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سوداگران آماده خداحافظی با بازارها می شوند

مالیات بر عایدی سرمایه
در دستور کار

برآوردها حاکی از آن اس��ت که چنانچه نرخ مالیات بر عایدی س��رمایه در بخش مس��کن اخذ شود، حدود ۶ هزار میلیارد تومان 
درآمد برای دولت به همراه خواهد آورد. همچنین مالیات بر این بخش می تواند به فروش بیشتر مسکن های خالی و کاهش قیمت 
در این بخش هم منجر شود. به گزارش خبرآنالین، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه عالوه بر افزایش درآمد برای دولت، سوداگری را 
کاهش داده و شرایط را برای مقابله با هجوم نقدینگی به بازارهای موازی دشوار می کند. در همین حال، گزارش های رسیده نشان 
می دهد تدوین سازوکاری مبنی بر دریافت این مالیات در دستور کار قرار دارد. نوسانات قیمتی در ایران و منفی شدن رشد اقتصادی 

و افزایش نرخ تورم به بیش از ۲۰درصد دیگر به یک اتفاق عادی تبدیل شده است. حداقل در دهه ۹۰ برای دومین بار است که...

انتقاد وزیر ارتباطات از چرخه معیوب واردات گوشی در ایران

سپر امنیتی شبکه ملی اطالعات ایران 
رونمایی شد
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پس از تعویق رمزهای دوم یک بار مصرف، حاال نوبت بازار متشکل ارزی است

راه اندازی بازار متشکل ارزی به کجا رسید؟

8 راز موفقیت از زبان جان کوم
21 آژانس تبلیغاتی برتر در اینستاگرام 

101 راهکار مدیریت زمان برای افزایش بهره وری در کار
بزرگ ترین شعبه استارباکس در جهان
چرا بازاریابی بین  فرهنگی مهم است؟

مدیریتوکسبوکار

2 وزیر راه و شهرسـازی دیروز به بهارسـتان رفت و 
در نشستی با فراکسیون مستقالن والیی مجلس...

 وزیر راه و شهرسازی از افزایش ۶۵درصدی
وام ساخت قابل انتقال خبر داد

 وام خرید مسکن
افزایش نمی یابد

یادداشت
 بیش از 80درصد از

 ارز صادرات غیرنفتی
به اقتصاد باز می گردد

ع��دم  زمین��ه ط��رح موض��وع 
بازگش��ت بخ��ش عم��ده ای از ارز 
س��وی  از  ص��ادرات  از  حاص��ل 
در  اقتص��اد،  وزارت  مس��ئوالن 
ش��رایطی که کش��ور به آرامش و 
اطمینان بخش��ی نی��از دارد، برای 
اس��ت.  مبهم  اقتص��ادی  فع��االن 
از اینک��ه چ��را چنی��ن آماره��ای 
غیرواقع��ی در زمینه ارز حاصل از 
صادرات از س��وی مسئوالن مطرح 
شده شگفت زده شدم چراکه رئیس 
کل بانک مرکزی در جلس��ه ای با 
هیات رئیس��ه اتاق ایران و کمیته 
ارزی ب��ه صراحت  اع��الم کرد که 
۶۰ ت��ا 7۰درص��د از ارز حاصل از 

صادرات به کشور بازگشته است.
طرح عدم بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به ش��کل گیری هجمه ای 
علی��ه صادرکنن��دگان در فض��ای 
رسانه ای منجر شد که ادعا می کرد 
صادرکنن��دگان از ان��رژی و منابع 
ارزان کشور اس��تفاده کرده و کاال 
ص��ادر کردن��د، ام��ا ارز حاصل از 
صادرات را آن هم در شرایطی که 
مردم در ش��رایط سخت اقتصادی 
بازنگرداندند.  می  کنن��د،  زندگ��ی 
دسترس��ی مس��ئوالن به آمارهای 
بانک مرکزی و ارتباط با رئیس کل 

بانک مرک��زی از فعاالن 
2بخش خصوصی کمتر...
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فرصت امروز:  س��پر امنیتی ش��بکه ملی اطالعات با نام طرح دژفا و با هدف مقابله با حمالت 
سایبری و حمایت از تداوم خدمات دیجیتال، توسط وزیر ارتباطات رونمایی شد.

سپر امنیتی شبکه ملی اطالعات که همراه با توسعه فناوری از حریم شخصی افراد محافظت 
می کند و هدف آن مقابله با حمالت س��ایبری، حمای��ت از تداوم خدمات دیجیتال، جلوگیری 
از کالهبرداری، نشر اطالعات و شناسایی بدافزارهاست، روز یکشنبه همزمان با روز ارتباطات، 
توس��ط محمدج��واد آذری جهرمی رونمایی ش��د. این طرح دربرگیرنده ۱۰پروژه اس��ت و در 

مجموع برای آنها ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.
در این مراسم همچنین طرح سروا، مرکز تبادل اطالعات دولت با بخش خصوصی و عمومی، 
با هدف به اش��تراک گذاری اطالعات دولتی برای اس��تارت آپ ها، با سرمایه گذاری ۲۶ میلیارد 
ریال رونمایی ش��د. پروژه )س��روا( مرکز تبادل اطالعات دولت با بخش خصوصی و عمومی با 
هدف به اشتراک گذاری اطالعات دولتی برای استارت آپ ها است و بسترساز تعامل یکپارچه و 
ارائه س��رویس به کسب وکارهای مورد تأیید بر روی یک زیرساخت یکپارچه و مطمئن است و 
از مزایای این سرویس می توان به ارتباط با یک نهاد مشخص در دولت و عدم ایجاد سردرگمی، 
بهب��ود ارائه خدمات دولت الکترونیک، یکپارچه س��ازی س��امانه های نرم افزارهای دولتی بدون 
اتصال مستقیم به دستگاه ها، کاهش هزینه های دولت، حمایت از سامانه های داخلی اشاره کرد.

همچنین همزمان با روز ارتباطات، 7۲۰۰ روس��تای کش��ور با س��رمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد 
تومانی به شبکه ملی اطالعات متصل شدند. 

وزیر ارتباطات در این مراس��م، از آزادس��ازی داده ها برای استفاده کسب و کارهای نوپا و از 
افزایش ۳۰ برابری توان دفاعی ایران در برابر حمالت سایبری خبر داد و با تبریک روز جهانی 
ارتباطات گفت: امس��ال را در مجموعه وزارت ارتباطات، سال »رونق تولید و گسترش خدمات 

دیجیتال« نامگذاری کردیم تا هدف گذاری سازمان را تبیین کنیم.
او با بیان اینکه هم رونق تولید برای ما حائز اهمیت است و هم گسترش خدمات دیجیتال، 
گفت: مجموع این دو هدف توس��عه اقتصاد دیجیتال و رس��یدن ب��ه اهدافی که در برنامه های 

توسعه ای کشور مدنظر بوده است را فراهم می کند.
انتقاد از چرخه معیوب واردات گوشی در ایران

وزیر ارتباطات همچنین در حاش��یه برنامه روز ارتباطات از چرخه معیوب واردات گوشی در 
ایران انتقاد کرد و با بیان اینکه وضعیت گوش��ی در بازار ما خوب نیست، گفت: چرخه واردات 

امروز معیوب است که در بازار مصرف اثر می گذارد و این چرخه باید درست شود.
به گزارش ایس��نا، آذری جهرمی درباره مش��کالت س��امانه همتا در موضوع گوشی مسافری 
گفت: س��امانه همتا اختالل ندارد، بحث این است که براس��اس قانون، بار مسافری در گمرک 
تعریف دارد. عده ای چون کانال رس��می درس��ت نیست از طریق مسافری گوشی می آورند، در 
صورتی که اگر این کانال تس��هیل شود، این واردات به صورت رسمی انجام می گیرد و تخلفی 

هم رخ نمی دهد.
وی ادامه داد: گمرک می گوید براساس قانون، مسافر یعنی کسی که رفته سفر و اطالعاتش 
باید چک ش��ود؛ حرف گمرک هم درست اس��ت، اما چرخه واردات معیوب است و اکوسیستم 
باید درس��ت شود. البته عده ای هم به دنبال سودجویی هستند، تحت عنوان فروشنده خود را 

جا می زنند و همان قاچاق را انجام می دهند.
واردکنندگان رسمی گوشی دچار مشکلند

وزیر ارتباطات با بیان اینکه اقتصاد بازار تلفن همراه برعهده وزارت ارتباطات نیست، گفت: ما 
سامانه فنی را راه اندازی کردیم اما واردکنندگان رسمی اکنون برای تأمین ارز و ثبت سفارش 

دچار مشکل هستند که هیچ کدام برعهده ما نیست.
آذری جهرمی افزود: ما این مش��کل در تأمین گوش��ی های مورد نیاز ب��ازار را به وزیر صمت 
و رئیس س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گزارش کرده و اطالع دادیم که بازار گوش��ی خوب 
نیست. باید برای اینکه چرخه سالم واردات گوشی به کشور تسهیل شود، چاره ای اندیشه کرد. 

واردکنندگان باید به وزارت صمت ثبت سفارش کنند و تأمین ارز را باید فراهم کرد.
وی با بیان اینکه مش��کالت واردات گوش��ی به اکوسیستم ما هم ضربه می زند، گفت: چرخه 
واردات گوشی امروز معیوب است و در بازار مصرف اثر می گذارد. البته کلید حل این مشکالت 

دست ما نیست اما این چرخه باید درست شود.
آذری جهرمی با بیان اینکه تمامی خدمات ارزش افزوده جرم نیس��ت، افزود: امروز اپراتورها 
به مناس��بت روز ارتباطات یک گیگ اینترنت هدیه دادند که با ستاره ۹۸ مربع فعال می شود. 
با س��رویس س��تاره مربع می توان خدماتی ارائه کرد و تمامی ابزارش خالفکارانه نیست، برخی 
کس��ب وکارهای حالل هم در این زمینه حضور دارند. خدمات س��تاره مربع برای جلوگیری از 
فعالیت های فس��ادآور ایجاد ش��ده و هم��ه وظیفه داریم جلوی کالهب��رداری در این زمینه را 

بگیریم.
وی ادام��ه داد: م��ا برای یک تخلف ۳۳ میلیاردی پرونده تش��کیل دادیم و پول مردم را هم 
براساس قانون برگرداندیم. برای ۵۰۰ اپلیکیشن هم تخلف دیگری بود که پرونده اش در پلیس 
فتا مطرح است و به محض اعالم شدن رقم نهایی، این پول را به مردم برمی گردانیم. همچنین 
س��تاره ۸۰۰ مرب��ع را راه انداختیم و بخت آزمایی توس��ط اپراتورها را ه��م ممنوع کردیم. این 
خدمات روی س��یم کارت های جدید هم به صورت پیش فرض غیرفعال اس��ت و اکنون تخلفات 

به شدت کاهش پیدا کرده است.
شرکت ها باید ادغام شوند

وزیر ارتباطات درباره مش��کالت شرکت های اینترنت ثابت توضیح داد: رشد و توسعه شبکه 
ثابت با س��رمایه گذاری محقق می شود. ش��رکت مخابرات حرکت سرمایه گذاری را آغاز کرده و 
پروژه تانوما را توس��عه می دهد؛ برخی از شرکت های اینترنت ثابت هم سرمایه گذاری را شروع 
کردند. این ش��رکت ها به دلیل مس��ائل تحریم نمی توانند منابع خارجی جذب کنند، در بورس 
هم به مش��کل برخوردند، در نهایت ۱7 ش��رکت ثابت نمی توانند ۱7 ش��بکه را توسعه دهند و 

باید ادغام شوند.
آذری جهرمی با بیان اینکه نمی توان توس��عه کش��ور را معطل کرد، گفت: گزارش س��ازمان 
تنظیم مقررات ارتباطات ش��اید برای ارائه پروانه جدید به کمیس��یون تنظیم تهیه ش��ده، در 
کمیس��یون های تخصصی بررسی و درباره آن تصمیم گیری می شود. اگر الزم باشد به اپراتوری 

دیگر که در سرمایه گذاری توانمند باشد، مجوز دهیم این کار را می کنیم.
وی ادامه داد: نمی ش��ود مخابرات ایران توس��عه دهد و س��ایر شرکت ها روی این سرویس ها 
برای خودش��ان ث��روت ایجاد کنند. امروز عمر ADSL در کش��ور به پایان رس��یده و نیاز به 
س��رمایه گذاری برای توسعه VDSL اس��ت. باید توجیه س��رمایه گذاری وجود داشته باشد و 

کار پیش رود.
وزیر ارتباطات درباره اختالل در برخی از خدمات اینترنت ثابت گفت: این اختالل ربطی به 
کمبود پهنای باند نداش��ت و به دلیل مش��کل در تمدید قرارداد شرکت ارتباطات زیرساخت با 
تأمین کننده پهنای باند خارجی بود که برای باالبردن قیمت و فشار به شرکت زیرساخت، ۲۰۰ 
گیگ اینترنت این شرکت را قطع کرد. البته این موضوع خالف مقررات است و زیرساخت باید 
۱.۵ برابر ظرفیت فروخته شده پهنای باند خود ظرفیت موجود داشته باشد و از سازمان تنظیم 

مقررات رادیویی خواسته ام با این شرکت به دلیل مشکل ایجادشده برخورد کند.
تأیید نفوذ به پیشخوان خدمات دولت

آذری جهرمی درباره نفوذ به س��امانه دفاتر پیش��خوان خدمات دولت گفت: این اتفاق برای 
ش��بکه دولت الکترونیک اس��تانی بود که ظاهراً در سه یا چهار اس��تان نفوذ شده بود. سازمان 
فناوری اطالعات ایران از دولت قبل تصمیم گرفته بود PIX استانی برای مرکز تبادل اطالعات 

استانی راه اندازی کند و پرتالی برای راهنمایی آن به وجود آمده بود.
وی ادامه داد: با وجود این، نه این پرتال ها به روزرسانی و نه PIXهای استانی راه اندازی شده 
بود؛ چون آن پروژه متوقف ش��ده بود و این سیس��تم ها در دسترس بودند، به روزرسانی امنیتی 
هم انجام نش��ده بود، در نتیجه نفوذ انجام ش��د اما اطالعات کش��ور، دولت و مردم را تهدیدی 
نکرد. وزیر ارتباطات با اشاره به تدابیر الزم برای جلوگیری از کالهبرداری های فیشینگ گفت: 
یکی از ۱۰ س��امانه سپر امنیتی دژفا، سامانه مقابله با فیشینگ است تا واحدهایی که با هدف 
جعل راه اندازی ش��وند را قبل از اینکه قربانی بگیرند، شناس��ایی می کنند. برخی اقدامات الزم 
نیازمند مقررات گذاری و آگاهی بخش��ی اس��ت که درباره مقررات گذاری از چهار هفته پیش با 

ناجا همکاری هایی را آغاز کرده ایم و به زودی نتایج آن اعالم می شود.

انتقاد وزیر ارتباطات از چرخه معیوب واردات گوشی در ایران

سپر امنیتی شبکه ملی اطالعات ایران رونمایی شد
چرا ایران تغییرات اقلیمی را جدی نمی گیرد؟

گزارش مرکز پژوهش ها از تبعات تغییر اقلیم در ایران
فرصت امروز: ش��روع تبعات پدیده تغییر اقلیم با افزایش جذب تابش خورش��یدی و باال رفتن دما در کره زمین 

است و طبق گزارش ها، در قرن گذشته محدوده جغرافیایی کشور ما شاهد شدیدترین افزایش ها بوده است. 
در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی تبعات تغییر اقلیم در ایران پرداخت.

به گفته بازوی پژوهش��ی مجلس، مراجع بین المللی و تحقیقات داخلی نش��ان می دهند که تبعات این افزایش 
دمایی گسترش  یافته و به تدریج حوزه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را نیز فرامی گیرد؛ مواردی که بر منطقه 

جغرافیایی کشور ما شواهد ملموسی دارد.
یک��ی از مهم تری��ن تبعات پدیده تغییر اقلیم بر »حوزه آب« اس��ت؛ عنصری ک��ه بخش های مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و امنیتی کش��ور را تحت تأثیر خود قرار می دهد. بررس��ی جهانی بیانگر آن است که تأثیرات این پدیده 
بر منطقه جغرافیایی کشور ایران )عرض های میانی( از مخاطرات بیشتری برخوردار است. طبق گزارش ها منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین تبعات منفی را از افزایش دمای جهانی تحمل خواهند کرد. این در حالی است 

که در شرایط کنونی نیز این منطقه با شدیدترین تنش های آبی مواجه است.
براس��اس این گزارش، بخش��ی از مخاطرات اقتصادی تغییر اقلیم ناش��ی از ارتباط متعامد آب با غذا، انرژی و 
محیط زیس��ت اس��ت. بدین ترتیب، این پدیده افق مطلوبی برای رشد اقتصاد جهانی نشان نمی دهد و رشد آن را 
ُکند می کند. مناطقی از جهان رشد اقتصادی خود را تا ۶درصد از GDP مربوط از دست خواهند داد که نتیجه 
کاهش منابع آب و تبعات آن بر بخش های کش��اورزی، سالمت، درآمد و فقر است. وضعیتی که آنها را در شرایط 
مس��تمر رش��د منفی اقتصادی قرار می دهد. مدل های اقتصادی نش��ان می دهند که مدیریت منابع آب تا حدی 
می تواند تبعات اقتصادی تغییر اقلیم را کنترل کند و تأثیرات آن را تخفیف دهد. مناطقی مانند منطقه آس��یای 

جنوب شرقی می توانند حتی از رشد منفی عبور کرده و به شرایط مثبتی هم  دست یابند.
مدیریت منابع آب در ش��رایط آتی در کشورمان پیچیده اس��ت. بدین معنا که حتی با تغییر برخی سیاست ها، 
همچنان تبعات منفی اقتصادی و کاهش رشد آن اجتناب ناپذیر است. لذا، عبور از بحران های اقتصادی این پدیده، 

به رویکردها و نگاه های نو در مدیریت اقتصاد کشورها نیاز دارد.
تغیی��ر اقلیم موجب تش��دید تنش ها در دسترس��ی و بهره ب��رداری از منابع طبیعی، تضعیف معیش��ت جوامع، 
شکنندگی دولت ها، جابه جایی و تلفات انسانی خواهد شد. در سال ۲۰۱۶ گزارشی توسط نشست جهانی اقتصاد 
منتشر شد که در آن »مهاجرت های اجباری« و »تغییر اقلیم« به عنوان بزرگ ترین مخاطرات برای اقتصاد جهانی 
شناس��ایی شدند. همچنین در ش��رایطی که بحث جهانی شدن و ارتباطات جهانی بیش  از پیش خودنمایی کرده، 
تبعات منفی تأثیر تغییر اقلیم بر کشورها به مرز جغرافیایی آنها محدود نشده و آنها را تحت تأثیر مناطق اطراف 
خود قرار خواهد داد. مهاجرت های گسترده از مناطق فقیر به مناطقی که از وضعیت بهتری برخوردارند و تبعات 

اجتماعی آن، بخشی از تنش های قابل پیش بینی است.
عالوه بر این، بخش بهداشت و سالمت از حوزه های متأثر از تغییر اقلیم است که در راهبردهای سازمان جهانی 
بهداش��ت )WMO( نیز به آن توجه ش��ده اس��ت. میزان مرگ ومیر ناش��ی از تبعات تغییر اقلیم در سطح جهان 
و ازجمله ایران در نقش��ه ای نش��ان داده شده اس��ت. این نقشه توس��ط گروهی در مرکز پایداری و محیط زیست 
جهانی و به اس��تناد اطالعات WMO تولید شده است. درمجموع آسیب پذیری حوزه سالمت کشور از این بابت 
قابل مالحظه است. گزارش مرکز پژوهش ها همچنین می نویسد: در حوزه امنیتی شاخصی تحت عنوان »شاخص 
امنیت جهانی روی تغییر اقلیم« تعریف  ش��ده اس��ت. کارکرد شاخص این گونه است که تعیین می کند دولت های 
جه��ان ت��ا چه میزان موضوع تغییر اقلیم را در امنیت ملی خود دخالت داده اند و چگونه نهادهای نظامی و امنیت 

