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واردات ۳ میلیارد دالر بیشتر از صادرات در سال گذشته بود

 جزییات ۱۲ ماه
رفت و آمد ارزی

در سال گذشته و در دوران تغییر سیاست ارزی، حدود ۴۲ میلیارد دالر برای واردات از کشور خارج شد و در مقابل، 39 میلیارد 
دالر نیز صادرات صورت گرفت که با وجود تکلیف برای ورود به چرخه اقتصادی، ظاهرا حدود ۶۰درصد آن برگشته است.

به گزارش ایس��نا، س��ال ۱39۷ دوران جدیدی در حوزه ارزی بود و در وضعیت بی ثبات بازار ارز، دولت دس��ت به تغییر سیاست 
قبلی زد. جدای از اینکه تا چه حد تصمیمات اخذشده کارشناسی و منطقی بود، در همان ماه ابتدایی سال نرخ های متفاوت ارز را 
از دستور کار خارج کرد و تنها تجارت را با ارز ۴۲۰۰ تومانی مجاز دانست؛ به گونه ای که باید تمامی واردات براساس ثبت سفارش...

آیا گرفتن مالیات از خانه های خالی راهگشای رونق بازار مسکن است؟

خانه های خالی زیر تیغ مالیات

۳
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بانک مرکزی هیچ مجوزی برای انتشار رمزارز نداده است

واکنش منفعالنه سیاست گذار به رمزارزها

7 مهارتی که برای موفقیت در زندگی باید یاد بگیرید
۹ روش برای ارزش گذاری استارت آپ ها

چرا کسب و کار ما به سایت رسمی نیاز دارد؟
4 شیوه برای موفقیت در بازاریابی موبایل محور

100 گام برای موفقیت در بازاریابی
مقدمه ای بر بازاریابی بین المللی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مرکز مدیریت اپل در فهرست 
گران قیمت ترین ساختمان های 

جهان جای گرفت

4

سـرمایه گذاری در بازار ارز از ابتدای سـال ۹8 تاکنون زیان 
۳درصـدی را برای سـرمایه گذاران این بخـش ایجاد کرده 
اسـت. به گزارش ایسنا، اوایل سال گذشته آمریکا از برجام 

خارج شد و تالش کرد تا تحریم های هسته ای علیه 
ایران را بازگرداند و ایران را با مشـکالت اقتصادی 

بررسی قیمت ارز از ابتدای سال تاکنون

خریداران دالر ضرر کردند!

یادداشت
ارزهای دیجیتال خطری برای 

سیستم های مالی سنتی

رش��د  اخی��ر  هفته ه��ای  در 
قیمت ارزه��ای دیجیتال از جمله 
توجه س��رمایه گذاران  بیت کوی��ن 
خ��ود  ب��ه  را  سیاس��ت گذاران  و 
جلب کرده اس��ت. در این راس��تا، 
فایننشال تایمز در گزارشی عنوان 
کرده این ارز دیجیتال با س��رعت 
زیادی فراگیر ش��ده و با اثرگذاری 
ب��ر مناب��ع مال��ی و رفت��ار فعاالن 
اقتصادی چالش های جدیدی برای 
دولت ها و بانک ه��ای مرکزی رقم 

زده است.
منتقدان گسترش پول دیجیتال 
معتقدند که با گس��ترش این نوع 
پول، پول نقد و رایج از دس��ترس 
عموم خارج می ش��ود و اعتماد به 
بانک ها ب��ه عنوان پش��توانه ثبات 
مالی از بین می رود. از دست رفتن 
یکپارچگی سیس��تم پولی و تهدید 
ثب��ات ارزی ب��ه دلی��ل فرامرزی 
بودن این ن��وع ارز از دیگر معایب 
گسترش استفاده از این پول عنوان 
شده است. این گزارش تالش برای 
حذف ارزهای دیجیتال را بی فایده 
دانسته و بر ضرورت اتخاذ رویکرد 
هوش��مندانه و بررسی دقیق اثرات 
ارزه��ای دیجیت��ال ب��ر اقتصاد و 
مسائل اجتماعی تأکید کرده است. 
همچنی��ن روزنامه آس��یا ریویو با 

اش��اره ب��ه رونمای��ی از 
2ارز دیجیت��ال فیس بوک 
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رئیس جمه��ور با اش��اره ب��ه حمایت کش��ورهای مختلف از ای��ران در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و ش��ورای حکام گفت جز یکی دو کشور هیچ کشوری به 
آمریکا اعتنا نمی کند. به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
صبح یکشنبه در جمع مردم شیروان با اشاره به اینکه ۱۴ ماه است که بزرگترین 
ق��درت اقتصادی و نظامی دنیا س��خت ترین تحریم ها را علیه ملت ایران تحمیل 
کرده اس��ت، گفت: تحریم هایی که اگر علیه هر ملت دیگری انجام می ش��د، آن 
مل��ت از پای در می آمد، اما ملت قهرمان، مقاوم، غیور و هوش��مند ایران در این 
۱۴ ماه با قدرت مقابل آنها ایس��تادگی کردند. وی افزود: آمریکا در هر مس��یری 
که حرکت کرد چه مس��یر اجتماعی، چه سیاس��ی و چه حقوقی شکست خورد. 
در س��ازمان ملل و اجتماعات گوناگون در هفته اخیر در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی هیچ کش��وری به آنها اعتنا نکرد. در اجالس شورای حکام هم جز آمریکا و 
یکی دو کشور دیگر تمام کشورها از ایران حمایت کردند. این به معنای موفقیت 
ملت و نظام جمهوری اس��المی ایران اس��ت. رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در 
دادگاه بین المللی که از آمریکا شکایت کردیم، در مرحله اول آمریکا محکوم شد. 
افکار عمومی دنیا آمریکا را محکوم کرد. آنها در منطقه ما در افغانس��تان، عراق، 
سوریه و یمن شکست خوردند. اگر کسی ادعا کند ملت ایران در سایه فشارهای 

وارده دچار تزلزل شده است، حرفی ناروا، ناصحیح و دروغ گفته است.
ناکارآمدی دولت،  ادعایی نارواست

روحانی در ادامه با بیان اینکه اگر کس��ی امروز مدعی ش��ود در نظام اسالمی، 
نظام و دولت ناکارآمد اس��ت و نتوانس��ته به مش��کالت مردم توجه کند، سخنی 
ناصحیح و ناروا بر زبان آورده اس��ت، اظهار داش��ت: ما در کشور مشکل داریم و 

در ش��رایط بسیار س��ختی زندگی می کنیم اما در عین حال دست به دست هم 
داده ایم و در کنار هم ایستاده ایم و از مشکالت عبور خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه عبور از این مش��کالت ش��عار نیست، بلکه براساس آمار و 
دالیل این سخن مطرح می شود، خاطرنشان کرد: هر کشوری که در مضیقه قرار 
می گی��رد به دلیل کاهش درآمد، بده��ی اش افزایش می یابد، اما ما در مدت ۱۴ 
ماهی که در فش��ار شدید تحریم قرار گرفته ایم، بدهی خارجی دولت مان کاهش 
یافته است؛ در سال 9۶ بدهی خارجی ما ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بوده است، 
اما امروز این بدهی به 9.۵ میلیارد رس��یده اس��ت و این کاهش بدان معناس��ت 
ک��ه ملت م��ا ملتی پیروز و موفق بوده اس��ت. رئیس جمه��ور ادامه داد: کاهش 
۲۵درصدی بدهی خارجی دولت به این معناس��ت که با وجود اینکه در س��ختی 
قرار گرفته ایم، نه تنها به س��مت بیگانگان، خارجی ه��ا و صندوق های بین المللی 
دس��ت دراز نکرده ایم، بلک��ه روی پای خود ایس��تاده ایم و مخارج مان را در حد 
امکان تأمین کردیم و در عین حال بخش��ی از بدهی های س��ال های گذش��ته را 
نیز پرداخت کردیم. روحانی همچنین با اش��اره به میزان اشتغال ایجادشده طی 
سال های گذشته گفت: مسلماً امروز بیکاری یکی از مشکالت بزرگ کشور است 
و همه باید تالش کنیم تا جوانان و مردان و زنان ما مشغول به کار و تالش شوند 

و از بیکاری فاصله بگیرند.
وی با بیان اینکه در کشور همچنان بیکاری وجود دارد، ادامه داد: آمار بیکاری 
در کش��ور تا پارس��ال ۱۲.۱درصد بود، اما امروز این آمار به ۱۰.۸درصد رس��یده 
اس��ت و از بهار پارس��ال تا بهار امس��ال 3۲۱ هزار اش��تغال ایجاد شده است که 
در ای��ن زمینه باید از مردم، کش��اورزان، صنعتگران، کارآفرینان، کس��به و تمام 

کارگران تشکر کنم، چرا که این اقشار بودند که در کشور اشتغال ایجاد کردند و 
زمین را آباد و ما را از گندم خودکفا کردند.

رئی��س جمه��ور با اش��اره به مش��ارکت و حضور اقش��ار مختل��ف جامعه در 
کمک رس��انی به سیل زدگان اخیر در کش��ور، گفت: دولت توانست با کمک ملت 
بزرگ ایران در پناه قدرت الهی راهی را انتخاب کند که امروز بسیاری از مردم به 
خانه های ش��ان بازگشته اند و بسیاری از مردم که خانه های شان ویران شده است، 

ان شاءاهلل تا پایان سال به خانه های خود باز خواهند گشت.
روحانی بیان کرد: در شرایط سخت سیل اخیر همه ملت ایران و دستگاه های 
مختل��ف دولت��ی و غیردولتی در حد توان امکانات ش��ان را به کار گرفتند و ملت 
ش��اهدند که امروز ما در کشور سختی داریم، اما دلمرده نیستیم، بلکه دل زنده 
هس��تیم. ما امروز در کشور با مشکالت مواجه هستیم اما روحیه بلندی در برابر 
دش��منان خود داریم و در هوای گرم و س��رد، روز روشن و شب تاریک در کنار 
یکدیگر هس��تیم و همه اقوام و مذاهب قومیت ها با هم برادر هستیم؛ امروز خدا 

راه وحدت، اتحاد، تعاون و کمک به یکدیگر را پیش روی ما قرار داده است.
روحانی با بیان اینکه در س��فر به خراس��ان ش��مالی ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان پروژه افتتاح خواهد ش��د، اظهار داش��ت: علی رغم تمام مش��کالت، تمام 
س��ختی ها، طرح بزرگ اقتصادی و صنعتی ش��مش آلومینیوم در جاجرم افتتاح 
می ش��ود. در این طرح ۱,۷۰۰میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. در حوزه 
ب��رق و آب ه��م 3,۷۰۰ میلیارد تومان طرح و پروژه افتتاح می ش��ود. بخش فاز 
بخار و پس��ت برق نیروگاه گازی ش��یروان هم افتتاح می ش��ود. سد و کانال های 
انتقال آب در منطقه چندیر افتتاح می ش��ود. با این افتتاح آبرسانی به 3۰ روستا 

با جمعیت ۲۱ هزار نفر انجام ش��ده و آبیاری ۵۶۰ هکتار و اش��تغال زایی ۲۵۰۰ 
نفر تأمین می شود.

مدعیان شکست اقتصاد ایران در کاخ سفید،  اشتباه می کنند
رئی��س جمهور ادامه داد: در س��ال 9۲ میزان تولید ب��رق ما ۶9 هزار مگاوات 
ب��وده اس��ت که امروز ای��ن میزان به ۸۱ هزار مگاوات رس��یده، یعنی در ش��ش 
س��ال ۱۲ هزار مگاوات برق اضافه ش��ده است. آنهایی که می گویند ملت ایران از 
مسیر پیشرفت بازمانده و آنهایی که در کاخ سفید ادعا می کنند اقتصاد ایران را 

شکست می دهند، بدانند حرف شان اشتباه است.
روحانی خاطرنش��ان کرد: در آغاز انقالب کش��ور ۱9 سد داشت. در سال 9۲، 
۱۴۴ سد داشتیم و االن ۱۷9 سد ملی در کشور فعال است. یعنی در شش سال 

گذشته 3۵ سد تکمیل و افتتاح کردیم.
رئی��س جمهور با بی��ان اینکه دولت در این س��فر ۸۱۱ میلیارد تومان طرح و 
پروژه را آغاز می کند، گفت: بخش هایی از وعده های س��فر س��ال 9۴ به اس��تان 
محقق ش��ده و بخش هایی نیمه کاره است، اما به جای ۶۲۵ میلیارد تومان اعتبار 

وعده داده شده، ۸۸۰ میلیارد تومان اعتبار پرداخت کرده ایم.
وی یادآور ش��د: در تهران استاندار و مقامات استانی به ما گفتند که دو پروژه 
بزرگ��راه بجنورد به گرگان و راه آهن برای اس��تان اهمی��ت زیادی دارد و ما هم 
تصمی��م گرفتیم تا پایان دولت دوازدهم ای��ن دو پروژه را تکمیل کنیم، بنابراین 
۲۰۰ میلی��ارد تومان برای بزرگراه بجنورد به گ��رگان و ۲۰۰ میلیارد تومان هم 
برای راه آهن جوین به اسفراین اختصاص دادیم. یعنی در مجموع ۴۰۰ میلیارد 

تومان برای راه و راه آهن اختصاص دادیم.

اع��زام رزم ناوهای بریتانیا به خلیج فارس، نگرانی ها از باالگرفتن تنش 
و وق��وع جنگ نفتکش ه��ا در منطقه را افزایش داده اس��ت. چه عاملی 

سبب می شود که از وقوع یک تنش جدی جلوگیری شود؟
به گزارش خبرآنالین، محمدجواد ظریف پیش از عزیمت به نیویورک 
در تماس با همتای انگلیس��ی خود هش��دار داد که تحت هر ش��رایطی 
نفت مان را صادر می کنیم؛ هش��داری که از باالترین نهاد یک کشور در 

امر سیاست خارجی به طرف اروپایی ابالغ شد.
انگلیس��ی ها این روزه��ا پا را بس��یار فراتر گذاش��ته و دومین رزم ناو 
خود را برای تهدیدی خودس��اخته راهی خلیج فارس کردند! آن هم در 
جدی ترین تنش ممکن، میان ایران و آمریکا که در ۴۰س��ال گذش��ته 
بی س��ابقه بوده اس��ت. نکته جالب ماجرا آنجایی است که جرمی هانت 
وزیر انگلیسی به ظریف گفته است که بریتانیا قصد تنش بیشتر و جنگ 
ندارد! این در حالی اس��ت که کمی قب��ل از این گفت وگوی تلفنی،  ناو 

دوم این کشور راهی منطقه خلیج فارس شد.
فرضیه های��ی در اقدامات بریتانیا مطرح اس��ت. از این دس��ت که آیا 
انگلی��س قصد تحریک آمریکا برای جنگ ب��ا ایران را دارد؟ آیا انگلیس 
در حالی که با بحران برگزیت دس��ت و پنج��ه نرم می کند به دالرهای 
عرب های خلیج فارس نیاز دارد؟ برای کمبود این بودجه و کسری خزانه 
دول��ت انگلیس چه اتفاقاتی می تواند این خزانه را پر کند جز یک جنگ  
نفت��ی میان نفتکش ها در خلیج فارس؟ اما فرضیه این اس��ت که ایران 

وارد این مناقشه خواهد شد؟

در این باره االخبار در گزارشی نوشته است که ایران برای هر سناریویی 
آماده اس��ت. این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد: »چندی 
پیش ش��ورای عالی امنیت ملی ایران طبق گفته یک منبع دیپلماتیک 
مجموعه طرح هایی را برای واکنش س��ریع جهت هر سناریوی احتمالی 
از جمله اقدام نظامی تدوین کرد. ضرورت این آمادگی ایران از رس��یدن 
پرونده ته��ران با اروپایی ها به دوراهی سرچش��مه می گیرد: یا موفقیت 
مذاکرات بین المللی که واش��نگتن در آن مش��ارکت دارد یا انتظار برای 

سطح تنش زایی به باالترین میزان خود.«
این در حالی است که پمپئو در کنفرانس خبری رسما اعالم کرد که 
برای تش��کیل یک ائتالف نظامی علی��ه ایران ناو ها را روانه خلیج فارس 
کرده است؛ ائتالفی که دقیقا مشخص نکرده است که چه کشورهایی در 
آن ش��رکت دارند. تاکنون بریتانیا با اعزام ناو اعالم همراهی و پشتیبانی 
از آمریکا را کرده اس��ت. این تنش ها در حالی ش��دت گرفته اس��ت که 

امارات سر ناسازگاری گذاشته است.
آیا عرب ها علیه ایران به ائتالف می پیوندند؟

قطعا ابوظبی متوجه این مس��اله اس��ت که کوچکترین درگیری برای 
امارات هم هزینه جانی دارد، هم مالی، هم زیرس��اختی! این روزها این 
جزیره کوچک شیخ نش��ین به دنب��ال راه حلی ب��رای برون رفت از این 
بح��ران اس��ت. اگر امارات از این تنش جان س��الم ب��ه در ببرد احتمال 
می رود که این برگ برنده ای برای ایران باشد، چراکه ظریف در مصاحبه 
خود با شبکه المیادین رسما اعالم کرد که محمد بن زیاد و بن سلمان 

می توانند از تیم بی خارج شوند و با گفت وگو به آغوش منطقه بازگردند، 
وزیر خارجه کش��ورمان در ای��ن گفت وگو بار دیگر به حاشیه نش��ینان 
پیشنهاد گفت وگو داد در شرایطی که بحران یمن تا جایی شدت گرفته 
اس��ت که فرودگاه های بین المللی ابوظبی و س��عودی در خطر تعطیلی 
قرار گرفته اند. این احتمال ممکن اس��ت که ش��یخ محمد پیام ایران را 
واض��ح گرفته باش��د و برای برون رفت از آن کم��ی از مواضع خود علیه 

ایران عقب نشینی کند.
اما روزنامه رای الیوم از نگاهی دیگر این مس��اله را تحلیل کرده است 
و معتقد اس��ت: »مس��ئله جدید این است که محمدجواد ظریف آشکارا 
در مصاحبه با شبکه المیادین درباره تحول موضع امارات سخن گفت و 
تاکید کرد امارات رویکرد متفاوتی درباره مسائل منطقه ای دارد. این در 
حالی اس��ت که از افشای این مسئله خودداری شده که آیا اماراتی ها به 

تهران سفر کرده اند یا خیر؟
ی��ک منبع برای رای الیوم درب��اره علل تغییر موضع امارات از دیدگاه 
ابوظب��ی گفت: امارات تالش می کند دو مس��ئله را زی��ر نظر بگیرد و از 
آنها س��بقت بگیرد: نخس��ت نتایج انتخابات آمریکا است به این ترتیب 
که نمی خواهد کامال روی پیروزی دونالد ترامپ شرط بندی کند و برای 
مرحله پس از ترامپ احتمال قائل اس��ت و مسئله دیگر احتمال مذاکره 
مس��تقیم ایران و آمریکا است که به ضرر کشورهای عربی حاشیه خلیج 
ف��ارس خواهد بود. این منبع بعید دانس��ت امارات به صورت یکجانبه و 

با نادیده گرفتن متحد سعودی خود در این مسیر رفتار کرده باشد.«

اینها مس��ائلی اس��ت که مش��کالت فعلی ایران و خاورمیانه را مانند 
صفحه ش��طرنج کنار هم چیده اس��ت. واشنگتن و لندن در حکم شاه و 
وزیر سربازان عربی را به خط مقدم با ایران اعزام می کنند. از پادشاهان 
که در نقش رخ هس��تند منابع مالی را تامین می کنند. فیل ها نیز همان 

ناوها هستند که به کمک عرب های سرباز می آیند.
ع��ادل الجبیر در آخرین اظهارات خود درب��اره وضعیت خلیج فارس 
رس��ما اعالم کرد که به ائت��الف نظامی در خلیج ف��ارس می پیوندیم و 
برای امنیت راهبردهایی را اتخاذ کرده ایم که یک راه همان پیوستن به 
ائتالف است، اما به دنبال جنگ نیستیم! سربازان طرف غربی در خلیج 
ف��ارس چندی پیش نیز یک مان��ور دریایی برای مقابله ب��ا تهدیدها با 

همراهی ناوگان آمریکایی به نمایش گذاشتند.
آیا بریتانیا به دنبال تنش بیشتر است؟

پس از مساله عرب های حاشیه خلیج فارس، نقش بریتانیا است.  این 
کش��ور که در آستانه انتخاب نخس��ت وزیر است مانند اماراتی ها به پسا 
ترامپ فکر نمی کند. حزب محافظه کار انگلیس به تبعیت از سلف خود؛ 
وینس��تون چرچی��ل و خانم تاچر که در هیچ جنگی رحم نداش��ت و تا 
توانس��ت در دوره زمام��داری خود جیب عرب ه��ا را خالی کرد و جنگ 
مهم��ی با نام فالکلند را فرماندهی کرد، ای��ن بار نیز در خلیج فارس به 
دنبال جنگی تازه برای باال کشیدن از رکود اقتصادی کشورشان هستند. 
حزب محافظه کار تخم مرغ های خود را در س��بد ترامپ گذاشته است. 
اینکه ترامپ از کدام گزینه برای نخست وزیری انگلیس حمایت کند. 

روحانی در جمع مردم شیروان:

نرخ بیکاری به 10.8درصد کاهش یافته است

اعزام 2 رزم ناو بریتانیا به خلیج فارس تنش ها را در منطقه بیشتر کرد

»جوالی« سرنوشت هرمز را مشخص می کند؟

جمال رزاقی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 



فرصت امروز: به دنبال طرح انتشار رمزارز بومی با مجوز بانک مرکزی، این بانک 
اعالم کرد که هیچ ش��خص حقیقی و حقوقی، مجوز انتشار رمزارز از بانک مرکزی 
دریافت نکرده اس��ت. به گفته بانک مرکزی، فعالیت در این بخش غیرمجاز است و 
با فعاالن آن برخورد می ش��ود؛ این تازه ترین اظهارنظر سیاست گذار ارزی در حوزه 
رمزارزهاست و بیش از هر چیز نشان می دهد که هنوز سیاست گذاری دقیقی برای 

حوزه رمزارزها و صنعت ماینینگ در ایران وجود ندارد.
در واقع، به رغم س��رعت باالی تحوالت این حوزه، نه تنها عکس العمل به موقع و 
مؤثری از س��وی دستگاه های سیاست گذار دیده نمی شود بلکه گاهاً متناقض با هم 
نیز هست؛ چنانکه بانک مرکزی به عنوان متولی و سیاست گذار پولی و ارزی کشور 
به صراحت اعالم می کند که رمزارزها را به رس��میت نمی شناسد و تولید و تجارت 
آن را در انحصار خود می داند و در سوی دیگر، وزارت ارتباطات، جلسات متعددی با 
تولیدکنندگان ارز دیجیتال برگزار کرده و به صورت غیررسمی، حضور ماینینگ ها 

را به رسمیت می شناسد.
به گزارش مهر، موضوع از وقتی نگران کننده تر شد که بانک مرکزی بعد از سال ها 
ش��کل گیری روند تولید و تجارت ارزهای دیجیتال در ایران، هنوز به دنبال تدوین 
آیین نامه و دستورالعمل است و یک موجود خلق شده را یا به رسمیت نمی شناسد یا 
او را به طور واضح، نادیده می گیرد. به همین دلیل است که بعد از سر و صدای بسیار 
وزارت نیرو مبنی بر برق دزدی بسیاری از تولیدکنندگان ارز دیجیتال در کشور، تنها 

به اطالعیه ای بسنده و تاکید کرد تولید ارز دیجیتال را به رسمیت نمی شناسد.
هفته قبل بود که بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرد که »با استناد به قانون 
پولی و بانکی کش��ور )مصوب سال ۱3۵۱ و اصالحات بعدی آن( که تولید و انتشار 
پ��ول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده اس��ت و 
بنابراین، انتش��ار رمزارز با پش��توانه ریال، طال و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار 
بانک مرکزی اس��ت؛ در عین حال تش��کیل و فعالیت اش��خاص برای ایجاد و اداره 
ش��بکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز 
محس��وب می شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اش��خاصی که با نادیده گرفتن 
مقررات، به ایجاد و اداره ش��بکه اقدام یا نس��بت به آن تبلیغ می کنند را برای خود 

محفوظ می داند.«
بانک مرکزی در این اطالعیه به این نکته هم اشاره کرد که هرگونه ضرر و زیان 
ناش��ی از فعالیت براساس ش��بکه های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره ای 
بلوک و کس��ب و کارهای مرتبط با آن، متوجه ناش��ر،  پذیرن��ده و یا متعامالن آن 
اس��ت و در عین حال گفته که موضوع اس��تخراج رمزارزهای جهان روا و شرایط آن 
در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات الزم، 

ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابالغ می شود.
وزیر ارتباطات: بالک چین یک واقعیت است باید آن را پذیرفت

در همی��ن حال، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات برخالف بانک مرکزی 

معتقد اس��ت که باید بالک چین را به عنوان یک واقعیت پذیرفت و از نکات مثبت 
و بی نظیر آن به خوبی بهره گرفت. او بهمن ماه سال گذشته در هشتمین همایش 
س��االنه بانک��داری الکترونیک��ی و نظام ه��ای پرداخت، به صراحت اع��الم کرد که 

بالک چین به عنوان یک واقعیت خواهد آمد.
آذری جهرمی بر این باور است که طراحی این مسیر حرکت، یک هنر بزرگ است 
و الزم اس��ت ک��ه به مردم اطالعات بدهیم و مزایا و معای��ب آن را هم بگوییم و به 
مردم آگاهی دهیم؛ اگرچه بسیاری از مسئوالن ما امروز با این مفهوم آشنا نیستند.

صحبت های وزیر ارتباطات در شرایطی است که هنوز با گذشت بالغ بر پنج ماه 
از سخنان وی، او به عنوان یک عضو از دولت نتوانسته بانک مرکزی و بدنه کابینه 
را ب��رای پذیرش ارزهای دیجیتال و تولید آن قان��ع کند، در حالی که او در همین 
همای��ش، اعالم کرده بود که قرار اس��ت در نیمه بهمن ماه 9۷، موضوع اس��تفاده 
از ارزه��ای دیجیتال در نظام بانکی، در کمیس��یون اقتصادی دولت به جمع بندی 

نهایی برسد.
معامالت زیرپوستی ارزهای دیجیتال در جریان است

بررس��ی معامالت بازار ارزهای رمزنگار در ایران نش��ان می دهد ک��ه این بازار و 
معام��الت آن بی توج��ه به اتفاق��ات پیرامونی خود و ش��اید دعواهای پش��ت پرده 
سیاس��ت گذاران در بخش های مختل��ف ارزی و فناوری با یکدیگر، کاماًل س��رعت 
قابل توجهی دارد و بر این اس��اس اس��ت که حتی وزارت نیرو، به عنوان پای سوم 
داس��تان تولید ارزهای رمزنگار وارد داستان شده و می گوید که تولید رمزارزها برق 

ارزان قیمت کشور را که در روزهای پیک تابستان با کمبود مواجه است، می بلعد.
البته وزارت نیرو نیز به دنبال سیاست گذاری است که برمبنای آن بتواند درآمد 
بیشتری از این بخش به دست آورد و تولید شدن یا نشدن آن، چندان برای او فرقی 
فی نفس��ه نمی کند؛ بلکه این قیمت برق اس��ت که او را آشفته کرده و می خواهد تا 
دولت هرچه س��ریع تر، تعرفه برق مصرفی دستگاه های ماینر را تعیین کند؛ هرچه 
باش��د، از محل درآمد این بخش از مصرف کنندگان برق، می تواند درآمدی معادل 

صادرات برق برای این وزارتخانه داشته باشد.
دو سال از شروع بررسی بانک مرکزی گذشته و خبری نیست

این در شرایطی است که تولید و معامالت ارز دیجیتال سال های متوالی است که 
در ایران ش��روع شده و حتی بانک مرکزی در سال 9۶ به شدت در مورد گسترش 
ای��ن معامالت به مردم و فعاالن این عرصه هش��دار داده بود. ناصر حکیمی، معاون 
بانک مرکزی ۲۲ آبان 9۶ در یک نشست خبری اعالم کرده بود که بانک مرکزی، در 
حال مطالعه در مورد ارز دیجیتال است و جوانب را در این حوزه بررسی خواهد کرد.
او به این نکته اشاره کرد که »البته در هفته های اخیر در این مورد ایجاد نگرانی 
کرده است که بر این اساس باید هشدار داد که ارزش این ارزها نوسان شدید دارد و 
در دو سه روز اخیر نیز قیمت به شدت پایین آمده است که این نوسان ما را در مورد 
این ابزار دچار تردید می کند؛ البته هجوم سوداگری به حوزه بیت کوین نیز در حوزه 

بازاریابی هرمی و شبکه ای به چشم می خورد که ممکن است مردم از آن به عنوان 
ابزار سرمایه گذاری استفاده کرده اند؛ در حالی که این ارز هنوز از سوی بانک مرکزی 

به رسمیت شناخته نشده است پس خرید آن ریسک باالیی دارد.«
حکیمی دو سال پیش به مردم هشدار داده بود که بیت کوین نخرند و از این ارزها 
به عنوان یک ابزار مطمئن برای سرمایه گذاری استقبال نکنند، چراکه به اعتقاد وی، 
بیت کوین ریسک دارد و مردم نباید فریب بخورند، اما گویا معامله گران بی توجه به 
این هش��دارهای بانک مرکزی، به سرعت راه خود را در پیش گرفته اند و بخشی از 
آنها در بازاریابی های شبکه ای و هرمی مشغول به فعالیت شده و بخش دیگر هم، در 
تولید ارزهای رمزنگار مشغول به فعالیت هستند. اما بانک مرکزی همچنان به دنبال 
تدوین آیین نامه مرتبط با فعالیت ارزرمزها در کشور است و هنوز نتیجه تحقیقات و 

نظرسنجی های دستورالعمل های تدوین شده خود را اعالم نکرده است.
با بانک مرکزی برای تولید بیت کوین توافق ضمنی کردیم

ح��ال اما تولید و تج��ارت ارزهای رمزنگار ب��ا اعالم نظر فع��االن اقتصادی وارد 
فاز جدیدی ش��ده اس��ت؛ به طوری که ابتدای همین هفته، یکی از اعضای هیات 
نماین��دگان ات��اق بازرگانی تهران اعالم کرد که اولی��ن ارز رمزپایه با موافقت بانک 
مرکزی تولید شده است و دقیقاً عصر همان روز بانک مرکزی در اطالعیه ای دوباره 

اعالم کرد که هیچ موافقتی با تولید ارزهای رمزنگار صورت نگرفته است.
در همین خصوص، ش��هاب جوانمردی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و 
تحول دیجیتال اتاق تهران گفت: هفته بعد در دولت قرار است موضوع به رسمیت 
ش��ناختن صنعت ماینین��گ در ایران مورد جمع بندی ق��رار گیرد و دولت تصمیم 
بگیرد که در حوزه ماینینگ به عنوان یک صنعت، با چه شرایطی مجوز صادر شود.

به گفته وی، قیمت برق تولیدکنندگان در حوزه ماینینگ، ازجمله مواردی است 
که مورد بحث واقع خواهد ش��د ولی به صورت کلی، در این آیین نامه قرار است که 

تولید ساماندهی شود.
جوانمردی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی موافق با تولید ارز »پیمان« 
به عنوان یکی از ارزهای رمزپایه ای که تولید آن آغاز شده است، موافقت دارد، گفت: 
بانک مرکزی در جریان تولید این ارز رمزپایه بوده و موافقت ضمنی داده که کار را 
ش��روع کنیم. این ارز رمزپایه برمبنای پایه طال است و شرکت های آی تی ۴ بانک 
بزرگ کش��ور آن را تولید کرده اند. به گفته جوانمردی، این ارز رمزپایه قرار است تا 

پایان تابستان امسال، عملیاتی شود.
به هر حال به نظر می رسد که بانک مرکزی باید در این زمینه سریع تر عمل کرده 
و با مالحظه این موضوع که این تکنولوژی خارج از کنترل سیاست گذاران در حال 
گسترش است، سریع تر موارد مرتبط با آن را به تصویب رسانده و دستورالعمل های 
مقتضی را به صورت چابک و منطبق با واقعیت های امروز ارزهای رمزنگار در کشور 
تدوین و عملیاتی کند. حتی یک س��اعت تعلل هم ش��اید در این رابطه خس��ارات 

جبران ناپذیری را به دنبال بیاورد.

بانک مرکزی هیچ مجوزی برای انتشار رمزارز نداده است

واکنش منفعالنه سیاست گذار به رمزارزها

سرعت پیشرفت فناوری، به ویژه در حوزه فناوری های مالی در دهه های اخیر، 
نه تنها تغییرات وسیعی در سبک و شیوه زندگی مردم، که در راه و رسم حکمرانی 
دولت ها و از جمله در نظام پولی ایجاد کرده است. یکی از این فناوری های نوین، 
ارزه��ای مبتنی ب��ر فناوری زنجیره بلوکی )بالک چین( اس��ت ک��ه تحت عنوان 
رمزارزها شناخته می شود. از ویژگی های منحصربه فرد این نوع ارزها، غیرمتمرکز 
بودن و عدم نیاز به نهاد مرکزی و ناظر برای انتقال پول )انتقال نظیر به نظیر( و 

مشخص نبودن هویت واقعی فرستنده و گیرنده است.
به گزارش ایرنا، چنین ویژگی هایی البته باعث شده ماهیت، چگونگی عملکرد و 
آینده این رمزارزها برای همگان به طور کامل مشخص و روشن نباشد. در نتیجه 
از یک طرف امکان قانونمند کردن آن با چالش مواجه بوده و از طرف دیگر ممکن 
است پیامدها و نتایج پیش بینی نشده و ناخواسته ای برای جوامع مختلف در پی 

داشته باشد.
در حقیقت پیش بینی پذیری آنها وابسته به قانونمندشدن شان است. درصورتی 
که مسئوالن، چه در مقام قانون گذاری و چه در مقام اجرا و نظارت بتوانند قوانین 
و مکانیس��م های نظارتی دقیقی برای رمزارزها طراح��ی کنند، عملکرد رمزارزها 
نه تنه��ا قابل پیش بینی خواهد بود، بلکه می تواند اثرات مثبتی در اقتصاد کش��ور 
داش��ته باشد، اما واقعیت این اس��ت که هنوز از نظر تدوین قوانین اقدامات کافی 

انجام نشده است.
با وجود این، بانک مرکزی اواخر س��ال گذشته مجموعه ای از مقررات مرتبط با 
ارزهای دیجیتال اعالم کرد. طبق اعالم این بانک، گس��ترش استفاده از رمزارزها 
تأثی��رات بالقوه ای بر سیاس��ت های پولی و ارزی کش��ور داش��ته و هم��راه ایجاد 
فرصت های جدید، تهدیدهایی را متوجه عموم مردم و سازمان های استفاده  کننده 

از آن خواهد ساخت.
بر همین اساس، حوزه نظارت بانک مرکزی با توجیه پیشگیری از وقوع جرائم از 
طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک ها 
ابالغ کرد. روابط عمومی بانک مرکزی به عنوان اعالم کننده مصوبه ش��ورای عالی 
مبارزه با پولشویی اعالم کرد که تمام شعب و واحدهای تابعه بانک ها و مؤسسات 

اعتباری و صرافی ها باید از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام 
هرگونه اقدامی که به تس��هیل و یا ترویج ارزهای یادش��ده بینجامد، به طور جد 

اجتناب کنند.
نکت��ه دیگر اینکه، در دس��تورالعمل بانک مرکز نوعی دس��ته   بندی از رمزارزها 
ارائه ش��ده است. از دید این بانک چهار دس��ته عمده از رمزارز وجود دارد: رمزارز 
جه��ان روا، رمزارز بانک مرکزی )ملی(، رم��زارز منطقه ای، رمزارز حاصل از عرضه 
اولیه سکه. بر این اساس، دستورالعمل هایی که بانک مرکزی اعالم کرده حوزه های 
مختلفی از موضوع رمزارزها را شامل می شود اما مهمترین آنها دستورالعمل هایی 
است که به حوزه ارزهای جهان روا مربوط است. رمزارز جهان روا شامل رمزارزهایی 
می ش��ود که بهره برداری و تبادل آن محدود به هیچ جغرافیای خاصی نبوده و از 
س��وی عموم مردم دنیا بر بستر اینترنت قابل دسترسی است. در مورد این نوع از 

رمزارزها براساس دستورالعمل بانک مرکزی:
۱( صدور و انتشار این نوع رمزارزها در اختیار توسعه دهندگان آن است و بانک 

مرکزی در این زمینه امکان پذیرش نقش و مسئولیتی ندارد.
۲( استفاده از رمزارزهای جهان روا به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع 

است.
3( رمزارزه��ای جهان روا تنها در صرافی هایی که مقررات آن در بخش الزامات 

عمومی صرافی ها آورده شده است، قابل خرید و فروش و تبادلند.
۴( توس��عه کی��ف پول رمزارزی ب��رای رمزارزهای جهان روا ب��ا در نظر گرفتن 
مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی بالمانع است.

