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ترمز گرانی مسکن چگونه کشیده می شود؟ 

اثرات شوک ارزی 
در بازار مسکن

بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور و ۵۰۰ هزار مسکن خالی از سکنه در تهران؛ این آماری 
است که سال گذشته وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد. اگرچه عباس آخوندی مصمم بود طرح مالیات از خانه های خالی را 
با کمک سازمان مالیاتی پیش ببرد، اما در آخرین اظهارنظر درباره تعیین تکلیف این طرح گفته که شناسایی خانه های...

وزیر اقتصاد نوید داد

بازگشت آرامش به بازار ارز
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طرح یک فوریتی سامان دهی بازار خودرو به تصویب رسید

ورود مجلس به شرایط بی سامان بازار خودرو

آیا کسب وکار شما برای جهانی شدن آماده است؟ 
قدرت باورنکردنی لینک طعمه در بازاریابی

جلب توجه چه تأثیری بر رشد کسب وکار دارد
ذره بین تبلیغات

فقط اگر توسعه برند، به این آسانی بود!  
استراتژی های هوشمندانه برای جهانی شدن برند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک کارمندان تسال را به 
استفاده از عقل سلیم دعوت کرد

4
فرصت امروز: درحالی که بانک مرکزی از هفته گذشته همسو با 

سیاست های ارزی جدید دولت، پیش فروش سکه در 
سررسیدهای یک ماه، سه ماه، شش ماه، یک ساله...

پس از توقف پیش فروش یک ماهه

پیش فروش سه ماهه سکه نیز 
متوقف شد

یادداشت

حمایت از کاالی ایرانی، چرا؟ 

یکی از بدیهی��ات اولیه در حوزه 
کس��ب و کار و اقتص��اد هر کش��ور 
موضوع رونق اقتصادی و روان کردن 
چرخ های اقتصاد ملی و صنعت است 
که ش��اید اصلی تری��ن راهکار برای 
تحقق سال 1397 یعنی »حمایت 
از کاالی ایرانی« باشد، چراکه یکی 
از مهم ترین مسائلی که می تواند در 
حوزه رونق اقتصادی وجود داش��ته 
باش��د، رونق اقتصادی در بنگاه های 
تولیدی کشور و هموار کردن مسیر 
تولیدکنندگان و س��رمایه گذاران از 
طریق تغییر یا اصالح سیاست های 
اقتصادی اس��ت ک��ه باعث حرکت 
کش��ور از مرحله در حال توس��عه 
به مرحله توس��عه یافتگی می شود.  
حرک��ت در این مس��یر مس��تلزم 
فرهنگ سازی و جلب اعتماد عمومی 
در مشارکت و حمایت جدی مردم 
از تولی��د داخلی در کن��ار افزایش 
کیفیت، رقابت پذیری و... از س��وی 
تولیدکنندگان اس��ت، چراکه دلیل 
گرایش مصرف کنن��دگان به کاالی 
خارجی این اس��ت که تولیدکننده 
داخلی نتوانس��ته ب��ه لحاظ قیمت 
نیازه��ای مصرف کننده  و کیفیت، 
ایران��ی را برآورده کن��د. در صورتی 

که ش��اهد افزایش سهم 
2مصرف کاالهای تولید...

حمیدرضا 
یعقوبی آوینی

کارشناس ارشد 
کسب وکار

افزایش چند ده میلیون تومانی قیمت خودرو در بازار، 
بی س��امانی قیمت ها در بازار، افزایش تعرفه های واردات 
خودرو و. . . در س��ه ماه گذش��ته و ادام��ه آن در نهایت 
باعث ش��د که روز گذش��ته مجلس به این موضوع ورود 
کند و در طرحی به دنبال سامان دهی بازار خودرو باشد؛ 
طرحی که البته تع��دادی از نمایندگان آن را به صورت 
دو فوریت��ی به صح��ن علنی ارائه دادن��د ولی در نهایت 
تنه��ا یک فوریت آن رأی آورد و حاال باید با بررس��ی در 
کمیس��یون های تخصصی در نوبت رسیدگی در مجلس 
قرار گیرد. البته نکته جالب درباره طرح سامان دهی بازار 
خودرو این بود که این طرح با درخواس��ت ۲17 نماینده 
مجل��س به ص��ورت دو فوریتی مطرح ش��د، ولی پس از 
س��خنان موافق و مخالف دو فوریت آن تصویب نش��د و 

یک فوریتش با 16۲ رأی به تصویب رسید. 
به گزارش اتاق ته��ران، تمرکز اصلی طرح نمایندگان 
مجلس ب��ر تعیین ضواب��ط حق��وق ورودی خودروهای 
س��واری وارداتی )تعرفه های واردات( و س��اماندهی بازار 
خودرو است. بهرام پارسایی عضو هیأت رئیسه کمیسیون 
اصل 9۰ مجلس پیش از جلسه یکشنبه درباره این طرح 
و ضرورت بررسی آن گفته بود: »ما در کمیسیون اصل 9۰ 
حدود ۲۰ جلس��ه درباره خودروس��ازهای داخلی برگزار 
کردی��م و بس��یاری از مش��کالت و فس��ادهایی را که به 
دلیل ایجاد انحصار بروز کرده مورد بررس��ی قرار دادیم، 
بر همین اس��اس در طرح پیش��نهادی نمایندگان که به 
امضای ۲17 نماینده رس��یده، بن��ا داریم ضمن کاهش 
عوارض و تعرفه مثل کش��ورهای س��ازنده و غیرسازنده 
خودرو برای امکان ایجاد رقابت و تعیین قیمت، نظارتی 

را بر خودروسازهای داخلی نیز انجام دهیم.« 
ب��ه گفته او، در چند ماه گذش��ته و ب��ا افزایش تعرفه 
واردات خودروه��ای خارج��ی، رانت��ی ایجاد ش��ده و ما 
نمایندگان به دنبال این هس��تیم که قیمت خودروهای 
خارجی در بازار کشورمان کاهش یابد تا خودروسازهای 
داخلی مجبور به رقابت بش��وند، به این صورت یا قیمت 
را پایین بیاورند یا کیفیت را باال ببرند و در واقع ش��رایط 
رقابتی ایجاد شود تا از فضای انحصاری صددرصد بیرون 

بیاییم. این امر به نفع قشر متوسط به پایین جامعه است. 
داستان تعرفه ها چیست؟ 

دی  ماه س��ال گذش��ته دولت مصوبه جدی��د خود در 
زمینه س��اماندهی و مدیری��ت واردات خ��ودرو را ابالغ 
ک��رد و بعد از آن بود که ناگه��ان قیمت خودرو در بازار 
خودروه��ای وارداتی حتی ت��ا چند ده میلی��ون تومان 
افزایش یافت. طبق این مصوبه تعرفه واردات خودروهای 
بنزینی از ۴۰ و ۵۵ درصد به۵۵، 7۵ و 9۵ درصد افزایش 
یافت و متناس��ب با آن تعرف��ه خودروهای هیبریدی نیز 
با افزایش همراه ش��د. طبق این دس��تورالعمل دولت که 
با عنوان س��امان دهی واردات خودرو ابالغ ش��د ولی در 
نهایت بی س��امانی در بازار را کلی��د زد: »واردات خودرو 
با حج��م موتور 1۰۰۰ تا 1۵۰۰ سی س��ی از ۴۰ درصد 
به ۵۵ درصد، تعرف��ه واردات خودروهای با حجم موتور 
1۵۰۰ ت��ا ۲۰۰۰ سی س��ی از ۵۵ درصد به 7۵ درصد و 
تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ 
سی س��ی نیز از ۵۵ درصد به 9۵ درص��د افزایش یافت. 
همچنی��ن واردات خودروه��ای با حجم موت��ور بیش از 
۲۵۰۰ س��ی  سی همچنان ممنوع اعالم شد، ضمن آنکه 
واردات خودروه��ای با ارزش گمرک��ی بیش از ۴۰ هزار 

دالر نیز ممنوع شد.«
این اتفاق به معنی آن بود که واردات برند پورش��ه به 
کش��ور متوقف شد و در برندهایی همچون بی  ام  و، بنز و 
لکس��وس نیز تنها مدل های پای��ه و ارزان  تر از ۴۰ هزار 
دالر، امکان ورود به کشور را از آن پس داشت. همچنین 
برندهایی مانند س��یتروئن، رنو، هیوندای، تویوتا، نیسان، 
س��انگ یانگ، کیا، میتسوبیش��ی و دی  اس نیز همچون 
گذش��ته امکان ورود به کش��ور را داش��تند. پس از ابالغ 
این دستورالعمل ناگهان قیمت خودرو در کشور افزایش 
چش��مگیری پیدا کرد و حت��ی وارد کنندگانی که پیش 
از ای��ن خودروها را وارد کرده بودند و ثبت س��فارش را 
با ش��رایط قبل انج��ام داده بودند اقدام ب��ه گران کردن 
خودروها کردند بدون اینکه دس��تگاه های نظارتی اقدام 
و برخ��وردی با آنها صورت دهن��د. البته در کنار افزایش 
تعرفه ه��ای واردات اتفاقی که در بازار افتاد و روی گران 

ش��دن قیمت خودرو نیز تأثیری بس��یاری داش��ت؛ اوج 
گرفتن شیب قیمت دالر بود، قیمت دالر که حرف اصلی 
را در واردات خ��ودرو می زند وقتی در بازار از مرز ۴ هزار 
تومان در نیمه های دی ماه عبور کرد )که تقریبا همزمان 
با افزایش تعرفه ها بود( قیمت خودروهای وارداتی هم با 
ش��تاب و سرعتی بسیار باال گاز خود را گرفتند و افزایش 
یافتن��د و در این میان صدای مش��تریان و کس��انی که 
می خواس��تند خودرو بخرند هم به جایی نرس��ید و تنها 
پاسخ مسئوالن به این افراد این بود: »کسی که خودروی 
وارداتی خوب می خواهد س��وار ش��ود باید برای آن پول 
هم پرداخت کند.«؛ پاس��خی که عمال نشان می دهد در 
میان آلودگی شدید هوا در بیشتر شهرهای بزرگ کشور، 
تنها چیزی که برای تصمیم س��ازان در صنعت خودرو و 
دولت مهم نیس��ت جان مردم و اس��تفاده از خودروهای 
غیراستاندارد داخلی است؛ موضوعی که به بهانه حمایت 
از صنعت خودروهای داخلی س��ال های سال است روی 

آن سرپوش گذاشته شده است. 
 مجلس به دنبال فشار برخودروسازان

برای افزایش کیفیت
همچنین در طرح مجلس قرار اس��ت به قیمت گذاری 
خودروه��ای داخلی و حت��ی اس��تانداردهای تولید هم 
پرداخت��ه ش��ود. به��رام پارس��ایی عضو هیأت رئیس��ه 
کمیس��یون اص��ل 9۰ مجل��س درای��ن باره گفت��ه بود: 
»در این طرح پیش بینی ش��ده که نح��وه قیمت گذاری 
خودروه��ای داخلی مورد بررس��ی دقیق و تحت نظارت 
ق��رار گیرد. نکته دیگر اینکه در حال حاضر در تصادفات 
مس��ئولیتی متوجه خودروسازها نیست، اما در این طرح 
آمده که کارشناس��ان تصادف سر صحنه نظر بدهند که 
چند درصد از علت س��انحه و همینط��ور چند درصد از 
علت مرگ یا مصدومیت ناش��ی از خودرو و ایمن نبودن 
آن اس��ت که خودروس��از مکلف به جبران آن خس��ارت 
خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد دیگر خودروسازها تولید 
باکیفیت پایین نخواهند داشت و ناچارند خودروهایی با 
استاندارد الزم را تولید کنند و خودروهای غیراستاندارد 

را از چرخه خارج کنند.«

طرح یک فوریتی سامان دهی بازار خودرو به تصویب رسید

ورود مجلس به شرایط بی سامان بازار خودرو
رشد قیمت باوجود کاهش معامالت

82هزار میلیارد تومان ارزش بازار مسکن پایتخت
بر اس��اس گزارش��ی که وزارت راه و شهرس��ازی از 
وضعیت بازار مسکن در بهمن و اسفند ماه سال گذشته 
منتش��ر کرده، تعداد معامالت در هر دو ماه نس��بت به 
دی ماه کاهش، ولی قیمت مسکن رشد داشته است. 

ب��ه گزارش مهر، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن 
معاونت مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی 
گزارش وضعیت بازار مس��کن ته��ران در دو ماه پایانی 

سال گذشته )بهمن و اسفند( را منتشر کرد. 
وضعیت بازار مسکن در بهمن 96

بر اس��اس این گزارش در بهمن ماه سال گذشته 1۸ 
هزار و 69۲ واحد مس��کونی معامله ش��د که نسبت به 
دی ماه پارس��ال 3 درصد کاهش ولی نسبت به بهمن 
ماه سال 9۵ معادل 16.7 درصد افزایش داشته است. 

بیش��ترین تعداد معامله مسکن در منطقه ۵ تهران با 
۲ هزار و ۲7۵ فقره معامله بود و کمترین میزان خرید 
و فروش مسکن نیز در منطقه 19 پایتخت با 11۰ فقره 

معامله به ثبت رسید. 
همچنین بیش��ترین حجم رشد معامالت مسکن در 
منطق��ه یک تهران بود که نس��بت به بهمن ماه س��ال 
قبل از آن حدود ۸۰ درصد )79.۸ درصد( رشد داشته 
است.  به نظر می رسد با توجه به اینکه بیشترین تعداد 
خانه های خالی تهران در منطقه یک واقع اس��ت، این 
میزان رش��د معامالت مس��کن در منطقه یک، س��بب 
بازارپذیر ش��دن تعدادی از خانه های خالی این منطقه 
شده است.  متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 
در ای��ن ماه در ته��ران ۵ میلی��ون و ۴1۰ هزار تومان 
بود که نس��بت به دی ماه سال گذش��ته ۵.1 درصد و 
نسبت به بهمن س��ال 9۵ معادل ۲۰.6 درصد افزایش 

داشته است. 
میانگین قیمت در منطقه ی��ک تهران در بهمن ماه 
پارسال 11 میلیون و ۵7۰ هزار تومان بود که باالترین 
قیمت در میان مناطق بیس��ت گانه پایتخت به حساب 
می آی��د. کمتری��ن رقم در این ش��اخص را منطقه 1۸ 
تهران با متری ۲میلیون و ۴3۰ هزار تومان به دس��ت 

آورد. 
بیش��ترین رش��د قیمت در منطقه ۵ با 36.6 درصد 
افزایش نسبت به بهمن ماه سال 9۵ رخ داد و کمترین 
افزایش قیمت در منطقه ۲۰ با رشد 1۰.۸ درصد بود. 
از دیگ��ر رکوردهای منطق��ه ۵ پایتخت در معامالت 
مس��کن بهمن ماه سال گذش��ته در تهران، اختصاص 
بیش��ترین میزان خرید و فروش مسکن به این منطقه 

با 13.3 درصد بود. 
از س��وی دیگر ۴9.1 درص��د تهرانی ها در بهمن ماه 
س��ال قبل واحد زیر پنج سال ساخت خریداری کردند 
و 9.3۵ درص��د خریداران متمای��ل به خرید واحدهای 
مس��کونی در فاصل��ه قیمتی 3.۵ ت��ا ۴ میلیون تومان 
در ه��ر متر مربع بودند. نزدی��ک به 1۵ درصد )1۴.9( 

خریداران واحدهای 6۰ تا 7۰ متری خریداری کردند. 
وضعیت بازار مسکن در اسفند ماه 96

بر اس��اس گزارش��ی که وزارت راه و شهرس��ازی از 
وضعیت بازار مس��کن در آخرین ماه س��ال گذشته در 
تهران منتش��ر کرده، قیمت مسکن در پایتخت باز هم 
رش��د داش��ته و به میانگین هر متر مرب��ع ۵ میلیون و 
63۰ هزار تومان رس��ید. این میزان رش��د در مقایسه 
با بهمن ماه پارس��ال ۴.۲ درصد و نسبت به اسفند ماه 

سال 9۵ معادل ۲6درصد افزایش بوده است. 
همچنین میانگین قیمت هر متر مربع در منطقه یک 
در این ماه باز هم با رش��د مواج��ه بود و از 11میلیون 
و ۵7۰ ه��زار تومان در بهمن ماه به 1۲میلیون و 17۰ 

هزار تومان در اسفند ماه افزایش یافت. 
همچنین منطقه ۵ همچنان در اسفند ماه رکورددار 
افزایش قیمت نس��بت به مدت مشابه سال قبل از آن 
)اس��فند 9۵( بود که به رش��د بی س��ابقه ۴1.۲ درصد 
رس��ید. کمترین میزان افزایش قیم��ت در منطقه 1۸ 

تهران معادل 1۰.6 درصد رخ داد. 
بر اس��اس اعالم دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن، 
1۲ ه��زار و ۵۵7 فقره معامل مس��کن در اس��فند ماه 
تهران به وقوع پیوس��ت که نس��بت به م��اه قبل از آن 
)بهمن م��اه 96( مع��ادل 3۲.۸ درصد کاهش نش��ان 
 می دهد، ولی نس��بت به اس��فند ماه س��ال 9۵ معادل

یک درصد افزایش داشته است. 
وضعیت کلی بازار مسکن در سال 96

س��ال گذش��ته در ته��ران 1۸۴ ه��زار و ۴۴۰ واحد 
مس��کونی خرید و فروش ش��د که نس��بت به سال 9۵ 

معادل 1۲درصد افزایش داشته است. 
همچنین متوس��ط قیمت هر متر مربع مس��کن در 
تهران در س��ال گذش��ته ۴میلیون و ۸۴۰ هزار تومان 
بود که نس��بت به س��ال قبل از آن 1۰.۸ درصد رش��د 

داشته است. 
ارزش کل ب��ازار مس��کن ایران در س��ال 96 رقمی 
معادل ۸1 هزار و 76۰ میلیارد تومان بود که نسبت به 

سال 9۵، معادل ۲7.۸ درصد افزایش نشان می دهد. 
مقایسه ارزش بازارهای سرمایه و مسکن در ایران
همچنی��ن عباس آخون��دی اعالم ک��رده بود ارزش 
خانه ه��ای خالی در کش��ور ۲۵۰ میلیارد دالر و ارزش 
کل بازار سرمایه کشور نیز 11۰ میلیارد دالر است که 
به این معنی است ارزش خانه های خالی در ایران دو و 

نیم برابر ارزش کل شرکت های بورسی است. 
ای��ن در حالی اس��ت که اگر ارزش بازار مس��کن در 
سال گذشته را با دالر ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بسنجیم، 
ح��دود 19 میلی��ارد و ۵۰۰ میلیون تومان اس��ت که 
ی��ک دوازده��م ارزش خانه ه��ای خالی و یک شش��م 
بازار س��رمایه کش��ور، سال گذش��ته در بخش مسکن 

سرمایه گذاری شد. 

88936651



حمایت از کاالی ایرانی، چرا؟ 

یکی از بدیهیات اولیه در حوزه کس��ب و کار و اقتصاد هر 
کشور موضوع رونق اقتصادی و روان کردن چرخ های اقتصاد 
ملی و صنعت اس��ت که شاید اصلی ترین راهکار برای تحقق 
س��ال 1397 یعنی »حمایت از کاالی ایرانی« باش��د، چراکه 
یکی از مهم ترین مسائلی که می تواند در حوزه رونق اقتصادی 
وجود داشته باشد، رونق اقتصادی در بنگاه های تولیدی کشور 
و هموار کردن مسیر تولیدکنندگان و سرمایه گذاران از طریق 
تغییر یا اصالح سیاست های اقتصادی است که باعث حرکت 
کش��ور از مرحله در حال توس��عه به مرحله توس��عه یافتگی 
می شود.  حرکت در این مسیر مستلزم فرهنگ سازی و جلب 
اعتماد عمومی در مش��ارکت و حمایت جدی مردم از تولید 
داخلی در کن��ار افزایش کیفیت، رقابت پذیری و... از س��وی 
تولیدکنندگان است، چراکه دلیل گرایش مصرف کنندگان به 
کاالی خارجی این اس��ت که تولیدکننده داخلی نتوانسته به 
لحاظ قیمت و کیفیت، نیازهای مصرف کننده ایرانی را برآورده 
کند. در صورتی که شاهد افزایش سهم مصرف کاالهای تولید 
ش��ده توسط مصرف کنندگان داخلی باش��یم، عالوه بر رونق 
اقتصادی در بنگاه های اقتصادی و تولیدی، می توانیم تولیدات 
داخل را به سایر کشورها صادر کنیم.  شاید بزرگ ترین مزیت 
در اس��تفاده از کاالهای ایرانی، مزیت اشتغال جوانان جویای 
کار کشور باشد، به طوری که اگر بتوانیم حوزه تولید و کاالی 
داخلی را تقویت کنیم، به طور حتم توانسته ایم مشکل اشتغال 
را نیز تا حدود بس��یاری کاهش دهیم. از سوی دیگر استفاده 
از تولید داخل باعث افزایش درآمد ملی خواهد ش��د که این 
امر نیز می تواند بر موضوع اشتغال تأثیرگذار باشد.  همچنین 
مزی��ت دیگر در حمای��ت از کاالی ایران��ی، افزایش صادرات 
است، چراکه مصرف تولید با کیفیت داخلی در کنار بازاریابی 
و تبلیغات مناس��ب می تواند دروازه های واردات کش��ورهای 
دیگر را ب��ه روی محصوالت داخلی باز ک��رده و جایگاه برند 
داخلی در بازارهای جهانی را تقویت کند.  از دیگر راهکارهای 
حمایت از کاالی ایرانی، جلب مشارکت و سرمایه گذاری مردم 
در بس��ترهای تولیدی و اقتصادی کش��ور است که می توانند 
گامی اساس��ی در این مس��یر حمایت از تولید ملی را اعمال 
کنن��د.  پس در صورتی که این رون��ق اقتصادی رقم بخورد، 
تولیدکننده ایرانی می تواند به موقع بازپرداخت بدهی های خود 
را به سیستم مالی و بانکی کشور انجام دهد و این سیستم نیز 
با تزریق منابع جدید به سایر حوزه های تولید باعث گشایش و 
رونق چرخه تولید در کشور خواهد شد.  لذا رونق اقتصادی در 
سال حمایت از کاالی ایرانی و عصر اقتصاد مقاومتی، نیازمند 
حرکت از شعار به سمت راهکارهای عمل گرایانه و حرکت های 
جه��ادی اس��ت، چراکه تولید مل��ی پنجره ای باز به س��وی 
اش��تغال زایی و کارآفرینی و افزایش به��ره وری و ایجاد اثرات 
مثبت در تمامی عرصه های اقتصادی کشور خواهد بود و باعث 

بهبود وضعیت اجتماعی، رفاهی و زندگی مردم خواهد شد. 

با شعار سال عوامانه برخورد نکنید
یک اقتصاددان می گوید نباید با ش��عاری که برای سال ها 
انتخاب می ش��ود، عوامانه برخورد کرد. واقعیت این است که 
همه تولیدکننده ها می خواهند کاالی باکیفیت تولید کنند و 
مصرف کننده هم تمایل به مصرف کاالی ملی دارد؛ به شرط 
آنکه الزامات تولید کاالی با کیفیت و با قیمت مناسب ایرانی 
فراهم شود. یکی از سیاست هایی که این مهم را رقم می زند، 
اتخاذ سیاست ارزی صحیح و برخورد قاطع با کسانی است که 

در تولید کاالی ایرانی اخالل ایجاد می کنند. 
مرتضی افقه در گفت وگو با ایس��نا، درباره موضوع حمایت 
از کاالی ایرانی که توس��ط مقام معظم رهبری با عنوان شعار 
سال 1397 انتخاب شد، گفت: نکته مهم این است که نباید 
با نام گذاری های س��ال ها عوامانه برخورد شود. اینکه مثاًل به 
مصرف کننده گفته شود تحت هر شرایطی کاالی ایرانی بخرد. 
این در حالی اس��ت ک��ه می دانیم کاالی ایران��ی در مواردی 
بس��یار کیفیت نازل��ی دارد و مصرف کنن��ده نمی تواند آن را 
جایگزین کاالهای��ی باکیفیت باالتر کند. همچنین نمی توان 
ب��ه تولیدکننده گفت کاالی باکیفیت تولید کند بدون اینکه 
الزامات آن فراهم شود. مگر تولیدکننده بدش می آید کاالی 
باکیفیت تولید کند.  عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه 
چم��ران اضافه کرد: نکته اینجاس��ت که اصوالً در کش��ور ما 
کاالی ایرانی حمایت یا تش��ویق نمی شود، بلکه تولیدکننده 
ایرانی تنبیه هم می شود. واقعیت این است که در نظام ارزشی 
ما تولیدکننده جایگاه باالیی ندارد و برای نظارت و کنترل بر 
بسیاری از امور فرهنگی راه برای برخوردهای بازدارنده فراهم 
شده ولی در مس��ائل اقتصادی این نیست. چرا با کسانی که 

مانع تولید می شوند، برخورد الزم صورت نمی گیرد؟ 
او اضافه کرد: س��اختار اقتصادی ما ضد تولید و ضد توس��عه ای 
است و این موضوع در کار ادارات، تولید و... خود را نشان می دهند. 
در نظر داش��ته باش��ید که از حدود 6 الی 7 م��اه قبل از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری به این دلی��ل که ادارات نمی دانند چه کس��ی 
قرار اس��ت در آینده رئیس جمهوری شود، کار را تعطیل می کنند 
و کار تعطیل ش��ده تا ش��ش م��اه بعد از حض��ور رئیس جمهوری 
جدی��د همچنان بر منوال س��ابق باقی می ماند ت��ا عزل و نصب ها 
و... صورت گیرد. در چنین مواردی قطعاً تولید ما آس��یب می بیند 
و تولیدکننده دچار س��ردرگمی می ش��ود.  افقه با اشاره به فضای 
نامناسب کس��ب و کار و بوروکراس��ی های پیچیده در ایران گفت: 
چنین وضعیتی منجر به آن ش��ده که بخش مولد در برابر بخش 
داللی تضعیف شود. هر چند بخش تولید در ایران تضعیف می شود، 
قیمت کاالها باال رفت��ه و کیفیت پایین تر می رود و به این ترتیب 
مصرف کننده انگیزه ای برای خریدن کاالهای ایرانی پیدا نمی کند. 

بی��ش از ۲.۵ میلی��ون واح��د 
مس��کونی خال��ی از س��کنه در 
کشور و ۵۰۰ هزار مسکن خالی 
از س��کنه در ته��ران؛ این آماری 
اس��ت که سال گذش��ته وزیر راه 
و شهرس��ازی اعالم کرد. اگرچه 
عباس آخوندی مصمم بود طرح 
مالی��ات از خانه ه��ای خالی را با 
پیش  مالیات��ی  کمک س��ازمان 
ببرد، ام��ا در آخری��ن اظهارنظر 
درب��اره تعیین تکلی��ف این طرح 
گفته ک��ه شناس��ایی خانه های 
خال��ی زمان بر اس��ت. این گفته 
وزیر تکنوکرات کابینه روحانی به 
ای��ن معنا بود که نمی توان از این 
بخ��ش درآمدی ب��رای دولت در 
نظر گرفت. با این همه کارشناسان 
اقتصادی می گویند:  »اخذ مالیات 
از خانه های خالی، ابزاری کنترلی 
است که با اجرای آن، تورم ناشی 
از گرانی اج��اره و خرید و فروش 
مسکن مهار شده و عرضه مسکن 
افزایش می یابد در عین حال که 
مشکل کمبود واحدهای مسکونی 

در بازار را حل می کند.«
خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
در کش��ورهای توس��عه یافت��ه 
از مالی��ات ب��ه عن��وان یکی از 
دولت  درآمدی  منابع  مهم ترین 
ی��اد می ش��ود. به عن��وان مثال 
اغلب کشورهای اروپایی مالکان 
واحده��ای خالی را ب��ه میزان 
روزانه 9ی��ورو جریمه می کند و 
در صورتی ک��ه ملک مورد نظر 
برای  س��ال دوم نیز خالی بماند 

مقدار جریمه به میزان 1۲ یورو 
در روز افزایش می  یابد. 

صاحب��ان  ه��م  آمری��کا  در 
خانه  هایی که ب��ه امید افزایش 
قیمت و کسب س��ود در آینده 
مل��ک خود را خال��ی نگه دارند 
1۰ درصد  مع��ادل  مالیاتی  باید 
ارزش مل��ک را بپردازن��د. این 
مالی��ات ب��ر خانه  های��ی اعمال 
می ش��ود که برای م��دت  زمان 

یک  سال خالی ثبت شوند. 
در بریتانی��ا در صورت��ی ک��ه 
از ش��ش  ملک مس��کونی پس 
م��اه خال��ی  بماند بای��د معادل 
۵۰  درص��د از کل به��ای ملک 
را مالی��ات پرداخت کند که این 
موضوع بعد از یک  س��ال خالی  
مان��دن صاح��ب  خان��ه باید به 
اندازه کل ارزش مسکن مالیات 

پرداخت کند. 
قانون چه می گوید؟ 

اگرتا پی��ش از ای��ن دریافت 
خال��ی،  خانه ه��ای  از  مالی��ات 
خأل قانونی داش��ت اما در ماده 
۵۴ قانون مالیات های مس��تقیم 
مصوب س��ال 9۴ ب��ه صراحت 
آمده است: »واحدهای مسکونی 
واقع در ش��هرهای ب��ا جمعیت 
بیش از یکصد ه��زار نفر که به 
اس��تناد س��امانه ملی امالک و 
اس��کان به عن��وان واحد خالی 
شناسایی می شوند، از سال دوم 
به بعد مشمول مالیات بر اجاره 
شوند. به این ترتیب که در سال 
دوم، ی��ک دوم مالیات متعلقه، 

در س��ال س��وم، براب��ر مالیات 
متعلقه و س��ال چه��ارم به بعد، 
ی��ک و نیم برابر مالیات متعلقه، 
مالیات مشمول واحدهای خالی 

مسکونی خواهد شد. 
براس��اس قان��ون مالی��ات بر 
خانه ه��ای خالی، اگ��ر ملکی از 
س��ال دوم خال��ی باش��د مالک 
باید ۵۰ درصد مالیات مشخص 
ش��ده را بپردازد. این میزان در 
س��ال س��وم معادل 1۰۰درصد 
و در س��ال چه��ارم براب��ر 1۵۰ 
درص��د مالی��ات اج��اره خواهد 
ب��ود. همچنین در زمینه تعیین 
و  ملک��ی  معامله ه��ای  ارزش 
بازنگری های��ی  مالیات بن��دی، 
ص��ورت گرفت��ه به ش��کلی که 
این مالیات پس از 1۰ س��ال به 
۲۰ درص��د میانگین قیمت روز 

امالک می رسد.«
البت��ه ای��ن پای��ان قوانین و 
مق��ررات نبود. در خرداد س��ال 
گذش��ته هیأت دولت مصوبه ای 
را ب��ه تصوی��ب رس��اند ک��ه بر 
مبنای آن هر گونه ساخت وساز 
مس��کن شامل 1۵ تا ۲۵ درصد 
مالیات از محل س��ود سازنده از 
اولین فروش آن واحد مسکونی 

می شود. 
براس��اس ای��ن مصوبه دولت 
از  اع��م  حقیق��ی  س��ازندگان 
خرده سازان )بساز و بفروش ها( 
رقمی  می بایست  انبوه سازان  و 
مع��ادل 1۵ تا ۲۵درصد درآمد 
حاص��ل از اولین ف��روش واحد 

یا واحدهای س��اخته ش��ده را 
ب��ه دول��ت اختص��اص دهند؛ 
سازندگان حقوقی )شرکت های 
از  مج��وز  دارای  س��اختمانی 
س��ازمان برنامه و بودجه( ۲۵ 
درص��د از درآم��د حاص��ل از 
فروش واحدهای نوساز خود را 
به دولت می دهند؛ شرکت های 
تعاون��ی مس��کن نی��ز 1۸.7۵ 
صدم درصد از س��ود ساخت و 
ف��روش امالک نوس��از خود را 
به سازمان امور مالیاتی واگذار 

خواهند کرد. 
مالیات سد افزایش قیمت ها

امس��ال دومین س��ال اجرای 
قانون مالی��ات بر خانه های خالی 
اس��ت. حتماً قوانینی ک��ه برای 
اولی��ن ب��ار اجرای��ی می ش��وند 
ب��ه دلی��ل کامل نبودن س��امانه 
آمارگیری چندان موفق نیستند. 
با این حساب باید امسال را سال 
جدی ت��ری برای اخ��ذ مالیات از 

خانه های خالی فرض کنیم. 
اگرچه در شش سال گذشته 
به دلیل رکود در بخش مسکن، 
جهش قیمتی در بازار مس��کن 
اتفاق نیفتاد، اما در دوسال اخیر 
رش��د اجاره بها به دلیل تحوالت 
بازار پول رخ داد. از سال گذشته 
که مش��خصا معامالت مس��کن 
رونق گرفته اس��ت، نگرانی هایی 
درب��اره جه��ش دوب��اره قیمت 

مسکن پیش آمده است. 
این اس��ت ک��ه نرخ  واقعیت 
اجاره به��ا و قیمت مس��کن در 

چند سال اخیر مشکالت زیادی 
ب��رای موج��ران و متقاضی��ان 
واقعی مسکن ایجاد کرده است. 
در مقابل ب��ه دلیل افزایش نرخ 
اجاره بها و ناتوانی موجران برای 
به  اجاره به��ا پدیده ای  پرداخت 
ن��ام خانه ه��ای خال��ی در بازار 

مسکن ایجاد شده است. 
یک��ی از اهداف اصل��ی قانون 
دریافت مالیات از خانه های خالی 
افزایش عرضه واحدهای مسکونی 
اجاره ای است. دریافت مالیات از 
خانه های خال��ی به عنوان یکی از 
راه های مبارزه با احتکار مس��کن 
مطرح ش��ده  اس��ت که طبق آن 
از خانه های��ی ک��ه بی��ش از یک 
س��ال خالی مانده باشند، مالیات 

بیشتری اخذ  شود. 
از س��وی دیگ��ر ب��ا ش��رایط 
اقتصادی به وج��ود آمده پس از 
بحران ارزی دو م��اه اخیر، این 
نگران��ی که بازار مس��کن بعد از 
ط��ال و ارز با هجوم س��رمایه ها 

روبه رو شود، بسیار است. 
بن��ا به گفت��ه کارشناس��ان، 
اخذ مالی��ات از خانه های خالی 
اب��زاری کنترل��ی اس��ت که با 
اجرای آن، تورم ناشی از گرانی 
اجاره و خرید و فروش مس��کن 
مه��ار ش��ده و عرضه مس��کن 
افزای��ش می یابد، در عین حال 
که مش��کل کمب��ود واحدهای 
مسکونی در بازار را حل می کند 
موجب ش��فافیت قیمت اجاره 

هم خواهد شد. 