ملی برای تأثیرات این پدیده برنامه ریزی کرده اند. 
در گزارش س��ال ۲۰۱۶، مؤسس��ه ASP اشاره می کند که حدود 7۰درصد کش��ورهای جهان به صراحت تغییر 
اقلی��م را به عنوان یک چالش برای برنامه های امنیت خود موردتوجه قرار داده اند. این گزارش که ۱۹۶ کش��ور را 
بررس��ی و برای ۱۵۵ مورد آنها اس��ناد الزم را پیدا کرده، آنها را براس��اس برنامه های امنیتی ش��ان در چهار گروه 

مطابق زیر تقسیم کرده است:
* کشورهایی که به  صراحت »تغییر اقلیم« را به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی شان اعالم کرده اند. این تهدید 
یا در اس��ناد رس��می دولتی آنها آمده و یا در بیانیه های مقامات بلندپایه دولتی قابل مالحظه است )۱۱۰ کشور از 

۱۵۵ کشور، 7۱درصد(
* کشورهایی که این پدیده را به عنوان یک موضوع چالشی محیط زیستی موردتوجه قرار داده اند، اما، اقلیم را در 
برنامه های کمک رس��انی و امدادرسانی خود مورد توجه قرار داده و نمی خواهند آن را به عنوان یک تهدید امنیتی 

جلوه دهند )۳۲ کشور از ۱۵۵ کشور، ۲۱درصد(
* کشورهایی که این پدیده را مورد توجه قرار نداده اند. این نوع کشورها معموالً کوچک هستند و اصوالً برنامه 

امنیتی مشخصی ندارند )۱۳ کشور از ۱۵۵ کشور، ۸درصد(

محمد الهوتی
 رئیس کنفدراسیون صادرات ایران



برآوردها حاکی از آن اس��ت که چنانچه نرخ مالیات بر عایدی سرمایه 
در بخش مس��کن اخذ ش��ود، حدود ۶ هزار میلیارد تومان درآمد برای 
دول��ت به هم��راه خواهد آورد. همچنین مالیات ب��ر این بخش می تواند 
به فروش بیش��تر مس��کن های خالی و کاهش قیمت در این بخش هم 
منجر ش��ود. به گزارش خبرآنالین، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه عالوه 
ب��ر افزایش درآمد برای دولت، س��وداگری را کاهش داده و ش��رایط را 
ب��رای مقابله ب��ا هجوم نقدینگی به بازارهای موازی دش��وار می کند. در 
همین حال، گزارش های رس��یده نشان می دهد تدوین سازوکاری مبنی 

بر دریافت این مالیات در دستور کار قرار دارد.
نوس��انات قیمتی در ایران و منفی شدن رشد اقتصادی و افزایش نرخ 
تورم به بیش از ۲۰درصد دیگر به یک اتفاق عادی تبدیل ش��ده اس��ت. 
حداقل در دهه ۹۰ برای دومین بار است که این اتفاق رخ می دهد ولی 
ب��ه رغم بیان دالیل متعدد برای بروز این پدیده، هنوز سیاس��ت گذاران 

اقتصاد ایران نتوانسته اند راهی برای مقابله با این معضل بیابند.
در عین حال سیاست کاخ سفید در مقابل جمهوری اسالمی ایران نیز 
مزید بر علت ش��ده تا مشکالت بیش از پیش بر دوش اقتصاد سنگینی 
کن��د. در میان منتقدان اقتصادی، نهادگرایان، یکی از دالیل نوس��انات 
شدید در اقتصاد ایران را استیالی بخش نامولد بر کل بخش ها می دانند 
که این امر سبب شده تا فعالیت های تولیدی کم سود، اما سوداگری پر 
از منفعت و درآمد باشد. در مقابل اغلب فشارهای آمریکا به درآمدهای 
نفتی است تا از این طریق امکان تامین منابع دولت را سلب کند. با این 
همه پژوهش��ی که اخیرا صورت گرفته نش��ان می دهد مالیات می تواند 

ابزار مناسبی برای این رفع دو مشکل مذکور باشد. 
مالیات بر عایدی س��رمایه، یکی از ابزارهای مالیاتی دولت هاس��ت که از 
طریق آن می توانند بیش از پیش به امور س��ر و سامان دهد. تا پایان سال 
۲۰۱7 تقریبا ۱۸7 کش��ور در جهان این مالیات را از مردم اخذ می کردند، 
ولی با توجه به نوسانات شدید درآمدی در این بخش مالیاتی، کسب درآمد 
ه��دف اصلی دولت ها از دریافت این مالیات نیس��ت و تنها ۴درصد از کل 
مالیات های جهان از این طریق دریافت می شود. به بیان دیگر آنچه بیش از 

هر چیز دولت ها را به تنظیم این مالیات ترغیب می کند، نه افزایش درآمد 
بلکه افزایش یکپارچگی، انس��جام و کارایی نظام مالیاتی، بازتوزیع درآمد و 
ثروت در جامعه و همچنین کاهش انگیزه های سوداگرانه به ویژه بازار برخی 

از دارایی ها چون مسکن و ارز است.
عایدی سرمایه چیست؟

عایدی یا منفعت س��رمایه ای به تمام منافع یا سودی اطالق می شود 
که اش��خاص از تصرف ی��ک دارایی در طول زمان به دس��ت می آورند. 
بر این اس��اس مالیات بر عایدی س��رمایه به عن��وان درصدی از عایدی 
سالیانه سرمایه، که از اختالف میان قیمت خرید دارایی به اضافه برخی 
هزینه های بازس��ازی، بهب��ود و . . . در طول نگه��داری دارایی و قیمت 

فروش آن دارایی به دست می آید، تعریف می شود.
افزایش نقدینگی در سالیان گذشته وقتی با تصمیم سیاست گذاری برای 
کاهش نرخ سود بانکی روبه رو شد، شرایط اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد. 
سیگنال هایی دال بر عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش کافی بود تا دالالن 
را به میدان بکش��د و بازارهای موازی س��ود بانکی نظیر بازار ارز و مس��کن 
و خودرو به عنوان س��یبل سرمایه های سرگردان، هدف قرار گیرند. چنین 
نوساناتی می تواند اقتصاد بسیاری از کشورها را در معرض بحران قرار دهد 
اما بررسی ها نشان می دهد ابزارهایی برای مقابله با این وضعیت وجود دارند. 
یکی از این ابزارها همین مالیات بر عایدی سرمایه است که در حقیقت سود 
سوداگران را هدف قرار می دهد. تنظیم این مالیات می تواند تا حدود زیادی 
نرخ ت��ورم را در ایران کنترل کند چراکه با اخذ مالیات از س��رمایه گذاران 
بخش نامولد، تا حدودی از جذابیت این بازارها و هجوم به آن می کاهد. به 
بیان دیگر نبود نظام مالیات بر عایدی سرمایه سبب شده تا بازار دارایی هایی 
نظیر مسکن، سکه و ارز را به جوالنگاه سفته بازانی تبدیل کند که به راحتی 

بر ثروت های خود می افزاید.
گستردگی معافیت های مالیاتی 

همچنی��ن یکی از مش��کالت کنونی نظام مالیاتی ایران، گس��تردگی 
معافی��ت مالیاتی و مح��دود بودن پایه های مالیاتی اس��ت. فقدان نظام 
مالی��ات بر عایدی س��رمایه نه تنها بر تصمیمات س��رمایه گذاری به نفع 

سوداگری تاثیر مهمی داشته بلکه به بدتر شدن توزیع درآمد در جامعه 
به نفع ثروتمندان و مخدوش شدن عدالت اجتماعی هم انجامیده است. 
به عبارت س��اده تر ایران از معدود کش��ورهای جهان است که در آن از 
عواید س��رمایه ای هیچ مالیاتی اخذ نمی ش��ود در حال��ی که بازار اغلب 
دارایی های منقول و غیرمنقول به دلیل نبود مالیات بر عایدی س��رمایه، 
همواره جوالنگاه س��فته بازان و سوداگران بوده است. در این راستا الزم 
اس��ت مالیات بر عایدی سرمایه تا حد امکان گس��ترده باشد همچنین 
برای تامی��ن اهداف بازتوزیعی و جلوگیری از س��وداگری، اس��تفاده از 
نرخ های به ش��دت تصاعدی، تفکیک بین عواید کوتاه مدت و بلند مدت، 
شاخص بندی و همچنین اعمال نرخ های متفاوت برای عواید کوتاه مدت 

و بلند مدت اجتناب ناپذیر است.
برآورد درآمد ۶ هزار میلیاردی 

در گزارش دفتر پژوهش های سازمان امور مالیاتی آمده است: پیش بینی 
می شود با کنار گذاشتن مسکن اصلی خانوارها، مالیات بر عایدی سرمایه، 
با فرض نرخ های متوسط برای کوتاه مدت و حداکثر نرخ برای بلندمدت،)با 
فرض نرخ رشد اقتصادی باثبات و نرخ تورم باثبات( در حدود ۶ هزار میلیارد 
تومان در س��ال ش��ود. البته انتظار می رود که مالیات بر عایدی س��رمایه 

تحقق یافته به میزانی کمتر از رقم تخمینی وصول شود.
البته توجه به مس��ائل انتقال مالیات نیز بسیار حائز اهمیت است. اگر 
مالی��ات تنها به عای��دی و زیان دارایی های تحصیل ش��ده پس از تاریخ 
اج��رای قانون مالیات بر عایدی س��رمایه اصابت کند، زمان زیادی طول 
می کش��د تا پایه بزرگی از دارایی ها مش��مول مالیات می شوند. تجارب 
س��ایر کش��ورها نش��ان می دهد که حدود ۱۵ س��ال برای تحقق تمام 
درآمدهای بالقوه مالیات بر عایدی س��رمایه زمان الزم اس��ت. همچنین 
نوس��انات زیادی در درآمد عایدی سرمایه وجود دارد به خصوص زمانی 
که س��هام و بازارهای دارایی روند افزایش��ی و کاهشی دارند. با توجه به 
اع��الم موضع وزارت امور اقتص��ادی و دارایی در ای��ن خصوص به نظر 
می رس��د ش��مارش معکوس برای وضع این مالیات تازه آغاز شده باشد؛ 

مالیات تازه ای با نام »مالیات بر عایدی سرمایه«.

سوداگران آماده خداحافظی با بازارها می شوند

مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار

وزیر راه و شهرس��ازی دیروز به بهارس��تان رفت و در نشستی با فراکسیون 
مس��تقالن والیی مجلس از عدم افزایش وام خرید مسکن و همچنین افزایش 

۶۵درصدی وام ساخت قابل انتقال خبر داد.
محمد اس��المی در این نشس��ت، درخصوص برنامه وزارت راه و شهرسازی 
برای افزایش وام مسکن، گفت: در این وزارتخانه بر تقویت بخش عرضه مسکن 

تاکید داریم و بر این اساس، تولیدکنندگان و انبوه سازان باید تقویت شوند.
او ب��ا بیان اینکه وام مس��کنی که به ف��رد و زوجین تعلق می گیرد از طریق 
اختصاص وام به سازنده در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در ۱۶ اسفندماه 
س��ال گذش��ته مصوبه ش��ورای پول و اعتبار برای افزایش وام ساخت مسکن 

دریافت شد و این تسهیالت حدوداً ۶۵درصد افزایش پیدا می کند.
به گزارش خانه ملت، اسالمی با اشاره به اینکه وام ساخت مسکن قابل انتقال 
به خریداران است و کمک می کند تا اثر تورمی ایجاد نشود و عرضه فعال شود 
تا بتوانیم در آینده ش��اهد تولید بیشتر مسکن باشیم، ادامه داد: اشخاصی نیز 
که قصد ساخت مسکن دارند، می توانند از تسهیالت ساخت مسکن بهره مند 
ش��وند تا بتوانیم برای خانه دار ش��دن آنها در مراحل بعدی گام های بلندتر و 

استوارتری برداریم.
وزیر راه و شهرس��ازی درخصوص برنامه ای��ن وزارتخانه برای افزایش مبلغ 
تس��هیالت خرید مسکن، گفت: تاکنون وزارت راه و شهرسازی برنامه ای برای 

افزایش میزان وام خرید مسکن ندارد.
ثبات هفتگی بازار مسکن

در همین حال، پس از نوسانات دو ماهه بازار مسکن، دفاتر امالک از توقف 
رشد قیمت مسکن در هفته  اخیر خبر می دهند و خطر صعود مجدد را تهدید 

رکودزای این بازار تلقی می کنند.
به گزارش ایس��نا، معامالت قطعی در بازار مس��کن به نصف اردیبهشت ماه 
سال قبل رسیده است. دفاتر مشاور امالک می گویند که بعد از جهش ماهیانه 
قیمت که در اسفندماه اتفاق افتاد در یک هفته گذشته، رشد قیمت متوقف و 
فایل های بیشتری به بازار عرضه شده است. تقویت بازار از طریق دو گروه سنی 
آپارتمان ها محس��وس تر است؛ گروه اول واحدهای قدیمی هستند که به قصد 
تبدیل به احس��ن برای فروش ارائه ش��ده اند و گروه دوم کلیدنخورده هایی که 

صاحبان آنها به دلیل سردرگمی بازار در ماه های اخیر از فروش آن خودداری 
می کردند. واسطه های ملکی معتقدند پس از آنکه تهدیدات خارجی اثر چندانی 
در بازار ارز ایجاد نکرد، شرایط برای عرضه واحدهای نوساز فراهم شده و حذف 

قیمت در آگهی های فروش ملک نیز در آرامش بازار بی تاثیر نبوده است.
براس��اس داده های اولیه از سامانه معامالت شهر تهران، قراردادهای خرید و 
فروش تا روز ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴7درصد نسبت به زمان مشابه 
سال قبل کاهش نشان می دهد. کارشناسان معتقدند پس از ثبات قیمت ارز، 
اطمینان برای آرامش نس��بی بازار مسکن در ماه های آینده بیشتر شده است. 
از سوی دیگر پایین بودن توان متقاضیان مؤثر کماکان به عنوان پاشنه آشیل 

اصلی، معامالت بازار ملک را تحت تأثیر قرار داده است.
محاسبات نیز نشان می دهد با توجه به تجربه رونق و رکود قبلی بازار مسکن 
در س��ال ۱۳۹۱ رشد قیمت مسکن در باالترین میزان به حدود نصف قیمت 
دالر رس��یده و پس از آن دیگر هرگز ظرفیت رش��د متناس��ب با قیمت ارز را 
نداشته است. به دنبال آن و پس از نوسانات ارزی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز 
شد قیمت ارز ۲7۶درصد و قیمت مسکن ۱۲۱درصد افزایش یافته است. با این 
حس��اب، مسکن تقریباً یک بار دیگر، نقطه اوج قیمت را لمس کرده و جهش 
سنگین آن در سال جاری دور از ذهن است. مشاوران امالک در مناطق ۵، ۴ و 
۸ می گویند آرامش بازار، مشتریان را برای خرید ترغیب می کند، اما اگر مالکان 

قیمت ها را مثل ماه های قبل باال ببرند امکان خروج از رکود فراهم نمی شود.
قیمت مسکن دوباره از آگهی ها حذف شد

اما پس از چند روز که قیمت مس��کن در آگهی س��ایت های اینترنتی درج 
ش��د، مجدداً سایت ها اقدام به حذف قیمت کردند و آگهی ها با عنوان توافقی 

منتشر می شود.
روز ۱۲ اردیبهش��ت ۱۳۹۸ به دس��تور دادستانی قیمت مسکن و خودرو از 
آگهی س��ایت ها حذف و مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ابتدا قیمت به آگهی های 
امالک و سپس به خودرو بازگشت. در همین حال، یک بار دیگر قیمت ها حذف 

شده و البته در توضیحات بعضی آگهی ها هنوز قیمت دیده می شود. 
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک در این خصوص گفت: دادستانی چند روز 
قبل که موافقت کرد قیمت ها مجدداً به سایت ها برگردد این مساله را مشروط 

به اعالم قیمت براس��اس معامالت قطعی کرد ک��ه در واقع قیمت ها حقیقی 
باشد، اما می بینیم که بعضاً قیمت های اعالمی، باالست. قرار شد سایت امالک 
و مس��تغالت به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد که باید مقداری تقویت 

شود.
مصطفی قلی خسروی افزود: معتقدیم که قیمت باید از آگهی ها حذف شود؛ 
زیرا از زمانی که قیمت برداش��ته شد ش��اهد آرامش و ثبات بازار بودیم. درج 
قیمت پیشنهادی به طور دائم منجر به رقابت کاذب در بازار مسکن می شود؛ در 
حالی که سایت امالک و مستغالت و همچنین کد رهگیری می تواند، شفافیت 
بازار مس��کن را افزایش دهد که امیدواریم تمامی دستگاه های مرتبط با ما در 

این زمینه همکاری کنند.
خس��روی در پاسخ به این س��وال که آیا توافقاتی از طرف اتحادیه با بعضی 
سایت ها صورت گرفته یا خیر؟ گفت: هیچ توافق یا تفاهم نامه ای بین اتحادیه 
امالک و س��ایت های اینترنتی انجام نشده و اخباری که در این خصوص اعالم 

می شود را تکذیب می کنیم.
در مجموع، با اینکه کارشناس��ان س��رکوب قیمتی را راه��کاری مؤثر برای 
کنترل بازار مسکن در میان مدت و درازمدت نمی دانند، حفظ این بازار از سم 
آگهی ه��ای کاذب، دلبخواهی و بی هویت، ضروری به نظر می رس��ید. منحنی 
قیمت مس��کن ش��هر تهران در هفته های اخیر به طور محسوس��ی رو به باال 
حرک��ت می کرد ک��ه یکی از دالیل آن درج آگهی های کذایی عنوان می ش��د 
ت��ا اینکه میانگین قیمت ها به ۱۱ میلیون و ۲7۰ هزار تومان در فروردین ماه 
رس��ید و باعث ش��د معامالت ۳۲درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 
پیدا کند. با این حال در اردیبهش��ت ماه نیز بازار مس��کن رکود تورمی را در 
پیش گرفت. در ادامه، دادس��تانی دستور حذف قیمت آگهی ها در سایت های 
فروش مس��کن و خودرو را صادر کرد. ب��ه دنبال این اقدام، بنا به گفته رئیس 
اتحادیه نمایش��گاه داران، فروشندگان خودرو قیمت ها در بازار خودرو کاهشی 
ش��د و طبق گفته رئیس اتحادیه امالک و همچنین واس��طه های ملکی، بازار 
مس��کن نیز به ثبات قیمتی رس��ید. گزارش های میدانی حاکی اس��ت بعد از 
۱۲اردیبهشت که قیمت از آگهی ها برداشته شد، هرچند قیمت ها پایین نیامده 

اما باال هم نرفته است.

