میلیارد ریال صرفه جویی اقتصادی داشته، بیان کرد: تعویض کلید 
هوایی در فصل کم باری و بدون اعمال خاموشی به شبکه بوده و در 
ح��ال حاضر در ایمنی کامل بهره بردار از راه دور و اتاق فرمان آنها را 

باز و بسته می کند.

گردهمایی نخبگان پزشکی ایران و جهان در نمایشگاه اصفهان

مدیرکل سالمت و امور اجتماعی شهرداری تبریز:

مصمم هستیم برای مبارزه با معضل اعتیاد از هیچ کمکی دریغ نکنیم

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران؛

طلب 136میلیاردی شرکت توزیع نیروی برق مازندران از مشترکین

مدیرکل اوقاف قم:

اعتماد عمومی مهمترین سرمایه سازمان اوقاف است

صرفه جویی بیست میلیارد ریالی برق منطقه ای خوزستان در مدیریت استفاده از قطعات

مدیرعامل شرکت شهرک  های صنعتی استان مرکزی:
راه اندازی ناحیه صنعتی چوب در سمقاور کمیجان مدنظر قرار دارد

اراک- مینو رستمی- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی گفت: با توجه به 
پتانس��یل هایی که در روستای سمقاور شهرستان کمیجان در صنعت چوب وجود دارد، راه اندازی 
ناحیه صنعتی چوب در این محدوده مدنظر اس��ت.  مصطفی آمره اظهار داشت: توسعه و گسترش 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان مرکزی با هدف توسعه و رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در دستور 
کار ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان مرکزی قرار گرفته است. مدیرعامل شرکت شهرک  های 
صنعتی استان مرکزی افزود: هم اکنون ۳۲ شهرک و ناحیه صنعتی در استان مرکزی فعال هستند. در 
سال جاری هم، ایجاد، توسعه و گسترش چند ناحیه صنعتی دیگر در حال پیگیری است. وی ادامه داد: پیگیری ایجاد ناحیه صنعتی 
سمقاور مورد نظر است که پس از تصویب در ستاد اقتصاد مقاومتی مطالعه مکان سنجی آن انجام و در جلسه توسعه و برنامه ریزی 
استان هم مصوب شده، هم اکنون در حال تملک زمین هستیم و مطالعات فاز یک نیز در دست اجرا است. مدیرعامل شرکت شهرک  
های صنعتی استان مرکزی خاطرنشان کرد: سمقاور از پتانسیل خوبی در حوزه صنعت چوب ازجمله منبت و مبل برخوردار است، که 
با ایجاد ناحیه صنعتی در روستای سمقاور صنعت چوب در یک منطقه ساماندهی می شود. چرا که صنعتگران چوب در روستا پراکنده 
هستند و با ایجاد این ناحیه صنعتی صنعتگران در یک مکان مناسب متمرکز می شوند و می توانند فعالیت خود را توسعه دهند و با 
شکل گرفتن این ناحیه و استقرار صنعتگران چوب، زمینه توسعه کسب و کار در روستا فراهم می شود. وی با اشاره به اینکه پیگیری 
ناحیه صنعتی آوه نیز در دستور کار قرار دارد، بیان داشت: کار مطالعات مکان یابی در حال انجام است و پیش بینی می شود سال آینده 
بتوانیم کار عملیاتی را در این منطقه آغاز کنیم. آمره خاطرنشان کرد: همچنین توسعه چند شهرک صنعتی دیگر در دستور کار است، 

از جمله توسعه ناحیه صنعتی شهید سعیدی به میزان افزایش ۲۰ هکتار، که در مراحل پایانی است.