۵( و در نهایت اینکه در حوزه استخراج رمزارزها بانک مرکزی اعالم کرده است 
که در حال حاضر اس��تخراج رمزارزهای جهان روا در کشور به عنوان یک صنعت 
در نظر گرفته شده و مقررات گذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک 

مرکزی خارج است.
از نگاه بانک مرکزی به خاطر دامنه وس��یع تأثیر حوزه رمزارزها و ریسک های 
مربوطه، ضروری به نظر می رس��د که س��ایر نهادهای مرتبط نیز نسبت به صدور 
دس��تورالعمل و سیاس��ت گذاری خصوصاً در حوزه های قوانین حقوقی، قضایی و 

راهبری بازار سرمایه اقدام کنند.
بر همین اس��اس، موضوع رمزارزها تنها ب��ه بانک مرکزی مربوط نبوده و دیگر 
نهادها و وزارتخانه ها را نیز ش��امل خواهد ش��د. بدون ش��ک هر نهاد و ارگانی به 
فراخور شرایط و ضرورت های خود می تواند دستورالعمل هایی را در زمینه رمزارزها 
اب��الغ کند، با این حال ضروری اس��ت نهادهای زیرمجموع��ه دولت و همچنین 
مجلس شورای اسالمی براساس مطالعات دقیق، لوایح و طرح های مختلفی را برای 

تدوین قوانین الزم ارائه دهند.
اما به طور مشخص پژوهشگران معتقدند که در حوزه قوانین مالیاتی و همچنین 

قوانین بورس ظرفیت هایی برای قانونمندکردن رمزارزها وجود دارد.
صاحب نظران حقوقی معتقدند که تجربه کشورهای دیگر و مقایسه آنها با قوانین 
کش��ورمان نش��ان می دهد که قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱39۴ مجلس 
ش��ورای اس��المی در زمینه مالیات بر درآمد در مورد ارزهای مجازی در کش��ور 
قابل اعمال خواهد بود. سازمان امور مالیاتی متولی اصلی اجرای این قانون است. 
شورای عالی مالیاتی می تواند آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون 
مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را تهیه به رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی پیش��نهاد کند. مالیات قابل اعمال ب��ر ارزهای مجازی یا ذیل فصل 
چهارم )مالیات بر مشاغل( یا در فصل ششم )مالیات درآمد اتفاقی( قابل محاسبه 

است.
برای مثال در ماده 93 این قانون آمده است که »درآمدی که شخص حقیقی از 
طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های 
ای��ن قانون در ایران تحصیل کند پس از کس��ر معافیت های مق��رر در این قانون 
مشمول مالیات بر درآمد مشاغل است.« از آنجا که ارز مجازی در سایر فصل های 
قانون نیامده اس��ت، درآمدهای ناش��ی از خرید آن می تواند در این ماده استنباط 
شود. همچنین، در ماده 9۴ نیز که به مالیات بر درآمد ناشی از فروش کاال اشاره 
دارد می توان استفاده کرد. در واقع، تجربه سایر کشورها نشان می دهد که فروش 
ارز مج��ازی به عن��وان فروش کاال درآمدی خواهد داش��ت که می تواند به عنوان 

درآمد مشمول مالیات شخص حقیقی محاسبه شود.

فرمان ایست بانک مرکزی به رمزارزها

بیت کوین تا کجا بی قانون می ماند؟

یادداشت

ارزهای دیجیتال خطری برای سیستم های 
مالی سنتی

در هفته های اخیر رشد قیمت ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین توجه 
س��رمایه گذاران و سیاست گذاران را به خود جلب کرده است. در این راستا، 
فایننش��ال تایمز در گزارشی عنوان کرده این ارز دیجیتال با سرعت زیادی 
فراگیر شده و با اثرگذاری بر منابع مالی و رفتار فعاالن اقتصادی چالش های 

جدیدی برای دولت ها و بانک های مرکزی رقم زده است.
منتقدان گسترش پول دیجیتال معتقدند که با گسترش این نوع پول، پول 
نقد و رایج از دسترس عموم خارج می شود و اعتماد به بانک ها به عنوان پشتوانه 
ثبات مالی از بین می رود. از دست رفتن یکپارچگی سیستم پولی و تهدید ثبات 
ارزی به دلیل فرامرزی بودن این نوع ارز از دیگر معایب گس��ترش اس��تفاده از 
این پول عنوان ش��ده است. این گزارش تالش برای حذف ارزهای دیجیتال را 
بی فایده دانس��ته و بر ضرورت اتخاذ رویکرد هوشمندانه و بررسی دقیق اثرات 
ارزهای دیجیتال بر اقتصاد و مس��ائل اجتماعی تأکید کرده اس��ت. همچنین 
روزنامه آسیا ریویو با اشاره به رونمایی از ارز دیجیتال فیس بوک به نام لیبرا در 
آینده ای نزدیک، توسعه این نوع ارزها را خطری برای سیستم های مالی سنتی 

اقتصاد کشورهای آسیایی دانسته است. 
اکونومیس��ت نیز در تحقیقی به بررسی دورنمای صنعت جهانی پرداخته 
اس��ت. در این تحقیق روند ش��اخص های صنعت جهان��ی برای ۶۰  اقتصاد 
بزرگ دنیا پیش بینی شده است. نتایج این پیش بینی نشان داد رشد اقتصاد 
تحت تأثیر قوانین و فناوری ها و عوامل بازار در س��ال ۲۰۱9 کاهش خواهد 
یافت. به طوری که این گزارش با اش��اره به رشد کمتر از ۴,3درصدی برای 
صنعت خودرو در سال ۲۰۱۸ از کاهش بیشتر این رشد در سال ۲۰۱9 خبر 
داده اس��ت. همچنین در این تحقیق با اشاره به تهدید محیط زیست توسط 
س��وخت های فس��یلی از افزایش میزان جایگزینی منابع انرژی تجدیدپذیر 
به جای منابع س��وخت فس��یلی سخن گفته شده اس��ت. انتطار می رود به 
دلی��ل جایگزینی انرژی های پاک و بهبود تجهیزات و فناوری های حفاری و 

استخراج نفت، قیمت نفت در آینده کاهش یابد.
ش��رکتPWC   نیز در گزارشی به بررس��ی وضعیت صنعت خودرو در 
س��ال ۲۰۱9 پرداخته و عالوه بر پیش بینی تحول صنعت خودروس��ازی در 
آینده ای نه چندان دور به افزایش عدم اطمینان نس��بت به بازگشت سرمایه 

برای خودروسازان اشاره کرده است. 
همچنین هزینه توس��عه اقتصادی برای ۲۰9 شهر جهان توسط مؤسسه 
موس��ر مورد بررسی قرار گرفته اس��ت. هزینه اجاره مسکن، ارزش برابری با 
دالر و قیمت خرید مسکن از معیارهای تعیین هزینه زندگی در این شهرها 
بوده اس��ت. نتایج این بررسی حاکی است که به دلیل کاهش ارزش ارزهای 
اروپایی در برابر دالر آمریکا و مسائل امنیتی، هزینه زندگی در شهرهای این 
قاره نسبت به قبل کاهش یافته است. در این رتبه بندی هشت شهر آسیایی 
در بین ۱۰ ش��هر با هزینه باالی زندگی قرار دارند که این مس��ئله می تواند 
ضمن تأثیرگذاری بر قیمت عوامل تولید و استاندارد زندگی در این مناطق 

کاهش جذابیت سرمایه گذاری را به دنبال داشته باشد.
علی رغم کاهش تنش های تجاری بین آمریکا و چین در دو هفته گذشته 
و توافق تجارت آزاد بین اروپا و ویتنام در هفته اخیر، در این هفته با افزایش 
مجدد تنش های تجاری میان کش��ورها نگرانی ها درباره تهدید رشد تجارت 
جهانی افزایش یافته اس��ت. تهدید تجاری آمری��کا علیه اروپا، تصمیم ژاپن 
ب��رای کاهش صادرات کااله��ای تکنولوژیک به کره جنوب��ی و اعالم وزارت 
بازرگان��ی آمری��کا بر اعمال تعرف��ه بر واردات فوالد از ویتن��ام از جمله این 
تنش ها بوده اس��ت. در این راس��تا، دولت آمریکا اعالم کرده عالوه بر تعرفه 
اعمال ش��ده بر ۲۱ میلیارد دالر از کاالهای اتحادی��ه اروپا در ماه آوریل، بر 
۴ میلی��ارد دالر دیگر از کاالهای این اتحادیه نیز تعرفه وضع خواهد ش��د. 
همچنی��ن وزارت بازرگانی آمریکا از اعم��ال تعرفه بیش از ۴۰۰درصدی بر 
واردات فوالد از ویتنام خبر داده است. بلومبرگ نیز در این هفته از احتمال 

آغاز جنگ تجاری بین آمریکا و ویتنام سخن گفته است.
در نشس��ت گ��روه ۲۰ در هفته گذش��ته موضوعاتی نظیر تج��ارت، هوش 
مصنوعی و تغییرات آب و هوایی در دستور کار رسمی قرار داشت. عالوه بر این، 
بانک انگلیس در مقاله ای به بررسی رابطه بین این سه مفهوم پرداخته است. در 
این مقاله، با اشاره به افزایش میزان فعالیت آنالین از افزایش ارتباط مستقیم بین 
افراد و کسب و کار جهانی به عنوان مزیت این روش تجارت سخن گفته است. 
انتظار می ر ود با رشد هوش مصنوعی در این زمینه و در نتیجه افزایش تعامالت 
آنالین مقادیر وسیعی داده برای بهبود خدمات ارائه شود. در واقع، برای مقابله با 
تغییر اقلیم دولت ها و کسب و کارها در حال ایجاد این روش تجارت برای تحقق 

اقتصاد بدون کربن هستند.
در ای��ن مطالعه ب��ه نقش این روش جدید تج��ارت در ایجاد فرصت های 
فراوان و تقویت رش��د پایدار اشاره شده است. همچنین افزایش تهدیدهای 
سایبری در این شبکه اطالعاتی متصل به یکدیگر از جمله ریسک های این 
رخداد برشمرده شده است. در ادامه این تحقیق، بر ضرورت ایجاد تغییراتی 
در بازارهای مالی و قوانین و اس��تراتژی های بانک��داری به منظور انتقال از 
ش��یوه س��نتی تجارت به این روش جدید تأکید شده اس��ت. از جمله این 
تغییرات به ایجاد س��ازوکاری برای کاهش اس��تفاده از پول نقد و در نتیجه 
دیجیتالی ک��ردن کل اقتصاد و فرآیندهای مالی، افزایش س��رمایه گذاری در 
تکنولوژی ه��ای هوش مصنوعی، ایجاد یک پلتفرم برای افزایش دسترس��ی 
کس��ب و کارهای کوچک برای تأمین مالی و بهبود سیس��تم پرداخت ها در 

نظام بانکی اشاره شده است.
در نهای��ت با نگاه به آنچه در اقتصاد دنیا رخ داده می توان گفت تحوالت 
اخیر نش��ان می دهد در داخل ایران بازار دالر و س��که هفته آرامی را پشت 
س��ر گذاشته که این مس��ئله در متعادل شدن بازار س��هام تأثیرگذار بوده 
اس��ت. نگاهی به گ��زارش مرکز پژوهش های مجل��س و آمارهای اقتصادی 
ده��ه ۶۰ نش��ان می دهد که همچنان برای رف��ع و اصالح ضعف های عمده 
سیاس��ت گذاری، سیستم بودجه ای و س��اختار اقتصادی کشور که در اوایل 

انقالب نیز وجود داشته است، تالش جدی صورت نگرفته است.
بدون تردید با درس گرفتن از اش��تباهات گذشته می توان به راهکارهای 
موفقیت آمیزی برای حل چالش های ۴۰ س��ال گذشته اقتصاد کشور دست 
یاف��ت. در س��طح بین المللی به نقش تج��ارت دیجیتال در افزایش رش��د 
پایدار جهانی توجه ویژه ای ش��ده اس��ت. در همین زمینه تالش برای ایجاد 
تغییراتی در سیس��تم اقتصادی به منظور انتقال از ش��یوه سنتی تجارت به 
این روش جدید ضروری اس��ت. در این هفته نیز تش��دید تنش های تجاری 
میان کش��ورهای مختلف افزایش نگرانی ها از کاهش رش��د تجارت جهانی 
را به دنبال داش��ته اس��ت. همچنین با توجه به تأثیر قابل توجه و فرامرزی 
ارزه��ای دیجیتال بر بازارهای مالی دنیا بررس��ی جام��ع و دقیق این اثرات 

حائز اهمیت است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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در ش��رایطی ۱۱درصد خانه ها و واحدهای مس��کونی کشور خالی از سکنه است 
که مس��ئوالن وزارت راه و شهرسازی از جمله شخص وزیر به دنبال راهکاری برای 
بازگشت این خانه ها به بازار و رونق بخشیدن به بازار مسکن هستند. محمد اسالمی 
از خانه  های خالی به عنوان تله یاد کرده و گفته است: »منابع کشور در تله خانه های 
خالی مانده و یکی از راه های رونق س��اخت و ساز و تولید مسکن، آزادسازی همین 
منابع است؛ پس باید تدبیری مانند مالیات  ستانی از خانه های خالی اندیشیده شود 

تا سرمایه ها را از تله خانه های خالی آزاد کند.« 
به گفته وزیر راه و شهرس��ازی، ایجاد تحرک در بخش مس��کن از طریق عرضه 
خانه های خالی یک امر ضروری است. عالوه بر وزیر راه و شهرسازی، پیروز حناچی، 
ش��هردار تهران هم در نشست هفته گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس با موضوع 
بررس��ی اجرای طرح جامع مالیاتی گفت: »بخش عمده ای از س��رمایه های کش��ور 
به ش��کل راکد در خانه های خالی بلوکه ش��ده اس��ت و باید اقداماتی انجام شود و 

مکانیزم هایی در اختیار گرفت تا بتوان موضوع خانه های خالی را کنترل کرد.« 
به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، اما راه حلی که مسئوالن دولتی به دنبال آن 
هستند، اخذ مالیات از خانه های خالی و سوق دادن مالکان خانه های خالی به سمت 
فروش اس��ت. براساس سرشماری نفوس و مس��کن سال ۱39۵ در استان تهران 3 
میلیون و ۸9۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد که ۴9۰ هزار واحد معادل ۱3درصد 

از این تعداد خالی است و با توجه به رکود ساخت و ساز احتماال تعدادی از واحدهای 
خالی دارای سکنه شده است. 

با این حال، آمار خانه  های خالی تهران بیش از دو برابر اس��تاندارد جهانی اس��ت. 
موجودی مسکن کل ایران نیز در سال ۱39۰ حدود ۲۱ میلیون و ۶۶3 هزار واحد 
بوده که با ۱۷درصد رش��د به ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد در سال ۱39۵ رسیده 
است. در مقابل، آمار خانه های خالی از یک  میلیون و ۶۶3 هزار واحد در سال ۱39۰ 
به ۲ میلیون و ۵۸۷هزار واحد در سال ۱39۵ افزایش یافته و حدود ۵۵درصد رشد 

کرده است. 
مقایسه این دو آمار به خوبی اتالف سرمایه ساختمانی عمدتا در سال های ۱39۰  
تا ۱39۲ را آش��کار می کند و نش��ان می دهد بخش زیادی از ساخت وسازها در این 
فاصله غیرمصرفی، لوکس و متراژ بزرگ بوده که با جنس خانوارها )با ابعاد کوچک تر 
از یک دهه قبل( س��ازگار نبوده اس��ت، با این حساب نسبت خانه های خالی به کل 
موجودی واحدهای مسکونی کشور ۱۱درصد است که نشان می دهد از هر ۱۰ خانه 
در کشور، حداقل یکی خالی است. این وضعیت البته در تهران بحرانی تر است. تعداد 
خانه های خالی در تهران از 3۲۷ هزار واحد در س��ال ۱39۰ به ۴9۰ هزار واحد در 
سال ۱39۵ افزایش یافته و با توجه به این آمار ۱3درصد از کل موجودی واحدهای 
مسکونی پایتخت خالی است. این در حالی است که مطابق استاندارد جهانی، نسبت 

خانه های خالی بین ۴ تا ۶درصد کل واحدهای یک شهر یا کشور است.
اما در ش��رایطی بحث خانه   های خالی و گرفتن مالیات از آنها داغ ش��ده اس��ت 
ک��ه مجل��س در تیرماه ۱39۴ یعنی چهار س��ال پیش در این زمین��ه قانونی را به 
تصویب رساند و وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف کرد تا سامانه ای برای شناسایی 
خانه های خالی راه اندازی شود. اتفاقی که تاکنون رخ نداده است و مسئوالن وزارت 
مس��کن و شهرسازی می گویند قانون درباره اجرایی بودن این قانون پیش بینی های 
الزم را نکرده اس��ت و مشخص نیس��ت متولی اصلی این موضوع کیست؟ و چگونه 
باید سازمان امور مالیاتی در نهایت با شناسایی خانه های خالی برای گرفتن مالیات 
از مالکان اقدام کند. البته وزیر مسکن و شهرسازی قول داده است که تا پایان سال 
این سیستم راه اندازی شود. در این بین احمد زمانی، معاون پژوهشی سازمان امور 
مالیاتی گفته اس��ت: تا زمانی که سامانه ملی اسکان و امالک تاسیس نشود، امکان 
شناس��ایی خانه های خالی و اخذ مالیات از آنها وجود ندارد. البته در ش��رایطی که 
مسئوالن وزارت مسکن تالش می کنند تا با ورود خانه های خالی به بازار مسکن به 
این بازار رونق ببخش��ند کارشناسان می گویند اجبار افراد به پرداخت مالیات برای 
خانه های خالی و یا فروش آنها؛ نمی تواند راهکاری اساس��ی باش��د و تنها بخشی از 
منابع را در حوزه مسکن آزاد خواهد کرد؛ به اعتقاد کارشناسان مهم ترین اتفاق در 

بازار افزایش تولید و ساخت و ساز است.

آیا گرفتن مالیات از خانه های خالی راهگشای رونق بازار مسکن است؟

خانه های خالی زیر تیغ مالیات
دریچه

وزیر اقتصاد از استقرار نظام هوشمند مالیاتی خبر داد
روابط چهره به چهره حذف می شود

وزیر اقتص��اد با تاکید بر اینکه برای تحقق درآمده��ای مالیاتی باید مالیات 
هوش��مند در ایران اجرایی شود، از طراحی و اس��تقرار نظام هوشمند مالیاتی 

خبر داد.
به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپسند با اشاره به نشست خود و مدیران سازمان 
امور مالیاتی با رئیس مجلس ش��ورای اس��المی گفت: در شرایط فعلی که باید 
کم ک��م نفت از بودجه خارج و در آینده نه چندان دور رابطه نفت و بودجه قطع 

شود، تمرکز کشور باید روی بحث مالیات قرار گیرد.
وزیر اقتصاد افزود: درآمدهای مالیاتی که به دنبال وصول آن هستیم باید به 
گونه ای باش��د که به بخش تولید و فعالیت های س��الم اقتصادی آسیب نرساند 
که الزمه این موضوع س��امان دادن نظام اطالعاتی است، یعنی نظام اطالعاتی 

از گسترش و جامعیت الزم برخوردار باشد تا تمامی سطوح را پوشش دهد.
او با بیان اینکه باید در کش��ور تقاطع اطالعاتی ایجاد ش��ود، ادامه داد: باید 
اطالعات س��ازمان امور مالیاتی با اطالعات مابقی دس��تگاه ها درباره یک مودی 
تقاطع داده ش��ده و پاالیش ش��ود که این موضوع دقت کار را باال برده و وصول 
مالیات را برمبنای اصول به حداکثر رسانده و اجحاف مالیاتی برای مودی را به 

حداقل می رساند که این موضوع یک گام به جلو است.
دژپس��ند با بیان اینکه ضمن نیاز به درآمد مالیاتی نباید به مودی فشار وارد 
ش��ود، تاکید کرد: اگر موضوع تقاطع اطالعاتی رخ دهد مالیات یک اهرم فشار 
برای فعاالن اقتصادی نمی  شود، بلکه یک اهرم برای توسعه فعالیت های اقتصادی 

سالم کشور شده و کارکرد آن نیز تغییر می یابد.
وی اف��زود: وزارت امور اقتص��ادی و دارایی برای تحقق درآمدهای مالیاتی به 
دنبال مالیات هوش��مند است، یعنی یک نظام هوش��مند مالیاتی را طراحی و 
مستقر کرده و در این قالب حتی روابط چهره به چهره پرداخت کننده مالیات و 
دریافت کنن��ده آن را حذف می کند به گونه ای که مودی مالیاتی برای پرداخت 
مالیات در یک محیط الکترونیکی قرار گرفته و اقدامات خود را انجام می دهد و 

با ممیز مالیاتی نیز مواجه نمی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مزایای نظام هوشمند مالیاتی تصریح 
کرد: از آنجا که ابزارهای ارزیابی صحت ارقام و اعداد در قالب محیط الکترونیکی 
با تقاطع اطالعاتی صورت می گیرد سهولتی گسترده برای مودی مالیاتی ایجاد 

می شود و مودی نیز برای پرداخت مالیات خود رغبت پیدا می کند.

نوبخت در جلسه غیرعلنی مجلس چه گفت؟
کلیات ۹ بسته اجرایی اصالح ساختار بودجه 

تایید شد
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه اعالم کرد کلیات چهار محور اصالح ساختار 
بودجه برای قطع وابستگی به نفت در 9 بسته اجرایی به تایید سران قوا رسیده 

است.
محمدباقر نوبخت، رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه در تازه ترین توئیت خود 
نوشت: »طرح اولیه اصالح ساختار بودجه با رویکرد قطع وابستگی به نفت پس 
از برخورداری از نظرات کارشناسان و نخبگان امروز )شنبه گذشته( در شورای 
عالی هماهنگی سه قوه مطرح و کلیات آن در چهار محور و 9 بسته اجرایی به 
تایید رسید. اجرای این طرح که به تشخیص صاحب نظران یک ضرورت است، 

نیازمند وفاق و همکاری ملی است.«
در همین زمینه، س��یده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران از پیشنهادات 
نوبخت برای کاهش اتکای بودجه به نفت در جلس��ه غیرعلنی مجلس س��خن 
گفت. به گفته ذوالقدر، نوبخت با حضور در جلسه غیرعلنی مجلس، راهکارهای 
اصالح س��اختار بودجه و کاهش اتکا به نفت را ارائ��ه کرد و بر ضرورت تقویت 

بانک ها و همچنین تقویت تولید تاکید کرد.
وی افزود: رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه برنامه اشتغال برای هر 

استان و موضوع تخصیص و توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی را نیز تشریح کرد.
به گفته این نماینده مجلس در این جلسه نمایندگان مرکز پژوهش ها و دیوان 

محاسبات راهکارهای خود را ارائه کردند.
ذوالقدر همچنین خاطرنش��ان کرد: این پیشنهادات برای بودجه سال آینده 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قول رئیس کل بانک مرکزی برای رفع مشکالت بخش خصوصی
نرخ ارز آزاد به نیمایی نزدیک شد

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با هیات رئیس��ه اتاق های بازرگانی، تعاون 
و اصناف ایران با تاکید بر اینکه بخش غیردولتی بازوی توانمند اقتصاد کش��ور 
است، تصریح کرد: بانک مرکزی تمام تالش خود را برای رفع موانع فعاالن بخش 
غیردولتی به کار می گیرد. به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در نشست 
هم اندیش��ی با اعضای هیات رئیسه اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، با 
بیان اینکه این بانک در راستای حفظ تعادل بازارها، کنترل بازار ارز را در دستور 
کار دارد، ابراز امیدواری کرد با تداوم آرامش نس��بی بازارها ش��اهد رونق بیشتر 
تولید باش��یم. همتی با اشاره به نزدیک شدن نرخ ارز بازار آزاد به ارز نیما گفت: 
خوشبختانه بازار ارز از ثبات برخوردار است و روند بازگشت ارز حاصل از صادرات 
بهبود یافته که نشانه استقبال فعاالن اقتصادی از سیاست های ارزی اخیر است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به درخواست های فعاالن اقتصادی 
بخش های غیردولتی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی به تشریح برنامه های 
بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی به واحدهای تولیدی پرداخت و افزود: بانک 
مرکزی حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را به طور جدی پیگیری 
می کند. وی افزود: در همین راس��تا و به منظور جلوگیری از رکود، برنامه های 
جدید بانک مرکزی پس از نظرخواهی از کارشناسان پولی کشور در حال تدوین 

است و در قالب »طرح تأمین مالی مولد« اجرایی خواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه نظ��ام بانکی به رغم محدودیت ه��ای موجود همواره 
پشتیبان بخش تولید کشور بوده است، تاکید کرد: در سال جاری میزان پرداخت 
تسهیالت به بخش های تولیدی افزایش خواهد یافت و تا سقف 3۰ هزار میلیارد 

تومان اعتبار به SMEها اختصاص خواهد یافت.
اعضای هیات رئیسه اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در این جلسه با 
تش��کر از توجه بانک مرکزی به دغدغه های فعاالن بخش های غیردولتی، ثبات 
بازارها به ویژه بازار ارز را حاصل تدابیر بانک مرکزی دانستند و از روند آن ابراز 
رضایت کردند. نماین��دگان فعاالن اقتصادی بخش غیردولتی همچنین ضمن 
اعالم آمادگی برای تعامل و همراهی بیشتر با سیاست های بانک مرکزی به طرح 
دغدغه ه��ای خود درخصوص رفع موانع ارزی و ریالی تولید و صادرات، افزایش 
تعامل تجاری با همسایگان، تسریع در رفع تعهد ارزی از طریق واردات در برابر 
صادرات و … پرداختند و خواس��تار برگزاری مستمر این جلسات شدند که با 

موافقت همتی همراه بود.

۳اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

هیات وزیران در تازه ترین تصمیم خود درباره جذب سرمایه گذاری خارجی مقرر 
ک��رده اتباع خارجی که حداق��ل ۲۵۰ هزار دالر یا معادل آن ب��ه ارزهای دیگر در 
بانک های ایران س��پرده بلندمدت گذاش��ته یا در ایران س��رمایه گذاری کنند، پس 
از تأیید وزارت اقتصاد مجوز پنج  س��اله اقام��ت در ایران دریافت می کنند. البته این 
تصمیم هیات دولت، جدید نیست و پیش  از این هم برمبنای قانون حمایت و تشویق 
س��رمایه گذاری خارجی، آن دسته از س��رمایه  گذارانی که 3۰۰ هزار دالر در کشور 
س��رمایه گذاری داشتند، برای سه سال اقامت ایران را دریافت می کردند، اما اکنون 
برای تش��ویق بیشتر س��رمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران، این مدت زمان 

افزایش یافته است.
در ش��رایطی که به گفته فع��االن اقتصادی، اقتصاد ایران ب��ه دلیل تحریم های 
آمریکا با محدودیت های بی سابقه ای مواجه است و کشورهای همسایه برای جذب 
س��رمایه گذار خارجی نیز تالش می کنند تا از ایران سبقت گیرند، کار دولت بسیار 
دش��وار خواهد بود و نیازمن��د برنامه ریزی متفاوت اس��ت. فعاالن بخش خصوصی 
معتقدند، جلوگیری از خروج سرمایه از کشور با بهبود فضای کسب وکار می تواند از 
مهم ترین اولویت های دولت در وضعیت فعلی باشد که جذب سرمایه های خارجی را 
هم به دنبال خواهد داشت. به اعتقاد آنها، ثبات سیاسی و اقتصادی، قابل پیش بینی 
بودن متغیرهای کالن اقتصادی، بهبود رتبه ایران در ش��اخص سهولت کسب وکار 
و رتبه بندی فعاالن و بنگاه های اقتصادی از مهم ترین مؤلفه هایی اس��ت که فعاالن 
اقتصادی بر این باورند تقویت آنها، منجر به جذب س��رمایه های خارجی در کش��ور 

خواهد شد.
در همین زمینه، اسداهلل عسگراوالدی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، 
توجه دولت به سرمایه گذاری خارجی و تصمیم گیری در این حوزه را حائز اهمیت 
می داند و در عین حال تأکید می کند که بعید است این طرح هیات وزیران از سوی 

سرمایه گذاران خارجی با استقبال مواجه شود.

او در توضی��ح چرای��ی عدم اس��تقبال از اعطای مجوز اقامت پنج س��اله به اتباع 
خارجی س��رمایه گذار در ایران، به »پایگاه خبری اتاق ایران« گفت: براساس قانون 
س��رمایه گذاری در برخی از کش��ورهای اروپای��ی مانند پرتغال یا چک اس��لواکی، 
درصورتی ک��ه اتب��اع خارجی مبلغ ۲۵۰ هزار دالر را نزد بانک های همان کش��ورها 
س��پرده گذاری کنند، می توانند اقامت آن کشور را بگیرند. زمانی که سرمایه گذاران 
خارجی فرصت اقامت در کشورهای اروپایی را با همین مبلغ که دولت ایران تصویب 
کرده داش��ته باش��ند، چه دلیلی دارد که آنها ایران را برای س��رمایه گذاری انتخاب 

کنند؟
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این سؤال که اعطای مجوز 
اقامت پنج ساله به اتباع خارجی س��رمایه گذار می تواند محرک خوبی برای تشویق 
سرمایه گذاران کش��ورهای همسایه در ایران باش��د، گفت: صرف نظر از کشورهای 
اروپایی، در کش��ورهای همس��ایه مانند افغانس��تان، عراق، ترکیه و حتی لبنان هم 
سرمایه گذاران با مبلغی حدود 3۰۰ هزار دالر می توانند اقامت بگیرند و با توجه به 
اینکه ایران به لحاظ ریس��ک سرمایه گذاری جایگاه اقتصادی قابل توجهی در میان 
کشورهای همسایه ندارد، بنابراین این طرح بعید است که سرمایه گذاران کشورهای 

همسایه را هم جذب کند.
همچنی��ن عالء میرمحمدصادقی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز با تأکید بر 
این نکته که در چند س��ال گذشته س��رمایه گذاری خارجی مورد غفلت واقع شده، 
گفت: در دهه های گذش��ته متأسفانه کمتر به مس��ئله جذب سرمایه گذار خارجی 
پرداخته ایم و درواقع خود را از سرمایه  خارجی محروم کرده ایم. به هر حال، بستری 
ک��ه در حال حاضر ای��ران برای جذب س��رمایه گذاران خارج��ی دارد، به هیچ وجه 
قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست؛ منتها کمتر روی این منابع کار و تبلیغ مثبت 

می کنیم.
نایب رئیس اتاق تهران با اش��اره به تصمیم اخیر دول��ت درباره مجوز اقامت پنج 

س��اله در ایران به شرط سرمایه گذاری، خاطرنش��ان کرد: نظارت یکی از مهم ترین 
پیش ش��رط های موفقیت اجرای این طرح است؛ برای نمونه اگر اتباع خارجی اعالم 
کردند که قصد س��رمایه گذاری ۲۵۰ هزار دالری دارند، بررس��ی شود تا حتماً کار 
و انتقال پول به درس��تی صورت گیرد. عالوه بر این صالحیت س��رمایه گذاران قبل 
از انجام هر پروژه ای احراز ش��ود. چراکه در برخی از کش��ورهای همس��ایه برخی از 
افرادی که زمینه تخلف دارند می توانند با جمع آوری این مبلغ در کشور ما به عنوان 
سرمایه گذار وارد، بنابراین باید مراقب باشیم که به اشتباه به جای جذب سرمایه گذار، 
این افراد را جذب نکنیم. در این طرح، هدف جذب س��رمایه و رونق اقتصاد اس��ت، 

نه چیز دیگر.
میرمحمدصادق��ی اتخ��اذ تدابیری جهت جلوگیری از فس��اد و ناامنی را یکی از 
مهم تری��ن مؤلفه های موفقیت طرح مذکور برش��مرد و اف��زود: به یاد دارم که چند 
س��ال پیش یکی از بازرگانان خارجی در گفت وگویی که داش��تیم تأکید داشت که 
ایران یکی از س��خت ترین کشورها برای گرفتن ویزا و اقامت به قصد سرمایه گذاری 
است. اینکه امروز دولت تصمیم گرفته قدری از این سختی ها کم کند، به نوبه خود 
ارزشمند است، بااین حال دولت باید همه جوانب اجرای این طرح را در نظر بگیرد تا 

موجب فساد و ناامنی در فضای اقتصادی کشور نشود.
او در پاس��خ به این س��ؤال که در شرایط امروز کش��ور که از آن به عنوان شرایط 
جنگ اقتصادی نام برده می ش��ود، اولویت باید جذب س��رمایه  خارجی به کش��ور 
باش��د یا ممانعت از خروج سرمایه پاس��خ داد: معتقدم هر دو؛ باید زمینه ای فراهم 
کنیم تا فعاالن اقتصادی و عموم جامعه به فضای اقتصادی امیدوار و البته مطمئن 
باشند تا نخواهند سرمایه های خود را در کشور دیگری به  کار گیرند. از طرف دیگر 
سرمایه های سرگردان در همه جای دنیا وجود دارد که اگر بتوانیم با برنامه ریزی آنها 
را جذب کشور کنیم، می توانیم امیدوار باشیم که در جذب سرمایه گذاری خارجی 

موفق عمل کرده ایم.

بسیاری از طرح های اقتصادی دولتی در دهه های گذشته منجر به شکست شده 
و نتیج��ه ای ک��ه طراحان پیش از اجرا برای آن برنام��ه متصور بودند نه تنها محقق 
نش��د بلکه در مرحله اجرا اشکاالت و نقایص فراوانی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد. 
این شکس��ت ها تقریبا در تمام دولت ها تبدیل به جریانی ثابت شده و نشان از نبود 

استراتژی صحیح برای رفع موانع و مشکالت اقتصادی دارد.
در همین زمینه، فرش��اد مومنی اس��تاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی و عضو 
موسس��ه مطالعات دی��ن و اقتصاد در تش��ریح عوامل این شکس��ت های اقتصادی 
طی دهه های گذش��ته به خبرآنالین، گفت: ش��ما وقتی به صورت سیستمی تمام 
موارد شکس��ت سیاست گذاری را یکجا مورد مطالعه قرار می دهید، آن وقت به این 
جمع بندی خواهید رسید که یک طیفی از جهت گیری های سیاست اقتصادی طی 
س��ه دهه گذشته در ایران حاکم ش��ده، تمام آن سیاست ها درباره تمام اهدافی که 
اعالم کرده بودن بدون استثنا با شکست روبه رو شده است و این معنایش این است 
که نظام تصمیم گیری ما باید به این بلوِغ فکری برسد که تداوم روندهای پیشین، به 
معنای پیشروی در باتالق است و هرچه دیرتر این مساله به رسمیت شناخته شود، 

طبیعتاً کشور باید هزینه های سنگین تری بپردازد.
وی ادامه داد: ما در اتمسفر اقتصادی کشور با یک مشکل بنیادی روبه رو هستیم 
و آن هم این است که این مناسباتی که کشور را از منظر کیفیِت زندگِی مردم و از 
منظر بنیه تولید ملی و از منظر محیط زیست و نابرابری های ناموجه شکنندگی آور، 
از منظر گس��تر و عمِق فساد مالی و ده ها گرفتاری دیگر به بن بست کامل رسانده، 
برای کسانی و گروه هایی منافع غیرمتعارفی به همراه داشته و دارد، بنابراین طبیعی 
اس��ت آنهایی که از این مناس��باِت فاجعه س��از منافع بزرگ کس��ب کردند، هزینه 
کنند، رس��انه ها را به خدمت بگیرند و فضایی ایجاد کنند که هم مردم و هم نظاِم 
تصمیم سازی را گیج کند. به گفته مومنی رسانه ها می توانند دولت را در تشخیص 

اولویت ها ناتوان کند، من نام این را »مافیای رسانه ای« گذاشتم.
اس��تاد دانشگاه عالمه طباطبائی با اشاره به نقش رس��انه ها در انعکاس و اجرای 
مشکالت اقتصادی کشور گفت: مافیای رسانه ای آنهایی هستند که منافع گروه های 
رانت جو و رباخوار و واردات چی و دالل را به منافع ملی ترجیح می دهند و از طریق 

فضاسازی های غیرعادی نظاِم تصمیم سازی ما را کاماًل گیج کردند.

مومنی با اش��اره به ماجرای س��اماندهی موسس��ات غیرمجاز گفت:  شما همین 
روزنامه ها را نگاه بکنید، از قول رئیس محترم سازمان برنامه به صراحت گفته شده 
که موسسه های مالِی غیرمجاز 3۶ هزار میلیارد تومان زیان به دولت تحمیل کردند، 
این در حالی اس��ت که طی یک سال گذشته چهار بار این زیان 33۶ هزار میلیارد 

تومانی به عنوان بزرگترین افتخارِ  دولت عنوان شده است.
وی ادام��ه داد: اص��اًل خود این عبارت ها را با دقت ن��گاه بکنید من بارها گفته ام  
آخر کجای دنیا موسسه های غیرمجاز را ساماندهی می کنند؟ کارِ موسسه غیرمجاز 
را متوق��ف می کنند و به خاطر خ��الِف قانونی که انجام داده، آن را تنبیه می کنند، 
شما آمدید هم سامان دادید و هم یک جایزه 3۶ هزار میلیارد تومانی به آنها دادید!

مومنی در پایان گفت: بنابراین بحث بر س��ر این نیس��ت که کسی جابه جا شود، 
بحث بر س��ر این است که این ناتوانی در تشخیِص اولویت ها معنایش این است که 
هیچ نیازی در نظام تصمیم گیری کش��ور به اندازه نیاز به تقویِت بنیه اندیش��ه ای 
سیاس��ت های اقتصادی، چشمگیر نیس��ت و هیچ ضعفی به اندازه این ضعف برای 

کشور خطرناک و شکننده آور نیست.