وزیر راه و شهرسازی از افزایش ۶۵درصدی وام ساخت قابل انتقال خبر داد

وام خرید مسکن افزایش نمی یابد

یادداشت

بیش از 80درصد از ارز صادرات غیرنفتی به 
اقتصاد باز می گردد

زمین��ه ط��رح موضوع عدم بازگش��ت بخ��ش عم��ده ای از ارز حاصل از 
صادرات از س��وی مسئوالن وزارت اقتصاد، در شرایطی که کشور به آرامش 
و اطمینان بخش��ی نیاز دارد، برای فعاالن اقتصادی مبهم است. از اینکه چرا 
چنین آمارهای غیرواقعی در زمینه ارز حاصل از صادرات از سوی مسئوالن 
مطرح ش��ده شگفت زده ش��دم چراکه رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ای 
با هیات رئیس��ه اتاق ایران و کمیت��ه ارزی به صراحت  اعالم کرد که ۶۰ تا 

7۰درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است.
طرح عدم بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به شکل گیری هجمه ای علیه 
صادرکنندگان در فضای رسانه ای منجر شد که ادعا می کرد صادرکنندگان 
از ان��رژی و منابع ارزان کش��ور اس��تفاده کرده و کاال ص��ادر کردند، اما ارز 
حاصل از صادرات را آن هم در شرایطی که مردم در شرایط سخت اقتصادی 
زندگی می  کنند، بازنگرداندند. دسترسی مسئوالن به آمارهای بانک مرکزی 
و ارتب��اط با رئیس کل بانک مرکزی از فعاالن بخش خصوصی کمتر که نه، 
بیشتر هم هست. دریافت اطالعات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات 
غیرنفتی برای مس��ئوالن س��خت نیست و خوب است دوس��تان در وزارت 
اقتصاد توضیح دهند که با چه پیش زمینه ای و با چه استداللی آمار بازگشت 

ارز صادراتی را اعالم کردند.
مرج��ع تعیین میزان بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات و مس��ئول نظام 
ارزی و پولی کش��ور براساس قانون بانک مرکزی است و آمار بانک مرکزی 
فصل الخطاب اس��ت. یادداش��تی که دکتر همتی در این زمینه منتشر کرد، 
خط بطالنی بر ادعای طرح ش��ده در گذش��ته بود. عدد رسمی مورد تایید 
و تاکی��د مس��ئوالن بانک مرکزی موید بازگش��ت ۶۰درص��دی ارز حاصل 
از صادرات اس��ت، ام��ا اینکه چرا ۴۰درص��د دیگر از این ارز بازنگش��ته به 
مس��ائل مختلف مربوط اس��ت و البت��ه باید این نکت��ه را در نظر گرفت که 
صادرکنندگان از بازگشت ۱۰درصد از ارز حاصل از صادرات معاف هستند.
نکته  اول، قیمت  های پایه صادراتی است که عدم اصالح آن به غیرواقعی 
ش��دن آمار صادرات دامن می زند. این مس��ئله بارها از سوی وزارت اقتصاد 
و گمرک تایید ش��ده و بر لزوم بازبینی آن صحه گذاشته شده اما همچنان 

روند صادرات ادامه دارد بدون اینکه قیمت پایه اصالح شود.
نکته دوم سطح بندی انجام شده توسط بانک مرکزی است. صادرکنندگانی 
که بیش از ۳میلیون و 7میلیون دالر کاال صادر می کنند باید بخش��ی از ارز 
را به س��امانه نیما ارائه کنند. این در حالی اس��ت که ی��ک صادرکننده که 
کاالی��ش ارزب��ری خارجی ن��دارد و و ارز نیمایی یا ۴۲۰۰ تومان اس��تفاده 
نمی کنند و کاال را حتی محصول کشاورزی را با نرخ ارز آزاد در داخل تهیه 
کرده اس��ت، نمی توان��د ارز حاصل از صادرات را در ب��ازاری عرضه کند که 
عرضه کننده بزرگی مثل پتروش��یمی ها در آن، ارز را با نرخ پایین تر از بازار 
آزاد می فروش��د. بانک مرکزی تالش کرده با اج��رای تمهیداتی به ویژه در 
مورد کاالی کش��اورزی سطح بندی را تغییر دهد و البته این سطح بندی به 
اس��تثنای پتروشیمی ها و صادرکنندگان میعانات است که از دولت خوراک 
ارزان می  گیرند. فعاالن بخش خصوصی معتقدند که سطح بندی کاالها باید 
برداش��ته شود و ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی بر مبنای واردات 

و واگذاری به واردکننده به جریان در بیاید.
نکته س��وم اینکه صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات سه 
ماه فرصت دارند، یعنی بازگش��ت ارز صادرات انجام ش��ده در اولین روز دی 
ماه سال ۹7 در سال ۹۸ کسب می شود و ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دالر از صادرات 
کش��ور در س��ه ماه پایانی سال گذش��ته در س��ال ۹۸ به چرخه اقتصاد باز 
می گردد. این نکته باید در ارائه آمار بازگش��ت ارز صادراتی به کش��ور مورد 
توجه قرار بگیرد. نکته چهارم اینکه به طور قطع بخش��ی از افراد که خود را 
متعهد به کش��ور نمی دانند، ارز حاصل از صادرات را بازنگرداندند و البته به 
نظر نمی رسد که ارز آنها سهم باالیی از ارز مورد انتظار از صادرات غیرنفتی 
را به خود اختصاص دهد. دولت این حق را دارد که با سوءاستفاده کنندگان 
براس��اس قانون برخورد کن��د. با در نظر گرفتن این نکات در محاس��به ارز 
بازگشتی به چرخه صادرات و احصای آمار صادرات پایان سال ۹7 در پایان 
فصل اول س��ال ۹۸ و با برطرف شدن تفاوت پایه های صادراتی که از ابتدای 
س��ال ۹7 در آمار اثر گذاشته اس��ت، درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات 

غیرنفتی به کشور ۸۰ تا ۸۵درصد است.

ارزهای صادراتی به جیب چه کسانی رفت؟!
ج��دا از اختالف ۳۵درصدی آمار ارائه ش��ده در بازگش��ت ارز صادراتی به 
کش��ور، هویت فراریان ارزی مش��خص نیس��ت و وزارت اقتص��اد به عنوان 
اصلی ترین نهاد تنظیم گر سیاس��ت های اقتصادی باید پاسخگوی این سوال 
باشد که چرا با این همه ابزارهای گمرکی، مالیاتی و مقرراتی که در اختیار 
دارد، نتوانس��ته مانع فرار ارزهای صادراتی ش��ود و اساس��اً راهکارش برای 

تکرارنشدن این وضعیت در ماه های آینده چیست؟
به گزارش ایس��نا، در حالی که عدم بازگش��ت ۳۰ میلیارد دالر از ارزهای 
صادراتی و اطمینان از اینکه هیچ رقمی از این مبلغ کالن به هیچ طریقی به 
کشور بازنگشته است توسط مسئوالن وزارت اقتصاد تأیید شده است، رئیس 
کل بانک مرکزی اعالم کرد که ارز برگش��تی س��ال قبل براساس روش های 
ابالغ��ی بان��ک مرکزی یعنی فروش در س��امانه نیما، عرض��ه در صرافی ها، 
واردات در مقاب��ل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری 

به بانک مرکزی، به رقمی معادل ۱۸.7 میلیارد دالر رسید.
عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی مسأله ای است که اولین 
بار از طرف فرهاد دژپسند اعالم و بعد از آن نیز توسط مشاور او تأیید شد. 
به گفته میرش��جاعیان، مش��اور وزیر اقتصاد ۳۰ میلیارد دالر از مجموع ۴۰ 
میلی��ارد دالر ارز حاصل از صادرات، نه ب��ه صورت کاال و نه به هیچ صورت 

دیگری وارد کشور نشده است.
به نظر می رس��د این خبر وزیر اقتصاد پرونده ارزهای صادراتی را تازه باز 
کرده باش��د. با اطمینان از اینکه ۳۰ میلیارد دالر ارزهای حاصل از صادرات 
به هیچ طریقی به کش��ور برنگشته اس��ت تازه این سوال مطرح می شود که 
این صادرکنندگان چه کس��انی هستند یا در چه حوزه ای فعالیت می کنند؟ 
چند درصد از این ش��رکت های صادرکننده شرکت های خصوصی یا دولتی 

یا خصولتی هستند؟
همچنین وزارت اقتصاد به عنوان اصلی ترین نهاد تنظیم گر سیاس��ت های 
اقتصادی باید پاس��خگوی این س��وال باش��د که چرا با این هم��ه ابزارهای 
گمرک��ی، مالیاتی و مقرراتی که در اختیار دارد، نتوانس��ته اس��ت مانع فرار 
ارزهای صادراتی از کش��ور ش��ود و اساس��اً راهکار این نهاد بزرگ اقتصادی 

برای تکرارنشدن این وضعیت در ماه های آینده چیست؟
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ب��ه رغ��م اینکه وزیر اقتصاد گفته بود که بازار متش��کل ارزی در هفته گذش��ته 
راه اندازی می ش��ود، این اتفاق نیفتاد و بای��د دید که این بازار به دومین طرح بانک 

مرکزی که با تأخیر همراه است، تبدیل می شود یا خیر؟
به گزارش ایسنا، بیشتر از یک هفته پیش بود که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد از 
راه اندازی بازار متشکل ارزی در هفته گذشته خبر داد و براساس گفته او قرار بود که 

این بازار در هفته ای که گذشت راه اندازی شود، اما این کار اجرایی نشد.
البت��ه پیش از این بانک مرکزی نیز به طور تقریبی، راه اندازی و آغاز فعالیت این 
بازار را در هفته گذشته اعالم کرده بود، اما اکنون خبری از ایجاد این بازار نیست و 

صحبتی هم درباره زمان اجرایی شدن آن به میان نیامده است.
این دومین طرح بانک مرکزی اس��ت که در همین روزهای اخیر با تأخیر همراه 
می شود؛ چنانکه هفته گذشته نیز طرح رمز دوم یک بار مصرف که قرار بود از ابتدای 
خردادماه اجرایی ش��ده و جایگزین رمزهای قبلی ش��ود نیز به تعویق افتاد و زمانی 

برای آن مشخص نشد.
در عین حال، پیگیری ها حاکی از آن است که بازار متشکل ارزی در مراحل پایانی 

خود قرار دارد و به زودی راه اندازی خواهد شد.
البته بانک مرکزی تاریخ دقیقی را برای راه اندازی این بازار ارائه نکرده و صرفاً به 
طور تقریبی زمان راه اندازی آن را به میان آورده است، اما انتظار می رفت با توجه به 

اعالم وزیر اقتصاد، این بازار در هفته گذشته راه اندازی شود.
این در حالی اس��ت که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 
نمی توانیم زمانی برای آغاز فعالیت بازار متشکل ارزی اعالم کنیم، گفت: از نظر ما 
بان��ک مرکزی اقدامات مربوط به خ��ود را برای این بازار انجام داده، قانون آن را نیز 
ابالغ کرده و شرکت مربوطه را نیز تأسیس کرده و اکنون ادامه این موضوع در اختیار 

این شرکت خواهد بود.
به گفته وی، هیأت مدیره این ش��رکت تشکیل ش��ده و در حال حاضر عملیات 

ثبت نام از صرافی ها و سایر اقدامات اجرایی در حال انجام است.
همتی افزود: ما نمی توانیم زمانی برای آغاز به کار بازار متشکل ارزی اعالم کنیم، 

چراکه اقدامات اجرایی این بازار دیگر مربوط به ما نیس��ت و بانک مرکزی کار خود 
را در این زمینه کرده است.

عدم هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی
این در حالی اس��ت که بانک مرکزی، عماًل متولی تش��کیل این ش��رکت و بازار 
متشکل ارزی به شمار می رود و باید به عنوان نهاد نظارتی بر این بازار فعالیت کند، 
بنابرای��ن بانک مرکزی پس از انج��ام اقدامات اولیه باید در زمینه ادامه فعالیت این 
شرکت نیز پاسخگو باشد. به این ترتیب، تصمیمات بانک مرکزی در روزهای آینده 
نشان می دهد که آیا این بازار به زودی راه اندازی می شود یا این طرح نیز مانند رمز 

دوم یک بار مصرف، با تأخیری بدون تاریخ راه اندازی خواهد داشت.
جالب ت��ر آنکه بانک مرکزی اعالم زمان برای آغ��از فعالیت این بازار را در حیطه 
وظایف خود نمی داند، اما در عین حال، وزیر اقتصاد از اجرایی ش��دن این بازار خبر 
می ده��د و به نظر می رس��د که این روزه��ا هماهنگی الزم می��ان وزارت اقتصاد و 
بانک مرکزی وجود ندارد. البته نکته مهم تر اینکه باید این بازار پس از فراهم شدن 
زیرساخت های الزم اقدام به فعالیت کند و فشار برای فعالیت زودتر این بازار می تواند 
س��بب اجرای این طرح همراه با نواقصی ش��ود که اهداف این بازار را تحت الش��عاع 

قرار دهد.
راه اندازی بازار متشکل ارزی در مراحل پایانی

ام��ا پیگیری  ه��ا از علل تاخیر در راه اندازی بازار متش��کل ارزی به آماده نش��دن 
زیرس��اخت های فنی برای ارتباط بانک ها و »ش��رکت عملیات بازار متشکل ارزی« 
برمی گردد، زیرا برای عملیاتی شدن عملیات بازار متشکل ارز، به زیرساخت های الزم 
در بخش فناوری اطالعات بانک مرکزی، بانک های عامل و ش��رکت بازار متش��کل 
ارز نیاز اس��ت. بر این اساس، آخرین خبرها از وضعیت بازار متشکل ارزی حاکی از 
آن اس��ت که آماده سازی زیرساخت های فناوری اطالعات برای ارتباط شرکت بازار 
متش��کل ارزی و بانک ها مراحل پایانی را می گذراند و قرار اس��ت این بازار پس از 

تکمیل این زیرساخت ها به زودی راه اندازی شود.
نوس��ان ها و تالطم های ش��دید بازار ارز از مهمترین تهدیدات پیش روی اقتصاد 

اس��ت که س��ال گذش��ته بخش های مختلف اقتصادی را دچار چال��ش کرد. برای 
ساماندهی و مقابله با نوسان ها و تالطم های شدید بازار ارز قرار است به زودی بازار 
متشکل ارزی آغاز به کار کند که با راه اندازی آن، بازیگران بازار ارز ساماندهی شده 

و دالالن و معامالت کف خیابان به حاشیه رانده شوند.
هم اکنون بازار دوبی و سلیمانیه عراق به عنوان مراجع مهم تعیین قیمت دالر و 
ارز در داخل کشور به شمار می روند که این موضوع، مدیریت بازار ارز در داخل را با 
مشکالتی مواجه می کند، اما قرار است با راه اندازی بازار متشکل، این بازار به مرجع 

تعیین قیمت روزانه دالر و سایر ارزها تبدیل شود. 
ویژگی های بازار متشکل ارز

قرار است در بازار متشکل ارزی، معامالت اسکناس و نقد انجام شود بر این اساس 
صادرکنن��دگان و دارندگان ارز می توانند از طریق صرافی ها برای فروش، نرخ مورد 

نظر خود را در سامانه بازار متشکل به ثبت برسانند.
بازیگران اصلی بازار متش��کل ش��امل بانک مرکزی، بانک ها و صرافی های دارای 
مجوز هستند. قرار است از طریق این بازار، بازیگران غیرمجاز سر و سامان داده شده 

و آنها نیز ناچار به اخذ مجوز و فعالیت قانونی شوند.
افراد حقیقی نمی توانند در بازار متشکل ارزی خرید و فروش کنند، این افراد برای 
تامین نیاز ارزی خود باید مانند گذش��ته به صرافی ها مراجعه کنند. فقط بانک ها و 

صرافی های مجاز قادر به اخذ کد و خرید و فروش در این بازار هستند.
ش��رکت بازار متش��کل ارزی، ش��رکتی خصوصی به ش��مار می رود که نهادهای 
خصوصی سهامدار آن به شمار می روند. بانک مرکزی با وجود اینکه در آن سهامدار 

نیست، اما بر آن نظارت می کند.
س��هامداران اصلی بازار متشکل، ش��امل کانون صرافان، کانون بانک های دولتی، 

کانون بانک های خصوصی و فرابورس هستند.
قرار است در ابتدا معامالت دو یا سه نوع ارز اصلی )دالر، یورو و درهم( آغاز شود، 
اما به تدریج به س��ایر ارزها تس��ری یابد. بازار متشکل ارزی قرار است در ساختمان 

شماره یک بانک مرکزی در چهارراه استانبول تهران راه اندازی شود.

پس از تعویق رمزهای دوم یک بار مصرف، حاال نوبت بازار متشکل ارزی است

راه اندازی بازار متشکل ارزی به کجا رسید؟
بانکنامه

همتی: اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به کمترین حد 
رسید

وام بین بانکی 2برابر شد
رئی��س کل بان��ک مرکزی گفت اضافه برداش��ت بانک ه��ا از بانک 

مرکزی به کمترین حد خود در چند ماه گذشته رسید.
عبدالناص��ر همت��ی در گفت وگ��و با تس��نیم، گفت: ب��ا اقدامات 
انضباط��ی بانک مرکزی و همکاری بانک ها اضافه برداش��ت بانک ها 

از بانک مرکزی به پایین ترین حد خود در چند ماه گذشته رسید.
وی تأکید کرد: به عوض مبلغ بین بانکی که همان قرض بانک ها به 
همدیگر اس��ت، نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده و به مبلغ 

7۰هزار میلیارد تومان رسید که رکورد مهمی است.
رئی��س کل بانک مرکزی ادامه داد: اضافه برداش��ت، پول پرقدرت 
وارد جامع��ه می کن��د و تورم زا اس��ت لیکن تأمی��ن منابع از طریق 

بین بانکی هیچ گونه تأثیر تورمی ندارد.

تحلیل یک اقتصاددان درباره بازار متشکل ارزی
نرخ دالر پایین می آید؟

یک اقتصاددان معتقد است بازار متشکل ارزی موجب کاهش نرخ 
دالر نمی شود، مگر اینکه بانک مرکزی بخواهد نرخ را با تزریق پول 

در این بازار کاهش دهد.
مرتضی ایمانی راد، کارشناس ارشد اقتصاد در تحلیلی درباره بازار 
متشکل ارزی در اینس��تاگرام خود نوشت: بازار متشکل ارزی برای 
کاهش و یا افزایش نرخ ارز نیس��ت. اگر این بازار درس��ت کار کند، 
قیمت دالر از طریق مبادالت تس��ویه صرافان کشف می شود و دیگر 
الزم نیست در بازار ایران قیمت ارز از هرات و یا دوبی گرفته شود.

به گفته وی، هدف این اس��ت که قیمت دالر در این بازار کش��ف 
شود، نه در خارج کشور. بنابراین بازار متشکل ارزی موجب کاهش 
نرخ دالر نمی شود، مگر اینکه بانک مرکزی بخواهد نرخ را با تزریق 

پول در این بازار کاهش دهد.
ایمانی راد یادآور شد: ضمنا این بازار ارتباطی به بازار نقد، بازار سنا 
و بازار نیما ندارد. فعاالن ارزی در این بازار صرافان رسمی، بانک ها و 
بانک مرکزی اس��ت و سفته بازان و عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان 

ارز به جز سه عامل فوق نمی توانند وارد این بازار شوند.
وی خاطرنش��ان کرد: این بازار خود یک بازار متش��کل و مستقل 
اس��ت و اگر درست کار کند، می تواند نرخ دالر را در اقتصاد داخلی 
تعیی��ن کند، بنابراین اگر بانک مرکزی دخالت نکند، تش��کیل این 

بازار لزوما موجب کاهش نرخ دالر نمی شود.