شهردار کرج 
هیئت بدوی تخلفات اداری در شهرداری کرج تشکیل شود

کرج- خبرنگار فرصت امروز- شهردار کرج خواستار تشکیل هئیت بدوی تخلفات در این 
شهرداری شد. علی اصغر کمالی زاده در جلسه شورای برنامه ریزی، با اشاره به ضرورت ایجاد هیئت 
بدوی تخلفات اداری گفت: اگر این هیئت در شهرداری تشکیل شود، بسیاری از مسایل پیش از رای 
گیری حل و فصل شده و اثر بخشی رای ها مناسب تر و کاربردی تر خواهد بود. شهردار کرج در ادامه 
از تاش مدیران برای وصول درآمد قدردانی کرد و ادامه داد: امید است با تاش بیشتر، بتوانیم در این 
زمینه به وضعیت بهتری برسیم. وی همچنین به وضعیت استخر گلشهر اشاره و تاکید کرد: عاوه بر 
استخر گلشهر، استخر دیگری هم باید در محدوده  کم برخوردار شهر ایجاد شود. کمالی زاده در بخش دیگری از صحبت های خود 
به رفع آبگرفتگی ها اشاره کرد و افزود: این مشکل منطقه ای است و باید در خدمات شهر و عمران برنامه ریزی های مناسبی برای 
رفع این معضل صورت گیرد. شهردار کرج گفت: ایجاد چاه های جذبی می تواند نقش موثری در رفع آبگرفتگی های سطحی داشته 
باشد و ضمن جلوگیری از سیاب ها، به افزایش آب های زیرزمینی نیز کمک شایانی می کند. میز خدمت در شهرداری کرج از دیگر 
مباحثی بود که کمالی زاده در خصوص آن صحبت کرد و افزود: میز خدمت، ویترین شهرداری است و برای پاسخگویی مناسب به 
مشکات شهروندان باید نماینده های با تجربه ای از مناطق و سازمان ها برای خدمات رسانی در این حوزه  انتخاب شوند. این مسئول 
در زمینه بازدیدهای یکپارچه مسئوالن از پروژه ها و سطح شهر، گفت: برای ارایه خدمت رسانی بیشتر، کارشناسان شهرسازی باید 

آموزش های مربوط به پسماند و فضای سبز را ببینند تا در یک بازدید تمام موارد خدماتی رصد و پیگیری شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان:
مشکل خشکه کاری برنج در گلستان حل شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: تحقیقات 
در خصوص خش��که کاری برنج در گلس��تان به پایان رسیده و مش��کات آن حل شده و در مرحله 
اجراست.مختار مهاجر در دهمین جلسه شورای اداری شهرستان علی آبادکتول اظهار کرد: ضریب 
میکانیزاس��یون گلستان پیش از پیروزی انقاب هش��ت دهم درصد به ازای هر هکتار بود که بعد از 
انقاب با یک رشد ۶ تا هفت برابری به ۳.۸ درصد رسید.وی افزود: با انجام دو تا سه کشت در سال 
و تنوع زراعی قدرت عملیات و بهره وری را با میکانیزاس��یون در اس��تان باال برده ایم.رئیس سازمان 
جهادکشاورزی گلستان ادامه داد: تا پیش از پیروزی انقاب ۱۸ هزار تن برنج کاری در نسق های گلستان انجام می شد که این رقم 
هم اکنون به ۷۱ هزار تن رسیده است.وی با بیان این که سال گذشته ۴۰۰ تن شلتوک برنج به ارزش دو زار و ۲۰۰ میلیون تومان 
در گلستان تولید شد، اضافه کرد: با وجود ممنوعیت کشت شالی و محدودیت منابع آبی نمی توانیم سطح کشت را افزایش دهیم 
اما با برخورد علمی تاش کرده ایم در بخش کشاورزی توسعه داشته باشیم.مهاجر تصریح کرد: تاش کردیم با بهره از منابع آبی و 
پتانسیل های موجود در استان خشکه کاری شالی در استان را افزایش دهیم.وی گفت: تحقیقات خشکه کاری برنج در گلستان به 
پایان رسیده و در مرحله اجراست و در شهرهای گنبدکاووس، علی آباد، کردکوی و گرگان قابلیت انجام خشکه کاری برنج وجود دارد.

در 9 ماهه نخست سال97؛
7416 انشعاب رایگان گاز در خراسان رضوی واگذار شده است

مشهد - صابر ابراهیم بای - مدیربهره برداری شرکت گاز استان خراسان رضوی گفت: طی ۹ 
ماهه نخست امسال، هفت هزار و ۴۱۶ انشعاب رایگان به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، اماکن 
مذهبی، جانبازان باالی ۲۵ درصد و خانواده های معزز ش��هدا واگذار ش��ده است. حسن افتخاری با 
اعام این مطلب اظهار کرد: مطابق قانون اماکن مذهبی، حانبازان باالی ۲۵ درصد)تا سقف کنتور ۱۰ 
مترمکعب(، خانواده های معزز شهدا، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی براي یک بار از پرداخت حق 
انش��عاب گاز معاف هستند. وی افزود: شرکت گاز خراسان رضوی در راستای اجرای دقیق قوانین و 
همچنین پیاده سازی طرح تکریم ارباب رجوع، طی ۹ ماهه نخست سال ۹۷، ۷۴۱۶ مورد انشعاب گاز را بصورت رایگان به متقاضیان 
واجدشرایط واگذار کرده است. افتخاری تصریح کرد: از این تعداد، ۲۸۴ مورد سهم اماکن مذهبی، ۶۵۳ مورد توسط جانبازان باالی 
۲۵درصد و خانواده های معزز شهدا، چهار هزار و ۹۳۴ مورد سهم مددجویان کمیته امداد و یکهزار و ۵۴۵ مورد نیز تحویل خانواده 

های تحت تکفل بهزیستی شده است. 