مجوز اقامت 5 ساله، سرمایه گذاران خارجی را جذب می کند؟

به  قصد سرمایه گذاری یا خرید اقامت؟

چگونه ۳6 هزار میلیارد تومان برای سیاست های غلط اقتصادی هدر رفت؟

لزوم تقویِت بنیه اندیشه ای سیاست های اقتصادی
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 نوسان ارز برای اقتصاد ایران
سم است

نزدیک ش��دن ن��رخ ارز در بازار آزاد و نیما ی��ک عالمت مثبت از 
س��وی مسئوالن بانک مرکزی تلقی شده و اکنون بحث از همکاری 
فعاالن اقتصادی و رضایتمندی آنان از ش��رایط به میان آمده است. 
این درحالی اس��ت که با نزدیک شدن نرخ آزاد و نیمایی به یکدیگر، 
وجود س��امانه نیما ضرورتی ندارد. بان��ک مرکزی در راه اندازی این 
س��امانه به دنب��ال رفع نگرانی از میزان ورود و خروج و ش��یوه های 
بازگش��ت آن اس��ت، اما ب��رای آگاهی از این نکات ه��م می توان به 
برگه ه��ای ص��دور گمرکی نگاه کرد و حتی اگ��ر صادرکننده ای ارز 
خود را در بازار آزاد بفروشد، میزان ارز از طریق صرافی های رسمی 

ثبت می  شود.
کنترل ورود و خ��روج ارز هیچ مانعی برای صادرکننده نیس��ت، 
اما مس��ئله چن��د نرخی کردن ارز  طی یک س��ال گذش��ته عامل 
اصل��ی س��رگردانی و چالش های ص��ادرات اس��ت. طبقه بندی های 
مختلف، دس��تورالعمل های چندگانه چالش برانگیز اس��ت. از زمان 
اعالم ن��رخ ۴۲۰۰ تومان ب��رای دالر، حرف بانک مرک��زی و رفتار 
آن ب��ا صادرکنندگان و ارز صادراتی بارها تغییر کرده اس��ت. دایره 
معافیت ها و ممنوعیت ها از س��وی دولت ه��ا بارها بزرگ و کوچک 
ش��ده و هیچ رویه یک نواختی وجود نداش��ته که فعال اقتصادی از 

طریق آن برنامه ریزی کند.
توصیه فعاالن اقتصادی به دولت درباره به رسمیت شناختن نرخ 
آزاد ارز هرگ��ز مورد پذی��رش قرار نگرفته اس��ت. مکانیزم عرضه و 
تقاض��ا نزد دولت درباره ارز معنایی ندارد درحالی که هر نوع بازاری 
که در آینده از س��وی دولت برای انواع ارز ایجاد ش��ود، از یک اصل 
مهم اثر می پذیرد و آن هم عرضه و تقاضاس��ت. ایجاد بازار متشکل 
ارزی یا عرضه ارز در بورس به ایجاد مقررات جدید و دیوان ساالری 
دامن زده و شرایط را پیچیده می کند و پیچیدگی بیشتر به نوسان 
ن��رخ ارز دامن می زند و این برای اقتصاد بیمار ایران که از تحریم ها 

رنج می برد، مثل یک سم عمل می کند.

بررسی قیمت ارز از ابتدای سال تاکنون
خریداران دالر ضرر کردند!

س��رمایه گذاری در ب��ازار ارز از ابت��دای س��ال 9۸ تاکن��ون زیان 
3درصدی را برای سرمایه گذاران این بخش ایجاد کرده است.

به گزارش ایس��نا، اوایل سال گذشته آمریکا از برجام خارج شد و 
تالش کرد تا تحریم های هس��ته ای علی��ه ایران را بازگرداند و ایران 
را با مش��کالت اقتصادی مواج��ه کند، به این ترتی��ب آثار روانی و 
اقتصادی تحریم های آمریکا علیه ایران س��بب ش��د تا قیمت ارز در 

کشور با افزایش مواجه شود.
افزایش هیجانی و ناگهانی قیمت ارز س��بب شد تا عده کثیری از 
مردم این بازار را برای سرمایه گذاری، بازاری سودده ببینند و منابع 

خود را وارد بازار ارز کنند.
ورود مردم به بازار ارز و افزایش التهاب در بازار سبب شد تا روند 
افزایش قیمت ارز، س��رعت بیشتری به خود بگیرد و به همین دلیل 
بانک مرکزی ورود کرد تا روند افزایش قیمت ارز در بازار را متوقف 
کن��د که با برخی سیاس��ت های ارزی دولت، ای��ن اقدام تا حدودی 

موفقیت آمیز بود و قیمت ارز نزولی شد.
اما این موضوع س��بب نشد تا بازار ارز جذابیت خود را برای مردم 
از دس��ت بدهد و هنوز بسیاری از مردم به دنبال سرمایه گذاری در 

این بازار هستند.
این در حالی اس��ت که کارشناس��ان اقتصادی و مس��ئوالن بانک 
مرکزی، س��رمایه گذاری در این بازار را اقدامی با ریسک باال دانسته 

و از مردم خواسته اند که به این بازار ورود نکنند.
از س��وی دیگر، هجمه به بازار ارز س��بب افزایش تقاضا در بازار، 
افزایش قیمت ارز و افزایش نرخ تورم خواهد ش��د که همه مردم را 
تحت تأثیر قرار می دهد. در همین راس��تا، به بررس��ی قیمت ارز از 
ابتدای سال جاری تاکنون پرداختیم تا بدانیم که سرمایه گذاری در 

این بازار تا چه اندازه توانسته برای افراد، موفقیت آمیز باشد؟
در روزه��ای پایانی س��ال گذش��ته، صرافی ه��ای مجاز بانک 
مرک��زی هر دالر آمری��کا را به قیمت ۱۲ ه��زار و ۸9۰ تومان 
و ه��ر یورو را ۱۴ ه��زار و ۸۰۰ تومان می خریدند، اما در همان 
ماه های ابتدایی امس��ال، قیمت ارز باز هم با افزایش همراه شد؛ 
به طوری که در ابتدای اردیبهش��ت ماه، قیمت هر دالر آمریکا 
در صرافی ه��ای مجاز بانک مرکزی به ۱3 هزار و 9۰۰ تومان و 
یورو به ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رس��ید. یک ماه بعد، قیمت ارز 
در هم��ان حدود باقی ماند و این صرافی ه��ا، دالر آمریکا را به 
قیم��ت ۱3 هزار و 9۵۰ تومان و یورو را ۱۵ هزار و ۸۵۰ تومان 
فروختن��د، اما پس از آن قیم��ت ارز رفته رفته کاهش یافت تا 
جایی که دیروز یکش��نبه قیمت هر دالر آمریکا در صرافی های 
مج��از بانک مرکزی ۱۲ هزار و ۵۵۰ توم��ان و یورو ۱۴ هزار و 

۴۵۰ تومان است.
این در حالی اس��ت که برخی از دالالن بازار ارز معتقد بودند که 
نرخ دالر در س��ال جاری با رشد قابل توجهی همراه خواهد بود، اما 
با کنترل بازار توسط نهادهای مربوطه این امر اتفاق نیفتاد و ممکن 

است قیمت دالر باز هم نزولی باشد.
بررس��ی قیمت ارز از ابتدای سال جاری تاکنون نشان از آن دارد 
ک��ه افرادی که در این م��دت اقدام به س��رمایه گذاری در این بازار 
کرده اند، نه تنها س��ودی شامل حال شان نشده، بلکه اندکی نیز ضرر 
کرده اند. ب��ا توجه به قیمت ۱۲ هزار و ۸9۰ تومانی دالر در ابتدای 
سال نس��بت به قیمت ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان امروز، قیمت این ارز 
در این مدت کاهش 3درصدی داشته و عماًل بازدهی این بازار برای 
س��رمایه گذاران آن منفی 3درصد بوده است. به این ترتیب می توان 
گف��ت که این ب��ازار عماًل در دوره فعلی حداقل س��ود خود را برای 
س��رمایه گذاران آن از دس��ت داده و ممکن است این روند همچنان 

نیز ادامه داشته باشد.

یادداشت

در س��ال گذشته و در دوران تغییر سیاست ارزی، حدود ۴۲ میلیارد دالر برای 
واردات از کش��ور خ��ارج ش��د و در مقابل، 39 میلیارد دالر نی��ز صادرات صورت 
گرفت که ب��ا وجود تکلیف برای ورود به چرخه اقتصادی، ظاهرا حدود ۶۰درصد 

آن برگشته است.
به گزارش ایس��نا، سال ۱39۷ دوران جدیدی در حوزه ارزی بود و در وضعیت 
بی ثبات بازار ارز، دولت دست به تغییر سیاست قبلی زد. جدای از اینکه تا چه حد 
تصمیمات اخذشده کارشناسی و منطقی بود، در همان ماه ابتدایی سال نرخ های 
متفاوت ارز را از دستور کار خارج کرد و تنها تجارت را با ارز ۴۲۰۰ تومانی مجاز 
دانس��ت؛ به گونه ای که باید تمامی واردات براس��اس ثبت سفارش و نرخ ۴,۲۰۰ 

تومان انجام می شد.
اما از سوی دیگر قیمت ارزی که در بازار حدود ۶,۰۰۰ تومان بود و در فاصله ای 
کوت��اه نرخ ه��ای باالتر از ۱۰ هزار را تجربه کرد، موجب ش��د فضای جذابی برای 
واردکنندگان ایجاد شود و همه کسانی که تا آن زمان حتی واردات را با نرخ بازار 
آزاد انجام می دادند و از دالر مبادله ای استفاده نمی کردند، از ارز ارزان قیمت ۴۲۰۰ 

تومانی برای واردات بهره مند شده و از اختالف ارزی استفاده کنند.
این در حالی اس��ت که در آن زمان و بعد از اجرایی شدن سیاست ارزی دولت، 
حجم باالیی از واردات انجام شد و کارشناسان نسبت به باز شدن درهای واردات و 
هدررفت ارز با توجه به حراج ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار دادند و انتقادهایی مطرح 
کردند، چراکه تمامی کاالها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کش��ور می شد و این تبعات 

منفی با خود به همراه داشت.

اردیبهشت ۹7 واردات به اوج رسید
این موضوع را می توان در آمارهای واردات و صادرات گمرک نیز مورد بررس��ی 
قرار داد؛ به طوری که در س��ال گذش��ته در فروردین ماه حدود ۲میلیارد و ۵۲9 
میلیون دالر واردات انجام شده که این رقم در اردیبهشت ماه به ۴میلیارد و ۸3۲ 
میلیون دالر و در ادامه در خردادماه به 3میلیارد و ۸9۱ میلیون دالر می رسد. در 

این مقاطع عمده ثبت سفارش ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد.
اما در ادامه و با روشن ش��دن وضعیت نامناس��ب توزیع ارز بین تمامی تقاضای 
واردات، شرایط به نحوی پیش رفت که این روند اصالح و واردات بیش از ۱۰۰۰ 
قلم کاال ممنوع اعالم شد، اما این پایان ماجرا نبود و شرایط به نحوی پیش رفت 
که در ادامه فقط واردات کاالهای اساسی با نرخ ۴,۲۰۰ تومان انجام شد و مابقی 

کاالها با ارز بازار نیما یا آزاد انجام شده و می شود.
جزییات آمار تجارت خارجی نش��ان می دهد که در مهرماه و اس��فندماه سال 
گذش��ته بعد از اردیبهشت ماه بیشترین واردات صورت گرفته که به ترتیب حدود 

۴میلیارد و ۱۲۰ میلیون و ۴میلیارد و ۱۱۱ میلیون دالر بوده است.
اما در مقابل واردات، میزان صادرات در فروردین ماه ۲میلیارد و۶۸۴ میلیون دالر 
بوده که در اردیبهش��ت ماه این رقم به ۴میلیارد و ۵۴ میلیون دالر می رس��د و به 
تدریج وارد کانال 3میلیارد دالری شده و در ادامه حداکثر صادرات در طول سال 

به حدود 3۵۵۷ میلیون دالر در شهریورماه می رسد.
واردات ۳ میلیارد دالر بیشتر از صادرات

بر این اساس در سال گذشته در مجموع ۴۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دالر واردات 

و حدود 39 میلیارد و 3۷۵ میلیون دالر صادرات انجام شده است.
با وجود صادرات 39 میلیارد دالری در سال گذشته و اهمیت برگشت این ارز 
به چرخه اقتصادی و تأمین ارز واردات، در ابتدای تغییر سیاست ارزی و تا مدت ها 
صادرکنندگان وضعیت مناس��بی در این رابطه نداش��ته و ارز صادراتی آنطور که 

انتظار می رفت وارد کشور نمی شد.
به هر حال صادرکنندگان مسائل و گره هایی در این رابطه داشتند که با توجه 
به تغییر ارزی اتفاق افتاده بود و در کنار مشکالت تمایل چندانی هم برای آوردن 
ارز خود به داخل کشور نداشتند، چراکه اختالف قابل توجهی بین ارز بازار نیما و 
بازار آزاد وجود داش��ت؛ زمانی که دالر نیمایی با ۷,۵۰۰ تومان معامله می شد ارز 

در بازار تا بیش از ۱۵ هزار تومان هم رفت.
اما به مرور با اصالح رویه های قبلی، ش��رایط برگش��ت ارز صادراتی تا حدودی 
بهب��ود پیدا کرد و با اینکه هنوز آمارها نش��ان می دهد بخش قابل توجهی از ارز 
صادراتی وارد چرخه نشده، اما طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی حدود ۶۰درصد 

آن در بازار نیما معامله شده است.
فاصله 800 تومانی دالر نیمایی با بازار

این در شرایطی است که این روزها قیمت ارز در بازار نیما و آزاد تا حد زیادی 
به یکدیگر نزدیک شده و دالر نیمایی تا ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان هم معامله می شود 
و در بازار این نرخ به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رس��یده اس��ت و این کاهش اختالف 
می تواند فضای جذاب تری را برای برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی فراهم 

کند.

واردات ۳ میلیارد دالر بیشتر از صادرات در سال گذشته بود

جزییات ۱۲ ماه رفت و آمد ارزی

براس��اس ارزیابی های صورت گرفته توسط یک کارشناس امور مالیاتی، خریدار 
3۸ ه��زار س��که از بانک مرکزی باید حدود 9 میلی��ارد و ۵۰۰ میلیون تومان به 
عنوان مالیات پرداخت کند که البته این رقم در برابر ۱۰۵ میلیارد تومان سودی 

که این فرد می برد، رقم چندانی نیست!
به گزارش ایسنا، در پیش فروش سکه که در سال ۱39۶ از سوی بانک مرکزی 
انجام ش��د، حدود ۵۸ هزار نفر کمتر از ۲۰ قطعه س��که خریدند که طبق قانون 
مش��مول مالیات نمی شوند، اما طبق اعالم رئیس سازمان امور مالیاتی، ۴9۰ نفر 
بی��ش از هزار قطعه س��که خریده اند که 3۸ نفر از آنه��ا هر کدام بیش از ۵۰۰۰ 
قطعه س��که خریده اند و یک نفر هم به تنهایی 3۸ هزار سکه بهار آزادی خریده 

است.
در این باره، س��یاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی، با اشاره به اینکه نرخ 
مالیات بر س��که از ۲۰ س��که به باال مش��مول مالیات تصاع��دی )مالیاتی که با 
افزایش سود افزایش پیدا می کند( خواهد شد، اظهار داشت: براساس قوانین، اگر 
مش��موالن مالیاتی در موعد مقرر اظهارنامه فعالیت های خود را پر کنند مشمول 
جریمه نمی ش��وند، در غیر این صورت باید عالوه بر مالیات تعیین ش��ده، جریمه 

آن را نیز پرداخت کنند.
غیبی پور با بیان اینکه اگر مش��مولین مالیات بر س��که پرونده مالیاتی نداشته 
باش��ند، مالیات تعلق گرفته به آنها براساس درآمدی که کسب کرده اند محاسبه 
خواهد شد، نرخ مالیات بر اشخاص حقیقی را بین ۱۵ تا ۲۵درصد متغیر ارزیابی 

کرد.
این کارشناس مالیاتی همچنین محاسبه نرخ مالیات بر درآمد خریداران بیش 
از ۲۰۰س��که را براس��اس ضریب هر قطعه س��که ارزیابی کرد و گفت که بر این 
اس��اس خریداران س��که باید حدود 3۰درصد از س��ود حاصل ش��ده را به عنوان 

مالیات پرداخت کنند.
بر این اس��اس اگر بخواهیم میزان مالیات پرداختی توسط فردی که 3۸ هزار 
س��که خرید است را برآورد کنیم باید این تعداد سکه را در ۲۵۰ هزار تومان )به 
عنوان 3۰درصد از مجموع سود( ضرب کنیم که مبلغی حدود 9 میلیارد و ۵۰۰ 

میلیون تومان خواهد شد.
البته این تعداد س��که برای صاحب آن فقط حدود ۱۱۴ میلیارد تومان س��ود 
داش��ته است که با این حس��اب پرداخت 9 میلیارد تومان به عنوان مالیات رقم 

باالیی نخواهد بود.
گفتنی است؛ پیش از این سازمان امور مالیاتی اعالم کرده که تمامی خریداران 
سکه که در س��ال ۱39۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی 
اقدام کرده اند، مش��مول این دستورالعمل و از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی معاف هس��تند. نحوه تعیین این مالیات و پرداخت آن این گونه 
اس��ت که دریافت کنندگان س��که از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که در 

سال ۱39۷ سکه خود را دریافت کرده اند، تا ۲۰ سکه معاف از مالیات هستند.
بر این اس��اس، برای کسانی که بیش از ۲۰ س��که دریافت کرده اند، نسبت به 
مازاد ۲۰ سکه تا میزان ۶۰ سکه به ازای هرس که یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال 
مالیات مقطوع؛ نس��بت به مازاد ۶۰ س��که تا میزان ۱۰۰ سکه به ازای هر سکه 
۲میلیون ریال مالیات مقطوع و نس��بت به مازاد ۱۰۰ س��که تا میزان ۲۰۰ سکه 

به ازای هر سکه ۲میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مالیات مقطوع تعیین شده است.
طبق این دس��تورالعمل مؤدیان این نوع فعالیت که مشمول مالیات نمی شوند، 
نیازی به ثبت نام و تش��کیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت، اما مؤدیان مشمول 
باید جهت پرداخت مالیات به س��امانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی 

کشور به نشانی www.tax.gov.ir مراجعه کنند.

همچنی��ن مؤدیان��ی که ام��کان پرداخ��ت مالی��ات مقطوع موض��وع این 
دس��تورالعمل را به ص��ورت یک ج��ا در خردادماه ۱39۸ ندارن��د، می توانند 
حداکثر تا چهار ماه به صورت مس��اوی، مالی��ات خود را پرداخت کنند. عدم 
پرداخ��ت به موق��ع مالیات یا عدم پرداخت اقس��اط در سررس��یدهای مقرر، 
مش��مول جریم��ه موضوع م��اده ۱9۰ قان��ون مالیات های مس��تقیم از پایان 

خردادماه ۱39۸ خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی اعالم کرده که چنانچه مؤدیان مشمول این دستورالعمل 
نس��بت ب��ه مالیات تعیین ش��ده صرفاً از حی��ث عدم فروش س��که های دریافتی 
معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی 

اقدام و درخواست رسیدگی مجدد کنند.
براس��اس این دستورالعمل، اش��خاصی که بیش از ۲۰۰ سکه در سال ۱39۷ 
دریافت کرده اند، مشمول این دستورالعمل نبوده و باید اظهارنامه مالیاتی مربوط 

به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی تسلیم کنند.
ادارات کل امور مالیاتی نیز مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند تا رس��یدگی و مطالبه 
مالیات این اش��خاص )اعم از اش��خاصی که نسبت به تس��لیم اظهارنامه مالیاتی 
در موعد مقرر قانونی اقدام کرده و همچنین اش��خاصی که از تس��لیم اظهارنامه 
مالیات��ی در موعد مقرر قانونی خودداری کرده اند( حداکثر تا پایان س��ال جاری 

انجام گیرد.
همچنین اعالم  شده صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره 
از س��وی مراجع ذی ربط به ش��غل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، 
مشمول این دستورالعمل نمی شوند، اما مکلف هستند نسبت به تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی ش��غلی خود اقدام کنند که موعد ارائه اظهارنامه برای اش��خاص حقیقی 

خردادماه و برای اشخاص حقوقی تیرماه است.

مع��اون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه فقط بانک 
مرکزی را نباید مقصر مش��کالت ارزی کش��ور دانست، گفت کاهش نرخ ارز به 
دلیل اجرای مصوبه ارز صادراتی بوده است. در این راستا اسامی بازرگانانی که 
به تعهدات خود عمل نکرده اند، به بازپرس ویژه اقتصادی معرفی و طبق مراحل 

قانونی، احضار و احکامی برای آنها صادر شده است.
سیدامیرحس��ین طیبی فرد در جریان س��فر خود به اس��تان یزد با تاکید بر 
اینک��ه فعاالن اقتصادی ب��ه عنوان فرماندهان جنگ اقتصادی هس��تند، گفت: 
تمامی فرماندهان جنگ اقتصادی که وارد این عرصه ش��ده اند باید نس��بت به 
س��ختی ش��رایط با توجه به وجود تحریم ها آگاه باشند و نباید به بانک مرکزی 

به چشم متهم نگاه کرد.
وی ضمن درخواس��ت از فعاالن اقتصادی برای وح��دت و همراهی همگانی 

در این جنگ اقتصادی، افزود: بانک مرکزی سیاس��ت گذار است، ولی به دلیل 
ش��رایط اقتصادی و سیاسی به وجود آمده در کش��ور، مشغول فعالیت اجرایی 
ش��ده و نمی شود فقط بانک مرکزی را مقصر مش��کالت ارزی کشور دانست و 

مابقی هیچ مسئولیتی نداشته باشند.
مع��اون حقوق��ی و ام��ور مجلس بانک مرکزی با اش��اره به س��خنان فعاالن 
اقتصادی اس��تان یزد و گالیه های آنها نسبت به اینکه صنعت نمی تواند هزینه 
سیاس��ت را بپردازد، گفت: اگر بانکداری را یک ش��اخه از صنعت بدانید، بانک 
مرکزی هم نمی تواند به تنهایی هزینه سیاس��ت را پرداخت کند، اما اگر امروز 
ب��ازار ثبات ارزی پیدا کرده اس��ت میزان تأثیر بانک مرک��زی و کمک فعاالن 

اقتصادی و صادرکنندگان برابر است.
وی با اش��اره به مصوبه سران س��ه قوه در بحث ارز صادراتی، افزود: اگر این 

مصوبه ابالغ نمی ش��د، امروز قیمت ارز پایین نمی آمد و دچار ثبات حال حاضر 
نمی شد.

مع��اون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی ب��ا اعالم حضور نمایندگان اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن به همراه تعاونی ها در شورای پول و اعتبار از فعاالن 
اقتصادی اس��تان یزد درخواس��ت کرد نظرات و انتظارات خود را از طریق این 
افراد به ش��ورا و بانک مرکزی منتقل کنند تا ضمن بررس��ی پاس��خ های الزم 

داده شود.
طیبی فرد از دیگر دالیل ثبات بازار ارز در ماه های اخیر را بررسی فعالیت های 
بازرگانان و صادرکنندگان دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: اسامی بازرگانانی که به 
تعه��دات خود عمل نکرده اند به بازپ��رس ویژه اقتصادی معرفی و طبق مراحل 

قانونی احضار و احکامی برای آنها صادر شده است.

برآورد سود و مالیات خریدار ۳8 هزار سکه از بانک مرکزی

12۳ میلیارد سود ببرید، ۹ تای آن را هم مالیات بدهید!

معاون بانک مرکزی اعالم کرد

معرفی بازرگانان متخلف ارزی به بازپرس ویژه اقتصادی

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

رضی حاجی آقامیری
 عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
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مدیر معامالت کارگزاری بانک پاسارگاد مطرح کرد
لزوم حرکت بازار سرمایه به سمت 

اعتبارسنجی
تنها کمتر از انگش��تان یک دس��ت به تمام وقت ش��دن س��امانه 
مدیریت ریس��ک )نامک( باقی مانده است؛ اقدامی که براساس آن، 
زمان ثبت و ارس��ال سفارش های مش��تریان شرکت های کارگزاری 
از طریق این س��امانه به طور تمام وقت تحت پوشش قرار می گیرد. 
اجرای این طرح در چند مرحله اجرایی شد و حاال در روز سه شنبه 

آخرین مرحله آن عملی می شود.
در همی��ن زمین��ه، مجتب��ی ش��هبازی، مدیر معامالت ش��رکت 
کارگزاری بانک پاس��ارگاد با مثبت ارزیابی کردن این روند در گفت 
و گو با س��نا، تجرب��ه اجرای »نامک« را از دو زاویه بررس��ی کرد و 
گفت: از دید مشتریان، سهامداران و فعاالن بازار سرمایه، این طرح 
با اس��تقبال زیادی مواجه نش��د که به نظر می رسد، عادت نداشتن 
مش��تریان به روش جدید دلی��ل این اتفاق باش��د. در روش قبلی، 
س��هامداران ابتدا سهم مورد نظرش��ان را می خریدند و سپس وجه 
آن را پرداخت می کردند، این درحالی اس��ت که در روش جدید به 
شرط داشتن اعتبار و پرداخت هزینه می توانند سهم مورد نظرشان 
را خری��داری کنند؛ البته این تغییر عادت س��بب کندش��دن روند 

معامالت در برخی اوقات نیز شد.
ش��هبازی ادامه داد: بنابر تجرب��ه قبلی، چنین مقاومتی در حذف 
»ددد« نیز وجود داش��ت که البته بعد از مدت��ی و به مرور، فعاالن 
بازار به اجرای این روش عادت کردند. بر این اساس، انتظار می رود 
سهامداران به اجرای سامانه نامک نیز عادت کنند، زیرا از این طریق 
ریس��ک معامالت سهامدار، ریسک کارگزاران و ریسک بازار کاهش 
می یابد. وی اجرای طرح نامک را از دید کارگزاران نیز بررس��ی کرد 
و افزود: این روش به کاهش ریس��ک کارگزاران کمک زیادی کرد، 
زیرا مش��تری موظف است ابتدا مانده خود را بستانکار کند یا اینکه 

به اندازه حد اعتباری خود خرید کند.
ای��ن کارش��ناس بازار س��رمایه تصریح ک��رد: در س��امانه نامک، 
کارگزاران می  توانند برای مشتریانی که اعتبار باالیی دارند، سیستم 
معامالت را باز بگذارند تا آن مش��تری به راحتی بتواند خرید انجام 
دهد و س��پس هزین��ه آن را بپردازد. این موض��وع، درواقع خدمتی 
اس��ت که کارگزاری می تواند به تش��خیص خودش برای مشتریان 

معتبرش و به مسئولیت خودش )با قبول ریسک آن( انجام دهد.
وی درخص��وص دیگ��ر مزایای اجرایی ش��دن ط��رح نامک اظهار 
داش��ت: وجه مثب��ت دیگر اج��رای س��امانه نامک، این اس��ت که 
س��هامداران و فعاالن بازار س��رمایه )حقیقی ی��ا حقوقی( باید دقت 
بیش��تری در معام��الت و عملکرد مالی خود داش��ته باش��ند؛ زیرا 
دقیقا مانند سیس��تم بانکی در حالت پرداخ��ت نکردن وجوه خود، 
اعتبارش��ان نزد کارگزاری کاسته ش��ده و به این ترتیب نمی توانند 
از آپش��ن ها و مزایای مشتریان معتبر استفاده کنند. این موضوع در 
مجموع سبب تغییرات خوبی در آینده بازار سرمایه کشور می شود.

مدی��ر معامالت کارگ��زاری بانک پاس��ارگاد در رابطه با تجربیات 
جهانی در این زمینه گفت: در بازارهای بین المللی پیش��رفته، پیش 
از این اعتبارسنجی برای مشتریان انجام می شود. در این راستا، اگر 
شرکت های حقیقی و حقوقی همچنین کلیه مشتریان اعتبارسنجی 
شوند، ما هم به سمت بازارهای پیشرفته حرکت سریع تری خواهیم 
داشت. وی در ادامه تاکید کرد: اجرای سامانه نامک موجب کم شدن 
اختالفات میان س��هامداران و کارگزاران می شود، این شرایط سبب 
می ش��ود تا بازار س��رمایه با کاهش ریس��ک رو به رو شود. در این 
ش��رایط مشتریان خوش حس��اب به معامالت بیش��تر تشویق و در 

مقابل مشتریان بدحساب جریمه می  شوند.
ش��هبازی در پای��ان گفت: در نظر داش��ته باش��ید که همیش��ه 
محدودیت، آورده خوبی نخواهد داشت، بنابراین سیاست گذار کالن 
و س��ازمان بورس به عنوان نهاد ناظر باید در عین حال باید به رفع 

محدودیت ها هم بپردازند.

نماگربازارسهام

شاخص بورس تهران در روز یکشنبه ۲هزار و 9۷۲ واحد رشد داشت و در نهایت 
به رقم ۲۵3 هزار و ۵۷۷ واحد رس��ید. در دومین روز هفته 3۰۶ س��هم در بورس و 
فرابورس ایران با رشد قیمت و ۲۱۲ سهم با کاهش قیمت روبه رو شدند، اما در عین 
حال، شاخص بازار یک بار دیگر توانست رکوردشکنی کند، به طوری که نماگر اصلی 

بورس به نیمه تراز ۲۵3هزار واحدی رسید.
به گزارش ایس��نا، ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 
۲9۷۲ واحد رش��د کرد و به رقم ۲۵3 هزار و ۵۷۷ واحدی رسید. به این ترتیب بار 
دیگر فعاالن بازار س��رمایه ایران ش��اهد ثبت رکوردی جدید در بورس اوراق بهادار 
تهران بودند. ش��اخص کل هم وزن نیز با ۴۲۵ واحد افزایش تا عدد ۶۲ هزار و 3۰۴ 
واحدی باال رفت و شاخص آزاد شناور نیز با ۲۸۱9 واحد افزایش به رقم ۲۵3 هزار 
و ۲۲۷ واحدی را تجربه کرد. ش��اخص بازار اول و دوم نیز هر کدام ۲۰3۶ و ۶۵9۴ 

واحد رشد کردند.
گ��روه مبنا، معدنی و صنعتی چادرملو و پتروش��یمی پ��ارس هر کدام به ترتیب 
۲۴۱، ۲3۵ و ۲۰۶ واحد تأثیر مثبت روی نوسانات شاخص داشتند. در طرف مقابل 
سرمایه گذاری ایران، ایران خودرو و سایپا به ترتیب ۵۰، ۴9 و ۴۸ واحد تأثیر کاهنده 

بر شاخص های بازار گذاشتند.
کدام گروه ها دیروز صدرنشین شدند؟

به رغم رشد بیشتر سهم ها در بورس تهران، خودرویی ها در روز یکشنبه با کاهش 
قیمت رو به رو ش��دند و همان طور که گفته ش��د دو نماد تأثیرگذار ایران خودرو و 
سایپا در این گروه بر شاخص های بازار سرمایه تأثیر کاهنده داشتند. این گروه با ۸۷ 
میلیارد تومان ارزش بازار در رتبه دوم ارزش بازار بین گروه های مختلف قرار گرفت.

اما ش��یمیایی ها رتب��ه اول را به خود اختصاص دادند و ارزش معامالت ش��ان به 
۱۰۶ میلیارد تومان رسید و همچنین حجم معامالت این گروه تا رقم ۱۲3 میلیون 
س��هم باال رفت. در گروه محصوالت شیمیایی روند قیمت بیشتر سهم ها مثبت بود 
و پتروش��یمی نوری که روز ش��نبه برای اولین بار وارد بازار شد توانست با ۵درصد 
رش��د قیمت رو به رو شود. همچنین صف خرید با حجم بسیار باالیی در این نماد 

قابل مشاهده بود.
همچنین گروه سرمایه گذاری ها توانست به جمع گروه های با ارزش باالی بورس 
بپیوندند و ارزش معامالت شان به بیش از ۶۵ میلیارد تومان برسد؛ هرچند که ارزش 

کل معامالت به زیر هزار میلیارد تومان رسید.

در بورس تهران تعداد ۱9۰ نماد با رش��د قیمت مواجه شدند و تعداد ۱3۵ نماد 
افت قیمت را تجربه کردند. همچنی��ن در فرابورس ایران تعداد نمادهای مثبت به 
۱۱۴ و تعداد نمادهای منفی به ۷۷ نماد رس��ید. بر این اساس، ارزش کل معامالت 
بورس تهران به زیر هزار میلیارد تومان و تقریباً به رقم 99۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان رسید. حجم کل معامالت نیز به بیش از 3میلیارد سهم و اوراق مالی دست 

یافت.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

ش��اخص فرابورس نیز در روز یکشنبه نزدیک به ۶۰ واحد رشد داشت و بر روی 
کان��ال 3هزار و 3۱۶ واح��د ثابت ماند. همچنین در این ب��ازار یک میلیارد و ۶3۶ 
میلیون برگه س��هم به ارزش بیش از ۸هزار و ۸ میلیارد ریال داد و ستد شد. حجم 

معامالت نیز عدد ۱.۶ میلیارد سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.
نماد س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، پتروشیمی 
مارون )مارون(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 
)میدکو( و پاالیش نفت شیراز )شراز( و سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب( بیشترین 
تأثیر مثبت را بر ش��اخص این بازار داشتند. در مقابل اعتباری ملل )وملل(، صنایع 
ماشین های اداری ایران )مادیرا( نفت پاسارگاد )پاسارگاد( و بیمه دی )ودی( مانع از 

رشد بیشتر این شاخص شدند.
عملکرد مثبت گروه بانکی ها در بورس

اما وضعیت گروه بانکی ها در بورس تهران نش��ان می دهد این گروه در چند ماه 
گذشته با مجموعه ای از اخبار خوب همراه بوده که این موضوع به مثبت شدن روند 

عملکرد سهام این گروه در بورس نیز منجر شد.
علی صادقین، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با ایرنا، با بیان این مطلب گفت: 
عواملی مانند کاهش نرخ بهره، ماه شمارکردن سود بانکی و نیز افزایش تسعیر نرخ 
ارز برای بانک ها چشم انداز مثبتی را در سال 9۸ برای گروه بانکی ها نسبت به چند 
سال گذشته ایجاد کرده است و با توجه به ظرفیتی که برای رشد وجود دارد می توان 

به این گروه در بازار سرمایه خوش بین بود. 
او به علت رشد شاخص بورس در روز یکشنبه اشاره کرد و ادامه داد: رشدی که در 
این روز در بازار سرمایه شاهد هستیم ناشی از وضعیت بنیادی و گروه های جامانده از 

رشد در بازار هستند که اقبال و تقاضا برای آنها بیشتر شده است.
صادقین با بیان اینکه بازار س��رمایه در حال جداشدن از مسیر چند ماه گذشته 

اس��ت، گفت: رش��د بازار سرمایه با ش��یب مالیم ادامه دار خواهد بود و نقدینگی به 
س��مت سهم های بنیادی و نیز س��هم هایی که از رشد چند ماه گذشته جا مانده اند 

خواهد رفت.
این کارشناس بازار سرمایه به دالیل افت معامالت گروه فلزات در بورس اشاره و 
بیان کرد: بخش قابل توجهی از این موضوع مربوط به کنترل انتظارات تورمی است 

که این موضوع از طریق بازار ارز ایجاد شد.
وی با تاکید بر ثبات نرخ ارز در بازار افزود: از طریق بازار ارز می توان شاخص های 
مربوط به تورم کل اقتصاد کشور را درک کرد که اکنون تا حدودی در حال کنترل 

و رو به کاهش است.
صادقین معتقد اس��ت: هم اکنون انتظارات تورمی و تورم واقعی که س��بب ایجاد 

عطش تقاضا در بازار شده بود، فروکش کرده است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه به وضعیت متغیر اقتصاد کالن تاکید کرد و گفت: 
تا حدودی ش��اهد رکود در معادله تولید ناخالص هس��تیم؛ براساس آمار ارائه شده 
رشد اقتصادی در کشور منفی است که به نظر می رسد امسال این موضوع تشدید 
و قدرت خرید و تقاضا در حوزه مصرفی و زیرساختی غبار رکود را در چهره اقتصاد 

کشور ایجاد کند.
به گفته وی، رکود در کنار انتظارات تورمی مهمترین عامل برای کاهش تقاضا در 
بازار کامودیتی ها به ویژه در حوزه فوالد و فلزات رنگی محسوب می شود؛ همچنین 

عدم پیش بینی نرخ ارز باعث افت تقاضای محصوالت در بورس شده است.
افت 40درصدی تولید خودرو در ایران

صادقین س��پس در ادامه سخنانش به آخرین وضعیت معامالت حوزه خودرو در 
بورس اشاره کرد و گفت: اکنون در این بازار تقاضا بیش از عرضه است که با کنترل 

نرخ ارز و کاهش آن در انتظار افت قابل مالحظه قیمت خودرو در بازار هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در دوران تحریم تولید خودرو در ایران تا بیش 
از ۴۰درصد افت داش��ت که این موضوع ناش��ی از کاهش واردات مواد واسطه ای و 

تجهیزات سرمایه ای بود.
ب��ه گفت��ه وی، انتظار م��ی رود با کنترل ت��ورم و نرخ ارز ش��اهد کاهش قیمت 
خودروهای تولیدش��ده در بازار باش��یم. بر این اساس، پیش بینی می شود که تقاضا 
در حوزه کامودیتی ها مانند پتروش��یمی، فوالدی و کانی ها به علت رکود و کنترل 

نرخ ارز کاهش یابد.