شتاب نوسان قیمت ها در بورس کم شد
شاخص بورس سبز ماند

بورس تهران در دومین روز هفته با رشد آرامی نسبت به روزهای 
گذش��ته همراه بود و سهم شرکت های کوچک در کنار شرکت های 

بزرگ در افزایش نماگر اصلی بازار سهام، قابل مالحظه بود.
به گزارش ایس��نا، مدتی اس��ت که س��هم های بزرگ فلزی مدنی 
در کنار پاالیش��ی ها و پتروش��یمی ها در کلیت معامالت بازار سهام 
تأثیر بس��زایی دارند. این ش��رکت ها عمدتاً صادرات محور هستند و 
می توانند برای کش��ور ارزآوری داشته باش��ند و این موضوع سبب 
ش��ده در کنار انتظارات از آینده مورد اس��تقبال نوسان گیران بازار 
س��هام قرار گیرند. تحلیل های خرید و فروش در بازار سهام در این 
روزها فارغ از مقدار تولید این ش��رکت ها صورت می گیرد. چه بس��ا 
ش��رکت هایی که میزان تولیدش��ان کاهش یافته باشد، اما به دلیل 
افزایش قیمت ارز و نرخ تورم از خرید س��هام آنها استقبال می شود، 

در نتیجه این موضع نشان از رونق اقتصاد ندارد.
ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۱۰۳ 
واحد رشد کرد و تا عدد ۲۱۲ هزار و ۸۱۲ واحدی باال رفت. شاخص 
کل هم وزن نیز با ۴۰۰ واحد افزایش تا رقم ۴7 هزار و ۱۴۸ واحدی 
افزایش یافت. در عین حال ش��اخص آزاد ش��ناور ۲۸۱ واحد رشد 
ک��رد و ت��ا عدد ۲۳۹ ه��زار و ۶7۸ باال رفت، اما ش��اخص بازار اول 
ب��ا ۴۵ واحد کاهش عدد ۱۵۹ ه��زار و ۹۳۶ واحدی را تجربه کرد. 
ش��اخص بازار دوم نیز با 77۵ واحد رش��د تا عدد ۴۹ هزار و ۱۱۰ 
واحدی باال رفت. نمادهایی در گروه محصوالت شیمیایی، مخابرات 
و فنی و مهندسی بیشترین تأثیرات را روی شاخص های بازار سهام 
داش��تند. صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، گروه مپنا و پتروشیمی 
فجر هر ک��دام به ترتیب ۱۵۵، ۱۲۵ و ۸۸ واحد تأثیر کاهنده روی 
ش��اخص های بازار سرمایه داشتند. در عین حال پتروشیمی پارس، 
شرکت ارتباطات سیار ایران و پاالیش نفت تبریز هر کدام به ترتیب 
۱۴۴، ۱۲۹ و ۸۴ واحد تأثیر افزاینده روی نماگرهای بازار داشتند.

در گروه خودرو و س��اخت قطعات حجم معامالت به نزدیک 7۰۰ 
میلیون س��هم و اوراق مالی رس��ید و ارزش آنها عدد ۱۱۹ میلیارد 
تومان را تجربه کرد. در این گروه بسیاری از سهم ها از جمله سایپا، 
پارس خودرو و زامی��اد بیش از ۴درصد افت قیمت پایانی را تجربه 
کردند، اما در طرف مقابل الکتریک خودروی شرق و قطعات اتومبیل 
ایران، رینگ س��ازی مش��هد، فنرس��ازی زر و کمک فنر ایندامین از 
جمل��ه نمادهای��ی بودند که بیش از ۴درصد رش��د قیمت را تجربه 
کردند. در گروه فلزات اساس��ی نیز ۱۴۶ میلیون سهم به ارزش ۹۱ 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مورد دادوس��تد قرار گرفت. این گروه 
نیز از گروه هایی با ارزش معامالت باال در دادوس��تدهای یکش��نبه 
بود، اما در عین حال بیش��تر س��هم فلزات اساسی کاهش قیمت را 
تجربه کردند. اما سهم های مربوط به گروه مواد و محصوالت دارویی 
اکثراً با افزایش قیمت مواجه ش��دند و تعدادی از سهم ها توانستند 
رش��د بیش از ۴درص��د را تجربه کنند. دیگر گ��روه پرمعامله، گروه 
محصوالت ش��یمیایی بود که با جابه جایی ۱۳۰ میلیون سهم ارزش 
معام��الت بیش از ۸۸ میلیارد تومان داش��ت. همچنین پس از این 
گروه بانک ها و فرآورده های نفتی بیشترین ارزش معامالت را شاهد 
بودند. ارزش معامالت بورس ته��ران به رقم ۱,۰۵۵ میلیارد تومان 
رس��ید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۳.۳ میلیارد سهم 
و اوراق مالی بود. تعداد معامالت این بازار به رقم ۲۹۰ هزار و ۲۶۴ 
نوبت رس��ید. آیفکس نیز با ۲۰.۸۵ واحد رشد رقم ۲۶۳۳ را تجربه 
ک��رد و ارزش معامالت فرابورس ایران ب��ه رقم ۶7۴ میلیارد تومان 
رس��ید. همچنین حجم معامالت این بازار عدد ۱.۲ میلیارد سهم و 

اوراق مالی را تجربه کرد.
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تغییر در س��قف انتق��ال وجه کارتی در اپلیکیش��ن های غیربانک��ی، نه تصمیم 
اپلیکیشن هاس��ت و نه بانک مرک��زی در آن دخالتی دارد، بلک��ه برخی بانک ها به 

سیاست خود، این تغییر را ایجاد کرده اند.
به گزارش ایسنا، چند سالی است که نقل و انتقال کارتی از طریق اپلیکیشن های 
بانکی و غیربانکی از حضور مردم در ش��عب بانک ها و تجمع در مقابل خودپردازها 
کاس��ته و بخش عمده ای از مردم نقل و انتقال خود را از طریق این اپلیکیش��ن ها 

انجام می دهند.
براس��اس قوانین بانک مرکزی، س��قف نقل و انتقال بانکی از طریق خودپرداز تا 
۳میلیون تومان تعیین شده و تا چندی پیش این اپلیکیشن ها نیز انتقال وجه کارتی 
را تا سقف ۳میلیون تومان انجام می دادند و به همین دلیل دیگر نیازی به استفاده 

از خودپردازها نبود.
این در حالی اس��ت که در مدت اخیر، برخی بانک ها سقف انتقال وجه کارتی از 
طریق اپلیکیشن های غیربانکی را کاهش داده یا در روند آن تغییر ایجاد کرده اند که 

این موضوع واکنش مردم را به دنبال داشت.

البته در حال حاضر س��قف انتقال وجه در همه این اپلیکیشن ها و در بانک های 
مختلف با هم برابر نیس��ت و ممکن است در اپلیکیشن های مختلف و از مبدأهای 

بانکی مختلف، سقف انتقال وجه متغیر باشد.
در همین راستا، مهدی شهیدی – قائم مقام شرکت آسان پرداخت )آپ( - پیش 
از این به ایسنا، گفته بود که نه بخشنامه جدیدی ابالغ شده و نه تغییر خاصی در 
این اپلیکیش��ن صورت گرفته است، بلکه این سیاست بانک هاست که سقف انتقال 

وجه را در اپلیکیشن های مختلف تا چه اندازه نگه دارند.
ب��ه گفته وی، از روز اول هم طبق مقررات بانک مرکزی، س��قف انتقال وجه در 
اپلیکیش��ن های غیربانکی یک میلیون تومان تعیین شده بود که تعدادی از بانک ها 
با مس��ئولیت خودشان انتقال وجه را تا سقف ۳میلیون تومان تعیین کرده بودند و 
تعدادی از بانک ها نیز تا س��قف یک میلیون تومان بود. در این میان برخی بانک ها 
نی��ز در ابتدا ۳میلی��ون را در نظر گرفته بودند و پس از مدتی آن را به یک میلیون 
تومان کاهش دادند. قائم مقام شرکت آسان پرداخت اعالم کرده بود این اپلیکیشن 
در این باره تصمیم گیر نیس��ت و نباید هم باش��د و هر تراکنشی که اپلیکیشن آپ 

دریافت می کند را مستقیماً برای بانک مبدأ می فرستد و سیاست این بانک در میزان 
انتقال وجه تأثیرگذار اس��ت؛ در واقع بانک مبدأ تصمیم می گیرد که این تراکنش 

را انجام دهد یا خیر.
به گفته شهیدی، در حال حاضر 7۰درصد از بانک هایی که با آسان پرداخت کار 
می کنند تراکنش ها را تا سقف ۳میلیون تومان انجام می دهند. برخی بانک ها مثل 
اقتصادنوین تراکنش های یک میلیون تومانی تا سقف ۳میلیون تومان را می پذیرند 

و برخی چون ملت و سامان نیز کاًل تا سقف یک میلیون تومان را انجام می دهند.
در این باره یک منبع آگاه در بانک مرکزی نیز به ایسنا، اعالم کرد که تغییری در 
قوانین بانک مرکزی ایجاد نش��ده و از ابتدا نیز سقف انتقال وجه در اپلیکیشن های 
غیربانکی یک میلیون تومان تعیین ش��ده بود که بانک ها می توانس��تند آن را تا ۳ 

میلیون تومان انجام دهند.
وی درباره تغییر س��قف انتقال بانکی اپلیکیش��نی در برخی بانک ها نیز تصریح 
کرد: این موضوع در اختیار و بنا به سیاس��ت بانک هاست و بانک مرکزی هیچ گونه 

دخالتی در آن ندارد.

رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر کشور با اشاره به افت ۲۰۰ هزار تومانی 
نرخ س��که در هفته گذش��ته، گفت با توجه به قرار گرفت��ن در روزهای میانی ماه 
مبارک رمضان و کاهش تقاضا برای س��که و طال پیش بینی می ش��ود که اگر اتفاق 
خاص سیاسی و اقتصادی رخ ندهد تا پایان هفته، شاهد بازاری آرام و متعادل باشیم.

محمد کشتی آرای در گفت و گو با ایرنا، درباره علت کاهش قیمت طال و سکه در 
هفته گذشته گفت: مهمترین عامل کاهش قیمت سکه و طال در بازارهای داخلی، 
افت قیمت دالر بوده است. عامل دیگر افت قیمت ها به کاهش تقاضا و قرار گرفتن 

در ماه مبارک رمضان بازمی گردد.
او درباره چشم انداز بازار طال و سکه در هفته پیش رو گفت: معموالً همه ساله در 
روزهای میانی ماه مبارک رمضان، حجم مبادالت و تقاضا برای سکه و طال کاهش 
می یابد، بنابراین اگر اتفاق خاص سیاس��ی و اقتصادی رخ ندهد می توان پیش بینی 
کرد که تا پایان هفته جاری قیمت سکه و طال در محدوده مثبت یا منفی ۲درصد 

نوسان داشته باشد.
وی درب��اره تحوالت بازار طال گفت: در هفته گذش��ته قیمت اونس جهانی طال 
به طور متوس��ط هشت دالر افزایش یافت و به هزار و ۲۹۴ دالر رسید. البته از روز 
پنجشنبه تا روز شنبه قیمت اونس جهانی طال به یکباره ۱۶ دالر افت و قیمت ها به 

هزار و ۲7۲ دالر عقب نشینی کرد.
کشتی آرای با بیان اینکه بازار طالی کشور تحت تاثیر قیمت ارز قرار دارد، اضافه 
کرد: به دلیل رشد قیمت ارز در هفته گذشته بهای طال و انواع سکه نیز رشد داشت.
رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر کشور درباره نوسان و رشد قیمت سکه 
نیز گفت: قیمت س��که در هفته گذش��ته حدود ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافت و از 
قیم��ت ۵میلیون و ۱۵۰ هزار توم��ان در روز ابتدای هفته به ۴میلیون و ۹۵۵ هزار 

تومان در پایان هفته )پنجشنبه( کاهش یافت.
وی ادامه داد: قیمت هر مثقال طال نیز در پایان هفته گذشته نسبت به اول هفته 

۸۳ ه��زار تومان کاهش یافت، هر گرم طالی ۱۸ عیار نی��ز افت ۱۸هزار تومانی را 
تجربه کرد به طوری که قیمت هر گرم طال از ۴7۲ هزار تومان به ۴۵۴ هزار تومان 
کاهش یافت. قیمت دالر نیز در هفته ای که گذشت با افت ۸۵۰ تومانی از رقم ۱۵ 
هزار و ۶۰۰ تومان به ۱۴هزار و 7۵۰ تومان عقبگرد داشت که به تبع آن، قیمت طال 

و سکه را تحت تاثیر قرار داد.
رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر کشور با بیان اینکه حجم داد و ستدها 
در هفته گذش��ته کاهش یافت، ادامه داد: ب��ه دلیل کاهش حجم معامالت، حباب 
س��که نیز روند نزولی را طی کرد، بر این اس��اس، حباب س��که که در ابتدای هفته 
گذشته ۵۸۰ هزار تومان بود در پایان هفته به ۵۱۰ هزار تومان کاهش یافت. البته 
قیمت س��که در ابتدای هفته جاری اندکی باال رف��ت و رقم ۴میلیون و ۹7۵ هزار 
تومان را ثبت کرد، اما قیمت طالی ۱۸ عیار نس��بت به پایان هفته گذش��ته تغییر 

محسوسی نداشت.

کاهش سقف انتقال وجه اپلیکیشنی

کار، کار بانک ها بود!

بازار آرام و متعادل طال و سکه تا پایان هفته

بازار طال تحت تاثیر ارز

دوشنبه
30 اردیبهشت 1398
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امکان ترخیص 3 هزار و 300 خودرو دپوشده در 
صورت تامین ارز

رئیس کل گمرک ایران گفت ۳ هزار و ۳۰۰ دستگاه از ۱۳ هزار دستگاه 
خودروی وارداتی در صورتی که تأمین ارز شده باشند ترخیص خواهند شد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، به نقل از گمرک، مهدی میراشرفی 
در م��ورد خودرو ه��ای دپوش��ده در مناطق ویژه اقتصادی و س��ایر اماکن 
غیرگمرکی کش��ور گفت: براس��اس مصوبه هیأت وزیران، حدود ۳ هزار و 
۳۰۰ دس��تگاه از ۱۳ هزار دستگاه خودروی سواری وارداتی در صورتی که 
از سیستم بانکی تأمین ارز شده باشند از گمرک ترخیص خواهند شد. وی 
افزود: مابقی این خودرو ها که ارز تأمینی آنها خارج از سیستم بانکی بوده 
است یا باید در مهلت مقرر قانونی به خارج از کشور مرجوع شوند یا متروکه 
و ضبط خواهند ش��د. میراشرفی گفت: تا تاریخ ۹7/۵/۱۶ واردات برخی از 
کاال ه��ا با ارز دولتی امکان پذیر بود که خودرو های مذکور بعد از این تاریخ 
وارد کشور شدند و چون در اماکن گمرکی نیستند و عمدتاً در منطقه ویژه 
اقتصادی ش��هید رجایی بندرعباس و س��ایر مناطق ویژه قرار دارند و این 
مناطق طبق قانون خارج از قلمرو گمرکی محس��وب می شود، اطالعات و 
آمار آنها در اختیار گمرک نیست، با این حال برآورد ها این است که بالغ بر 
۱۳ هزار دستگاه خودرو سواری بعد از تاریخ ۹7/۵/۱۶ در مناطق یادشده 
دپو ش��ده است که خوشبختانه با مصوبه هیأت وزیران، چنانچه ارز آنها از 
سیس��تم بانکی تأمین شده باشد قابل ترخیص خواهد بود و برآورد ما این 
است که از ۱۳ هزار دستگاه خودرو وارداتی، قریب به ۳ هزار و ۳۰۰ یا ۴۰۰ 
دس��تگاه آن ترخیص ش��ود.  رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد: مابقی، 
خودرو هایی هستند که ارز تأمینی آنها خارج از سیستم بانکی بوده و برای 
تعیین تکلیف آنها دو راه وجود دارد، نخست آنکه در مهلت مقرر به خارج 
از کشور مرجوع یا از قلمرو گمرکی به کشور دیگری ترانزیت شوند و دوم 
آنکه اگر صاحب کاال از این کار، یعنی مرجوع کردن کاالی خود استنکاف 

کند، خودروهای شان متروکه می شوند.

خودروسازان موظف به اعالم قیمت تمام شده 
خودرو هنگام فروش شدند

نمایندگان مجلس س��ازمان ملی استاندارد را مکلف به اجرا و اعمال 
استانداردهای تولید خودروها و قطعات آنها کرد.

نمایندگان در نشس��ت علنی روز یکش��نبه ۲۹ اردیبهش��ت مجلس 
شورای اس��المی در جریان بررس��ی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار 
خ��ودرو با م��اده )۶( این طرح درخصوص استانداردس��ازی خودروها و 
قطعات آنها با ۱7۱ رأی موافق، هشت رأی مخالف و چهار رأی ممتنع 

از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابر این گزارش در ماده )۶( این طرح آمده است: سازمان ملی استاندارد 
مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، 
س��اخت داخل و قطعات آنها در هر سال به گونه ای برنامه ریزی کند که از 
واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری نماید. 
همچنین شماره گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است. تبصره ۱- تولیدکنندگان 
داخلی خودرو مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد )نسبت( 
تولید داخلی براس��اس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت بر روی هر کدام از محصوالت خود اقدام نمایند. دس��تورالعمل 
مذکور براساس روش ساخت، میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از 
فروش تدوین می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر حسن 
اجرای این تبصره نظارت نماید. تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون، آیین نامه 
اجرایی ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل 
استانداردهای مصوب و استانداردهای مورد نیاز قطعه سازی، استانداردهای 
ایمنی و آالیندگی و همچنین رقابت پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت 
خدمات پ��س از فروش را تهیه و جهت تصویب ب��ه هیات وزیران تقدیم 
کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه مذکور را پس از 
تصویب در هیأت وزیران جهت اجرا به کلیه خودروسازان و مراکز ذی ربط 
ابالغ نماید. خودروس��ازان موظف به اعالم قیمت تمام شده خودرو، درصد 
س��ود و قیمت قطعی هنگام فروش به شورای عالی رقابت شدند پیشنهاد 
بهرام پارس��ایی مبنی بر الحاق تبصره ای به ماده )۶( این طرح درخصوص 
موظف شدن ش��رکت های خودروس��ازی مبنی بر اعالم قیمت تمام شده 
خودرو، درصد س��ود و قیمت قطعی هنگام فروش با ۱۴۹ رأی موافق، ۲۶ 
رأی مخال��ف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲7نماینده حاضر در صحن نیز 
به تصویب نمایندگان رس��ید. پیشنهاد فوق بدین شرح است: شرکت های 
خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و 
قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعالم کنند و تخلف از این 
امر جرم محسوب شده و متخلف به یکی از مجازات های تعزیری درجه ۶ 
موضوع ماده )۱۹( قانون مجازات اسالمی مصوب ۹۲/۲/۱ محکوم می شود.

1.۷میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان 
خریداری شد

اسفندیاری پور از خرید ۱.7میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خبر داد 
و گفت این میزان خرید در مدت مشابه سال قبل ۱.۳میلیون تن بوده است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شصت 
و هفتمین جلسه کمیته فنی گندم با هدف بررسی آخرین وضعیت سبز بذور 
اصالح ش��ده در طبقات مختلف در مناطق سرد و معتدل و ارائه توصیه های 
فنی برای تولید بذور عاری از آفات، بیماری علف های هرز با حضور اسماعیل 
اس��فندیاری پور مشاور وزیر و مجری طرح گندم، کریمی مدیرکل دفتر امور 
غالت و محصوالت اساسی، نمایندگان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر 
و نهال، موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر کشور، اعضای هیات علمی موسسه 
گیاه پزشکی کشور، محققین گندم، سازمان حفظ نباتات، سازمان هواشناسی 
کشور، کمالی محقق ارشد گندم و  معاونین بهبود تولیدات گیاهی سازمان های 
جهاد کشاورزی و کارشناسان گندم و کنترل و گواهی بذر استان های کشور از 
طریق ویدئو کنفرانس امروز در سالن جلسات شهدای نعمتی جم برگزار شد. 
در این جلسه مشاور وزیر و مجری طرح گندم از خرید حدود ۱.7 میلیون تن 
گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خبر داد و گفت: این میزان خرید در مدت مشابه 

سال گذشته حدود ۱.۳ میلیون تن بوده است.
اسفندیاری پور ابراز امیدواری کرد که با مراقبت هایی که در ایام باقیمانده 
از فصل زراعی و برداشت از مزارع گندم به ویژه مزارع بذری انجام خواهد 

شد، مشکلی در تولید پیش بینی شده و خرید گندم نداشته باشیم.