ترمز گرانی مسکن چگونه کشیده می شود؟ 

اثرات شوک ارزی در بازار مسکن

با  سخنگوی طرح رجیستری 
تأیید اینکه اغلب گوش��ی هایی 
که خ��الف اظهاری داش��ته اند 
برای  گف��ت  بوده ان��د،  آیف��ون 
پرونده های  تخلف��ات  گونه  این  
مربوطه تشکیل شده و موضوع 

پیگیری خواهد شد. 
در  دهقانی نی��ا  حمیدرض��ا 
گفت وگ��و با ایس��نا، در پاس��خ 
به این س��ؤال که با وجود ثبت 
کدهای گمرکی در سامانه ثبت 
سفارش چگونه این امکان وجود 
 ۴۰۰۰ وارد کنن��دگان  که  دارد 
گوشی را که متعلق به یک مدل 
خاص بوده وارد کرده و سفارش 
آنها را با نام مدل دیگری انجام 
دهن��د، اظهار کرد: در س��امانه 
گم��رک و در تمام دنی��ا تلفن 
همراه تنها یک شناس��ه دارد و 

آن شناسه IMEI است. 
وی ادام��ه داد: ح��ال برخی 
اعتب��ار  ک��ه  ش��رکت کنندگان 
و س��ابقه خوب��ی دارن��د گاه از 
برخوردار می ش��وند که  امکانی 
تولید کنن��ده پی��ش از تأمی��ن 
هزین��ه کده��ای IMEI را در 

اختیار آنها قرار دهد. 

رجیستری  طرح  س��خنگوی 
افزود: ام��ا این که چنین امکانی 
وجود داش��ته باش��د ب��ه بحث 
اعتب��ار و توان مالی ش��رکت ها 
بازمی گردد و این که در گذشته 
ش��رکت های  ب��ا  فعالی��ت  در 
تولیدکنن��ده چگون��ه برخ��ورد 
کرده ان��د، ب��ه ه��ر ص��ورت در 
بس��یاری م��وارد ه��م پیش از 
واردات گوش��ی های مربوطه کد 
IMEI آنه��ا اعالم نمی ش��ود و 
این موضوع مشکلی در روند کار 

ایجاد نمی کند. 
فن��اوری  اداره  مدی��رکل 
ب��ا  مب��ارزه  س��تاد  اطالع��ات 
قاچ��اق کاال و ارز در پاس��خ به 
این س��ؤال که چگون��ه ممکن 
اس��ت واردکنندگان��ی که مجاز 
ش��ناخته شده و مجوزهای الزم 
را دریاف��ت کرده ان��د مرتک��ب 
چنین تخلفاتی ش��وند، توضیح 
داد: زمانی که اطالعات گوشی ها 
در س��امانه گم��رک ب��ه ثب��ت 
می رس��د و وارداتی ک��ه انجام 
می ش��ود خ��الف مدلی اس��ت 
که در س��امانه گم��رک به ثبت 
رس��یده، گمرک این موضوع را 

به ما اعالم می کند و ما استعالم 
IMEI را غیرقاب��ل قبول اعالم 
می کنیم، چرا که ممکن اس��ت 
به عنوان مث��ال این کدها برای 
آیفون ۵ ثبت شده باشند اما در 
نهایت محصولی که وارد کشور 
می شود آیفون ۸ یا 1۰ باشد. ما 
این موض��وع را به مصرف کننده 
نهایی اعالم می کنیم و برهمین 
اساس نباید خرید این گوشی ها 

صورت گیرد. 
اما سخنگوی طرح رجیستری 
در پاسخ به این سؤال که اکنون 
چند شرکت نس��بت به واردات 
این گوش��ی ها اق��دام کرده اند؟ 
اظهار کرد: این که چند ش��رکت 
و چه تعداد فرد این گوش��ی ها 
را وارد کرده اند موضوعی اس��ت 
ک��ه نیاز به بررس��ی دارد. البته 
این که این گوشی ها چگونه وارد 
شده اند کاماًل مشخص است، اما 
این مس��ئله در دس��ت پیگیری 

بیشتر قرار دارد. 
وی در پاس��خ به این س��ؤال 
ایس��نا که چگونه ممکن اس��ت 
اجراکنن��دگان یک طرح ندانند 
گوش��ی   ۴۰۰۰ نهای��ت  در 

مش��کل دار از چ��ه مجرای��ی و 
توسط چه ش��رکتی وارد کشور 
ش��ده اس��ت؟ توضی��ح داد: در 
که  است  مش��خص  بررس��ی ها 
ای��ن گوش��ی ها از چ��ه طریقی 
وارد کشور ش��ده و چه کسانی 
نس��بت ب��ه واردات آنه��ا اقدام 
کرده ان��د، ام��ا به هرح��ال الزم 
است در این زمینه بررسی های 
بیش��تری صورت گی��رد چراکه 
ممکن اس��ت چهار شرکت این 
گوشی ها را وارد کرده باشند، اما 
هیأت مدیره آنها مش��ترک بوده 
باشند به هرحال این موضوعات 
نیازمند بررسی بیشتری دارند. 

به گ��زارش ایس��نا، در هفته 
گذش��ته خالف اظهاری ۴۰۰۰ 
دس��تگاه تلفن همراه در سامانه 
گم��رک شناس��ایی ش��د ک��ه 
درخواست ثبت این گوشی ها در 
سامانه همتا بالفاصله لغو شده و 
اعالم شد این گوشی ها حداکثر 
تا 3۰ روز آین��ده قطع خواهند 
ش��د و تحت هیچ عنوانی امکان 
از ش��بکه های  دریافت خدمات 

اپراتوری را نخواهند داشت. 
فن��اوری  اداره  مدی��رکل 

اطالعات س��تاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز پی��ش از این در قالب 
نشس��تی خبری به گوشی های 
مختلفی که وارد کشور شده اند 
اما اصالت آنها تأیید نشده اشاره 
ک��رد و گف��ت: از زم��ان اجرای 
طرح ریجس��تری، 1۰۸ هزار و 
۵۸۸ آیفون مسدود شده  است. 
وی همچنین یادآور شد: 1۰ 
هزار و ۴۵۰ دس��تگاه گوش��ی 
موتوروال، ۲3۵ گوش��ی گوگل، 
9۲3 گوشی بلک بری، ۲۰ هزار 
و 7۵۴ دس��تگاه گوشی ال جی، 
79 گوشی اس 9 و اس 9 پالس 
 9۴۴ و  ۴3ه��زار  سامس��ونگ، 
گوش��ی نوکیا و ۲۵ هزار و 7۴۵ 
گوش��ی هوآوی بالک شده اند و 
دیگر ارائه امکان خدمات به آنها 

وجود ندارد. 
دهقانی نی��ا ب��ا بی��ان اینک��ه 
مجموع تعداد این گوش��ی ها به 
بیش از ۲1۰ هزار و 767 مورد 
می رس��د، گفت: این گوش��ی ها 
اکن��ون در لیس��ت س��یاه قرار 
گرفته و ام��کان برقراری تماس 
و دریافت سرویس از آنها وجود 

ندارد. 

سخنگوی طرح رجیستری پاسخ داد

چگونه شرکت های مجاز در واردات 4000 آیفون تخلف کردند؟ 

گزارش2

اخبـار

وزیر کار خبر داد
اعمال مشوق  برای خرید کاالی 

ایرانی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به ضرورت  
ترغی��ب مصرف کنندگان به خرید محص��ول ایرانی از 

اعمال مشوق برای خرید کاالی ایرانی خبر داد. 
علی ربیعی در گفت وگو با مهر گفت: مطالعات نشان 
می ده��د عوامل مختلف��ی از جمله مدیریت، مس��ائل 
مالی، س��رمایه در گردش و عدم به روز رسانی تجهیزات 
منطبق با فناوری می تواند منجر به تعطیلی کارخانجات 
تولیدی ش��ود اما بخش اعظمی از کارخانجات به دلیل 
نداشتن بازار مصرف و مشکل در فروش محصول خود 
با تعطیلی مواجه می شوند.  وی ادامه داد: به دلیل نبود 
بازار مصرف، سیاست افزایش قدرت خرید از یک طرف 
و ایج��اد چرخه ای برای فروش کاالی ایرانی از س��وی 
دیگر در دس��تور کار قرار دارد.  وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی همچنین با تأکید بر اینکه باید سیاست های 
ترغیب برای خرید کاالی ایرانی اتخاذ ش��ود، گفت: در 
همین راستا اعمال مشوق هایی برای خرید محصوالت 
ایرانی مد نظر است که با همین رویکرد باید طرح کارت 
اعتباری را به عنوان یک ابزار تشویقی به صورت جدی تر 

پیگیری کنیم. 
این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: از طرف دیگر 
همگام با این سیاست ها باید با توسعه فناوری و تجهیز 
واحدها به تجهیزات روز، ضمن افزایش بهره وری تولید، 
کیفیت تولید محصوالت را افزایش دهیم و این باید به 
عنوان یک سیاس��ت در دستور کار واحدها و بنگاه های 
تولی��دی و صنعتی قرار گیرد.  ربیعی در بخش دیگری 
از این گفت وگو با تأکید بر ضرورت ارتقای اس��تاندارد 
کااله��ای داخلی گفت: باید برنامه »استانداردس��ازی« 
برای کاالهای ایرانی تدوین شود و اقدامات ویژه ای برای 

برندسازی در دستور کار قرار گیرد. 

رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد
به اسم حمایت از کاالی داخلی 

مدل اقتصاد شوروی را پیاده نکنید
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه امیدواریم به 
اس��م حمایت از کاالی داخلی مدل اقتصاد ش��وروی را 
پیاده نکنند، گفت برای حمایت از تولید ملی باید موانع 
را از س��ر راه تولید کننده برداریم که یکی از آنها تأمین 
امنیت اقتصادی است.  مسعود خوانساری در گفت وگو با 
ایلنا در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و التهابات بازار 
ارز گفت: امسال سال حمایت از کاالی ایرانی نام گذاری 
ش��ده اس��ت اما باید مراقب باش��یم که این حمایت به 
س��متی نرود که مانند اوایل انقالب مرز ها را ببندیم و 

بگوییم مردم فقط باید این کاال را مصرف کنند. 
وی ادامه داد: ما امروز در آس��تانه این هستیم که در 
حوزه اقتصادی دوباره به 3۵ سال قبل بازگردیم. نگرانی 
ما این است که به اسم حمایت از تولید، تجارت خارجی 
را زمین گی��ر کنند و برای کاال ه��ا تعرفه ۲۰۰درصدی 
تعیین و سیاستی را پیش بگیریم که شوروی 7۰ سال 

قبل انجام داد. 
رئی��س اتاق بازرگانی تهران افزود: ما این تجربه را در 
خودرو سازی داریم و ۴۰ سال مردم را مجبور کردیم که 
خودروی ایرانی بخرند، نتیجه آن می شود که خودرویی 
مثل زامیاد تولید شود که 16 سال است به   همان شکل 
و حتی با   همان رنگ  اس��ت و مشتری هم چاره ای جز 

خرید آن ندارد. 
خوانساری گفت: ما تا سال 67 پنیر وارد می کردیم اما 
االن تبدیل به یکی از صادرکنندگان مطرح در خاورمیانه 
شده ایم. در ماکارانی و کاشی هم همینطور، این یعنی ما 
ت��وان صادرات و رقابت در بازار را داریم فقط باید موانع 
برداش��ته شود. این موانع یعنی اینکه صادر کننده بداند 
حداقل تا یک سال آینده قیمت دالر چقدر است. ما اصاًل 
نمی گوییم چقدر باشد فقط به دنبال این هستیم که این 
دالر ثبات داشته باشد. من نمی دانم کجای این مسئله 

سخت یا مشکل است؟ 
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: ما نمی توانیم دنیا را 
نادیده بگیریم، نمی شود که در همه حوزه ها، پژوهش و 
تولیدات خودمان را داش��ته باشیم. این روش جزیره ای 

عمل کردن است و در دنیای امروز جواب نمی دهد. 
وی با اشاره به نگرانی فعاالن اقتصادی در سال 97 با 
توجه به شعار سال گفت: نگرانی دیگر ما این است که 
به بهانه حمایت از تولید داخل بحث انجماد پیش آید و 
فضای اقتصادی کشور را محدود کنیم. ما اگر به دنبال 
تولید و صادرات هس��تیم نمی توانیم نس��بت به دنیای 
پیرامون خود بی تفاوت باشیم. امروز بزرگ ترین دغدغه 
صادر کنندگان غیرنفتی بخش خصوصی کشور برگشت 
پول به کش��ور است، آن وقت آقایان فقط در تریبون ها 

می گویند صادر کنید اما مشکالت را نمی بینند. 
خوانس��اری گفت: مردم امروز عقل و ش��عور دارند و 
نمی توان آنها را مجبور به خرید کاالی گران و بی کیفیت 
داخلی کرد. اگر قرار است از کاالی داخلی حمایت شود 
بای��د از کاالی باکیفی��ت و مرغوب حمای��ت کنیم. ما 
می توانیم این کاال را تولید کنیم به ش��رطی که موانع 
را از س��ر راه تولید کننده برداریم که یکی از آنها امنیت 

اقتصادی است. 
وی یادآور ش��د: از س��ال 9۰ روند سرمایه گذاری در 
کش��ور منفی بوده است، بهتر است آقایان تمرکز خود 
را روی جذب س��رمایه گذاران داخلی بگذارند و امنیت 
اقتص��ادی و روانی را برای س��رمایه گذار داخلی فراهم 

کنند تا اینکه به دنبال خارجی ها باشند. 

یادداشت
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فرصت امروز: وزیر اقتصاد روز گذشته 
به بهارس��تان رفت و به سوال نمایندگان 
مجلس پاس��خ داد. التهاب اخیر بازار ارز 
و عل��ت ورود بانک ها در عرصه مس��کن، 
دو س��والی بود که امیر خجسته، نماینده 
مردم همدان در جلسه علنی روز یکشنبه 
مجلس از مس��عود کرباس��یان پرسید و 

کرباسیان به آن پاسخ داد. 
هرچند سوال ارزی مطرح شده مربوط 
به التهابات ارزی دی ماه س��ال گذش��ته 
بود، اما وزی��ر اقتصاد از این فرصت برای 
تبیی��ن سیاس��ت های ارزی جدید دولت 
اس��تفاده کرد و گفت: یکی از اصلی ترین 
دس��تاوردهای سیاست یکسان سازی ارز، 
جلوگیری از التهاب و بازگرداندن آرامش 
به جامعه بود و دیگر از نوسان های ارزی 

و سفته بازی در بازار خبری نیست. 
کرباسیان همچنین تصمیم ارزی اخیر 
دول��ت را مورد وفاق تیم اقتصادی عنوان 
کرد و گفت تش��تتی در ای��ن زمینه بین 
تیم اقتصادی دولت وجود نداشته است. 

او ن��رخ ۴۲۰۰ توم��ان بابت هر دالر را 
نرخی کارشناسی  ش��ده توصی��ف کرد و 
افزود: ما در سال حمایت از کاالی ایرانی 
هس��تیم؛ با توجه ب��ه اینک��ه ۸۵درصد 
از واردات رس��می کش��ور را کااله��ای 
واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهند، 
این نرخ و ش��یوه جدید تأمین ارز کمک 
می کند که واحده��ای تولیدی با آرامش 
خاطر بتوانند م��واد اولیه مورد نیاز خود 
را وارد کنند و نیاز جامعه را تأمین کنند. 
4 مکانیسم برای بازگشت ارز حاصل 

از صادرات
وزی��ر اقتص��اد ب��ر حمای��ت دولت از 
واحدهای تولیدی با سیاس��ت اخیر ارزی 
تأکی��د ک��رد و گف��ت: در این سیاس��ت 
تغییرنیافت��ن قیمت کاالهای اساس��ی و 

بهداش��تی پیش بینی شده است و دولت 
با پرداخت یارانه مان��ع از افزایش قیمت 

آنها می شود. 
به گفته کرباسیان، قیمت کاالهایی که 
با ن��رخ آزاد وارد می ش��دند، باید کاهش 

یابد زیرا نرخ ارز کاهش یافته است. 
ارز  در روش جدی��د  داد:  توضی��ح  او 
حاص��ل از ص��ادرات ک��ه در خ��ارج از 
سیس��تم کشور گردش داش��ت، با چهار 
مکانیسم پیش بینی  شده به چرخه اقتصاد 
کش��ور بازمی گردد. در این روش یا ارز را 
می فروشند، یا واردات انجام می دهند، یا 
صرف واردات افراد دیگر می کنند یا آن را 

سپرده گذاری ارزی انجام می دهند. 
کرباس��یان ی��ادآور ش��د: در گذش��ته 
پرداخ��ت س��ود به س��پرده های ارزی به 
ریال ب��ود، اما از تجربه س��ال های 9۰ و 
91 در این زمینه اس��تفاده ش��ده اس��ت 
و در روش جدید س��ود س��پرده ها به ارز 

پرداخت می شود. 
کرباسیان اظهار داش��ت: همچنان که 
رئیس جمهوری اعالم کرد، این سیاس��ت 
اق��دام پیش دس��تانه و مناس��بی ب��رای 
آمادگ��ی و برخ��ورد ب��ا تصمیمات��ی که 
ممکن اس��ت آمریکا در ۲۲ اردیبهش��ت 
بگی��رد، ب��ود و ض��رورت داش��ت ای��ن 

اقدام های پیش دستانه را انجام دهیم. 
وی اث��ر دیگر اجرای سیاس��ت جدید 
ارزی را جلوگی��ری از قاچ��اق کاال ب��ه 
کش��ور عنوان کرد و توضی��ح داد: وقتی 
پ��ول حاص��ل از ص��ادرات ب��ه کاالها و 
مواد مورد نیاز کش��ور تخصیص می یابد 
و همه چی��ز در قالب ثبت س��فارش وارد 
کش��ور می ش��ود، لذا ارزی ب��رای قاچاق 
تأمین نمی شود زیرا دیگر ارزی در خارج 
از سیستم نیست که قاچاق را تأمین کند 
و حتم��ا روند کاهش��ی واردات قاچاق با 

شدت بیشتری انجام خواهد شد. 
وی جلوگیری از خروج سرمایه را یکی 
دیگ��ر از دس��تاوردهای این سیاس��ت ها 
عنوان کرد و افزود: س��اماندهی صرافی ها 
یکی دیگر از دستاوردهای این شیوه است 
و نه تنها صرافی های غیرمجاز شناس��ایی 
می ش��وند بلکه مکانیسم همکاری آنها با 

نظام بانکی روشن می شود. 
وزیر اقتصاد اظهار داش��ت: جلوگیری 
از ران��ت حاصل از مابه التف��اوت نرخ ارز 
دولت��ی و آزاد و دو قیمتی بودن نرخ ها و 
سفته بازی از دیگر دستاوردهای سیاست 

جدید ارزی دولت است. 
تأکید رئیس جمهور بر خروج بانک ها 

از بنگاهداری
وزیر اقتص��اد همچنین درباره س��وال 
دیگ��ر نماینده هم��دان درخصوص ورود 
موسس��ات مال��ی در عرصه مس��کن نیز 
گف��ت: این س��وال مربوط به س��ال 9۵ 
اس��ت که ورود بانک ها و موسسات مالی 
به حوزه مس��کن موجب گرانی غیرواقعی 
در حوزه مسکن شد و اکنون موضوعیتی 
ندارد.  کرباسیان با تأکید بر اینکه قانون 
رفع موانع تولید بر بهبود فضای کس��ب 
و کار تأکی��د دارد، اظهار داش��ت: بهبود 
فضای کسب و کار زمانی صورت می گیرد 
ک��ه س��اختارهای مال��ی و تأمین  کننده 
منابع برای تولیدکنندگان به درس��تی و 

دقت کار کند. 
او ب��ا اظهار تاس��ف از ورود بانک ها به 
بنگاه��داری اف��زود: طی س��ال های قبل 
ام��وال بانک ها به دلی��ل انتقال به بخش 
بنگاهداری در عمل از دس��ترس سیستم 
بانک��ی خارج ش��ده ب��ود، اما سیاس��ت 
دولت ه��ای یازدهم و دوازده��م این بود 
که اموال و م��ازاد دارایی های غیرمرتبط 

بانک ها فروخته شود. 

وی ب��ا یادآوری اینکه خروج بانک ها از 
بنگاهداری از دس��تورات رئیس جمهوری 
و از اولویت ه��ای ابالغی ب��ه وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی در دول��ت دوازدهم 
اس��ت، گفت: م��واد 1۵ و 16 قانون رفع 
موان��ع تولی��د ب��ه صراحت اع��الم کرده 
اس��ت که بانک های دولت��ی به جز بانک 
مس��کن آن هم به استناد اساسنامه خود 
نمی توانند در معامالت مسکن وارد شوند. 
کرباس��یان اظهار داش��ت: ای��ن رویه در 
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال های 9۵، 
96 و 97 رعایت ش��ده و اح��داث و خرید 
ساختمان های جدید برای بانک ها ممنوع 
ش��ده اس��ت.  وی با ارائه آماری از عملکرد 
دولت دوازدهم در خروج بانک های دولتی 
از بنگاهداری گفت: در این دولت بالغ بر 3۰ 
ه��زار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک های 
دولتی و س��اختمان ها فروش رفته است و 
درباره بانک ه��ای خصوصی نیز باید گفت 
که این موضوع ب��ه وزارت امور اقتصادی و 

دارایی مربوط نمی شود. 
کرباس��یان بار دیگر به قانون رفع موانع 
تولید اش��اره کرد و گفت: طبق مواد 1۵ و 
16 این قانون، بای��د از بنگاهداری بانک ها 
مالیات اخذ ش��ود و بر این اس��اس بالغ بر 
1۰۰ هزار میلیارد ریال مالیات اضافه برگ 

تشخیص به مودیان ارسال شده است. 
وزی��ر اقتصاد با بیان اینک��ه بانک های 
خصوص��ی می گویند در ازای تس��هیالت 
پرداخت شده ای که وام گیرنده بازپرداخت 
نکرده است، وثایق و ضمانت نامه های این 
تسهیالت ضبط ش��ده و در تملک بانک 
درآمده است، گفت: این موضوع در دست 
بررسی است و با توجه به سیستم مالیاتی 
کشور، باید این امالک نیز به فروش روند 
و از بنگاهداری و حضور در حوزه مسکن 

منفک شوند. 

وزیر اقتصاد نوید داد

بازگشت آرامش به بازار ارز
حملونقلریلی

تصمیمات جدید ستاد ساماندهی ارزی
هشدار جهانگیری به قاچاقچیان ارز

فرصت امروز: جلس��ه س��تاد اقتصادی ساماندهی 
مس��ائل ارزی کشور با موضوع پرداخت مابه التفاوت ارز 
مورد نیاز واردات کاالهای اساسی و دارو و بازگشت ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور صبح یکشنبه 

به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. 
اس��حاق جهانگیری در این نشس��ت با اشاره به وجود 
برخی کاس��تی ها در اعمال سیاس��ت های جدید ارزی 
گفت: وجود برخی نواقص در اجرای سیاست های جدید 
ارزی طبیعی است، اما دولت تالش کرده تا در سریع ترین 
زمان با رفع کاستی ها و تکمیل پیش نیاز ها از مشکالت 
پیش روی تجار، فعاالن اقتصادی و نیازمندان ارز بکاهد.  
وی با تأکید بر اینکه خوش��بختانه تمهیدات الزم برای 
جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای اساسی و دارو فراهم 
شده است، اظهار داشت: تأمین نیازهای اساسی جامعه 
حیاتی ترین بخش سیاست های جدید ارزی است و دولت 
ضمن تأمین 3 هزار میلی��ارد تومان مابه التفاوت قیمت 
ارز، تصمیمات اتخاذشده را به زودی اجرایی خواهد کرد.  
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به برخی گزارش های 
نادرس��ت درخصوص مشکل گردش��گران خارجی برای 
تبدیل ارز گفت: براس��اس دس��تورالعمل های ابالغ شده 
شعب منتخب بانکی، ارز افراد را به قیمت مصوب ۴۲۰۰ 
تومان خریداری می کنند و هیچ مشکلی در این خصوص 
وج��ود ندارد.  وی بر تداوم برخ��ورد نیروهای اطالعاتی 
و انتظام��ی با قاچاقچیان ارز تأکی��د کرد و گفت: دولت 
ب��ر اعمال سیاس��ت های نوی��ن ارزی اص��رار دارد و در 
مقابله با قاچاقچی��ان ارز کوتاه نخواهد آمد.  جهانگیری 
همچنین با اش��اره به مباحث مطرح ش��ده درخصوص 
مش��کالت پتروش��یمی ها، از وزیر نفت خواس��ت تا به 
منظور حمای��ت از این صنعت راهکاره��ای موردنظر را 
ب��ه هیأت دولت ارائه کند.  همچنی��ن رئیس کل بانک 
مرکزی در این جلس��ه از مثبت ب��ودن فضای اقتصادی 
کشور پس از اعمال سیاست های جدید ارزی خبر داد و 
با اشاره به رونمایی سامانه یکپارچه مدیریت ارزی کشور 
»نیما« در روز دوش��نبه، گفت: با شناسایی مشکالت و 
اصالح دس��تورالعمل ها تالش کرده ایم تا از سردرگمی و 
بالتکلیفی تجار و مردم کاسته و حرکت در مسیر ساختار 

جدید را تسهیل کنیم. 

تعاونی های مسکن بافت فرسوده 
تشکیل می شود

وزیر راه با اش��اره به اقدامات وزارت تعاون و بازنگری 
در ش��رایط ایجاد تعاونی های بازآفرین ش��هری، گفت: 
با اجرای این بازنگری می توانیم از تعاونی های مس��کن 
بافت فرس��وده حمایت کنیم.  به گ��زارش وزارت راه و 
شهرس��ازی، عباس آخوندی در چهلمین جلسه ستاد 
مل��ی بازآفرینی ش��هری پایدار که با موضوع بررس��ی 
پیش��نهاد عضویت نیروی انتظامی در کارگروه ش��بکه 
ملی سمن ها و ارائه گزارش اقدامات معاونت امور تعاون 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محدوده های هدف 
بازآفرینی ش��هری برگزار شد، درخصوص ارائه گزارش 
اقدامات انجام ش��ده از س��وی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی در محالت هدف بازآفرینی ش��هری ضمن 
تأکید ب��ر ضرورت بازنگری ش��رایط ایجاد تعاونی های 
مرتبط با امر بازآفرینی بیان کرد: قطعا در صورت اجرای 
این بازنگری و اتخاذ تصمیمات بهتر ما نیز می توانیم از 

فعالیت ها حمایت کرده و در این راستا قدم برداریم. 

حملونقل

پروازهای عبوری از ایران 12درصد افزایش یافت
ادامه رشد در آسمان ایران

فرصت امروز: ش��رکت فرودگاه ه��ا و ناوبری هوایی 
ایران اعالم کرد تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران 
در س��ال 1396 نس��بت به س��ال 9۵ حدود 1۲درصد 
افزایش یافته اس��ت. بر این اس��اس، تع��داد پروازهای 
عبوری از آس��مان ایران در س��ال 96 به بیش از ۴۲6 
هزار و 6۸۴ س��ورتی رس��ید که به طور متوسط روزانه 
بیش از یک هزار و 16۸ پرواز عبوری انجام شده است.  
همچنین شرکت فرودگاه ها که از سال های ابتدایی دهه 
9۰ تالش کرده با یک برنامه ریزی همه جانبه شرایط را 
ب��رای افزایش تعداد پروازهای عبوری از آس��مان ایران 
فراهم کند، در آمارهایی که مربوط به س��ال گذش��ته 
می ش��ود نیز افزایش��ی 11درصدی را به ثبت رسانده 
اس��ت.  به گ��زارش ایس��نا، یک��ی از اصلی ترین منابع 
درآمدی کش��ورها در صنعت هوایی اس��تفاده از فضا و 
حریم هوایی آنها به ش��مار می رود. در این بین با توجه 
به موقعیت خ��اص جغرافیایی ایران ک��ه محلی برای 
جابه جایی پروازها از اروپای ش��رقی و آسیای میانه به 
س��مت خلیج فارس و اقیانوس هند به ش��مار می رود، 
باعث شده آس��مان ایران یکی از اصلی ترین محل های 
توجه شرکت های هواپیمایی باشد.  البته در طول این 
سال ها بعضی از کشورهای منطقه نیز توانسته اند با ایران 
رقابت کنند، اما آمارهای جدید نشان می دهد که ایران 
روند رو به رش��د خود در چهار س��ال گذشته را حفظ 
کرده است.  آمارهای شرکت  فرودگاه ها نشان می دهد 
که در س��ال 139۵ حدود 3۸۲ هزار پرواز از آس��مان 
ایران عبور کرده که این عدد در سال گذشته با رشدی 

11درصدی به ۴۲6 هزار پرواز رسیده است. 
همچنین آمار تفکیک ش��ده براس��اس ماه نیز نشان 
می دهد که به غیر از اسفند پروازهای عبوری از آسمان 
ایران در تمام ماه های س��ال گذشته در نسبتی مشابه 
با س��ال قبل رشد داشته اند، اما در ماه پایانی سالی که 
گذشت تعداد این پروازها با کاهش ۵.۸درصدی مواجه 
شده که در صورت عدم پیگیری می تواند رشد به ثبت 

رسیده سال های قبل را متوقف کند. 
همچنین آمارهای شرکت  فرودگاه ها نشان می دهد 
ک��ه رش��د ۵3درص��دی پروازه��ا در س��ال 1393 در 
س��ال های 139۴ و 139۵ به رشد ۲7درصدی رسیده 
و در س��ال گذشته نیز این رش��د در 11درصد متوقف 
ش��ده که عالوه بر اینکه نشان می دهد آسمان ایران از 
بخش قابل توجهی از ظرفیت خود استفاده می کند، این 
نگرانی را نیز ایجاد کرده که ش��اید این رقم رو به رشد 

نتواند تداوم پیدا کند. 
براس��اس آم��ار عملکرد به ثبت رس��یده در ماه های 
مختلف شهریورماه با ثبت بیش از ۴۰ هزار پرواز عبوری 
پرترافیک ترین ماه در آسمان ایران بوده و پس از آن نیز 
ماه های مرداد و آب��ان قرار دارد. در ماه های کم ترافیک 
نیز پس از اس��فند دو ماه اردیبهش��ت و بهمن با ثبت 

آماری نزدیک به هم در رده های بعدی هستند. 
گفتنی است پس از آنکه با ورود نیروهای تروریستی 
به مناطق مختلف عراق و افزایش تنش های سیاسی در 
اوکراین شرایط برای حفظ امنیت پروازهای عبوری بر 
هم ریخت، ایران توانست بخش قابل توجهی از تقاضای 

بین المللی موجود را به سمت آسمان خود بیاورد. 
با باالگرفتن تنش های سیاس��ی می��ان قطر و چند 
کش��ور عربی منطقه نیز این حریم هوایی ایران بود که 
ب��رای مدیریت پروازهای پرتردد ف��رودگاه دوحه اعالم 

آمادگی کرد. 