شاخص بورس به ارتفاع 25۳ هزار واحد صعود کرد

عملکرد مثبت بانکی ها در بورس تهران
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چرا از کیفیت نان کم می شود؟ 
از گالیه کشاورزان تا صحبت های کارشناسان برای ارتقای کیفیت نان

نان در کشور جایگاه ویژه و باارزشی دارد که از این رو دولت و دستگاه های 
مرتبط باید نظارت دقیق تر و جدی تری بر روی کیفیت این محصول داشته 
باش��ند. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، ایران یک��ی از پرمصرف ترین 
کش��ورها در زمینه مصرف نان محس��وب می ش��ود که غ��ذای اصلی مردم 
کشورمان را تشکیل می دهد. نان را می توان یک وعده غذایی کامل دانست 
که قوت غالب مردم به ش��مار می رود و بیش از ۸۰درصد کالری، ۶۰درصد 
انرژی، ۵۰درصد ویتامین و ۴۰درص��د پروتئین مورد نیاز بدن تمامی افراد 
جامعه با مصرف آن تأمین می ش��ود که از ای��ن رو جایگاه ویژه ای در میان 
مردم دارد که این موضوع س��بب می شود کیفیت این محصول در کشور به 
ط��ور جد با نظارت هم��راه بوده و دولت و دس��تگاه های مرتبط نیز باید در 

تولید نان باکیفیت توجه الزم را داشته باشند.
ام��ا با توجه به ای��ن موضوع، متاس��فانه کیفیت نان در ایران نس��بت به  
سال های گذشته مسیر نزولی را در پیش گرفته که دلیل این امر را می توان 
به زنجبره تولید یعنی گندم، آرد و پخت آن مرتبط دانس��ت و نمی توان این 

مشکل را بر گردن یک صنف انداخت و آنها را مورد بازخواست قرار داد.
بهترین فاکتور برای کیفیت نان، آموزش کارگران نانوایی است

حس��ن حن��ان، قائم مقام ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درخصوص کیفیت نان گف��ت: گندم، آرد و نان 
یک زنجیره بهم پیوسته است که اگر در هر مرحله رعایت استاندارد نادیده 
گرفته ش��ود، محصول نهایی آس��یب دیده و در نتیجه از کیفیت آن کاسته 
می ش��ود. وی با بیان اینکه س��اختار کش��ت گندم باید اصالح شود، افزود: 
حدود ۴۰درصد گندم کش��ور از کیفیت خوب، ۴۰درصد از کیفیت متوسط 
و ۲۰درص��د از کیفیت ضعیف برخوردار اس��ت که ای��ن موضوع بر کیفیت 
آرد تاثیر بس��زایی دارد. قائم مقام شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: 
نگه��داری آرد در خب��ازی یک��ی از عوامل اصلی برای کیفیت نان اس��ت و 
نانوایان باید به این فاکتور اهمیت بدهند تا خروجی محصول که همان نان 
است با کیفیت باشد. حنان ادامه داد: از این رو بهترین فاکتور برای افزایش 
کیفیت نان آموزش کارگران نانوایی اس��ت، چراکه عمل آوری و تهیه خمیر 
و حتی آب مورد استفاده برای تولید نان بسیار مهم بوده و حدود ۸۰درصد 

کیفیت نان را تشکیل می دهد.
محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نان های فانتزی)حجیم و نیمه حجیم(، 
در گف��ت وگو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره اف��ت کیفیت نان افزود: 

باتوجه به گرمای هوا، افت کیفیت آرد در تابستان امری طبیعی است.
وی در ادام��ه از راهکار ه��ای موجود برای باالبردن کیفی��ت نان خبرداد 
و اظهار داش��ت: دولت با اختالط گندم های کیفی اس��تان های خوزس��تان، 
گلس��تان و فارس با گندم های کیفیت پایی��ن می توانند از افت کیفیت آرد 
ن��ان، جلوگیری کنند و در غیر این صورت بدیهی اس��ت که کیفیت نان در 
فصل تابس��تان به س��بب ضعیف بودن آرد کاهش یابد. کرم��ی با تاکید بر 
اینکه آهنگ واردات گندم، باید تندتر ش��ود، افزود: این امر س��بب می شود 
ت��ا ن��ان باکیفیت تری در اختیار م��ردم قرار گیرد. رئی��س اتحادیه نان های 
فانتزی)حجی��م و نیمه حجیم( تصریح کرد: درس��ت اس��ت که ما در تولید 
گندم خودکفا هس��تیم، اما باید همگام با کشور های دیگر در جهت کیفیت 

گندم حرکت کنیم، بنابراین باید گندمی با کیفیت وارد کشور کنیم.

زیان 2 هزار میلیارد تومانی صنعت مرغداری
دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت صنعت مرغداری در س��ه 
ماهه ابتدای سال، حدود ۲ میلیارد تومان متضرر شده است. غالمعلی فارغی 
دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با بیان اینکه قیمت جوجه یکروزه با نرخ تمام ش��ده خود فاصله دارد، 
اظهار داشت: هر قطعه جوجه یکروزه با نرخ ۲ هزار و ۱۰۰ تا ۲ هزار و 3۰۰ 
تومان در بازار داد و ستد می شود، در حالی که قیمت تمام شده این محصول 
بدون احتس��اب س��ود حداقل ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است. وی قیمت واقعی 
ه��ر قطعه جوجه یک��روزه را 3 هزار و ۱۰۰ تا 3 ه��زار و ۲۰۰ تومان اعالم 
کرد و گفت: با بازش��دن صادرات و رفع محدودیت ها پیش بینی می شود که 
قیمت جوجه یکروزه ظرف یک تا دو هفته به نرخ واقعی خود برسد. فارغی 
با انتقاد از واردات گوش��ت مرغ افزود: با وجود انباشتگی گوشت مرغ ناشی 
از فقدان ذخیره س��ازی به موقع، اما مسئوالن دولتی به دنبال واردات گوشت 

مرغ هستند که این امر ضربه مهلکی به تولید وارد می کند.
دبی��ر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با بیان اینکه صنعت مرغداری 
در س��ه ماهه ابتدای سال رقمی حدود ۲ هزار میلیارد تومان متضرر شدند، 
بی��ان کرد: اگرچه از ابت��دای تیر، قیمت مرغ و جوجه یکروزه تا حدودی در 
بازار بهبود یافته اس��ت، اما همچنان مرغداران با مشکالت متعددی روبه رو 
هس��تند. وی درباره آخری��ن وضعیت تولید جوجه یکروزه گفت: براس��اس 
آم��ار در خرداد ۱۱۶ ت��ا ۱۱۷میلیون قطعه جوجه ریزی ش��د که در تیر ۵ 
تا ۶ میلیون قطعه به این رقم اضافه ش��ده اس��ت که با رفع محدودیت های 

صادراتی باید این میزان به بازار های هدف صادر شود.
فارغ��ی با تاکید بر اصالح قیمت مرغ در ب��ازار بیان کرد: با توجه به آنکه 
تولی��د مرغ جوابگوی مصرف داخل و بازار صادراتی اس��ت، از این رو انتظار 
می رود هرچه س��ریع تر محدودیت های صادراتی برداش��ته شود و مسئوالن 

توجه جدی به تولید داخل داشته باشند.

درباره »مافیای لوازم خانگی« افشاگری 
می کنیم

س��خنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی از احتمال بازگشت 
آنچ��ه او مافی��ای واردات لوازم خانگ��ی می خواند، خب��ر داد و گفت که در 
روزهای آینده اطالعات تکمیلی درباره این موضوع را به اطالع عموم خواهد 
رساند. محمدرضا غزنوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ممنوعیت واردات 
ل��وازم خانگی در یک س��ال اخیر، اظهار داش��ت: امروزه نش��انه هایی وجود 
دارد که به نظر می رس��د مافیای واردات بعد از چند س��الی که در پوش��ش 
تولیدکنن��ده واردات خ��ود را انجام می دادند، دوب��اره می خواهند به صورت 
رس��می فعالیت کنند. وی افزود: در س��ال های اخیر برخی واردکنندگان با 
اس��تفاده از خأل های قانونی و در قالب واردات قطعات، مواد اولیه و کاالهای 

نیمه منفصله؛ کاالی نهایی را به کشور وارد می کردند.
س��خنگوی انجمن صنف��ی تولیدکنندگان ل��وازم خانگی با بی��ان اینکه 
واردکنندگان حاضر نیس��تند بازار بزرگ لوازم خانگی را ترک کنند، تصریح 
ک��رد: علی رغم اینکه برندهای کره ای و یک برن��د اروپایی در اولین فرصت 
با اس��تفاده از تحریم ها کشور ما را ترک کردند، واردکنندگان به دنبال این 
هستند که واردات را آزاد کنند و کاالی نهایی را در بازار ایران عرضه کنند.

اخبـــار

پریچهر گفت با توجه به گس��ترش باغات زیتون پیش بینی می شود که 
امسال تولید زیتون به ۱۲۰ هزار تن در کشور برسد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، به نقل از  وزارت جهاد کشاورزی،  
رحمت اهلل پریچهر مجری طرح زیتون با بیان اینکه امس��ال تولید زیتون 
به ۱۲۰ هزار تن می رسد، اظهار داشت: براساس مطالعات انجام شده برای 
گس��ترش باغات زیتون ۶۰۰ هزار هکتار که اس��تعداد و پتانسیل الزم را 

دارند، شناسایی شده است.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه تا پایان برنامه شش��م  ۱۵ هزار هکتار س��طح 
زیرکش��ت افزایش می یابد، افزود: خوش��بختانه براساس برنامه پیشرفت 

داشته ایم.
پریچهر با بیان اینکه به دنبال اقتصادی کردن تولید هستیم، گفت: این 

عمل مستلزم افزایش عملکرد در واحد سطح است.
مجری طرح زیتون با اش��اره به اینکه در س��ال گذشته بیش از ۲ هزار 
هکتار توس��عه در باغات زیتون انجام ش��ده است، بیان کرد: خوشبختانه 

اس��تقبال باغداران خوب بوده و با توج��ه به قیمت روغن زیتون باغداران 
گرایش به افزایش عملکرد در واحد سطح باغات را دارند.

این مقام مس��ئول با بیان اینکه هدف اصلی طرح زیتون افزایش تولید 
روغن زیتون برای تامین بخش��ی از نیاز داخلی کش��ور اس��ت، ادامه داد: 
باغات قدیمی به صورت س��نتی وجود دارند که نداش��تن فاصله مناسب، 
موجود نبودن رقم خوب از مش��کالت این باغات در اس��تان های قزوین، 

زنجان و گیالن است.
پریچهر ب��ا تاکید بر اینکه ه��رس »بازجوان س��ازی«، تغذیه با عناصر 
پرمصرف و کم مصرف، تغییر ارقام با استفاده از پیوند و سرشاخه کاری از 
برنامه های در دس��ت اقدام است، افزود: همچنین تغییر روش های آبیاری 
به سیستم های نوین، مدیریت کف باغ و دفع علف های هرز، توسعه باغات 
جدید با اس��تفاده از ارقام خارج��ی و ایرانی با عملکرد باال و درصد باالی 
روغن، تامین اعتبار یارانه نهال برای توس��عه باغ های جدید و یارانه برای 
تجهیز س��امانه های آبیاری تحت فشار از جمله برنامه های در دست اقدام 

است و برای هر استان سهمیه در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه این تغییرات در نهایت منجر به بهبود معیشت باغدار 
خواهد شد، افزود: از سال ۱3۷۲ برنامه ملی توسعه کشت و پرورش زیتون 
در کش��ور آغاز شده و در این سال سطح زیر کشت ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار 

بوده که امروز به بیش از 9۲ هزار هکتار رسیده است.
مجری طرح زیتون با بیان اینکه در سال ۷۲ تنها در سه استان قزوین 
زنجان و گیالن این محصول کش��ت می شده است، گفت: در حال حاضر 

در ۲۶ استان کشور این محصول کشت می شود.
پریچهر درخصوص میزان واردات این محصول  گفت: واردات کنس��رو 
زیتون به کشور وجود ندارد، البته در روغن زیتون در حدود  دوسوم نیاز 

کشور در داخل تولید و مابقی آن به صورت واردات است.
مج��ری طرح زیتون در پایان درخصوص وضعیت فرآوری این محصول 
تصریح کرد: در حال حاضر ۴۲ کارخانه تولید روغن زیتون با ظرفیت بیش 

از 9۱ هزار تن در کشور فعال است.

تولید زیتون به 120 هزار تن می رسد

 دو سوم روغن زیتون موردنیاز وارداتی است

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرگانی با بیان اینکه 
ص��ادرات قب��اًل یک گزینه انتخاب��ی بود اما در حال حاض��ر یک گزینه 
اجباری اس��ت، اظهار داش��ت باید از دوران تحریم بهترین اس��تفاده را 
کنیم، بحث محدودش��دن واردات برخی کاالها نباید باعث کند ش��دن 

چرخ تولید شود.
به گزارش ایسنا، حسین مدرس خیابانی صبح روز گذشته در همایش 
تجلی��ل از صنعتگران و معدن��کاران برتر هرمزگان گفت: خوش��بختانه 
دشمن تاکنون موفق نشده در این جنگ تمام عیار اقتصادی موفق شود.
وی ب��ا بیان اینکه باور به جنگ اقتصادی باعث ش��ده ما ش��یوه ها و 
روش های خود را منطبق با شرایط امروز کنیم، تصریح کرد: ما می دانیم 

تولید و تولیدکننده مسائل و مشکالت زیادی پیش رو دارند.
خیابانی اضافه کرد: علی رغم تمام شرایط تحریم و توطئه دشمنان ما 

باید بتوانیم از این شرایط نهایت استفاده را داشته باشیم.
این مقام مس��ئول خاطرنش��ان کرد: امسال س��ال رونق تولید است، 

نهضتی ش��کل گرفته به عنوان نهضت س��اخت داخل، نمایش��گاهی در 
تهران در حال فعالیت است که محصوالت توانمند ساخت داخل را ارائه 
می کن��د و ای��ن موضوع می تواند در رونق تولید و افزایش اش��تغال زایی 

تأثیر بسزایی دارد.
وی ب��ا بیان اینک��ه صادرات قباًل یک گزینه انتخاب��ی بود اما در حال 
حاضر یک گزینه اجباری است، عنوان کرد: امروز شورای عالی صادرات 
تکلیف کرده که با ۱۵ کشور همسایه تجارت کنیم و باید سیاست نفوذ 
در بازار را در کشورها پیش ببریم. خیابانی ادامه داد: ممنوعیت واردات 
یک هزار و ۴۰۰ قلم کاال که مشابه داخلی آن در کشور موجود است از 

دیگر اقدامات این وزارتخانه در جهت رونق تولید است.
وی خاطرنش��ان کرد: در تالش هستیم س��تادی مشابه ستاد تنظیم 
بازار در ش��ورای عالی صادرات برای بازار صادراتی کش��ور ایجاد کنیم و 

هر هفته موضوعات در این خصوص را بررسی کنیم.
قائم مق��ام وزیر صنعت معدن و تجارت در حوزه بازرگانی با اش��اره به 

اینکه ۸۰۰۰ شرکت صادراتی در سامانه توسعه تجارت در سال گذشته 
ثبت ش��ده اس��ت، اضافه کرد: تنوع صادراتی برای ان��واع محصوالت ما 

وجود دارد.
وی اظهار داش��ت: آمار صادرات س��ال گذشته در هرمزگان ۶۵درصد 
رشد داشته اس��ت که این نشان دهنده جهش مناسب در جهت گرفتن 
بازارهای جهانی اس��ت. این مقام مس��ئول با تأکید بر اینکه ۵۵درصد از 
صادرات قیر کشور مربوط به هرمزگان است که آمار خوبی هم در دنیا و 
هم در کشور را در اختیار دارد، ادامه داد: توسعه  صادرات را در راستای 

تنظیم بازار می بینیم و این دو در کنار هم دیده می شوند.
خیابانی در پایان با بیان اینکه باید از دوران تحریم بهترین استفاده را 
کنیم و بحث محدود ش��دن واردات برخی کاالها نباید باعث کند شدن 
چرخ تولید شود، گفت: همه مجموعه های حوزه بازرگانی وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت در قالب ی��ک قائم مقام در ح��ال فعالیت و هماهنگی 

هستند.

رئیس اتحادیه بارفروش��ان میدان مرکزی میوه و تره بار گفت عرضه 
انبوه س��یب زمینی در اواس��ط مرداد از همدان، کرمانشاه، عجب شیر و 

اردبیل منجر به شکسته  شدن قیمت محصول در بازار خواهد شد.
حس��ن صابری در گفت و گو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، از کاهش 
چشمگیر نرخ س��یب زمینی در هفته های آینده خبر داد و گفت: عرضه 
انبوه س��یب زمینی در اواس��ط مرداد از همدان، کرمانشاه، عجب شیر و 

اردبیل منجر به شکسته  شدن قیمت محصول در بازار خواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه نرخ سیب زمینی تا اواسط مرداد تغییر محسوسی 
نخواهد داشت، افزود: اگرچه بخشی از سیب زمینی اصفهان وارد بازار شده 

اس��ت، اما تا زمانی که عرضه س��یب زمینی به انبوه نرسد، قیمت در همین 
حد باق��ی خواهد ماند. صابری درباره اینکه آیا وض��ع عوارض صادراتی بر 
صادرات س��یب زمینی، تغییری بر قیمت محصول ایجاد خواهد کرد، بیان 
کرد: این مساله نمی تواند بر قیمت سیب زمینی در بازار تاثیرگذار باشد و به 
عبارت دیگر تا زمانی که اتفاقی در عرضه رخ ندهد، قیمت تغییری نخواهد 
داش��ت. رئیس اتحادیه بارفروش��ان قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی را در 
میدان مرکزی بارفروش��ان ۵ تا ۷ هزار تومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون 
جز سیب زمینی، بازار س��ایر محصوالت از شرایط متعادلی برخوردار است. 
وی با بیان اینکه ساالنه ۵ میلیون تن سیب  زمینی در کشور تولید می شود، 

افزود: با احتس��اب تولید داخل، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن س��یب زمینی 
مازاد داریم که بخش��ی از این میزان با کس��ر میزان صنایع تبدیلی و بذر 
مصرفی باید به بازار های هدف صادر ش��ود. صابری در پایان کاهش تولید 
و س��طح زیر کشت  س��یب زمینی را یکی دیگر از دالیل افزایش قیمت در 
بازار اعالم کرد و گفت: اگرچه آمار دقیقی از میزان تولید، سطح زیر کشت 
و س��رانه مصرف نداریم، اما در برخی س��ال ها تولید محصول به قدری باال 
می رود که برداشت آن برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد و در مقابل یک 
س��الی به حدی تولید کاهش می یابد که مصرف کنندگان به سبب کمبود 

عرضه مجبورند، با قیمت های باال اقدام به خرید محصول کنند.

محدودشدن واردات نباید باعث کندشدن چرخ تولید شود

قیمت سیب زمینی در هفته های آتی شکسته می شود

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

طرحی بی سامان برای سامان بخشی 
موتورسیکلت ها در تهران

اجرای طرح ساماندهی محل توقف موتورسیکلت ها در پایتخت 
آغاز شد. یک ماه از اجرای گذشت و به رغم هزینه َکرد شهرداری 
در ای��ن زمین��ه ،  ادامه طرح منوط به نتیجه جلس��ه هم اندیش��ی 

مسئوالن شهری شد.
ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری »عصر خ��ودرو«، »مح��ل توقف 
موتورس��یکلت ها س��اماندهی می ش��ود«؛ خبری که اواس��ط بهار 
امس��ال از س��وی ش��هرداری منطقه ۱۱ اعالم و از همان ابتدا با 

حواشی زیادی همراه شد.
براس��اس اجرای این طرح شهرداری تهران به صورت آزمایشی 
برخ��ی از معاب��ر از جمله »ب��رادران مظفر« را ب��رای ایجاد محل 
پارک موتورس��یکلت ها باریک و با میله گ��ذاری مرز معبر و محل 
پارک را مش��خص کرد. این موضوع قبل از موتورس��واران، صدای 
کس��به محل را درآورد؛ همه طومار نوشتند و برای اعتراض راهی 
ش��هرداری  منطقه شدند. کس��به معتقد بودند این موضوع، رفت 
و آمد مش��تریان آنها را با اختالل ایج��اد می کند و نه تنها نظمی 
ندارد بلکه بی نظمی را به همراه خواهد داشت و به حجم ترافیک 

و شلوغی نیز اضافه می کند.
اما علی اصغر طاهری، ش��هردار ناحیه یک منطقه ۱۱ تهران در 
گفت وگو با فارس جواب کس��به را داد و گفت: خیابان در مالکیت 
کس��به نیس��ت و ما محدودیتی برای آنها ایجاد نکرده ایم چرا که 
این مس��أله در نظم شهر مؤثر اس��ت و به نفع کسبه و شهروندان 

خواهد بود.
موتورس��واران دومین منتقدان اجرای ای��ن طرح بودند و اعالم 
کردند اجرای این طرح فقط برای کس��ب درآمد شهرداری است. 
البته ش��هرداری ابت��دای اجرای طرح گفته بود پول��ی برای ارائه 
جای پارک دریافت نمی کند ولی این وعده به دو هفته نکشید که 
برعکس ش��د و در ازای محل پارک برای زمان هایی متفاوت، وجه 
دریافت شد. دریافت وجهی که به صورت دستی و توسط پارکبان 
دریافت ش��د. پارکبانی که چند سالی می شود، شهرداری خبر از 

رفتنش داده است.
شهردار ناحیه یک منطقه ۱۱ تهران در ارتباط با گالیه مندی ها 
بیان داش��ت: ساماندهی پارک موتورسیکلت ها در دستور کار قرار 
گرفته و این موضوع در معاونت ترافیک منطقه تأیید ش��ده است.  
این مس��أله براساس یک س��ناریو در چندین نقطه از منطقه ۱۱ 
انجام ش��ده و بیشتر نیز خواهد ش��د به صورتی که جانمایی های 
مختلفی به این منظور اختصاص داده شده است که زیر پل حافظ 
و خیابان برادران مظفر از جمله مناطق پیش بینی ش��ده است که 

زیرساخت های الزم هم برای خیابان برادران مظفر فراهم است.
وی بیان داش��ت: با ایجاد محل پارک وی��ژه در خیابان برادران 
مظفر می توان گفت نخس��تین بار اس��ت که در معبر خیابان جای 

پارک برای موتورسیکلت ها اختصاص داده می شود.
ش��هردار ناحیه ی��ک منطقه ۱۱ تهران با اش��اره ب��ه اینکه در 
منطقه ۱۱ به دلیل وج��ود ترافیک، اجرای طرح ترافیک و مراکز 
خرید فراوان، کاربر موتورس��یکلت بس��یار زیاد است، خاطرنشان 
ک��رد: حدود ۲۷ نقط��ه در منطق��ه ۱۱ برای س��اماندهی توقف 
موتورس��یکلت ها در نظر گرفته ش��ده و در حال بررس��ی نواقص 
و ابعاد مختلف ای��ن طرح در نمونه پایلوت آن در خیابان برادران 

مظفر هستیم.

انتقاد از سخت گیری مراکز معاینه فنی برای 
خودروهای با تکنولوژی قدیمی

رئی��س اتحادیه تعمی��رکاران خودرو اعالم ک��رد در مراکز 
معاینه فنی س��خت گیری های ش��دیدی نس��بت به خودروها 
انجام می ش��ود این حجم از س��خت گیری ها در این ش��رایط 
منطقی نیس��ت و این موضوع باعث مراجع��ه مکرر خودروها 

برای بازبینی و تعمیر به تعمیرگاه ها می شود.
علیرضا نیک آیین در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، گفت: 
تکنولوژی طراحی و س��اخت خودروهایی ک��ه در ایران تولید 
می ش��ود به دهه ۷۰می��الدی بر می گردد، ولی دس��تگاه هایی 
که در س��تاد معاین��ه عملی��ات معاینه فنی انج��ام می دهند 
دس��تگاه هایی به روز هس��تند و این دو هیچ س��نخیتی با هم 

ندارد.
وی افزود: در مراکز معاینه فنی س��خت گیری های شدیدی 
نس��بت به خودروها انجام می شود این حجم از سخت گیری ها 
در این ش��رایط منطقی نیس��ت و این موض��وع باعث مراجعه 
مکرر خودروها برای بازبینی و تعمیر به تعمیرگاه ها می ش��ود. 
از جمله خودروهایی که بیش��ترین مراجعات به تعمیرگاه ها را 
دارند خودروهای دس��ته پایین تولید ش��رکت سایپایی مانند 

پراید است.
نیک آیین اظهار داش��ت: در این خودروها بیشتر قطعاتی که 
در ارتباط با سوخت رس��انی هس��تند مستهلک می شود بعد از 
آن سیس��تم تحریق و جلوبندی قطعاتی هستند که بیشتر از 
سایر قطعات مس��تهلک می شوند و تعمیر آنها در تعمیرگاه ها 

به کرات انجام می شود.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با بیان اینکه خودروهای 
وارداتی زمان معاینه فنی عمدتا نمره قبولی کس��ب می کنند، 
گفت: این خودروها، خودروهایی نیستند که مکرر به تعمیرگاه 
مراجع��ه کنند و خودروهای نس��ل جدی��د وارداتی خیلی کم 
ب��رای تعمی��رات مراجعه می کنند مگر در م��ورد لوازم و مواد 
مصرفی مثل لنت چرخ یا سرویس های روغن مراجعه می شود 
و در مواردی چون معیوب ش��دن سیس��تم سوخت رس��انی یا 

تعمیرات اساسی دیگر به ندرت انجام می شود.
وی تصری��ح ک��رد: در تامین لوازم یدکی ب��رای خودروها با 
درصد بومی سازی باال کارخانجات خودروسازی مثل پژو۴۰۵ 
و ۲۰۶ و پرای��د که عمدتا تولید قطعات آنها در داخل کش��ور 
و توس��ط کارخانجات داخلی صورت می گیرد مش��کلی وجود 
ن��دارد، اما در تامین قطعات و لوازم یدکی خودروهای وارداتی 
ی��ا خودروهای مونتاژ داخل مانند س��اندرو با مش��کل کمبود 

مواجه هستیم.

تامین نقدینگی و س��رمایه در گردش همواره یکی از مش��کالت اصلی 
خودروسازان بوده است، این در حالی است که آنها برای رفع این مشکل به 

دریافت تسهیالت از بانک ها روی آورده اند. 
به گزارش پدال نیوز، اما با توجه به س��ودهای سنگینی که خودروسازان 
بای��د بپردازن��د، آنها همواره در بازپرداخت تس��هیالت دریافتی با مش��کل 
روبه رو هس��تند.   حال در چنین ش��رایطی احمد نعمت بخش، دبیر انجمن 
خودروس��ازان با اشاره به راهکار یکی از مدیران اسبق و فقید بانک مرکزی 
در مورد نحوه بازپرداخت تسهیالت ارزی بخش تولید عنوان کرد: »در زمان 
مرحوم دکتر محسن نوربخش، مدیرعامل وقت بانک مرکزی در دولت هشتم 
مقرر ش��د تا بازپرداخت وام ه��ای ارزی با هر نوع تغییرات قیمت دالر صرفا 
با ۱۰درصد تفاوت با مبلغ تس��هیالت بازپرداخت ش��ود. بنابراین، پیشنهاد 
می شود امروز نیز سیاس��ت گذاران اقتصادی از تجربه های گذشته استفاده 
ک��رده و در بازپرداخت تس��هیالت ارزی، به هر می��زان قیمت دالر افزایش 
یافت، تنها براساس ۱۰درصد افزایش این رقم را محاسبه و دریافت کنند.« 

  داخلی سازی، زمان بر است 
 نعمت بخش با اشاره به روند صعودی بدهی خودروسازان به قطعه سازان 
و افزایش مش��کالت تولید و تامین قطعات، گفت: »باید هرچه س��ریع تر 
تس��هیالت ارزی مصوب دولت پرداخت شود تا کس��ری قطعات تامین و 
قطع��ات های تک که تاکنون س��اخت داخل نش��ده اس��ت، وارد ش��وند. 

خوش��بختانه وزارت دفاع و شرکت های دانش بنیان برای داخلی سازی این 
قطعات به کمک آمده اند، اما مسلما تولید انبوه این قطعات زمان بر خواهد 

بود.« 
وی با اش��اره به هم و غم خودروس��ازان در تکمی��ل خودروهای ناقص، 
اقدامات انجمن خودروس��ازان ایران در این زمینه را برشمرد و اعالم کرد: 
»انجمن خودروسازان همواره در جلسات مختلف بر این مساله تاکید داشته 
که مالک تولید خودروهای ناقص اقدام اصولی و درس��تی نیست، بنابراین 
وزارت صمت پس از چند ماه فش��ار به خودروسازان برای افزایش تولید با 
تغییر سیاست تولید به دو خودروساز بزرگ کشور تکلیف کرد که از این به 
بعد تنها آمار خودروها به صورت تجاری اهمیت دارد و باید هرچه سریع تر 

خودروها تکمیل و به بازار عرضه شوند.« 
نعمت بخش با اش��اره به تبعات منفی ناشی از افزایش خودروهای ناقص 
در کف کارخانجات خودروس��ازی تاکید ک��رد: »توقف خودروهای ناقص 
در پارکینگ خودروس��ازان ع��الوه بر تحمیل هزینه، احتمال افت کیفیت 
و آسیب به خودروها را در درازمدت به همراه دارد. از این رو، اقدام وزارت 
صمت در تغییر روش و سیاست وزارت صنعت در تکمیل خودروهای ناقص 

زمانی درست خواهد بود که مساله تامین مالی خودروسازان حل شود.« 
 وی این سیاست تکمیل خودروهای ناقص را ناکافی خواند و هشدار داد: 
»سیاست جدید وزارت صنعت سیاس��تی درست اما ناقص است و انتظار 

می رود پیش از هرگونه اقدام ابتدا کمک زیان خودروسازان پرداخت شود و 
در صورت عدم توان دولت در پرداخت کمک زیان، مصوبه ستاد اقتصادی 
سران قوا مبنی بر پرداخت تسهیالت ارزی ۷هزار میلیارد تومانی با محاسبه 

نرخ معقول بازپرداخت به خودروسازان اجرایی شود.« 
 دولت براساس قانون کمک زیان بپردازد 

 دبیر انجمن خودروس��ازان ایران همچنین به زیان ناشی از تصمیمات 
دس��توری وزارت صنعت درخصوص قیمت خودروهای تحویلی در س��ال 
گذشته اشاره و عنوان کرد: »براساس دستور قیمتی وزارت صنعت در سال 
گذشته تمامی خودروها با موعد تحویِل تا دی ماه باید با قیمت قبلی ارائه 
ش��وند. از این رو، هر یک از دو ش��رکت بزرگ ایران خودرو و سایپا حدود 
۸هزار میلی��ارد تومان زیان کردند و معادل همی��ن رقم - حدود ۱۶هزار 

میلیارد تومان - هم به قطعه سازان بدهکار شدند.« 
 وی اضاف��ه ک��رد: »این زیان در حالی به این دو ش��رکت خودروس��از 
تحمیل می ش��ود که قانون گذار مطابق اصل ۱۰۱ برنامه پنجم توس��عه و 
ماده 9۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت تکلیف کرده است در صورتی که 
قیمت کاالیی کمتر از نرخ واقعی تعیین شود، باید به شرکت ها کمک زیان 
پرداخت شود، بنابراین براساس این مواد قانونی و تاکید قانون گذار، دولت 
باید حدود ۱۶هزار میلیارد تومانی را که به دو شرکت خودروساز زیان وارد 

شده در بودجه دیده و به خودروسازان پرداخت کند.« 

آیا مشکالت جاده مخصوصی ها کاهش می یابد؟

 آیا واردکنندگان خودرو در انتظار مصوبه دیگری از سوی هیات دولت باشند؟
یکش��نبه گذشته در ش��رایطی مهلت ترخیص خودروهای دپویی در گمرکات 
و مناط��ق وی��ژه اقتصادی به پایان رس��ید که به دلیل موان��ع بانکی و همچنین 
دس��ت انداز سازمان ملی اس��تاندارد از ۱3 هزار خودرو تنها ۵هزار خودرو امکان 

ترخیص یافتند.
ب��ه گزارش پدال نیوز، در س��ال 9۷ همراه با توقف واردات خودرو به کش��ور، 
بالغ بر ۱3 هزار دس��تگاه خودروی واردات��ی در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی 
باقی ماند. این در ش��رایطی اس��ت که ۱۶ دی ماه هیات دولت مصوبه ای مبنی بر 
فراهم ش��دن امکان خروج این تعداد خ��ودروی مانده در گمرک را صادر کرد. با 
وجود این مصوبه که با نگاه گره گش��ایی از مش��کل مش��تریان و ایفای تعهدات 
واردکنن��دگان خودرو تصویب ش��د؛ به دلی��ل ناهماهنگی می��ان متولیان صدور 
مجوز ترخیص، تنها هزار دس��تگاه خودرو از ناحیه این مصوبه از گمرکات خارج 
ش��د. به این ترتی��ب دولت در مصوبه ای دیگر ام��کان ترخیص برای خودروهای 
دپویی از گمرکات کشور و مناطق ویژه اقتصادی را به مدت دو ماه دیگر تمدید 
ک��رد. حال خبر می رس��د که به دلیل ناهماهنگی در سیس��تم بانکی و همچنین 
دس��ت اندازهایی که سازمان ملی استاندارد برای خروج خودروهای دپویی ایجاد 
ک��رده، رون��د ترخیص کند پیش  رفت��ه و در نهایت اینکه تنه��ا ۵هزار خودرو از 

گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی امکان خروج پیدا کرده اند. 
 به این ترتیب مش��خص نیست که باقی خودروهای در گمرک مانده که پیش 
از توقف واردات به طور قانونی وارد کش��ور ش��ده اند چه سرنوشتی پیدا خواهند 
ک��رد؟ آیا دولت مهل��ت دیگری برای ترخی��ص در نظر خواهد گرف��ت یا اینکه 
خودروهای یادش��ده نیز به سرنوشت وارداتی های غیرقانونی که در بالتکلیفی به 
سر می برند دچار خواهند شد. در هر صورت آنچه مشخص است دولت با آگاهی 
از موانع ترخیص این خودروها، مهلت چهار و ش��ش ماهه برای خروج وارداتی ها 
از گمرکات کش��ور در نظر گرفت این در شرایطی است که عدم ترخیص تمامی 
خودروها با وجود این موانع از سوی بسیاری از وارد کنندگان قابل پیش بینی بود. 
به گفته بس��یاری از دست اندرکاران محصوالت وارداتی آنچه بیش از همه سبب 
ش��د تا روند ترخی��ص این خودروها با توجه به تمدی��د مهلت دو ماهه ترخیص 
آنه��ا از گمرک، مطابق پیش بینی های صورت گرفت��ه پیش نرود، عدم هماهنگی 
سیس��تم بانکی و همچنین دست اندازهایی اس��ت که سازمان استاندارد در روند 
ترخی��ص این خودروها به وج��ود آورد. با توجه به تمدی��د مصوبه هیات دولت و 
اینکه س��ازوکار ترخیص این خودروها نیز در مهلت چهار ماهه مش��خص ش��ده 
ب��ود، وارد کنندگان امیدوار بودند در ارتباط با نحوه اخذ مجوزها و روند ترخیص 
محصوالت ش��ان در مهلت دوباره هیات دولت، بتوانند به سرعت خودروهای خود 

را از گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی ترخیص کنند، حال آنکه چالش های جدید 
مانع از تحقق خروج تمامی خودروها شد. 

 یکی از چالش های اساسی که واردکنندگان طی شش ماه گذشته با آن مواجه 
بودند و تاکنون نیز در این ارتباط تعیین تکلیفی صورت نگرفته اس��ت، مس��اله 
دریافت مابه التفاوت نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با نرخ حواله س��امانه س��نا و 
همچنین هزینه های مربوط با روند ترخیص اس��ت. با توجه به مجوز داده ش��ده، 
شرکت های وارد کننده مجاز بودند این مبالغ را از مشتریان خود اخذ کنند، البته 

پیش از دریافت باید لیست هزینه ها را به تایید سازمان حمایت می رساندند.
 به دلیل بالتکلیف گذاش��تن واردکنندگان از سوی سازمان حمایت در ارتباط 
با تعیی��ن قطعی هزین��ه ورود خودروها، ش��رکت های واردکنن��ده قراردادهای 
الحاقی با مش��تریان خود به امضا رس��اندند و در چارچوب این قراردادها مبالغی 
را به ص��ورت علی الحس��اب از آنها دریاف��ت کردند. با توجه ب��ه دریافت هزینه ها 
به صورت علی الحس��اب از مش��تریان و تامین مالی برای ترخیص این خودروها، 
با اتمام مهلت هیات دولت باز هم مش��تریان و وارد کنندگان بالتکلیف مانده اند. 
حال مشخص نیس��ت که هزینه دریافت شده از سوی مشتریان و همچنین باقی 
خودروه��ای مانده در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی چه تکلیفی پیدا خواهند 

کرد. آیا باید در انتظار مصوبه دیگری از سوی هیات دولت باشند؟ 

س��رانجام چند روز پی��ش ایران خودرو هم به جمع تولیدکنندگانی پیوس��ت 
ک��ه ط��رح جایگزینی محصوالت پیش فروش ش��ده را به مش��تریان ارائه کردند. 
زیرا س��اکنین کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص هم مثل دیگر تولیدکنندگان، س��ایه 
تحریم ها بر س��رش س��نگینی می کند و ب��ه همین دلیل ام��کان تامین قطعات 
بعضی از خودروهای پیش فروش شده را ندارد. با این شرایط دو خودروساز بزرگ 
کش��ور همه توان خود را به کار گرفتند و هرچه داش��تند روی دایره ریختند تا 
مش��تریان را راضی کنن��د. اگر نگاهی به طرح های تبدیل دو خودروس��از بزرگ 

کشور بیندازید، نکات جالب توجه ای را خواهید یافت. 
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصرخ��ودرو«، در طرح تبدی��ل محصوالت ایران 
خ��ودرو، مش��تریانی که خودروی تندر پ��الس )رنو( با گیربک��س معمولی ثبت 
ن��ام کردند، می توانند به جای این خودرو یک دس��تگاه دن��ا به صورت ۲۰ روزه 
تحویل بگیرند. این در ش��رایطی اس��ت که مشتریان سود مشارکت و نیز جریمه 
تاخی��ر دریافت می کنند. ایران خودرو دنا جایگزی��ن را نیز با قیمت ۶۶ میلیون 

تومان که قیمت سال گذشته است تحویل می دهد. بخش عمده ای از خریدران 
مصرف کننده واقعی نیستند پس بهتر است برای تکمیل شدن این مطلب نگاهی 
ب��ه قیمت دنا در ب��ازار نیز بیندازیم. این خودرو امروز در حاش��یه بازار با قیمت 
تقریب��ی ۱۱۵ میلیون تومان به فروش می رس��د. با این حس��اب مش��تریان دنا 
حدود ۴9 میلیون تومان س��ود می کنند. سایپا نیز در طرحی مشابه اما با سبدی 
متفاوت، همین روند را در پیش گرفته اس��ت. زیرا در طرح تبدیل س��ایپا برای 
خودرویی چون برلیانس کراس، 3 خودرو پیش بینی ش��ده است که محصوالتی 
چون تیبا، س��اینا، کوئیک، س��ایپا ۱3۱ و ۱۵۱ در آن قرار دارد. این محصوالت 
نیز با قیمت تیرماه س��ال گذش��ته به مشتریان تحویل می ش��وند. یعنی درست 
قیمت یک سال قبل. برای مثال تیبا در تیرماه سال گذشته با قیمت حدود ۲۵ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته ش��ده است و سایپا در قالب طرح تبدیل این 
خودرو را با همین قیمت به مشتریان تحویل می دهد. در حالی که امروز تیبا در 
حاشیه بازار برچسب قیمت حدود ۵3میلیون تومان را دارد. ساینا نیز که در سال 

گذش��ت در همین مقطع با قیمت حدود 3۱ میلیون تومان از سوی سایپا عرضه 
می شد، حاال در بازار قیمت حدود ۵9 میلیونی را تجربه می کند. شرکت کنندگان 
در ط��رح تبدیل محصوالت س��ایپا می توانند این خودرو را نی��ز با قیمت تیرماه 
س��ال قبل یعنی حدود 3۱ میلیون تومان، در سبد خرید )جایگزینی( خود قرار 
بدهند. این در ش��رایطی است که هر دو خودروساز بزرگ کشور، سود مشارکت 
و جریم��ه تاخی��ر در تحویل خودرو را نیز تا زمان ش��رکت در ط��رح تبدیل به 
مش��تریان پرداخت می کنند. به این ترتیب در طرح جایگزینی س��ایپا در حالی 
که این شرکت س��بد محصولی به گستردگی ایران خودرو ندارد، اما سعی کرده 
محصوالت جایگزین را طوری در نظر بگیرد که در نهایت مشتریان سود بیشتری 
از طرح جایگزینی ببرند. به طور مثال در طرح باال مشتریان سایپا از طرح تبدیل 

تا حدود ۷۶ میلیون تومان سود خواهند کرد.
این در حالی اس��ت که در بعضی از خودروهای تحویلی در سبد تبدیل سایپا، 

حتی حاشیه سودی تا دو برابر قیمت اصلی خودرو وجود دارد.