خــودرو

معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت کشور گفت امسال تولید انواع 
آبزیان بدون احتس��اب پ��رورش ماهی در قفس به ح��دود ۴۵۵ هزار تن 

می رسد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسین علی عبدالحی اظهار داشت: 
پیش بینی برنامه ششم توسعه برای سال ۹۸ تولید ۲۳7 هزار تن ماهیان 
گرمابی اس��ت که با توجه به س��یل بنا به برآورد ما ، حدود ۲۰۰ هزار تن 

تولید خواهیم داشت.
وی گفت: به دلیل س��یل و خسارت ناش��ی از آ ن، امسال تولید ماهیان 
س��ردآبی ۱۵۰ هزار تن، ماهیان در منابع آبی داخل��ی مانند دریاچه ها و 
آب های پشت سد ها 7۰ هزار تن، میگوی پرورشی در آب های شور بیش از 

۵۰ هزار تن و ماهیان خاویاری ۳۴۰۰ تن پیش بینی می شود.
عبدالحی افزود: در حال حاضر ۱۲ گونه آبزی در کشور پرورش می یابد 
و تا پایان برنامه ششم توسعه تعداد گونه های پرورشی به ۱7 مورد خواهد 

رسید.
وی درباره تاثیر س��یل اخیر بر تولید آبزیان افزود: وقوع سیل بر تولید و 

پرورش آبزیان تاثیر منفی گذاشته، به طوری که برآورد می کنیم تاثیر آن 
در تولید ماهیان گرمابی ۱۰تا ۱۵درصد و ماهیان سردآبی ۱۵ تا ۲۰درصد 

باشد.
معاون توس��عه آبزی پروری سازمان شیالت کش��ور با بیان اینکه طبق 
آخرین گزارش ها، بر اثر جاری ش��دن س��یل ۵۳۰ میلیارد تومان خسارت 
به مزارع پرورش ماهی وارد ش��ده اس��ت، گفت: م��زارع پرورش ماهی در 
استان هایی همچون لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد 
بر اثر سیل دچار خسارات زیادی شدند و در خوزستان این تاثیرات بر تولید 

ماهیان گرمابی بوده است.
وی در عین حال پیش بینی کرد با توجه به افزایش حجم آب در منابع 
آبی داخلی و پشت سد ها بر اثر بارندگی های اخیر، تولید ماهیان پرورشی 

در این حوزه ها به میزان ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش یابد.
عبدالحی، میزان تولید آبزیان با احتس��اب پ��رورش ماهی در قفس در 
س��ال ۹7 را ۴۹۰ هزار تن اعالم کرد و افزود: در س��ال گذشته ۱۸۹ هزار 
تن ماهیان گرمابی، ۱7۴ هزار تن ماهیان س��ردآبی، ۶۰ هزار تن ماهیان 

منابع آبی داخلی، ۴7 هزار تن میگو و ۲۸۰۰ تن گوشت ماهیان خاویاری 
تولید شد.

وی میزان تولید خاویار پرورش��ی در س��ال ۹7 را ۵۹7۳ کیلوگرم اعالم 
کرد.

معاون س��ازمان شیالت کشور با اش��اره به پرورش ماهیان خاویاری در 
۲۰ استان، گفت: در حال حاضر ۱۲۰ مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در 
اس��تان هایی مانند کرمان، قم، مرکزی، قزوین و استان های ساحلی فعال 

هستند.
وی رویکرد توسعه آبزی پروری در برنامه ششم توسعه را پرورش آبزیان 
در استان های ساحلی و با استفاده از آب شور و در قفس اعالم کرد و گفت: 
در حال حاضر ۸۵درصد تولید آبزیان بالغ بر ۲7۵ هزار تن در استان های 

ساحلی صورت می گیرد.
عبدالحی ادامه داد: طبق برنامه ششم توسعه، این رقم باید به ۸۱۰ هزار 
تن برسد که ۸۵درصد آن در استان های ساحلی و ۱۶درصد در استان های 

غیرساحلی خواهد بود.

تولید آبزیان به ۴۵۵ هزار تن می رسد

مدیرکل استاندارد اس��تان تهران گفت طرح نظارت بر مواد غذایی پرمصرف در 
ماه مبارک رمضان، همزمان با آغاز این ماه با گشت های بازرسان استاندارد آغاز شد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، محمودرضا طاهری با اشاره به اجرای طرح 
رمضان، اظهار داشت: همه ساله و همزمان با ماه مبارک رمضان، طرح نظارتی رمضان 
از سوی ادارات کل استانی اجرا می شود و اجرای این طرح نظارتی یک روز قبل از 

ماه رمضان آغاز و تا پایان این ماه ادامه دارد.
وی ادامه داد: کارشناسان و بازرسان این اداره کل در قالب اکیپ هایی از کاال های 

پرمصرف خانوار ها ش��امل روغن س��رخ کردنی، روغن مایع خوراکی مصرف خانوار، 
زعفران، کش��ک مایع، شیر، کره، پنیر تازه، ش��کر، چای، زولبیا، بامیه و ... از سطح 
بازار و تولیدی که در س��طح بازار عرضه می ش��ود، بازرس��ی و نمونه برداری و مورد 

آزمون قرار می دهند.
وی افزود: در صورتی که کاال ها فاقد عالمت استاندارد باشد، ضمن معرفی واحد ها 

به مراجع قانونی، برخورد های الزم با واحد های مربوط صورت می گیرد.
طاهری از ش��هروندان درخواس��ت کرد، هنگام خرید حتما به عالمت استاندارد 

کاال ها توجه کنند و در صورت مشاهده کاال های فاقد این عالمت، مراتب را به سامانه 
تلفنی ۱۵۱7 اداره کل استاندارد جهت بررسی و پیگیری اعالم کنند.

مدیرکل اس��تاندارد اس��تان تهران با اش��اره به اهمیت نقش استفاده از کاال های 
اس��تاندارد در س��المت مردم، یادآوری کرد: هدف از اجرای این طرح، سالم س��ازی 
بازار مصرف و جلوگیری از توزیع کاال های بدون کیفیت و فاقد نش��ان اس��تاندارد 
است که ضمن جمع آوری کاال های غیراستاندارد، با عرضه کنندگان متخلف برخورد 

قانونی می شود.

عضو هیات مدیره کانون سراس��ری مرغ��داران از ثبات نرخ مرغ در 
بازار خبر داد و گفت امروز نرخ هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی ۱۱ 

هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان است.
برومند چهارآیین در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، از ثبات 
ن��رخ مرغ در ب��ازار خبر داد و گف��ت: امروز نرخ هر کیل��و مرغ زنده 
درب مرغ��داری 7 ه��زار و ۵۰۰ ت��ا ۸ هزار و مرغ آم��اده به طبخ در 

خرده فروشی ها ۱۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان است.
وی اف��زود: ب��ا توجه به ش��رایط کنونی عرضه و تقاض��ا پیش بینی 
می شود که قیمت مرغ تا پایان ماه مبارک رمضان با تلورانس ۲۰۰ تا 

۳۰۰ تومانی در بازار در نوسان باشد.
چهارآیی��ن عدم دسترس��ی عادالنه مرغداران گوش��تی ب��ه آمار و 
اطالعات مورد نیاز تولید را دلیل اصلی اُفت قیمت مرغ در بازار اعالم 
کرد و گفت: برخالف ماده ۵ قانون انتش��ار دسترسی آزاد به اطالعات 

و م��اده ۴ آیین نامه اجرای��ی قانون تمرکز وظایف بخش کش��اورزی، 
وزارت جهاد کشاورزی اطالعات مورد نیاز را در اختیار مرغداران قرار 
نمی دهد ک��ه در نهایت این امر افزایش جوجه ریزی و زیان مرغداران 

را به همراه داشته است.
این مقام مس��ئول نی��از ماهانه کش��ور به جوجه ری��زی را ۱۰۰ تا 
۱۰۵ میلیون قطعه اعالم کرد و افزود: این در حالی اس��ت که میزان 
جوجه ری��زی به س��بب عدم انتش��ار اطالعات از س��وی وزارت جهاد 
کش��اورزی در ماه های قبل ب��ه ۱۳۵ تا ۱۴۰ میلیون قطعه رس��یده 
که در نهایت این امر به س��بب ازدیاد عرض��ه به زیان مرغداران تمام 

شده است.
وی از کاه��ش می��زان جوجه ری��زی خبر داد و گف��ت: اگرچه آمار 
و اطالعات��ی دقیق��ی از می��زان جوجه ریزی واحد ه��ای مرغداری در 
دس��ترس نیس��ت، اما برآورد می ش��ود که میزان جوجه ریزی به مدار 

منطقی ماهانه ۱۰۰ میلیون قطعه بازگشته باشد.
چهارآیی��ن قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به 
افزایش قیمت گوش��ت قرمز و کاهش قدرت خرید خانوار پیش بینی 
می ش��ود که رون��د صعودی قیمت مرغ از ۲۰روز آین��ده در بازار آغاز 
شود. عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی نرخ واقعی 
ه��ر کیلو م��رغ زنده درب مرغداری را ۹ ه��زار و ۲۰۰ و مرغ گرم در 
خرده فروشی ها را ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان اعالم کرد و گفت: از کارگروه 
س��تاد تنظیم بازار تقاضا داریم که هرچه س��ریع تر نرخ مصوب مرغ را 

اعالم کند تا انگیزه مرغداران برای استمرار تولید افزایش یابد.
وی در پای��ان درباره آخرین وضعیت ب��ازار نهاده های دامی تصریح 
کرد: هم اکنون هر کیلو کنجاله س��ویا با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تا ۴ هزار 
و ۵۰۰ و ذرت یک هزار و 7۵۰ تومان از بازار آزاد خریداری می ش��ود 

که این امر بر افزایش هزینه های تولید دامن می زند.

نظارت بازرسان استاندارد بر بازار مواد غذایی پرمصرف در ماه رمضان

ثبات نرخ مرغ در بازار

قیمت هر کیلو مرغ 12 هزار تومان

صمت تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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بزرگ ترین شعبه استارباکس در جهان

کمپانی اس��تارباکس اخیرا بزرگ ترین ش��عبه اش را در توکیو افتتاح کرده 
است، در این شعبه زیبا که به آن روستری )ROASTERY( می گویند عالوه 
بر فروش قهوه، عمل آوری و برشته س��ازی قهوه هم در حضور مشتریان انجام  
می ش��ود.  پیش از این بزرگ ترین ش��عبه در شانگهای بوده است و البته قبال 
از این نوع کافی ش��اپ های بزرگ و خاص، س��ه عدد دیگر در س��یاتل، میالن 
و نیویورک س��یتی هم وجود داش��ته اس��ت. همانطور که قبال ذکر شد به این 
نوع ش��عب روستری می گویند و در س��طحی متفاوت با کافی شاپ های عادی 

راه اندازی و بهره برداری می شوند .
اس��تارباکس اولین بار تاسیس روستری را در سال ۲۰۱۴ در سیاتل تجربه 
کرد البته الزم به توضیح اس��ت که نزدیک به ۵۰ سال پیش اولین کافی شاپ 
 ) PIKE PLACE( استارباکس در سیاتل  و در منطقه ای به نام پایک پلیس
تاسیس شده بود. روستری که هم اکنون در توکیو  افتتاح شده است بزرگترین 
شعبه استارباکس در جهان است. این مکان ۳۲ هزار مترمربع  وسعت داشته، 
دارای چهار طبقه است و  طراحی آن از ابتدا تا انتها توسط یک طراح فوق العاده 
محلی صورت گرفته اس��ت. این شعبه دارای محلی برای نشیمن و استراحت 
مش��تریان بوده و تراس بسیار بزرگ و زیبایی دارد،  ضمنا بزرگ ترین چای بار 
جهان را نیز در خود جا داده است )چای با برند تیوانا که زیرمجموعه استارباکس 
اس��ت(. در سقف سراسر این روستری لوله هایی تعبیه شده جهت نقل و انقال 
دانه های قهوه. ش��اید بتوان گفت این مکان ها عالوه بر محل اس��تراحت  برای 

مشتریان، شبیه به نوعی شو روم  عمل می کنند.
در این مکان ها انواع قهوه ها در پیش چش��م مشتریان برشته می شود. آنها 
می توانند هر نوشیدنی ترکیبی را که به نظرشان لذیذ بیاید سفارش دهند، یعنی 
از ترکیب طعم نوشیدنی های مختلف  همراه با اسانس ها و ادویه جات گوناگون 
و بعض��ا میوه جات فصلی لذت ببرند. در واقع نهایتا  بر طبق درخواس��ت های 
مش��تریان و براس��اس ذائقه آنها و ترکیبات درخواست شده، به طراحی منوی 
کافی ش��اپ پرداخته می شود.  استارباکس قصد دارد پس از این یک فروشگاه 

بزرگ دیگر هم در شیکاگو راه اندازی کند.
قرار اس��ت این نوع ش��عبات پاس��خگوی یک چالش عمومی و بزرگ برای 
مدیران کافی ش��اپ های اس��تارباکس باش��د، چالش اینکه چگون��ه تجربه ای 
هیجان انگیز و منحصر به فرد برای مراجعان ش��ان خلق کنند تا کافی شاپ ها 

همواره  برای آنها  جذاب باشند.
اس��تارباکس در تالش است که فضایی بین خانه و محل کار برای مشتریان 
ایجاد کند، در واقع فضای سومی بین خانه و محل کار. قرار است از روستری ها 
برای القای این تجربه به مراجعین اس��تفاده کند. در واقع القای تجربه آرامش 
در این فضای س��وم، برعکس آن که در کافی ش��اپ های دیگرش روی مقوله 
س��رعت و در دس��ترس بودن تاکید می کند. به جز ارائه یک تجربه بی نظیر به 
مشتری، روس��تری ها به عنوان یک آزمایشگاه خالقیت نیز استفاده می شوند 
چون همانگونه که پیش تر نیز اش��اره شد اس��تارباکس پس از تست مزه های 
جدید در این مکان ها، آنها را در شعباتش در سراسر جهان ارائه می دهد، متذکر 
می شود که برخی نوشیدنی های استارباکس بسته به کشور یا منطقه ای که در 
آن سرو می شود سفارشی( )CUSTOMIZE شده نام و طعم متفاوتی دارند.
اولی��ن اه��داف اس��تارباکس از تاس��یس روس��تری ها مقول��ه تقویت و 

بزرگنمایی برند بوده است 
چنانچ��ه مدیران ای��ن مجموعه بین الملل��ی می گویند که روس��تری ها 
 BRAND( ب��رای اس��تارباکس در حکم برن��د آمپلیفایر )ش��عب عظیم(

AMPLIFIERS( هستند.
طب��ق بررس��ی های مدیران فروش اف��رادی که به ای��ن مکان ها مراجعه 
می کنند به طور متوس��ط چهار برابر معم��ول خرج می کنند، به طوری که 
کمپانی استارباکس طی آماری اعالم کرده بود ۲۴درصد بیش از انتظارشان 
میزان فروش در روستری ها افزایش یافته است پس درواقع با این نقشه  راه 

مجموعه به هدف خود کامال نزدیک شده است.
به طور کلی برند اس��تارباکس در بین کافی ش��اپ های زنجیره ای دنیا به 
برندی گران شهرت دارد و این روستری های شیک و خاص باعث شده که 

برند استارباکس حتی لوکس تر از آنچه هست نیز به نظر آید.
قبال مدیران ارشد استارباکس در نظر داشتند که به مرور تعداد بیشتری 
از این دست روس��تری ها تاسیس کنند منتها چون اهداف و ماموریت های 
کافی ش��اپ های کوچک و این ش��عب بزرگ متفاوت اس��ت و ممکن است 
هر کدام از آنها دیگری را تحت تاثیر قرار دهد و اصطالحا کانیباالیزیش��ن 
)CANNIBALIZATION( اتف��اق بیفت��د ل��ذا فعال قرار اس��ت که 
اس��تارباکس همین شش شعبه بزرگ را جهت ارتباط مستقیم و احساسی 
بین مش��تری و فروش��نده حفظ کند و بتواند بدون مشکل از پس مدیریت 

آنها بر بیاید.

نماگربازارسهام

من به عنوان یک نس��ل اولی از مهاجرهای آس��یایی ساکن در آمریکا 
میان دو فرهنگ متفاوت بزرگ ش��دم. یکی فرهنگ آس��یای شرقی که 
از والدین تایوانی ام به ارث بردم؛ فرهنگی که بر روی ارزش های س��نتی 
خانواده، گذش��ت و فداکاری تاکید دارد. فرهنگ دیگر مربوط به دنیای 
غرب اس��ت. ای��ن فرهنگ بیرون از محیط خانه م��ن را دربر می گرفت. 
برخالف فرهنگ س��نتی تایوان��ی، فرهنگ غربی ب��ر روی فردگرایی و 

فعالیت های ورای کاری تاکید دارد. 
ب��دون تردی��د به عن��وان یک کودک مواجه��ه با دو فرهن��گ تقریبا 
ناس��ازگار بسیار دشوار اس��ت. به همین دلیل بخش عمده ای از کودکی 
من به سرگش��تگی میان دو فرهن��گ تاثیرگذار و پرنفود گذش��ت. در 
ای��ن میان من هویت  مش��خصی برای خود تعریف نک��رده بودم. تربیت 
خانوادگی در هر فرهنگی نقش موثری دارد. من به عنوان یک ش��هروند 
آمریکایی از تربیت خانوادگی آس��یای شرقی برخوردار بودم. آموزه های 
مورد تاکید والدین من به طور عمده بر پایه آموزش های نسب های قبل 
و با کمترین تغییر و کاس��تی به من می رسید. نکته جالب در این میان 
احس��اس من نس��بت به آموزه های تربیتی س��نتی فرهنگ تایوان بود. 
بی ش��ک چنی��ن آموزه هایی با هدف زندگی راحت و بی دردس��ر تکوین 
می یاب��د. با این حال زندگی در دنیای غرب من را بر س��ر دوراهی قرار 
م��ی داد. هر وقت با دوس��تانم از خانه بیرون می رفت��م، کاربرد فرهنگ 
س��نتی تایوان کمرنگ می ش��د. هنگام تقابل می��ان دو فرهنگ تایوانی 
و غربی در زندگی ش��خصی ام درست به مانند هر نوجوانی رفتار کردم. 
اولوی��ت من با آموزه های فرهنگ غربی )برگرفته از تجربه معاش��رت با 
دوستان( به جای نمونه سنتی )خانوادگی( بود. همیشه نیز در پایان روز 
احساس ناخوشایند کشاکش میان دو فرهنگ را داشتم. بدون تردید هر 

مهاجری در کشورهای غربی چنین احساسی را تجربه می کند. 
دوره راهنمایی تا انتهای دبیرستان بر روی زندگی هر فردی تاثیرگذار 
اس��ت. من ب��ه عنوان یک مهاجر خارجی در ط��ول این دوران با هویت 
آمریکایی ش��ناخته می ش��دم. این امر فقط به خاطر دوستی با برخی از 
همکالسی های آمریکایی ام نبود. در حقیقت نحوه رفتار من در طول این 
مدت کامال س��ازگار با فرهنگ غربی بود. من در طول زمان دبیرس��تان 
تقریبا تمام فرهنگ آس��یای شرقی را کنار گذاشتم. هر چقدر هم که به 
عن��وان یک مهاجر خود را ب��ه فرهنگی خارجی نزدیک کنیم، بازهم در 
خلوت مان احس��اس تعلق خاطر به فرهنگ بومی مان را خواهیم داشت. 
ب��ه همین دلیل از اواخر دوران دبیرس��تان احس��اس تمایل به فرهنگ 

تایوانی در من رشد کرد. 
وقتی با گروهی از دوس��تان آمریکایی معاش��رت داشته باشیم، عمده 
تالش ما برای سازگاری با سلیقه و نوع نگرش آنها به موضوعات مختلف 
خواهد بود. من تمام تالشم را در طول دوران دبیرستان برای سازگاری 
ب��ا فرهنگ مورد قبول همکالس��ی ها انج��ام دادم. برخالف میل باطنی 
خود در مسابقات فوتبال و بیسبال شرکت کردم. هنگامی که در چنین 
مس��ابقاتی بازی می کردم، تنها دلخوشی ام س��ازگاری بیشتر با فرهنگ 
غرب��ی بود. وقتی فردی من را آس��یایی-آمریکایی خط��اب می کرد، به 
شدت احساس سرخوردگی می کردم. در خانه تعارض میان دو فرهنگ 
نمای��ان بود. در حالی که من به فرهنگ غرب تمایل داش��تم، خانواده ام 
تالش زیادی برای س��ازگاری با آن در عین حفظ س��نت های قدیمی و 
بومی داش��ت. تجربه هولناک من در این دوران ترس از دعوت دوستانم 
ب��ه خانه بود. دلیل آن نی��ز ترس از واکنش آنها نس��بت به بوی غذای 