مدیرکل امور مالیاتی:
اجرای طرح جامع مالیاتی موجب حفاظت از بیت المال و رعایت حق الناس می شود

خـرم آباد- خبرنگار فرصت امروز-  به گزارش روابط عمومی اداره کل امور 
مالیاتی اس��تان لرستان، بعدازظهر چهارش��نبه دوازدهم دی ماه، نشست کارگروه 
طرح جامع مالیاتی استان لرستان، با حضور محمدرضا محمدی مدیرکل، معاونین 
ایشان و دیگر اعضای کارگروه در محل سالن جلسات ساختمان ستاد اداره کل امور 
مالیاتی برگزار شد. در این نشست محمدرضا محمدی، مدیرکل امور مالیاتی استان 
با تاکید بر اینکه هدف از برگزاری این جلس��ه پایش روند پیاده سازی اجرای طرح 
جامع مالیاتی و شناسایی مشکات موجود در واحدهای مالیاتی است، گفت: دولت الکترونیک یکی از پدیده های مهم ناشی از 
به کارگیری فناوری اطاعات و ارتباطات است که تحوالت عمیقی را در سبک زندگی بشر امروزی ایجاد نموده است. مدیرکل 
امور مالیاتی استان افزود: در حال حاضر دنیا به سمت ارتباطات شبکه ای در حال حرکت است و سازمان امور مالیاتی کشور 
نیز در پی آن است که از ظرفیت های ارتباطات شبکه ای و استانداردهای جهانی آن البته با استفاده از توان متخصصین ایرانی 

و دانش بومی شده به نحو موثری استفاده نماید.

برگزاری جلسه فنی کارگروه ترافیک شهرداری رشت
رشت- زینب قلیپور - جلسه کمیته فنی کارگروه ترافیک شهرداری رشت روز گذشته در دفتر معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری رشت برگزار گردید. در این جلسه که با معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری، مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری 
و با حضور رئیس پلیس راهور استان، معاونین عمرانی مناطق و معاون سازمان حمل بار و مسافر و مشاورین کارگروه برگزار گردید، 
موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اصاح هندسی مسیرهای منتهی به شهرک تندگویان و خیابان شهید بابایی مورد 
بررسی و تصویب قرار گرفت. ۹ مورد درخواست های مردمی و مدارس با موضوعات مختلف ترافیکی، ایجاد خط حمل و نقل عمومی 
برای دانشکده دندانپزشکی دانشگاه گیان جهت رفاه حال مراجعه کنندگان، بررسی و اصاح هندسی و واریانت های مختلف جهت 

رفع مشکات ترافیکی میدان دفاع مقدس از جمله مهترین موضوعات این جلسه بوده است.

برگزاری کارگاه تخصصی امداد ونجات و احیا  در ایالم
ایالم- خبرنگار فرصت امروز-  کارگاه آموزش تخصصی امداد، نجات و احیا در شهرستان ایام برگزار شد. مالک نظر پور در این 
باره گفت : در راستای ارتقاء شاخص ها ایمنی فردی و گروهی به ویژه اکیپ های عملیاتی شرکت، کارگاه آموزش تخصصی امداد و 
نجات و احیا )CPR( ویژه نیروهای عملیاتی و سیمبانان شرکت برگزار شد. وی ادامه داد: در این مانور که در سطح شهرستان ایام 
برگزار گردید جمعی از سیمبانان و تکنیسن های توزیع برق شهرستان ایام با راهکار های نوین امداد و نجات از زبان یکی از مجرب 

ترین اساتید هال احمر آشنا شدند.