دوشنبه
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فرصت امروز: درحالی که بانک مرکزی 
از هفته گذش��ته همس��و با سیاست های 
ارزی جدید دولت، پیش فروش س��که در 
سررسیدهای یک ماه، سه ماه، شش ماه، 
یک ساله، 1۸ ماهه و دو ساله را کلید زده 
بود، اما از اواخر هفته گذش��ته سررس��ید 
یک ماهه از فهرس��ت پیش فروش حذف 
ش��د. اما ای��ن پایان ماجرا نب��ود و برنامه 
بان��ک مرکزی ب��رای پیش فروش س��که 
ب��ار دیگ��ر تغییر ک��رد و از روز گذش��ته 
پیش فروش س��که در سررسید سه ماهه 
نیز از س��وی بانک مرکزی متوقف ش��د.  
براس��اس این گزارش، در ح��ال حاضر با 
حذف سررس��ید یک ماهه و س��ه ماهه، 
حداقل زمان ممکن برای پیش خرید سکه 
به صورت ش��ش ماهه است. چنانچه روز 
گذشته وقتی متقاضیان پیش خرید سکه 
در سررسید سه ماهه به شعب بانک ملی 
ایران مراجعه کردند، به آنها اعالم شد که 
این بازه زمانی نیز از فهرست پیش فروش 
س��که از س��وی بانک مرکزی حذف شده 

است. 
این در حالی است که هنوز آمار دقیقی 
از حجم مش��ارکت م��ردم در پیش خرید 
س��که اعالم نش��ده اس��ت، ام��ا ولی  اهلل 
س��یف، رئیس   کل بانک مرکزی دیروز در 
گفت وگ��و با ایرنا، از احتم��ال آغاز حراج 
س��که در آینده خب��ر داد و گفت: بانک 
مرکزی با عرضه س��که، حباب پیش آمده 

را از بین می برد. 
آنچه گذشت

توق��ف  از  پ��س  مرک��زی  بان��ک 

پیش ف��روش س��که در سررس��ید یک 
ماهه، از روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه 
پیش فروش در سررس��ید س��ه ماهه را 
نی��ز متوقف کرد. به گزارش ایس��نا، در 
اواخر هفته گذشته بانک ملی به عنوان 
کان��ال اجرای طرح پیش فروش س��که 
از ثبت ن��ام موعد یک ماهه خودداری و 
دلیل آن را دس��تور بانک مرکزی اعالم 
کرد. هرچند که در همان زمان اخباری 
در رابطه با توقف پیش فروش سررسید 
س��ه ماهه نیز وجود داش��ت، اما عملی 
نش��د تا اینکه روز یکشنبه شعب بانک 
ملی با دس��تور بانک مرک��زی ثبت نام 
برای پیش فروش س��که در موعد س��ه 

ماهه را نیز متوقف کردند. 
مدی��رکل  اخی��را مس��عود رحیم��ی، 
ریالی و نش��ر بانک مرکزی، دلیل توقف 
سررس��یدها  برخ��ی  در  پیش  ف��روش 
را برنامه ری��زی ب��رای تولید س��که های 
پیش فروش ش��ده دانس��ت و اع��الم کرد 
ک��ه با توج��ه ب��ه اهمی��ت تعهداتی که 
برای تولید س��که های پیش فروش وجود 
دارند باید در تولی��د و توزیع آن کیفیت 
سکه های تولیدی و اعتماد مردم به سکه 
بانک مرکزی م��ورد توجه قرار گرفته، از 
این رو با توجه به محدودیت هایی که در 
خط تولید س��که های ط��ال در ضرابخانه 
وج��ود دارد، سررس��یدهایی که ظرفیت 

آنها پرمی شود، متوقف خواهد شد. 
براس��اس این گزارش، همزمان با دوم 
در  س��که  پیش ف��روش  اردیبهش��ت ماه 
سررس��ید یک ماهه و س��ه ماهه متوقف 

بوده و س��ایر سررس��یدها برقرار اس��ت. 
نرخ ها در سررس��یدها از این قرار اس��ت 
که سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و 
۵9۰ هزار تومان، سه ماهه یک میلیون و 
۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون 
و ۴7۵ هزار تومان، 9ماهه یک میلیون و 
۴1۰ هزار تومان، یک س��اله یک میلیون 
و3۵۰ هزار تومان، 1۸ ماهه یک میلیون 
و ۲۴۵ ه��زار توم��ان و ۲۴ ماه��ه ی��ک 

میلیون و 116 هزار تومان. 
گفتنی است پیش فروش سکه طرحی 
اس��ت که بانک مرکزی از بهمن ماه سال 
گذش��ته در قالب بس��ته سیاس��تی خود 
برای کنت��رل بازار ارز و هدایت نقدینگی 
به سمت شبکه بانکی به اجرا درآورد. در 

ابت��دای امر فروش قطعی نب��ود و در دو 
سررسید شش ماهه و یک ساله برگزار شد 
که در زمان خرید ی��ک میلیون دریافت 
و مابقی در هنگام تحویل براس��اس نرخ 
روز تس��ویه می شد. سود خریدار از محل 
تخفی��ف ۴درصدی به سررس��ید ش��ش 
ماهه و 9درصدی در یک س��اله پرداخت 
می ش��د که با اس��تقبالی همراه نبود. در 
کمتر از س��ه هفته ش��رایط تغییر کرد و 
فروش قطعی ش��د با سررسید شش ماهه 
با ن��رخ یک میلی��ون و 3۰۰ هزار تومان 
و یک س��اله با یک میلی��ون و ۴۰۰ هزار 
توم��ان. ای��ن نرخ ه��ا در ادام��ه تغییر و 
سررسیدهای جدید بعد از یکسان سازی 

نرخ ارز )۲۰ فروردین( اضافه شد. 

پس از توقف پیش فروش یک ماهه

پیش فروش سه ماهه سکه نیز متوقف شد خدشه  به اعتماد در حوزه بانکی
سرقت در خأل

سرقت خودپردازها در حالی به یکی از سرقت های 
مد این روزها در شبکه بانکی تبدیل شده که ظاهرا 
خأل قاعده و ضابطه مش��خص و مدونی برای نصب و 
حفظ امنیت این دس��تگاه ها موجب تش��دید ناامنی 

شده است. 
به گ��زارش ایس��نا، در چند ماه گذش��ته چندبار 
خبری در رابطه با س��رقت خودپرداز بانک ها منتشر 
شده است و طی آن دس��تگاه های خودپرداز به طور 
ش��بانه و طی اقدامی که عجیب به نظر می رس��د از 
جای خود سرقت شده اند. شاید اولین سوالی که در 
ذهن مخاطب ایجاد می ش��ود این اس��ت که شرایط 
امنیتی و حف��ظ خودپردازها چگونه اس��ت که این 

روزها به راحتی دزدیده می شود. 
در این زمینه، جمش��یدی دبی��ر کانون بانک های 
خصوصی گف��ت در حال حاضر برای ایجاد ش��عب 
جدید اس��تانداردهای الزم و ضوابط آن تعریف شده 
و طبق آن شعب ایجاد می شود، به گونه ای که برای 
ش��عب باید تأییدیه ای از س��وی پلیس پیش��گیری 
ناج��ا دریاف��ت ش��ود آنگاه ای��ن تأییدی��ه که طبق 
استانداردهای مصوب ش��ورای امنیت است، موجب 

صدور مجوز بانک مرکزی نیز خواهد شد. 
به گفته وی، در مورد نصب خودپردازها، محل آن 
و ضواب��ط امنیتی فعال هیچ دس��تورالعمل و ضوابط 
تعیین ش��ده و مدونی که به تصویب ش��ورای امنیت 
رسیده باشد، وجود ندارد، از این رو هر یک از بانک ها 
براساس آنچه که خود تعیین کرده اند اقدام می کنند. 
جمش��یدی این را ه��م گفت که بان��ک مرکزی، 
پلیس پیش��گیری ناجا و بانک ها طی جلساتی که با 
هم داش��تند بررسی هایی در رابطه با نصب و مسائل 
امنیتی خودپردازها داش��ته اند، اما هنوز به تصویب 
نرس��یده و در نتیجه ش��رایطی مشخص و مشترک 
ب��رای بانک ها به منظ��ور نص��ب خودپردازها وجود 

ندارد. 
 چندی پیش هم پلیس پیش��گیری ناجا دست به 
پلمب خودپردازها در برخی مناطق زده بود و دلیل 
آن عدم هماهنگی بانک ه��ا و دریافت تأییدیه برای 
نصب خودپرداز بود، ولی بانک ها نیز نس��بت به این 
موضوع معترض ش��دند چرا که معتقد بودند تاکنون 
هیچ گونه اس��تانداردی از سوی شورای امنیت کشور 
ب��رای به کارگیری دس��تگاه های خودپرداز خارج از 
شعب بانک ها به ش��بکه بانکی ابالغ نشده است که 

قرار باشد براساس آن عمل کنند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه مش��اهده می ش��ود 
خودپردازها در مواردی در مکان هایی نصب شده اند 
ک��ه هیچ امکان نظارت بر امنی��ت آنها وجود ندارد. 
ب��ه عنوان مث��ال، در جاده های کمربن��دی نیز یک 
دس��تگاه خودپرداز نصب شده اس��ت که به هرحال 
حجم باالیی پول می تواند در آن وجود داش��ته باشد 

و امنیت آن تضمین شده نیست. 
اما در رابطه با اینکه در خودپردازها چه حجم پول 
قرار گرفته و در هر بار س��رقت ممکن است حداکثر 
چ��ه مبلغی از بین ب��رود، باید گفت که میزان کامال 
مشخص نیس��ت بلکه براساس کاس��ت هایی که در 
دس��تگاه های خودپرداز وجود دارد و نوع اسکناسی 
ک��ه در آن قرار دارد، این ارق��ام متفاوت خواهد بود 
ولی تا 1۰۰ میلیون تومان نیز قابل پیش بینی است. 
همچنی��ن پول هایی که در دس��تگاه های خودپرداز 
قرار می گیرند بیمه شده و در صورت سرقت به بانک 

مربوطه برمی گردد. 
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بانکنامـه

پیش بینی های بین المللی از اقتصاد ایران
رشد مثبت ادامه می یابد

نهادهای بین المللی رشد اقتصادی ایران را در سال 
۲۰1۸ مثب��ت و بیش از نرخ رش��د جهان��ی ارزیابی 

می کنند. 
به گزارش ایبنا، براس��اس پیش بینی بانک جهانی 
رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰1۸ حدود ۴.1درصد 
پیش بینی ش��ده اس��ت. این در حالی است که رشد 
اقتصادی کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس کمتر 

از 3درصد پیش بینی می شود. 
در گ��زارش بان��ک جهانی رش��د اقتص��ادی قطر 
۲.۸درصد، ع��راق ۲.۵درصد، ام��ارات ۲.۵درصد و 

عمان ۲.3درصد تخمین زده شده است. 
همچنی��ن بنا بر اعالم این نهاد بین المللی رش��د 
اقتصادی عربستان به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
نفت اوپک، در سال ۲۰1۸ معادل ۲.1درصد برآورد 

شده است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۲۰۰دالر آمریکا

6.۸۰۰یورو اروپا

7.۸۲7پوند انگلیس

1.۵۰6درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

739.۰۰۰مثقال طال

17۰.6۰۰هر گرم طالی 1۸ عیار

1.76۲.۵۰۰سکه بهار آزادی

1.۸3۸.۰۰۰سکه طرح جدید

۸91.۰۰۰نیم سکه

۵۵6.۵۰۰ربع سکه

3۵6.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

دوشنبه
3 اردیبهشت 1397

شماره 1047
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تمام شاخص های اصلی بازار سرمایه در 
دومین روز اردیبهش��ت ماه، روند کاهشی 
داش��ت و بیش��تر س��هم ها در گروه های 
خودرو، فلزات اساس��ی و نفتی ها با افت 
قیمت مواجه ش��دند. شاخص بورس نیز 
ب��ا افت 771پل��ه ای، به کان��ال 9۴ هزار 
واحدی عقب نش��ینی ک��رد و در جایگاه 

9۴هزار و ۴9۴ واحدی قرار گرفت. 
در این روزها می ت��وان گفت موضوعات 
کالن اقتصادی بی��ش از هر زمان دیگری 
در ب��ازار س��رمایه تأثیرگذار بوده اس��ت و 
ب��ازار بورس در هفته های اخیر تحت تأثیر 
ریس��ک های متعدد اقتصادی و سیاس��ی، 
گرفت��ار رکود و اف��ت در حج��م و ارزش 
معامالت ش��ده اس��ت.  به گزارش ایسنا، 
مدتی اس��ت که حجم معام��الت در بازار 
س��هام کاهش یافت��ه و معامله گ��ران بازار 
سرمایه با تردید بیشتری دست به خرید و 
فروش می زنند، نگرانی ها از ادامه تحریم ها 
از یک س��مت و ابه��ام در وضعیت اقتصاد 
کالن کش��ور از س��ویی دیگر بی��ش از هر 

بازاری بازار سهام را هدف گرفته است. 
دوم  ب��ا  همزم��ان  یکش��نبه  روز 
اردیبهش��ت ماه نیز ب��ا ادام��ه ابهامات در 
اقتص��اد ایران، ش��اخص کل بازده نقدی و 
قیمت��ی ب��ورس اوراق به��ادار تهران 771 
واح��د افت کرد و تا رق��م 9۴ هزار و ۴9۴ 
پایی��ن رف��ت. همچنین ش��اخص کل هم 
وزن نی��ز با 33 واحد اف��ت رقم 16 هزار و 
79۰ واح��دی را تجربه کرد. در عین حال 
ش��اخص آزاد شناور 71۲ واحد افت کرد و 
به رقم 1۰۰ هزار و ۵3۵ رس��ید و شاخص 
ب��ازار اول و بازار دوم نیز هر یک به ترتیب 
۵۲6 و 17۵۵ واح��د اف��ت کردند.  فعاالن 
بازار سرمایه در دومین روز اردیبهشت ماه، 
ش��اهد تداوم افت قیم��ت در اکثر گروه ها 
بودند به طوری که ف��والد مبارکه اصفهان، 
س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروش��یمی 
تأمین و صنایع پتروشیمی خلیج فارس هر 
یک ب��ه ترتی��ب ۸۴، 7۰7 و 79 واحد در 
کاهش شاخص ها نقش آفرینی کردند. اما از 
طرف مقابل، توسعه صنایع بهشهر، حفاری 

ش��مال و س��رمایه گذاری نی��رو از معدود 
نمادهای��ی بودند که در کاهش دماس��نج 
بازار س��رمایه نقشی نداشتند و به ترتیب با 
9، ۴ و ۴ واحد تأثیر افزاینده س��عی کردند 
شاخص های بازار سرمایه را تقویت کنند. 

بر اس��اس این گزارش، در گروه فلزات 
اساسی محصوالت ش��یمیایی بسیاری از 
نمادها روند کاهش��ی در قیمت پایانی را 
تجربه کردن��د. البته تعدادی از نمادهای 
گروه فلزات اساسی و چند نمادی از گروه 
محصوالت شیمیایی شاهد افزایش قیمت 
بودند. در گروه خودرو و س��اخت قطعات 
نی��ز روند کاهش قیمت ه��ا ملموس بود. 
در این گروه 7۲ میلیون س��هم به ارزش 
7 میلی��ارد و ۵۰۰ میلی��ون تومان مورد 
دادوستد قرار گرفت و تعداد معامالت در 

این گروه به 6161 مورد رسید. 
عم��ده س��هم ها در گ��روه اس��تخراج 
در  کاهش��ی  رون��د  فل��زی  کانه ه��ای 
قیم��ت پایانی را تجرب��ه کردند. در گروه 
س��وخت  و  کک  نفت��ی،  فرآورده ه��ای 

هس��ته ای رون��د قیمت ها کاهش��ی بود. 
در گروه قند و ش��کر نیز قیمت س��هم ها 
هم جهت با جریان ب��ازار افت کرد عمده 
س��هم های این گ��روه با کاه��ش قیمت 

حدود ۲درصدی مواجه شدند. 
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم 
1۲3 میلی��ارد تومان رس��ید که این رقم 
ناش��ی از دس��ت به دست ش��دن ۵۵۲ 
میلیون س��هم و اوراق مالی طی 39 هزار 

و ۵1۰ نوبت دادوستد بود. 
کاهش هفت واحدی فرابورس

آیفکس نیز روز گذش��ته ب��ا افت 6.6 
واح��دی روبه رو ش��د و به رق��م 1۰6۰ 
رس��ید. ارزش معامالت فراب��ورس ایران 
به بیش از 1۰9 میلیارد تومان رس��ید و 
حجم معامالت رقم 1۴۰ میلیون سهم و 

اوراق مالی را تجربه کرد. 
نماده��ای هرم��ز )ف��والد هرم��زگان 
زاگ��رس  )ذوب آه��ن(،  ذوب  جن��وب(، 
)پتروشیمی زاگرس( و ارفع )آهن و فوالد 

ارفع( بیشترین تأثیر منفی را داشتند. 

شوک ریزش 771 واحدی شاخص بورس

بورس بازان نگران
بورسکاال

کدهای معامالتی راکد باطل شدند
بر اس��اس مصوبه هیأت مدیره ب��ورس کاالی ایران 
کدهای معامالتی قراردادهای مشتقه که طی شش ماه 

گذشته فعالیت نداشتند، غیرفعال شده است. 
به گزارش ایس��نا، مدیریت پذی��رش بورس کاالی 
ایران طی اطالعیه ای اعالم کرده که کدهای معامالتی 
قرارداد مش��تقه که طی ش��ش ماه گذش��ته فعالیتی 

نداشته اند، باطل شده اند. 
بورس کاال اع��الم کرده دارندگان کدهای معامالتی 
مش��تقه که کد معامالتی شان باطل شده برای شروع 
مجدد فعالیت در بازار قراردادهای مشتقه و همچنین 
همه مشتریانی که درخواست اخذ کد معامالتی جدید 
دارند و تا اول اردیبهشت ماه سال 97 کد معامالتی آنها 
صادر نشده، باید عالوه بر ارسال مدارک درخواست کد 
طبق روال گذشته، پرینت نتیجه قبولی در آزمون احراز 
صالحیت متقاضیان دریافت کد مشتقه را ارائه کنند. 

ثبت نام در آزمون توس��ط مشتری از طریق معرفی 
وی توس��ط کارگزاری به ش��رکت بورس کاالی ایران 
انجام می شود. افرادی که دارای گواهی های معامله گری 
بازار س��رمایه یا معامله گری ابزار مش��تقه هستند، از 
ش��رکت در آزمون معافند. همچنین مشتریان دارای 
کد معامالتی فعال که در آزمون اخذ مجوز دسترسی 
به س��امانه معامالت برخط قراردادهای آتی که توسط 
شرکت بورس کاالی ایران در بازه تاریخی 1۴ اسفندماه 
س��ال 93 تا 1۵ مهرماه 9۴ برگزار شده است، شرکت 

کرده  و قبول شده اند نیز از آزمون معاف هستند. 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران مطرح کرد
پر باری رینگ کشاورزی بورس 

کاال در سال 97
پس از نام گذاری سال 97 با عنوان حمایت از کاالی 
ایرانی، دیدگاه های متفاوتی در خصوص تحقق ش��عار 
س��ال مطرح شده که در حوزه بخش کشاورزی باید با 
بهره گیری از ظرفیت های بورس کاال با سرعت بیشتری 
در مس��یر تحول و اصالح خرید تضمینی محصوالت 
پیش رویم.  به گزارش سنا و به نقل از میزان، غالمعلی 
فارغی، رئیس کمیس��یون کشاورزی اتاق ایران با بیان 
این مطل��ب گفت: روش خری��د تضمینی محصوالت 
کش��اورزی که بسیار پرهزینه بوده و دغدغه های تمام 
نش��دنی برای کش��اورزان به همراه دارد، دیگر جوابگو 
نیست و باید اصالح شود؛ در این بین یک ابزار مناسب 
و کارامد در مقابل ما قرار گرفته و آن بورس کاالی ایران 
است.  فارغی با بیان اینکه حمایت از بخش کشاورزی 
در همه جای دنیا انجام می شود، افزود: اگر می خواهیم 
حمایت از کاالی ایرانی را در دس��تور کار قرار دهیم با 
محدودیت آبی و وضعیت خاک کش��اورزی و دغدغه 
کشاورزان ناچار به اصالح ساختارهای حمایتی هستیم. 
به گفته رئیس کمیس��یون کش��اورزی ات��اق ایران، 
روش حمای��ت از بخش کش��اورزی باید تغییر کرده و 
این حمایت مس��تقیم به تولیدکننده اصلی که همان 
کش��اورز است، برس��د و از روش هایی اس��تفاده شود 
ک��ه در وهل��ه اول بهره وری آب و خ��اک از بین نرفته 
و هزین��ه یارانه هدر نرود.   فارغی با آسیب شناس��ی از 
روش خرید تضمینی بیان کرد: امروز با این روش هایی 
که در تعیین و پرداخت خری��د تضمینی وجود دارد، 
می بینیم که قیمت گذاری ها در جهت عکس حمایت 
از کاالی ایرانی اس��ت.  وی با بی��ان این که درحمایت 
از کاالی ایران��ی بای��د حمای��ت از تولید کننده اصلی 
یعنی کش��اورز را دس��تور کار قرار دهیم، تصریح کرد: 
متأسفانه در حمایت از کشاورزان مشکالتی وجود دارد؛ 
سوبسیدی که برای این قش��ر در نظر گرفته می شود 
به دس��ت تولیدکننده اصلی نمی رسد و از طرف دیگر، 
تولیدکننده و مصرف کننده تحت فشار قرار می گیرند؛ 

این دو در تناقض و تعارض با یکدیگر هستند. 
رئیس کمیس��یون کش��اورزی اتاق ایران با اشاره به 
نام گذاری سال جاری به عنوان سال حمایت از کاالی 
ایرانی بیان کرد: برای حمایت از تولید و کاالی ایرانی، 
نی��از به برخی اصالحات زیرس��اختی داریم؛ به عنوان 
مثال در بخش کش��اورزی، سیاست های ما باید مدرن 
شده و سوبسید مستقیماً به دست تولیدکننده برسد که 
هم اکنون بورس کاال به عنوان بستری دارای زیرساخت 
و شفاف برای تحقق اصالح خرید تضمینی فراهم است. 
فارغی اظهار داشت: بسیاری از محصوالت کشاورزی، 
کاالهای اس��تراتژیک محسوب می شوند و باید بتوانیم 
در مکانیسمی شفاف و رقابتی، انگیزه تولیدکنندگان را 
در راستای رشد تولید با کیفیت تر بیشتر کنیم. در این 
میان شاهد اجرای طرح قیمت تضمینی چند محصول 
کشاورزی طی سه سال اخیر بوده ایم که در این زمینه 
با توجه به ، به میدان آمدن بورس کاال، موضوع کیفیت 
پایین برخ��ی محصوالت و دیرک��رد در پرداخت پول 

کشاورزان تا حدود زیادی حل شده است. 
رئیس کمیسیون کش��اورزی اتاق ایران گفت: امید 
است امسال ش��اهد رونق رینگ محصوالت کشاورزی 
بورس کاال در قالب سیاست قیمت تضمینی باشیم تا 
در وهله نخست با پرداخت به موقع پول کشاورزان، از 

تولید و کاالی ایرانی حمایت شود. 
وی در پایان به کاه��ش هزینه های دولت به کمک 
ط��رح قیمت تضمینی اش��اره کرد و گف��ت: در کنار 
صرفه جویی های��ی ک��ه از محل هزینه های ناش��ی از 
نگهداری کاال، ف��روش و عرضه های بعدی برای دولت 
ایجاد می ش��ود، هزینه ه��ای مربوط ب��ه حمل و افت 
و کس��ری محصول نی��ز با کمک عرض��ه محصوالت 

کشاورزی در بورس کاال کاهش می یابد. 

سهم 55درصدی حقوقی ها از 
معامالت فروردین بورس

در فروردین ماه امسال اش��خاص حقیقی ۴۵درصد 
خریده��ا و فروش ها را به خود اختص��اص دادند و در 
مقابل حقوقی های بازار نیز سهم ۵۵درصدی از خریدها 

و فروش ها را به نام خود ثبت کردند.
به گزارش تس��نیم، بررس��ی معامالت نخستین ماه 
امسال نشان می دهد در این مدت ۵۵درصد معامالت 
توسط اش��خاص حقوقی و ۴۵درصد معامالت توسط 
اش��خاص حقیقی صورت گرفته و در خالص معامالت 
نیز براب��ر با 193۲ میلیارد ریال از مالکیت اش��خاص 
حقیقی کاس��ته و به مالکیت اشخاص حقوقی افزوده 
ش��ده اس��ت. از س��ویی دیگر اش��خاص حقیقی طی 
فروردین ماه مالکیت خود در س��هام 11 گروه را اضافه 
کردند که در خال��ص خریدها  گروه های صندوق های 
قابل معامله با 1۲3 میلیارد ریال، اس��تخراج نفت، گاز 
و خدمات جنبی به جز اکتش��اف با ۴۴ میلیارد ریال، 
عرض��ه برق، گاز و آب گرم با ۲3 میلیارد ریال، س��ایر 
واسطه گری های مالی با ۲۰ میلیارد ریال و قند و شکر 
ب��ا 19میلیارد ریال در رتبه های نخس��ت تا پنجم این 
فهرس��ت قرار دارند. بنابراین گزارش حقوقی ها نیز در 
فروردین م��اه امس��ال مالکیت خ��ود را در 3۰ صنعت 
افزای��ش دادند و بانک ها و موسس��ات اعتباری با ۸۰1 
میلیارد ریال، استخراج کانه های فلزی با 3۰۴ میلیارد 
ریال، محصوالت شیمیایی با ۲۲۰ میلیارد ریال، خودرو 
و ساخت قطعات با ۲۰۴ میلیارد ریال و فلزات اساسی 
با 13۰میلیارد ریال بیشترین تغییر مالکیت از حقیقی 

به حقوقی و خالص جابه جایی را داشته اند.
همچنین مطابق اطالعات منتشره توسط اداره آمار و 
اطالعات شرکت بورس تهران در فروردین ماه امسال از 
1۰۵ کارگزار فعال در بورس، 1۰3 کارگزار در معامالت 

آنالین فعال بوده اند.
به ع��الوه ۴۲ درصد از کل معامالت الکترونیکی در 
این مدت در پنج کارگزاری انجام ش��ده اس��ت که به 
ترتی��ب کارگزاری های مفید ب��ا ۲3.۲1 درصد، آگاه با 
6.6۴ درصد، فارابی با ۴.7۵ درصد، بانک کش��اورزی با 
۴.۲9درصد و مبین سرمایه با 3.1۰درصد رتبه های اول 

تا پنجم را به نام خود ثبت کردند.
ع��الوه ب��ر ای��ن از کل معام��الت انجام ش��ده در 
فروردین م��اه، بیش از 11 هزار میلی��ارد ریال خرید و 
فروش الکترونیکی بوده اس��ت که ۲7درصد کل خرید 
و فروش می باش��د و ارزش کل خرید و فروش در این 

مدت نیز بیش از ۴1 هزار میلیارد ریال بوده است.

دریچه

88936651

دوشنبه
3 اردیبهشت 1397

شماره 1047



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irصنعت، معدن، تجارت 6

رئیس سازمان توس��عه تجارت تصریح 
کرد که ۴۲۰۰تومان نرخ واقع بینانه برای 
دالر اس��ت و در شرایط فعلی می تواند به 

توسعه صادرات کمک کند. 
به گزارش ایس��نا، مجتبی خسروتاج - 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در 
نشس��ت ماهانه اتاق مش��ترک بازرگانی 
ایران و عراق که با عنوان بازس��ازی عراق 
در بغداد و همایش تجاری ایران در اربیل 
روز گذشته  برگزار شد، اظهار کرد: عراق 
از همسایگانی اس��ت که برای ما اهمیت 
ویژه ای دارد، چراکه 1۰درصد از مجموع 

صادرات به عراق متعلق به ایران است. 
وی ادام��ه داد: به خاطر فداکاری هایی 
که در گذشته انجام شده، امروز ظرفیت 
6.۵ میلی��ارد دالری ب��رای ص��ادرات به 
ع��راق وجود دارد. در جریان س��فری که 
معاون اول رئیس جمهور به عراق داشته، 
چش��م انداز خوب��ی برای رواب��ط با عراق 
ترس��یم ش��د و در حال حاضر نگاه برای 
همکاری با عراق نگاهی بلندمدت است. 

رئیس سازمان توس��عه تجارت با بیان 
اینک��ه ی��ک نقش��ه راه پنج س��اله برای 
همکاری ه��ای تج��اری و اقتص��ادی ب��ا 

عراق تعریف ش��ده اس��ت، اظه��ار کرد: 
عمده همکاری های م��ا با عراق بازرگانی 
بوده اس��ت، ولی ش��رکت هایی هم برای 
س��رمایه گذاری به ع��راق در رفت و آمد 
هستند. از این رو دامنه کار با عراقی ها را 

توسعه خواهیم داد. 
خسروتاج در واکنش به اظهارات برخی 
از صادرکنن��دگان ب��ه ع��راق ک��ه عنوان 
کردند »عراق نسبت به ایران تبعیض قائل 
می شود«، تصریح کرد: تاکنون هیچ سندی 
درباره اینکه عراقی ها با تجار ما تبعیض آمیز 
برخورد می کنن��د، وجود ن��دارد و چنین 
خبرهایی کذب است. ما مرتبا بحث تجارت 
آزاد و تجارت ترجیحی را با عراقی ها مطرح 
کرده ایم و به دنبال تحقق این امر هستیم. 
اینکه عراقی ها در چارچوب سیاست داخلی 
خود و برای جبران کس��ری بودجه ش��ان 
اقدامات��ی می کنند، مربوط به خودش��ان 
است و ما نمی توانیم به آنها بگوییم که این 
سیاست ها را اعمال نکنید. خود ما هم اگر 
الزم باش��د، تعرفه هایی را برای حمایت از 
تولیدکنندگان باال می بریم و طبیعی است 
که عراقی ها هم چنین اقداماتی انجام دهند. 
خسروتاج افزود: تمامی کشورها عمده 

روابط ش��ان با کشورهای همسایه است و 
برای ما هم به طور طبیعی بازار همس��ایه 
اولویت دارد. چون هم ما منتفع می شویم 
و ه��م ط��رف عراق��ی، بنابرای��ن نبای��د 
اس��تحکام روابط مان با ع��راق را با اخبار 

ضد و نقیض آسیب بزنیم. 
رئیس س��ازمان توسعه تجارت با اشاره 
ب��ه وضعیت چگونگ��ی مدیریت در عراق 
اظه��ار ک��رد: باف��ت مدیری��ت در عراق 
یکپارچه نیست و همه گروه های سیاسی 
در باف��ت مدیریتی عراق حض��ور دارند. 
ب��رای همی��ن در تمام��ی مناطق مرزی 
عراق برخورد یکسانی صورت نمی گیرد، 
ام��ا ب��ا این ح��ال ام��روز بانک ه��ای ما 
می توانند ال س��ی باز کنند و حتی برخی 
بانک ها از جمله بانک توسعه اسالمی در 
رقم های باالیی ال س��ی ب��از کرده اند. در 
مواقعی برخی بی ثباتی ها و مش��کالت از 
جمله ناامنی ها س��بب ش��د که معامالت 
در مرز انجام بش��ود اما اگر ثبات برگردد، 
کامیون ه��ا به راحت��ی می توانند از مرزها 

عبور کنند. 
وی با بیان اینکه باید موضوع بازسازی 
ع��راق را دنب��ال کنی��م، ادام��ه داد: در 

مذاکرات��ی که با عراقی ها داش��ته ایم، به 
دنب��ال تعریف ی��ک چارچ��وب حقوقی 
بودی��م که فعاالن اقتص��ادی ما از طریق 
آن عمل کنند و نحوه چگونگی اس��تفاده 
عراقی ها از تسهیالت نیز مشخص شود. 