چینی بود. در یک کالم، من از آسیایی قلمدادشدن هراس داشتم.
چنین وضعیت ذهنی آش��فته ای به طور خودکار در دوره دانشگاه نیز 
همراه من بود. در این دوران رش��ته تحصیلی من اقتصاد و کس��ب وکار 
بود. با این حال در کنار مطالعه دروس تخصصی به س��راغ بازی فوتبال 
و بیسبال هم می رفتم. این امر به نوعی دلگرمی سازگاری هرچه بیشتر 
ب��ا فرهنگ غربی را در من زنده می کرد. به هنگام انتخاب دانش��گاه در 

مقطع ارشد به سراغ کشوری خارجی رفتم. هدف اصلی من تالش برای 
پرهیز از رویارویی بیشتر با تضادهای میان فرهنگ بومی تایوان و غربی 
بود. اقامت و تحصیل در اس��کاتلند از نظر رشد علمی نقطه عطفی برای 
من به حساب می آید. با این حال از نظر روابط اجتماعی در سطح بسیار 
بدی قرار داش��تم. از نظر رابطه دوستی با دیگران فقط توانایی مطلوبی 
در صحبت و دوستی با آسیایی ها داشتم. تقریبا در آن زمان هیچ دوست 
اروپایی نداش��تم. نکته منفی اینکه توانایی دوستی با آمریکایی ها را نیز 

از دست دادم. 
وقت��ی من از اس��کاتلند به آمریکا و پیش خانواده ام برگش��تم، آنها از 
میزان عالقه ام به فرهنگ آس��یایی متعجب شدند. در حقیقت در طول 
اقامت در اس��کاتلند نگاه من به تفاوت ه��ای فرهنگی و نحوه تلقی ام از 
مقول��ه هوی��ت تغییر کرد. وقت��ی از عالقه ام به فرهنگ آس��یایی حرف 
می زدم، برق چش��م های والدینم بس��یار جالب ب��ود. آنها در ابتدا عالقه 
م��ن به فرهنگ تایوان��ی را باور نمی کردند. به راس��تی چه اتفاقی برای 
من افتاده بود؟ در طول اقامت در اس��کاتلند به دلیل معاش��رت هرچه 
بیش��تر با دانشجوهای آس��یایی به اهمیت تعریف هویت خود بر مبنای 
س��نت های بومی و عدم احساس شرمندگی از آن پی بردم. در حقیقت 
ش��مار بسیار اندکی از دانشجوهای آسیایی س��اکن در اسکاتلند نسبت 
به فرهنگ  بومی ش��ان احس��اس بدی دارند. به همین دلیل معاشرت با 
اف��راد دارای اعتم��اد به نفس و عالقه به فرهنگ بومی ش��ان در من نیز 
تاثیر گذاشت. در نتیجه من نیز خواهان یادگیری هرچه بیشتر فرهنگ 

بومی ام و افتخار بدان شدم.
اگرچه دنیای امروزه هرچه بیش��تر به سوی چند فرهنگی شدن پیش 
می رود، اما هنوز هم بسیاری از برندها نسبت به تاثیر آن بر روی حوزه 
بازاریابی و تبلیغات بی توجه اند. وقتی هر کش��ور ترکیبی از فرهنگ های 
مختلف باش��د، یک الگوی بازاریابی انحصاری برای فرهنگ بومی کشور 
مورد نظر پاس��خگوی نیازهای بازاریابی ش��رکت ها نخواهد بود. درست 
به همین دلیل اغلب ش��رکت های اروپای��ی و آمریکایی در زمینه جلب 
نظر مش��تریان مهاجر ناموفق هس��تند. یکی از فاکتورهای موفقیت در 
بازاریاب��ی مدرن آگاه��ی از تفاوت های فرهنگی، قوم��ی و نژادی مردم 

مختلف یک کشور و استفاده از آنها در کمپین های بازاریابی است. 
نکت��ه مهم در زمینه آگاهی از تفاوت های فرهنگی درون کش��ورها و 
تمرکز بر روی ش��ان به هنگام خلق کمپین های بازاریابی تقریبا مش��ابه 
سرگذش��ت دوران کودکی و نوجوانی من اس��ت. وقتی برندها به تفاوت  
نژاده��ای مختلف احت��رام می گذارند، آن مردم به هویت  واقعی ش��ان 
افتخار خواهند کرد. در غیر این صورت بسیاری از کودک های مهاجر در 

اروپا و آمریکا نیز تجربه ای مشابه من خواهند داشت.
بازاریابی بین فرهنگی چیست؟

بازاریابی بی��ن فرهنگی فرآیند هدف گذاری ب��ر روی دامنه متفاوتی 
از م��ردم با فرهنگ های بومی متفاوت اس��ت. نقطه اش��تراک تمام آنها 
حضور در یک کش��ور واحد است. تمرکز بر روی بازاریابی بین فرهنگی 
نه تنها توانایی برندمان در زمینه برقراری ارتباط با اقلیت های مختلف را 
افزایش می دهد، بلکه هویت بومی، نژاد و قومیت آنها را نیز به رسمیت 

خواهد شناخت. 
چگونه کمپین بازاریابی بین فرهنگی را به شیوه ای درست اجرا کنیم؟

1. استخدام تیم بازاریابی از بین فرهنگ های مختلف
اگر برند ما به راس��تی دغدغ��ه بازاریابی بین فرهنگ��ی را دارد، ابتدا 
باید از درون خود ش��روع کن��د. این امر فقط با اس��تخدام اعضای تیم 
بازاریابی از فرهنگ های متنوع امکان پذیر خواهد بود. نکته مهم در این 
میان احساس همذات پنداری بس��یار باالی بازاریاب های دارای فرهنگ 

متفاوت از ما با مخاطب هدف برندمان از میان همان فرهنگ است. 
بنابرای��ن ب��ه هنگام تالش ب��رای جلب نظر فرهنگ ه��ای اقلیت باید 

بازاریاب هایی از دل همان مردم پیدا کنیم. 
2. مصاحبه با مردم دارای قومیت های متفاوت از مجموعه 

کارمندان شرکت
اگر ما در زمینه اس��تخدام نیروی کار غیربومی و دارای فرهنگ خرد 

مورد نظر موفق نیس��تیم، باید دس��ت کم مصاحبه و گفت وگوهایی را با 
آنه��ا ترتیب دهیم. ای��ن کار توانایی برندمان در زمین��ه فهم زاویه دید 
مخاطب هدفش را افزایش می دهد. بدون تردید چنین پروژه ای نیازمند 
شناسایی افراد دارای فرهنگ متفاوت و غیربومی است. چنین فرآیندی 

به طور کامل در حیطه فعالیت تیم توسعه و تحقیقات خواهد بود. 
3. بازاندیشی چندباره در مورد کمپین بین فرهنگی برندمان

هیچ چیز به اندازه یک کمپین خودپسندانه یک برند باعث عصبانیت 
و نفرت مخاطب هدف نمی ش��ود. حتی اگر ما بهترین جلوه های بصری 
و محتوا را هم داش��ته باشیم، بدون هماهنگی نمای کلی کمپین مان با 
خواس��ته ها و نیاز مخاطب دارای فرهنگ اقلیت شکست خواهیم خورد. 
پرهیز از این اتفاق فقط از طریق بازاندیشی چندباره در باب کمپین مان 

پیش از اجرا امکان پذیر است. 
پی��ش از اج��رای نهایی کمپی��ن برندمان بای��د از کارمن��دان دارای 
فرهنگ غیربومی یا افراد عادی نظرخواهی کنیم. بدون تردید بس��یاری 
از المان ه��ای فرهنگی غیربومی برای ما آش��نا نیس��ت. ب��ه این ترتیب 
نظرخواهی از دیگران همیش��ه اعتب��ار فعالیت های ما را افزایش خواهد 
داد. هدف از چنین کاری یافتن نقاط ضعف کمپین مان و برجسته سازی 

هرچه بیشتر نقاط قوت است.
امروزه پذیرش تنوع مهم تر از همیشه است

امروزه کش��ورهای کوچک و بزرگ بیش از هر زمان دیگری به سوی 
پذی��رش فرهنگ ه��ای متن��وع پیش می رون��د. این امر ب��ه دلیل روند 
انفجاری مهاجرت در طول دهه های اخیر س��یر صعودی به خود گرفته 
اس��ت، بنابرای��ن در چنین ش��رایطی برند ما نیز باید توج��ه ویژه ای به 
تجربه مش��ترک بس��یاری از مخاطب های هدف غیربومی خود داش��ته 
باش��د. در غیر این صورت عرصه بازاریابی و کسب وکار را به رقبا واگذار 
خواهد کرد. تاکید بر روی ساخت و اجرای کمپین های مبتنی بر الگوی 
بازاریاب��ی بی��ن فرهنگی جای��گاه اجتماعی برنده��ا را افزایش می دهد. 

همچنین شمار مشتریان وفادار آنها را نیز باال خواهد برد. 
hubspot :منبع

چرا بازاریابی بین  فرهنگی مهم است؟

آشنایی با مفهوم بازاریابی بین  فرهنگی و شیوه اجرای صحیح آن

۵کسب و کـار www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

دکتر لیال -ق- شیرازی
مشاور در مدیریت بازاریابی و مدیریت اجرایی

به قلم: کلیفورد چی بازاریاب و کارشناس تبلیغات
 ترجمه: علی آل علی    

دوشنبه
30 اردیبهشت 1398

شماره 1315



کسب و کار نویـن تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir

این روزها که اثرات تحریم علیه ایران نه  فقط در بخش سیاس��ی و اقتصادی 
بلکه در حوزه نوآوری و فناوری نمایان شده است، این سؤال پیش روی ماست 
که این ش��رایط، استارتاپ ها که بخشی از اکوسیستم نوآوری هستند را متضرر 
می کند یا موجب ش��کوفایی آنها و خنثی کردن اثرات تحریم در کشور خواهد 

شد.
به گزارش ایرنا، اس��تارت آپ یک کس��ب وکار جدید اس��ت؛ کسب وکاری که 
عموماً حول محور تکنولوژی شکل گرفته و پتانسیل رشد باالیی دارد، رویکرد 
و مفهومی اس��ت که کمتر از یک دهه وارد دنیای کارآفرینی شده است، ایران 
نیز در س��ال ۹۲ در دولت یازدهم به این عرصه ورود کرده و توانس��ته در این 

زمینه فعالیت های خوبی نیز انجام دهد.
در این سال ها مرکز شتابدهی نوآوری، با هدف تقویت اکوسیستم کارآفرینی 
و ش��تابدهی به رش��د اس��تارتاپ های ایرانی فعالیت خود را با حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و زیر نظر پارک فناوری پردیس آغاز کرده 

است.
هدف اصلی این مرکز، اجرای برنامه »اس��تارتاپ ایران« به عنوان یک برنامه 
ملی )که در کش��ورهای دنیا با عنوان Startup Nation راه اندازی و هدایت 
می ش��ود( در کش��ور اس��ت، این مرکز با مش��ارکت جدی و همکاری متقابل 
بخ��ش دولتی و بخش خصوصی راه اندازی ش��ده و در مدیریت آن، از ابزارها و 
تجربیات هر دو نهاد اس��تفاده می شود، عمده مخاطبان این مرکز، متخصصان 
و صاحبان ایده و کارآفرینان هس��تند و قصد ایجاد یک اس��تارتاپ یا آموختن 

روش تیم سازی را دارند.
مرکز شتابدهی نوآوری، با اجرای برنامه های متنوع، نسبت به ترویج فرهنگ 
و آموزه ه��ای کارآفرین��ی اقدام کرده و با اس��تقبال غیرقابل پیش بینی جوانان 
کش��ور مواجه شده است، در همین راس��تا خبرنگار علمی ایرنا روز یکشنبه از 
»سید داوود متولی« کارش��ناس مرکز شتابدهی نوآوری و مسئول رویدادهای 
کارآفرین��ی به عنوان متولی حوزه فعالیت اس��تارتاپ ها درخص��وص اینکه آیا 
اس��تارتاپ ها از اثرات تحریم متضرر می ش��وند یا می توانند کمی اثرات تحریم 

را خنثی کنند پرسید.
وی در پاس��خ توضیح داد: اینکه تحریم ها چه تأثیری بر فعالیت استارتاپ ها 
دارد؟ در ش��رایط فعلی کش��ور شرایط اس��تارتاپ ها به دو صورت است؛ برخی 
از آنها رش��د کرده و نیاز کشور را در ش��رایط بحران برطرف می کنند و برخی 

به واسطه این شرایط محدود شده و حتی تا مرگ استارتاپ پیش رفته اند.
متول��ی افزود: اگر بعضی از این اس��تارتاپ ها در حوزه ه��ای خاص دفاعی یا 
تجهیزات��ی که االن در س��ازوکار حس��اس مملکت به آن نی��از دارند، فعالیت 

کنند تحریم ها، بازار این اس��تارتاپ ها را گرم می کند، یعنی براساس تحریم ها 
محص��والت و خدمات این حوزه در زمینه س��اخت پهپادها، قطعات مخابراتی، 
بُردها و تراشه های خاص الکترونیکی به شرکت های داخلی داده نمی شود و ما 
مجبوریم خودمان بس��ازیم و دانش فن��ی می خواهد، درنتیجه متخصصان فنی 
وارد این حوزه شده و دستاوردهایی را با خود به دنبال دارند بنابراین بازار داغ 

و انحصاری می شود.
وی بیان کرد: از آن طرف در شرایط کنونی کشور مخاطب این استارتاپ ها، 
س��ازمان های خاص دفاعی می شوند و از آنجا که قرار نیست ما این محصوالت 
را از جای دیگر بخریم، پس تحریم باعث رش��د این اس��تارتاپ ها و تأمین نیاز 

کشور می شود.
متولی گفت: از س��وی دیگر محدودش��دن دایره تحریم ها، فعالیت برخی از 
استارتاپ ها را دچار خلل کرده، به گونه ای که ما در کشور استارتاپ هایی داریم 
که لزوماً تکنولوژی محور نیس��تند، آن استارت آپ ها ممکن است در حوزه هایی 
فعالیت کنند که اصاًل تعریف ش��ان براس��اس روابط با خارج از کش��ور تعریف 

می شود و یا در زمینه های تبلیغاتی یا گردشگری فعالیت می کنند.
وی ادام��ه داد: به ط��ور طبیع��ی، تحریم ها موجب افت توریس��ت خارجی و 
نی��ز اُفت درآمد دالری اس��تارتاپ های فعال در این عرصه می ش��ود، قطعا این 
اس��تارتاپ دیگر نمی تواند مثل قبل در حوزه بین المللی ارتباط و سازوکار مالی 
داش��ته باش��د، خیلی دیگر از این موارد باعث می شود این استارتاپ با مشکل 

مواجه شوند و اگر قدرتش را نداشته باشد حتی شکست بخورند.
متولی گفت: نتیجه ای که می توان گرفت اینکه تحریم بر فعالیت استارتاپ ها 
براساس حوزه فعالیت آنها اثر می گذارد، یک سری از حوزه ها قطعا با تحریم و 
داستان هایی که روبه رو هستیم به مرگ خود نزدیک می شوند، چون استارتاپ 
نوپا اس��ت و ش��رکت بلوغ یافته نیست، اگر از همان ابتدا یک مانعی این چنینی 

جلوی پای آن باشد نمی تواند از پس آن بربیاید.
وی یادآور ش��د: بعضی از اس��تارتاپ ها برعکس به این صورت هس��تند که 
عملکرد آنها در شرایط تحریم مثبت می شود، استارتاپ های خدماتی در داخل 
کش��ور بازار خوبی پیدا می کنند، مثاًل اسنپ جزو استارتاپ های خدماتی است 
که تحریم باعث رشد آن شده است، چون ما مدل جهانی اسنپ را با نام »اوبر« 
داریم، اگر ما در مدل جهانی بودیم همان اوبر به ما خدمات می داد اما وقتی ما 
تحریم هس��تیم یک مدل از آن بومی س��ازی شده است، پس این به نفع اسنپ 

یا تپسی است.
وی گف��ت: همچنین درخصوص دیج��ی کاال، ما االن در دنی��ا معروف ترین 
مارکتی که به صورت مجازی داریم، آمازون اس��ت، قطعاً وقتی به دلیل تحریم 

با آمازون ارتباط نداریم و نمی توانیم تراکنش مالی داش��ته باش��یم و چیزهایی 
بخریم، از آن طرف فروش��گاه مجازی مثل دیجی کاال به راحتی می توانند موفق 
باشند، یا مثاًل آپارات، استارتاپی است که خیلی استفاده می کنیم مدل خارجی 
آن یوتیوب هس��ت، چون در دسترسی به یوتیوب تحریم هستیم و نمی توانیم 
س��ازوکار داشته باشیم، اس��تارتاپی مثل آپارات استقبال شده و همه به سمت 
آن رفتن��د بنابراین تحریم به این اس��تارتاپ کمک کرده و موجب درخش��ش 

آن شده است.
ای��ن فعال حوزه کارآفرینی تصریح کرد: اما نکته هایی وجود دارد که بینابین 
است، بعضی از این تحریم ها اساس کار استارتاپ ها را تحت الشعاع قرار می دهد 
یعن��ی وقتی تحریم به مرحله ای برس��د ک��ه در بحث اینترنت ی��ا فیلترینگ 
تأثی��ر بگذارد با اینکه به نفع اس��تارتاپ های اینترنتی ش��ده اس��ت اما باز این 
نوع اس��تارتاپ ضرر می کند، به این صورت که دسترس��ی کاربر به آن محدود 

می شود به خاطر اینکه مستقیماً فیلترینگ بر فعالیت آن اثرگذار است.
وی درخصوص استارتاپ های حوزه مالی و بانکی که از آنها با نام »فین تک« 
یاد می شود، گفت: استارتاپ هایی که تراکنش های این چنینی دارند قطعا با این 
تحریم ها دچار مشکل می شوند و چون تکنولوژی را خودمان نداریم حتماً باید 

یک زیرساخت ایرانی داشته باشند.
متولی افزود: از س��وی دیگر نوآوری های جدید از قبیل بالک ِچین که نوعی 
فعالیت مالی است که مبتنی بر روابط با دیگر کشورهاست و چون تحت الشعاع 
تحریم قرار می گیرد، در نطفه خفه می شود و شما نمی توانی پا به پای دنیا جلو 
بروی، در حوزه های نوآوری مهم اس��ت که با کشورهای دیگر در تعامل باشیم 
هم دانش آنها را و هم سرمایه شان را داشته باشیم، وقتی ورودی بسته می شود، 

عماًل ما متوقف می شویم و نمی توانیم با تکنولوژی روز جلو برویم.
مس��ئول رویدادهای کارآفرینی مرکز ش��تابدهی ن��وآوری درخصوص اینکه 
دولت چه کمکی و خدماتی به استارتاپ ها می تواند بدهد، گفت: بهترین کاری 
که می تواند دولت انجام دهد تالش در این جهت اس��ت که تحریم ها در بعضی 
از زمینه ها برداشته ش��ود البته این بخش جزو سیاست های کالن کشور است 

و نمی شود در آن ورود کرد.
وی گف��ت: در صورت ماندگار بودن ش��رایط تحری��م، دولت باید همکاری با 
کش��ورهای منطقه را تقویت کند که تبادل تجربه و تکنولوژی صورت گیرد و 

این کار به رونق بازار استارتاپ ها منجر شود.
متولی راه اندازی مرکز ش��تابدهی نوآوری را یکی از اقدامات مفید دولت در 

زمینه ساماندهی و توجه به استارتاپ ها برشمرد و گفت:
اما هنوز رسمیت کامل خود را پیدا نکرده ایم، ما جایی برای این اکوسیستم 