سه شنبه
18 دی 1397

شماره 1237



نگرش ش��ما موقعیت ت��ان در جه��ان را تعیین می کند. 
نگ��رش پایه و اس��اس تم��ام موفقیت ها و شکس��ت هایی 
است که تا به حال داش��تید و خواهید داشت. نگرش شما 
زندگی ت��ان را کنترل می کند، اما ی��ک نکته مثبت و خبر 
خوب این است که شما هم می توانید نگرش تان را اصاح و 
کنترل کنید. با ما همراه باشید و در ادامه روش های اصاح 

و کنترل نگرش ها و باورهای تان را بیاموزید. 
نگرش ه��ا و باوره��ا روش های��ی ک��ه در م��ورد دیگران 
ی��ا موقعیت ه��ا فکر می کنیم را می س��ازد. اعم��ال و رفتار 
ش��ما نتیجه  نگرش تان اس��ت و اعمال رفتارتان اس��ت که 
عکس العمل های دیگران را می س��ازد.  نگرش شما در مورد 
دیگ��ران و جهان اس��ت که نگرش و رفتار دیگران نس��بت 
به ش��ما را تعیین می کند. اگر نگرش مثبت و ش��اد داشته 
باشید، نتایج مثبت و شادی هم خواهید داشت اگر نگرش 
بد و منفی داشته باش��ید مطمئن باشید قبل از شروع کار 

نتایج منفی حاصل می شود و شکست می خورید. 
در واقع ش��ما ه��ر آنچه فک��ر می کنی��د را دریافت هم 

می کنید.
اما این نگرش های منفی از کجا می آیند و چطور می توان 

آنها را تغییر داد و اصاح کرد؟

 نگرش منفی از کجا می آید؟
نگرش ه��ای منف��ی از افکار منفی که م��داوم به آن فکر 
می کنی��د ت��ا زمانی که بخش��ی از ناخودآگاه و بخش��ی از 
شخصیت ش��ما ش��وند می آیند و در طول زمان تبدیل به 
ع��ادت می ش��وند. ممکن اس��ت حتی متوجه نباش��ید که 
نگرش های ش��ما منفی اس��ت، زیرا مدت زیادی اس��ت با 
ش��ما همراه بوده اند. هنگامی که نگرش تان بد است، انتظار 

شکست و فاجعه دارید و این انتظارات برآورده می شوند.
چرخه باور به شکس��ت و فاجعه و تجربه شکست و به بار 
آمدن فاجعه تبدیل به یک چرخه معیوب بدبختی می شود 
و همین چرخه معیوب سبب می شود اعتقادات منفی شما 
تقویت ش��وند بنابراین هرچه می گذرد انتظارات و باورهای 
منفی ش��ما قوی تر می ش��ود و بدترین ش��رایط و بدترین 

حالت ها نصیب تان می شود.
بنابراین، چگونه افکار خود را تغییر دهید و نگرش مثبت 

ایجاد کنید؟
تغیی��ر نگرش های منفی و تبدیل کردن آنها به نگرش ها 
و باورهای مثبت زمان می برد. ایجاد چیزی باارزش زمان و 
انرژی زیادی هم می طلبد، اما نتیجه ای که حاصل می شود 
به زمان و انرژی ای که صرف می ش��ود، می ارزد. به منظور 

ایجاد نگرش جدید، ش��ما باید تفکر ناخودآگاه تان را تغییر 
دهید. 

چگونه؟ 
اف��کار خود درباره ه��ر چیز و هر موقعیت��ی را تجزیه و 
تحلیل کنید تا زمانی که تفکر مثبت جایگزین تفکر منفی 
و تبدیل به یک عادت ش��ود. چیزی ش��بیه ب��ه زمانی که 
می خواهیم ورزش کردن را جایگزین سیگار کشیدن کنیم. 
شما نمی توانید منفی بودن را متوقف کنید بلکه باید افکار 

مثبت را جایگزین افکار منفی کنید.
بعضی از مردم می گویند: »اما شرایط منفی یک واقعیت 

هستند. آنها همیشه در زندگی روزمره ظاهر می شوند.«
این کامًا درس��ت نیست و همیش��ه و در مورد همه چیز 
ص��دق نمی کند. درس��ت اس��ت ک��ه وضعیت ه��ا واقعیت 
هستند، درست است که آنها ظاهر می شوند، اما این نگرش 
شماس��ت که وضعیت مثبت ی��ا منفی را ایج��اد می کند. 
زمان این رس��یده که بدانید، قادرید تفکر و احس��اس خود 
را کنت��رل کنید. هیچ کس دیگری غیر از ش��ما روی زمین 
وجود ندارد که این قدرت را داشته باشد مگر آنکه شما آن 