ان��واع پروژه ه��ا را ب��ا ع��راق تعیی��ن 
کرده ای��م؛ پروژه هایی که ریس��ک حضور 
شرکت ها در عراق را به حداقل برسانند. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
م��ورد تصمیمات جدید ارزی گفت: هیچ 
نوع خللی نبای��د در وضعیت صادرات به 
ع��راق به وجود بیاید بلکه ش��رایط برای 
صادرات بیشتر به عراق هم مهیاست. نرخ 
۴۲۰۰ تومان که امروز تعیین شده است، 
بس��یار به نرخ واقع بینانه نزدیک اس��ت. 
البته این نرخ ش��ناور اس��ت و براس��اس 
مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی اصالح 
خواهد شد. تعیین این نرخ دو اثر خواهد 
داش��ت یکی توس��عه صادرات و دیگری 
تأمین م��واد اولیه مورد نی��از واحدهای 
تولی��د. یکی از بزرگ ترین عوامل فس��اد 
دونرخ��ی ب��ودن ارز ب��ود ک��ه ام��روز با 
صادرکنن��دگان  ارز  ش��دن  تک نرخ��ی 
می توانند با خیال راحت صادرات کنند. 

دالر ۴۲۰۰ تومانی به توسعه صادرات کمک می کند
اخبار

18درصد روغن کشور از منابع 
داخلی تأمین می شود

مج��ری طرح دانه ه��ای روغنی گفت امس��ال تولید 
دانه های روغنی حدود 16 تا 1۸درصد نیاز روغن کشور 
را تأمین خواهد کرد که با وجود مشکالت ارزی این امر 
دس��تاورد بزرگی تلقی می شود.  علیرضا مهاجر، مجری 
طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، از آغاز برداشت دانه های روغنی 
کلزا خبر داد و گفت: هم اکنون برداشت کلزا در استان های 
خوزستان، جنوب کرمان، سیس��تان و بلوچستان، ایالم، 
هرمزگان و بوشهر آغاز شده است که انتظار می رود از 1۸۵ 
هزار هکتار بیش از 3۰۰ هزارتن کلزا برداش��ت شود.  وی 
افزود: امسال تولید دانه های روغنی حدود 16 تا 1۸درصد 
نیاز روغن کشور را تأمین خواهد کرد که با وجود مشکالت 
ارزی این امر دس��تاورد بزرگی تلقی می ش��ود.  مهاجر با 
اش��اره به اینکه خسارت سرمازدگی در مزارع کلزا چندان 
چش��مگیر نیس��ت، بیان کرد: براساس مش��اهدات اولیه 
خسارت س��رما در مزارع استان های سردسیر خیلی زیاد 
نیس��ت و میزان مح��دودی کاهش تولی��د در این مزارع 
مش��اهده می شود.  مشاور وزیر جهاد با انتقاد از تأخیر در 
اعالم نرخ خرید تضمین��ی دانه های روغنی، تصریح کرد: 
از ش��ورای اقتصاد انتظار می رود که هرچه س��ریع تر نرخ 
خرید تضمینی دانه های روغنی را اعالم کند، چراکه تعلل 
در اع��الم نرخ می تواند در س��ال های آتی در میزان تولید 

محصول تأثیرگذار باشد. 

کاهش 76درصدی واردات سیگار 
در سال 96

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور 
از کاهش 76درصدی واردات س��یگار در سال 96 خبر 
داد.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، علی اصغر رمزی، رئیس مرکز 
برنامه ری��زی و نظارت بر دخانیات کش��ور اظهار کرد: 
براساس تبصره 3 ماده )1۰۲( قانون برنامه پنجم کشور 
دولت مکلف شده است تا واردات سیگار را با همان برند 
اصلی تبدیل به تولید داخلی کند و در راستای اجرای 
این تکلیف قانون��ی، تمامی واردکنن��دگان طبق یک 
جدول زمانی خاص ملزم به تولید داخلی ش��دند.  وی 
با اش��اره به واردات 13.6 میلیارد نخی سیگار در سال 
93، یادآور ش��د: این رقم در سال 9۴ به 16.۴میلیارد 
نخ رس��ید که با راه ان��دازی واحدهای تولیدی جدید و 
یا اس��تفاده از ظرفیت خالی واحدهای موجود، واردات 
سیگار در سال 96 به 3.۲7 میلیارد نخ کاهش پیدا کرد. 

فوالد

فوالد مبارکه بیش از 4 برابر 
میانگین بازار سرمایه کشور 

بازدهی داشته است
همزمان با رش��د س��ودآوری فوالد مبارکه در 
سال 1396 س��هام این ش��رکت نیز با استقبال 
ب��االی س��هامداران در ب��ورس مواجه ش��د؛ به 
گونه ای که از قیمت ثبت شده در ابتدای سال 96 
به رقم ۲۸77ریال در پایان س��ال دست یافت و 
1۰۴درصد بازده قیمت به ثبت رسید که با توجه 
به تقسیم 1۰۰ ریال سود جمعا 111درصد بازده 
برای س��هامداران شرکت به ارمغان آورد. این در 
حالی است که بازده بورس در این سال ۲۵درصد 
بوده است. به عبارت دیگر، فوالد مبارکه بیش از 
چهار برابر میانگین بازار بازدهی داش��ته اس��ت.  
این مطلب را امیرحسین نادری، معاون اقتصادی 
و مال��ی ف��والد مبارک��ه همزم��ان ب��ا برگزاری 
یازدهمین نمایش��گاه بین المللی بورس، بانک و 
بیمه گفت و ضمن تشریح دستاوردهای شرکت 
از نگاه بورس و بازار س��رمایه در س��ال 1396 و 
اهداف این شرکت در 1397 به آخرین وضعیت 
پروژه های ش��رکت، چش��م انداز تولید و فروش و 
وضعیت س��ودآوری شرکت در سال جاری اشاره 
کرد.  وی در همین زمینه اظهار داشت: در سال 
گذشته، فوالد مبارکه با توجه به رشد قابل توجه 
س��ودآوری و بهره برداری از طرح های توس��عه، 
از جمله طرح توس��عه فوالدس��با، گندله س��ازی 
س��نگان و افزایش تولید کالف و تختال، به رقم 
س��ود باالتر از ۵هزار میلیارد تومان دست یافت 
که از زمان راه اندازی تاکنون، باالترین رقم سود 

بوده است. 
نادری در ادامه افزود: در س��ال گذشته، سهام 
شرکت با میانگین 61 میلیارد ریال ارزش روزانه 
معامالت، رتبه اول را در بین ش��رکت های بورس 
به خود اختصاص داد؛ ضمن اینکه نماد ش��رکت 
۲3۴ روز کاری باز بود که نش��ان از نقدشوندگی 
و س��هولت در خریدوفروش س��هام دارد.  وی در 
ادامه با تأکید بر اینکه ش��اخص کل بورس اوراق 
بهادار یکی از نماگرهای حس��اس اقتصاد کش��ور 
اس��ت، گفت: ش��اخص بورس در سال 1396، از 
77.۴۸۵ واحد به 96.۲۸9 واحد رس��ید و رش��د 
۲۴درصدی داش��ت که فوالد مبارک��ه به عنوان 
یک��ی از تأثیرگذارترین ش��رکت ها در بورس، به 
تنهایی با 31۴۰ واحد )از مجموع 1۸۸۰۴ واحد( 
باعث رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار شد. 

دوشنبه
3 اردیبهشت 1397

شماره 1047
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رئیس س��ازمان ملی استاندارد 
گفته است استانداردهای خودرو 
از اول تیر97 به 63 مورد خواهد 
رسید و خودرویی که این موازین 
را رعای��ت نکند، ب��ا توقف تولید 

مواجه خواهد شد. 
رئی��س  پیروزبخ��ت،  نی��ره 
س��ازمان ملی اس��تاندارد گفت:  
ب��ا توج��ه ب��ه برنامه ری��زی در 
ش��ورای سیاس��تگذاری خودرو، 
اول  از  خ��ودرو  اس��تانداردهای 
تیر97 به 63 اس��تاندارد و از اول 
دی 97 به ۸۵ اس��تاندارد خواهد 
رسید و خودرویی که رعایت نکند 
تولیدش باید متوقف شود، این هم 
مطالبه مردم و هم دولت اس��ت.  
رئیس س��ازمان ملی استاندارد با 
بیان اینکه در زمینه اس��تاندارد 
از نظر تعداد و هم سطح کیفیت 
اس��تانداردها در تراز بین المللی و 
مطابق با استاندارد های روز اروپا 
بین المللی حرک��ت می کنیم،  و 
گف��ت: از ای��ن نظ��ر در عرص��ه 
منطق��ه ای س��رآمد هس��تیم. با 
توجه ب��ه اینکه اس��تانداردهای 
اجب��اری کاالهای مح��دودی را 
دربرمی گی��رد، بنابرای��ن نش��ان 
اس��تاندارد در بس��یاری از کاالها 
وجود ن��دارد اما در م��واردی که 
دارد  وج��ود  اس��تاندارد  نش��ان 
س��ال های  نظرس��نجی های  در 
9۵ و 96 م��ردم نس��بتاً راض��ی 
بودند اما س��ازمان ملی استاندارد 
هنوز رضایت ن��دارد و امیدواریم 
بتوانی��م دامنه اس��تاندارد کاالها 
را بیش��تر گس��ترش دهیم. شور 
ما دس��تخوش تحوالت مختلف 
سیاس��ی، اجتماع��ی و اقتصادی 

ب��وده اس��ت و در برخ��ی موارد 
تولیدکنن��دگان تالش می کردند 
فقط خود را سرپا نگه دارند و در 

پی استاندارد نبودند. 
اقتصادی چند سال  شکوفایی 
اخیر موجب ش��ده اس��ت سطح 
و اج��رای اس��تانداردهای ما در 
عرض��ه  و  تولی��دی  واحده��ای 
کننده های خدم��ت باالتر رود و 
این ارتقای کیفیت موجب ش��ده 
اس��ت در بس��یاری از م��وارد در 
بازارهای صادراتی جایگاه خوبی 

داشته باشیم. 
 حمی��د رضا فوالدگ��ر، رئیس 
کمیسیون حمایت از تولید ملی 
مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
مردم به نش��ان استاندارد اعتماد 
دارند اما رضایت آنها نسبی است 
و در برخی م��وارد رضایت کامل 
دارند و در برخ��ی موارد رضایت 

آنها کم است. 
او ب��ا اش��اره به اینک��ه میزان 

رضای��ت م��ردم به روند توس��عه 
مدیریت کیفیت کش��ور بستگی 
دارد، افزود: هر کاالیی که اعتماد 
بیشتری جلب کند رضایت مردم 

هم بیشتر می شود. 
فرشید شکرخدایی، عضو اتاق 
بازرگان��ی ایران نی��ز در ارتباط 
تصویری ب��ا ای��ن برنامه گفت: 
تولیدکنندگان و کس��انی که با 
سازمان ملی اس��تاندارد به طور 
مس��تقیم کار می کنن��د اندکی 
در زمینه  ساز و کارهای نظارتی 
و کنترل های��ی که وج��ود دارد 
نگران هس��تند و در بسیاری از 
رعایت  مدنظرشان  موارد  مواقع 
نمی ش��ود و به نظر می رسد در 
چگونگ��ی تعامل س��ازمان ملی 
اس��تاندارد با آنها باید بازنگری 
شود. اعتماد عمومی به سازمان 
ملی و نش��ان استاندارد با توجه 
به قدمت ۸۰ ساله این سازمان 

خوب است. 

رئیس س��ازمان ملی استاندارد 
گفت: ایمنی و سالمت مردم، خط 
قرمز سازمان ملی استاندارد است 
بنابراین در هر جایی که سالمت 
و ایمن��ی م��ردم در میان باش��د 
س��ختگیری می کنیم. س��ازمان 
استاندارد کاالهای مشمول  ملی 
اس��تاندارد اجب��اری را پای��ش و 
نظارت می کند ام��ا این موضوع 
ش��اید در بخش اس��تانداردهای 
اختیاری یا تشویقی تسری نیافته 
باش��د. تدوین استاندارد با اجماع 
نظر هم��ه ذی نفعان و ذی ربطان 
اس��ت و ای��ن گونه نیس��ت که 
سازمان ملی استاندارد به تنهایی 

همه استانداردها را تدوین کند. 
قرار اس��ت از امس��ال با توجه 
ب��ه تعاملی ک��ه این س��ازمان با 
مانن��د س��ازمان  س��ازمان هایی 
دامپزش��کی و غ��دا و دارو انجام 
می دهد موازی کاری ها در زمینه 
اس��تاندارد ح��ذف و فرآینده��ا 

کوتاه ش��ود. یکی از مواردی که 
همیشه در این زمینه به آن توجه 
می شود مقوله استاندارد چه برای 
واردات و چه برای صادرات است 
و هر کش��وری بر اساس نیازهای 
خود اس��تانداردهایش را تعریف 
می کند. در پنج سال اخیر در پی 
استاندارد  نوین  استقالل رویکرد 
در کش��ورمان هس��تیم، در این 
رویک��رد بیش��تر بح��ث کیفیت 
مطرح می ش��ود و اینکه رضایت 
بیش��تری وجود داش��ته باش��د. 
اس��تانداردهای  به  اس��تانداردها 
بین الملل��ی، منطق��ه ای، ملی و 
تقسیم بندی می شود  کارخانه ای 
و هر تولیدکننده ای که استاندارد 
س��ختگیرانه تری را رعای��ت کند 
باالتر  تولیدی اش  کیفیت کاالی 
است.  نیره پیروزبخت با هشدار به 
خودروسازان داخلی مبنی بر لزوم 
رعایت استانداردهای الزم گفت: 
استانداردهای ما با استانداردهای 
روز اروپا منطبق اس��ت و با توجه 
ب��ه برنامه ری��زی که در ش��ورای 
سیاس��ت گذاری خودرو داشتیم، 
۵۵ استاندارد از یکم دی ماه سال 
1396 به 61 اس��تاندارد رسید و 
از یک��م تیر س��ال 1397 به 63 
استاندارد و از یکم دی 1397 به 
۸۵ استاندارد خواهد رسید. از این 
تاریخ هر خودرویی که استاندارد 
را پاس کند ادامه کارش را تأیید 
می کنی��م در غی��ر این ص��ورت 
تولیدش باید متوقف شود. این هم 

مطالبه مردم و هم دولت است. 
اس��تاندارد را نباید ترمز و مانع 
بدانیم بلکه اس��تاندارد باید یاور 
همراه و کمک تولیدکننده باشد. 

نماین��دگان مجلس طرح��ی را تدوین 
کردن��د که در صورت تصوی��ب نهایی آن، 
تعرف��ه واردات خودرو تا ۲۰ درصد کاهش 
می یابد.   به گزارش مهر، در جلس��ه علنی 
روز یکش��نبه مجلس ش��ورای اس��المی، 
بررس��ی دو فوری��ت طرح تعیی��ن ضوابط 
حقوق ورودی خودروهای س��واری وارداتی 
و ساماندهی بازار خودرو که به گفته بهرام 
پارس��ایی نماینده مردم ش��یراز به امضای 
۲1۴نف��ر از نمایندگان رس��یده ب��ود، در 
دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت 
و دو فوریت آن تصویب ش��د.  متن کامل 
ط��رح را در زیر می خوانید: ماده واحده- به 
منظور س��اماندهی واردات خودرو و تعیین 
حق��وق ورودی مؤثر با هدف دس��تیابی به 
افزایش رقابت پذیری و کیفیت خودروهای 
تولید داخل، افزایش استانداردهای ایمنی 
و زیست محیطی، کاهش آالیندگی، کاهش 
مصرف سوخت و مدیریت بر واردات و بازار 
خودرو، دولت مکلف اس��ت حقوق ورودی 
خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، 
میزان مصرف سوخت و میزان آالیندگی به 
صورت پلکانی و هدفمند تا س��قف حقوق 
ورودی ۵۵ درصد ظرف مدت سه ماه پس 

از ابالغ این قانون تعیین نماید. 
تبص��ره 1 - وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تج��ارت مکلف اس��ت به منظ��ور افزایش 
رقابت پذیری خودروه��ای تولید داخل به 
گونه ای برنامه ریزی کند که حقوق ورودی 
خودروهای سواری از سال 1397 به صورت 
تدریجی و با میانگین س��االنه ۵ درصد تا 
1۰ درص��د کاهش یابد تا در س��ال پایانی 
سند چشم انداز بیست ساله )1۴۰۴ هجری 
شمسی( میزان حقوق ورودی خودروهای 

سواری حداکثر به ۲۰درصد برسد. 
تبصره ۲ - خودروهای سواری تمام برقی 
)fully hybrid( مش��مول سود بازرگانی 
خواه��د بود و وضع هر گونه حقوق ورودی 

بر این خودروها ممنوع است. 
تبصره 3 - جمع سایر عوارض خودروهای 
واردات��ی نباید بیش��تر از ۵۰درصد تعرفه 

واردات قید شده ماده واحده باشد. 
تبصره۴ - واردات خودرو توسط اشخاص 
حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی 
با رعای��ت ماده ۵ قانون هوای پاک مصوب 
1396.۵.11 و ارائه خدمات پس از فروش 
واردکننده با نمایندگی رس��می بر اساس 
ضوابط تعیین ش��ده توسط وزارت صنعت، 

معدن و تجارت مجاز است. 
تبصره ۵ - وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مکلف است جهت مش��ارکت فعال و مؤثر 
نمایندگان اتاق ها، انجمن ها و تش��کل های 
تخصص��ی کارگ��ری و کارفرمایی ذی ربط 
در کمیس��یون م��اده 1 و کارگروه های آن 

بسترهای الم را مهیا سازد. 
تبصره 6 - هرگونه تعیین حقوق ورودی 
خودروه��ای س��واری فقط بر اس��اس این 

ضابطه صورت می گیرد. 
تبص��ره 7 - وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تجارت مکلف است بس��تر الزم برای ورود 
فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو 
با همکاری شرکت های معتبر خودروسازی 
جه��ان و یا ب��ه ص��ورت س��رمایه گذاری 
مشترک با شرکت های فعال موجود فراهم 
س��ازد. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف 
مدت س��ه ماه پ��س از ابالغ ای��ن قانون با 
هم��کاری اتاق ها، تش��کل ها و انجمن های 
تخصصی ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت 

وزیران برسد. 
تبصره ۸ - سازمان ملی استاندارد مکلف 
اس��ت در اجرای اس��تانداردهای حداقلی 
۸۵ گان��ه تولی��د خ��ودرو در س��ال 97 به 

گون��ه ای برنامه ری��زی کن��د ک��ه از تولید 
خودروهای خارج از اس��تانداردهای مذکور 
تا پایان س��ال جلوگیری کند. ارتقای این 
اس��تانداردها باید ساالنه توس��ط سازمان 
ملی استاندارد تعیین و به هنگام سازی شود. 
همچنین ش��ماره گذاری خودروها توسط 
نیروی انتظامی منوط به تأییدیه س��ازمان 

ملی استاندارد است. 
تبصره 9 - درآمد ناش��ی از این قانون به 
تولی��د داخلی و ایجاد اش��تغال اختصاص 

می یابد. 
تبصره 1۰ - پلیس هنگام ترسیم و تهیه 
گزارش تصادفات و نیز کارشناسان موظفند 
میزان عیب و نقص خودرو در ایجاد تصادف 
و عامل حادثه را ذکر نمایند. شرکت سازنده 
به میزان دخالت نقص خودرو در علت وقوع 
تص��ادف و نقش ایمنی خ��ودرو در تلفات 

مسئول و مقصر و باید پاسخگو باشد. 
تبصره 11 - ش��رکت های خودروس��ازی 
موظفند هنگام فروش، قیمت تمام ش��ده 
خ��ودرو، درصد س��ود و قیم��ت قطعی را 
محاس��به کنند. تخلف از این امر تدلیس 
در کس��ب محسوب و مرتکبان به مجازات 
دو ماه تا یک سال حبس محکوم می شوند. 

رئیس سازمان توسعه تجارت از ارسال 
پرونده اخیر تخلف��ات واردات خودرو به 
دس��تگاه های امنیتی قضای��ی خبر داد و 
گفت علی رغم آن که تیرماه پارسال اعالم 
ش��د ثبت س��فارش واردات متوقف شده 
اما خودروهایی از مسیر گمرک ترخیص 
شده که ثبت س��فارش آنها بعد از تاریخ 

اعالمی بود. 
به گزارش تسنیم، مجتبی خسروتاج با 
اش��اره به این که بررسی ها نشان می دهد 
پس از توقف ثبت سفارش واردات خودرو 
تخلف صورت گرفته اس��ت، گفت: برای 
روشن شدن این موضوع پرونده تخلفات 
به دس��تگاه های ذی ربط امنیتی قضایی 

ارسال شده است. 
رئیس سازمان توس��عه تجارت با ابراز 
این که حراس��ت وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت در چندین نوبت در این باره که 
برخی ثب��ت س��فارش واردات خودروها 
مورد تأیید نیس��ت، اطالع رس��انی کرده 
اس��ت، گف��ت: علی رغ��م آن ک��ه تیرماه 
پارس��ال بارها اعالم ش��د ثبت س��فارش 

واردات متوقف شده است اما خودروهایی 
از مسیر گمرکات ترخیص شده که ثبت 
سفارش��ات آنها بعد از تاریخ اعالمی بوده 
است.  وی با تأکید بر این که قطعاً در این 
باره تخلف صورت گرفته است، گفت: این 
اش��کال هم می تواند در سیستم و هم در 
افرادی باشد که در ارتباط با ثبت سفارش 
بودند ولی وقتی موضوع را با شرکت های 
واردکننده در میان می گذاریم می گویند 
کارمندان مان  ثبت سفارش انجام داده اند 

و ما از آن بی خبریم.
خس��روتاج با ی��ادآوری این که فعاًل 
نبای��د قضاوت های زودهنگام انجام داد 
و بای��د منتظر رس��یدگی ها بود، گفت: 
ما هم تأیی��د می کنیم تخلفاتی صورت 
گرفت��ه و اع��الم هم کردیم ک��ه کدام 
ش��رکت ها و کدام واردکنن��دگان چه 
نوع تخلفاتی انج��ام داده اند، چون این 
موارد اشکال، در ش��رایطی انجام شده 
ک��ه مرتب اطالع رس��انی می کردیم در 
این ایام ثبت س��فارش ب��رای این افراد 
و ش��رکت های خاص ممنوع است، اما 

این که آنها چطور توانس��تند این کار را 
انجام دهند باید رسیدگی شود.  معاون 
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت درباره 
تع��داد خودروهای ترخیص ش��ده پس 
از اع��الم توقف ثبت س��فارش واردات 
نی��ز گفت: آمار ثبت س��فارش هیچ گاه 
آم��ار قطع��ی واردات نیس��ت و ممکن 
اس��ت به دلیل کمبود مناب��ع ریالی یا 
ارزی واردکننده به تعداد ثبت سفارش، 

خودرو وارد نشود. 
وی ادامه داد: در سال های گذشته نیز 
چندین برابر واردات ثبت س��فارش انجام 
شده اس��ت، کما این که تجارب ما نشان 
می دهد ش��اید در یک سال ۴۰۰ �� 3۰۰ 
هزار دستگاه ثبت سفارش واردات خودرو 
ش��ده باش��د اما در عمل حدود 7۰ هزار 

دستگاه وارد شده است. 
رئیس سازمان توس��عه تجارت تصریح 
کرد: آنچه را به عنوان ثبت س��فارش فاقد 
اصالت شناس��ایی شده به گمرکات اعالم 
کردی��م و این گمرکات هس��تند که باید 
بگوین��د چه تع��داد خودروهایی که اعالم 

کردیم ثبت سفارشات آنها واقعی نیست، 
ترخیص ش��ده اس��ت. باید ب��ه تخلفات 
ترخیص ش��ده  خودروهای  واردکنندگان 

رسیدگی شود. 
ح��ال  در  آنچ��ه  گف��ت:  خس��روتاج 
حاض��ر در قالب 6 هزار و ۴۰۰ دس��تگاه 
از  م��واردی  می ش��ود  مط��رح  خ��ودرو 
ثبت سفارش های خارج از تأیید ما است، 
که در واقع ما چنین ثبت سفارشی را در 
سیستم انجام ندادیم، حال این که چطور 
شرکت ها و افراد توانسته اند ثبت سفارش 
انجام دهند باید به صورت فنی رسیدگی 
ش��ود و گم��رکات تع��داد خودروه��ای 
ترخیص ش��ده پس از اع��الم توقف ثبت 

سفارش را باید اعالم کنند. 
پی��ش از ای��ن خبرگ��زاری تس��نیم با 
مس��تنداتی خب��ر داده ب��ود، بر اس��اس 
ابالغی��ه اخی��ر دفتر مب��ارزه ب��ا جرائم 
س��ازمان یافته به گمرکات کشور بیش از 
6۴۰۰ خ��ودرو به دلیل اس��تفاده از ثبت 
مقررات  مشمول  غیرقانونی  سفارش های 

قاچاق کاال شدند. 

متن کامل طرح تعیین ضوابط تعرفه واردات خودروها

پرونده قاچاق 6400 خودرو امنیتی شد

رعایت ۶۳ استاندارد خودرویی از ابتدای تیرماه اجباری است
دریچه

قیمت گذاری خودروهای باالی 45 
میلیون زیر ذره بین مجلس می رود

همزم��ان با ارس��ال درخواس��ت افزایش قیمت 
خودروه��ای داخل��ی زی��ر ۴۵ میلی��ون تومان از 
س��وی خودروسازان به شورای رقابت، برخی منابع 
 رس��می از افزایش قیمت محصوالت تولیدی باالی
۴۵ میلیون تومان در آینده نزدیک خبر می دهند. 
ب��ه گ��زارش کارپ��رس، در حال حاض��ر فروش 
برخی خودروهای باالی ۴۵میلیون تومان از سوی 
خودروسازان متوقف ش��ده، این در شرایطی است 
که برخی منابع رس��می خبر می دهند باز  ش��دن 
سایت فروش همزمان با افزایش قیمت محصوالت 

مذکور خواهد بود. 
 طب��ق مقرراتی که هنگام ورود ش��ورای رقابت 
ب��ه موضوع قیمت گذاری خودرو تعریف ش��د، این 
ش��ورا تنها به قیمت گذاری محصوالت پرتیراژ زیر 
۴۵میلی��ون تومان خواهد پرداخت و تعیین قیمت 
خودروهای باالی ۴۵ میلیون تومان با خودروسازان 
داخلی اس��ت. به این ترتیب پیش بینی می ش��ود 
طی چند روز آینده همزمان با بازگش��ایی س��ایت 
فروش خودروهای باالی ۴۵ میلیونی خودروسازان، 
شاهد قیمت های جدید باشیم. آنچه از شش سال 
گذش��ته قیمت گذاری خودرو را با تغییراتی همراه 
کرد، ورود شورای رقابت به این حیطه بود. شورای 
مذکور هر سال با توجه به تورم خودرو، بهره وری، 
ارتقای کیفی��ت و همچنین هزینه ه��ای تولید به 
قیمت گ��ذاری خودروهای زی��ر ۴۵ میلیون تومان 
می پردازد، این در شرایطی است که قیمت گذاری 
محصوالت باالی ۴۵میلیون تومان به خودروس��از 

واگذار شده است. 
 ش��ورای مذک��ور همچنین هر س��ال مبلغی به 
قیم��ت محص��والت داخلی اضاف��ه می کند و طی 
شش سال گذشته هیچ گاه بررسی قیمتی شورای 
رقابت به کاهش یا ثبات قیمت خودرو ختم نشده 
اس��ت. حال روز گذش��ته یک عضو هیات رئیس��ه 
کمیس��یون اصل 9۰ مجلس ش��ورای اسالمی در 
گفت و گو با »ایس��نا« تأکید کرده که مجلس قرار 
اس��ت به تعیین قیمت خودروهای تولیدی توسط 
خودروس��ازان ورود کن��د. وی در ادامه از طرحی 
س��خن گفته ک��ه طب��ق آن نح��وه قیمت گذاری 
خودروه��ای داخل��ی مورد بررس��ی دقیق و تحت 

نظارت قرار خواهد گرفت. 
به��رام پارس��ایی با تأکید بر مطرح ش��دن طرح 
دوفوریتی س��اماندهی بازار خودرو در جلسه علنی 
مجلس تأکی��د کرده که در کمیس��یون اصل 9۰ 
مجلس، حدود ۲۰ جلس��ه درباره خودروس��ازهای 
داخل��ی برگزار کردیم و بس��یاری از مش��کالت را 
مورد بررس��ی قرار دادیم، بر همین اساس در طرح 
پیشنهادی نمایندگان که به امضای ۲17 نماینده 
رس��یده، بنا داریم ضمن کاهش ع��وارض و تعرفه 
مثل کش��ورهای سازنده و غیرسازنده خودرو برای 
امکان ایجاد رقاب��ت و تعیین قیمت، نظارتی را بر 

خودروسازهای داخلی نیز انجام دهیم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در حال حاض��ر نظارتی بر 
قیمت گذاری خودرو وجود ن��دارد، اضافه کرد: در 
این طرح پیش بینی ش��ده که نحوه قیمت گذاری 
خودروه��ای داخل��ی مورد بررس��ی دقیق و تحت 
نظارت قرار گیرد. پارس��ایی همچنین تأکید کرده 
که در حال حاضر در تصادفات مس��ئولیتی متوجه 
خودروس��ازها نیس��ت اما در این ط��رح آمده که 
کارشناسان تصادف سر صحنه نظر بدهند که چند 
درصد از علت س��انحه و همین طور چند درصد از 
عل��ت مرگ یا مصدومیت ناش��ی از خودرو و ایمن 
نبودن آن اس��ت که خودروس��از مکلف به جبران 
آن خسارت خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد دیگر 
خودروسازها تولید باکیفیت پایین نخواهند داشت 
و ناچارند خودروهایی با اس��تاندارد الزم را تولید و 
خودروهای غیراستاندارد را از چرخه خارج کنند. 

نماینده مردم ش��یراز در مجلس نظارت بر واردات 
خودرو را از دیگر موارد پیش بینی شده در این طرح 
عنوان و خاطرنش��ان کرد: در چند ماه گذش��ته و با 
افزایش تعرف��ه واردات خودروه��ای خارجی، رانتی 
ایجاد ش��ده و ما به دنب��ال این هس��تیم که قیمت 
خودروهای خارجی در بازار کش��ورمان کاهش یابد 
تا خودروس��ازهای داخلی مجبور به رقابت شوند، به 
این صورت یا قیمت را کاهش دهند یا کیفیت را باال 
ببرند و در واقع شرایط رقابتی ایجاد شود تا از فضای 
انحصاری صددرصد بیرون بیاییم، این امر به نفع قشر 

متوسط به پایین جامعه است. 
وی با مقایسه وضعیت خودرو در ایران و ترکیه، 
گفت: ترکیه ۲1 میلی��ون خودرو دارد و ایران 19 
میلی��ون خ��ودرو، این در حالی اس��ت که مصرف 
س��وخت در ترکیه هش��ت میلیون لیتر و در ایران 
۸1 میلیون لیتر اس��ت. همچنین ۸۲درصد عامل 
آالیندگی در تهران س��وخت خودروهاست. ضمن 
اینکه دولت س��االنه ۵۰هزار میلی��ارد تومان یارانه 
س��وخت می ده��د و این رقمی اس��ت که می توان 
ب��ا آن کل خط��وط ریل��ی و جاده ای را بازس��ازی 
کرد. پارس��ایی در بخش دیگ��ری از اظهارات خود 
با اش��اره به ۵ه��زار میلیارد تومان بدهی انباش��ته 
خودروس��ازهای داخلی ابراز امی��دواری کرد که با 
تصویب این ط��رح در راس��تای حمایت از حقوق 
مردم و تکلیف خودروس��ازهای داخلی به رقابت با 

خودروهای خارجی گام برداشته شود. 