باقی خودروهای در گمرک مانده چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟

صفر تا صد طرح تبدیل خودروسازان

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
دوشنبه
24 تیر 1398

شماره 1351



کسب و کارامـروز8

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول بنیادی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری گفت شرکت ها و برندهای ایرانی حوزه سلول بنیادی در حال 
دیده ش��دن هستند. برندسازی در سطح بین المللی بازار فوق العاده ای در آینده 

ب��رای این حوزه ایجاد می کن��د. به گزارش مرکز 
ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، سومین س��مپوزیوم پوست، 
ترمیم، س��لول های بنیادی و پزشکی بازساختی 
در دانش��کده پرستاری و مامایی مرکز آموزشی و 

درمانی شهید مطهری برگزار شد.
امیرعل��ی حمیدیه، دبیر س��تاد توس��عه علوم 
و فناوری ه��ای س��لول بنی��ادی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در این سمپوزیوم که 
ستاد در برگزاری آن نقش داشت، درباره اهمیت 
حرکت به س��مت ایجاد دانش��گاه های نسل سوم 
و چه��ارم صحب��ت ک��رد و گفت: س��ال ها برای 
شکل گیری دانشگاه نسل سوم تالش شده است، 

اما بیش از تربیت اس��تاد و دانش��جوی نسل س��ومی به مدیر نسل سومی نیاز 
داریم. ایجاد جریان س��ازی در این حوزه نیازمند این مس��ئله اس��ت و در این 

صورت تولید فناوری در کشور نیز رونق می گیرد.

حمیدیه در بخش بعدی س��خنان خود به حوزه س��لول های بنیادی اش��اره 
کرد و ادامه داد: جمعیت دنیا به سرعت در حال رشد است و اقدامات پزشکی 
انجام ش��ده در نظام س��المت برای بیماری های مختلف راه حل هایی ارائه داده 
است، اما نتوانسته در این زمینه پاسخگو باشد. 
اگر ۵۰ س��ال پیش دیفتری و کزاز بیماری های 
کشنده ای محسوب می شد یا عمل »بای پس« 
کاری دش��وار بود اما امروز این مشکالت وجود 
ن��دارد، با این ح��ال بیماری ه��ای صعب العالج 

هنوز هم وجود دارند.
وی همچنی��ن عن��وان کرد: انس��ان در ۵۰ 
سال گذشته سعی داش��ته در علوم پزشکی به 
س��مت درمان قطعی بیماری ه��ا حرکت کند. 
به نظر می رس��د این کار دیگ��ر با داروها و علم 
بایوتکنولوژی قابل انجام نباشد و نیاز به فعالیت 
دیگری اس��ت، بنابراین در کشورهای پیشرفته 
برای درم��ان بیماری ه��ای ژنتیک��ی در صدد 
جایگزینی برای شیمی درمانی هس��تند و به سمت ژن درمانی روی آورده اند تا 
هزینه های سنگین درمان را نیز کاهش دهند. همچنین از این طریق از عوارض 

طول درمان نیز جلوگیری می کنند.

رویداد س��ه روزه اینواس��پرت با معرفی هفت اس��تارت آپ برتر ورزش��ی به 
کار خ��ود پایان داد. به گ��زارش ایرنا، پارک فناوری پردی��س معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، رویداد سه روز اینو اس��پریت، هم زمان با نمایشگاه

نمایش��گاه  در   STARTUP EXPORT
بین الملل��ی تهران از ۱9 ت��ا ۲۱ تیرماه برگزار 
ش��د. در حاش��یه برگزاری این رویداد، ش��بکه 
اس��تارت آپ های تخصصی ورزش کشور که به 
همت ش��بکه فن بازار ملی ایران و فدراس��یون 
ورزش های همگانی تش��کیل ش��ده اس��ت، به 
عن��وان یک��ی از اولین گام ه��ا در جهت تحقق 

ورزش دانش بنیان رونمایی شد.
ه��دف از ایجاد این ش��بکه در گام نخس��ت 
کم��ک به توس��عه ب��ازار ای��ن محص��والت با 
روان��ه ش��دِن آنه��ا در فضای ورزش کش��ور و 
همچنین رف��ع نیازه��ای فناوران��ه این حوزه 
اس��ت. این اه��داف با ارائه محص��والت موجود 

به تصمیم گیران و تصمیم س��ازان عرص��ه ورزش و همچنین بیان نیازهای این 
حوزه محقق می ش��ود. در مراسم رونمایی از ش��بکه استارت آپ های تخصصی 
ورزش کشور که در حاشیه رویداد اینواسپورت )INOSPORT( برگزار شد، 

»عبدالحمید احمدی« معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و 
جوانان، »بهروز منتقی« رئیس کمیسیون توسعه منابع و بازاریابی کمیته ملی 
المپیک، »اکبر قنبرپور« معاون توس��عه نوآوری پارک فناوری پردیس، »میالد 
صدر خانلو« رئیس ش��بکه فن بازار ملی ایران 
و »رضا ش��جیع« سرپرست س��ازمان توسعه 
فعالیت بدنی فدراس��یون ورزش های همگانی 

حضور پیدا کردند.
احمدی در س��خنان خود به اهمیت ورود 
ن��وآوری و فن��اوری در حوزه ورزش اش��اره 
کرد و آمادگ��ی وزارت ورزش و جوانان را در 
همکاری با فن بازار ملی ایران، جهت حمایت 
و در اختی��ار قرار دادن ب��ازار در این حوزه به 

استارت آپ ها اعالم کرد.
مع��اون توس��عه ن��وآوری پ��ارک فناوری 
پردی��س نیز در این روی��داد از حضور پررنگ 
استارت آپ ها و تأثیرگذاران حوزه ورزش ابزار 
خوشحالی کرد و از آمادگی پارک فناوری پردیس جهت راه اندازی شتابدهنده 
ح��وزه ورزش با حضور بخ��ش خصوصی خبر داد و اعالم ک��رد پارک فناوری 

پردیس آمادگی حمایت از فعاالن نوآوری و فناوری حوزه ورزش را دارد.

معرفی 7 استارت آپ برتر ورزشی رویداد اینواسپرتبرندسازی محصوالت دانش بنیان بازار سلول های بنیادی را تضمین می کند

آم��ازون در بیانی��ه ای، از تصمی��م ای��ن ش��رکت مبنی ب��ر 
سرمایه گذاری در بازآموزی کارکنان و افزایش مهارت آنها، برای 

برعهده گرفتن شغل های جدید خبر داد.
آم��ازون برنامه  خ��ود را برای س��رمایه گذاری بی��ش از ۷۰۰ 
میلیون دالر با هدف بازآموزی کارگران این ش��رکت در سراسر 
ای��االت متحده به منظ��ور جا به جایی آنها برای ایفای نقش��ی با 
مهارت های فنی و غیرفنی در دفاتر ش��رکت، مراکز فنی، مراکز 
تحویل، فروش��گاه های خرده فروشی و ش��بکه  حمل و نقل اعالم 
کرد. هدف ش��رکت از این کار افزایش س��طح مهارت ۱۰۰ هزار 
نفر یا یک س��وم از کارکنان خود در آمریکا برای انجام شغل های 

موردنیاز تا سال ۲۰۲۵ است.
آم��ازون می گوی��د به ط��ور خ��اص عناوی��ن ش��غلی از  قبیل 
متخص��ص نقش��ه برداری داده، دانش��مند داده، معمار راه حل و 
تحلیلگ��ر کس��ب و کار، هماهنگ کنن��ده  ت��دارکات، مدیر بهبود 
فرآیند و متخصص حمل و نقل مد نظر این شرکت است. براساس 
بررس��ی های این شرکت از بخش های نیروی کار و استخدام آن 
در ایاالت متحده، مهارت های شغلی گفته شده بیشترین رشد را 

در طول پنج سال اخیر شاهد بوده اند.
برای مثال، بر اس��اس اطالعات آمازون عنوان شغلی متخصص 
نقش��ه برداری داده در پنج س��ال گذشته رش��دی ۸3۲درصدی 
کرده  اس��ت؛ در حالی  که دانشمندی داده ۵۰۵درصد، معماری 
راه حل ۴۵۴درصد، مهندس��ی امنی��ت ۲۲9درصد و تحلیلگری 

کسب و کار ۱۶۰درصد رشد کرده اند. 
در همین  حال، مش��اغل تخصصی در حیطه  رضایت مشتری 

۴۰۰درصد رشد کرده اند.
بخش نیروی  کار آمازون انتظار دارد امسال تعداد کارکنان این 
ش��رکت در ایاالت  متحده به  3۰۰ هزار نفر برس��د و در مقیاس 

جهانی برابر با ۶3۰ هزار نفر شود. 
رقم س��رمایه گذاری آم��ازون در زمینه  بازآموزی با احتس��اب 
تعداد کارکنان، شامل ۷ هزار دالر برای هر کارگر خواهد  شد که 
یکی از بزرگ ترین برنامه های این ش��رکت برای بازآموزی است. 
این بودجه در طیف وس��یعی از دس��تور کارها شامل برنامه های 
موج��ود و طرح های جدید توزیع خواهد  ش��د و تمرکز آن روی 

بازآموزی افراد ماهر یا مبتدی خواهد  بود.
این برنامه ها ش��امل آکادمی فنی و جدید آمازون می شود که 
قرار اس��ت کارکنان غیرفنی آمازون را با مهارت هایی بازآموزی 
کن��د که ام��کان انتقال به بخش های مهندس��ی و نرم افزار را به 
 Associate۲Tech آنها می دهد. اف��زون  بر این، برنامه  جدید
)وابسته به آموزش( که وظیفه  جا به جایی کارکنان مرکز رضایت 
مش��تری را به ش��غل های فن��ی برعهده دارد و دانش��گاه جدید 
یادگیری ماش��ینی که آنه��ا را با اس��تفاده از پس زمینه  مربوط  
به فناوری برای وارد ش��دن به بخش یادگیری ماش��ینی آموزش 

می دهد.
همچنی��ن، آم��ازون برنامه  انتخ��اب حرفه ای خود را توس��عه 
خواهد داد که در س��ال ۲۰۱۲ راه اندازی کرده است. این برنامه 
وظیف��ه  دارد به افرادی از مرکز رضایت مش��تری که قصد دارند 

به مش��اغل پرخطر بروند، پیشنهاد پرداخت پیشاپیش شهریه با 
ن��رخ همان روز را بدهد. عالوه  بر ای��ن، دوره  کارآموزی آمازون 
برنامه ای کارشناس��ی زیرپوش��ش وزارت کار است که پیشنهاد 
پرداخ��ت هزینه  کالس های آموزش��ی به صورت پیش��اپیش و با 
ن��رخ همان روز و آموزش هم زمان ب��ا کار در آمازون را می دهد. 
آم��وزش اختصاصی آم��ازون با نام اختص��اری AWS و صدور 
گواهینامه ه��ای مرب��وط به آن نیز بر بسته ش��دن ش��کاف بین 

مهارت ها تمرکز دارد.
بث گلتی، معاون ارش��د بخش منابع انس��انی آمازون، در این 

بیانیه  گفت:
در سال گذش��ته، به تنهایی از طریق سرمایه گذاری مداوم در 
جوامع محلی، در بیش از ۴۰ ایالت در سراسر کشور، ده ها هزار 
ش��غل در ایاالت متحده ایجاد  کردیم. ب��رای ما ایجاد کردن این 
فرصت ها، تازه شروع کار است. در حالی  که بسیاری از کارکنان 
م��ا خواهان مهارت های حرفه ای در این ش��رکت هس��تند، این 
برنامه ممکن  اس��ت برای دیگران گامی در  جهت برآورده کردن 

آرزوهای مختلف شان باشد. 
م��ا فک��ر می کنیم این مهم  اس��ت که با س��رمایه گذاری روی 
کارکنان مان، مهارت های جدید و گزینه  های حرفه ای بیش��تری 
ب��رای آنها ایجاد کنیم. با ارائه  ای��ن برنامه ما به حمایت از ۱۰۰ 
هزار کارمند آمازون برای ایجاد مهارت در راستای گام بعدی در 

حرفه ای شدن شان متعهد  می شویم.
ای��ن س��رمایه گذاری به دنبال تصمیم س��ال گذش��ته  آمازون 
مبنی ب��ر افزایش حداقل دس��تمزد کارکنان ب��ه  روزی ۱۵ دالر 
در سراس��ر ای��االت متح��ده در پی افزایش حم��الت به صنعت 
خرده فروش��ی این شرکت به  دلیل نحوه  رفتار با کارکنان آمازون 
و میزان دس��تمزد پرداختی انجام می شود. سناتور برنی سندرز، 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، به طور خاص آمازون را به دلیل 
ه��در دادن منابع اختصاص یافته دولت فرا خوانده  و اش��اره کرده  
بود که دس��تمزد کارکنان آمازون به حدی کم است که کارگران 

نمی توانند از خانواده های شان مراقبت کنند. 
ای��ن ، یعنی هزاران نف��ر در برنامه های یاران��ه ای دولت مانند 

کوپن غذا حضور داشتند.
ج��ف بزوس، مدیر عامل آم��ازون، بعدها خرده فروش��ان دیگر 
را ب��ه چالش کش��ید و از آنها خواس��ت به تبعی��ت از او، حداقل 
دس��تمزد کارکنان خود را افزای��ش دهند. آمازون در این زمینه 
خیلی جلوتر از نزدیک ترین رقیب خود، Walmart اس��ت که 
امس��ال در حال ازدس��ت دادن یک میلیارد دالر دارایی خود در 

بخش تجارت الکترونیک شرکت است.
این اخبار درس��ت زمانی منتش��ر می شود  که نقش آثار شدید 
فناوری روی ش��غل ها در حال ش��کل گرفتن اس��ت. از آنجا که 
انبارهای کاالی آمازون رفته رفته خودکارتر ش��ده و به طور  کلی، 
مشاغل هر روز وابستگی بیشتری به فناوری پیدا می کنند، نگاه 
داخلی آم��ازون برای پر کردن نقش های جدی��د عاقالنه به  نظر 

می رسد.
TECHCRUNCH/zoomit :منبع

تصمیم آمازون برای سرمایه گذاری 700 میلیون دالری با هدف 
بازآموزی کارکنان

دریچــه

گروه دریایی س��تاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری برای رونق دهی به روش های توسعه محصوالت دریایی، از 

ایده پردازان و خالقان کمک می گیرد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
با توجه به اینکه ایران کشوری است که با دریا همزیستی مسالمت آمیزی دارد و خرید 
و ف��روش محص��والت دریایی بازار خوبی در کش��ور دارد، بررس��ی راهکارهای فناورانه 
برای توس��عه این محصوالت یکی از اولویت های گروه دریایی ستاد توسعه فناوری های 
فضایی و حمل و نقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری اس��ت که به دنبال رخنه دادن 

فناوری های مختلف به حوزه دریایی است.

خالقان به کمک ارتقای روش های 
توسعه محصوالت فناورانه دریایی 
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ب��ا امضای تفاهم نام��ه ای میان صن��دوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و دانش��گاه اصفه��ان از محققان و 
پژوهش��گران این دانش��گاه حمایت می ش��ود. به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و 

اطالع  رس��انی معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، صن��دوق حمای��ت از پژوهش��گران 
و فن��اوران معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری و دانشگاه اصفهان تفاهم نامه همکاری 
امضا کردند. این تفاهم نامه همکاری در راس��تای 
حمایت از طرح های پژوهش��ی محققان و اعضای 
هیات علمی دانش��گاه به امضای ایمان افتخاری 
رئیس صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری و 
هوش��نگ طالبی رئیس دانش��گاه اصفهان رسید. 
البته پیش از این در سال 9۴ تفاهم نامه ای میان 
صندوق و دانش��گاه امضا ش��د که این تفاهم نامه 
متمم آن است. براساس این تفاهم نامه ۱۵ طرح 

پژوهش��ی و 3۰ رساله دکترای پژوهش��گران دانشگاه برای اجرا توسط صندوق 
حمایت می ش��ود تا اقدامی برای توسعه فعالیت های تحقیقاتی مورد نیاز کشور 
باش��د. یکی از مفاد این تفاهم نامه تعهد دانش��گاه اصفهان به داوری طرح ها در 

قال��ب فرم های مصوب صندوق اس��ت که به موجب آن، رون��د داوری طرح ها 
در صندوق تس��هیل و فرآیند داوري طرح های دانش��گاه مختصرتر می ش��ود.  
ای��ن تفاهم نامه با ه��دف حفظ مالکیت معنوی نتایج طرح ب��رای پدید آورنده 
طرح منعقد ش��ده اس��ت زیرا این موضوع برای 
محقق��ان از اهمی��ت باالی��ی برخوردار اس��ت.  
ایمان افتخاری در مراسم امضای این تفاهم نامه 
توضیحاتی درباره فعالیت های صندوق ارائه داد 
و بیان ک��رد: به زودی روند دریافت پروژه ها در 
کارگروه های مختلف صن��دوق تغییر می کند و  
از این پس با انتش��ار فراخوان در هر کارگروه از 
پژوهش��گران برای ارسال طرح دعوت می شود. 
برنامه ریزی ها به گونه ای اس��ت که در هر حوزه 

علمی در طول سال 3 فراخوان منتشر شود.
وی همچنین ابراز کرد: بس��ته های حمایتی 
جدیدی نیز توس��ط صن��دوق در حال طراحی 
است. این بس��ته ها در روزهای آینده به جامعه 
پژوهش��گران ارائه می ش��ود تا حرکت علمی آنها تقویت ش��ود و شتاب گیرد. 
گرنت های »اس��تقرار«، »پیشتازان« و »آغاز« در این بسته حمایتی قرار دارند 

که هر یک کارکرد خود را در مسیر توسعه فعالیت های علمی کشور دارد.

گزارش های جدید حاکی از آن است که برخی از رقبای ایاالت متحده 
در صدد اس��تفاده از فناوری بالک چین برای دورزدن تحریم های آمریکا 

هستند.
طبق گزارش های جدید، کشورهایی مانند 
روس��یه و ونزوئال و چین روش هایی بررس��ی 
کرده ان��د تا با اس��تفاده از فناوری بالک چین 
تحریم ه��ای آمری��کا را خنث��ی کنن��د. بنابر 
گزارش��ی جدید بنیاد دفاع از دموکراس��ی ها 
)FDD(، رقب��ای ایاالت متحده آمریکا مانند 
چی��ن و روس��یه و ونزوئ��ال در صددن��د تا با 
اس��تفاده از فناوری بالک چین، از تحریم های 
احتمالی این کش��ور رهایی یابند. به گزارش 
زومیت، دو ت��ن از متخصصان ای��ن بنیاد به 
نام ه��ای یایا جی فانیوس��ی و تِِرور لوگان، در 
این گزارش نوش��تند: در حال��ی که رمزارز ها 
و فن��اوری بالک چین ممکن اس��ت با کاهش 

نقش واسطه ها و افزایش شفافیت برای میلیون ها کاربر مفید واقع شوند، 
رقبای آمریکا این پیش��رفت های نوین را به عنوان وس��یله ای برای کاهش 
ت��وان آمریکا برای اعم��ال تحریم های اقتصادی می نگرن��د؛ تحریم هایی 

ک��ه برای نظارت بر رون��د اعمال محدودیت ها، به واس��طه هایی همچون 
بانک های س��نتی احتیاج دارند. فناوری بالک چین کنونی برای دورزدن 
نظ��ارت آمریکا بر سیس��تم بانک��ی بین الملل��ی کفایت نمی کن��د؛ زیرا 
رمزارزهایی مانن��د بیت کوین هنوز ظرفیت 
تراکنش دارایی های سنتی را ندارند و بدون 
معاوضه آنها با ارزهای س��نتی، کاربردشان 
بس��یار دشوار اس��ت. برخی از آزمایش های 
اولی��ه مانند رمزارز پت��رو )Petro( ونزوئال 
که در این گزارش از آن به عنوان »افتضاح« 
یاد شده، شکست خورده اند، اما نویسندگان 
گزارش عقی��ده دارند که ای��ن روند ممکن 

است در آینده تغییر کند.
آنه��ا در ادام��ه این گونه بی��ان می کنند: 
عملی ش��دن تالش های این کشورها ممکن 
اس��ت ت��ا دو یا س��ه دهه طول بکش��د، اما 
به هرحال آنه��ا در حال توس��عه بلوک های 
سازنده ش��ان هس��تند. آنها در رؤیای دنیایی هس��تند که در آن، فناوری 
رمزارزها کمک ش��ان کند تا بر قدرت مالی آمریکا برتری یابند؛ درس��ت 

مانند زمانی  که دالر قدرت پوند انگلیس را از آِن خود کرد.

بالک چین؛ میانبری برای دورزدن تحریم های آمریکابا بسته های حمایتی جدید فعالیت های فناورانه پژوهشگران گسترش می یابد

با بررسی و نظارت بر تحلیل وب سایت و سایر ابزارهایی که به راحتی 
در دس��ترس هس��تند می توانید بفهمید خوانندگان واقعا از ش��ما چه 
می خواهن��د. تحقیقاتی که دیگران در زمینه یا صنعت موردنظر ش��ما 

نوشته اند نیز منبع مفیدی برای این کار هستند.
برخالف گذش��ته، امروزه این اطالعات به صورت آماده در دسترس 
هس��تند. فقط کافی است چش��م و گوش خود را باز کنید تا اطالعات 
موردنیاز خود را به دس��ت آورید. در ادامه مطلب، برخی از مفیدترین 

محتوا  بازاریاب��ی  آماره��ای 
نح��وه  نکات��ی در م��ورد  و 
پیاده سازی آنها در استراتژی 

خود را مطرح می کنیم.
1- پست های طوالنی تر 

بنویسید
پس��ت وبالگ نه باید زیاد 
کوت��اه )مث��ال 3۰۰ کلم��ه( 
متوس��ط)مثال حدود  ن��ه  و 
۸۰۰ کلمه( باشد. پست های 
وبالگ باید خیلی طوالنی تر 
ای��ده آل یک  باش��ند. طول 
پست وبالگ بیش از ۲۰۰۰ 
کلمه است. معموال آن دسته 
از پست های وبالگ که جزو 
دو نتیج��ه برت��ر موتورهای 
جست وجو هس��تند به طور 
 ۲۴۵۰ از  بی��ش  میانگی��ن 

کلمه دارند. 
طوالنی ت��ر،  پس��ت های 
بیش��تری  بک لینک ه��ای 
می کنن��د.  ج��ذب  را 
جزء  زی��اد،  بک لینک ه��ای 
هس��تند   SEO از  مهم��ی 
و ب��ه عن��وان کاتالی��زور به 
و پس��ت  های  کار می رون��د 
طوالنی ت��ر را در نتای��ج برتر 
جس��ت وجو ق��رار می دهند. 
از  طوالنی ت��ر،  پس��ت های 
اجتماعی  رسانه های  دیدگاه 

هم می توانند مفید باشند. 
نوشتن پست های طوالنی تر 
به شما کمک خواهد کرد هم 
از طریق موتورهای جست وجو 
و ه��م از طریق رس��انه های 

اجتماعی، ترافیک را به سمت خود جذب کنید، ولی این امر دلیل نمی شود 
که به هر قیمتی ش��ده طول مطلب را افزایش دهید. مردم مطلب شما را 
نه به خاطر طوالنی بودنش، بلکه به خاطر اینکه ارزش وقت گذاش��تن و 
خواندن را دارد به اشتراک می گذارند.مطمئن شوید که مطالب شما از اول 

تا به آخر کیفیت الزم را دارد و تکراری نیست.
2-از تصاویر بیشتری استفاده کنید

۶۵ درصد از مردم به طور بصری یاد می گیرند و 9۰درصد اطالعاتی 

که به مغز می رسد بصری است. به همین خاطر الزم است در آمیخته 
بازاریاب��ی محتوای خود، محتوای بصری را بگنجانید. مطالبی که فقط 
تصویر در آنها به کار رفته است، نسبت به مطالبی که فقط دارای ویدئو 
و لیس��ت هستند یا ترکیبی از ویدئو، لیست و تصویر را در خود دارند، 

بک لینک های بیشتری را جذب می کنند.
۳-اینفوگرافیک ایجاد کنید

اینفوگرافیک ه��ای ش��ما باید باکیفیت ب��وده و در آنه��ا از نمودار، 
تصاوی��ر و اع��داد و مقدار 
خیلی کمی متن اس��تفاده 
بهترین کار  باش��د.  ش��ده 
ایجاد  این اس��ت که برای 
از  اینفوگرافیک ه��ا  ای��ن 
طراح��ان  ی��ا  ش��رکت ها 
بگیرید،  کم��ک  مربوط��ه 
ولی اگر بودجه کمی دارید 
می توانی��د ب��ه راحت��ی با 
پاورپوینت این کار را انجام 
دهید و ی��ک اینفوگرافیک 

ساده طراحی کنید. 
محت��وای بصری دیگری 
آنه��ا  از  می توانی��د  ک��ه 
اسالیدها،  کنید  اس��تفاده 
الگوه��ای  و  کمیک ه��ا 

رفتاری هستند.
4- پادکست ضبط کنید

پادکس��ت چ��ه منافعی 
دارد  بازدیدکنندگان  برای 
ک��ه متن، تصوی��ر و ویدئو 
پادکس��ت  مزیت  ن��دارد؟ 
این اس��ت ک��ه ب��ه توجه 
کامل نیاز ندارد. وقتی یک 
پست وبالگ، اینفوگرافیک 
می بینی��د  را  ویدئ��و  ی��ا 
چش��م تان باید ب��ه صفحه 
نمایش باشد، ولی در حال 
انجام کارهای روزمره خود 
می توانید به پادکس��ت هم 
گوش کنید، ولی پادکست 
با وجود پتانسیل زیادی که 
دارد،  مخاطب  برای جذب 
مستلزم تالش زیادی است 
و ب��ه پژوه��ش، تجهیزات، 
ش��بکه بندی، دع��وت مهمان، آماده س��ازی س��واالت و ارس��ال آن به 

دایرکتوری های مختلف مثل آیتونز نیاز دارد. 
مخاطبی��ن و بازارها همچن��ان تکامل خواهند یاف��ت و نیاز آنها به 
محتوا نیز بیش��تر خواهد شد. به همین خاطر فقط ایجاد محتوای زیاد 
دیگر کافی نیس��ت، بلکه باید اولویت ه��ا و روندهای فعلی را منعکس 

کنید تا با تاثیرگذاری هرچه بیشتر، برند خود را بسازید.
entrepreneur/modirinfo  :منبع

کمـپ اپل که طراحی شـبیه بـه فضاپیما دارد، از زمـان طراحی توجه 
زیادی را به خود جلب کرد و اکنون جزو گران قیمت ترین سـاختمان های 

جهان است.
به گـزارش زومیت، مرکز مدیریت دوناتی شـکل اپـل در کوپرتینوی 
در  ارزش گـذاری  ایـن  دارد.  دالری  17/4میلیـارد  قیمتـی  کالیفرنیـا 
جدیدترین بررسی سازمان های امالک و مستغالت آمریکا مطرح شد که 
مرکز مدیریت اپل را در فهرسـت گران ترین سـاختمان های جهان جای 

می دهد.
دیوید گینسـبرگ، ارزیاب رسمی منطقه  سـانتا کالرا که کوپرتینو در 
آن قرار دارد، ارزیابی ملک اپل با مسـاحت حدود 64 هکتار را فرآیندی 

بسیار دشوار بیان کرد. او درباره  ارزیابی رسمی ملک اپل گفت:
همه  بخش های ساختمان شخصی سازی و خاص هستند. البته به هرحال 
مـا با سـاختمانی اداری روبـه رو بودیم و بایـد ارزیابی انجـام می دادیم. 

درنهایت این رقم را به دست آوردیم.
طراحـی حلقه ای کمپ اپل، پیچیدگی های باالیی دارد. با نگاهی به آن 
متوجه ظرافت های معماری در شیشـه ها و کاشـی ها نیز می شویم. زمین 
ملک مذکور از اطراف با درخت های کاج دشت موهاوه احاطه شده است. 
سـاخت این مرکز هزینـه ای 5میلیارد دالری برای اپل به همراه داشـت. 
 Mariana Bay در مقام مقایسـه، برج خلیفه  دوبـی 1 /5 میلیارد دالر و
Sands در سـنگاپور، 5/5 میلیارد دالر هزینه داشـتند. لری اسـتون از 
دیگر ارزیاب های سـانتا کالرا در توضیح محاسبه  ارزش ساختمان گفت 
که معموال ارزش بازاری یک سـاختمان به مجموع هزینه های سـاخت و 

قیمت زمین نزدیک می شود.
قانون کالیفرنیا، اپل را ملزم می کند تا یک درصد از ارزش ساختمان را 
به عنوان مالیات به دولت پرداخت کند. درنتیجه و براسـاس ارزیابی های 
انجام شـده، بدهـی مالیاتـی اپل برای کمـپ جدید بـه 40 میلیون دالر 
در سـال می رسـد. منتقدان به قوانیـن ایالتی ادعا می کننـد که مالیات 
مذکـور، جبران قابل توجهی در زمینه  بحـران بی خانمانی منطقه نخواهد 
بـود. درواقـع آنها اعتقـاد دارند اپـل به خاطر سـاخت و تصاحب چنین 
سـاختمانی، باید هزینه های بیشـتری برای رفع مشـکل بی خانمانی در 
منطقـه پرداخت کند؛ درحالی که 40 میلیون دالر سـهم بسـیار کمی از 

درآمد ساالنه  کوپرتینویی ها را تشکیل می دهد.
سـهم عمده  مالیاتی که توسط اپل پرداخت می شود، به سرمایه گذاری 
در دبسـتانی محلـی اختصاص خواهـد یافت که 25درصـد از مالیات را 
شامل می شـود. 15درصد از مالیات اپل، برای سـاخت مرکز آتش نشانی 
در منطقه خرج می شود. 6درصد از مالیات نیز به شهر کوپرتینو پرداخت 
می شود تا در سرمایه گذاری های آتی از آن استفاده کند. اپل پیش تر در 
فرآیند توسـعه  مرکز مدیریت جدید، 85/5 میلیون دالر به یک صندوق 
سـرمایه گذاری متمرکز بر مشکالت بی خانمان ها کمک کرد. به عالوه 75 
میلیون دالر هم در بهبود زیرسـاخت و ترافیک حمل ونقل در شـهرهای 

مجاور سرمایه گذاری شد.
اپـل یک قرارداد مشـوق مالیاتی با شـهر کوپرتینـو دارد که احتماال 
به خاطر اشـتغال زایی در این شـهر دریافت کرده اسـت. آنها تاکنون 70 
میلیون دالر از مالیات بر فروش پرداخت شـده را به خاطر همین قرارداد 
از مقامـات کوپرتینو پس گرفته اند. اسـتون در پایـان مصاحبه پیرامون 
کمـپ اپل می گویـد که این شـرکت بزرگ ترین پرداخت کننـده  مالیات 
بر دارایی در آمریکا محسـوب می شـود. به عالوه آنهـا یکی بزرگ ترین 
شـرکت های استخدامی آمریکا هستند و درنتیجه مزیت های دیگری نیز 

برای کشور به همراه دارند.

4 روش برای بهبود استراتژی بازاریابی محتوا

مرکز مدیریت اپل در فهرست 
گران قیمت ترین ساختمان های 

جهان جای گرفت

یادداشـت

ی��ک ش��رکت دانش بنیان داخلی توانس��ته اس��ت با دان��ش فنی بوم��ی، تجهیزات 
دانش بنیان اطفای حریق از جمله سبدهایی را که برای حمل آب توسط هلی کوپترهای 
س��نگین مورد اس��تفاده قرار می گیرد، در داخل کش��ور تولید و بخشی از نیاز کشور به 
این محصوالت را تأمین کند. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، تجهیزاتی که بتواند در برابر حجم آتش سوزی های گسترده 
پاسخگو باشد و آن را خنثی کند، با فناوری های خاصی طراحی و تولید می شود. توانایی 

شناخت چنین تجهیزاتی جز در دست شمار اندکی از کشورها نیست.
اما یکی از ش��رکت های دانش بنیان توانسته اس��ت عالوه بر اینکه دانش فنی چنین 

محصوالتی را بومی کند، خود به طراحی و ساخت محصوالت جدیدی دست بزند.