را به دیگران بدهید.
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برای نتایج مثبت، نگرش مثبت نیاز است

7 راهکار موثر برای کاهش استرس ناشی از کار

امروزه ثابت ش��ده اس��ت که میزان بیش از حد اس��ترس در افراد خود زمینه بسیاری از بیماری ها را 
فراهم می آورد. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که کار افراد نباید به نحوی باشد که سامت شخصی 
آنها را با تهدیدی جدی مواجه س��ازد. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که همواره نمی توان محیط 
بیرونی را مورد انتقاد قرار داد و در بس��یاری از موارد این ضعف خود افراد اس��ت که باعث می ش��ود تا 
با کوچک ترین اتفاقی اس��ترس آنها به مرحله غیرطبیعی برس��د. در این رابطه توجه داش��ته باشید که 
این امر تنها در رابطه با کارمندان نبوده و مدیران خود در معرض موارد اس��ترس زا به مراتب بیش��تری 
هستند. اگرچه در این رابطه مقاالت متعددی به چاپ رسیده است، با این حال در این مقاله به بررسی 
هفت راهکار س��اده و در عین حال کارس��از پرداخته ایم. در همین راستا و در ادامه به بررسی این موارد 

خواهیم پرداخت. 
1-در رابطه با موضوعات مختلف صحبت کنید

جالب اس��ت بدانید که تقریبا نیمی از اس��ترس های افراد ناش��ی از موارد غیرواقعی و نادرست است. 
به همین خاطر الزم اس��ت تا از همان ابتدا در رابطه با مس��ئله پیش آمده با رئیس و یا کارمندان خود 
گفت وگو کنید. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که طوالنی ش��دن استرس ش��ما صدمات غیرقابل 
جبرانی را روی س��امتی ش��ما خواهد گذاش��ت. در این رابطه می توان یک سیس��تم اشتراک اطاعات 
مناس��ب ایجاد کرد و مطالب مفید و راهکارهای کنترل اس��ترس را در آن مطرح کرد. در نهایت این امر 
که به صورت ماهانه از یک روان ش��ناس دعوت کنید، خود به بهبود س��امت روحی تیم شرکت کمک 

شایانی خواهد کرد. 
2-کارمندان خود را بیمه کنید

از جمله مهم ترین دالیلی که باعث می ش��ود تا افراد از همان ابتدای بروز نش��انه های مریضی روحی 
و با جس��می خود، ب��ه دنبال بهبود آن نباش��ند، هزینه های ب��االی درمانی اس��ت. درواقع حقوق یک 
کارمند ممکن اس��ت تنها کفاف زندگی روزمره وی را بدهد و به همین خاطر الزم اس��ت تا ش��ما برای 
آن برنامه ریزی داش��ته باش��ید. امروزه بس��یاری از ش��رکت ها اقدام به برگزاری جلسات ورزشی و انواع 
بیمه  نامه ها برای کارمندان خود می کنند تا س��امت آنها بیش��تر حفظ شود. در این رابطه توجه داشته 
باش��ید که ش��ما نیازمند کارمندانی خواهید بود که تا چندین سال بتوانند در بهترین سطح برای شما 
کار کنند. بدون ش��ک کنار گذاش��تن تیم کاری و جایگزین کردن آنها با افراد جدید، نه تنها هزینه بر 
خواهد بود، بلکه زمانی را نیز نیاز خواهد داش��ت تا به هماهنگی الزم با سایرین دست پیدا کنند. تحت 
این ش��رایط رش��د شرکت شما با کندی محسوسی مواجه خواهد ش��د. به همین خاطر توصیه می شود 
تا در این رابطه برنامه ریزی دقیقی را داش��ته باش��ید. در این زمینه نظر کارمندان نیز کاما همسو بوده 

و طی تحقیقاتی ۸۸درصد آنها توجه به این امر را جزو معیارهای رضایت شغلی خود تلقی کرده اند. 
3-دورکاری را پیشنهاد دهید 