اس��تارتاپی نداریم، ایجاد این مرکز تفکر خوبی بوده، ولی ما برای اس��تارتاپ ها 
هن��وز به طور واح��د مرجعی نداریم، این س��ؤال هس��ت که س��ازوکار دولتی 
اس��تارتاپ ها کجاست؟ آیا س��ازوکار استارتاپ ها در دس��ت وزارت ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات، وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری یا 

نهادی باالدست آنهاست.
وی بی��ان کرد: ام��روزه در یک بخش های��ی، وزارت ارتباطات خود را متولی 
اس��تارتاپ ها به لحاظ تکنولوژی مخابرات و فیلترینگ می داند، در یک بخشی 
به لحاظ فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری خود را متولی آن 
اعالم می کند، ما مش��کالتی داریم آنقدر این زمینه کسب وکار جدید و نو است 

که هنوز قانون و قوانین مربوط به آن مشخص نیست.
متولی با اعالم مخالفت خود با ایجاد قوانین دست و پاگیر برای استارتاپ ها، 
گفت: سیستم استارتاپی سیستم چابکی است و اساساً نباید بوروکراسی با آنها 
همراه باش��د اما خأل قانونی دارند، حتی برخی نمایندگان مجلس ما به مسائل 
استارتاپ واقف نیستند و آن را با شرکت، یکی می دانند و همین موضوع باعث 
می شود تصور کنند که استارتاپ باید بیمه و مالیات بپردازد و این امر، موجب 
نابودی اس��تارتاپ می شود، باید کمیته ای در این زمینه تشکیل شود و پس از 

جمع بندی، قوانین به روز را تصویب کنند.
وی اف��زود: در زمین��ه مباحث حقوقی اس��تارتاپ ها، نحوه س��رمایه گذاری 
ش��تاب دهنده ها در استارتاپ ها، نحوه محاس��به بیمه و مالیات استارتاپ ها به 
شدت خأل داریم، استارتاپ خودش را ثبت نمی کند، آیا سازمان ثبت شرکت ها 
آن را به رس��میت می شناس��د، آیا س��ازمان بیمه حاضر هس��تند برای جوانان 
اس��تارتاپی بیمه رد کنند قبل اینکه خود را ثبت کرده باش��د، در این ش��رایط 

استارتاپ نابود می شود.
کارش��ناس مرکز شتابدهی نوآوری افزود: بزرگ ترین عارضه ای که دولت در 
زمینه اس��تارتاپ ها دارد و باید س��ریع حل کند اگر وارد اکوسیستم استارتاپی 
ش��ده باید بوروکراس��ی را از بدنه خود کم کند، چراکه بدنه چابک اس��تارتاپ، 
نمی تواند با فرهنگ کارمندی که از هشت صبح تا چهار بعدازظهر پاسخگوست، 

ارتباط برقرار کند.
متولی تأکید کرد: قوانین اداری ما نیز در این اکوسیس��تم باید به روز ش��ود، 
قوانین مربوط به ۵۰ س��ال گذش��ته با این فضای جدید منطبق نیس��ت، برای 
همگام��ی با تکنولوژی دنیا باید هم قوانین خود را به روز و هم نیروی کار را به 

لحاظ مالی حمایت کنیم.
وی اف��زود: این موارد ضعف های داخلی ما اس��ت و رب��ط چندانی به تحریم 

ندارد و با اصالح نقص ها اثر تحریم ها کمتر خواهد شد.

تحریم؛ درخشش یا خاموشی استارتاپ ها در ایران
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100میلیارد تومان برای زیرساختهای مخابرانی کرمانشاه هزینه شد
کرمانشاه-  منیر دشتی : مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان سال گذشته برای توسعه و ارتقا 
زیرساخت های مخابراتی و اینترنتی استان با نصب و تجهیز ۶۰ نوع لینک مخابراتی هزینه شده است.مسیب قبادیان افزود: در ۲ هزار و 
۵۳۴ روستا و همه شهرهای کوچک استان نسل سوم تلفن همراه نصب شده و در اکثر شهرهای بزرگ نیز نسل چهارم و چهار و نیم تلفن 
همراه راه اندازی شده است.وی با بیان اینکه ارتقا کیفیت خدمات ارتباطی و اینترنتی از اولویت های اصلی شرکت مخابرات است، گفت: 
سال گذشته حدود ۳۰۰ کیلومتر فیبرنوری در استان انجام شد که در توسعه زیرساخت های اینترنتی و ارتباطی نقش بسزایی داشته و 
جایگاه استان را به رتبه ۱۴ کشوری ارتقا داده است.مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
تحریم ها برای شبکه های مخابراتی کشور مشکل حاد و جدی ایجاد نمی کند فقط هزینه ها را برای اینکه تجهیزات از واسطه خریداری 
کنیم باال می برد.وی در ادامه با اشاره به وجود شبکه اینترنت ملی گفت: 7۰ درصد محتوای اینترنتی مصرف کشور در داخل تولید می 
شود بنابرین اگر دشمنان بخواهند اینترنت ایران را قطع کنند چندان از نظر دسترسی به محتوا دچار مشکل نمی شویم.او همچنین با 
اشاره به حمله گسترده هکرها به مخابرات افزود: تاکنون هیچ یک از حمالت آنان موفق آمیز نبوده و تمام تدابیر ایمنی برای جلوگیری 

از سرقت رفتن اطالعات شهروندان اندیشیده شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین خبرداد: 
بهبود وضعیت دیابت در استان

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: 
در رابطه با دیابت، در س��ال های گذش��ته ما رتبهٔ دوم را در کشور داشتیم ولی اکنون در 
رتبهٔ ۲۴ قرار داریم و این نتیجهٔ تأثیرات کار فرهنگی در این زمینه است.منوچهر مهرام، 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در نشست خبری هفتهٔ سالمت گفت: شعار 
امسال هفتهٔ سالمت، مراقبت های اولیهٔ بهداشتی، راهی به سوی پوشش همگانی سالمت 
است.وی افزود: یکی از امور مهم، پیشگیری از بروز بیماری هایی است که می توانند برای 
جامعه نیروی سربار ایجاد کنند، مانند بیماران عقب ماندهٔ ذهنی که در بهزیستی هستند 
و سرمایه های ملی باید صرف نگهداری از آنان شود.وی ادامه داد: در رابطه با این گونه افراد اگر غربالگری های به موقع صورت گیرد و بیماری آنان 
در زمان مناسب تشخیص داده شود، می توانند تبدیل به نیروی کارآمد و خدمات دهنده به کشور شوند.مهرام خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۹۰ 
تاکنون ۹۸۲ نوزاد کم کار تیروئید با این غربالگری ها در استان شناسایی و درمان شده اند.وی تصریح کرد: در بحث مرگ نوزادان، شیرخواران زیر 
یک سال و کودکان زیر ۵ سال نیز آمارها به صورت ۵,۵ در یک هزار است.وی در رابطه با آمار برخی بیماری ها گفت: ۲۴،۶ افرادی که در سن باالی 
۱۸ سال در استان زندگی می کنند، فشار خون باال دارند که این عدد تقریباً یک چهارم است و این آمار خوبی نیست.رئیس دانشگاه علوم پزشکی، 
استان قزوین را یکی از بدترین استان ها به لحاظ میزان تخت های بیمارستانی خواند و گفت: شاخص میزان تخت بیمارستانی به جمعیت استان 
حدود ۱،۶ است که تا شاخص نرمال ۲،۶ فاصلهٔ زیادی داریم.وی اظهار کرد: فعالیت در این زمینه آغاز شده است ولی متأسفانه به مشکالتی برخورد 
کرده ایم که تعدادی از آن ها رفع و در جهت رفع بقیهٔ آن ها هستیم.مهرام در پایان گفت: برخی پروژه های ناتمام استان نیز درگیر تأمین منابع مالی 

و تحریم ها هستند که نیاز است گام هایی در جهت رفع این مشکالت برداشته شود.

آمادگی قزاقستان برای عقد خواهرخواندگی با گرگان
گـرگان- خبرنـگار فرصت امروز: ایدجان ایداش��وف در دیدار با ش��هردار گرگان ضمن تقدیر از ش��هرداری گ��رگان به دلیل 
خدمت رس��انی به مردم از جمله منطقه قزاق محله گرگان، اظهار کرد: از نگاه من گرگان یکی از زیباترین ش��هرهای ش��مال ایران 
اس��ت. به گزارش مرکز اطالع رس��انی روابط عمومی شهرداری گرگان، وی گفت: یکی از نکات بارز برای توسعه گردشگری و اثبات 
پیش��رفته بودن یک شهر بخصوص برای مرکز یک اس��تان توسعه همه جانبه در تمام نقاط شهر است که خوشبختانه این ویژگی 
در گرگان دیده می شود.سرکنس��ول قزاقس��تان در گلس��تان با تقدیر از میهمان نوازی مردم گرگان از قزاق های ساکن در این شهر 
تصریح کرد: س��ال ها اس��ت که هموطنانم در این اس��تان و در این ش��هر در کنار مردم در آرامش زندگی می کنند که این بیانگر 
میهمان نواز بودن و اتحاد جامعه ایرانی و احترام به ادیان، مذاهب، اقوام و ملل مختلف است.ایداش��وف تاکید کرد: تش��ابه فرهنگ 
مردم ایران و قزاقستان به ویژه گرگان و اکتائو می تواند زمینه توسعه تبادل ها فرهنگی و اقتصادی را درپی داشته باشد.وی اضافه 
کرد: در گذشته عقد خواهرخواندگی در سطح استانی بین استان های دو کشور انجام گرفت اما این آمادگی برای ما وجود دارد که 
مقدمات پیگیری عقد خواهرخواندگی بین گرگان و اکتائو را فراهم کنیم.سرکنس��ول قزاقستان در گلستان با تبریک موفقیت تیم 
بسکتبال شهرداری گرگان در لیگ برتر بسکتبال تصریح کرد: اینکه جوانان این شهر و این استان به یکی از رشته های محبوب در 
کشورهای بزرگ دنیا یعنی بسکتبال عالقه اینچنین دارند، یکی دیگر از نشانه های بارز توسعه فرهنگی و اجتماعی در شهر دارد.

اخبار

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصـت امـروز: مدی��ر اداره بنادر و 
دریان��وردی ش��هید باهنر از الحاق ۲۰ ه��زار مترمربع اراضی جدید 
به پس��کرانه این بندر مهم صادراتی در مرکز اس��تان هرمزگان خبر 
داد.ب��ه گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، 
"حمیدرضا محمدحس��ینی" با اعالم این خبر، اف��زود: این افزایش 
پس��کرانه از مح��ل رفع تصرف اراضی این بندر به وس��عت ۲۰ هزار 
مترمربع بوده اس��ت.وی با اش��اره به اینکه کاالهای صادراتی در این 
محوطه تجمیع و پس از تکمیل ش��دن به محوطه بندر و اس��کله ها 
جهت بارگی��ری انتقال می یاب��د، گفت: کااله��ای صادراتی در این 
محوطه بس��ته بندی و یکپارچه سازی شده تا بتوان خطرهایی که به 
کاالها در هنگام انبار کردن، حمل و نقل و توزیع وارد می ش��ود را 
به حداقل رساند.محمدحسینی با بیان اینکه اداره کل گمرک شهید 
باهنر نیز در این بندر مس��تقر اس��ت، خاطرنشان کرد: کامیون های 
تانک��ر حام��ل گاز صادراتی به این محوطه هدایت خواهند ش��د که 

کاه��ش ترافیک دروازه ه��ای ورودی و افزایش ایمنی در بندر را به 
دنبال خواهد داش��ت.مدیر اداره بنادر و دریانوردی ش��هید باهنر با 
اش��اره به استقرار باسکول، س��اختمان اداری و سایر تاسیسات الزم 
در این محوطه، تصریح کرد: تا پیش از این ش��ش انبار به مس��احت 
۲۳ ه��زار متر مرب��ع و ۸۰ هزار مترمربع محوط��ه باراندازی کاالی 

عموم��ی و روباز وجود داش��ت که با اضافه ش��دن محوطه ۲۰ هزار 
متر مربعی، مس��احت بندر ب��ه ۳7۸ هزار مترمرب��ع افزایش یافت.
الزم به ذکر اس��ت، بندرش��هید باهنر بندرعب��اس از بنادر قدیمی و 
چند منظوره اس��تان هرمزگان و یکی از کانون های مهم صادراتی و 
ترانزیتی جنوب کش��ور است؛ بندری با ظرفیت ساالنه ۲,۵ میلیون 
تن ک��ه از امکان پهلوگیری کش��تی هایی با ظرفی��ت ۴۰ هزار تن 
و آبخور ۱۱,۵ متر برخوردار اس��ت. برخورداری از ۱۲پس��ت اسکله، 
دسترسی به آبهای آزاد، نزدیکی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، 
اتصال به کریدور ش��مال- جنوب از طریق شبکه  بین المللی جاده ای 
و همچنین آبخور مناس��ب برای پهلوگیری انواع شناورها، این بندر 
را به یک پایگاه تجاری راهبردی و تاثیرگذار در منطقه تبدیل کرده 
است.گفتنی است، بندر شهید باهنر از پایانه های دریایی مناسب در 
راهگذر ترانزیت منطقه برای ترکیه، روس��یه، آذربایجان، قزاقستان، 

ترکمنستان و عراق است.

بیس��ت و هفتم اردیبهش��ت ماه یادآور نقش پررنگ و روز افزون 
صنعت روابط عمومی در دنیای ارتباطات اس��ت که امروزه به قلب 
تپنده س��ازمانها تبدیل ش��ده و جهان را به دهک��ده جهانی مبدل 
کرده اس��ت.نام گ��ذاری روزی بنام ارتباط��ات و روابط عمومی که 
ب��ه مثابه آیینه تم��ام نمای انتظارات مردم از س��ازمان ها و نهادها 
عم��ل می کن��د، بیانگر اهمیت و نقش واالی ای��ن حرفه در دنیای 
ارتباطات اس��ت که بعنوان  یک سامانه مش��ورتی و یکی از عناصر 
اصلی در ارتقاء و پیش��رفت هر س��ازمانی، جایگاه ویژه ای دارد .در 
واقع روابط عمومی، هنر مردمداری اس��ت و یک موضوع مهم که به 

ش��دت تابع  خوش اخالقی، صداقت، شفافیت، پاسخگویی  و اقناع 
مخاطب  اس��ت .امروزه روابط عمومی و ارتباط��ات به مثابه بازوی 
فکری س��ازمان ها، نقش��ی حیاتی و بی بدیل در اجرای راهبردها و 
پیش��برد اه��داف و برنامه های کالن دارد و ب��ا اطالع یابی و اطالع 
رس��انی از مجرای رس��انه، ارتباط دوس��ویه س��ازمان ها را با افکار 
عمومی و مخاطبان خاص و عام برقرار می کند و تعالی می بخشد.

در پایان ضمن قدردان��ی از کارگزاران این حرفه خطیر در خانواده 
بزرگ صنعت نف��ت، موفقیت همگان  رادر راس��تای اعتالی ایران 

اسالمی از خداوندمنان خواستارم .

فرا رسیدن » ۲7 اردیبهشت« روز ملي ارتباطات و روابط عمومي 
 را به همه فعاالن و تالش��گران این عرص��ه تبریک عرض مي نمایم.

روابط عموم��ي به مفهوم ام��روزي، از الزامات عص��ر دانایي، عنصر 

اثرگ��ذار چرخه اطالع رس��اني و اصلي ترین حلقه اتص��ال و پیوند 
دو س��ویه سازمان ها با مخاطبین و جامعه هدف محسوب مي شود. 
رواب��ط عموم��ي در خور چنین جای��گاه و توصیفي، نقش��ي مهم و 
راهبردي در س��ازمان بر عهده داش��ته و مي کوش��د تا با بکارگیری 
دان��ش، مهارت و خالقیت، فضای س��الم و مطلوب��ي را برای گردش 
ش��فاف، س��ریع و صحیح اطالعات در جامعه، تنویر افکار عمومي و 
تسهیل تعامالت اجتماعي بر پایه اعتماد متقابل فراهم آورد. پیچده 
تر ش��دن روابط اجتماعي و س��رعت باالي تبادل اطالعات در عصر 
جدی��د، روابط عمومي را به یک نیاز اجتناب ناپذیر و حیاتي جامعه 
کنوني تبدیل کرده است. تغییر و تحولي که حرکت تالشگران عرصه 
روابط عمومي به سمت حرفه اي گرایي براي بقاء و اثرگذاري بیشتر 
در این عرصه و پاس��خگویي بهتر به نیازهاي مورد مطالبه جامعه از 
آن��ان را ام��ري ضروري و غیر قابل انکار کرده اس��ت. اما در واقعیت 

امروز روابط عمومي ها با کارکرد فعلي و س��اختار موجود تا رسیدن 
به جایگاه واقعي خود فاصله بس��یار دارند و ق��رار گرفتن در چنین 
جایگاه شایسته اي، مستلزم بازنگري در عملکرد گذشته، بهره گیري 
از دانش روز، برنامه ریزي و اس��تفاده مناس��ب و بهینه از شیوه های 
 نوین و مؤثر اطالع رس��انی و گفتمان سازي براي فرداي بهتر است.
روز روابط عمومي، فرصت مناس��بي ب��راي واکاوي وضعیت موجود 
روابط عمومي در کش��ور و نیز بررس��ي نقاط ضعف و قوت و آسیب 
شناسي اقدامات و چالش هاي پیش روي این حوزه با بهره مندي از 
 نقطه نظرات و ایده هاي نخبگان و کارشناس��ان و اصحاب فن است.

اینجان��ب ضمن تبریک مج��دد این روز، براي هم��ه مدیران روابط 
عمومي و دست اندرکاران این عرصه در استان قم از خداوند متعال 
آرزوي توفیق و س��ربلندي در راه انجام شایسته وظایف و مأموریت 

هاي محوله را خواستارم.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر:

وسعت بندر شهید باهنر به 378 هزار مترمربع افزایش یافت

 پیام مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری به مناسبت
روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

پیام استاندار قم به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي

دوشنبه
30 اردیبهشت 1398
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تبلیغـاتخالق

جان کوم موس��س واتس اپ است که پس از فروش 
۱۹ میلی��اردی آن به فیس بوک، به جمع میلیاردرهای 
جهان اضافه ش��ده است. وی تا سن ۱۶ سالگی در فقر 
به س��ر برده و به همین خاطر خانواده او از اوکراین به 
آمری��کا مهاج��رت کردند. وی در همان س��ال در یک 
فروش��گاه مشغول به کار شد و پس از مدتی موفق شد 
تا ب��ا خانواده خود یک مغازه فروش مواد غذایی ایجاد 
کن��د. با این حال پس از چند س��ال پ��در و مادر وی 
در فاصله ای کوتاه نس��بت به یکدیگر، از دنیا رفتند تا 
زندگی او بیش از گذش��ته با س��ختی مواجه شود. وی 
در دوران دبیرس��تان به برنامه نویسی عالقه بسیاری را 
پیدا ک��رد، با این حال وی از ادام��ه تحصیل منصرف 
ش��د و دانشگاه را در همان سال اول رها کرد و به کار 
خود در شرکت یاهو ادامه داد که درست مطابق عالقه 
وی بوده اس��ت. وی در نهایت پس از ۹سال به همراه 
دوس��ت و همکار خود برایان اکتون، از یاهو جدا شده 
و فرم اس��تخدامی فیس بوک را پر کردند که با پاس��خ 
منفی این ش��رکت همراه بود. همین امر نیز باعث شد 
ت��ا این دو بر روی ش��بکه اجتماع��ی مدنظر خود کار 
کرده و در نهای��ت واتس اپ را معرفی کنند. در نهایت 
نیز در س��ال ۲۰۱۴ این شرکت به فیس بوک فروخته 
شد. با این حال جان کوم همچنان به عنوان مدیر این 
برند به کار خ��ود ادامه می دهد. با توجه به توضیحات 
ارائه شده، در ادامه به بررسی هشت راز موفقیت از نگاه 

این کارآفرین خودساخته خواهیم پرداخت. 
1-گذشته شما آینده را نخواهد ساخت

با نگاهی به موفق ترین افراد به این نکته پی خواهید 
برد که تقریبا تمامی آنها گذشته سختی را داشته و در 
طول رس��یدن به جایگاه مدنظر خود بارها با شکست 
مواجه ش��ده-اند. با این حال آنها هیچ گاه در گذش��ته 
باقی نمانده و سرنوش��ت خود را امری تعیین ش��ده و 
مش��خص تلقی نکرده اند. درواقع این امر که ش��رایط 
گذش��ته و حال حاضر خود را قبول نداش��ته و امید به 
تغییر را در خود زنده نگه دارید، باعث خواهد ش��د تا 
بتوانید در جایگاهی کامال متفاوت قرار بگیرید. در این 
رابطه آقای کوم نیز زندگی بس��یار سختی را داشته با 
ای��ن حال اکنون به عنوان یک��ی از ثروتمندترین افراد 
جهان تلقی می شود. جالب است بدانید که وی قرارداد 
خود با فیس بوک را در کنار اداره خدمات اجتماعی به 
امضا رس��اند که روزگاری برای دریافت بن غذا مجبور 

به تحمل صف های طوالنی آن بود. 
2-دانشگاه تنها راه رسیدن به موفقیت نیست 

جان کوم به علت شرایط زندگی سخت خود مجبور 
بود تا در حین تحصیل، در یکی از بخش های یاهو نیز 
کار کند. هنگامی که یکی از س��رورهای این شرکت با 
مش��کل مواجه ش��د، دیوید فیلو)موسس یاهو( به وی 
زن��گ زده و اعالم کرد که او س��ریعا باید در ش��رکت 
حاضر ش��ود. وی حتی بهانه س��ر کالس بودن جان را 
نیز نپذیرفت و همین امر باعث شد تا جان کوم کالس 
خود را نیمه کاره رها کرده و دیگر به دانشگاه بازنگردد. 