سبدهای اطفای حریق ایران ساخت 
شدند



در طول تاریخ ۲۵۰۰ س��اله مکتوب بشر ما همیشه به دنبال شادکامی بوده ایم. 
فعالیت های فیلس��وف ها، الهی دان ه��ا، روانش��ناس ها، اقتصاددان ه��ا، بازاریاب ها، 
س��خنران های حرفه ای و کارگردان های هالیوود فقط بخش��ی از تالش انسان ها در 
راس��تای فهم عنصر اصلی ش��ادکامی آدمی اس��ت. اگرچه اغلب ما در تالش برای 
دستیابی به شادکامی هستیم، اغلب اوقات دشواری های بسیاری در زمینه توصیف 
شادی داریم. آیا شادکامی یک تعطیالت و مسافرت هیجان انگیز است؟ صرف شام 
با اعضای خانواده؟ خرید یک کیف دس��تی نو؟ یا شاید هم خرید خانه ای بزرگ تر؟ 
بدون تردید ش��ادکامی فقط یک حس و حال مثبت نیست. شادی بیشتر شبیه به 
حالتی از رضایت ش��امل لذت، تعامل با دیگران و رضایت عمیق به نظر می رس��د. 
نکته مهم در این میان امکان از دست دادن بخش های مهمی از زندگی در صورت 

جست وجوی وسواس گونه شادمانی است. 
روانشناسی شادکامی

در طول بیش از ۲۰ س��ال گذش��ته بخشی از روانشناسی مثبت و علم شادکامی 
موفق به کش��ف نکات جالب و مهمی در زمینه آنچه ما را خوشحال می کند، شده 
است. به عبارت دقیق تر، روانشناس هایی نظیر مارتین سلیگمن و اِد دیِنر به تجزیه 
و تحلیل زندگی »افراد بس��یار ش��اد« پرداخته اند. نتیجه این بررسی ها امکان خلق 
ش��ادی از طریق افکار و خواست انسان هاس��ت. به این ترتیب شادی از طریق خود 

ما ایجاد می شود. 
به طور کلی ش��ادکامی دارای سه بعد است. بعد نخست شامل لذ ت های روزمره 
اس��ت. به این ترتیب ما با صرف یک وعده غذایی خوب احساس شادکامی خواهیم 
داشت. لذت های ذهنی نیز از طریق تجزیه و تحلیل نکات مختلف در ذهن مان پدید 
می آید. مطالعه کتاب بهترین مثال در این زمینه محس��وب می شود. در نهایت نیز 
زندگی خوب قرار دارد. این بعد از شادکامی از طریق تالش برای ارتقای مهارت ها و 
توانایی های فردی و جمعی شکل می گیرد. به این ترتیب سطح کلی کیفیت زندگی 

ما رشد خواهد کرد. 
هنگامی که ما یک هدف مشخص را دنبال می کنیم، به طور معمول تمایل بسیار 
زی��ادی ب��ه تحقق آن داریم، با این حال در اغلب م��وارد ما با چالش های زیادی در 
زمینه دس��تیابی به هدف مان مواجه هستیم. در این شرایط وضعیتی از دشواری و 

عدم قطعیت را تجربه می کنیم. به عبارت بهتر، سختی های دستیابی به اهداف مان 
آنها را خواستنی تر می کند. به همین دلیل پس از تحقق اهداف مان تجربه شادکامی 
بس��یار زیادی داریم. زندگی معنادار فقط از طریق پیگیری اهداف مهم در بازه های 
زمانی مختلف محقق می ش��ود. در غیر این صرت افس��ردگی و بیماری های روحی 
امری اجتناب ناپذیر خواه��د بود. نکته مهم در این میان ضرورت افزایش مهارت ها 
و توانایی های فردی در جریان دستیابی به اهداف مان در طول زندگی است. جالب 
اینکه فرآیند ارتقای مهارت ها از نگاه اغلب ما بس��یار لذت بخش به نظر می رسد. به 

این ترتیب ما به طور مداوم در حال تبدیل به افرادی بهتر هستیم. 
باربارا فردریکس��ن یکی از پژوهش��گران موفق در زمینه روانشناس��ی شادکامی 
محسوب می ش��ود. وی در طول سال های متمادی عواطف مختلف انسانی را مورد 
بررسی و پژوهش قرار داده است. به نظر وی یکی از راهکارهای ایجاد احساس های 
مثبت تقویت مهارت نوشتن است. به عنوان مثال در صورت تجربه خاطره ای خوب، 
نگارش آن به ایجاد احساس مثبت و پایدار کمک خواهد کرد. به طور معمول خاطره 
هر فردی از بخش های مهمی تش��کیل می ش��ود. گاهی اوقات تالش برای ثبت آن 
بخش ها بسیار مفید خواهد بود. به عنوان مثال، اغلب ما با یک یا چند آهنگ خاص 
خاطره خوبی داریم. به این ترتیب گوش دادن مداوم به آن آهنگ در ایجاد احساس 

شادکامی تاثیرگذار خواهد بود. 
مطالعه موردی: چگونگی تاثیر مسابقات استقامتی بر روی خلق شادکامی اصیل

مسابقات استقامتی یا اسپارتی یکی از رشته های نوپای ورزشی محسوب می شود 
ه��دف اصلی در این رش��ته ها ترغیب مردم عادی به ترک عادت های نامناس��ب و 
مضر اس��ت. به این ترتیب هدف اصلی ش��رکت کنندگان این نوع مسابقات محک 
توانایی های جس��می و ذهنی ش��ان اس��ت. به طور معمول در مس��ابقات اسپارتی 
شرکت کنندگان با موانع محیطی مواجه می شوند. به این ترتیب با استفاده از توان 
بدنی و فکری باید موانع را پشت سر بگذارند. شاید دلیل نام گذاری عجیب این نوع 
مسابقات برای شما جالب باشد. در حقیقت این رشته ورزشی از تمرین های نظامی 
در ش��هر باستانی اسپارت در یونان الگوبرداری شده است. شرکت در این مسابقات 
بدون تمرین قبلی امکان پذیر نیس��ت. عالقه مندان پس از چند ماه تمرین و تالش 
مدام اجازه ش��رکت در مسابقات را پیدا خواهند کرد. نکته مهم در این میان امکان 
بهر ه مندی از توصیه های مهم مربیان در طول دوران تمرین و مسابقه است. به این 
ترتیب شرکت کنندگان به خوبی برای برگزاری مسابقات آماده خواهند شد. پس از 
برگزاری مس��ابقه نیز به همه شرکت کنندگان مدال افتخار داده می شود. این مدال 

بیانگر تالش مطلوب شرکت کنندگان و توانایی عبور از موانع خواهد بود. 
امروزه بیش از ۲۰۰ رویداد مختلف در س��ال تحت عنوان مس��ابقات استقامتی 
یا اس��پارتی برگزار می ش��ود. به راس��تی چگونه این ورزش های به ظاهر سخت بر 
روی ایجاد احساس شادکامی تاثیر دارد؟ نکته نخست در این زمینه ایجاد احساس 
شادکامی فوری پس از موفقیت در مسابقات و تمرین ها برای شرکت کنندگان است. 
از همه مهم تر نیز شرکت کنندگان در طول تمرین ها و پس از مسابقه اعتماد به نفس 
بیش��تری در مورد توانایی های خود خواهند داشت. به این ترتیب زندگی برای آنها 
معنادارتر می شود. اگر به این شیوه به برگزاری مسابقات مختلف نگاه کنیم، به خوبی 

دلیل شرکت شمار باالیی از مردم در آن را متوجه خواهیم شد. 
برندها و ایجاد احساس شادکامی در مشتریان

به راس��تی پس از توضیحات فوق وظیفه برندها چیست؟ برندها چگونه توانایی 
اس��تفاده از یافته های روانشناس��ی برای ایجاد شادکامی بیشتر در مشتریان شان را 
دارن��د؟ در این بخش قصد من طرح برخی از پرس��ش ها و بیان نکاتی مهم در این 
زمینه اس��ت. با تفکر و پاسخگویی به این پرس��ش ها توانایی برند شما برای ایجاد 

لحظات خوش و شادکامی میان مشتریان بیشتر خواهد شد. 
۱. لذت: برند ش��ما چگونه امکان ارائه امری دارای لذت فوری برای مش��تریان را 
دارد؟ در حقیقت برند ما باید فرآیندی مانند آنچه در مس��ابقات استقامتی موجب 

شادکامی شرکت کنندگان می شود، ایجاد کند.
۲. جریان فعالیت: به مشتریان خود در زمینه دستیابی به مهارت های تازه کمک 
کنید. هف اصلی تعریف اهدافی برای به چالش کش��یدن مش��تریان برندمان است. 
به این ترتیب آنها ضرورت کس��ب مهارت های تازه را احساس خواهند کرد. پس از 
کسب مهارت های تازه نیز احساس رضایت آنها از زندگی شان بیشتر می شود. بدون 
تردید این فرآیند برای برندها دشواری های خاص خود را دارد، اما انجام آن احساس 

مطلوبی برای برندمان نیز ایجاد خواهد کرد. 
3. احس��اس رضایت عمیق: در اینجا من فقط در مورد ارائه خدمات مشتریان با 
کیفیت و مدیریت بهینه تماس های مشتریان صحبت نمی کنم. به راستی محصوالت 
و خدم��ات برند ما چگونه تاثی��ر مثبت پایداری بر روی زندگی مش��تریان خواهد 

داشت؟
۴. معنا: چگونه برند و محصوالت ما توانایی کمک به مردم در زمینه معنا بخشی 

به زندگی شان را دارد؟
brandingstrategyinsider :منبع

تمامی برندهای بزرگ دنیا برای موفقیت های خود ویژگی های منحصر به فردی 
داشته اند، اگر شما نیز می خواهید که برند خود را تبدیل به یک برند موفق و بزرگ 
کنید می توانید به این ش��ش عنصر که یک برند میلیاردی را می سازد عمل کنید، 

در ادامه با ما همراه باشید.
برای برنده نگه داشتن یک شرکت، تالش بسیار زیادی الزم است.

کامال واضح است که حرکت به سمت مسیر میلیاردی شدن در هر چیزی بسیار 
دش��وار و نیازمند فداکاری های بسیاری است. هنگامی که شما تصمیم گرفتید که 
می توانید خود را وقف س��رمایه  گذاری در یک کمپین تج��اری کنید، در این زمان 
است که واقعا شما می توانید بگویید که در مسیر ساخت یک برند میلیاردی هستید.
چ��ه چی��زی برند جیوانچی را از برند گپ متمای��ز می کند و چه چیزی کمپانی 
بنتلی و مرسدس بنز را از هوندا و تویوتا جدا می کند؟ در اینجا می خواهیم به برخی 

کارهایی که این مارک های محبوب را موفق می کند، بپردازیم.
1. توجه داشتن به جزییات

اس��تیوجابز اظهار داشت که »طراحی فقط این نیس��ت که یک ابزار چه شکلی 
اس��ت و چه حس��ی را انتقال می ده��د، بلکه طراحی، چگونگ��ی کار و عملکرد آن 
اس��ت.« کلمه ای دقیق تر ب��رای توصیف این نکته، دقیق بودن ی��ا فکور بودن برای 
تجربه مشتریان تان اس��ت. با پیش بینی چیزهای کوچکی که می تواند مانع تجربه 
کاربر شود و پیدا کردن راه حل های نوآورانه و آسان برای این موانع، نشانه یک برند 

میلیاردی است.
2. نظرسنجی ها را نادیده نگیرید

نظرس��نجی ها می توانن��د ب��ه ط��ور چش��مگیری بازگش��ت س��رمایه برخی از 
سرمایه گذاری هایی که شما بر روی یک برند کرده اید را بهبود ببخشند. نظرسنجی ها 

بخش مهمی از کمپین های تجاری هس��تند. اگر کمپین تجاری ش��ما یک کشتی 
بر روی اقیانوس باش��د، نظرسنجی ها می توانند مش��ابه سکان کشتی شما باشند. 
نظرسنجی ها به شما امکان می دهند تا ادراک عمومی و واکنش به تالش های برند 
خود را دقیقا مشخص کنید و اینکه آگاهی برای هرگونه بهبودی که می خواهید بر 

روی برند خود اعمال کنید، ضروری است.
۳. بر عوامل بصری آنالین تسلط پیدا کنید

ایجاد جذابیت بصری برند ش��ما می تواند باعث موفقیت یا شکس��ت برند ش��ما 
ش��ود. کمک  بصری تاثیر زیادی بر بهینه س��ازی موتور جس��ت و جو و مش��ارکت 

بازدیدکنندگان دارد.
4. تمرکز بر احساسات

یکی از دالیلی که برخی برندها ارزش زیادی نسبت به دیگران دارند )به خصوص 
وقت��ی که به ُمد می پردازیم( مربوط می ش��ود به این احساس��ی که مش��تریان از 
چیزهایی مانند مجلل بودن و شهرت تاریخی بعضی خانه های خاص مد و همچنین 
ترکیبی از مواد اولیه منحصر به فردی است در آنها که استفاده می کنند، اما تعریف 
مدرن یک برند لوکس یا منحصر به فرد بر روی یک متناقض استوار است که افراد 

بیشتری پول و توانایی خرید محصوالت لوکس را داشته باشند.
در مقاله اکونومیست، »به طور انحصاری برای همه«، پیامدهای اجتماعی برند های 
لوکس، گسترده و همه گیر مورد تاکید قرار می گیرد. همان طور که فروش کاالهای 
لوکس از لحاظ جغرافیایی گس��ترش یافته است، همچنین در سطح اجتماعی نیز 
گسترش یافته است. هنگامی که کوکو چنل عطر شماره ۵ خود را در دهه ۱9۲۰ 
تولید کرد او آنها را برای بهترین مشتریان طراح لباسش رزرو کرد، اما در دهه بعد، 
آن عطر را در بطری های کوچک تر می فروخت تا زنان بیشتری توانایی خرید آن را 

داشته  باشند.  در حال حاضر این گونه وسایل لوکس به طور کامل در حوزه احتمال 
اینکه به صورت موثر ویژگی های کیفیتی را تکثیر کنند وارد شده  اند.

5. از افراد تاثیرگذار استفاده کنید
در آب و هوای فعلی دنیای تجارت، برندسازی به معنای ارتباط با شخصیت های 
محبوب یا غیررس��می که تاثیرگذاران نامیده  می ش��وند، است. آیا می دانستید که 
تاثیرگذاران اینستاگرام می توانند چند میلیون در هر پست پشتیبانی  شده توسط یک 
برند پول به دس��ت بیاورند؟ بسترهای نرم افزاری مانند اینستاگرام برای برندسازی 
بسیار حیاتی هستند زیرا این گونه نرم افزارها افرادی با منافع، احساسات، نگرش های 
یکس��ان و دارای سطح باالی اعتماد نسبت به شخصی مشهور و خاص هستند که 

می تواند این اعتماد و منافع را به نتایجی بسیار مثبت برای برندسازی تبدیل کند.
6. خدمات مشتریان نمونه و منحصر به فرد

پوشش تمام قسمت های اساسی در ساخت یک برند عالی و خدمات مشتریان 
به عنوان یکی از ستون های اصلی ساخت یک برند محسوب می شوند. اگر شما در 
مورد این فکر کنید به این نتیجه خواهید رسید خدمات مشتریان بخشی است که 
بیشترین تعامالت فردی را دارا است، بنابراین مقدار خوب بودن خدمات مشتریان 
ش��ما در سر و کار داشتن با مش��تریان تان، نفوذ بسیاری بر عقاید آنها نسبت به 
برند ش��ما خواهد داشت. مشتریان به احتمال زیاد یک تصویر یا احساسی را که 
از س��ر و کار داشتن با یک نماینده س��رویس مشتریان در ذهن خود دارند را به 
کل برند شما ربط خواهند داد، بنابراین این موضوع به صورت دو برابر مهم است 
که ش��ما یک رویکرد تنظیم شده و جامع نسبت به خدمات مشتریان برند خود 

داشته باشید.
Entrepreneur/ucan :منبع 

6 عنصر یک برند میلیاردی

مقدمه ای بر بازاریابی بین المللی
س��فر هوایی و ظهور وب قدم بزرگی در مس��یر جهان گش��ایی و 
ش��ناخت دنیا بود. حاال دیگر مرزها نمادین اند و مانعی برای تجارت 

بین کشورها نیستند.
پس از کش��ف این فرصت، کس��ب و کارها متوجه پتانسیل تازه ای 
ب��رای درآمد بیش��تر ش��دند. و همه  این م��وارد درنهای��ت به تولد 

بازاریابی بین المللی منجر شد.
بازاریابی بین المللی چیست؟

بازاریابی بین المللی در ساده ترین شکلش، تصمیم گیری در مورد 
آمیخته  بازاریابی، براس��اس پتانس��یل های بازارهای بیرون از کشور 

است.
چرا یک کسب و کار به بازاریابی بین المللی یا صادرات نیاز دارد؟

یک دلیل خوب برای پاس��خ به این پرس��ش، داش��تِن سهمی از 
مبالغ هنگفتی  اس��ت که در بازار جهانی ردوبدل می ش��ود. شرکتی 
که بتواند در این بازار خود را به شکلی درست و کامل معرفی کند، 

می تواند درآمد زیادی در این بخش کسب کند.
با این حال فقط بحث درآمد نیس��ت و این درآمد آسان به دست 
نمی آی��د و موانع زیادی بر س��ر راه  برندها وج��ود دارد که معموال 
در کش��ور خودشان با آن روبه رو نمی ش��وند. بازاریابی بین المللی با 

بازاریابی محلی تفاوت زیادی دارد.
عواملی که باید برای بازاریابی بین المللی در نظر گرفت

1- زبان
هن��گام ورود به یک بازار ناش��ناخته باید توج��ه زیادی به زبان و 
ترجمه داشت. اش��تباهات بزرگی در تبلیغات برندها در کشورهای 
دیگر دیده می ش��ود که در نهایت تصویر برند را خدشه دار می کنند. 
هیچ کس��ی در جنرال موتورز )General Motors( متوجه نشد 
که ترجمه  اس��م خ��ودروی نوا )Nova( در آمری��کای جنوبی »راه 
نمی رود« اس��ت. گربر )Gerber( از همان بس��ته بندی آمریکایی 
ب��رای غذای کودک در آفریقا اس��تفاده کرد؛ آنها نمی دانس��تند که 
به خاطر آمار باالی بی سوادی در آفریقا نمایش محتویات بسته روی 

آن معمول است.
این مش��کالت که به خاطر زبان به وجود آمده اند، ممکن اس��ت 
خنده دار به نظر برسند ولی ضرر مالی بزرگی را برای برند به دنبال 

دارند.
2- ذائقه

ورود ب��ه بازارهای جهانی ممکن اس��ت برای برخی ش��رکت های 
تولیدکنن��ده  غذا و مواد خوراکی دش��وار باش��د؛ عادت های غذایی 
کشورهای مختلف با یکدیگر فرق دارد. به عنوان مثال مک دونالد با 
ورود به هند و روبه روشدن با تقدس گاو مجبور شد برنامه بازاریابی 
متفاوتی را در پیش بگیرد. آنها توانس��تند با معرفی غذاهای محلی 
و گیاهی در منوی غذایی ش��ان موفقیت خوبی در هند کسب کنند، 
در حالی  که اگر مس��یر معمول ش��ان در آمری��کا را ادامه می دادند 

نتیجه ای جز شکست در انتظارشان نبود.
۳- ارزش های منطقه ای

خیلی وقت ها کش��ورهایی که برندها می خواهند در آن شروع به 
کار کنند، تفاوت های بس��یاری با کشور خودش��ان دارند. به عنوان 
مث��ال در کبک و مونترال جمعیت زیادی به زبان فرانس��وی حرف 
می زنند ک��ه آنها را با جوامع انگلیس��ی زبان همین کش��ور متمایز 
می کن��د و نادیده گرفتن این ارزش ها دیوار محکمی  اس��ت که مانع 

ورود برند به آن منطقه می شود.
4- عادت های مصرف کننده

ترکیب فرهنگ و ش��خصیت با یکدیگر، رفتار مصرف کننده را در 
هر کشور یا منطقه از دنیا شکل می دهند. پیش از ورود به هر بازار 
باید این نکته را در نظر گرفت که برند با یک فرهنگ آزاد و مستقل 
روبه روس��ت یا ب��ا فرهنگی که تصمیم های خری��دش به تصمیمات 
دسته جمعی جامعه بس��تگی دارد. همچنین در نظر گرفتن عوامل 

روان شناختی و اجتماعی نیز ضروری ا ست.
5- سن/ دموگرافیک

سن و دیگر فاکتورهای دموگرافیک هم نقش مهمی در بازاریابی 
جهانی ایفا می کنند. ش��رکتی که گوش��ی های هوشمند می فروشد 
دلش نمی خواهد وارد منطقه ای شود که تعداد جمعیت جوان بسیار 
کمی دارد و میانگین س��نی ۶۰ سال است و سرعت اینترنت در آن 

بسیار پایین است.
عوامل تاثیرگذار اقتصادی

میزان ثروت یک کشور برای مشخص کردن جامعه  هدف اهمیت 
زیادی دارد. برای مثال در کش��وری فقیر که س��رانه  درآمد ساالنه 
کمتر از ۸۰۰ دالر اس��ت، فروش ماش��ین  ظرفش��ویی های ۱۰۰۰ 

دالری کار عاقالنه ای نخواهد بود.
در نظ��ر گرفتن کالس ه��ای اقتصادی مختلف نی��ز عامل مهمی  
اس��ت. تعداد م��ردم در کالس های مختلف اقتصادی متنوع اس��ت. 
ب��ه عنوان مثال در کش��وری مثل آمریکا تع��داد زیادی از مردم در 
کالس طبقه  متوسط قرار دارند، اما در فیلیپین طبقه  متوسط بسیار 
کوچک اس��ت و بخش کوچکی از جامعه در طبقه  پولدار و بیش��تر 

مردم در طبقه  فقیر جای گرفته اند.
در عین حال سهولت فعالیت های مالی و انتقال وجه را نیز باید در 
کشورها در نظر گرفت. مطالعه قوانین بازرگانی، تبلیغاتی، بازاریابی 
و قوانین مرب��وط به مجوزهای فعالیت را نیز باید جدی گرفت و به 
خوبی بررس��ی کرد. مالیات، هزینه های گمرک و نرخ تبدیل ارز هم 

در همین دسته قرار می گیرد.
بع��د از تمام این موارد اس��ت که می توان ب��ه حضور در بازار یک 

کشور دیگر فکر و برای آن برنامه ریزی کرد.
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بازاریاب��ی موبایل محور یک ابزار با اهداف چندگانه اس��ت. هر برندی با 
توجه به نیازهای منحصر به فرد خود بر روی یک یا چند هدف مش��خص 
تمرک��ز می کند. در این میان برخی از تیم ه��ای بازاریابی با هدف افزایش 
مخاطب های شان از میان کاربران موبایل دست به ساخت کمپین می زنند. 
در حالی که برخی دیگر در پی جلب نظر کاربران گوشی های هوشمند با 
هدف ایجاد رابطه ای عمیق تر با آنها هستند. در نهایت نیز برخی از برندها 
با هدف حفظ مشتریان و مخاطب های فعلی شان اقدام به ساخت کمپین 

بازاریابی موبایل محور می کنند. 
ام��روزه تقریبا برای هر هدفی یک نوع بازاریابی موبایلی وجود دارد. اگر 
برند ش��ما هنوز نسبت به ش��روع فرآیند بازاریابی براساس این الگو تردید 
دارد، مقاله کنونی مخصوص شماس��ت. در این مقاله من به بررسی چهار 

نمونه برتر خواهم پرداخت. 
1. جلب وفاداری مشتریان با شناسایی دستاوردهای شان

بدون تردید وفاداری مشتریان یکی از مفاهیم اصلی در زمینه استراتژی 
بلندمدت برندهاس��ت. یکی از راهکارهای کاربردی برای دستیابی به این 

هدف شناسایی دستاوردها و فعالیت های مخاطب هدف است. 
وقتی از دستاورد صحبت می کنم، منظور من هر آنچه کاربران گوشی های 
هوشمند در اس��تفاده از اپ برندمان انجام می دهند، است. اگر اپ ما یک 
بازی سرگرم کننده است، دستاورد کاربران شامل رسیدن به رکورد تازه ای 
از امتیازگیری خواهد بود. شاید در نگاه نخست موفقیت در این زمینه فقط 
برای اپ های بازی امکان پذیر باشد، با این حال اپ های معمولی نیز با توجه 
به موفقیت های کاربران در زمینه استفاده از امکانات شان فرصت مطلوبی 
برای جلب نظر آنها خواهند داش��ت. به عنوان مثال، طراحی سیس��تمی 
برای ارس��ال پیام به کاربران پس از ساخت اکانت در اپ مان یا رسیدن به 
مقدار مشخصی فعالیت مفید خواهد بود. امروزه بسیاری از اپ های مانند 
فیس ب��وک پس از تکمیل پروفایل کاربران اق��دام به نمایش پیام تبریک 

می کند. 
بس��یاری از اپ ها تمایل به ترغیب کاربران ش��ان به سوی انجام اعمالی 
خ��اص را دارند. این ام��ر از طریق تعیین جایزه برای انج��ام آن کارها به 
سادگی امکان پذیر است. البته منظور من در اینجا جایزه مادی نیست. به 
عنوان مثال، بهره مندی کاربران از امکانات ویژه اپ مان برای مدت محدود 
از جمله هدیه های جذاب برای ترغیب آنها به س��وی انجام کارهای مورد 
نظر برندمان خواهد بود. برخی از برندهای حوزه فروش آنالین برای ثبت 
نام کاربران در اپ اختصاصی شان اقدام به ارائه کوپن های تخفیف می کنند. 
درست به همین خاطر پس از معرفی هر کدام از این اپ ها شمار باالیی از 
کاربران در آنها ثبت نام می کنند. چنین کاری پیش زمینه ایجاد مشتریان 
وفادار خواهد بود. در حقیقت شناخت دستاوردهای کاربران و تجلیل از آنها 

نقش مهمی در جلب وفاداری آنها دارد. 
2. تبدیل کاربران آزمایشی به مشترکان دائمی

برخی از اپ ها بیشتر امکانات شان را به صورت رایگان در اختیار کاربران 
قرار می دهند. با این حال این امر به معنای امکان استفاده رایگان از تمام 
امکانات این اپ ها نیس��ت. به منظور دسترس��ی به تم��ام ویژگی ای اپ ها 

معموال نیاز به خرید اش��تراک ویژه خواهیم داش��ت. نکت��ه جالب اینکه 
استراتژی ارائه بسیاری از امکانات اپ به صورت رایگان یکی از راهکارهای 
تاثیرگ��ذار در زمینه تبدیل کاربران آزمایش��ی به مش��تریان دائمی اپ ها 

محسوب می شود. 
برخی از برندها در زمینه تبدیل کاربران عادی به مش��ترکان اپ ش��ان 
اس��تراتژی جذابی را پیش گرفته اند. بر این اس��اس آنها پس از چند هفته 
فعالیت کاربران در اپ ش��ان اقدام به ارائه دوره های آزمایشی رایگان برای 
دسترس��ی به تمام امکانات اپ ش��ان می کنند. این ام��ر در حقیقت ارائه 
تجربه ای در زمینه استفاده از امکانات اپ مورد نظر به منظور ایجاد عالقه 
در کاربران است. به این ترتیب به احتمال زیاد پس از پایان دوره موردنظر 
کاربران آزمایشی تمایل بسیار بیشتری به خرید اشتراک خواهند داشت. 

در دوره برگ��زاری کمپین موبایل��ی برای ترغیب کاربران در راس��تای 
خرید اش��تراک اشاره به تفاوت های نس��خه رایگان و کامل اپ ضروری به 
نظر می رس��د. در پایان دوره نیز امکان یادآوری امکانات نس��خه کامل به 
کاربران وجود دارد. به این ترتیب در پایان کمپین به کاربران امکانی که در 
صورت عدم خرید اشتراک از دست می دهند، یادآوری خواهیم کرد. بدون 
تردی��د در این زمینه جلب توجه کاربران به س��وی امکانات اپ مان نقش 
اساسی دارد. به این ترتیب انگیزه آنها برای خرید اشتراک اپ مان افزایش 

چشمگیری خواهد یافت. 
۳. بازگرداندن کاربران قدیمی

بدون تردید تالش تمام برندهای توسعه دهنده اپ جلب نظر دامنه هرچه 
وس��یع تری از کاربران است، با این حال هر چقدر هم که کیفیت خدمات 
اپ برندمان عالی باشد، باز هم احتمال ریزش برخی از کاربران وجود دارد. 
این یک امر طبیعی در دنیای بازاریابی محس��وب می شود، با این حال در 
زمینه بازاریابی موبایلی دست ما برای تالش در راستای بازگرداندن کاربران 
قدیمی به اپ مان بسیار بازتر خواهد بود. هدف اصلی در اینجا تالش برای 

بازیابی کاربران قدیمی اپ مان است. 
به طور متوسط، هر کاربر گوشی های هوشمند در ماه 3۰ اپ مختلف را 
نصب می کند. بی شک این رقم در نگاه نخست بسیار باال به نظر می رسد، 
با این حال در انتهای ماه فقط ۱۵ اپ بر روی گوشی ها باقی می ماند. این 
میزان ریزش در ماه های بعد نیز ادامه دارد. با این حساب حفظ کاربران در 
اپ برندمان کار بسیار دشواری به نظر می رسد. نکته جالب اینکه از میان 
اپ های نصب شده بر روی گوشی های هوشمند برخی از آنها حتی در طول 
ماه یک بار هم مورد استفاده قرار نمی گیرد. این خبر برای توسعه دهندگان 

اپ های موبایلی به هیچ وجه امیدوارکننده نیست. 
به دلیل ریزش بس��یار باالی کاربران در اپ ه��ای موبایلی کمپین های 
متمرکز بر روی بازگرداندن کاربران اهمیت ویژه ای یافته است. درست به 
همین دلیل اغلب اپ ها در تالش برای یافتن کانال های ارتباطی بیرونی با 
کاربران شان هستند. به طور معمول دریافت ایمیل کاربران به منظور ارسال 
پیام و دعوت به بازگشت به اپ گزینه محبوب برندها محسوب می شود. به 
این ترتیب پس از چند روز عدم اس��تفاده کاربران از یک اپ پیامی مبنی 
بر دلتنگی ش��رکت توسعه دهنده و دعوت به استفاده بیشتر برای کاربران 

ارسال می شود. 
از آنجایی که کاربران ریزش��ی اپ ها ب��ه معنای دقیق کلمه دیگر از اپ 
موردنظر اس��تفاده نمی کنند، ارس��ال پیام درون برنامه ای کارایی چندانی 

برای جلب نظر آنها نخواهد داشت. برخی از اپ ها با دریافت شماره همراه 
کاربران اقدام به ارس��ال پیام کوتاه برای شان می کنند. به این ترتیب تمام 
تالش برندها برای جذب دوباره کاربران از دست رفته به نمایش در می آید. 
یکی از نکات مهم در زمینه جلب نظر کاربران به کمپین های بازگش��ت 
به اپ بازه زمانی اجرای آن است. به عبارت دیگر، کدام دسته از کاربران را 
باید از دست رفته قلمداد کرد؟ در این زمینه نظرهای مختلفی وجود دارد. 
به این ترتیب پس از گذش��ت ۱۴ الی 3۰ روز از عدم اس��تفاده کاربران از 
اپ مان )براساس برخی نظرها حتی هفت روز( باید دست به اجرای کمپین 
بازگرداندن کاربران بزنیم. به این ترتیب ش��انس برندمان برای نگهداری از 

کاربرانش افزایش چشمگیری خواهد یافت. 
4. جذب کاربران تازه با ارسال پیام یادآوری

پیام های یادآوری راهکاری جذاب و تاثیرگذار برای جلب کاربران جدید 
به اپ برندمان است. این امر بسیار بهتر از انتظار برای کشف اپ مان از سوی 
کاربران است. به طور معمول این پیام ها نوعی تبلیغات محسوب می شود. 
به این ترتیب با پرداخت مقدار مشخصی هزینه به سایر اپ ها امکان نمایش 
پیام یادآوری برندمان بر روی گوشی های هوشمند کاربران مختلف فراهم 
می شود. نکته مهم درخصوص نگارش متن چنین پیام هایی است. در این 
زمینه باید به ارائه اطالعات مورد نیاز کاربران برای ترغیب ش��ان به نصب 
اپ مان توجه کنیم. بدون تردید هیچ کاربری بدون اطالع از فایده عضویت 
در یک اپ اقدام به نصب آن نخواهد کرد. به همین خاطر فرآیند تبلیغاتی 
ما باید تمرکز بر روی ویژگی های اپ مان باشد. در غیر این صورت در زمینه 

ترغیب کاربران با مشکالت اساسی مواجه خواهیم شد.  
امروزه بس��یاری از کاربران نسبت به نمایش پیام های تبلیغاتی از سوی 
اپ ها شکایت دارند. به این ترتیب چنین فرآیند تبلیغاتی با خطر حذف اپ 
میزبان نیز مواجه است. درست به همین خاطر امروزه اغلب برندها اقدام به 
ایجاد محدودیت های اساسی بر روی فرآیند تبلیغاتی شان می کنند. به این 
ترتیب دیگر خبری از نمایش تبلیغات متعدد بر روی گوشی های کاربران 

نخواهد بود. 
بدون تردید امکان ارسال پیام یادآوری با استفاده از شیوه های دیگر نیز 
وجود دارد. در برخی از کشورها استفاده تبلیغاتی برای نمایش پیام بر روی 
گوشی های کاربران خالف مقررات است، بنابراین باید به سراغ راهکارهای 
جانبی نظیر استفاده از سرویس ایمیل یا ارسال پیام کوتاه رفت. در چنین 
ش��رایطی نیز باید به رعایت اختصار توجه داشت. هرچه پیام ما طوالنی تر 
باش��د، تمایل کاربران برای مطالعه آن کمتر خواهد شد. همچنین ارسال 
بی��ش از اندازه پیام برای کاربران نیز دردس��رهای خاص خود را دارد. اگر 
برند ما در میان کاربران به عنوان یک برند مزاحم ش��ناخته ش��ود، تالش 
زیادی برای رفع این ش��هرت منفی الزم خواهد بود. البته در بس��یاری از 
موارد این تالش هیچ گاه به نتیجه نیز نمی رس��د، بنابراین تالش اصلی ما 
باید بر روی جلوگیری از رواج شهرت منفی برای برندمان باشد. در نهایت 
نیز باید به اهمیت درج توضیحات دقیق در مراکز دانلود اپ )مانند گوگل 
پلی( اش��اره کرد. هرچه توضیحات اپ ما کامل تر باشد، آگاهی کاربران از 
آن بیشتر خواهد شد. به این ترتیب تمایل آنها نیز برای استفاده از اپ ما 
افزای��ش خواهد یافت. بدون تردید هیچ کاربری عالقه ای به نصب یک اپ 

بدون توضیحات جانبی و دقیق ندارد. 
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100 گام برای موفقیت در بازاریابی)7( 

در شش مقاله پیشین به ۴۰ گام برای موفقیت در بازاریابی اشاره 
کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

 41-محصوالت خود را تضمین کنید
در صورتی ک��ه از کیفیت محصوالت خ��ود اطمینان دارید، الزم 
اس��ت تا آنها را برای مدتی معقول، تضمین کنید. این ضمانت باعث 
خواهد شد تا مخاطب با اطمینان و آسایش بیشتری اقدام به خرید 
کن��د. درواقع به ه��ر میزانی که تردید ه��ای جامعه هدف را کاهش 
دهید، سرعت بخش��ی به جری��ان خرید و افزایش تعداد مش��تریان 
امکان پذیرت��ر خواه��د ب��ود. در این رابط��ه بهترین ن��وع تضمین، 
بازگردانی کامل مبلغ پرداخت ش��ده است. این امر باعث خواهد شد 
تا در صورت عدم رضایت مش��تری، آنها تصور نکنند که محکوم به 
استفاده از برند شما خواهند بود، با این حال ضمانت شما باید شامل 
مواردی باش��د که ایراد در آن به خاطر عملکرد مشتری نبوده است. 
در غیر این صورت زمینه سوءاستفاده فراهم خواهد شد، با این حال 
این امر که حتی با این دس��ته از مشتریان خود نیز مدارا کرده و به 
آنها نیز کمک کنید، بدون ش��ک به افزایش جایگاه برند شما منجر 
خواهد شد. به همین خاطر در برخورد با مشتری نباید بیش از حد 
س��خت گیرانه و طبق مقررات رفتار کنید. درواقع برای آنها همواره 

باید استثناهایی وجود داشته باشد. 
42- خدمات پس از فروش فوق العاده ای داشته باشید 

این امر که مشتری را پس از خرید رها کنید، باعث خواهد شد تا 
از خریدهای مجدد آنها و معرفی محصول شما به سایرین جلوگیری 
شود. درواقع نقطه پایان بازاریابی، فروش محصول نبوده و الزم است 
تا تمامی اقدامات برای حفظ رضایت مش��تری را انجام دهید. وجود 
یک تیم پش��تیبانی برای پاس��خ دادن به س��واالت و مشکالت نیز از 
دیگر اقدامات مفید در این رابطه محسوب می شود. در آخر فراموش 

نکنید که این امر خود می تواند به یک مزیت رقابتی تبدیل شود. 
4۳-در رویدادهای مختلف حضوری فعال داشته باشید 

رویداد ها فرصتی ایده آل برای دیده ش��دن و معرفی برند است، با 
ای��ن حال در بهتری��ن حالت ممکن نیز ش��ما نمی توانید در تمامی 
رویدادها حضور داش��ته باش��ید. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا 
بهترین ها را میان گزینه های موجود شناسایی کرده و برای حضوری 
موث��ر در آن، برنامه ری��زی کنید. در این رابطه جس��ت  و جو های 
اینترنتی می-تواند لیس��ت تمامی این موارد را در اختیار ش��ما قرار 

دهد. 
44-کمپین ایجاد کنید 

مخاطب��ان همواره تمای��ل دارند تا در یک جریان حضور داش��ته 
باش��ند. همین امر نیز باعث می شود تا انواع کمپین ها و چالش  ها با 
استقبال خوبی همراه باشند. در این رابطه شما می توانید از جذابیت 
این موضوع برای اهداف تجاری خود اس��تفاده کنید. برای مثال یک 
فروش��گاه با ایجاد کمپین خرید برای اف��راد کم بضاعت، نه تنها یک 
اقدام بشردوس��تانه را انجام داده و مورد توجه رس��انه ها و مردم قرار 
می گیرد، بلکه به افزایش تعداد مش��تریان خود از طریق خریدهای 
افراد برای قش��ر ضعیف جامعه نیز کمک کرده اس��ت. درواقع شما 
می توانی��د مب��ارزه با یک مورد بد و مضر ب��رای جامعه را به اقدامی 

سودمندانه برای خود تبدیل کنید. 
45-تجربیات خود را در اختیار عموم قرار دهید 

آموزش رایگان درس��ت چیزی است که باعث می شود تا مخاطب 
مس��رانه مطالب شما را دنبال کند. برای مثال یک آشپز از طریق به 
اشتراک گذاشتن تجربیات و انواع آموزش-های آشپزی، می تواند به 
شهرت دست پیدا کرده و با افزایش چشمگیر مشتریان خود مواجه 
ش��ود. اگرچه تجربیات شما ممکن اس��ت به قدرتمندتر شدن رقبا 
نیز منجر ش��ود، با این حال مزیت های این اقدام به مراتب بیشتر از 
چیزهایی خواهد بود که ممکن اس��ت از دست بدهید. در این رابطه 
فرام��وش نکنید که اقدامات ش��ما باید تفاوت های��ی را با مدل های 
رایج داش��ته باش��د تا مخاطب از میان گزینه های موجود، ش��ما را 

انتخاب کند.
46-از تاثیر جوایز غافل نشوید 

وج��ود یک جایزه و یا حتی چندین جایزه ارزش��مند نیز خود به 
خوبی مش��وق خرید مش��تریان خواهد بود. در ای��ن رابطه فراموش 
نکنید که جایزه ش��ما باید با پوشش خبری مناسبی همراه باشد تا 
جامعه هدف به خوبی از وجود آن مطلع شود. در نهایت اگرچه بهتر 
اس��ت تا تنها یک جایزه اصلی وجود داش��ته باشد، با این حال الزم 
است تا جوایز دیگری را نیز تعیین کنید تا افراد شانس خود را بیش 
از حد کم تلقی نکنند. تنوع در جوایز و توجه به عالیق جامعه هدف 

نیز از دیگر معیارهای مهم در این زمینه محسوب می شود. 
ادامه دارد ...
creativeboom :منبع
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چرا کسب و کار ما به سایت رسمی نیاز دارد؟

امروزه تمام شرکت ها در هر حوزه کسب و کاری نیازمند راه اندازی 
س��ایت رسمی هس��تند. این امر بسیار رایج اس��ت، بنابراین مشاهده 
یک برند بدون س��ایت رس��می یا س��ایتی بدون به روز رسانی مداوم 

غیرحرفه ای خواهد بود. 
بدون تردید در زمینه راه اندازی سایت نیز مانند هر فعالیت دیگری 
در حوزه کس��ب و کار تردیدهای زی��ادی وجود دارد. به همین دلیل 
من در مقاله فعلی به بررسی ضرورت داشتن سایتی فعال برای برندها 

پرداخته ام. به این منظور نکات ذیل را مورد بررسی قرار دهید. 
4 دلیل برای سرمایه گذاری بر روی سایت رسمی کسب و 

کارمان
س��ایت های تخصصی حوزه کس��ب و کار و بازاریابی مطالب بسیار 
زیادی در مورد ضرورت راه اندازی سایت معتبر دارند، با این حال من 
در اینجا به بررس��ی چهار مورد از مهم ترین ن��کات در زمینه کاربرد 

سایت رسمی در فعالیت شرکت ها خواهم پرداخت. 
1. افزایش اعتبار شرکت مان

داشتن یک سایت رسمی شرکت ما را نزد مشتریان بالقوه معتبرتر 
جل��وه خواه��د داد. امروزه بس��یاری از ش��رکت ها در زمین��ه تولید 
محصوالت دارای راهنمای اس��تفاده نس��بتا پیچیده فعالیت دارند. به 
همین دلیل راه اندازی یک س��ایت رسمی برای بیان نکات جانبی در 
این زمینه بسیار مفید خواهد بود. به این ترتیب مشتریان سایت شما 
را به چش��م محلی مورد اعتماد برای کس��ب اطالعات مفید پیرامون 
خریدش��ان تلقی می کنند. افزایش اعتماد مشتریان به سایت رسمی 
برندم��ان در طوالنی مدت به معنای افزایش خریدش��ان از ما خواهد 
ب��ود. به این ترتیب میزان فروش و س��ود ما نیز در بلندمدت افزایش 

چشمگیری خواهد داشت. 
2. ارائه نکات آموزشی و ترغیب مشتریان

ام��روزه اغلب برندها عالوه بر س��ایت رس��می دارای وبالگ جانبی 
نیز هس��تند. در وبالگ اغلب مطالب نس��بتا کوتاه و مختصر پیرامون 
موضوعات مرتبط با محصوالت برندها منتش��ر می شود. به طور کلی 
تولی��د محتوا در س��ایت برندم��ان باید حول دو محور اصلی باش��د: 
نخس��ت ارائه نکات آموزش��ی در زمینه های مرتبط ب��ا برند ما و دوم 
ترغیب مشتریان به خرید و استفاده از محصوالت مان. متاسفانه شمار 
قابل توجهی از برندها نس��بت به این مزیت راه اندازی س��ایت رسمی 
بی توجه هس��تند. به همین خاطر نیز در عمل مشکالت زیادی را در 
فرآین��د بازاریابی و فروش تجربه می کنند. نکته جالب تولید محتوای 
آموزش��ی و ترغیب مش��تریان افزایش وفاداری آنها به برندمان است. 