اخبار

راهکار حمایت حداکثری از 
خودروی ایرانی چیست؟ 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی با اش��اره به لزوم تحقق شعار حمایت از 
کاالی ایران��ی در صنع��ت خودروی کش��ور گفت 
اولی��ن قدم برای تحقق این ش��عار این اس��ت که 
ب��ا  تش��کل های خودروس��ازی  و  خودروس��ازان 
واقعیت گرایی به فضای رس��انه ای کشور ورود پیدا 

کنند. 
محس��ن کوهکن در گفت وگو ب��ا »خبرخودرو« 
گف��ت: اگر خودروس��ازان داخلی بخواهند ش��عار 
حمای��ت از کاالی ایران��ی را تحقق بخش��ند اوالً 
باید ب��رای واقعیت گویی و ش��نیدن واقعیت ها در 
رسانه ها حضور فعال داشته باشند؛ ثانیاً وابستگی 
ارزی خودش��ان را برای تأمی��ن برخی قطعات به 
ش��دت کاهش دهند و طی ی��ک برنامه بلندمدت 
و زمانبندی ش��ده به س��مت کاهش وابستگی به 

ارز پیش بروند. 
وی اظه��ار داش��ت: در مواقع��ی که ن��رخ ارز با 
جهش ه��ای ناگهان��ی مواجه می ش��ود خریدار با 
توجه به ثابت بودن قیمت خودروی داخلی نسبت 
ب��ه خودروی خارجی به خرید خودروی داخلی رو 
م��ی آورد و ای��ن امر به یک مزی��ت و جاذبه برای 
خودروهای داخلی تبدیل خواهد ش��د؛ از س��وی 
دیگ��ر باید توجه داش��ت که افزای��ش تقاضا برای 
خرید خودروهای داخلی موجب نش��ود که بحث 
افزای��ش و ارتقای کیفیت کمرنگ ش��ود یا حتی 

فتیله آن را خودروسازان پایین بکشند. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: در مقایسه صنعت خودرو 
با کش��ورهای پیش��رفته احس��اس عقب ماندگی 
می کنیم و انتظار پیش��رفت های بیش��تری داریم 
درحالی که در مقایس��ه صنعت خودرو با وضعیت 
آن در سال های قبل به نتیجه دیگری می رسیم و 

امیدوار می شویم. 
وی افزود: در مقایس��ه صنعت خودرو با وضعیت 
آن در س��ال های قب��ل مش��اهده می کنی��م ک��ه 
پژوهشگران ما تالش های بسیاری در این صنعت 
انجام داده اند و موفقیت هایی نیز کس��ب کرده اند 

اما به آن نقطه مطلوب هنوز نرسیده ایم. 
محس��ن کوهک��ن در پایان تصریح ک��رد: برای 
اینکه حمایت از خودروی ایرانی حداکثری ش��ود 
بای��د از محل درآمد ه��ای این صنع��ت برای آن 

سرمایه گذاری کرد. 

دلیل افزایش تقاضا در بازار 
خودروهای چینی چیست؟ 

یک کارش��ناس صنعت خودروی کشور با اشاره 
به افزای��ش تقاضا برای خودروه��ای چینی گفت 
امروزه خودروهای چینی به دلیل قیمت مناسب، 
ظاهر زیبا و آپش��ن های متنوع با افزایش تقاضای 

چشمگیری روبه رو هستند. 
ب��ه گ��زارش خبرخ��ودرو، امیرحس��ن کاکایی 
اظهار داش��ت: این واقعی��ت را نباید نادیده گرفت 
که کیفی��ت خودروهای چینی روز به روز افزایش 
می یابد ضمن اینکه با توجه به کیفیت و آپش��ن ها 

و ظاهر از قیمت مناسبی برخوردار هستند. 
وی افزود: امروزه مردم براس��اس واقعیت ها 
تصمیم گیری می کنن��د و واقعیت خودروهای 
چین��ی قیمت مناس��ب نس��بت ب��ه کیفیت 

آنهاست. 
وی گف��ت: چنانچه خواس��تار کاه��ش تقاضا از 
س��وی مردم ب��رای خودروهای چینی هس��تیم، 
الزم اس��ت صنعت خ��ودروی داخلی یک صنعت 
رقابت پذیر شود و محصوالت متنوع و باکیفیت را 

به بازارهای جهانی عرضه کند. 
امیرحس��ن کاکایی تصریح ک��رد: رقابت پذیری 
صنعت خودروی داخل در گ��رو افزایش کیفیت، 
سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه و رعایت 

کلیه استانداردهاست. 
این کارش��ناس صنعت خودروی کش��ور اذعان 
داش��ت: خودروه��ای چینی به دلی��ل تولید انبوه 
هزینه ه��ای کالنی را در بخش تحقیق و توس��عه 
انج��ام می دهند و این موضوع قطعاً در توس��عه و 
تنوع تولید نقش بس��زایی دارد. به عنوان مثال در 
بخش تحقیق و توسعه کمپانی گریت وال در چین 
که خودروی هاوال را تولید می کند حدود 7 هزار 
نفر فعالیت دارند و سرمایه گذاری ۵ میلیارد یوانی 

برای آن انجام شده است. 
کاکایی گفت: تعداد خودروسازان در ایران زیاد 
است ولی به دلیل تیراژ تولید کم برایشان مقرون 
به صرفه نیس��ت که هزینه های کالنی را در بخش 

تحقیق و توسعه کنند. 
وی افزود: این یک تصور اشتباه است که کشور 
چین را با 3۰ س��ال گذش��ته مقایسه کرد؛ چراکه 
امروزه چین به یک ابرقدرت جهانی تبدیل ش��ده 

است. 
به گفته وی، اینکه به طور خاص با خودروسازان 
چینی مقابله کرد مش��کلی را حل نمی کند، بلکه 
الزم اس��ت به طور عام روی توسعه صنعت داخلی 
تمرک��ز کرد و محصوالت جدید باکیفیت و متنوع 

تولید کرد. 

دوشنبه
3 اردیبهشت 1397
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رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از کمک به جذب سرمایه 
برای اس��تارتاپ ها در کلینیک کس��ب و کار پارک علم و فناوری خبر 

داد. 
به گزارش ایس��نا، دکتر عباس زارعی در 
مراس��م اختتامیه رویداد فین استارز گفت: 
در کش��ور م��ا وقتی صحب��ت از فین تک و 
حوزه ه��ای ش��بیه به آن می ش��ود، ذهن ها 
معطوف ب��ه دیجیتالی ش��دن و متمرکز بر 
فن��اوری اطالعات می ش��ود، در صورتی که 
این فق��ط خدمات اطالعات نیس��ت که در 
این زمینه حائز اهمیت اس��ت و پارک علم  
و فناوری دانشگاه تهران آماده ارائه خدمات 
پش��تیبانی از صاحبان ای��ده در بخش های 
کمت��ر م��ورد توجه دیگری چ��ون تعامل و 
شبکه س��ازی و وام دهی همتا ب��ه همتا نیز 
اس��ت و در زمینه بانکداری بیمه، بانکداری 

فردی و بیمه عمر نیز فعال است. 
زارعی ضمن اعالم اینکه اکوسیس��تم استارتاپی کشور به علت نبود 
قانون، آماده پذیرش نوآوری نیس��ت، اف��زود: »پارک برنامه هایی برای 

پیمودن مس��یر تجاری سازی ایده ها از شکل گیری ایده تا تبدیل شدن 
آن به کسب و کار دارد.«

وی از ات��اق س��رمایه و کلینیک کس��ب و کار این پ��ارک به عنوان 
خدماتی که در به ثمر رسیدن ایده ها بسیار 
مفید هستند، یاد کرد و گفت: هر آنچه به 
عنوان زیرس��اخت، یک شرکت نوپا به آن 
نی��از دارد در کلینیک کس��ب و کار پارک 
ارائه می ش��ود و توانمندسازی استارتاپ ها 
از طریق آموزش مسائل حقوقی و فناوری 
اطالعات و. . . به خوبی در جریان اس��ت و 
از آنجایی که اغلب صاحبان ایده در فروش 
ایده خود مش��کل دارند، در این کلینیک 
به آنها کمک می شود تا در جذب سرمایه 

موفق تر عمل کنند. 
رئی��س پارک عل��م و فناوری دانش��گاه 
تهران در پای��ان اعالم کرد: اقداماتی برای 
حفظ منافع ایده و عدم کپی برداری و نیز جلب حمایت های رس��انه ای 
که همواره حلقه مفقوده روند تجاری سازی ایده ها است، در پارک علم  

و فناوری دانشگاه تهران صورت گرفته است. 

نخستین جشنواره مهارتی علمی تخیلی نوجوان »ایران 1۴3۵« با 
اهدافی همچون ارتقای توانایی، آفرینش��گری و خالقیت و همچنین 
فرهنگ س��ازی و تروی��ج روحیه کارآفرینی در ک��ودکان و نوجوانان، 

بسترسازی برای ارائه ایده های بکر و نو در 
حوزه های علمی، آش��نایی ب��ا فناوری های 
نوین، به ویژه دانش آموزان این جش��نواره 
برگزار می ش��ود. جش��نواره ایران 1۴3۵، 
دریچه ای برای بستر سازی توسعه گفتمان 
عل��م و فناوری در جامع��ه دانش آموزی از 
منظر تقویت خالقیت اس��ت. این جشنواره 
در نظ��ر دارد تا دورنمای فناوری و نوآوری 
را به ذهن کاوشگر جامعه مخاطب بسپارد 
تا از پرواز فکر، جوانه های خالقیت ش��کوفا 

شود. 
پرویز کرمی، دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی 
چگونگ��ی  گف��ت:  دانش بنی��ان  اقتص��اد 

موثرک��ردن فرآیند آموزش و هدف نهایی آن که انتقال علوم، مهارت ها 
و ارزش هاس��ت، یکی از مهم ترین دغدغه ها در نظام های آموزشی است. 
یکی از روش های آزمون شده در تحول فرآیند تبدیل آموزش به فناوری 

با رویکرد کارآفرینی، س��وق دادن محیط های آموزش��ی به محلی برای 
یادگیری با تکیه بر خالقیت، ایده پردازی و مهارت های تفکر اس��ت که 
باعث افزایش بهره وری آموزش��ی در قیاس با روش های س��نتی بر پایه 
حفظ و س��نجش خواهد شد. در این میان 
تبدیل ایده ها و تفک��رات خالقانه به متن، 
نقاشی، داستان و. . . ذهن خالق دانش آموز 
و ک��ودک را در مس��یر تبدی��ل ایده و فکر 
ممتاز ب��ه پدیده، هرچند در س��طح اولیه 
می نمای��د. آینده فناوری و نیز زیس��ت بوم 
کارآفرینی کشور به دست توانمند کودکان و 
نوجوانان این مرز و بوم ساخته خواهد شد و 
اجرای برنامه هایی برای پرورش نسل خالق 
و نوآور از ضروریاتی است که این جشنواره 
در پ��ی توجه دادن به آن اس��ت. اصوال این 
جشنواره بستری برای تقویت ایده پردازی و 
تبدیل ایده به نمونه محصول اولیه تصویری 
دانش آموزان اس��ت که باید از دوران کودکی ن��گاه مبتنی بر فناوری و 
تخیل هوشمند فناورانه را در دانش آموزان تقویت و جهت دهی ذهنی و 

عملی او را هدایت کنیم. 

با هدف ترویج کارآفرینی برگزار می شودکمک به جذب سرمایه برای استارتاپ ها در پارک فناوری تهران
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آیا می دانس��تید که طرح ه��ای تجاری در دو گ��روه جای می گیرند 
ن��ه یک گ��روه؟ اغلب اوقات وقتی به یک طرح تج��اری فکر می کنیم، 
ساختار سنتی به ذهن می رسد. چنین قالبی از حجم انبوهی از اسناد 
و مدارک حدود 3۰ تا ۴۰ صفحه ای تش��کیل شده که طی سه تا پنج 
سال نوشته شده و تمام جزییاتی که برای موفقیت کسب وکار ضروری 
اس��ت در آن ثبت شده اس��ت.  برخالف آن، طرح نوین کسب وکار به 
زمان و جزییات کمتری برای سرهم کردن نیاز دارد، اما باید قادر باشد 

آینده کسب و کار را به وضوح منتقل کند. 
برای ش��روع یک کسب وکار نوپا بهتر اس��ت از کدام طرح استفاده 
کنی��د؟ اگر گمان می کنید یکی از طرح ها ب��ر دیگری ارجحیت دارد، 

ادامه این مطلب را بخوانید. 
طرح سنتی کسب وکار

طرح س��نتی طوالنی تر و جزیی تر از طرح نوین اس��ت؛ در واقع یک 
نقش��ه کلی اس��ت که تصوری اجمالی از آینده کس��ب و کارتان را به 

نمایش می گذارد. 
در تمامی طرح های سنتی موارد زیر پوشش داده می شوند: 

چکیده مدیریتی یا اجرایی: در این بخش که بیشتر از دو صفحه 
نیس��ت، باید توضیح دهید شما که هس��تید، کسب و کارتان چیست، 
شرکت شما چه کار می کند و در کدام صنعت قرار می گیرد، اگر هنوز 
ش��روع به کار نکرده اید از چه زمانی قرار است کسب وکارتان را شروع 
کنید، و چرا مش��تریان باید تقاضای کاال یا خدمات ارائه ش��ده شما را 

داشته باشند. 
توصیف کسـب وکار، مفاهیم و اسـتراتژی: این بخش ش��امل 
اطالعات بیش��تری درمورد محصوالت و/یا خدمات ش��ما می ش��ود، از 
جمله اینکه محصوالت ش��ما به چه کار می آین��د، علت منحصربه فرد 
بودن و متمایز بودن آنها چیست، ایده اولیه کسب و کارتان از کجا آمده 
است، در کدام مرحله از توسعه قرار دارید، اهداف کلی و استراتژی های 
مورد نظرتان برای کسب وکار چیست و زمان بندی پیش بینی شده شما 

به چه ترتیب است. 
ارزیابی صنعت: چه کسانی رقیب شما هستند؟ در این قسمت باید 
به تحلیل رقبای تجاری خود بپردازید و به محصوالت ارائه ش��ده آنها، 
پیشینه شرکت و این دلیل که چرا مشتریان خدمات شما را بر خدمات 

رقبای تان ترجیح دهند اشاره می شود. 
ارزیابـی بازار: حال که رقبایتان را ش��ناختید، باید بدانید مخاطب 
نهایی تان کیس��ت؟ این بخش ب��ه معرفی بازار مقص��د و نیازهای آن 
می پردازد و توضیح می دهد که چطور کسب وکار شما قادر به جذب و 

نگهداری این مخاطبان خواهد بود. 
مدیریت و سـازماندهی: اگر مدیران و کارمندان تان را اس��تخدام 
کرده اید، در این بخش می توانید زندگینامه، پیش��ینه، و وظایف اصلی 

هر کدام را شرح دهید. 
پیش بینی های مالی: این قس��مت مختص��ری از جریان نقدینگی 
در کس��ب وکار ش��ما را در اختیار خواننده می گذارد. این بخش شامل 
جدول های فراوانی می ش��ود که مواردی بس��یاری را نشان می دهد از 
جمله: س��ود و ضرر پیش بینی شده، صورت حس��اب درآمد 1۲ماهه، 

بودجه بندی هزینه ها، پیش بینی فروش، و یک تحلیل س��ربه س��ر به 
همراه سرمایه الزم جهت سرمایه گذاری اولیه. 

درخواسـت تأمیـن مالی: اگر ب��ه دنبال جذب س��رمایه از جانب 
س��رمایه گذاران هس��تید، این بخش میزان پول م��ورد نیاز، چگونگی 
صرف این پول و اینکه سرمایه صرف چه اموری خواهد شد به اختصار 

عنوان می شود. 
ضمیمـه: ضمیمه بای��د دربرگیرن��ده مطالعات صنعت، اساس��نامه 
ش��رکت، مدارک ثب��ت عالمت تج��اری و توافق نامه ه��ای همکاری و 

بسیاری اسناد و مدارک دیگر  باشد. 
طرح نوین کسب و کار

اگر نیاز دارید که به س��رعت یک طرح کس��ب و کار بنویس��ید یا اگر 
شرح کس��ب و کارتان ساده و سرراست اس��ت، می توانید از طرح نوین 
کس��ب وکار اس��تفاده کنی��د. این طرح س��اده تر از یک نقش��ه کلی و 
پیچیده ت��ر از خالصه عجوالنه اس��ت و معموالً بیش��تر از یک صفحه 

نیست! 
هرقدر که س��اختار شما مختصر و مفیر باشد باز هم یک طرح نوین 

کسب وکار باید موارد زیر را دربربگیرد: 
 گزاره ارزش: ارزشی که کسب وکار شما برای بازار به دنبال خواهد 

داشت در یک عبارت واضح خالصه می شود. 
بیش��تری  اطالع��ات  فعالیت هـا، منابـع و شـرکای کلیـدی: 
درمورد ش��رکایی که در کنار کس��ب وکار ش��ما فعالیت خواهند کرد، 
اس��تراتژی هایی برای کس��ب ارزش رقابتی و مناب��ع گوناگونی که در 
خلق ارزش برای مخاطب نهایی ش��ما به کار گرفته شده است همچون 

مالکیت معنوی یا سرمایه. 
بخش مش��تریان )خط تجاری(، ش��بکه ها و ارتباطات: مخاطب شما 
کیس��ت؟ کج��ا می توانید به مخاطبان تان دس��ت پی��دا کنید؟ چطور 
می توانید یک ارتباط پایدار با ایش��ان برقرار کنید؟ برای خودتان بازار 
مقصد، ش��یوه های ارتباطی با مشتریان و اس��تراتژی هایی برای ایجاد 

تجربه مشتری تعریف کنید. 
جریان درآمد: جریان هایی را فهرس��ت بندی کنید و ش��رح دهید 
که کس��ب وکارتان با کمک آن درآمدزایی می کند. به اختصار بخش��ی 
که اس��تراتژی های مربوط به س��اختار هزینه را تعریف می کند نیز به 

طرح تان اضافه کنید. 
کسب و کار شما به کدام طرح نیاز دارد؟ 

نکته مثبت در نوشتن طرح کسب وکار چیست؟ امکان ویرایش طرح 
وج��ود دارد. اگ��ر از قالب طرح خود راضی نیس��تید یا نی��از به ایجاد 
تغییرات��ی در آن دارید، ه��ر زمان که تمایل داش��تید می توانید طرح 
را بازبین��ی کنید. همچنین امکان جابه جای��ی قالب ها نیز وجود دارد، 
برای مثال شما با یک طرح نوین شروع به کار می کنید و بعد از مدتی 

می خواهید قالب سنتی را به کار بگیرید یا بالعکس. 
ف��ارغ از قالب طرح تان، مس��ئله مهم این اس��ت ک��ه از همان ابتدا 
طراحی کس��ب و کارتان جدی و فش��رده باشد. طرح کس��ب وکار تیم 
ش��ما را به س��مت چشم انداز مشترک ش��رکت پیش می برد و با دقت 
امکان سنجی کسب وکارتان را ارزیابی می کند. داشتن چنین طرحی به 
موفقیت کس��ب و کار کمک می کند و ش��ما را به عنوان مدیرعاملی با 

اعتماد به نفس معرفی می کند. 

ایالن ماسک که این روزها سرگرم مدیریت پروژه های مختلف روی زمین و فضاست، اخیرا نامه ای به کارمندان 
شرکت تسال ارسال کرده و نکاتی را درباره مدل 3 و برنامه های مرتبط با آن مطرح کرده است.  همانطور که پیشتر نیز 

به اطالع تان رسانده ایم، از زمانی  که مدل 3 وارد فاز تولید شده، مشکالت متعددی بر سر راه آن قرار گرفته و تسال 
نتوانسته تیراژ تولید را طبق پیش بینی های انجام شده پیش ببرد.  به گزارش دیجیاتو، در نامه ارسالی مدیرعامل تسال به 
کارمندان، این مسئله مورد توجه قرار گرفته و آقای ماسک ضمن اشاره به 24 ساعته شدن خطوط تولید، از کارکنان خود 
خواسته که با تالش بیشتر بازده و کارایی شان را افزایش دهند.  برای ترغیب کارمندان، آقای ماسک از تجارب شخصی 

خود نیز نوشته و آنها را به استفاده از این تجارب فراخوانده است. برای مثال وی گفته:  به محض اینکه معلوم شد یک 
جلسه یا تماس تلفنی سودی برای شما ندارد، فورا از آن انصراف دهید. این کار به هیچ وجه گستاخانه محسوب نمی شود، 

گستاخانه این است که فردی را نگه داری و وقتش را تلف کنی.  
در قسمت دیگری آقای ماسک آورده:  به طور کلی همیشه باید از عقل سلیم به عنوان راهنما استفاده کرد. اگر 

پیروی از قانون یک کمپانی در شرایطی خاص به وضوح مسخره انگاشته شود، طوری که در صورت انجام آن فرد سوژه 
کاریکاتورها خواهد شد، این قانون باید تغییر پیدا کند.  با این یادداشت مدیرعامل تسال کارمندان خود را به استفاده 

از عقل سلیم تشویق می کند. در واقع او از آنها می خواهد که برای انجام صحیح امور و کارها، نیازی نیست که از 
سلسله مراتب و مافوق ها احساس نگرانی کرده و از پیشنهادات سازنده اجتناب کنند. 

به گفته ایالن ماسک، تسال باید تا آخر ماه ژوئن بتواند هر هفته 6 هزار دستگاه مدل 3 تولید کند. این رقم پیش از این 
5 هزار دستگاه تعیین شده بود، اما ظاهرا آقای ماسک می خواهد با افزایش ظرفیت تولید، به استقبال دیگر مشکالت 

احتمالی در زنجیره تأمین و ساخت قطعات برود.   به منظور دستیابی به این هدف، قرار است تسال هر هفته حدود 400 نفر 
را در کارخانه های خود در فریمانت و گیگافکتوری نوادا به استخدام خود در آورد. 

پیش از این تسال تولید هر هفته 2.500 دستگاه مدل 3 را تا آخر سه ماهه اول سال 2018 هدف گذاری کرده بود 
که البته در دستیابی به آن ناموفق بود.  در پایان بد نیست به این نکته نیز اشاره کنیم که ایالن ماسک برای افزایش 

بهره وری و کارایی، در دفتر کار خود روی یک مبل نه چندان راحت به استراحت می پردازد تا احیانا مدت زمان حضورش 
روی این مبل زیاد طول نکشد!  با انتشار این قضیه، برخی از طرفداران او دست به کار شده اند تا با جمع آوری پول، بودجه 

کافی برای خرید یک مبل راحت تر را برای پیشرو ترین مدیر دنیای تکنولوژی فراهم آورند. 
 

 »طرح کسب وکار« سنتی بهتر است
یا طرح کم حجم استارتاپی؟ 

ایالن ماسک کارمندان تسال را به بهره وری 
بیشتر و استفاده از عقل سلیم دعوت کرد

یادداشت

 POS و MPOS در همه دس��تگاه های NFC تمرکز بر فراهم   کردن بس��تر
جزو برنامه های اصلی ایران کیش در س��ال 97 اس��ت.  به گزارش ایس��نا، پیمان 
طبری، معاون فناوری اطالعات ایران کیش با بیان این مطلب افزود: بنا داریم امکان 
فروش تاپ آپ روی دس��تگاه های پوز ایران کیش را عملیاتی کنیم تا مش��تریان، 
ب��ه صورت تاپ آپ ووچر یا ش��ارژ برای موبایل های ش��ان خری��داری کنند.  وی 
 همچنین به توجه ویژه ایران کیش به استارتاپ ها در سال 97 اشاره کرد و گفت:
تولید APIها از امکاناتی اس��ت که برای استارتاپ ها فراهم می کنیم، MPG و 
MPOS ایران کیش به صورت API  درخواهد آمد تا استارتاپ ها از آن استفاده 
کنند و خودش��ان به صورت مستقل اپلیکیشن بنویس��ند و از طریق این امکان 

همکاری ایران کیش و استارتاپ ها بیش از گذشته شود. 

همکاری متفاوت با استارتاپ ها و تمرکز 
ایران کیش بر NFC در سال 97

مترجم: سعیده کریمی

دوشنبه
3 اردیبهشت 1397

شماره 1047
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مش��اور وزیر کار بیان داش��ت: با اصالح بیش از ۴۵۰مجوز توس��ط 
وزارت اقتص��اد و دارای��ی، وضعیت فضای کس��ب و کار کش��ور رو به 

بهبودی است. 
عالء الدین اِزوجی، مش��اور وزی��ر کار در 
گفت وگو با برنامه پرسمان رادیو گفت وگو با 
موضوع موانع و چالش های پیش روی تولید 
در پاس��خ به این س��وال که از سال 139۲ 
تاکنون تا چه اندازه مقررات فضای کسب و 
کار کش��ور تسهیل شده است؟ تصریح کرد: 
الزم به ذکر اس��ت که همواره 1۰ شاخصه 
به عنوان ش��اخص های فضای کس��ب و کار 
در نظر گرفته می ش��ود که مبنای مقایس��ه 

بین المللی نیز قرار گرفته است. 
وی اضافه کرد: واقعیت این است که چنین 
ش��اخصه هایی با توجه به ساختار حقوقی هر 
یک از کش��ورها، قوای س��ه گانه آنها را تحت 

تأثیر قرار می دهد. 
سرپرست دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال کشور اذعان کرد: بخش 
دیگری که در کنار قوای سه گانه حائز اهمیت است، وجود بخش خصوصی 

)نظیر اتاق تعاون و بازرگانی( است، اما آنچه خوشایند به نظر می رسد روند 
رو به بهبود فضای کسب و کار حین رصد شاخصه های آن است. 

وی خاطر نش��ان کرد: اتفاقی که طی چند س��ال اخیر شاهد وقوع آن 
بوده ایم موضوع مجوزهاست و ناگفته نماند 
ک��ه بخش عمده ای از ای��ن مجوزها )که در 
س��طح دس��تگاه های دولتی ارائ��ه خدمت 
می کردن��د( توس��ط وزارت ام��ور اقتصاد و 

دارایی مورد شناسایی قرار گرفته است. 
اِزوجی بیان داشت: بیش از ۴۰۰ الی ۴۵۰ 
ع��دد از این مجوزها حذف ی��ا روانه اصالح 
شده اند که چنین عملیاتی گامی مثبت در 
جهت بهبود فضای کسب و کار کشور است. 
مش��اور وزیر کار در ادام��ه اظهارات خود 
ضمن اش��اره به وجود فع��االن اقتصادی در 
فضای کار کشور تصریح کرد: مورد دیگری 
که در این موضوع ش��ایان ذکر است شرایط 
بیرونی و محیطی حاکم بر بنگاه هاست، چراکه بخش عمده ای از شرایطی 
که امروزه برای بنگاه های اقتصادی به وجود آمده عمدتا همگی ناش��ی از 

عوامل محیطی است. 

س��یناپرس: اولین نشس��ت هم اندیش��ی انجمن رمز ایران در س��ال 
1397 با موضوع »رمزارزها، امنیت و آینده کس��ب و کار«، چهارشنبه 
پنجم اردیبهش��ت در محل س��ازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 

برگزار می شود. 
پدی��ده رمزارزه��ا مبتن��ی ب��ر فن��اوری 
»زنجی��ره قالب ها« ب��ا کاربردهای متنوعی 
بانک��داری، پرداخت ه��ای بین المللی و  در 
تج��ارت الکترونیک��ی همراه اس��ت که در 
س��ال های اخیر به عنوان یک پدیده جدید 
و ب��ا رویکرده��ای متف��اوت م��ورد توج��ه 
متخصصان و مس��ئوالن دولتی قرار گرفته 
است. قابلیت های چش��مگیر این پدیده در 
ایجاد تحوالت اقتصادی، باعث ش��ده است 
بس��یاری از کش��ورها، با ه��دف همراهی و 
همگام��ی با تحوالت آت��ی اقتصاد جهانی و 
بهره گی��ری حداکثری از مزایای متعدد این 

پدیده، با ایجاد کارگروه های ویژه و براساس نظرات خبرگان این حوزه، 
زیرس��اخت های قانونی و فنی م��ورد نیاز را برای کاربردهای مورد نظر 

آماده و مهیا سازند. 

در ای��ن راس��تا، انجم��ن رمز ای��ران در بیانیه پایان��ی چهاردهمین 
کنفرانس بین المللی خود که ش��هریورماه س��ال گذش��ته در دانشگاه 
شیراز برگزار شد به این موضوع توجه خاص نمود و اعالم کرد که باید 
»ب��ه ابعاد مختلف علم��ی، فنی و حقوقی 
نوین  رمزن��گاری  روش های  به کارگی��ری 
توجه شود« و اینکه الزم است »در جهت 
بررس��ی و تصویب راهکاره��ای حقوقی و 
فناورانه الزم برای مواجهه هوش��مندانه با 
کاربردهای رو به گس��ترش آن مانند رواج 
استفاده از رمزارزها در کشور« اقدام شود. 
اینک ب��ا توجه به اهمی��ت موضوع و با 
هدف رسیدن به جمع بندی مناسب برای 
ارائه ب��ه نهاده��ا و مراجع مس��ئول، این 
انجم��ن در نظ��ر دارد به منظور بررس��ی 
مس��ائل فناورانه و تبعات مالی و اقتصادی 
ارزرمزها، اولین نشس��ت هم اندیشی خود 
در س��ال 1397 را با موضوع »رمزارزها، امنیت و آینده کس��ب و کار« 
در تاریخ پنجم اردیبهش��ت ماه س��ال جاری در محل س��ازمان جهاد 

دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف برگزار کند. 