وی بعدها عنوان کرده اس��ت که ای��ن تصمیم اگرچه 
ب��ه اجبار رئیس او بوده اس��ت، با ای��ن حال تصمیمی 
فوق العاده محس��وب ش��ده و خروجی وی از دانشگاه 
عمال نمی توانست هم تراز با موفقیت هایی باشد که وی 
در کار خود به دس��ت آورده اس��ت. به همین خاطر او 
توصیه می کند که حضور در دانشگاه را تنها راه موجود 
برای خود تلقی نکنید و همواره با خود صادق باش��ید. 
این امر باعث می ش��ود در صورتی که آینده بهتری را 
می توانید در خارج از دانش��گاه به دس��ت آورید، دیگر 
وق��ت خود را به آن اختصاص نداده و تمرکز خود را بر 

روی عالیق خود بگذارید.   
3-جزییات از اهمیت بسیار باالیی برخوردار هستند

اگرچ��ه وات��س اپ در ابتدای کار خود با مش��کالت 
متعددی مواجه بود، با این حال به علت رفع تالش های 
مداوم آقای کوم و دقیق بودن وی بر روی جزییات، در 
نهایت این پیام رس��ان به س��طح مناس��بی دست پیدا 
ک��رد. همین امر نیز باعث ش��د تا م��ارک زاکربرگ از 
س��ال ۲۰۱۲ به دنبال خرید این ش��رکت باشد. با این 
حال به علت صبر جان کوم تا س��ال ۲۰۱۴، در نهایت 
فیس بوک مجبور به پرداخت هزینه ای میلیاردی برای 
آن ش��د که بدون ش��ک در س��ال ۲۰۱۲ با رقمی به 
مراتب کمتر می توانس��ت این خری��د را انجام دهد. به 
همین خاطر الزم است تا در کار خود بر روی جزییات 
بسیاری توجه کافی را داشته باشید تا تصمیمات شما 

بهترین نتیجه ممکن را به همراه داشته باشد. 
4-همواره دفترچه و یک خودکار در کنار خود 

داشته باشید
بدون ش��ک هر ذهن��ی توانایی ایده پ��ردازی را دارا 
اس��ت. با این حال بس��یاری از اف��کار و ایده ها ممکن 
است در مکان های نامناسبی به ذهن شما خطور کند 
که عمال زمان کافی برای فکر کردن به آن وجود ندارد. 
همین امر باعث می ش��ود تا بسیاری از افراد از کنار آن 
به سادگی گذر کنند. با این حال در صورتی که همواره 
دفترچه ای برای این منظور در کنار خود داشته باشید، 
هیچ ایده ای را از دس��ت نخواهی��د داد. در این رابطه 
آقای کوم نه تنها ایده های خود، بلکه تجربیات و موارد 
مهم را هم��واره مکتوب می کند ت��ا در صورت نیاز، با 
مراجعه به آن به اطالعات مدنظر خود دست پیدا کند. 
برای مثال ممکن اس��ت روش انجام یک کار و یا حل 
مش��کلی را از زبان فردی بشنوید. تحت این شرایط در 
صورتی که آن را یادداش��ت نکنید، بدون ش��ک در اثر 

گذر زمان آن را از یاد خواهید برد. 
۵-تا پایان عمر خود یادگیری را متوقف نسازید 

می��زان عالقه ج��ان کوم به فن��اوری در حدی بوده 
اس��ت که وی از دوران دبیرس��تان ب��ه مطالعه در این 
زمین��ه پرداخت. در این رابطه وی موفق ش��د تا بدون 
حضور در کالس-های آموزشی و تحصیل در دانشگاه 
به سطحی برسد که در شرکت یاهو به عنوان مهندس 
زیرس��اخت فناوری اطالعات به فعالیت بپردازد. با این 
ح��ال وی خود را به این س��طح نیز محدود نکرده و با 
کس��ب اطالعات بیش تر در زمینه برنامه نویسی، زمینه 
را برای س��اخت واتس اپ مهیا کرد. وی تا به امروز نیز 
مطالعات خود را متوقف نکرده و همین امر باعث شده 

است تا وی بتواند در حوزه های دیگر نیز فعالیت هایی 
را داشته باشد. به همین خاطر تفاوتی نمی کند که در 
چه حوزه ای مشغول به فعالیت هستید، یادگیری شما 

در هیچ نقطه ای نباید پایان بپذیرد. 
۶-اجازه ندهید که ناامیدی بر شما مسلط شود 

پ��س از جدایی از یاهو، درخواس��ت اس��تخدام وی 
توس��ط فیس بوک رد ش��د. وی در ای��ن رابطه عنوان 
کرده اس��ت که تقریبا مطمئن بوده که می توانست در 
این شرکت به کار بپردازد. اگرچه وی همواره از تمایل 
باالی خود برای کار در فیس بوک س��خن گفته و عدم 
حضور خود را ناامیدی بزرگی عنوان کرده است، با این 
حال وی در مدت زمان کوتاهی ش��رایط روحی خود را 
تغیی��ر داد. در نهای��ت نیز این اتفاق باعث ش��د تا وی 
زم��ان کافی برای کار کردن بر روی ش��بکه اجتماعی 
مدنظر خود را داش��ته باشد. به همین خاطر الزم است 
تا نس��بت به اتفاقات تلخ زندگ��ی خود، واکنش منفی 
بیش از حدی را نداش��ته باش��ید. درواقع نوع واکنش 
شما می تواند حتی از یک اتفاق تلخ، فرصتی به مراتب 

بهتر را خلق کند. 
۷-هدف اصلی شما نباید کسب ثروت باشد 

در رابط��ه با علت ایجاد وات��س اپ، جان کوم عنوان 
کرده اس��ت که وی در ابتدای کار خود ابدا به کس��ب 
ثروتی عظیم از آن فکر نکرده و تنها مشتاق بوده است 
ت��ا از دانش و ایده مدنظر خ��ود، برای ایجاد محصولی 
فوق الع��اده اس��تفاده کن��د. درواق��ع ه��دف وی تنها 
اضافه کردن یک چیز جدید به جهان و تامین نیازی از 
مردم بوده اس��ت. همین امر نیز باعث شد تا وی بتواند 
بدون چشمداش��ت مادی، ش��بکه خود را به مرحله ای 
برساند که فیس بوک برای خرید آن حاضر به پرداخت 
۱۹ میلیارد دالر باشد. با این حال در صورتی که هدف 
او تنها در مادیات خالصه می ش��د، بدون شک وی این 
شبکه را با نخستین پیش��نهادات به فروش می رساند. 
همچنین از دیگر شروط وی برای فروش شبکه، ادامه 
فعالیت خود او به عنوان مدیرعامل واتس اپ بوده است 

که به خوبی اولویت های وی را به اثبات می رساند. 
8-فراموش نکنید که یک محصول خوب، مبلغ و 

معرف خود خواهد بود 
در ح��ال حاضر وات��س اپ به بیش از ی��ک میلیارد 
کاربر فعال از سراس��ر جهان دست پیدا کرده است. با 
ای��ن حال تاکنون فکر کرده اید که هزینه تبلیغاتی این 
ش��رکت به چه میزان است؟ اگرچه در نگاه اول ممکن 
اس��ت تصور کنید که برای رس��یدن به این سطح نیاز 
به تبلیغات بس��یار گسترده ای است، با این حال جالب 
اس��ت بدانید که تا کنون هیچ هزینه ای برای تبلیغ این 
برند صرف نش��ده است. در این رابطه جان کوم عنوان 
کرده اس��ت که هیچ فردی تمایل ندارد تا روز و ش��ب 
خ��ود را به دی��دن تبلیغات متعدد بپ��ردازد و در حال 
حاضر نیز تبلیغات جایگاه سابق خود را از دست داده و 
نگاه عموم افراد نسبت به آن نوعی فریب کاری و دروغ 
اس��ت. تحت این شرایط بهتر اس��ت تا این هزینه ها را 
صرف بهبود عملکرد خود کنید. با این اقدام مش��اهده 
خواهی��د کرد که اف��راد چگونه روز و ش��ب خود را با 

محصول شما سپری خواهند کرد. 

8 راز موفقیت از زبان جان کوم

برترین آژانس های تبلیغاتی در شبکه های 
اجتماعی کدامند؟)2(

 21 آژانس تبلیغاتی برتر
در اینستاگرام 

در مطلب پیش��ین به پنج آژان��س تبلیغاتی برتر 
در اینس��تاگرام اش��اره کردیم و حال به ادامه آنها 

می پردازیم.
۶. ِرد اَنتِلر

آژان��س تبلیغ��ات رد انتل��ر با دفت��ر مرکزی در 
بروکلین به خوبی ب��ا فرهنگ عامه مردم نیویورک 
س��ازگاری یافته اس��ت. آنها از نکات بس��یار ریز و 
کمتر مورد توجه ش��هر نیویورک برای ایده پردازی 
تبلیغاتی استفاده می کنند. به همین دلیل همیشه 
کاربران با مش��اهده آثار تبلیغاتی شان دچار حیرت 
می ش��وند. محتوای اکانت رس��می رد انتلر به طور 
کامل به بارگ��ذاری محتوا پیرامون پش��ت صحنه 
فعالیت کارمن��دان و مدیران، فرآیند اجرای ایده ها 
و عرضه پیش نمایش آثار اختصاص دارد. همچنین 
آنها از اینستاگرام برای یافتن نیروی کار بااستعداد 
نیز اس��تفاده می کنن��د. در چالش های ایده پردازی 
رد انتلر ه��ر کاربری با ایده های جذاب امکان ورود 
ب��ه دنیای تبلیغ��ات و همکاری با یک��ی از برترین 

برندهای تبلیغاتی دنیا را خواهد داشت. 
۷. اسکیرت پی آر

دس��ت اندر کاران آژانس تبلیغاتی اس��کیرت پی 
آر ب��ه خوب��ی راه ورود خود را ب��ه اعماق وجود و 
قلب کاربران بلد هس��تند. محتوای اینستاگرامی 
این برند همیش��ه مورد پس��ند طیف وس��یعی از 
کاربران ق��رار می گیرد. در این می��ان فرقی بین 
مراسم افتتاح یک فروشگاه لوازم عتیقه و سالروز 
تاس��یس یک شرکت میان رده وجود ندارد. در هر 
صورت ایده های جذاب آژانس اس��کیرت مخاطب 

را سر ذوق می آورد. 
نکته جالب در مورد اکانت اینس��تاگرام اسکیرت 
پی آر تناس��ب آن با نیاز طراح های تبلیغاتی جوان 
اس��ت. این برند، برخالف بس��یاری ار رقبای خود، 
اینس��تاگرام را به چشم منبعی برای تاثیرگذاری بر 
دیگران و ارائه الگوهای الهام بخش نگاه می کند. به 
این ترتیب همیشه کاربران عالقه مند به بازاریابی و 
تبلیغات از مشاهده محتوای اینستاگرامی اسکیرت 

پی آر لذت می برند. 
V CPH 8. آژانس

اگر شما نیز عالقه مند به استفاده بیشتر از آثار 
مینیمال )س��اده( حوزه اس��کاندیناوی هستید، 
صفحه رس��می آژانس V CPH مخصوص شما 
خواه��د بود. بدون تردید فال��و چنین صفحه ای 
تاثیر مطلوبی ب��ر روی نوع نگرش ما به فرهنگ 
و س��نت های حوزه اس��کاندیناوی و تاثیر آن بر 
روی فعالی��ت تبلیغاتی ش��ان دارد. ای��ن آژانش 
مش��هور کار خود را با تاس��یس دفتری در شهر 
کپنهاگ ش��روع کرد. محتوای اینس��تاگرام آنها 
ش��امل پس��ت هایی در مورد ایده های کارمندان 
و همچنی��ن برخ��ی مطال��ب جال��ب پیرامون 
مشتریان ش��ان اس��ت. نکته هیجان انگیز صفحه 
آژانس V CPH پرداختن به ایده های تبلیغاتی 
جالب س��ایر آژانس هاس��ت. به این ترتیب آنها 
خود را بدل به نوعی کارشناس و منتقد حرفه ای 
حوزه تبلیغ��ات کرده اند. بی ش��ک مزیت  اصلی 
چنین نگرش��ی به ح��وزه بازاریاب��ی و تبلیغات 

کسب اعتماد مشتریان است. 
9. فِرلون بلو

آژانس تبلیغ��ات دیجیتال فرلون بلو محور اصلی 
فعالیت خود را بر روی کشور فرانسه گذاشته است. 
همچنین آنها یکی از آژانس ه��ای دارای همکاری 
ب��ا موسس��ه HubSpot نیز به حس��اب می آیند. 
ش��عار اصلی آنها »تمجید از هر آنچه متفاوت، زیبا 
و تاثیرگذار اس��ت« به حساب می آید. نحوه فعالیت 
آنها در اینس��تاگرام به خوبی پایبندی شان به شعار 
فوق را نمایش می دهد. بارگذاری مطالب عمده در 
زمینه نحوه بازاریاب��ی و تبلیغات محیطی )به ویژه 
خیابان های فرانس��ه( به خوبی دغدغه فرلون بلو در 
زمینه رابطه می��ان فرهنگ های مختلف و تبلیغات 

را نشان می دهد. 
شاید در نگاه نخس��ت تالش برای نمایش رابطه 
می��ان فرهنگ و تبلیغات عجیب به نظر برس��د، با 
این حال همین نکته عجی��ب اما کاربردی موجب 
ش��هرت ف��راوان فرلون بلو در عرصه جهانی ش��ده 

است. 
ادامه دارد ...
hubspot :منبع

101 راهکار مدیریت زمان برای 
افزایش بهره وری در کار)3(

در مطالب پیش��ین به ۲۲ راهکار مدیریت 
زم��ان برای افزایش بهره وری در کار اش��اره 

کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.
23-با مدیر خود در رابطه با امکان 

کاهش ساعت کار، به گفت وگو 
بپردازید

این امر احتمال دارد که شما بتوانید زودتر 
از زم��ان مق��رر، تمامی اقدامات خ��ود را به 
پایان برس��انید. تحت این شرایط ماندن در 
شرکت تنها اتالف وقت خواهد بود. به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا با مدیر خود در این 
رابطه صحبت کنید. همچنین انجام برخی از 
کارها به شیوه دورکاری نیز به کاهش اتالف 
وقت و حفظ انرژی شما کمک خواهد کرد. 
24-مرحله ای کردن انجام کارها را کنار 

بگذارید 
ای��ن امر که یک فعالیت یک س��اعته را به 
چهار زمان ۱۵ دقیقه ای تقس��یم کرده و در 
میان آن فعالیت های دیگری را انجام دهید، 
باعث خواهد ش��د تا تمرکز الزم برای انجام 
آن فعالیت شکل نگیرد. نتایج آمارها در این 
رابطه حاکی از آن اس��ت که افراد تحت این 
ش��رایط حتی به زمان بیش  تری نیز احتیاج 
خواهند داش��ت و معموال کیفیت کار آنها با 
افت��ی ش��دید مواجه خواهد ش��د. به همین 
خاطر بهتر است تا یک فعالیت را به صورت 
کام��ل به پایان رس��انده و س��پس به دنبال 

اقدامی دیگر باشید. 
2۵-گذشته را رها سازید 

ت��ا زمانی که بخواهید اتفاقات گذش��ته را 
دائما مورد مش��اهده قرار دهید، زندگی شما 
با ت��رس و ناامی��دی همراه خواه��د بود. به 
همین خاطر تنها کافی اس��ت تا آن را برای 
یک ب��ار م��ورد ارزیابی ق��رار داده و پس از 
استخراج نکات مفید، آن را به طور کامل رها 
سازید. همچنین الزم است تا زندگی خود را 
از حالت روزمرگی خارج کرده و با این اقدام 
اش��تیاق خود را برای ادامه فعالیت های خود 
حفظ کنید. بدون ش��ک هنگامی که روحیه 
بهتری را داشته باش��ید، پیگیری کارها نیز 
بهتر اتفاق خواهد افتاد و افراد زمان کم تری 

را تلف خواهند کرد. 
2۶-از تکنیک پومودورو استفاده کنید 
ای��ن تکنیک از روش های بس��یار موثر در 
زمینه مدیریت زمان محس��وب می شود که 
در آن عن��وان می ش��ود که ب��ه ازای هر ۲۵ 
دقیقه فعالیت، شما به پنج دقیقه استراحت 
نی��از خواهید داش��ت. در ای��ن رابطه وجود 
زمان س��نج ض��روری اس��ت تا لحظ��ات از 
دست ش��ما در نرفته و بتوانید درست طبق 
اص��ول این فن رفتار کنید. به هر یک از ۲۵ 
دقیقه ها به همراه پنج دقیقه اس��تراحت آن، 
یک پومودورو گفته می ش��ود که الزم است 
ت��ا پس از چه��ار پومودورو یک اس��تراحت 
طوالنی تر به مدت ۲۰ دقیقه داشته باشید. با 
انجام این اقدام در پایان روز میزان خستگی 
به مراتب کم تری را مش��اهده خواهید کرد و 
قادر به انجام بهتر کارهای خود خواهید بود. 

2۷-از روش ساینفلد استفاده کنید 
از مش��هورترین  ج��ری س��اینفلد یک��ی 
کمدین های تاریخ آمریکا محسوب می شود. 
وی برای موفقی��ت در کار خود یک زنجیره 
ع��ادت را ایجاد کرد که در آن مجبور بود تا 
هر روز حداقل یک جوک مناسب را به دفتر 
خود اضافه کند. همین امر نیز باعث ش��د تا 
وی در مدت یک س��ال، به مجموعه بلندی 
از جوک های��ی دس��ت پیدا کن��د که کمک 
بس��یاری برای اجراهای او محسوب می شد. 
به همین خاطر ش��ما نیز می توانید با تعیین 
اه��داف روزان��ه و زنجیره و ی��ا زنجیره های 
ع��ادت برای خود، به انج��ام حتمی کارها و 
عدم ب��ه تعویق انداختن آنه��ا کمک کنید. 
فراموش نکنید که حتی اقدامات س��اده ولی 
مس��تمر، در نهایت به نتیجه و دس��تاوردی 

بزرگ تبدیل خواهد شد.
ادامه دارد ...
entrepreneur :منبع
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