بالطبع این امر موجب افزایش فروش ما خواهد شد. 
۳. جذب ترافیک سایت بیشتر

به گ��زارش س��ایت Thrive Global، جذب ترافیک بیش��تر به 
س��ایت رس��می یکی از نیازهای اصلی برندها محسوب می شود. این 
امر به معنای توانایی دس��تیابی به مش��تریان ت��ازه خواهد بود. نکته 
مهم امکان دس��تیابی به مشتریان بالقوه بیش��تر در صورت استفاده 
درست از کلیدواژه هاست. استفاده مناسب از کلیدواژه ها باعث ارتقای 
جایگاه س��ایت برندمان در جس��ت وجوهای گوگل و سایر موتورهای 
جست وجوگر می ش��ود. مهم ترین بخش های یک مقاله برای استفاده 
از کلیدواژه ها تیتر اصلی و سطر نخست مقاله است. به این ترتیب به 
هنگام جست وجوی مطالب مرتبط با کسب و کارمان از سوی کاربران 
شانس مشاهده سایت  ما افزایش خواهد یافت. امروزه اغلب مشتریان 
به جای تبلیغات به جس��ت وجوی ش��خصی درباره محصوالت مورد 
نیازشان توجه دارند. اینترنت نیز همیشه انتخاب نخست افراد در این 
زمینه خواهد بود. به همین خاطر نیز شرکت ما باید همیشه مقاالت 
مفید با اس��تفاده از کلیدواژه های مناسب برای مخاطب هدفش تولید 

کند. 
4. رشد هویت برندمان

هویت برند ما به س��ادگی از طریق س��ایت رس��می مان قابل رویت 
اس��ت. همچنین این امر آزمون مناس��بی در زمینه سنجش درستی 
اس��تراتژی برندسازی ش��رکت مان خواهد بود. متاسفانه امروزه توجه 
مناس��بی به انتخاب استراتژی برندس��ازی درست از سوی شرکت ها 
صورت نمی گیرد. به همین خاطر بسیاری از کسب و کارهای کوچک 
به طور فزاینده ای برندهای ش��ان ش��بیه یکدیگر اس��ت. این امر کار 
تصمیم گیری را برای مش��تریان به شدت دش��وار خواهد کرد. وقتی 
برنده��ا تفاوت چندانی با هم نداش��ته باش��ند، تصمیم گیری بدل به 
امری پیچیده خواهد ش��د. به عالوه، فعالیت درست در سایت رسمی 
برندمان ام��کان پیگیری الگوی بازاریابی مناس��ب و تاثیرگذار را نیز 
فراه��م خواهد کرد. خوش��بختانه امروزه امکان راه اندازی فروش��گاه 
آنالین برای برندمان نیز وجود دارد. به این ترتیب مش��تریان به طور 
مستقیم خریدشان را از ما انجام خواهند داد. این امر به معنای کسب 
سود بیشتر خواهد بود. نکته مهم در اینجا داشتن یک سایت مناسب 

همراه با سیستم فروش کارآمد است. 
جمع بندی نهایی

امروزه داش��تن سایت رس��می برای کسب و کارمان ضروری است. 
فرقی ندارد ش��ما وکیل، تولیدکننده کفش یا یک ش��رکت لوله کشی 
باشید، به هر حال باید صفحه ای اینترنتی برای دسترسی مشتریان مان 
ب��ه اطالعات موردنیاز پیرامون خود راه ان��دازی کنید. این امر موجب 
سهولت یادگیری مش��تریان درباره شما و ماهیت فعالیت تان خواهد 
ش��د. امروزه مشتریان بیش از هر زمان دیگری عالقه مند به یادگیری 
درباره خریدهای ش��ان هس��تند. به این ترتیب کمتر مش��تری بدون 
بررس��ی محصوالت مختلف برندها اق��دام به خرید می کند. همچنین 
در مورد محصوالت دارای تکنولوژی های نوین آموزش نحوه استفاده 
به مش��تریان نیز ضروری خواه��د بود. همه ای��ن فرآیندها از طریق 

راه اندازی سایت رسمی برای برندمان قابل پیگیری است. 
در نهای��ت، توج��ه ب��ه هماهنگی فعالیت س��ایت رس��می برند با 
اهداف ش��رکت مان ضروری است. با انجام درست این کار و توجه به 
توصیه های این مقاله نتیجه کار شما را غافلگیر خواهد کرد. همچنین 
میزان شهرت و اعتبار برندمان نیز تا حد زیادی افزایش خواهد یافت. 
ام��روزه داش��تن یک س��ایت حرف��ه ای ب��رای برندم��ان ضرورتی 
اجتناب ناپذی��ر به منظور باقی ماندن در رقابت کس��ب و کار اس��ت. 
به این ترتیب باید هرچه زودتر نس��بت به راه اندازی س��ایت رس��می 

برندمان و به روز رسانی اش اقدام کنیم. 
noobpreneur :منبع
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اس��تارت آپ را می توان به جعبه ای تش��بیه کرد که با اختصاص دادن 
م��واردی چ��ون حق اختراع، تی��م مدیریتی و . . . ب��ر ارزش آن افزوده 
می ش��ود. س��اخت این جعبه  خاص می تواند بس��یار گران تمام ش��ود، 
باید به دنبال افرادی باش��ید که در تأمین س��رمایه موردنیازتان به شما 
کمک کنند، به این افراد س��رمایه گذار می گویند. منطق معامله ش��ما با 
س��رمایه گذاران تان به این صورت است که مثاًل: »یک دالر به من کمک 

کنید و من باx%«  افزایش در سرمایه، مبلغ را به شما باز می گردانم.
در این مطلب با 9 روش متداول در ارزش گذاری اس��تارت آپ ها آشنا 

می شویم:
۹ روش متداول در ارزش گذاری استارت آپ ها

توجه داشته باشید که اکثر روش های ارزیابی براساس داده هایی مانند 
مقادیر مش��ابه یا ارزیابی های پایه ای شکل می گیرند. چگونگی دستیابی 
ب��ه ای��ن اطالعات موضوعی مهم اس��ت که البته در ای��ن مطلب به آن 

پرداخته نشده  است.
1. روش برکاس

روش »Berkus« ی��ک قاعده س��اده و راحت را ب��رای برآورد ارزش 
اس��تارت آپ در نظر می گیرد. این روش توسط »دیو برکاس«، نویسنده 
مش��هور و سرمایه گذار فرش��ته خو در حوزه تجارت، طراحی شده است. 
نقطه ش��روع این روش اینجا است: آیا ش��ما معتقدید که استارتاپ تان 
می تواند در سال پنجم، درآمدی بالغ بر ۲۰ میلیون دالر در سال داشته 
باش��د؟ اگر پاسخ بله باشد، می توانید استارتاپ تان را در برابر پنج عامل 

کلیدی ارزیابی کنید.
۵ عامل کلیدی موفقیت در این روش عبارتند از:

• داش��تن ایده مناسب: این عامل در واقع ارزش پایه ای استارت آپ را 
نشان می دهد.

• در اختیار داشتن پروتوتایپ یا نمونه اولیه: این مورد ریسک ناشی از 
تکنولوژی را در استارت آپ کاهش می دهد.

• وجود تیم مدیریتی با ویژگی های مناسب: ریسک ناشی از اجرا را در 
استارت آپ کاهش می دهد.

• روابط استراتژیک درخور و مناسب: این عامل در مراحل بعدی بسیار 
مهم خواهد بود و در کاهش ریسک ناشی از رقابت و بازار مؤثر است.

• فروش محصول یا داشتن کاربران و مشتریان وفادار: این مورد میزان 
ریسک ناشی از تولید را در استارت آپ کاهش می دهد.

نکاتی که در مورد این روش باید مدنظر قرار داد این است که:
اوالً این روش بیش��تر برای اس��تارت آپ هایی مناسب است که بر پایه 
تکنولوژی شکل  گرفته اند، اما می تواند در سایر استارت آپ ها نیز استفاده 
ش��ود. ثانیا ای��ن روش در مرحله قب��ل از درآمدزایی ب��ه ارزش گذاری 

استارت آپ می پردازد.
2. روش مجموع عوامل ریسک

روش مجم��وع عوام��ل ریس��ک یا RFS نس��خه کوچک ت��ر از روش 
»برکاس« اس��ت. ش��ما در ابت��دا مق��داری اولیه برای اس��تارت آپ تان 
تعیین می کنید و س��پس آن را با توجه به ریس��ک های مشخص ش��ده، 
تعدیل می کنید. روش مجموع عوامل ریس��ک که توسط سرمایه گذاران 
فرش��ته خو در »اوهایو« ایجاد ش��ده اس��ت، مجموعه ای بسیار گسترده  
از عوام��ل را در تعیین ارزش پول در قس��مت پیش درآمد اس��تارت آپ 
مورد توجه قرار می دهد. این موضوع ممکن است به عنوان روش ارزیابی 
مستقل برای س��رمایه گذاران مفید باش��د. این روش، سرمایه گذاران را 
مجب��ور می کند تا در مورد انواع مختلف ریس��ک هایی که با آن مواجه 
هس��تند، فکر کنند تا به یک خروجی س��ودآور برسند. البته باید توجه 
داشت که اغلب بزرگ ترین ریسک استارت آپ ها، ریسک مدیریت است. 
ای��ن روش عالوه بر اینکه میزان ریس��ک مدیریت را م��ورد توجه قرار 
می دهد، باعث می شود کاربر به ارزیابی انواع دیگر ریسک ها نیز بپردازد. 

انواع دیگر ریسک ها عبارتند از:
• ریسک مرحله کسب وکار
• ریسک قانونی و سیاسی
• ریسک فروش و بازاریابی

• ریسک سرمایه گذاری و تأمین مالی
• ریسک رقابتی
• ریسک فناوری

• ریسک دادرسی
• ریسک بین المللی

• ریسک اعتبار
• ریسک خروجی پرسود

ارزش گذاری اولیه برای استارت آپ تان از طریق میانگین این مقدار در 
شرکت های مشابه تعیین می شود و عوامل خطر برای ریسک های بسیار 

باال و خیلی کم، بسته به شرایط، مدل سازی می شود. سخت ترین بخش 
در این روش و در بیش��تر روش های ارزش گذاری اس��تارت آ پ ها، یافتن 
اطالعات در شرکت های مشابه است. باید توجه داشت که این روش در 

قسمت پیش درآمد استارت آپ به کار می آید.
۳. روش کارت امتیازی

روش ارزیابی کارت امتیازی، رویکردی دقیق تر به مسئله ارزش گذاری 
استارت آپ دارد. این روش همانند روش »مجموع عوامل ریسک« شروع 
می شود. ابتدا یک ارزیابی پایه ای برای استارت آپ تان دارید و بعد از آن 
ارزش معیاری خاص را مشخص می کنید. هیچ چیز جدیدی نیست جز 
اینکه این معیارها براس��اس تأثیرش��ان بر موفقیت کلی پروژه وزن دهی 

می شوند.
این روش همچنین می توان��د تحت نام روش »بیل پین«، با توجه به 

۶ معیار زیر شناخته شود:
• مدیریت )%3۰(

• اندازه فرصت )%۲۵(
• محصول یا خدمات )%۱۰(

• کانال های فروش )%۱۰(
• مرحله کسب وکار )%۱۰(

• و سایر عوامل )%۱۵(.
روش ارزیابی کارت امتیازی نیز برای مرحله پیش درآمد است.

4. روش معامالت مشابه:
بس��ته به نوع اس��تارت آپی که در حال س��اخت آن هستید، باید یک 
نش��انگر را انتخاب کنید که مقداری مناس��ب برای ارزش استارت آپ را 
نش��ان دهد. این ش��اخص می تواند در هر صنعتی متمایز باشد، عواملی 
همچون: درآمد ماهانه، تعداد منابع انسانی )موقت(، تعداد دفاتر فروش 
)خرده فروشی(، ثبت اختراع و کاربران فعال هفتگی از این موارد هستند. 
هرچند ش��اخص هایی همچون فروش، سود ناخالص و ... بیشتر متداول 
هس��تند. روش معامالت مش��ابه در مراحل ش��روع و پس از درآمدزایی 

استارت آپ به کار می آید.
5. روش ارزش دفتری

ارزش دفتری به ارزش خالص ش��رکت یعن��ی دارایی های ملموس و 
بخش سخت افزاری استارت آپ، اشاره می کند.

روش ارزش گذاری به ش��یوه دفت��ری یکی از س��اده ترین روش های 
ارزش گذاری تلقی می ش��ود. یکی از ایراداتی که درخصوص استفاده از 
ارزش دفتری برای ارزش گذاری مطرح می ش��ود این است که برمبنای 
معادله حس��ابداری بوده و ثابت است درنتیجه عوامل تأثیرگذار همانند 
تورم و نوس��انات نرخ به��ره که در ارزش یابی صحیح ی��ک دارایی مؤثر 
هس��تند، در نظر گرفته نمی ش��ود. این عوامل س��بب ایجاد فاصله بین 

ارزش دفتری و ارزش واقعی دارایی می شود.
بعضی از تحلیلگران که از ارزش دفتری برای ارزش گذاری ش��رکت ها 
استفاده می کنند، عالوه بر ارزش دارایی های فیزیکی، ارزش دارایی های 

نامشهود را برآورده کرده و در محاسبه شان در نظر می گیرند.
روش ارزش گ��ذاری دفت��ری برای آن دس��ته از ش��رکت هایی که بر 
ارزش های مش��هود تمرکز دارند، بسیار مهم است. البته امروزه بسیاری 
از کسب وکارها بر دارایی های نامشهودی همچون: فناوری های زیستی، 

پایگاه داده و توسعه نرم افزار توجه می کنند.
کاربرد ارزش دفتری دارایی های شرکت:

• با مقایس��ه ارزش دفتری و ارزش بازار دارایی ها، می توانیم استنباط 
کنیم که س��هام یا دارایی، کمتر یا بیش��تر از ارزش واقعی خود، در بازار 

قیمت گذاری شده است.
• ارزش دفت��ری، ارزش تیوری��ک کل دارایی های ش��رکت اس��ت که 

سهامداران می توانند در زمان انحالل شرکت آن را دریافت کنند. 
6. روش ارزش انحالل:

در ای��ن روش ف��رض می ش��ود که اگر ش��رکت رو به انحالل باش��د، 
بایستی دارایی های ش��رکت فروخته، سهم بستانکاران شرکت پرداخت 
و باقیمانده مبلغ نیز بین س��هامداران تقسیم شود. از آنجا که این روش 
تنها در زمان انحالل ش��رکت مطرح می ش��ود، کارب��رد چندانی ندارد. 
بعضی معتقدند  ارزش انحالل، معیار حداقلی برای ارزش سهام شرکت 

است و ارزش سهام کمتر از آن نخواهد شد.
چیزهای��ی که ب��رای ارزیابی ارزش انحالل محاس��به می ش��ود، همه 
دارایی ه��ای ملموس هس��تند، مانن��د: امالک و مس��تغالت، تجهیزات، 
موجودی ... همه چیزهایی که شما می توانید در مدت کوتاهی برای آن 
خریدار پیدا کنید. فرض اصلی این اس��ت که اگر چیزی ارزشمند باشد، 
زمانی که ش��ما وارد مرحله انحالل می شوید، فروخته می شود. می توان 
به عواملی همچون اختراعات، حق تکثیر و هرگونه مالکیت معنوی دیگر 
اش��اره کرد. عماًل ارزش انحالل، ش��امل مجموع ارزش تمام دارایی های 

ملموس شرکت است.
برای س��رمایه گذار، ارزش انح��الل به عنوان پارامتری ب��رای ارزیابی 

ریس��ک س��رمایه گذاری مفی��د اس��ت: ارزش بالقوه انح��الل به معنای 
ریس��ک کمتر اس��ت. به عنوان  مثال، اگر تمام عوامل دیگر برابر باش��د، 
س��رمایه گذار، کس��ب وکاری را ترجیح می دهد که اگر به مرحله انحالل 

رسید، کمتر متضرر شود.
حال این س��وال مطرح می ش��ود، تفاوت بی��ن ارزش دفتری و ارزش 
انحالل چیس��ت؟ اگ��ر اس��تارت آپی واقعاً بای��د دارایی های��ش را طی 
ورشکستگی بفروشد، ارزش انحالل آن به دلیل شرایط نامساعد فروش، 

احتماالً کمتر از ارزش دفتری آن است.
بنابراین ارزش انحالل بیش از ارزش دفتری است. هرچند هر دو آنها 
دارایی های ملموس را تش��کیل می دهن��د، زمینه ای که دارایی ها در آن 
ارزش دارد، متفاوت اس��ت. همان طور که »بن گراهام« اش��اره می کند، 
ارزش انح��الل توجه��ش را به خروج از کس��ب وکار معط��وف می کند 
درحالی ک��ه ارزش دفت��ری، ارزش هایی را که در کس��ب وکار قرار دارد 

اندازه گیری می کند.
7. روش تنزیل جریان نقد:

اگر اس��تارت آپ تان به خوبی کار می کند و هر س��ال مقدار مشخصی 
از پ��ول نق��د را به ارمغان م��ی آورد، می توانید بگویید ک��ه ارزش فعلی 
استارت آپ با مجموع کل جریان های نقدی در سال های آینده سنجیده 

می شود.
در بیش��تر استارت آپ ها به ویژه آنهایی که هنوز به مرحله درآمدزایی 
نرس��یده اند، بیش��ترین ارزش در پتانس��یل های درآمدزایی استارت آپ 
نهفته اس��ت. در روش »تنزیل جریان نقد«، پیش بینی نسبت به جریان 
نق��د آتی که ش��رکت ایجاد خواهد کرد، انجام می ش��ود. بع��د از آن با 
استفاده از روش محاسبه »نرخ بازگشت سرمایه«، ارزش این جریان نقد 
محاس��به می شود. نرخ تنزیل باالیی برای استارت آپ ها در محاسبه نرخ 
بازگشت سرمایه لحاظ می شود، بدین دلیل که ریسک باالیی وجود دارد 

که این شرکت در ایجاد جریان نقد )ورودی( با شکست مواجه شود.
دش��واری این روش ارزش گذاری اس��تارت آپ این اس��ت که کیفیت 
محاس��به ب��ه توانایی تحلیلگر مال��ی در پیش بینی ش��رایط آتی بازار و 
تخمین های خوب درخصوص نرخ های رش��د بلندمدت بستگی دارد. در 
بیش��تر موارد پیش بینی فروش و عواید حاصل از آن برای سال های آتی 

بیشتر به حدس یا گمان شباهت دارد.
8. روش فرست شیکاگو:

روش » فرس��ت ش��یکاگو« به وضعیت��ی خاص پاس��خ می دهد: اگر 
استارت آپ تان احتمال کمی برای تبدیل شدن به کسب وکاری عظیم را 

داشته باشد، چه؟ چگونه این پتانسیل را ارزیابی کنیم؟
در این روش ارزش گذاری با سه مسئله اصلی روبه رو می شوید:

• بدترین سناریوی موجود
• سناریوی معمولی

• بهترین سناریو
با در نظر گرفتن هر یک از این سناریوها ارزش گذاری شرکت های نوپا 

به صورت زیر انجام می پذیرد:
ب��رای هر یک از س��ه س��ناریو فوق پیش بین��ی از جری��ان نقد برای 
سال های آتی که منتهی به واگذاری یا فروش شرکت استارت آپی توسط 

سرمایه گذار اولیه می شود، صورت می پذیرد.
بعد از آن قیمت واگذاری برمبنای س��ناریو مورد بحث و با مدل سازی 
برمبنای ارزش آتی سهام استارت آپ تعیین می شود. جریان نقد ورودی 
و قیم��ت واگ��ذاری یا فروش با اس��تفاده از نرخ مورد انتظار بازگش��ت 
سرمایه تنزیل می شوند و مجموع این دو ارزش استارت آپ مدنظر است.
درنهای��ت نیز هر کدام از این س��ه س��ناریو ارزش گ��ذاری با احتمال 
)موفقیت( مربوط به هر سناریو وزن دهی می شوند. ارزش سرمایه گذاری 

برابر با مجموع وزنی احتماالت هر سه سناریو است.
این روش، روش بهتر و حرفه ای تر نسبت به روش هایی همچون تنزیل 
جریان نقد است چون با لحاظ کردن سناریوهای مختلف ارزش گذاری، 

تعیین ارزش برای استارت آپ ها را انجام می دهد.
البته این نکته قابل توجه است که روش »فرست شیکاگو« در مرحله 

پس از درآمدزایی استارت آپ ها کاربرد دارد.
۹. روش سرمایه گذاری خطرپذیر:

همان طور که از نام آن مشخص است، روش سرمایه گذاری خطرپذیر 
از دیدگاه س��رمایه گذار به ارزش گذاری می پردازد. سرمایه گذار همیشه 
به دنبال بازده خاصی در س��رمایه گذاری اس��ت که می تواند تا ۲۰ برابر 
س��رمایه گذاری اولیه هم باش��د. عالوه بر این، با توجه به استانداردهای 
صنعت، س��رمایه گذار فکر می کن��د که اس��تارت آپ  تان می تواند بعد از 
هش��ت سال تا ۱۰۰ میلیون دالر فروخته ش��ود. از این رو سرمایه گذار 

می تواند به راحتی حداکثر قیمت را تعیین کند.
از روش س��رمایه گذاری خطرپذیر هنگام ش��روع و قبل از درآمدزایی 

استارت آپ استفاده می شود.
startupsventurecapital.com برگرفته از سایت

۹ روش برای ارزش گذاری استارت آپ ها

مترجم: مارال مختارزاده
 )کارشناس ارشد کارآفرینی(
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اخبار

تبریز - ماهان فالح: اســتاندار آذربایجان شــرقی با اشــاره به 
مهاجرت نیروی کار از اســتان، گفت: طرح های توســعه و اشتغال 
روســتایی به اصالح این روند کمک کرده و امروز شــاهد مهاجرت 
معکوس در بســیاری از روستاهای استان هستیم. دکتر محمدرضا 
پورمحمدی در جلســه مشترک کارگروه تخصصی امور اقتصادی و 
کارگروه توســعه روستایی و عشایری استان با حضور معاون توسعه 
روستایی و مناطق محروم کشور، اجرای طرح های توسعه روستایی 
را از کارهای ماندگار دولت تدبیر و امید عنوان کرد و گفت: توســعه 
واقعی از روستا شروع می شود. وی با بیان اینکه نرخ پایین بیکاری و 
تولید ناخالص داخلی آذربایجان شرقی نسبت به میانگین کشوری، به 
دلیل مهاجرت نیروی کار از اســتان است، افزود: با اجرای طرح های 
توسعه روستایی و اقدامات زیربنایی که در روستاها انجام شده، شاهد 
اصالح این روند و آغاز مهاجرت معکوس در بســیاری از روستاهای 

استان هستیم.
اســتاندار آذربایجان شــرقی ادامه داد: روســتاهای ما از امکانات 
زیربنایی الزم برخوردارند و امروز روستائیان توانمند ما نیازمند حمایت 
و اختصاص تســهیالت الزم برای ایجاد اشتغال پایدار و فعالیت های 
اقتصادی و تولیدی هستند. وی با بیان اینکه کارنامه استان آذربایجان 
شرقی در جذب تسهیالت اشتغال روستایی قابل قبول است، افزود: 
این استان قابلیت بررســی و توزیع دقیق تسهیالت را دارد که الزم 

اســت اختیارات الزم از سوی نهادهای ملی به دستگاه های اجرایی 
و بانک های استان داده شود. پورمحمدی همچنین به ظرفیت های 
استان در حوزه کشت گلخانه ای و صنایع بومی مانند چرم اشاره کرد 
و خواستار حمایت های تسهیالتی الزم از این صنایع از سوی معاونت 

توسعه روستایی و مناطق محروم کشور شد.
وی افزود: هم اکنون 270 واحد کشــت گلخانه ای به وسعت 300 
هکتار در استان فعال هستند و با افتتاح سد حاجیلرچای در سفر آتی 
رئیس جمهور به استان، یک هزار هکتار به وسعت زیرکشت گلخانه ای 
استان افزوده خواهد شد. استاندار آذربایجان شرقی همچنین به رونق 
تولید در بخش کشاورزی و صنایع نساجی در اثر تحریم ها اشاره کرد 
و گفت: روزهای ســخت می گذرد و بی آبرویی برای دشــمنان ملت 

ایران باقی می ماند. معصومه آقاپور، نماینده مردم شبستر در مجلس 
شورای اسالمی نیز در این جلسه توجه به شرایط و محدودیت های 
منطقه ای در تصویب و اجرای قوانین، نقش موثر صنایع متوسط در 
توسعه اشــتغال و اهمیت اشتغال زنان تحصیل کرده را یادآور شد و 
گفت: در عرصه جنگ اقتصادی محدودیت ها برای بخش تولید باید 
به حداقل برسد. کرمی، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری 
آذربایجان شرقی و حســینی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیز در این نشست گزارشــی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت 
اشتغال روستایی ارائه کردند. بر اساس این گزارش ها، 279 میلیارد 
تومان از محل اعتبارات اشتغال روستایی، 55 میلیارد تومان از محل 
اعتبارات نهادهای حمایتی، 314 میلیارد تومان از محل تســهیالت 
اشتغال پایدار و 6 میلیارد تومان از محل تفاهم نامه با بانک های سینا و 
پارسیان به متقاضیان طرح های اشتغال روستایی در سال 97 پرداخت 
شده است. ابراهیم پور، مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
اســتانداری آذربایجان شرقی نیز در سخنانی به برخی از چالش ها و 
مشکالت حوزه اشتغال روستایی از جمله افزایش قیمت مواد اولیه و 
ماشین آالت تولیدی، ناتوانی متقاضیان در ارائه وثایق بانکی و زمان بر 
بودن بررسی طرح ها در کارگروه ملی اشاره کرد. تعدادی از فرمانداران 
و مدیران اجرایی اســتان نیز به بیان مسائل و مشکالت این حوزه و 

پیشنهادهای خود در این خصوص پرداختند.

ساری – دهقان - ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه با 
حضور ممیزان شرکت  DQS آلمان به مدت سه روز در شرکت گاز 

استان مازندران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی شــرکت گاز 
استان مازندران ، طی این فرآیند، عملکرد و اقدامات واحدهای ستادی 
شــرکت و تعدادی از ادارات گاز شهرستانها مطابق با استانداردهای 
مدیریتی مورد بررسی و ســنجش قرار گرفت. " جعفر احمدپور " 
مدیرعامل شــرکت گاز مازندران ، هــدف از انجام این ممیزی ها را 
ارزیابی کیفی عملکرد شــرکت در راســتای ممیــزی مراقبتی 8 
استاندارد عنوان نمود و گفت : این استانداردها شامل استانداردهای 
مدیریت رسیدگی به شکایات ISO 10002 ، مدیریت رضایتمندی 
مشــتریان ISO 10004 ، مدیریت کیفیت ISO 90001 ، مدیریت 
 زیســت محیطی ISO 14001 ،مدیریت ایمنی و ســالمت شغلی

 HSE-MS مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست،ISO 45001
، مدیریت انرژی ISO 50001 و مدیریت آموزش ISO 10015 بوده 
است. وی تجربه موفق 16ساله شرکت در حوزه سیستم های مدیریتی 
را حاصل تالش و همکاری کلیه کارکنان وظیفه شناس دانسته و آن 

را عاملی مؤثر در کســب موفقیت در مسیر تعالی سازمانی و ارزیابی 
عملکرد سازمان قلمداد نمود. مدیرعامل شرکت گاز مازندران ضمن 
تقدیــر از زحمات تیم ممیزی، تالش و همکاری مدیران و کارکنان 
شرکت در انجام فرایند ممیزی، بر ضرورت اهتمام به بهبود مستمر در 
سازمان تاکید کرد و خواستار استمرار حرکت در این مسیر با همت و 
جدیت کارکنان شد. احمدپور تصریح کرد: امیدواریم این فرآیند که 
بسیار تأثیرگذار بر یادگیری شرکت و ارتقاء سطح بلوغ سازمانی است، 

اثربخش بوده و نکات ارزش افزایی به همراه داشته باشد .
وی تأکید کرد:همواره بایستی برنامه ها و اقدامات در جهت تأمین 
رضایت مشــتری صورت پذیرد. احمدپور با اشاره به این مطلب که 
شــرکت گاز مازندران خدمات رســانی مطلوبی به مردم داشــته 
است،گفت: نگاه حاکم بر گاز استان حرکت در مسیر کیفیت و جلب 

رضایت ذینفعان است.

تبریز - ماهان فالح - مدیر دفتر روابط عمومی شــرکت آب 
وفاضالب آذربایجان شرقی عملکرد دفتر روابط عمومی شرکت را در 
هفته صرفه جویی در مصرف آب در ســال 98 تشریح کرد. باقرزاده 
در تشریح عملکرد و فعالیت های این دفتر در هفته صرفه جویی در 
مصرف آب گفت : کشور ما با محدودیت منابع آب روبرو بوده و بهره 
گیری صحیح از این نعمت الهی ضروری اســت لذا آموزش و ترویج 
فرهنگ صحیح مصرف آب در جامعــه از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و شرکت آب و فاضالب استان نیز تالش می کند تا نگاه جامعه 

و مردم را به موضوع حیاتی آب معطوف نماید .
وی افزود : در این راستا دفتر روابط عمومی سعی دارد با بهره گیری 
از همکاری های جمعی و مشارکت های همگانی بخصوص با استفاده 
از ظرفیت ها و توانمندی های سازمانهای مردم نهاد نسبت به فرهنگ 
سازی مصرف بهینه آب اقدام نماید .  مدیر روابط عمومی شرکت آب 
و فاضالب استان دربخش دیگری از تبیین عملکرد این دفتر در هفته 
صرفه جویی در مصرف آب گفت : با هماهنگی های انجام شده با صدا 
و سیمای مرکز آذربایجان شرقی مدیرعامل شرکت از طریق رسانه ها 
و برنامه های صدا و سیما نسبت به ارائه گزارش عملکرد و توصیه ها و 
راهکارهای  صرفه جویی در مصرف آب به شهروندان اقدام کرد . وی 
اضافه کرد : حضور مدیر عامل شرکت در برنامه های زنده رادیویی » 
سحرلر »با عنوان لزوم صرفه جویی درمصرف آب در طول هفته صرفه 
جویی و هشدارهای کمبود آب از دیگر عملکرد این دفتر در طی این 

هفته می باشد .
وی اضافه کرد : با هماهنگی های بعمل آمد در طول هفته صرفه 
جویی در مصرف آب مدیر عامل آب و فاضالب اســتان، معاونین و 
تعدادی از مدیران و کارکنان شرکت آب و فاضالب شهری و روستایی 

با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب تبریز از نزدیک 
دیدار داشتند و از رهنمودهای ایشان در خصوص اهمیت صرفه جویی 
و راههــای صحیح اســتفاده از آب و نقش ، اهمیت و جایگاه آب در 

زندگی انسانها وآموزه های دینی بهره مند شوند .
مهندس باقرزاده در ادامه به بخش های دیگر فعالیت ها و عملکرد 
این دفتر در طول هفته صرفه جویی در مصرف آب پرداخت وگفت 
: اقــدام در خصــوص طراحی و چاپ و نصب پیامهای آموزشــی با 
موضوعات صرفه جویی در مصرف آب بصورت بنر و پالکارد بمقدار 
700 متر مربع، توزیع پوستر های متنوع بتعداد 5000 نسخه ، دفتر 
نقاشی ، دفتر یادداشت ، کتاب قصه و بسته های فرهنگی در خصوص 
صرفه جویــی و راههای مصرف صحیح آن انجــام گرفت و بتعداد 
4000 نسخه سی دی نرم افزاردبستان آبی در بین شهروندان توزیع 
گردید . همچنین هماهنگی با ائمه محترم جمعه و جماعات استان 
برای تبیین موضوعات مربوط به آب و اصالح الگوی مصرف در نماز 
جمعه و جماعات در تمامی شهرهای استان از دیگر فعالیت ها ی این 
دفتر در هفته صرفه جویــی در مصرف آب بود و با هماهنگی های 
بعمل آمده نماینده ولی فقیه در استان نیز در نماز جمعه بر ضرورت 

اصالح الگوی مصرف بهینه آب تاکید کردند و از مردم خواستند که 
حتما صرف جویی نمایند و از زحمات کارکنان شرکت نیز تشکر و 
قدردانی کردند . همچنیــن در آخرین روز از هفته صرفه جویی در 
مصرف آب حجت االسالم والمسلمینآل هاشم نماینده ولی فقیه در 
استان آذربایجان شرقی و امام جمعه محبوب تبریز برای اولین بار در 
سطح کشور از تریبون نماز جمعه تبریز طی سخنانی ضمن دعوت از 
مردم و مشترکین برای صرفه جویی در مصرف آب و برق از  فعالین 
سازمانهای مردم نهاد بخاطر فعالیت های آموزشی و فرهنگی در حوزه 

مدیریت مصرف آب با اهداء لوح سپاس تقدیر و تشکر نمودند .
مهندس باقــرزاده اضافه کرد : آموزش همگانی ) چهره به چهره( 
مدیریت مصرف آب با عنوان ایســتگاه فرهنگی کــودک و خانواده 
با موضوع ارتقاء ســواد آبی در بین شهروندان و در مکانهای تعیین 
شــده برگزار گردید که با استقبال خانواده ها مواجه شد. همچنین 
بمنظور تبیین و تشریح مشــکالت تامین و توزیع آب شرب تعداد 
30 نفر از فعالین سازمانهای مردم نهاد از سد علویان و تصفیه خانه 
آب مراغــه بازدید نمودند . وی ادامه داد : برگزاری مســابقه انتخاب 
فعالین سازمانهای مردم نهاد نمونه در مدیریت مصرف آب و مسابقه 
انتشار پوستر مدیریت مصرف در فضای مجازی از دیگر برنامه های 
این دفتر در هفته صرفه جویی در مصرف آب بود. همچنین یک برنامه 
کوهنوردی نیز توسط گروه کوهنوردی شرکت آب و فاضالب استان با 
شعار » حفظ آب ... حفظ زندگی است  » انجام گرفت . الزم به ذکر 
است در طول هفته صرفه جویی در مصرف آب پیامهای صرفه جویی 
در قبوض مشترکین درج و همچنین  پیام هایی با عناوین و موضوعات 
صرفه جویی از طریق ســامانه پیام کوتاه به همکاران و خبرنگاران و 

تعدادی از شهروندان ارسال گردید .

قم – خبرنگار فرصت امروز - استاندار قم با تاکید بر استفاده 
از ظرفیــت هاي مردمي براي اعتالي فرهنگ عفاف و حجاب اظهار 
کرد: سازمان های مردم نهاد از مصادیق مردمی کردن فرهنگ سازی 

در حوزه بانوان هستند و از تقویت آنها با جدیت حمایت می کنیم.
به گزارش روابط عمومی اســتانداری قم دکتر بهرام سرمســت 
اســتاندار قم ضمن تبریک دهه کرامت و روز عفاف و حجاب، طی 
سخنانی یکی از مشــکالت امور بانوان را نگاه یکجانبه به این حوزه 
دانســت و گفت: حجاب فقط مختص زنان نیست و این امر باید به 

صورت فرهنگي در جامعه تبیین شود.
مقام عالي دولت در استان در ادامه با بیان اینکه باید برای هر قشر 

و گروه سنی نسخه متناسبی تجویز کنیم گفت: نگاه عام و فراگیر به 
حوزه ی بانوان موجب ارائه راهکارهای کلیشه ای می شود.

وي ادامه داد: نیاز به پژوهش و شــناخت صورت مســئله داریم 
 تا به یــک ادبیات مشــترک درباره وضعیت حجاب دســت یابیم

استاندار قم بیان کرد: سطح بندی در راستاي ارتقاء وضعیت عفاف و 
حجاب از اهمیت ویژه برخوردار است و بایستی کاربردی و عملیاتی 
عمل کنیم. سرمســت در بخش دیگري از سخنان خود گفت : هر 
دستگاه دولتی متولی حجاب و عفاف باید وظیفه ی خود را انجام دهد 

و مطالبه گری را از خود شروع کند.
وی با بیان اینکه مردم باید در حوزه ی حجاب پای کار بیایند گفت: 
سازمان های مردم نهاد از مصادیق مردمی کردن فرهنگ سازی در 

حوزه ی حجاب هستند و از تقویت آنها با جدیت حمایت می کنیم.