مشاور وزیر کار خبر داد 

اصالح بیش از 450 مجوز کسب و کار در کشور
در سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار می شود 

برگزاری نشست هم اندیشی رمزارزها، امنیت و آینده کسب و کار

بافت های ناکارآمد شهری پهنه هایی از شهر هستند که در مقایسه با سایر 
پهنه های ش��هر از جریان توس��عه عقب افتاده و از چرخة تکاملی حیات جدا 
گشته و به کانون مشکالت و نارسایی ها درآمده اند. این بافت ها درصد باالیی از 
جمعیت شهری را در خود جای داده و در عین حال از ظرفیت ها و قابلیت های 
نهفته بس��یاری برای توس��عه های آتی درون ش��هری برخوردار هس��تند. اما 
پرداختن به بافت های ناکارآمد شهرها و برنامه ریزی برای آنها، جدا از پرداختن 
ب��ه واقعیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نبوده و مس��تلزم برنامه ریزی 
دقیق، جامع و واقع گرایانه است. درسال های اخیر بازآفرینی شهری به عنوان 
رویکرد جدید برای بهس��ازی و نوسازی این بافت ها مطرح شده است. در این 
راستا رویکرد »بازآفرینی شهری«گامی فراتر از مقاصد، آرزوها و دستاوردهای 
»نوسازی شهری«،  »توس��عه شهری« و »بهسازی شهری« است و با درنظر 
گرفتن همه ابع��اد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیس��ت محیطی به بافت، 

نگاهی جامع و یکپارچه و پایدار دارد. 
تقریباً 1۸درصد مس��احت ش��هرهای کش��ور را بافت های فرسوده شهری 
تش��کیل می دهند که ۵۵ هزار و 1۰۴ هکتار آن را بافت های ناکارآمد میانی، 
۲۴ هزار و 1۴1 هکتار آن را بافت های تاریخی و 61 هزار و 6۵7 هکتار آن را 

سکونتگاه های غیررسمی تشکیل می دهند. 
راهبردها و نظریات مختلفی برای حل مشکالت ناشی از پدیده افت شهری 
و ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی آن ارائه شده است که 

در رهیافت بازآفرینی شهری خالصه می شود. 
بازآفرینی شهری سیاستی جامع و یکپارچه برای حل مشکالت شهر ها است 
به نحوی که منجر به ارتقای ش��اخص های زیس��ت پذیری و کیفیت زندگی 
شهروندان می شود. از س��وی دیگر اجرای این طرح که دربرگیرنده شبکه  ای 
از اقدامات و برنامه  های مختلف و در مس��یر اهداف توس��عه پایدار محس��وب 
می شود، رویکردی همه جانبه، مشارکتی، فرآیند مبنا، راهبردی، اجتماع محور 
و برنامه های بازآفرینی اس��ت که در تمامی سطوح، مشارکت حداکثری را به 
همراه دارد.  تغییر در عملکرد اقتصادی شهرها و افزایش جهانی شدن بازارها 
باعث تنزل و تحلیل رفتن اقتصادی شهرها شده است. نقش شهر در اقتصاد 
نوین و پیشرفته شامل میزان نیاز شهرها به تطبیق با فرآیند های تغییرشهری 
قابل توجه اس��ت. توسعه سیاست های شهری در س��ه دهه گذشته در قالب 
فرآیند پاس��خگویی به تغییرات مس��تمر اقتصاد مدرن و نمود های فضایی و 
کالبدی آن بوده اس��ت.  بازآفرینی ش��هری به مفهوم احیاء، تجدید حیات و 
نوزایی شهری و به عبارتی دوباره زنده شدن شهر است. در واقع پارادایم جدید 
بازآفرینی شهری در بسیاری از شهرها، به دلیل تغییرات در عملکرد اقتصادی 
آنها و افزایش جهانی شدن بازارها دچار افت و تنزل اقتصادی شده اند به عنوان 

یک پیش شرط اقتصادی ضروری است. 
بازآفرینی ش��هری رویکردی اس��ت ک��ه درصدد احیا و معاصرس��ازی این 
محالت س��نتی گام برمی دارد و تالش تزری��ق روحی دوباره در این مناطق و 
فراهم آوردن شرایطی برای حضور و مشارکت همگان در فرآیند آن، از اهداف 
ارزش��مند این رویکرد است. محرک های توسعه بازآفرینی شهری مولدهایی 
هس��تند در جهت بازگرداندن رونق و توس��عه به مناطق مورد نظر پروژه های 
بازآفرینی شهری تا چرخه فعالیت زنده و پویا را در این مناطق به راه اندازد. در 
همین راستا چگونگی تأثیر رویکرد محرک توسعه در فرآیند بازآفرینی شهری 

در محالت سنتی ضروری است. )رویکرد نو در بازآفرینی اقتصادی شهری(. 
مهم ترین عامل فرسودگی بافت های شهری، افت اقتصادی است. این باعث 
می شود بخش هایی از شهر از چرخه حیات شهری خارج شوند و رو به ُمردگی 

بگذارند )افت شهری، عرضه و تقاضای شهری(. اگر استراتژی بازآفرینی شهری 
به بهبود زیرساخت های شهری، ارتقای بهره وری زمین شهری، کاهش هزینه 
اصالح و تجمیع اراضی شهری، ارتقای مهارت نیروی کار محلی، بهبود وضعیت 
اشتغال، ارتقای توان مشارکت، رقابت و میزان بهره برداری از فناوری، اطالعات 
و ارتباطات منجر شود، بازآفرینی اقتصادی، جزء مهم و حیاتی آن است. منابع 
مالی و سرمایه گذاری جدید برای ارتقای فرصت های توسعه درونی شهر مورد 

نیاز است و این آغاز رویکرد اقتصادی به باز آفرینی شهری است. 
با این مفهوم اقتصادی در سمت تقاضا، اگر شهری بتواند تمامی منابع داخلی 
و بودجه های خود را در جهت ارتقای کمی و کیفی محیط زندگی س��اکنان 
و بهره برداران هزینه کند و آمادگی و ظرفیت پذیرش منابعی خارج از ش��هر 
و حتی کش��ور را داشته باشد، آن شهر زنده است؛ یعنی هنوز سرمایه گذاری 
در آن از توجیه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی الزم برخوردار 
است و آن شهر، در حال تعالی و ارتقای اهداف خود بوده و خط مشی تقویت 
و نگهداری خود را یافته است. به عنوان مثال، راه اندازی فعالیت های اقتصادی 
جدید، توسعه بازارهای گردش��گری، ایجاد مکان های مناسب برای برگزاری 
گردهمایی محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی در شهر، باعث زنده ماندن شهر 
خواهد بود. در طرف عرضه نیز شهری زنده خواهد ماند که سرمایه گذاری الزم 
را برای توسعه زیرساخت ها در سطح شهر و توسعه راه های ارتباطی به آن شهر 

و توانمندسازی ساکنان خود انجام داده باشد. 
به صورت کلی می توان بیان کرد، شهری به لحاظ اقتصادی زنده و پویاست 
که در شرایط سیستمی، فرآیند های عرضه و تقاضا در آن به خوبی کار کنند 
و بتوانند به تغییرات مستمر اقتصاد مدرن پاسخگویی کنند. یک موجود زنده، 
م��دام به س��مت تعالی حرکت می کند و عدم تغییر ی��ا ثابت ماندن به منزله 
ش��روع افول و مردگی آن اس��ت. ویژگی دیگر یک شهر زنده، توانایی شرکت 
در رقاب��ت اقتصادی محل��ی، منطقه محلی، منطقه ای و ملی اس��ت، درواقع 
توانایی رقابت، منعکس کننده کیفیت زیرساخت ها، مهارت های نیروی کار و 
مزیت های محلی است. رقابت پذیری مستلزم بهسازی، نوسازی کالبد شهری 
و توانمند سازی دائمی افراد است. به عبارت عام تر، شهری زنده خواهد بود که 
فرآیند بهسازی و نوسازی و توانمند سازی و به عبارت عام تر »بازآفرینی« در آن 
متوقف نشده باشد.  بازآفرینی اقتصادی فرآیندی محوری در بازآفرینی شهری 
است. بازآفرینی شهری به دنبال جذب و انگیزش سرمایه گذاری، اشتغال زایی 
و ایجاد فرصت های ش��غلی و بهبود محیط زیست در شهرها است، بازآفرینی 
اقتص��ادی صرفاً تغییر کاربری اراضی ش��هری به کاربری های تجاری، اقامتی 
و صنعتی و اقتصادی تر نیس��ت، بلکه باید عالوه  بر اینها تأکید بیش��تری به 
پاسخگویی نیازهای جوامع محلی و وارد شونده به شهر  باشد و در پروژه ها باید 
امکانات تفریح و فراغت در نظر گرفته ش��ود و تس��هیالت الزم را برای جذب 
بازدید در شبانه روز فراهم کند و به عبارت دیگر، باید نیازهای جوامع محلی 
و غیرمحلی برای بهره گیری از ظرفیت اقتصادی آنها را تأمین کند. بازآفرینی 
اقتصادی موفق یک ش��هر دارای دو بُعد اس��ت: از یک طرف ش��هر عالوه بر 
درآمدهای داخلی باید توانایی جذب بودجه های خارجی را )سرمایه گذاری و 

ورود ثروت( داشته باشد. 
رویک��رد بازآفرینی اقتصادی و ارتقای جایگاه ش��هرها در حیات اقتصادی 
کشور که می تواند منجر به بازآفرینی و توسعه درونی شهرها شود، به طوری که 
مزیت ها و صرفه های اقتصادی مرتبط را فراهم  کند: ارتقای بهره وری از زمین 
و کمک به تخصیص بهینه منابع ملی، کاهش اراضی بایر و رها شده در درون 
شهرها، کاهش هزینه های اسکان جمعیت و انواع هزینه های شهری، کاهش 
مصرف انرژی و آلودگی ناشی از آن، کاهش هزینه های تأمین زیرساخت های 
مورد نیاز شهری، رونق بخشیدن به صنعت گردشگری، ایجاد اشتغال مستقیم 

و غیرمستقیم. 

باز آفرینی و توسعه اقتصادی شهر 

یادداشـت

معاون وزیر علوم گفت فرصت های کارآفرینی در دانشگاه ها برای دانشجویان 
و فارغ التحصیالن ایجاد می شود. 

ب��ه گ��زارش مهر، مجتب��ی صدیقی ظهر ش��نبه در مراس��م معارفه رئیس 
دانش��گاه شهرکرد با اشاره به اینکه فرصت های کارآفرینی در دانشگاه ها برای 
فارغ التحصیالن ایجاد می ش��ود، اظهار داش��ت: ترویج فرهنگ کارآفرینی در 
دانش��گاه ها از مهم ترین اهداف وزارت علوم است.  وی تأکید کرد: بهره گیری 
از ظرفیت های کارآفرینی نقش مهمی در اش��تغال فارغ التحصیالن دانشگاه ها 
دارد.  معاون وزیر علوم تأکید کرد: افزایش کیفیت آموزش عالی در دانشگاه ها 

از مهم ترین اهداف وزارتخانه علوم است. 

معاون وزیر علوم: 

فرصت های کارآفرینی در دانشگاه ها 
ایجاد می شود

فرضعلی ساالری سردری
کنشگر برنامه ریزی و توسعه منطقه ای
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اگر، ش��ما یک برن��د ب��زرگ دارید یا 
محصوالت و خدمات��ی پویا که به جهان 

عرضه می کنید...
مرحله بعدی برای شما چیست؟ ........

مطمئنا، توسعه برند. 
اما انجام ای��ن کار، کار راحتی نخواهد 

بود. 
توس��عه برن��د به ی��ک طبقه ی��ا گروه 
جدی��د از محصول، طب��ق تحقیقات در 
۸۴ – ۸3 درصد موارد شکس��ت خورده 
است. بنابراین اگرچه توسعه برند در یک 
category جدی��د آس��ان جلوه می کند 
حت��ی در م��ورد طبقه هایی که بس��یار 
س��ودآور به نظر می رسد، واقعیت چنین 
نیس��ت و ش��ما حتما باید استراتژی های 

توسعه برند خود را مشخص کنید. 
بس��یاری از صنعت   ها که به سرعت در 
ح��ال تغییر هس��تند )مانند بهداش��ت و 
درمان(، در حال حاضر برای اقدامات آتی 
خود توسعه برند را در نظر دارند. داشتن 
یک کسب وکار محفوظ و مهر و موم شده 
باعث می ش��ود اقدامات بدون سر و صدا 

انجام شود. 
تیم استراتژی باید فاکتورهای متنوعی 
را ب��رای راه اندازی و اجرای توس��عه برند 
در نظ��ر بگیرد که ش��امل آمادگی بازار، 
پتانس��یل شکس��ت محصوالت به وسیله 
خودش��ان یا رقابت با محصوالت موجود 
و س��طح تعامل و مش��غولیت مشتری با 
خانواده برند می ش��ود. این موارد مسائل 
ضروری است که نیازمند تجزیه و تحلیل 
گس��ترده داده ها اس��ت. »انجام بررسی« 
ضروری اس��ت. حتی اگر بررسی داده ها 
انجام ش��ده باش��د، آیا این برند در ذهن 
مصرف   کنندگان با معنی اس��ت یا آن را 
نادیده خواهند گرف��ت؟ در برخی موارد 
بعضی از برندها نسبت به محصول جدید 
نامربوط می نمایند، در این موارد مصرف 
کنندگان نیز این نامربوطی را درمی یابند 
و به همین دلیل رغبت خود را نسبت به 

آن برند از دست می دهند. 
همچنین، اضافه کردن ارزش افزوده به 
بازاره��دف فعلی و افزایش وفاداری را نیز 

در نظر داشته باشید. 
اکث��ر مواق��ع، گس��ترش برن��د برای 
مخاطبان��ی کامال جدید ش��کل می گیرد 
)مخاطبان��ی جوان  ت��ر یا کام��ال متفاوت 
از نظ��ر اخالق��ی(. ب��ه ج��ای آن، تعداد 
محص��والت ی��ا خدمات جدی��دی را که 
ب��رای مصرف کنن��دگان فعلی  تان ارزش 
اف��زوده دارد در نظر بگیری��د. مخاطبان 
مورد هدف خ��ود را حفظ کنید و همراه 
ب��ا محصول اصلی، محص��والت مرتبط و 
جدی��دی را به آنها بفروش��ید و همزمان 
هزینه   های بازاریابی خود را کاهش دهید. 
وقتی اس��تراتژی بررس��ی شد، ایجاد و 
اجرای یک کمپین برای گس��ترش برند 
برعه��ده بازاریابان خواهد ب��ود. در ادامه 
چن��د نکته برای ش��روع کار را بررس��ی 

خواهیم کرد. 
با مشتریان ارتباط برقرار کنید

یک برن��د موفق با مخاطب��ان کلیدی 
خود ارتباط برقرار می کند. برای فهمیدن 
این ارتباطات ی��ا ارزش برند که در حال 
حاضر برند ش��ما را به یک نهاد و ماهیت 
م��ورد اعتماد در ذهن مش��تریان تبدیل 

کرده است، وقت بگذارید. 
در واقع اگر محصوالت ش��ما با ویژگی 
خاصی ش��ناخته می ش��وند، خط جدید 
محصوالت ت��ان نی��ز باید ای��ن ویژگی را 
دارا باش��ند. ب��رای مثال اگ��ر خط تولید 
لباس شما به عنوان محصولی که از مواد 
ارگانیک تولید می ش��ود، ش��ناخته شده 
است، خط جدید محصوالت شما در مواد 
غذایی نیز به ارزشی مشابه آن نیاز دارد. 
گمراه ش��دن از ارزش های اصلی خود 
در راس��تای توس��عه برند، به هر دو برند 
جدید و برند مادر )اصلی( آسیب خواهد 
زد، بنابراین بررس��ی و تحلیل ارزش های 
برن��د را به عملکردی حیاتی در ش��رکت 

تبدیل کنید. 
ب��ا در نظر گرفتن داس��تان برند خود، 
ببینی��د آیا گس��ترش برند ب��رای فصل 
بعدی این داس��تان )یعنی توسعه برند(، 

قانع   کننده است یا نه؟ 
برند فعلی خود را تخریب نکنید

حت��ی اگ��ر هم اکن��ون به ای��ن نتیجه 
رس��یده اید که توس��عه برند قرار نیست 
آس��یب قابل مالحظه ای ب��ه فروش برند 
اصلی  تان بزند، اشتباه می کنید. گسترش 
برند، حتی اگر ضعیف اجرا شده باشد باز 
هم می تواند به برند اصلی  تان صدمه بزند. 
مس��ائل ب��زرگ مانند تعه��د تحویل، 
خدمات مش��تریان، کیفیت محصول و... 
را چک کنید. همچنی��ن به فاکتورهای 
ظریفی مانند ص��دا و تن برند هم توجه 
کنی��د. اگر برند اصلی  تان یک مؤسس��ه 
مال��ی اس��ت که ب��رای س��رمایه گذاری 
محافظه   کاران��ه اش ش��ناخته می ش��ود، 
خیل��ی بی پروا در مورد توس��عه برندتان 
عمل نکنید، حتی اگر آن را برای جوانان 
در نظ��ر گرفته اید. اول آنکه این خدمت 
جدید برای مش��تریان فعلی ش��ما غیر 
قابل قبول اس��ت و دوم آنکه گیج کننده 

است. 
به معماری برند توجه کنید

اگ��ر تصمی��م داری��د که از اس��م برند 
اصلی  تان به عنوان بخشی از توسعه برند 
خود استفاده کنید، از معماری برند غافل 
نشوید. استفاده از نام برند اصلی در کنار 
نام محص��ول جدید به عن��وان یک برند 
مادر )Parent brand( )مانند بستنی 
میرکس میهن( یا، به صورت امضای برند 
)بس��تنی   )Brand endorsement(
میرکس تولید ش��ده توسط میهن( را در 

نظر بگیرید. 
اس��تفاده از ن��ام برن��د اصل��ی در نام 
محصول جدید در هنگام گس��ترش برند 
به عن��وان اعتباری برای برن��د جدید، از 
برند اصلی ش��ما می کاهد، اما برای شما 

امکان مانور بیشتری در مورد توسعه برند 
فراهم می کند. 

همچنی��ن، قبل از اینکه برای محصول 
جدید در حین گس��ترش برند خود واژه  
مناس��ب پی��دا کنید به خوب��ی در مورد 
آن فک��ر کنید، از عبارات��ی مانند »تحت 
لیس��انس« ی��ا »تولید ش��ده توس��ط« 
اس��تفاده کنید. اگر شما شرکتی هستید 
ک��ه در زمین��ه توربی��ن فعالی��ت دارید 
عبارت »تحت لیسانس یا تحت حمایت« 
مناس��ب اس��ت و اگ��ر خط تولید ش��ما 
حقیقت��ا از نیروی کار اس��تفاده می کند 
»تولید شده توس��ط...« عبارت مناسبی 

خواهد بود. 
ب��ه  م��وارد،  ای��ن  تم��ام  از  مهم ت��ر 
مش��تریان تان گوش کنید. اگر آنها برای 
محص��ول یا خدمت جدید ک��ه از طریق 
توس��عه برند قاب��ل اجرا اس��ت، تقاضای 
مصرانه داش��ته باش��ند، خواهید فهمید 
که چه چیزی آنه��ا را به وجد می آورد و 
به پیام ش��ما وصل می کند. اگر گسترش 
برن��د از تفک��رات عوامل اجرایی نش��ات 
گرفته باش��د به چالش کشیدن مسئول 

آن، می تواند ایده   خوبی باشد. 
م��ورد عالی��ق  را در  کمپی��ن خ��ود 
مخاطبان تان و اصال��ت برندتان آزمون و 

باز آزمون کنید. 
اطمین��ان حاص��ل کنید ک��ه مدیران 
تصمیم گی��ر در مورد تخصی��ص بودجه، 
متوجه شوند که توسعه برند اساسا ایجاد 
یک برند جدید اس��ت و این بدان معنی 
اس��ت که ب��رای بازاریاب��ی آن به بودجه 

کافی نیاز است. 
بازاریابی و  س��عی کنید فعالیت ه��ای 
برندینگ محصول ناش��ی از توسعه برند 
جدیدتان ب��ه اندازه فعالیت های بازاریابی 
و برندس��ازی برند اصلی تان باشد، در این 
صورت ش��ما موفق  ترین توس��عه برند را 

تجربه خواهید کرد. 
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فقط اگر توسعه برند، به این آسانی بود!   استراتژی های هوشمندانه برای 
جهانی شدن برند

یکی از اصلی ترین چالش های کسب وکارها این است که 
هنگام تالش برای جذب مش��تری در ب��ازار محلی، بتوانند 
محص��والت خود را در س��طح جهانی نیز مط��رح کنند.  با 
پیش��رفت های اخیر تکنولوژی اینترنت، کاربران در سراسر 
دنیا می توانند ایده ه��ا و عالقه مندی های خود را با دیگران 
ب��ه اش��تراک بگذارند. درنتیج��ه دور از انتظار نیس��ت که 
کس��ب وکارها بتوانند از سراس��ر دنیا مشتری جذب کنند. 
اس��تارتاپ های زیادی با ایده های خ��وب وجود دارند که با 
شناخت بیشتر مش��تری های غیر محلی می توانند فرصت 
خوبی در بازار جهانی داش��ته باش��ند. در ادامه این مقاله به 
بررسی بیشتر استراتژی هایی می پردازیم که به حضور برند 

در بازار جهانی کمک می کنند. 
1- بازار مناسب را انتخاب کنید

 بازار بزرگ تر به معنای بازار بهتر نیست. شرکت سوئدی 
King که بازی پرطرفدار Candy Crush را تولید کرده 
 Pet اس��ت، تصمیم گرفت یکی از بازی های شرکت به نام
Rescue Saga را اولی��ن بار در کره جنوبی یعنی یکی از 
بزرگ ترین بازارهای بازی دیجیتال دنیا راه اندازی کند. این 
بازی برخالف استقبال باالیی که در اروپا داشت نتوانست به 
موفقیت چندانی در بازار کره جنوبی دس��ت پیدا کند، زیرا 
فرهنگ نگهداری از حیوانات خانگی در اروپا و کره جنوبی 
بس��یار با یکدیگر تفاوت دارد. به عنوان مث��ال در این بازی 
از حیوانات خانگی غیر مرس��وم مانند خوک استفاده شده 
بود که نسبت به کاربران اروپایی، از محبوبیت کمتری بین 

مصرف کنندگان کره ای برخوردار هستند. 
2- بازارهای غیرمنتظره را مقایسه کنید

تأثیر جهانی س��ازی، یعن��ی گاهی اوق��ات غیرمنتظره ترین 
کش��ورها می توانند در برخی موارد ش��بیه به یکدیگر باش��ند. 
گاهی اوقات کشورهایی که سابقه اقتصادی مشابه دارند تفاهم 
و شباهت های بیش��تری نسبت به کشورهایی دارند که از نظر 
جغرافیای��ی در یک منطقه ق��رار گرفته ان��د، بنابراین نزدیکی 
جغرافیایی دلیل بر تفاهم کش��ورها نیس��ت و وجود کشورها 
در یک منطقه به این معنا نیس��ت که کسب وکارها بتوانند در 
بازار یکدیگر موفق باش��ند. به عنوان مثال مردم برزیل و چین 
عادت های مش��ترکی در خرید محص��والت مربوط به کودکان 
مانند صندلی مخصوص ماش��ین دارن��د و روش های بازاریابی 
این محصوالت در این دو کش��ور تقریبا یکسان است. درنتیجه 
به جای اینکه فرض کنیم کشورهای یک منطقه واکنش یکسانی 
به یک محصول نش��ان خواهند داد بهتر اس��ت به فکر کشف 
بازارهای غیرمنتظره ای باشیم که می توانند رشد کسب وکار را 
تضمین کنند. همه چیز به درک تأثیر جهانی سازی روی عادات 
مصرف کننده و تفاوت آن در سطح محلی و ایجاد یک استراتژی 

متمرکز روی هر دو بازار بستگی دارد. 
3- نظر افراد بومی منطقه را جویا شوید

در کره جنوب��ی مادرها بعد از تولد فرزندش��ان به مدت 
1۰۰ روز از خان��ه خارج نمی ش��وند. در چین پدربزرگ ها و 
مادربزرگ بعد از تولد نوه ش��ان حداقل سه سال با فرزندان 
خ��ود در یک محل زندگی می کنند. در برخی کش��ورهای 
اروپای��ی اگر بچه ها س��رما بخورند پدر و مادرش��ان هنگام 
حم��ام کردن بچه ها س��ر آنها را نخواهند شس��ت. آگاهی 
داش��تن یا نداش��تن از این تفاوت های فرهنگی می تواند به 
قیمت پیروزی یا شکست یک محصول منجر شود، اما این 
نکات خاص و منحصربه فرد هستند. عالوه برآن، این موارد 
آن چنان عادی شده اند که افراد محلی برخی اوقات نیازی به 
تعریف کردن آنها برای مشاوران شرکت نمی بینند. در نتیجه 
بررس��ی فرهنگ یک بازار خارجی توسط کارمندان داخلی 
ش��رکت کافی نیس��ت و نظر افراد بومی منطقه نیز باید در 

مورد محصوالت مورد بررسی قرار بگیرد. 
4- چشم اندازهای بزرگ و کوچک داشته باشید

هی��چ عادت مصرفی با گذش��ت زمان ثاب��ت نمی ماند و 
اتفاق��ات داخلی و خارجی روی رفتار مصرف کنندگان تأثیر 
خواهد گذاش��ت. همچنی��ن بینش های محل��ی ارتباطات 
خاص تری در یک اجتماع گس��ترده به وجود خواهد آورد. 
بهترین کار این است که ارتباط بین چشم اندازهای بزرگ و 
کوچک مشخص شود.  گوگل نتوانست جایگاه مناسبی در 
اینترن��ت چین پیدا کند؛ زیرا نتوانس��ت محصوالت خود را 
متناسب با روشی که چینی ها از اینترنت استفاده می کنند 
تغیی��ر دهد و به عن��وان یک محص��ول غیرکارآمد به مردم 
معرفی ش��د. در عوض رقبای محلی مانن��د بایدو که درک 
بهتری از رفتار مش��تری در اجتماع داشتند و با روش های 
سرگرمی مردم بیشتر آشنا بودند، توانستند جایگاه خود را 
در بازار پیدا کنند.  ش��رکت گوگل اکنون نسخه جدیدی از 
سیستم عامل اندروید و اپلیکیشن های خود مانند یوتیوب 
را ب��ه بازار ارائه داده که مخصوص کاربران تلفن هوش��مند 
در هن��د طراحی ش��ده اس��ت. این نش��ان می دهد گوگل 
چش��م اندازهای ب��زرگ و جهانی خود را با چش��م اندازهای 
کوچک و محلی ترکیب کرده است تا شانس موفقیت خود 

را در بازار باال ببرد. 
5- تفاوت های کوچک فرهنگی را درک کنید

دسترسی به مصرف کنندگان محلی از راه درست و مناسب، 
کلی��د اصلی موفقیت برای برندهایی اس��ت ک��ه قصد دارند 
محصوالت بیش��تری در بازار به فروش برس��انند یا زمانی که 
قص��د دارن��د به موفقیت بزرگ��ی در بازار جدید دس��ت پیدا 
کنند. جش��نواره فولکلور پرینیتی برزی��ل یکی از بزرگ ترین 
رویدادهای س��االنه این کش��ور اس��ت. دو تیم قرمز و آبی در 
جری��ان ای��ن کارناوال با بازگ��و کردن داس��تان های قومی و 
رقص و آواز خواندن با یکدیگر رقابت می کنند. این فس��تیوال 
به اندازه ای محبوب اس��ت که اسپانسر اصلی آن یعنی شرکت 
کوکاکوال، نوش��ابه های خود را هم در قوطی های آبی و هم در 
قوطی های قرمز به شرکت کنندگان عرضه می کند تا مطمئن 
شود طرفداران هر دو تیم محصوالتش را خریداری می کنند. 
INC/ZOOMIT :منبع

تبلیغاتخالق

مدرسهتبلیغات

 واقعیت تبلیغات )9(
ذره بین تبلیغات

داس��تانی چنین روایت می کند ک��ه کالوین کولیج، 
صبورانه در یک کلیسای کوچک در نیو انگلند نشسته 
بود و با دقت به یک کش��یش که به مدت دو س��اعت 
موعظ��ه می کرد گوش می داد. س��پس، دوس��تی از او 

پرسید مراسم در مورد چه بود. 
کولیج گفت: »گناه«

دوست پرسید: »او چه گفت؟«
کولیج گفت: »مخالف گناه بود«.

این داس��تان برای فعاالن حوزه تبلیغات ارزش��مند 
است، زیرا اصل واقعیت که توسط یک مطالعه از میان 
صدها داستان موردی درمورد نفوذ مشخص شده است 

را توضیح می دهد. این همان اصل است: 
مصرف کننده تنها یک ویژگی تبلیغ را به یاد خواهد 

آورد: یک ادعا یا یک مفهوم قوی. 
ممکن است تبلیغ، پنج، ده یا پانزده مورد را ارائه کند، 
اما مصرف کننده فقط یکی را انتخاب خواهد کرد یا به 
شکلی ناشیانه آنها را ترکیب کرده و مفهومی اختصاصی 

خلق می کند. 
کمپین های واقعی��ت، آنهایی که نردب��ان نفوذ را با 
بیشترین س��رعت باال می روند، مصرف کننده را در این 
مخمصه قرار نمی دهند. در عوض، انرژی خود را جهت 
خلق یک حلقه محکم جمع می کنند. آنها مصرف کننده 
را در برابر یک ادعا یا مفهوم تکان دهنده قرار می دهند 
که یادآوری آن بسیار ساده است. مانند یک ذره بین که 
اش��عه های آفتاب را در یک نقطه داغ و روشن، متمرکز 
می کند، آنها نیز تمام بخش های تشکیل دهنده را به یک 

نقطه نور تبدیل می کنند. 
منظور ما این نیست که کمپین نباید به ویژگی های 
محصول اش��اره داشته باش��د. این  ویژگی ها می توانند 
عم��ق، رنگ، بعد و ترغیب کنندگ��ی را به تبلیغ اضافه 
 کنند. در واقع، ای��ن  ویژگی ها تفاوت میان »گفتن« و 

»فروختن« هستند. 
یک نویس��نده آگهی های تبلیغاتی، یک نمونه از این 
کتاب را خواند و این سخن را به شکلی دیگر بیان کرد:  
»من بخش های منحصربه فرد کاال را مثل قطعات یک 
کاشی فرض می کنم. این  تکه ها باید مانند یک موزاییک 
کنار هم قرار بگیرند و یک تم به یاد ماندنی و قابل توجه 
بس��ازند زیرا مردم نمی توانند تمام قطعات را به صورت 

جداگانه در حافظه نگه دارند.«
یکی از رؤس��ای جمهور ایاالت متح��ده، درحالی که 
به س��مت دفتر کار خود می رفت، چه��ارده نکته را در 
یکی از س��خنرانی های خود پوشش داد. آن سخنرانی 
بس��یار شفاف و قوی بود. به رغم واضح بودن سخنرانی، 
مطالعه ای که روز بعد انجام ش��د نش��ان داد که کمتر 
از ۲درص��د از م��ردم س��خنان را درک کرده ان��د. اگر 
رئیس جمهور بر یک موضوع تمرکز می کرد، ممکن بود 
3۰درصد، ۴۰درصد یا ۵۰درصد افراد موضوع پیام او را 

به یاد بیاورند. 
مارکوس کاتو، سخنران رومانی، زمانی که یک سری 
کامل از س��خنرانی ها را در یک عبارت توفانی خالصه 
کرد، این اصل را متوجه ش��د: »س��رزمین کارتاژ حتما 
نابود شده اس��ت!« با این سخن، او نه تنها نقطه پایانی 

برای یک شهر، بلکه برای یک تمدن گذاشت. 
مدتی پ��س از این که آمریکایی ها اولین س��خنرانی 
افتتاحیه فرانکلین دالنو روزولت را فراموش کرده بودند، 
مفهوم اصلی آن را به یاد آوردند: »تنها چیزی که باید از 

آن بترسیم، خود ترس است«. 
ویلیام جنینگز برایان این را به طور کامل می دانست: 
»نباید بر درد ضعیفان بیفزایید! نباید انسان را بر صلیبی 

از طال به صلیب بکشید!«
وینستون چرچیل، آن را این گونه بیان کرد: »هرگز. 
. . . . . چنی��ن گروه کثیری تا این اندازه به چنین گروه 

اندکی بدهکار نبودند!«
یک نظریه پرداز تبلیغات پس از خواندن این جمالت 
اعتراض کرد: »من چی��زی درباره آن نمی دانم. ممکن 
است یک تبلیغ بنویسم و بیست و پنج مزیت جداگانه 
را فهرس��ت کنم و همین ش��اید باعث فروش محصول 

شود.«
درست است. 