دورکاری درواقع به این امر اش��اره دارد که کارمندان همواره نباید در محیط ش��رکت حضور داش��ته 
باشند و برخی از کارهای خود را در محیط خانه نیز می  توانند به پایان برسانند. مزیت این امر خصوصا 
در شرایط حساس بسیار باال خواهد بود. برای مثال ممکن است کارمندی به تازگی صاحب فرزند شده 
باشد. بدون شک امکان اعضای مرخصی طوالنی مدت از جانب شما فراهم نخواهد بود. علت این امر نیز 
به این خاطر اس��ت که تحت این ش��رایط ش��رکت با تاخیر در انجام کارها مواجه خواهد شد. به همین 
خاطر دورکاری می تواند به خوبی رضایت کارمندان را به همراه داش��ته باشد. همچنین فراموش نکنید 
که این امر برای شما نیز مزیت های اقتصادی زیادی را به همراه دارد. برای مثال تحت این شرایط شما 
دیگر به فضای بس��یار بزرگ نیاز نخواهید داشت و می توانید در بسیاری از هزینه های خود صرفه جویی 
کنید. با این حال دورکاری نیز نباید به اقدامی تمام وقت تبدیل شود و بهتر است تا حداقل ماهی  یکبار 
کارمندان در شرکت حضور یابند. نتایج آمارها در این رابطه حاکی از آن است که افراد تحت این شرایط 
می توانند به کارهای دیگر خود بهتر برسند که این خود زمینه کاهش استرس را به همراه خواهد داشت. 

4-فضای شرکت را جذاب و آرامش بخش سازید
کاهش میزان سر و صداها، بهبود طراحی و ظاهر شرکت و اختصاص قسمتی به محل استراحت افراد 
از جمله مواردی است که به کسب آرامش افراد کمک خواهد کرد. بدون شک محیط کاری در صورتی 
که هدفمند شکل نگرفته باشد، مکانی کاما استرس زا خواهد بود. در این رابطه توجه داشته باشید که 
الزام اس��تفاده از حداقل یک گیاه و رس��یدگی به آن نیز خود می تواند به کس��ب آرامش بیشتر در افراد 
کم��ک کند. همچنین این ام��ر که افراد را در نحوه انجام کارها آزاد گذاش��ته و تنها نتایج مورد نیاز را 
تبیین کنید، از دیگر مواردی است که کارمندان شما را از فشار کاری بیش از حد دور نگه خواهد داشت. 

 5-برنامه کاری خود و افراد را مورد بازبینی قرار دهید 
در بسیاری از موارد مدیران به صورت غیرعمدی اقدام به افزایش حجم کاری کارمندان خود می کنند. 
در این رابطه توجه داشته باشید که افزایش فشار کاری و خستگی کارمندان، خود آنها را در برابر انواع 
اس��ترس ها ضعیف خواهد کرد. به همین خاطر الزم اس��ت تا همواره حجم کاری افراد را مورد بازبینی 

قرار داده و نظرات آنها را در این رابطه جویا شوید. 
6-فراموش نکنید که حتی قوانین نیز قابل تغییر خواهند بود 

هر قانونی باید از انواع تبصره و موارد اس��تثنا برخوردار باش��د. علت این امر به این خاطر اس��ت که با 
گذشت زمان ممکن است شرایط دستخوش تغییراتی شود. تحت این شرایط حتی امکان دارد که قانون 
رایج دیگر پاسخگوی نیاز شرکت نباشد. به همین خاطر الزم است تا در صورت نیاز حتی اقدام به حذف 
و یا جایگزین کردن برخی از قوانین نمایید. این امر نه تنها نش��انه ضعف نخواهد بود، بلکه ش��جاعت و 
توجه ش��ما را نسبت به کارمندان نشان خواهد داد. بدون شک کار کردن در شرکتی که مدیریت توجه 

کافی را نسبت به کارمندان خود دارد، برای هر فردی مناسب خواهد بود. 
7-حجم کاری خود را کاهش دهید 

این بخش کاما به مدیران اختصاص دارد. اگرچه این افراد همواره از باالترین س��طح دانش و توانایی 
برخوردار هس��تند. با این حال این امر نباید منجر به حجم کاری بیش از حد ش��ود. بدون شک مدیران 
نیز نقش های مهم دیگری غیر از مدیریت خود دارند و الزم است تا پاسخگو همه آنها باشند. تحت این 
شرایط این امر که بخشی از اقدامات خود را به کارمندان نمونه شرکت محول کنید، باعث خواهد شد تا 
آنها نیز بتوانند بخش��ی از کار مدیریت را تجربه کنند و با ادامه این روند جانش��ین های مناسبی از میان 
همان ها به وجود آید. بدون شک سپردن شرکت به فردی که از دل خود تیم رشد کرده است، با ریسک 

به مراتب کمتری همراه خواهد بود. 
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