گــرگان - خبرنگار فرصت امروز: قائم مقام شــهردار 
گوانگ ژو گفت: اماکن بکر گرگان می تواند مورد اســتقبال 
گردشگران چینی باشد.گائو یایو در نشست خبری با اصحاب 
رســانه گلســتان اظهار کرد: طی این دور روز که در گرگان 
بودیم دیدارهایی با استاندار گلستان و مدیران شهری گرگان 
داشتیم.وی افزود: در موضوعات مختلف فرهنگی، گردشگری، 

صنعتی، کشــاورزی صحبت هایی رد و بدل شــد و بسیاری 
از این خواســته ها مشــترک بود.یایو گفت: در بسیاری از از 
مســائل و موضوعات هم عقیده و هم نظر بودیم و امیدواریم 
که بزودی این خواســته ها محقق شود.وی ادامه داد: با توجه 
به مذاکرات و بحث های مطرح شده در این جلسات همکاری 
ما با گرگان موفقیت آمیز خواهد بود.یایو اضافه کرد: جلسات 

خوب و پرباری برگزار شد و باعث شد ما با ظرفیت و نیازهای 
گلســتان و گرگان آشــنا شــویم و اکنون می دانیم که قدم 
بعدی در مذاکــرات پیش رو چه اســت.وی ضمن تأکید به 
مســتمر بودن روابط، گفت: در زمینه های مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، تاریخی، ورزشــی و غیره می توانیم همکاری هایی 

خوبی داشته باشیم.

 استاندار در گفت و گو با »فرصت امروز« اعالم کرد؛

کارنامه قبولی آذربایجان شرقی در جذب تسهیالت اشتغال روستایی

با حضور جعفر احمدپور " مدیرعامل شرکت گاز مازندران برگزار شد : 

ممیزی مراقبتی سیستم های مدیریتی در شرکت گاز مازندران 

در هفته صرفه جویی در مصرف آب؛

عملکرد شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی اعالم شد

 استاندار قم تاکید کرد:

ضرورت استفاده از ظرفیت هاي مردمي براي اعتالي فرهنگ عفاف و حجاب 

قائم مقام شهردار گوانگ ژو: اماکن بکر گرگان می تواند مورد استقبال گردشگران چینی قرار بگیرد

اوقاف ایده ها را به  محصوالت استراتژیک تبدیل می کند
همدان  فاطمه صنیعی وحید - مسئول امور استان های اوقاف حجت االسالم روحانی نژاد در 
مراسم آیین تکریم و معارفه مسئول سازمان اوقاف و امور خیریه استان همدان عنوان کرد: ما مصمم 
هستیم در این دوره مدیریت به مسئله بهره وری به طور جد توجه کنیم، و مقوفات موجود به کمال 
برسد و از شرکت های دانش بنیادی که ایده های جدید دارند و می شود ایده ها را به محصول تبدیل 
کرد که محصوالت گره ای از مشکالت جامعه باشد با برنامه ریزی بر حوزه تولید گام برداشته شود که 
موجب اشتغال زایی و تولید ثروت کند لذا سازمان اوقاف با کمال میل آمادگی دارد دانش ،تخصص و 
ایده ها را به کارگیرد و به محصول تبدیل کند اما محصوالت باید استراتژیک و نیاز کشور باشد که این 

بستر کامال در سازمان اعالم شده و تالش جدی صورت میگیرد تا اتفاقات رغم بخورد.  
 در ادامه افزود: سازمان زنده است به مردم ما اگر بخواهیم مردم را کم کنیم سازمان معنا پیدا نمیکند ،مردم هستند که با نیت های 
خیر و نیک اندیش بخشی از اموال خود را برای نیازمندان جامعه مشخص می کنند و به وسیله متولیان تعیین شده نیات عملی شود.
در ادامه مسئول قبلی سازمان حجت االسالم کاروند افزود: در دو ماه گذشته 12 جلسه عملیاتی برای بقا متبرکه استان همدان 
برگزار شد که در آخرین جلسه با پیگیری هایی که برای امام زاده شاهزاده حسین ) ع(انجام شد ، اولین مرحله باز گشایی بقعه امام 
زاده قبل از محرم آغاز می شود و در خصوص امام زاده محسن) ع( زمینی که متعلق به امام زاده بود با پیگیری صورت گرفته 13 

هزارمتر بعد از 17 سال پیگیری به سر انجام رسید و در مورد امام زا ه عبداهلل ) ع( برای ساخت زیر گذر مساعدتهایی انجام شد.
وی گفت : یکی از اتفاقات زیبایی که در استان رخ داد بحث مستند سازی مطالبات از دستگاه های اجرایی به صورت جدی پیگیری 
شد و 5030 میلیارد ریال مستند سازی شد و قولی که دادند امسال قسمتی از متالبات برای اجرای نیت های واقف وصول می شوند 

در مدت چهار سال 12 هکتار از اراضی مقوفات سند مالکیت گرفتند .

شهردار گرگان:
شهرک صنعتی گوانگ ژو در گرگان ساخته خواهد شد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز : عبدالرضا دادبود در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان که بعد از امضاء 
چند تفاهمنامه همکاری در راســتای پیوند خواهرخواندگی بین گوانگ ژو و گرگان انجام شــد، اظهار کرد: در 
این دو روز که میزبان هیئت چینی بودیم مذاکرات خوبی در بخش شــهری و اســتانی انجام شد.وی افزود: در 
زمینه مســائل، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، گردشگری و آموزشی صحبت های خوبی انجام و دو طرف تمایل 
به توســعه همکاری در این زمینه ها را داشــتند.دادبود ادامه داد: مقرر شد که یک شهرک صنعتی تخصصی 
ویژه را شهر گوانگ ژو در گرگان احداث کند.شهردار گرگان گفت: تبادل هیئت های نمایندگی در بخش های 
تخصصی برای بازدید از توانمندی های مرتبط از دیگر پیشنهادات بود که مقرر شد تا در دستورکار قرار گیرد.
وی بیان کرد: در زمینه فرهنگی هم ارتباطات خوبی خواهیم داشــت و در توســعه همکاری از این فرصت ها 

استفاده خواهیم کرد.

بازدید رئیس امور حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز از شرکت گاز استان ایالم
ایالم-هدی منصوری- بازدید رئیس امور حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز و هیئت 
همراه از شرکت گاز اســتان ایالم بمنظور آشنایی با کارکنان و عملکرد این شرکت 

برای اولین بار صورت گرفته است.
در این بازدید نقدی رئیس امور حسابرســی داخلی ضمن تشکر از انجام خدمات 
ارزنده کارکنان و مدیریت شرکت گاز استان ایالم، اقدامات صورت گرفته در راستای 
رفع ابهامات قانونی، انجام امور طبق قانون با وجود نوپا بودن شــرکت و جوان بودن 
کارکنان را ارزنده و قابل ستایش دانست.  وی ضمن اینکه وظیفه حسابرسی داخلی 
بعنوان مشــاور امین برای مدیران و کارکنان مجموعه در جهت جلوگیری از تخلفات و نیز رفع ابهامات قانونی 
برای حرکت شــرکتها بسوی تعالی و قانون مداری است. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم ضمن خیرمقدم به 
مهمانان گرامی و تشــکر از حضور ایشان در توجه به شرکتهای جوان، حسابرسی را همانند آیینه تشبیه نمود 
که وظیفه نمودار کردن ایرادات و خطاهای درون ســازمانی را برعهده دارد تا قبل از اینکه ســایر ســازمانها و 

ارگانها از ایرادات و ابهامات شرکت باخبر شوند، نسبت به رفع آنها بکوشیم.
عباس شــمس اللهی در ادامه بازدید ضمن ارائه گزارش عملکرد شــرکت کاز اســتان ایالم در موضوعات و 
مباحث مختلف ســازمانی، منابع انسانی، روند گازرسانی، در پایان جلسه از سایر کارکنان و همکاران مجموعه 

خواست نسبت به ارائه پیشنهادات، انتقادات، چالش ها و گالیه های شخصی و سازمانی اقدام نمایند.

تشکیل کارگروه های ارزیابی و برآورد خسارت ناشی از زلزله در شرکت 
نفت و گاز مسجدسلیمان

اهواز- شبنم قجاوند : با دستور مهندس قباد ناصري مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان، 
2 کارگروه ویژه بمنظور ارزیابي و برآورد خســارات وارده ناشي از زلزله به اماکن اداري و غیر صنعتي - منازل 

کارکنان و واحدهاي عملیاتي و تأسیسات فرآورشي تشکیل شد.  
در کارگروه نخســت که بمنظور ارزیابي و برآورد خســارت به واحدهاي عملیاتــي – خطوط لوله انتقالي و 
جریاني – چاه ها و کلیه تأسیســات صنعتي این شــرکت تشکیل شده، مدیریت هاي فني و عملیات به همراه 
اداره HSE عضویت دارند تا ضمن بررســي کلیه شــرایط فعالیت موجود براساس اصول فني ، از ایمن بودن 
فرآینــد تولید و انتقال نفت اطمینان الزم بعمل آید . در کارگروه دوم که بمنظور ارزیابي خســارت به منازل 
 HSE کارکنان و اماکن غیر صنعتی تشــکیل گردیده، مدیریت خدمات و مدیریت مهندسي ساختمان و اداره
عضویت دارند و مي بایست ضمن مراجعه به تمامي واحدهاي غیر صنعتي و اداري و همچنین منازل سازماني، 

نسبت به بررسي و ارزیابي خسارات وارده اقدام و گزارش خود را در اسرع وقت به مدیرعامل ارایه نمایند.

شهردار برازجان و نماینده شهرداران استان بوشهر: 
با افزایش نشاط اجتماعی، امید به زندگی را در بین شهروندان باال ببریم

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: محمدحسن محمدی شهردار برازجان در همایش 
روز شــهرداری ها و دهیاری ها در مجتمع فرهنگی- هنری شهر بوشهر برگزار شد با 
بیان اینکه شهرداری ها نقش مهمی در توسعه کشور و گسترش عرصه های فرهنگی 
و مدنی دارند، گفت: نگاه مردم به شــهرداری ها تغییر کرده و شهرداری ها در حال 

تجربه ی یک حیات نو در مدیریت شهری هستند.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری برازجان مهندس محمدی با اشــاره به اینکه 
پیچیدگی های اجتماعی مشکل پیش روی همه شهرداری ها و در مقیاس کوچکتر 
پیش روی شهرداری های استان بوشهر است، اظهار کرد: انتظار شهروندان از شهرداری ها، فقط انجام کارهای 
عمرانی نیســت و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی را مطالبه می کنند و این مطالبه اصل مدیریت 
شــهری اســت. محمدی با تاکید بر اینکه این رویکرد مدیریتی نیاز به یک زیرساخت دارد، ادامه داد: این زیر 
ساخت را مدیران کالن در سطح شهر، استان و کشور باید تهیه کنند. وی تصریح کرد: وجود تکنولوژی جدید، 
ماشــین آالت جدید، نیروی کارآمد و اعتبارات کافی در شــهرداری ها ضرورت دارد. نماینده شهرداران استان 
بوشــهر با تاکید بر اینکه فعالیت های شــهرداری تناقصی با فعالیت های دستگاه های متولی امور فرهنگی و 
اجتماعی ندارد، خاطرنشــان کرد: ما باید پیوست فرهنگی را در کنار پروژه های عمرانی داشته باشیم و شاهد 

مشارکت شهروندان در تکمیل و اجرای پروژه ها باشیم.

مردادماه سالجاری:
پایان چاپ و توزیع قبوض تلفن ثابت استان قزوین

قزوین - خبرنگار فرصت امروز : مهندس پیله فروش ها مدیر مخابرات منطقه ی قزوین، با اشاره به حذف قبوض تلفن 
ثابت اســتان از مردادماه جاری گفت: با توجه به بســط دولت الکترونیکی و ایجاد درگاه های مختلف پرداخت الکترونیکی 
قبوض از مردادماه جاری چاپ و ارسال قبض تلفن ثابت در سطح استان متوقف خواهد شد. وی افزود: با توجه به اهمیت 
پرداخت های غیرحضوری در کاهش تردد و آالیندگی محیط زیســت و همچنین سرعت و اطمینان در پرداخت ، مقرر شد 

که چاپ و توزیع قبوض متوقف شده و کلیه اطالعات قبض مشترکین تلفن ثابت بصورت پیامک برای آنان ارسال گردد.
مهندس پیله فروشــها افزود: دراین رســتا کلیه هماهنگی ها با دســتگاه های ذیربط انجام شده و از درگاه های مختلف 
اطالع رســانی الزم به کلیه مشــترکین استان انجام خواهد شد.  در ادامه مدیر مخابرات منطقه قزوین بیان داشت: کلیه ی 
مشــترکین تلفن ثابت پس از دریافت پیامک مربوط به قبض خود می توانند از طریق سامانه تلفن ثابت 2000 و یا سامانه 
#2020* تلفن همراه نســبت به پرداخت قبض اقدام نمایند.  وی افزود: ســامانه 2000 آسانترین روش پرداخت قبض و 
وصل تلفن ثابت می باشد و در صورت پرداخت قبوض ، این سامانه به سیستم های مخابراتی متصل می باشد و در صورت 

قطع تلفن و پرداخت ، سریعاً نسبت به وصل تلفن اقدام می شود.
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م��ا در ط��ول زندگ��ی دنب��ال یادگیری مس��ائل مختلف هس��تیم. 
مهارت های زیادی در مدرس��ه و دانش��گاه آموخته ایم که خیلی مواقع 
برای مان کارساز بوده اند، اما یادگیری برخی مهارت ها مثل مهارت های 
زندگی می تواند کیفیت زندگی مان را به طور قابل توجهی تغییر دهد. 
با ما همراه باشید تا هفت مهارت مهم آشنا شوید. شاید یادگیری آنها 

کمی سخت به نظر برسد اما حتما ارزشش را دارد.
در مواقع لزوم سکوت کنید

شاید احس��اس خوبی باشد که حرف خود را به دیگران بزنید و آنها 
بدانند چه فکری در س��رتان است، اما این احساس خوب خیلی طول 
نمی کشد. ذات انسان به گونه ای است که همیشه می خواهد به دیگران 
ثابت کند حق با اوست، اما این کار چندان فایده ای ندارد و اگر راستش 
را بخواهید خیلی هم صحیح نیس��ت؛ هیچ کس نمی داند امروز، هفته  
بعد یا سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. بروز احساسات کنترل نشده 
هنگام تعارض و درگیری سبب می شود طرف مقابل مقاومت بیشتری 
از خود نشان دهد، بحث و مشاجره در بگیرد و به روابط لطمه بخورد. 
اگر بتوانید هیجان تان را کنترل کنید می توانید بحث هایی که ش��روع 
می کنید و بحث هایی در آنها شرکت می کنید را هوشمندانه تر انتخاب 
کنید. به طور کلی بهتر اس��ت در مواقعی که می دانید جروبحث کردن 
شما را به نتیجه خاصی نمی رساند سکوت کنید یعنی در بیشتر مواقع.

هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی تان را افزایش دهید
ه��وش هیجانی یا هوش عاطفی )EI( اصطالحا مهارت های فردی و 
بین فردی را شامل می شود که به کمک آنها فرد می تواند احساسات و 
هیجانات خود را بهتر بشناس��د و کنترل کند و احساسات و هیجانات 
دیگ��ران را بهتر درک کند. همه افراد دارای ضریبی از هوش هیجانی 
)EQ( هس��تند. روانشناسان پس از چندین س��ال تحقیق و پژوهش 
دریافتند هوش عاطفی در تشخیص عملکرد عالی از عملکرد معمولی، 
نقش بس��یار مهمی دارد و روش��ی کارس��از برای تمرکز انرژی فرد در 

جهتی خاص و کسب نتایج عالی به حساب می آید.
نکت��ه ای که باید به آن توجه کنید این اس��ت که هوش هیجانی را 
می ت��وان آموخت و تقویت کرد. روانشناس��ان و محققان بر این باورند 
که بیشتر افراد براساس عادت های شان نسبت به موقعیت های مختلف 
واکنش نشان می دهند، بنابراین با دقت کردن به عادت های رفتاری ای 
که دارید و دقیق شدن روی احساسات و هیجاناتی که در موقعیت های 
مختلف در شما ایجاد می شود می توانید احساسات تان را بهتر کنترل و 
هیجانات تان را بهتر مدیریت کنید. با گذر زمان عادت های شما تغییر 
می کن��د و در موقعیت های چالش برانگیز می توانید بهتر و موثرتر عمل 
کنید و دس��تاوردهای بهتری داشته باشید. درواقع این همان مدیریت 

هیجانی، کنترل احساسات و تقویت هوش هیجانی است. 
براس��اس پژوهشی که به س��نجش تاثیر هوش عاطفی در کنار 33 
مهارت مهم دیگر در محل کار پرداخته است، هوش عاطفی مهم ترین 
عامل در تعیین س��طح کارایی و عامل ۵۸درصد موفقیت ها در محیط 
کار بوده اس��ت. نتایج این تحقیق نشان داد از بین افراد تحت بررسی، 

9۰درصد افرادی که دارای عملکرد مناسب بودند هوش عاطفی باالیی 
داشتند. نتایج تحقیقات همچنین نشان داده افرادی که هوش عاطفی 
باالیی دارند درآمد بیش��تری به دس��ت می آورند. اف��راد دارای هوش 
هیجانی باالتر در مقایسه با کسانی که هوش هیجانی پایین تری دارند 
به طور میانگین هر س��اله ۲9 هزار دالر بیشتر کسب درآمد می کنند. 
البته هوش عاطفی به طور مستقیم باعث پولدارتر شدن نمی شود، بلکه 
با توانمندی هایی که در ش��ناخت و کنترل احساسات خود و اطرافیان 
در اختیارتان قرار می دهد س��بب می شود شما تنش ها را حتی االمکان 
از خ��ود دور کنید، میزان اس��ترس تان را پایین تر نگ��ه دارید، زندگی 
شادتری داشته باشید درنتیجه در رسیدن به اهداف و کسب موفقیت 

بهتر عمل کنید. 
زمان تان را به بهترین نحو مدیریت کنید

یکی از م��واردی که از مدیریت موثر زمان جلوگیری می کند، اجبار 
برای انجام کارهای ضروری اس��ت. حقیقت این اس��ت، انجام کارهای 
کوچکی که باید به س��رعت انجام ش��وند معموال سر راهکارهای مهم 
قرار می گیرند، بنابراین اگر هوش��مند نباش��ید و زود تس��لیم ش��وید 
زمان زیادی را از دس��ت خواهی��د داد بدون اینک��ه کاری انجام داده 
باش��ید. حتما برای تان پیش آم��ده تمام روز کار کرده باش��ید اما در 
انجام کارهای مهم هیچ پیش��رفتی نکرده باش��ید. یادگیری مدیریت 
زمان به ش��ما این امکان را می دهد هر روز بهترین عملکرد را از خود 

نشان دهید.
روش های گوش دادن فعال را بیاموزید

ش��اید شما هم فکر می کنید وقتی صحبت نمی کنید در حال گوش 
دادن هس��تید، اما همیشه لزوما اینطور نیست. در بیشتر مواقع تظاهر 
به گ��وش دادن می کنیم اما داریم به آنچه که می خواهیم بگوییم، فکر 
می کنیم. گوش دادن واقعی به معنای تمرکز روی چیزی است که طرف 
مقابل به زبان می آورد. به معنای فهمیدن، درک کردن و تحلیل کردن 
آن اس��ت نه رد یا تاییدک��ردن آن. یادگیری روش ه��ای گوش دادن 
فعال، نحوه به تعویق انداختن قضاوت درباره دیگران، تمرکز روی فهم 
گفته های طرف مقابل، درک کردن احساسات اطرافیان، همدلی کردن 
با دیگران هم از مهم ترین مهارت هایی است که می توانید یاد بگیرید و 

روابط و زندگی بهتری را تجربه کنید. 
مهارت گوش دادن مهارتی است که همه فکر می کنند به  طور طبیعی 
از آن برخوردارند، اما این گونه نیس��ت. طبق پژوهش��ی که در دانشگاه 
»رایت« روی بیش از ۸۰۰۰ نفر انجام ش��د نش��ان داد برخالف آنچه 
افراد تحت بررس��ی ادعا کرده بودند مهارت گوش دادن در آنها ضعیف 

است. 
در محیط کار صحبت های زیادی رد و بدل می شود، پس فرصت های 
زیادی هم برای گوش دادن وجود دارد. اغلب اوقات برای پاسخگویی، 
توضی��ح راهکارها و تحویل ب��ه موقع کار با هم صحبت می کنیم. البته 
ف��ارغ از کلماتی که به زبان می آیند، از طریق لحن صدا، حرکات بدن 
و حالت های چهره هم به اطالعات ارزشمندی دست می یابیم، بنابراین 

اگر مه��ارت  گوش دادن فعال را بلد نباش��ید و از ترفندهای زبان بدن 
چیزی ندانید و قادر نباش��ید گوش و چش��م تان را هوشیار نگه دارید 

اطالعات ارزشمند زیادی را از دست خواهید داد. 
مهارت نه گفتن را بیاموزید و آن را تقویت کنید

تحقیقی در دانش��گاه کالیفرنیای سانفرانسیسکو انجام شد که نشان 
می دهد هر چقدر نه گفتن برا ی تان س��خت تر باشد، احتمال استرس، 
فش��ار و افس��ردگی در ش��ما بیش��تر خواهد بود. نباید از »نه گفتن« 
بترس��ید. وقتی می خواهید به درخواستی نه بگویید از تداعی جمالتی 
چون »فکر نمی کنم بتوانم این کار را انجام دهم« یا »مطمئن نیس��تم 
بتوانم« خودداری کنید. برای نشان دادن میزان احترام خود به وظایف 
فعلی تان به درخواس��ت های اضافه ای که از شما می شود »نه« بگویید 
تا بتوانید تعهدات خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهید. هنگامی 
ک��ه نه گفتن را یاد بگیرید و از نه گفتن به دیگران نترس��ید، از انجام 
کارهای غیرضروری رها می ش��وید و می توانی��د زمان و انرژی خود را 

صرف انجام کارهای مهم تر که برای آنها برنامه ریزی کردید کنید.  
خوب و به اندازه بخوابید

کیفیت خواب تأثیر زیادی در عملکرد مغز دارد. به تازگی مطالعه ای 
برای س��نجش اهمیت کیفیت خواب در دانش��گاه راچستر انجام شده 
است. در این مطالعه مشخص شد مغز انسان هنگام خواب، پروتئین های 
س��می ناشی از فعالیت طبیعی نورون ها را دفع می کند، اما مساله این 
است، مغز وقتی می تواند پروتئین های سمی را دفع کند که خواب تان 
از کیفی��ت الزم برخوردار باش��د. اگ��ر خواب کافی و عمیق نداش��ته 
باشید پروتئین های سمی در سلول های مغزی باقی می مانند، مغزتان 
آس��یب می بیند و توانایی فکری تان هم مختل می ش��ود. نخوابیدن و 
کم خوابیدن توانایی پردازش اطالعات، حل مس��اله قدرت خالقیت را 
کاهش می دهد و تحریک پذیری را افزایش می دهد، بنابراین با تنظیم 
ساعت خواب سعی کنید کافی و عمیق بخوابید و در صورتی که دچار 
بی خوابی و سایر اختالالت خواب هستید آنها را رفع و درمان کنید.  

همواره مثبت بیندیشید
حتما مطالب زیادی درباره فواید مثبت اندیش��ی شنیده اید. البته هر 
چقدر چالش های پیش روی تان بیشتر باشد عمل کردن به توصیه های 
مثبت اندیش��ی سخت تر خواهد شد. گاهی گمان می کنید و باور دارید 
که مثبت اندیش��ی براس��اس یک خوش بینی بی پایه و اس��اس است و 
مثبت اندیش��یدن در عمل امکان پذیر نیس��ت. اگر چنین باوری دارید 
طبیعت��ا انگی��زه الزم برای مثبت مان��دن و مثبت فکر ک��ردن را هم 
نخواهید داشت. س��اختار طبیعی مغز انسان به گونه ای است که روی 

تهدیدها تمرکز می کند و این مانع اصلی برای مثبت بودن است.
این تمایل مغز برای تمرکز روی تهدید و خطر، س��بب ایجاد بدبینی و 
منفی بافی می ش��ود. وقتی خطر جدی و در کمین باشد این مکانیسم از 
شما محافظت می کند، اما وقتی احساس خطر تنها ناشی از ذهن تان باشد 
مثال زمانی که مشغول انجام پروژه ای هستید اما مدام فکر می کنید و باور 
دارید پروژه به شکس��ت می انجامد به ضررتان تمام می ش��ود. این را هم 

بدانید که مثبت اندیشی نیاز به تمرین دارد و مستلزم توجه و تمرکز فراوان 
است. برای اینکه به تمایل مغز برای بزرگ جلوه دادن تهدیدها غلبه کنید 
باید همیشه گوش به زنگ باشید، به  موقع مچ منفی بافی را بگیرید، مثبت 

بیندیشید تا بتوانید مثبت باقی بمانید. 
forbes/ucan :منبع
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101 ویژگی که برای موفقیت در کار خود باید از آن بهره مند 
باشید)12(

مترجم: امیرآل علی : در مطالب گذش��ته به ۸۶ ویژگی الزم برای موفقیت در کار اش��اره کردیم و حال 
آنها را ادامه می دهیم.

87-آموزش بین المللی
بدون ش��ک هر کش��وری از محدودیت هایی برای یادگیری برخوردار اس��ت. به همین خاطر نیز پس از 
رسیدن به سطحی مطلوب، برای افزایش مهارت های خود نیاز به گذراندن دوره های آموزشی در خارج از 
کش��ور خواهید داشت. در این رابطه اطالع از انواع دوره-های آموزشی و برنامه ریزی برای حضور در آنها، 

دو اقدام کامال ضروری محسوب می شود. 
88-لذت بردن از مسیر

برای موفقیت هیچ نقطه پایانی را نمی توان متصور ش��د. به همین خاطر در صورتی که نتوانید از مسیر 
انتخابی خود لذت ببرید، بدون ش��ک پس از مدتی کامال بی انگیزه خواهید ش��د. به همین خاطر توصیه 

می شود تا بیش از حد سختگیرانه با خود رفتار نکرده و از هر لحظه نهایت استفاده را ببرید. 
8۹-بهبود محیط اطراف

افراد موفق، انس��ان هایی س��ازنده هستند که تحت هر ش��رایطی می توانند تاثیر مثبت خود را بر جای 
بگذارند. درواقع این افراد به پیش��رفت اطرافیان خود نیز توجه نش��ان داده و همواره کمک رسان هستند. 
همین امر نیز باعث می شود تا به افرادی کامال محبوب تبدیل شوند. تجربه نیز ثابت کرده است که کمک 

به دیگران به تحوالتی مثبت در زندگی منجر خواهد شد.
۹0-خودسازی

انس��ان های بزرگ همواره به دنبال خودس��ازی هس��تند تا شایس��تگی جایگاه های باالتر در آنها شکل 
گیرد. در این رابطه توصیه می شود تا زمانی را حتی قبل از شروع کسب وکار خود برای این امر اختصاص 
دهید. این امر کمک خواهد کرد تا از همان ابتدا بهترین ش��خصیت و الگوی رفتاری را داش��ته باش��ید و 
کمتر دچار خطا شوید. در نهایت این امر که محدودیت های خود که به مانند مانعی بر سر پیشرفت شما 
هس��تند را کنار بگذارید، باعث خواهد ش��د تا حرکت شما رو به جلو بدون توقف های طوالنی و به شکلی 

صحیح صورت گیرد. 
۹1-عدم منیت و فردگرایی

این امر که بتوانید اهداف جمعی را به اهداف شخصی خود ترجیح داده و موفقیت خود را در نتیجه یک 
کار تیمی خوب تلقی کنید، موفقیت طوالنی مدت را برای ش��ما به همراه خواهد داش��ت. در نهایت توجه 
داش��ته باش��ید که حتی بهترین افراد، بدون در اختیار داشتن تیمی مناسب، نمی توانند در رقابت با سایر 
برندها موفق باشند. در نهایت این نکته را نیز مدنظر قرار دهید که مدیران برندهای برتر، هیچ گونه تمایلی 

برای همکاری با افرادی ندارند که از عملکردی کامال فردگرایانه برخوردار هستند.  
۹2-جهت دهی

افراد موفق به خوبی می دانند که در حال پیمودن چه مسیری هستند و به خوبی می-توانند به زندگی 
خود را هم جهت با اهداف تعیین شده، کنند. در نهایت این امر به شما کمک خواهد کرد تا پس از ارتقای 

شغلی و رسیدن به جایگاه مدیریت نیز بتوانید جهت دهی های الزم برای کارمندان را نیز انجام دهید. 
۹۳-کمک به موفقیت دیگران 

هم��واره کمک ک��ردن لذت بخش تر از کمک گرفتن اس��ت. عل��ت این امر نیز به خاط��ر حس قدرت و 
ارزش��مندی ای اس��ت که در شما ایجاد می ش��ود. درواقع این امر که به دیگران نیز کمک کنید تا بتوانند 
موفقیت های شما را تکرار کنند، در نهایت به افزایش قدرت تیم منجر خواهد شد. همچنین این باور را در 

خود شکل دهید که حتی کوچک ترین محبت شما از چشم آنها دور نخواهد ماند. 
۹4-چالش پذیری

این امر که از ش��رایط جدید ترس��ی نداش��ته و به دنبال آزمایش شیوه های جدید باشید، به شما کمک 
خواهد کرد تا بتوانید به عنوان یک نوآور در عرصه کار خود معرفی ش��وید. بدون ش��ک سرعت پیشرفت 
این افراد در مقایس��ه با سایرین بس��یار باال بوده و در مدت زمان کمی می توانند به شهرتی مناسب دست 
پیدا کنند که کمک بسیاری برای کسب وکار آنها خواهد بود. به همین خاطر توصیه می شود تا نسبت به 
چالش های جدید در زندگی خود واکنش مثبتی را داش��ته باش��ید تا این امر به عادت رفتاری شما تبدیل 

شود. 
ادامه دارد ...
briandownard :منبع
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رواب��ط اجتماع��ی خ��وب نقش موث��ری در پیش��رفت فردی و 
س��ازمانی دارد و به شادابی فرد و بهره وری سازمان کمک می کند. 

با ما همراه باشید تا درباره چگونگی این تاثیر بیشتر بدانید.
ام��روزه نی��روی کار ج��وان در ص��ورت برق��راری روابط تیمی 
محکم تر، تمایل و دلبس��تگی بیش��تری به کار داش��ته و احتمال 
ماندگار ش��دن آنها در سازمان نیز افزایش می یابد. در حال حاضر 
شیوه  کار بسیار غیرمتمرکز شده و کارمندان بیشتری قادرند از راه 
دور کار کنن��د، چراکه ابزارهای جدید ارتباطی، مرزهای ارتباطات 
را در نوردیده و امکانات جدیدی را در راستای توسعه  روابط کاری 

فراهم کرده است.
در این راس��تا، تحقیقات موسسه  افکارس��نجی گالوپ در حوزه  
وضعیت فضای جهانی کار نش��ان می ده��د، ۸۵درصد نیروی کار 
جهان��ی، یا رغبتی به س��ازمان خود ندارند یا کامال از آن دلس��رد 
ش��ده اند. در نتیج��ه هزینه  ۷ تریلی��ون دالری ب��ه دلیل کاهش 
بهره وری به س��ازمان ها تحمیل می ش��ود. در مقاب��ل، مدیرانی که 
تقوی��ت روابط اجتماعی کارمندان ش��ان در اولویت قرار داده اند، با 
تعهد تیمی، بهره وری و سالمت سازمانی بیشتری مواجه هستند.

جوان��ان متولد ده��ه ۶۰ و ۷۰ ایران، به عنوان نس��لی بی وفا و 
بی تعهد در س��ازمان ها شناخته می ش��وند. افراد کنجکاوی که هر 
روز از این شاخه به آن شاخه می پرند. مطالعات نشان می دهد هر 
چقدر جوان تر باشید، احتمال اینکه شغل تان را تغییر دهید بیشتر 
اس��ت؛ زیرا در این سن هنوز به دنبال کش��ف خود هستید. البته 
شواهدی وجود دارد که این دیدگاه عمومی را نسبت به میلنیال ها 
)نس��ل هزاره( ی��ا همان دهه ۶۰و ۷۰ ای��ران، نقض می کند. هنوز 
هم خیلی میلنیال ها ممکن اس��ت همانند نسل های قبلی، سالیان 
متم��ادی در یک ش��رکت کار کنند و وفادار باش��ند. آن هم نه به 
خاطر داشتن امنیت شغلی، بلکه در نتیجه  برقراری ارتباطات موثر 

و دوستانه با همکاران شان.
احساس تعلق خاطر

میشل اودلند، مدیر بازاریابی توتینو و اولد ال پاسو از محصوالت 
ش��رکت غذایی جنرال میلز می گوید: »به مدت ۱۱ سال است در 
جنرال میلز مشغول کار هستم و روابط دوستانه با همکارانم دلیل 
اصلی ماندگاری ام در این ش��رکت بوده اس��ت. ای��ن روابط قوی، 

احساسی قدرتمند از تعلق و وابستگی را در من ایجاد می کند.«
جنیفر ش��اپفر، مدیرکل تدارکات حمل و نقل جنرال الکتریک 
ترنسپورتیشن می گوید: »داشتن دوستان صمیمی در این شرکت، 
یک��ی از دالیلی بوده که من را ۱۱ س��ال ماندگار کرد و به همین 
خاط��ر می خواهم همچنان به کار خ��ود در جنرال الکتریک ادامه 

دهم.«
از دیدگاه نس��ل ه��زاره، همکاران ب��ه عنوان خان��واده  کاری و 
مدیران به عنوان پدر این خانواده ش��ناخته می ش��وند. بدون شک 
جدا شدن از خانواده بسیار سخت تر از افرادی است که هیچ رابطه  
احساس��ی میان مان وجود ندارد. مدیران س��ازمان باید برای ایجاد 
ی��ک فرهنگ اجتماعی غنی در محی��ط کار تالش کنند؛ زیرا این 

مساله برای سالمت و موفقیت خود و تیم شان اهمیت دارد.
در یک نظرس��نجی توس��ط س��ازمان فیوچ��ر ورک پلیس و 
ویرجی��ن پالس، از ش��رکت کنندگان درباره  نحوه فراهم س��ازی 
بس��ترهای الزم برای ایجاد روابط مستحکم در محل کار توسط 

مدیران، سوال شد.
نیم��ی از پاس��خ دهندگان، ب��ه ایج��اد تیم های ق��وی و برپایی 
رویدادهای اجتماعی اش��اره کردند. یک س��وم آنها نیز س��فرهای 
کاری و انج��ام کار در فضای غیرس��ازمانی را پیش��نهاد دادند. در 
نهای��ت تنها ۲۰درصد روی اس��تفاده از فناوری های تعاملی تاکید 
کردند. پس س��ازگاری می��ان ارتباطات مس��تقیم و فناوری های 
تعاملی، با ایجاد احساس تعلق خاطر در بین نیروی کار، ارتباطات 

آنها را نیز توسعه می دهد.
ب��ه عقیده  ارین یانگ، قائم مقام بخش مدیریت محصول کمپانی 
ورک دی: »ما موفق شده ایم طراحی فضای کاری خود را متناسب 
ب��ا روند مدیریت محصول و نحوه عملکرد تیم های توس��عه بهبود 
دهیم.« او از تیم کاری خود درخواس��ت کرد ایده های خود را در 
م��ورد فضای کار با یکدیگر در میان گذاش��ته و نظرات خود را در 

صفحه شرکت در پینترست مطرح کنند.
فض��ای کاری ورک دی به خاطر اقدام��ات موثر مدیران آن در 
تیم س��ازی، س��بب تقویت تعامل در بین کارمندان ش��ده و روابط 
آنها را اس��تحکام بخشیده اس��ت. البته به جز تیم سازی قدرتمند، 
رویدادهای اجتماعی نیز می تواند جذاب و موثر باش��د. کارمندان 

ش��رکت هاب اس��پات، به ن��درت می توانن��د با هم��کاران خود در 
بخش ه��ای مختلف مالقات کنند و معموال قادر به برقراری ارتباط 

حضوری با هم نیستند.
آلیس��ون الورثی، معاون بخش موفقیت مشتری هاب اسپات در 
این باره می گوید: »ما هر س��ه ماه یک بار، میزبان مراسمی هستیم 
که مدیران اجرایی مان هزینه  آن را پرداخت کرده و وظیفه هدایت 
گفت و گوه��ا را ب��ه عهده دارند. تمام اعضا ش��ام را در کنار جمعی 
از همکاران ناش��ناخته  خود در هاب اس��پات صرف کرده و با هم 

معاشرت می کنند.«
به عقیده  لورا پتی، تهیه کننده ش��بکه  CNBC، کارمندان این 
ش��رکت به طور مرتب در مراسم های س��ازمانی حضور یافته و در 

کنار همدیگر غذا می خورند.
ب��ا توجه به اینکه ۷۰درصد م��ردم دنیا حداقل یک بار در هفته 
تجربه  دورکاری دارند، شرکت ها به دنبال یافتن راهی برای تعامل 
بیشتر با دورکاران و تقویت احساس تعلق آنها به سازمان هستند. 
ب��رای مثال، تیم های کاری در کمپان��ی آکامای گاهی برای دیدار 
حض��وری با دیگر هم��کاران از نقاط مختلف دنی��ا، دور هم جمع 

می شوند.
راس فینبرگ، معاون استراتژی و عملیات این شرکت می گوید: 
»این سفرها هزینه زیادی دارد و خروجی دیدار باید توجیه کننده 
هزینه ها باش��د. تجربه  من گویای آن است، گردهم آمدن تیم های 
دورکار و مالق��ات آنها با دیگر همکاران ش��ان در آکامای، به تعهد 

آنها می افزاید. این کار بهره وری سازمان را باال می برد.«
مدیران��ی ک��ه بتوانند با تقوی��ت روابط اجتماع��ی اعضا، تمایل 
و دلبس��تگی آنها را بیش��تر کنن��د، قادر خواهند ب��ود برای زمان 
طوالنی تری روی کارمندان خود حس��اب کرده و فرهنگی س��الم 
ایجاد کنند. در نهایت این فرهنگ باعث می ش��ود لذت بیش��تری 

از کار ببرند.
داشتن روابط اجتماعی خوب نه تنها باعث رضایت شغلی و لذت 
بیش��تر از کار می شود، بلکه روابط دوس��تانه می تواند زمینه  ایجاد 
تعلق  خاطر، پیش��رفت شغلی و موفقیت هرچه بیشتر سازمان را به 
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روابط اجتماعی خوب کارمندان چگونه باعث موفقیت کسب و کارها می شود؟
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