ب��ه هر حال م��ا درمورد نفوذ صحب��ت می کنیم که 
می تواند به عنوان »چیزی که احتمال دارد مصرف کننده 
در ذهن خود داشته باشد« تعریف شود، زیرا اکثر مردم 

فورا اقدام به خرید محصولی نمی کنند. 
همین فرد تبلیغاتی، زمانی که از او خواس��تند برخی 
از کمپین های تبلیغاتی بزرگ را نام ببرد، چنین گفت: 
 L. S. M. F. T« ،»هالیتوزی��س«، »الیف بوی و بی او«
و آواز  مزایده گر تنباکو«، »تس��ت ش��ده است«، »کدام 
یک از دو قلوها، تونی را دارد؟”، »آن سه جریان حبابی 
که ثابت کرد آناسین از آسپرین یا بوفرین بهتر است«، 
 »ش��کوفه های معطر برای کافه مک��س ول«، »نان 
جادوی��ی ب��ه س��اخت ب��دن  ق��وی در 1۲ روز کمک 
می کن��د«، »آن کمپین قدیمی فیلم��ی درباره دندان 
از کل��ود هاپکینز«، »خمیردندان کلگیت دهان ش��ما 
را خوش��بو کرده و باعث تمیز ش��دن دندان های شما 

می شود«. 
می توانید موافق باش��ید یا مخالف، اما این حقیقتی 
اساس��ی از واقعیت تبلیغات اس��ت. کمپین های بزرگ 
مانند ذره بین، تمام قسمت ها را در یک نسخه متمرکز 

می کنند که نه تنها نور، که گرما نیز تولید می کند. 
ادامه دارد. . . 
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پیون��د  طعم ه��ا  )لین��ک(  پیون��د 
مخاطب پس��ند یکی از راهبردهایی است 
که از طریق یک عنوان کنجکاوکننده به 
دنبال جذب مخاطب است. چه خوش تان 
بیای��د یا نه، همه ما به این قبیل پیوندها 
و تیترها توجه نش��ان می دهیم. چرا؟ به 

دو دلیل: 
ب��ه گفت��ه مارتی��ن گاردین��ر »بعضی 
تحقیقات��ی که اخیرا انجام ش��ده نش��ان 
می ده��د که علت کلیک ک��ردن ما روی 
پیوندهای طعمه ناش��ی از دو چیز است: 
می��زان تأثیر احساس��ات ب��ر عملکرد و 
تصمی��م گیری های روزمره م��ا، و تنبلی 

ذهن.«
اوال، برانگیختگی حسی نیروی محرکه 
اصل��ی تصمیم��ات و نیاز ما به دانس��تن 
اس��ت. عناوین��ی ک��ه احساس��ات ما را 
تحری��ک می کنند - به ویژه احساس��ات 

منفی - بیشتر کلیک می خورند. 
عامل دیگری که باعث می ش��ود ما در 
دام این قبیل لینک ها گرفتار شویم، خأل 
ذهنی ناش��ی از کنجکاوی است. در واقع 
س��ازنده های این لینک ها برای ما طعمه 
گذاش��ته اند. بازفی��د )BuzzFeed(  و 
این��دی هان��درد )Indy1۰۰(  از جمله 
معروف ترین نش��ریات دیجیتالی هستند 
که از این خأل ذهنی برای به دام انداختن 

مخاطب استفاده می کنند. 
خأل ذهنی یا خأل ناش��ی از کنجکاوی 
یکی از نظریه های مط��رح علوم رفتاری 
است که بر اس��اس آن می توان از طریق 
طراحی یک عنوان پرس��ش برانگیز برای 
متن، می ت��وان توجه مخاط��ب را جلب 
کرد. همچنین می توان یک تصویر نسبتا 
مرتب��ط با عن��وان خبر ه��م در کنار آن 
گنجان��د، البته به نحوی ک��ه کنجکاوی 
خوانن��ده را برطرف نکند. ب��ا این روش 
می توان مخاطب را به کلیک کردن روی 

لینک و مطالعه متن ترغیب کرد. 
طرز تهیه لینک های طعمه

یک لینک مخاطب پسند چگونه تولید 
می شود؟ 

تا اینجای کار متوجه ش��ویم که لینک 
طعمه باید احساسات مخاطب را برانگیزد 
و یک خ��أل ذهنی ب��رای وی ایجاد کند 
ک��ه برای پر کردن آن خ��أل، مخاطب به 
مطالعه متن نیاز داش��ته باش��د. عناصر 
متع��ددی بای��د در ایجاد چنی��ن لینکی 
مورد توجه قرار گیرند، از جمله: انتخاب 
کلمات، توجه به عالئم نگارشی و ساختار 

جمله. 
مخاط��ب ق��رار دادن خوانن��ده یک��ی 
از روش ه��ای اصل��ی ن��گارش تیترهای 
مخاطب پس��ند اس��ت. ای��ن روش باعث 
ایج��اد رابطه با مخاطب ش��ده و توجه او 

را جلب می کند. 
طرح س��ؤال هم یک��ی دیگر از راه های 
عالی جلب توجه مخاطب است. جمالت 
س��ؤالی ذاتا باعث ایجاد حس کنجکاوی 
در مخاطب می ش��وند و عناوین لینک ها 
هم اگر به صورت س��ؤالی نوش��ته شوند، 
می توانن��د باع��ث بیش��تر ش��دن حس 
کنجکاوی شده و این حس را به مخاطب 
الق��ا کنند که به دریاف��ت اطالعات متن 

نیاز دارد. 
از لحاظ نگارشی، استفاده از سه نقطه 
). . .( یک��ی از کارهایی اس��ت که نوعی 
ح��س تعلیق و انتظ��ار را به مخاطب القا 
کرده و کنج��کاوی خوانن��ده را افزایش 

می دهد. 
عالم��ت تعجب )!( ه��م می تواند باعث 
حس آماده باش درونی در مخاطب شود، 
چرا که ب��ا دیدن این عالم��ت، خواننده 
ناخ��ودآگاه حس می کند ک��ه باید آماده 

دریافت اطالعاتی غیرمنتظره باشد. 
بزرگ نویس��ی حروف ه��م راه دیگری 
ب��رای جلب توجه مخاطب اس��ت که به 
جم��الت حال��ت تأکی��دی داده یا باعث 
می شود حواس مخاطب نسبت به عنوان 

متن تحریک شود. 
عبارات��ی نظیر اینک��ه »اتفاقی که رخ 
داده را ب��اور نخواهید ک��رد. . .«، یا »این 
اتفاق ش��ما را شوکه می کند!« دو عبارت 
کالسیکی هستند که بیشترین کلیک ها 
را نصی��ب یک لینک می کنن��د، چرا که 
هم��ه معیارهای پیش گفت��ه برای جلب 
توجه مخاطب و برانگیختن احساسات و 
کنجکاوی خواننده در آنها رعایت ش��ده 

است. 
آیا بازاریاب ها باید از لینک های طعمه 

استفاده کنند؟ 
بیشتر مردم احتماال به شما می گویند 
از تیترهای مخاطب پس��ند متنفرند.  که 
ام��ا این باعث نمی ش��وند ک��ه آنها روی 
چنی��ن تیترهای��ی کلیک نکنن��د. البته 
اکثر اف��راد در عین حال که این پیوندها 
را ب��از می کنند از این نکت��ه آگاهند که 
این تیترها به عنوان طعمه ای برای فریب 

مخاطب طراحی شده اند. 
در آگوست ۲۰16، اتاق خبر فیس بوک 
مقال��ه ای منتش��ر ک��رد که ط��ی آن به 
مش��ترکانش قول داده ب��ود که از این به 
بعد لین��ک - طعمه های کمت��ری را در 
صفح��ه اصل��ی فیس بوک ش��ان ببینند. 
در واق��ع در مت��ن این مقال��ه آمده بود 
که »وب س��ایت ها و صفحات��ی که برای 
نوش��تن مطالب ش��ان بر خل��ق عناوین 
مخاطب پس��ند تکی��ه می کنن��د، بای��د 
مطلع باش��ند که نمایش آنها در صفحات 
فیس ب��وک کاهش خواه��د یافت.« البته 
من وقتی به صفح��ه فیس بوکم مراجعه 
می کن��م ب��ه نظرم می رس��د که ش��اید 
الگوریتم��ی که فیس ب��وک برای کاهش 
نمای��ش اینگونه عناوین از آن اس��تفاده 
می کند دچار اختالل ش��ده! مثال همین 
ام��روز صبح ده ها لینک طعمه در صفحه 
اول فیس بوکم دی��دم که مرا به خواندن 
متن ترغیب می کردند. البته من مقاومت 
کردم، اما بعضی از آنها را ذخیره کردم تا 

بعدا بخوانم. 
لین��ک - طعمه ها فقط به ش��بکه های 
اجتماعی آس��یب نمی زنن��د. اگر مراقب 
نباش��ید ای��ن لینک ه��ا برای س��ئو هم 
مضرند. از لحاظ اصول سئو بهتر است که 
کلیدواژه کانونی متن ش��ما، در تیتر اول 
متن درج شود و این اصل ممکن است با 
معیارهای تولید یک تیتر مخاطب پسند 
همخوانی نداشته باشد و خأل ذهنی برای 
مخاطب ایجاد نکند. یکی از راه های عبور 
از این مانع این اس��ت که یک تیتر واضح 
و ش��فاف برای متن بنویسید که از لحاظ 
سئو مناسب باشد و یک جمله توضیحی 
ه��م ب��رای نمای��ش در زی��ر پیوند متن 
)Meta Discription(  بنویسید. بعد 

هم یک عنوان مخاطب پسند برای انتشار 
در ش��بکه های اجتماعی در نظر بگیرید. 
ابزارهای س��ئو نظی��ر Yoast می توانند 
این امکان را در اختیار ش��ما قرار دهند. 
  )Teen Vogue( مجله ووگ نوجوانان
مثال موفقی از این روش است. این مجله 
مقاالتش را با عناوین مخاطب پس��ندی 
در شبکه های اجتماعی تبلیغ می کند اما 
وقتی به متن اصلی مقاله در وبسایت این 
مجله مراجعه می کنید، می بینید که متن 
یک عن��وان اصلی متف��اوت و مجزا دارد 
و عنوان درج ش��ده در لین��ک تنها برای 

جلب نظر مخاطب بوده است. 
ضمن��ا بای��د مخاط��ب را نی��ز در نظر 
گرف��ت. پیش��تر اش��اره ش��د ک��ه اکثر 
م��ردم می گویند ک��ه از تیترهای طعمه 
خوش شان نمی آید. پس اگر برندها مرتبا 
از اینگون��ه تیترها برای انتش��ار مطالب 
اس��تفاده کنن��د، ممکن اس��ت با خطر 
ریزش مخاطب مواجه ش��وند. اس��تفاده 
بی��ش از حد از تیترهای مخاطب پس��ند 
می تواند باعث ش��ود که مطالب منتشره 
شما کم کم نوعی هرزنامه )Spam(  به 
حساب بیایند و شما خوانندگان و دنبال 
کنن��دگان صفحات اجتماعی ت��ان را از 
دست بدهید. لینک های طعمه می توانند 
اعتبار برند ش��ما را مخدوش کنند و این 
برای بازاریاب هایی که می خواهند ارزش 
برند را در بین طرفدارانش افزایش دهند، 

چالشی اساسی ایجاد خواهد کرد. 
البت��ه اس��تفاده از لینک ه��ای طعمه 
اگر به نحو درس��تی انجام شود می تواند 
خوانن��دگان محت��وای تولید ی��ک برند 
را افزای��ش داده و باعث افزایش س��طح 
تعامل خوانندگان با متن ش��ود. هر قدر 
ک��ه نمانام ها برای دیده ش��دن بیش��تر 
رقابت می کنند، جلب توجه و برانگیختن 
کنج��کاوی مخاطب از طریق عنوان متن 
سخت تر می شود. به همین دلیل عجیب 
نیست اگر اس��تفاده از لینک های طعمه 
به زودی منس��وخ ش��ود. ضروری اس��ت 
قبل از انتش��ار محتوا، خطرات اس��تفاده 
از لینک ه��ای طعم��ه را بشناس��یم و در 
استفاده از لینک ها به نحوی هوشمندانه 

عمل کنیم. 
stormid :منبع

8 اشتباه رایج سئو که به بازاریابی قدرت باورنکردنی لینک طعمه در بازاریابی
محتوا ضربه می زند )1(

موتورهای جس��ت وجو به شما کمک می کنند که 
خوانندگان و ش��نوندگان جدیدی برای محتوای تان 
پیدا کنید، اما در اغلب موارد، خود ش��ما مانع از این 
می شوید که محتوای تولیدی در صفحات اول نتایج 

موتورهای جست وجو دیده شود. 
موتورهای جست وجو می خواهند محتوای تولیدی 
ش��ما را ب��ه جهان نش��ان دهن��د، اما اگ��ر مرتکب 
اش��تباهاتی ش��ده اید و تج��ارب بازدیدکنندگان و 
دس��تورالعمل های راهنمای موتورهای جس��ت وجو 
را نادیده گرفته اید، محتوای ش��ما از گردونه رقابت 
خارج می شود. پس با اجتناب از این اشتباهات رایج، 
ب��ه موتورهای جس��ت وجو این ام��کان را بدهید که 

محتوای تولیدی شما را نمایش دهند. 
1- محتوای کوتاه

موتور جست وجوی گوگل به محتوای طوالنی اولویت 
می دهد، چرا که محتواهای طوالنی اغلب اطالعات الزم 
را ب��ه خواننده ارائه می دهند. به طور کلی، هر قدر یک 
محتوا عمیق تر باشد، احتمال اینکه پاسخگوی نیاز یا 
سؤال خواننده باشد، بیش��تر است، و این دقیقا همان 

چیزی است که گوگل می خواهد. 
مؤسس��ه سرپیکیو )SerpIQ(  در یک تحقیق به 
این نتیجه رس��ید که محتواهایی ک��ه در نتایج اول 
تا سوم جس��ت وجوی گوگل نمایش داده می شوند، 
به طور میانگین ۲۴۰۰ کلمه هستند. به طور خالصه 
می توان گفت که محتواه��ای طوالنی به رتبه بندی 
بهتری در جست وجوی گوگل دست پیدا می کنند. 

آیا این بدان معناس��ت که باید فقط برای طوالنی 
کردن محتوا، محتوای طوالنی بنویسید؟ نه، اما بهتر 
اس��ت اطمینان حاصل کنید که محتوای تولیدی به 
اندازه کافی جامع اس��ت و نیاز یا س��ؤال مخاطب را 

پاسخ می دهد. 
یک��ی از روش های خوب این اس��ت ک��ه برای هر 
بخ��ش از محتوای��ی ک��ه می خواهید تولی��د کنید، 
کلیدواژه ه��ای اصل��ی را تعیی��ن کنید. س��پس آن 
عبارات و کلیدواژه ها را در گوگل جس��ت وجو کنید 
تا ببینید س��ه نتیجه اول مرب��وط به آن کلیدواژه ها 
چه مقدار طوالنی هستند. سپس محتوایی بنویسید 
که از آنها طوالنی تر، دقیق تر، عمیق تر و منس��جم تر 
باش��د. اگر این کار را بکنید، خوانندگان و همینطور 
گ��وگل، محت��وای ش��ما را در اولوی��ت مطالع��ه و 

جست وجو قرار خواهند داد. 
2- محتوای بدون تصویر یا بدون طراحی

هیچکس و ب سایت های قدیمی با طراحی متعلق 
به دهه 9۰ را دوس��ت ندارد. وب س��ایت های مدرن 
ب��ا طراح��ی جدید، بازخ��ورد بهتری دارن��د. محتوا 
همان اس��ت: اگر ش��ما صفحات متعددی از نوشته 
بدون تصویر یا طراحی داش��ته باش��ید، خواننده ها 
- و متعاقب��ا گ��وگل - مطل��ب ش��ما را در اولویت 

انتخاب شان قرار نمی دهند. 
عناص��ر بصری که متن را ب��ه بخش های متعددی 
تقس��یم می کنند، باعث می ش��وند ک��ه خوانندگان 
مدت طوالنی تری به مطالعه یک صفحه وب س��ایت 
بپردازند. هر قدر که خواننده مدت طوالنی تری را به 
مطالعه یک صفح��ه اختصاص دهد، احتمال ارتقای 
رتبه آن صفحه در رده بندی گوگل افزایش می یابد. 
اصوال فرض بر این است که هر قدر خواننده مدت 
بیشتری را در یک صفحه وقت سپری کند، احتمال 
پاس��خ دهی به نیاز یا س��ؤال او بیشتر شده و این به 
معنای شانس بیشتر محتوا برای به اشتراک گذاشته 
شدن در ش��بکه های اجتماعی، ارسال پیوند محتوا 
یا بازدید مجدد محتوا توسط همان خواننده است. 

3- غلط های امالیی / اشتباهات محتوایی
اش��تباهات امالیی و سایر اش��تباهات محتوایی از 
لحاظ فی در س��ئو تأثیری ندارد اما اعتبار محتوا را 
کاهش  و شانس ارسال لینک محتوا توسط خواننده 
را کاهش می دهد. به اش��تراک گذاشته شدن پیوند 
)لینک( محتوا در س��ایر وب س��ایت ها یا بس��ترهای 
آنالی��ن یکی از بهتری��ن راه های ارتق��ای رده بندی 

محتوا در موتورهای جست وجوست. 
4- متن تقسیم بندی نشده

متوس��ط مدت توجه خواننده به متن بسیار کوتاه 
است - حتی کوتاه تر از حافظه ماهی. بنابراین بسیار 
مهم اس��ت که بت��وان توجه مخاط��ب را به صورت 

مداوم به متن جلب کرد. 
ب��رای انجام ای��ن کار، باید مت��ن را به بخش های 
کوچک تری تقس��یم کنید. اس��تفاده از عنوان بندی، 
شماره گذاری و تصاویر متنوع، خواننده را به مطالعه 
ادامه متن تشویق می کند و همچنین باعث می شود 
ک��ه محتوا در موتورهای جس��ت وجو هم بهتر دیده 

شود. 
5- استفاده از بندهای طوالنی

اس��تفاده از بنده��ای طوالنی باعث می ش��ود که 
خواننده بالفاصله صفح��ه را ببندد. هر قدر بندهای 
ی��ک نوش��ته کوتاه تر باش��ند، بهتر می ت��وان توجه 
مخاط��ب را جلب و حفظ و آنه��ا را به مطالعه ادامه 

متن تشویق کرد. 
ادامه دارد. . . 
marketingprofs :منبع

جلب توجه چه تأثیری بر رشد 
کسب وکار دارد

اینک��ه در دنی��ای ش��لوغ امروزی چگون��ه صدای 
خود را به گوش دیگران برس��انیم، تبدیل به یکی از 

دغدغه های تمام برندها شده است. 
عکس ه��ای باکیفیت، تیترهای ج��ذاب، دعوت به 
اقدام ه��ای قوی، تبلیغ��ات در فیس ب��وک، تبلیغات 
در اینس��تاگرام و پادکس��ت ها، کار بازاریابی برندها 
را بسیار دش��وار کرده اند. هر ماه روش های جدیدی 
برای بازاریابی ارائه می شوند که ممکن است برخی از 
آنها مفید باش��ند؛ اما نباید به هدف اصلی کسب وکار 
تبدیل ش��وند. اینکه سعی کنید پیغام برند خود را به 
گوش دیگران برسانید، تنها روشی برای جلب توجه 
اس��ت و هیچ فایده دیگری برای موفقیت کسب وکار 
به هم��راه نخواهد داش��ت. درواقع اگ��ر می خواهید 
کس��ب وکار موفقی داشته باش��ید، باید از هر کاری 
که باعث جلب توجه کاربران و مش��تری ها می ش��ود 

اجتناب کنید. 
در گذشته جلب کردن توجه دیگران برای رسیدن 
به جایگاه مورد نظر و به فروش رس��اندن محصوالت 
کافی ب��ود. جلب نگاه دیگران ب��ه معنای توجه بود، 
توجه به معنای ش��روع مکالمه ب��ود و مکالمه باعث 
افزای��ش فروش محصوالت می ش��د. اما ب��ازار امروز 
از وجود پیام های مش��ابه برندها اش��باع ش��ده است 
و جل��ب نگاه دیگ��ران، موفقی��ت را تضمین نخواهد 
کرد. درواقع وجود بیش از اندازه محتوا باعث ش��ده 
است کاربران خیلی ساده از کنار آن بگذرند و مانند 
گذشته به آن  توجه نکنند. حتی زمانی که برند مورد 
توجه قرار می گیرد و محتوای منتشرشده توسط آن 
فراگیر )وایرال( می ش��ود، بازه��م تأثیر چندانی روی 
افزایش می��زان فروش محصوالت نمی گ��ذارد. البته 
ای��ن موضوع روی روحی��ه بنیان گذار کس��ب وکار و 
کارمندان تأثیر خوبی می گذارد، اما اگر به فکر رش��د 
کسب وکار خود هستید، بهتر است از راه های بهتری 

برای رسیدن به آن اقدام کنید. 

موفقیت کس��ب وکار به کیفیت فعالیت ها وابس��ته 
است.

به عن��وان مثال فکر کنید در یک مهمانی هس��تید 
و می خواهی��د در مرکز توجه ق��رار بگیرید. بنابراین 
تصمیم می گیرید با ایجاد صدایی ناخوش��ایند توجه 
دیگران را جلب کنید. با انجام این کار همه کار خود 
را ره��ا خواهند کرد و تمام چش��م ها به ش��ما خیره 
خواهد ش��د. این یعنی شما به هدف خود رسیده اید 
و ح��اال تمام افرادی ک��ه در مهمانی حضور دارند به 

شما نگاه می کنند. 
مشکل اول: در این مثال، توجه نمی تواند به عنوان 
هدف اصلی در نظر گرفته ش��ود. اما با این حال شما 
ظاهر خوبی در مهمانی دارید و توانس��ته اید با انجام 
این کار به موفقیت برس��ید. ایجاد صدای ناخوشایند 
اگرچه در مهمانی پس��ندیده نیس��ت، اما شما را در 

میان سایر مهمانان برجسته کرده است. 
مشـکل دوم: هرق��در از انج��ام کار خود رضایت 
داش��ته باش��ید، نمی توانید انکار کنی��د که در میان 
جمع ضایع ش��ده اید. استراتژی ش��ما این بود که با 
ایجاد ی��ک صدای بلند )یعنی ب��ا انجام یک حرکت 
غیرمنطق��ی( توجه دیگران را به خود جلب کنید. اما 
استراتژی جلب توجه، دیدگاه منفی نسب به شما در 

ذهن دیگران ایجاد کرده است. 
روش های تبلیغاتی نامناسب مانند تولید تیترهای 
زرد و افزایش میزان بازدید به هر قیمتی، مانند مثال 
ذکرش��ده عمل می کنند. این روش ها توجه کاربران 
را جل��ب و در عین ح��ال، نام برن��د را در ذهن آنها 

لکه دار می کند. 
اگ��ر می خواهید در کس��ب وکار خود ب��ه موفقیت 
برس��ید باید روابط مفیدی با دیگ��ران برقرار کنید. 
در گذش��ته توج��ه به معنای افزای��ش میزان فروش 
محصوالت ب��ود، اما امروزه کیفیت روابط اس��ت که 
میزان فروش محصول یا خدمات یک برند را تضمین 
می کند. دیده ش��دن در دنیای امروزی کار س��ختی 
نیس��ت و راه های زیادی برای رس��یدن به آن وجود 
دارد، ام��ا پیش از هر کاری باید ه��دف مورد نظر و 

عواقب آن بررسی شود. 
inc/zoomit :منبع
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توسعه یک کسب وکار جهانی
آیا کسب وکار شما برای جهانی 

شدن آماده است؟ 

بس��یاری از کارآفرینان به ایجاد یک کس��ب وکار محلی 
پررونق بسنده نمی کنند، بلکه می خواهند کسب وکارشان 
را در س��طح بین المللی توس��عه دهند. اگر جهانی ش��دن 
کس��ب وکار برایت��ان جالب توجه اس��ت، آی��ا حاضرید با 
چالش ه��ای بس��یاری روب��ه رو ش��وید که جهانی ش��دن 
کس��ب وکار به همراه خواهد داش��ت؟  در این مقاله هفت 
پرسش��ی را ذک��ر می کنیم که باید از خودتان بپرس��ید تا 

مطمئن شوید برای جهانی شدن آمادگی دارید: 
1- آیا محصول شما خوب به فروش خواهد 

رفت؟ 
اینکه محصول شما در کشور خودتان تقاضای زیادی دارد 
بدان معنا نیست که محصول شما جاذبه جهانی دارد. شما 
باید تحقیقاتی انجام دهید تا به پاس��خ مناسب برسید. بر 
مبنای تجربه هم نمی توانید حدس بزنید. فقط باید اطالعات 
کافی کس��ب کنید تا قادر شوید با اطمینان باال پیش بینی 
کنید که محصول ش��ما در نقاط دیگ��ر هم فروش خواهد 
داش��ت.  چطور چنین تحقیقی را انجام دهید؟ با مطالعات 
آکادمیک شروع کنید- کتاب بخوانید، وب سایت ها را چک 
کنید و با افرادی گفت وگو کنید که اهل کش��ور موردنظر 
ش��ما برای بازاریابی هس��تند، سپس ش��خصا از آن کشور 
دیدن کنید.  تفاوت بس��یاری میان تحقیق پشت میزی و 
تجربه حقیقی هس��ت. حتی اگر از شرکتی خواسته اید که 
تحقیقات اولیه را برای ش��ما انج��ام دهد، باز هم باید برای 
یک بازدید واقعی هزینه کنید. گاهی اوقات اطالعات آماری 
چندان دقیق نیس��تند چون براس��اس نمونه محدودی به 
دس��ت آمده اند. تجربه شخصی ش��ما از فرهنگ آن کشور 
و ارتباط آش��کار با هنجارهای اجتماعی آن درمورد فروش 

محصوالت تان به شما ایده های خوبی خواهد داد. 
2- آیا شما تفاوت های موجود در بازارها را 

می شناسید؟ 
ممکن اس��ت ب��ازار خارجی به همان ش��یوه ای تجارت 
نکند که ش��ما با آن آشنا هس��تید. اطمینان حاصل کنید 
که ب��ه میزان کاف��ی می��ان دو محیط تج��اری و صنایع 
س��ازگاری وجود داشته باش��د تا محصول شما مورد قبول 
واقع ش��ود. همچنین باید مس��ائل کاربردی دیگری را هم 
درنظر داشته باشید، از جمله کار کردن با پول رایج متفاوت 
برای دریافت و پرداخت هزینه ها. به زبان ساده، بازارهایی را 
بیابید که مشابه بازار کشور خودتان باشد نه اینکه بازارهای 
نیازم��وده ای را امتحان کنید و منتظر بمانید که چه پیش 
می آید. هرچه بازاری س��ازگارتر باشد، جابه جایی و انتقال 

آسان تر خواهد بود. 
3- آیا جانب احتیاط را نگه می دارید؟ 

گاه��ی اوقات تصمیمات ما خوش بینان��ه و گاه بدبینانه 
اس��ت. تا حد امکان پیش از آنکه تصمی��م نهایی را اتخاذ 
کنید، اطالعات بیشتری کسب کنید. علت آنکه باید جانب 
احتیاط را نگه دارید این اس��ت که توس��عه کسب وکار در 

کشور دیگر ممکن است برای تان هزینه بر و زمان بر باشد. 
4- آیا منابع در دسترس به میزان کافی دارید؟ 
آی��ا به می��زان کافی س��رمایه، نی��روی کار، و ارتباطات 
تجاری دارید که بتوانید کسب وکارتان را توسعه دهید؟ اگر 
در س��طح منطقه خوب عمل کنید اما منابع مازاد نداشته 
باشید، با توسعه کسب وکارتان آن سوی مرزها منابع خود 
را بی��ش از حد توان مالی گس��ترش خواهی��د داد. نه تنها 
سرمایه گذاری برون مرزی تان با شکست مواجه خواهد شد، 
بلکه در کسب وکار بومی تان نیز کمبود سرمایه مانع از ادامه 
کارتان خواهد شد و نخواهید توانست به درستی عمل کنید. 

5- آیا قادرید بر موانع زبانی غلبه کنید؟ 
ش��یوه بازاریابی که در کش��ور ش��ما خوب اثر می گذارد 
ممکن است در کشور دیگری تأثیرگذار نباشد. تبلیغات تان 
قابل ترجم��ه نخواهد بود. تالش هایتان برای خلق تبلیغات 
طنز ممکن اس��ت با عدم درک مخاطبان روبه رو ش��ود. به 
ع��الوه، گاه نمی توانید بهترین نمایندگان فروش خود را به 
کشور مقصد بفرستید چون قادر نیستند یک کلمه به زبان 
خارجه صحبت کنند. تنها معنای کلمات نیست که اهمیت 
دارد، بلکه مهم تر از آن داللت ضمنی کلمات اس��ت.  شاید 
موانع زبانی حل و فصل شدنی باشند، اما اگر از خدمات زبانی 
خوبی کار نکنید، نامناسب و غیر ماهر به نظر خواهید رسید. 
6- آیا فرهنگ مقصد را به خوبی می شناسید 
که از بروز اشتباهات شرم آور جلوگیری کنید؟ 
زمانی که کسب وکاری آن سوی مرزها راه اندازی می کنید، 
حت��ی اگر بتوانی��د بر موانع زبانی فای��ق آیید و با موفقیت 
پیام های بازاریابی تان را به مخاطب بفرس��تید، باز هم الزم 
اس��ت که ارزش های فرهنگی را ارزیابی کنید. آنچه به نظر 
شما بی اهمیت است، ممکن است در فرهنگ دیگر اهمیت 

داشته باشد. 
7- آیا قادرید از پس رقابت محلی برآیید؟ 

گرچه ممکن است ش��ما کیفیت محصوالت تان را بهتر 
از محصوالت رقبا بدانید، اما شاید مردم بومی نظر دیگری 
داشته باشند. ممکن است مجبور شوید محصوالت تان را از 
بسیاری جهات تغییر دهید تا با سلیقه مردم بومی تناسب 
داش��ته باشد. مجبور خواهید ش��د چالش های فروش را با 

تفکر خالق حل و فصل کنید. 
بهترین اقدامات

اگر می خواهید کس��ب وکارتان در کش��ور دیگری موفق 
ش��ود، باید فرهنگ کشور مقصد را به خوبی بشناسید. اگر 
با فرهنگ آن آشنا نباشید نمی دانید چطور مذاکره کنید و 

قرارداد ببندید و نمی دانید بهترین اقدم کدام است. 
allbusiness :منبع

فعالی��ت در کن��ار تیمی که 
اعض��ای آن در کن��ار یکدیگ��ر 
تأثیر مستقیمی   راحت هستند، 
روی بهره وری برجای می گذارد. 
گاه��ی اوق��ات پس��ت برخی از 
کارمندان در مح��ل کار به طور 
طبیع��ی در تقاب��ل ب��ا یکدیگر 
قرار می گیرد. احس��اس راحتی 
کارمن��دان با یکدیگ��ر حتی در 
چنین ش��رایطی نی��ز به کمک 

شرکت خواهد آمد. 
بری رینولدز، کارشناس ارشد 
 FlexJobs مؤسس��ه  حرفه ای 
و Remote. co معتقد اس��ت 
برای فعالیت هماهنگ و مؤثر در 
کنار یکدیگر ما نیاز به شناخت 
کافی از هم داریم: »این بحث به 
ویژه هنگامی که همکاری ما از 
راه دور صورت می پذیرد، اهمیت 
باالی��ی دارد. در حقیقت هنگام 
همکاری از راه دور ش��یوه های 
برق��راری ارتب��اط تکاملی نظیر 
زبان ب��دن امکان پذیر نیس��ت. 
همین موضوع توجه بیشتر روی 
ش��یوه های دیگر برقراری رابطه 
صمیمانه را ضروری می س��ازد. 
یک��ی از راهکاره��ای مناس��ب 
در چنین ش��رایطی حساسیت 
بیش��تر روی س��بک نگارش��ی 
اس��ت. انتخ��اب فع��ل و جمله 
مواجهه  ع��دم  هنگام  صمیمانه 
رودررو بیش��ترین تأثیر را روی 

طرف مقابل به همراه دارد.« 
بی ش��ک ش��ناخت همکاران 
و ب��ه تبع آن احس��اس راحتی 
راحت  ب��ه هیچ وج��ه  متقاب��ل 
نیست. در زمان های کاری اغلب 
افراد درگیر انجام وظایف ش��ان 
فرصت  اساس  برهمین  هستند. 
کمت��ری ب��رای ایج��اد ارتباط 
جدید میان کارمندان به دست 
می آید. با این ح��ال صحبت از 
دش��واری ای��ن موض��وع هرگز 
امکان ناپذیری اش  معن��ای  ب��ه 
نیس��ت. ب��ه عن��وان مدیر یک 
بخش یا ش��رکت ب��رای تقویت 
ش��ناخت و احس��اس راحت��ی 
کارمن��دان نیاز ب��ه برنامه ریزی 
دقیق��ی دارید. س��رمایه گذاری 
ب��ه منظ��ور  مناس��بت ها  روی 
س��ازماندهی رابط��ه ای پایدار و 
حرف��ه ای می��ان اف��راد یکی از 
رایج تری��ن راه حل ه��ای موجود 
به حساب می آید. در این مقاله 
راهکارهای دستیابی  بررسی  به 
ب��ه این ه��دف از نقطه نظرهای 

گوناگون خواهیم پرداخت. 
رسم های رایج در روز 

نخست کار
محیط  با  آش��نایی  همیش��ه 
کار و هم��کاران برای کارمندان 
جدید پیچیده و زمان بر اس��ت. 
یک هماهنگی س��اده با اعضای 
اعم��ال  ب��رای  ش��رکت  تی��م 
رس��م های خاص خوشامدگویی 
کارمن��دان جدی��د چنین  ب��ه 
فرآیند دشواری را تا حد زیادی 
آسان خواهد کرد. به این ترتیب 

هم��ه کارمندان جزئ��ی از یک 
فرآین��د هیجان انگی��ز و ش��اد 
خواهد بود. عالوه بر این کارمند 
بیگانگی  نیز احس��اس  تازه وارد 
نخواهد کرد. در اینجا به برخی 
از رس��م های جالب روز نخست 

اشاره خواهیم کرد. 
جعبه دونات

اه��دای ی��ک جعب��ه دونات 
ی��ا هر ن��وع ش��یرینی دیگر به 
کارمن��دان جدی��د تأثیر مثبتی 
روی روند آشنایی ش��ان با دیگر 
هم��کاران خواه��د داش��ت. در 
حقیقت بای��د از فرد ت��ازه وارد 
در  دونات ها  توزیع  درخواس��ت 
میان س��ایر کارمن��دان را کرد. 
به ای��ن ترتی��ب وی بهانه الزم 
برای آغاز گفت وگ��و با دیگران 
را خواهد داش��ت. اگر نسبت به 
تأثیرگ��ذاری این ش��یوه تردید 
دارید، نگاهی به ش��یوه فعالیت 
روابط عمومی  مدیر  آلِمله،  شیرا 
بیندازید.   ،Fundera مؤسسه 
ش��یرا با استفاده از همین روش 
مدت ه��ا قبل از ش��ر اس��ترس 
کارمن��دان جدید در محیط کار 

خالص شده است. 
اتاق های فرار

بن هابر، کارش��ناس شخصی 
امور مالی، ش��یوه خاصی برای 
مواجه��ه با کارمن��دان تازه وارد 
فعالیت ه��ای  از  »یک��ی  دارد: 
جال��ب ب��رای آش��نایی هرچه 
جدی��د  کارمن��دان  س��ریع تر 
»اتاق ه��ای  روش  از  اس��تفاده 
ف��رار« اس��ت. برای��ن اس��اس 
کارمندان تازه وارد و فعلی را در 
گروه های کوچ��گ در کنار هم 
قرار می دهیم. سپس هر گروه را 
در اتاق خاصی قرار داده و از آنها 
درخواست حل معماهای از قبل 
برنامه ری��زی ش��ده را می کنیم. 
باید به یاد داش��ت که افراد تنها 
در صورتی که معمای موردنظر 
را حل کنند اجازه خروج از اتاق 
را خواهند داش��ت. این ش��یوه 
نوع��ی همکاری اجباری را برای 
کارمندانی با حداقل آشنایی به 
پس  بی تردید  م��ی آورد.  همراه 
از پایان ای��ن فعالیت کارمندان 

سازگاری و آشنایی بسیار خوبی 
با یکدیگر پیدا خواهند کرد.«
کارت های خوشامدگویی

مس��ئول  رهُم��وا،  تاتیان��ا 
ط��راح  و  رس��انه ای  رواب��ط 
استراتژی های محتوایی مؤسسه 
روش  ی��ک  از   ،Enhancecv
برای  تأثیرگ��ذار  ام��ا  قدیم��ی 
ایجاد ش��ناخت بیشتر در میان 
کارمن��دان اس��تفاده می کن��د: 
»پی��ش از عضویت ه��ر کارمند 
ما ب��رای وی جعب��ه ای ویژه از 
طریق پس��ت ارس��ال می کنیم. 
یک��ی از محتوی��ات مه��م این 
خوشامدگویی  کارت های  جعبه 
ه��ر  کارت  طراح��ی  اس��ت. 
اختصاصی  به صورت  کارمندان 
و باتوج��ه ب��ه مش��خصات وی 
صورت می پذیرد. در پش��ت این 
کارت ش��رح کوتاهی از وظایف 
و موقعیت س��ازمانی هر کارمند 
نی��ز درج خواه��د ش��د. به این 
ترتی��ب کارمند جدی��د هنگام 
ورود ب��ه محیط کار به خوبی از 
جایگاه خ��ود و همچنین روابط 
حرف��ه ای اش با س��ایر همکاران 
مطلع اس��ت. در بخش انتهایی 
ای��ن کارت ها پرس��ش هایی به 
منظ��ور شناس��ایی عالیق افراد 
طرح ش��ده است. به این ترتیب 
امکان ایجاد فضایی آرام و مفید 
باتوجه به عالیق مش��ترک همه 

کارمندان مهیا خواهد بود.«
بازی ها

عالوه ب��ر پایه گ��ذاری برخی 
از رس��وم در محل کار، استفاده 
از بازی های متن��وع نیز راهکار 
مطلوبی برای آش��نایی س��ریع 
با یکدیگر محس��وب  کارمندان 
می ش��ود. مزیت اصل��ی بازی ها 
آشنایی افراد در فرآیندی کامال 
دوستانه و به دور از رقابت است. 
برهمین اس��اس در ادامه برخی 
از بازی های مناسب را با یکدیگر 

مرور خواهیم کرد. 
پانتومیم

اس��تفاده از پانتومی��م ب��رای 
آش��نایی بهت��ر کارمن��دان ب��ا 
یکدیکر ش��اید در نگاه نخس��ت 
عجیب به نظر برسد، با این حال 

جاس��تین الوِل، رئی��س بخش 
 BeenVerified تبلیغات برند
به بهترین ش��کل از این ش��یوه 
به��ره  می ب��رد: »ه��دف اصلی 
در پانتومیم س��اده اس��ت: یک 
فرد بای��د جمله ی��ا کلمه ای را 
ب��ا حرکات فیزیک��ی به نمایش 
درآورد. پیش از ش��روع شش یا 
هفت برگه ح��اوی لغات مدنظر 
را درون ی��ک جعبه قرار دهید. 
س��پس با ایجاد تیم های رقیب 
میان کارمندان اجازه دهید آنها 
یکدیگ��ر را محک بزنند. ارتباط 
ناخودآگاهی که در فرآیند بازی 
میان کارمندان ایجاد می ش��ود، 
به هی��چ وجه قابل مقایس��ه با 
فرآین��د زمان بر آش��نایی عادی 

افراد نیست.«
بازی های ویدئویی

متی��و ِک��ر، مش��اور حرفه ای 
و مدی��ر اس��تخدام در مؤسس��ه  
را  خ��ود   ،ResumeGunius
به خوبی با پیش��رفت تکنولوژی 
و حوزه س��رگرمی انطب��اق داده 
از  وی  اس��اس  برای��ن  اس��ت. 
بازی ه��ای ویدئویی ب��رای ایجاد 
ج��وی صمیم��ی در محیط کار 
اس��تفاده می کند: »در گذش��ته 
فضای ش��رکت  ما به ط��ور دقیق 
مختل��ف  بخش ه��ای  می��ان 
تقس��یم ش��ده ب��ود. هم��ه این 
در  کم وبی��ش  خش��ک  قواع��د 
ش��رکت های مختف وجود دارد. 
در ResumeGenius ام��ا یک 
روز با تصمیی جس��ورانه این نوع 
مرزبندی ها به دس��ت فراموشی 
سپرده شد. تصمیم تیم مدیریتی 
بازی های  برای برگزاری رقاب��ت 
ویدئویی می��ان کارمندان تقریبا 
اثری از تقسیم بندی های گذشته 
باقی نگذاش��ت. به ای��ن ترتیب 
اعضای هر بخش با دیگر بخش ها 
ب��ه رقاب��ت می پردازن��د. ب��رای 
فرد ی��ا تیم برنده نی��ز جایزه ای 
1۰۰ دالری ب��ه منظ��ور تقویت 
انگیزه ش��ان در نظر گرفته شده 
است. ش��اید گمان کنید تعیین 
جای��زه احس��اس رقاب��ت را در 
میان کارمن��دان برانگیزد. با این 
ح��ال جایزه نقدی تنها یک وجه 

ماجراس��ت. در واق��ع هیج��ان و 
رفاقت��ی که میان اف��راد در طول 
مس��ابقات ایجاد می شود، بسیار 
پایدارتر از سود ناشی از دستیابی 

به 1۰۰ دالر خواهد بود.«
بازی سکه

بازی س��که ب��ا آنچ��ه ما در 
ذه��ن داری��م اندک��ی متفاوت 
اس��ت. براین اس��اس یک یا دو 
س��که پرتاب ش��ده و باتوجه به 
ایجاد ش��ده، کارمندان  ترکیب 
بای��د به برخی پرس��ش های در 
مورد فعالیت ش��ان در یک سال 
اخیر پاس��خ دهند. نکته جالب 
اینکه صحبت از اتفاقات زندگی 
روزمره دقیقا همان چیزی است 
که افراد را ب��ه یکدیگر نزدیک 
می کن��د. این ش��یوه از س��وی 
نیت مسترس��ن، مدیر بازاریابی 
 Maple Holistics ش��رکت 
پایه گ��ذاری و به خوب��ی مورد 

بهره برداری قرار گرفته است. 
چالش ها

رقابت سالم هیچگاه به کسی 
لطم��ه نمی زن��د. در حقیق��ت، 
بیش��تر اوق��ات رقاب��ت باع��ث 
تقویت افراد و گروه ها برای ارائه 
عملکرد بهتر خواهد شد. برخی 
از چالش های جذاب برای ایجاد 
جوی دوستانه در محیط کار به 

شرح زیر است. 
چالش های سالمتی

ب��ری رینول��دز چالش ه��ای 
سالمتی را به دلیل اقدام جمعی 
و عدم رقابت شدید بهترین نوع 
می دان��د: »چنین  چالش ه��ای 
چالشی همه افراد شرکت را در 
برگرفته و همدلی را میان ش��ان 
تقوی��ت می کند. به عنوان مثال 
از غذاه��ای  اس��تفاده  چال��ش 
سالم یکی از بهترین نمونه های 
ممکن اس��ت. در چنین چالشی 
عالوه ب��ر همدل��ی و همکاری 
و  تغذی��ه  مش��کل  کارمن��دان 
تأثی��رش روی عملکرد افراد نیز 

تا حد زیادی حل خواهد شد. 
چالش های عکس محور

در زمین��ه چالش ه��ا ب��ری 
عم��ل  بی رقی��ب  رینول��دز 
می کن��د. در زمینه چالش های 
عکس مح��ور ه��دف مؤسس��ه 
افراد  ب��ه  FlexJobs کم��ک 
در راس��تای کشف راحت ترین 
فعالیت در ش��غل های  ش��یوه 
از راه دور اس��ت. براین اساس 
صفح��ه فیس بوک ش��رکت به 
ارس��الی  عکس ه��ای  انتش��ار 
زمین��ه  ای��ن  در  کارب��ران 
می پردازد: »با نگاهی به صفحه 
فیس بوک م��ا خیل عظیمی از 
افراد را مش��اهده خواهید کرد 
مش��اغل  در  فعالیت ش��ان  که 
در  خلل��ی  هیچگون��ه  راه دور 
زندگی عادی شان ایجاد نکرده 
اس��ت. به عنوان مث��ال برخی 
از این کارمن��دان در میانه کار 
خود به تمری��ن یوگا پرداخته، 
حیوان��ات خانگی ش��ان را ب��ه 
گردش می برند و حتی س��ری 

به سینما می زنند.«
businessnewsdaily :منبع

چگونه یخ کارمندان را آب کنیم؟ 

۳ شیوه تأثیرگذار برای آشنایی بهتر کارمندان با یکدیگر
دیدگاه

استراتژی مناسب استارتاپ ها برای 
همکاری با شرکت های بزرگ

اس��تارتاپ گت اروند سانفرانسیس��کو پس از یک 
س��ال همکاری با اوبر؛ بخش اوب��ر رنت را راه اندازی 
کرد. این همکاری الگویی کاربردی برای مش��ارکت 

شرکت ها است. 
همکاری با ش��رکت اوبر کار آس��انی نیست. اصوال 
مش��ارکت ب��ا ش��رکت های ب��زرگ، ب��ا چالش های 
متعددی مواجه است و در این مورد خاص، تاریخچه 

اخیر اوبر پر از حواشی و اعتراض بوده است. 
هفته گذش��ته، استارتاپ اجاره اتومبیل گت اروند 
)Getaround(  ب��ه موفقی��ت جالبی دس��ت پیدا 
کرد. این اس��تارتاپ ک��ه در س��ال ۲۰16 به عنوان 
یکی از 3۰اس��تارتاپ برت��ر با بنیانگ��ذاران زیر 3۰ 
سال انتخاب ش��ده بود، مشارکت خود را با اوبر برای 
راه اندازی اوب��ر رنت )Uber Rent(  آغاز کرد. این 
بخ��ش جدید به کارب��ران اجازه می ده��د از طریق 
برنام��ه اوبر، اتومبیل موردنظر خ��ود را از گت اروند 

اجاره کنند. 
ام��ا پروس��ه موافقت این دو ش��رکت، ب��رای هر 
کارآفرین��ی ک��ه می خواهد با یک صنع��ت حرفه ای 

همکاری کند؛ بسیار جالب و آموزنده است. 
ب��ه گفته س��ام زای��د، مدیرعامل گ��ت اروند، این 
اس��تارتاپ چندی��ن س��ال پی��ش به واس��طه برخی 
سرمایه گذاران مشترک، پیشنهاد یک پروژه مشترک 
را ب��ا اوبر مطرح کرد. البت��ه این گفت وگوها به جایی 
نرس��ید و موضوع خاتمه یافت. در طول چند س��ال 
 Bay بع��د، گت اروند کش��ش بیش��تری در منطقه
Area پیدا کرد. اواخر س��ال ۲۰16 یعنی زمانی که 
موضوع همکاری دوباره طرح شد، برخی از کارمندان 
اوبر خودشان از این سرویس استفاده می کردند و به 

تعامالت مشترک، عالقه مند بودند. 

زاید می گوید: نیازی نبود فرآیند پیچیده ای را طی 
کنیم. همه گت اروند را می شناختند. همه اوبر را هم 

می شناختند. بسیار خوب، باید صحبت می کردیم! 
پس از چند ماه مذاکره، در ماه می ۲۰17 نخستین 
برنامه آزمایش��ی به مرحله اجرا درآمد. یک ماه بعد 
تراویس کاالنیک مدیرعامل اوبر اس��تعفا داد، اما این 
برنامه ادامه یافت. زاید معتقد اس��ت به کمک س��ه 

استراتژی بر موانع راه غلبه کرده است. 
راهبردهایی که همیشه در مشارکت استارتاپ ها و 

شرکت های بزرگ، مؤثر هستند: 
ترس را کنار بگذارید

گفت وگوه��ای اولیه مش��ارکت گت ارون��د و اوبر، 
بس��یار اس��تراتژیک و محافظه کارانه بود. هیچ یک از 
ش��رکت ها نمی خواستند اهداف و دستور کار خود را 
اعالم کنن��د. زاید از کارمندانش خواس��ت اما ترس 
را کن��ار بگذارند و ب��دون جبهه گی��ری، احترام اوبر 
را به دس��ت آورند. پس  از آن ب��ود که تیم ها ارتباط 

شفاف تری با یکدیگر برقرار کردند. 
زای��د می گوید: وقتی یک ش��رکت کوچک و یک 
ش��رکت بزرگ با هم ش��ریک می ش��وند، بسیاری از 
زمان ها ش��رکت کوچک تر از بیان خواسته های خود 
می ترس��د. گاهی باید بگوییم: »نه، ای��ن روند به ما 
جواب نمی دهد.« یا »اجازه بدهید کارها را به ش��یوه 
دیگری پیش ببریم.« ارتباطات ش��فاف، اعتماد بین 

طرفین را تقویت می کند. 
با همه مثل یک تیم رفتار کنید

اوب��ر تنها تع��داد اندک��ی از کارکنان��ش را برای 
بررس��ی پتانس��یل های گ��ت اروند به این ش��رکت 
فرس��تاده بود. ام��ا تیم مذاکره ای گ��ت اروند تقریبا 
از همه اعضای ش��رکت تشکیل شده بود. این تفاوت 
مقیاس، زمانی که اعضای دو ش��رکت تحت یک تیم 
واح��د فعالیت کردند، اهمیت خود را از دس��ت داد. 
حاال دیگر مهم نبود که کدام ش��رکت حقوق آنها را 

پرداخت می کند. 
زای��د تصدی��ق می کند: بدیهی اس��ت ک��ه گاهی 
اختالف و تنش به وجود می آید. اما شفافیت، اعتماد 
و ارتباطات مؤثر، این مشکالت را کامال حل می کند. 

اهداف خود را هماهنگ کنید
هر مشارکتی، با اهداف و اولویت های رقابتی همراه 
خواهد بود. زاید تالش کرده  اهداف اوبر و گت اروند، 
از همان آغاز کار با یکدیگر همسو شوند. به عقیده او 
شاید این مسئله در مراحل اولیه نمود زیادی نداشته 
باش��د، اما به  مرور زمان مثل یک گلوله برفی، بزرگ 
و بزرگ تر می ش��ود. مس��ائل مرتبط با محصوالت و 
خدمات، مهندس��ی، مسائل عملیاتی و حقوقی، همه 
می توانن��د باع��ث اختالف ش��وند. هماهنگی اولیه و 
زودهن��گام، می تواند ش��ما را در ط��ول ماه های بعد 
از چالش ها محافظت کند و مش��ارکت شما را تداوم 

ببخشد. 
inc/zoomit :منبع

استارتاپ

به قلم سامی کاراِمال  
ترجمه: علی آل علی 

تام دریک
 اینترنشنال بیزینس

مترجم: سعیده کریمی
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اخبار

اهواز- شبنم قجاوند- وزیر نیرو در آیین کلنگ زنی پست و خط 
۲3۰/۴۰۰ کیلو ولت ش��هدای فوالد خوزستان در اهواز گفت: استان 
خوزس��تان از جهات مختلف استان ممتازی است و از جهت تولید و 
مدیریت انرژی هم این امتیاز و ش��اخص در استان فراهم است. رضا 
اردکانیان اظه��ار کرد: همه پروژه های صنعت برق مهم و تاثیر گذار 
 هس��تند اما اجرای این پروژه ها در این س��ال کار ارزنده تری اس��ت، 
چرا که امسال به نام حمایت از کاالی ایرانی نام گذاری شده و نقش 
صنعت برق در تامین زیرساخت ها و رونق صنعتی بسیار تاثیر گذار و 
مهم است. وی ادامه داد: دلیل دیگر این است که امسال جزو خشک 
ترین و بی آّب ترین س��ال های نیم قرن اخیر کش��ور است که تاثیر 
مستقیمی بر منابع انرژی به خصوص برق آبی گذاشته و اگر با گرمای 
بیشتری نیز همراه شود تاثیر مستقیمی بر مصرف انرژی دارد. وزیر نیرو 
با تشکر ار دست اندر کاران این پروژه بیان کرد: امیدوارم با تالشی که 
مجموعه مدیران و متخصصین انرژی در این استان اعم از صنعت برق 

و سایر صنایع دارند تابستانی با مشکالت کمتر در پیش داشته باشیم 
و عالوه بر گذران این تابستان دستاورد بزرگ تر ما نهادینه کردن رویه 
های صحیح تر مصرف در جامعه صنعتی و دیگر گروه های مصرفی 
باش��د. مدیر عمل شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز در این آیین 
 ۲3۰/۴۰۰ GIS کلنگ زنی گفت: اعتبار مورد نیاز پروژه پست و خط
کیلو ولت شهدای فوالد خوزستان که با همکاری شرکت فوالد تامین 

می شود دو هزار و 3۰۰ میلیارد ریال است که طبق برنامه ریزی های 
تا پایان س��ال 9۸ به بهره برداری خواهد رسید. محمود دشت بزرگ 
ادامه داد: هدف از اجرای این پروژه انتقال بار شرکت فوالد خوزستان از 
شبکه ۲3۰ به ۴۰۰ کیلو ولت، کاهش بار پست اهواز۲، تکمیل کننده 
رینگ ۴۰۰ اهواز، برق مطمئن و پایدار برای فوالد و توسعه زیرساخت 
های شبکه برق است.وی اضافه کرد: در پست GIS ۲3۰/۴۰۰ کیلو 
ولت فوالد خوزس��تان چهار ترانس هر کدام به ظرفیت 31۵ مگاولت 
آمپر نصب خواهد ش��د که در مجموع ظرفیت آن به 1۲6۰ مگاولت 
آمپر می رسد، همچنین برای انتقال بار این پست، خط دو مداره ۴۰۰ 
کیلوولت از پست اهواز ۲ به پست فوالد خوزستان به طول ۴۰ کیلومتر 
مدار با اعتباری بالغ بر 3۵۰ میلیارد ریال همزمان اجرا می شود. مدیر 
عامل ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان ویژگی ممتاز این پست را 
GIS بودن آن دانس��ت و افزود: این پست با شرایط فعلی خوزستان 

منطبق است و در مقابل ریزگردها مقاوم است.

تبریز - فالح- معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی آذربایجان شرقی از فعالیت 33۲ رسانه مجوز دار تا 
پایان سال 1396 در سطح استان خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، وحید حسین زاده با اشاره به اینکه مطبوعات به عنوان یکی 
از ابزارهای مهم توسعه، نقش بسزایی درشکوفایی فرهنگ جوامع 
برعهده دارند، افزود: ضرورت اطالع رسانی جامع در خصوص فعاالن 
این حوزه و ارائه آماری دقیق از وضعیت انتش��ار در س��طح استان، 
ش��رایط و مراحل اخذ امتیاز نش��ریات، بیش از پیش احساس می 
گردد .وی در ادامه با اشاره به الکترونیکی شدن فرایند ثبت و اخذ 
مجوز هرگونه رسانه  و نش��ریه در سامانه جامع رسانه های کشور 
تصریح کرد: چند سالی اس��ت که معاونت امور مطبوعاتی واطالع 
رسانی وزارت فرهنگ وارش��اد اسالمی اقدام به الکترونیکی کردن 
فرآیند درخواس��ت مجوز نشریه کرده است و متقاضیان می توانند 
پس از ثبت اطالعات و ارسال مدارک به صورت الکترونیکی، از نحوه 
رسیدگی به پرونده خود تا حصول نتیجه از همان طریق مطلع شوند 
. حسین زاداه اظهار کرد: تا پایان سال 1396 از مجموع 33۲ رسانه 

ی فعال که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سطح استان 
آذربایجان شرقی فعالیت داشتند، ۲13 عنوان مربوط  به رسانه های 
چاپی بودند که از این تعداد رس��انه مکتوب هم  1۵ مورد به شکل 
روزنامه،61 مورد به صورت هفته نامه و 137 مورد با ترتیب انتشار 
دوهفته نامه، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه، دوفصلنامه و س��النامه 
منتش��ر می ش��دند. وی با اش��اره به نقش تاثیر گذار رسانه ها  در 
تنویر افکارعمومی و ترویج فرهنگ مطالعه رسانه های مکتوب گفت: 

از مجموع  نش��ریات چاپی در سال 96؛ ۸9 نشریه با گستره توزیع 
سراسری، 39 نشریه با گستره توزیع منطقه ای، 6۵ نشریه با گستره 
توزیع استانی و ۲۰ نشریه با گستره توزیع محلی  به زیر چاپ رفته 
اند.  معاون فرهنگی  و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
آذربایجان شرقی با بیان اینکه مطبوعات و رسانه ها وظیفه خطیر 
اطالع رسانی را بر عهده دارند، در رابطه با نشریات الکترونیک – بر 
خط هم خاطرنشان کرد: در حال حاضر 1۰7 پایگاه خبری با مجوز 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سطح استان فعال هستند. وی در 
خصوص نشریات الکترونیک – لوح فشرده هم گفت: در حال حاضر 
3 ماهنامه، ۸ فصلنامه و یک س��النامه در س��طح استان به صورت 
الکترونیک – لوح فش��رده منتشر می شوند. به گفته وی، در سال 
139۵ کل رسانه های دارای مجور استان ۲96 مورد بوده است که 
از این تعداد 19۰ مورد جزو رس��انه های چاپی و مکتوب بوده اند. 
9۸ پایگاه خبری  )رس��انه ی الکترونیک - برخط ( با مجوز وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی فعالیت داشتند و ۸ مورد هم به صورت 

الکترونیک - لوح فشرده منتشره شده بودند.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- خلیل قاسمی افزود: یکی 
از اولویت های مهم این س��ازمان در س��ال جاری، توسعه پایانه های 
صادراتی در حوزه شرق و غرب استان است. وی ادامه داد:این برنامه 
در راستای کمک به بخش خصوصی، حمایت از تولید کنندگان، صادر 
کنندگان و توس��عه صادرات غیر نفتی اجرایی می شود. این مسوول 
اظهار کرد: س��ال گذش��ته بیش از 11 میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال 
یارانه به پایانه ها و شرکت های صادراتی و تجار پرداخت شد. قاسمی 
ادام��ه داد: مهم ترین دغدغه در ح��وزه صادرات کاالهای غیر نفتی، 
نامناس��ب بودن بسته بندی محصوالت کشاورزی و نبود زیرساخت 
های صادراتی اس��ت که امیدواریم با توس��عه پایانه ها این چالش ها 
برطرف ش��ود. این مسوول اضافه کرد: هدف این برنامه ها استفاده از 
کاالهای تولید داخلی به جای کاال های خارجی و ورود کاالهای رسمی 

سالمت محور به کشور است.

50 درصد مبادالت تجاری کشور به هرمزگان اختصاص دارد
وی ادامه داد: بندرهای تجاری و ملوانی و گمرگات استان بیش از 
۵۰ درصد مبادالت تجاری کش��ور را به خود اختصاص داده که این 
نشان از قابلیت های ویژه هرمزگان نسبت به سایر استان هاست. وی 

گفت: هرمزگان دارای ۵6۰ هزار نفر مرزنشین است.

9339 واحد صنفی متخلف در هرمزگان شناسایی شد
رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان هم چنین در 
تشریح عملکرد نظارتی سال گذشته این سازمان گفت: در این مدت 
۲13 هزار و ۵۰۰ واحد صنفی در استان مورد بازرسی قرار گرفت که 
9 هزار و 339 واحد صنفی تخلف داشتند.  وی بیان داشت: هرمزگان 
سال گذشته در حوزه نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی رتبه سوم 
کش��ور را کس��ب کرد. وی افزایش 6۲ درصدی تولید شمش روی و 
1۲ درصدی کنس��تانتره روی، افزایش 3۲ درصدی در تولید شمش 
فوالدی و 16 درصدی شمش آلومینیوم، افزایش ۴9 درصدی تولید 
سنگ گچ، افزایش ۲7 درصدی پروانه اکتشاف معادن و صادرات بیش 
از ۵3۵ میلیون دالر قیر را از مهم ترین دستاوردهای این سازمان در 
سال گذشته عنوان کرد. هم اکنون یکهزار واحد صنفی و تولیدی در 

هرمزگان فعالیت دارند.

ارومیه - خبرنگار فرصت امروز- مهندس رس��ول اکبری در 
همایش ضمن تبریک اعیاد ش��عبانیه وبا اش��اره به نام گذاری سال 
جدید از سوی رهبر معظم انقالب  به نام سال حمایت از کاالی ایرانی 
وتاکید بر مصرف کاالهای تولید داخل گفت ش��رکت آبفای شهری 
استان اس��تفاده از کاالهای داخلی را در اولویت خود قرار داده است 
. وی ادامه داد: نباید س��ال حمایت از تولید کاالی ایرانی را صرفا به 
همایش ها وسمینارها محدود کرد ودر عمل نیز باید گام های اساسی 
برای اجرای آن برداشت زیرا این کار تنها راه توسعه اقتصادی کشور 
است. مدیر عامل شرکت آب وفاضالب شهری استان درمورد وضعیت 
این شرکت گفت: خوشبختانه این شرکت پیشرفت اساسی در تحقق 
پروژه های خود داش��ته ودر سال گذشته به بسیاری ازاهداف تعیین 
شده ، محقق شده اس��ت وامیدواریم این روند در سال 97 نیز ادامه 
داشته باشد وبتوانیم پاسخگوی نیازهای مردم باشیم. مهندس اکبری 
، حفظ کیفیت آب ش��رب ومشتری مداری راجزو اصول اساسی این 
شرکت عنوان کرد وگفت: باید بهترین خدمات را به مردم ارائه داد زیرا 
مردم نباشند ما هم نیستیم. وی به خشکسالی حاکم بر کشور اشاره 

کرد وگفت: کمبود آب باعث افزایش آلودگی آن می ش��ود وکمبود 
بودج��ه در بخش دولتی این ش��رکت را در ارائه خدمات مطلوب به 
مشتریان با مشکل روبه رو می سازد و ایجاد منابع مالی جدید جهت 
تامین این کس��ری بودجه ضروری اس��ت ک��ه بخش خصوصی می 
تواند یکی از این موارد باشد. مدیر عامل شرکت آبفای شهری استان 
به ضرورت توجه به بخش فاضالب اش��اره کرد وگفت: خوشبختانه 
اقدامات خوبی در بخش فاضالب در استان انجام شده است واحداث ۵ 
واحد تصفیه خانه فاضالب در چهار سال گذشته از اقدامات اصلی این 

شرکت در راستای توجه به بخش  فاضالب بوده است. مهندس رسول 
اکبری بابیان اینکه احداث سه واحد تصفیه خانه دیگردر استان نیزدر 
دستور کاراین شرکت قرار داردبیان کرد: توسعه شبکه همراه با توسعه 
فاضالب از اهداف اصلی این ش��رکت بوده وهمچنین توجه به مقوله 
تامین آب پایدار نیز جزو برنامه های این شرکت است. وی همچنین 
از پروژه های تصفیه خانه آب سردشت ، سلماس، مهاباد، پلدشت ودو 
واحد تصفیه خانه فاضالب در ارومیه وخوی تاپایان سال 9۸خبر داد .

مدیر عامل ش��رکت آبفای ش��هری اس��تان همچنین بر آموزش 
کارکنان این ش��رکت جهت ارائه خدمات هرچه بهتر به مردم تاکید 
کرد  وی به ضرورت صرفه جویی در آب اش��اره کرد واظهار داش��ت: 
همواره براین مساله در جای جای کشور تاکید اساسی صورت گرفته 
است زیرا تداوم خشکسالی ها در ایران آن را از کشوری نیمه خشک 
به کش��وری تمام خشک تبدیل کرده است وادامه این روند کشور را 
با بحران بی آبی ودرنهایت نابودی مواجه خواهد کرد. مهندس رسول 
اکبری گفت: کارکنان این شرکت بااصالح الگوی خود در مصرف اب 

می توانند الگوی خوبی برای سایر همشهریان عزیز باشند.

تبریز - فالح- حمایت از تولید داخل ش��رایط را برای بهبود 
و رونق ش��رایط اقتصادی فراهم خواهد نمود. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، مدیرعامل ش��رکت گاز آذربایجان ش��رقی با اشاره به 
تأمین کاالیی از طریق تولیدکنندگان داخلی استان گفت: شرکت 
گاز آذربایجان ش��رقی از ش��رکت های پیشرو در حمایت از تولید 
داخلی اس��ت. س��یدرضا رهنم��ای توحیدی اف��زود: گاز طبیعی 
بیش��ترین نقش را در حمایت از بخش های تولیدی استان داشته 
و به واس��طه سوخت ارزان و پاک، میزان ارزش افزوده ارتقا یافته 
و منجر به بهبود شرایط اقتصادی می گردد. وی با بیان اینکه هم 
اکنون بی��ش از 9۸ درصد تجهیزات مورد نیاز ش��رکت از طریق 
تولید کنندگان داخلی تامین می ش��ود، اظهار داشت: توانمندی 
های ش��رکت های داخلی در تولید چش��مگیر اس��ت. مدیرعامل 
شرکت گاز اس��تان در پایان یادآور شد: فرهنگ سازی و نهادینه 
نمودن حمایت از تولید داخلی منجر به اشتغالزایی، رونق شرایط 
اقتصادی و کاهش وابس��تگی های خارج��ی خواهد بود. به گفته 
وی، بازس��ازی و مقاوم سازی شبکه های توزیع گاز طبیعی جزء 

اولویت های اجرایی ش��رکت گاز و ضرورتی برای حفظ س��رمایه 
های ملی کشور می باش��د. مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره 
به اجرای بیش از 19 هزار و 913 کیلومتر ش��بکه گازرس��انی در 
اقط��ار مختلف که 1۰۰ درصد خانوار ش��هری و 93 درصد خانوار 
روس��تایی را تحت پوش��ش خود قرار داده است، گفت: با مد نظر 
قرار دادن موقعیت های کوهس��تانی و صعب العبور اجرای شبکه 

های توزیع گاز در استان، بازسازی و مقاوم سازی خطوط اجرایی 
جزء اقدامات مهم اجرایی می باش��د. سید رضا رهنمای توحیدی 
با اش��اره به اس��تفاده از فن��اوری های روز در حف��ظ و نگهداری 
تاسیس��ات گازرسانی از سیس��تم GIS نام برد و افزود: سیستم 
اطالعات جغرافیایی ) GIS ( می تواند چهارچوبی برای مدیریت 
صحی��ح اطالع��ات و تجزیه و تحلیل داده های ش��بکه به منظور 
بهبود کیفیت فرآیندهای مربوط به ش��بکه های گازرسانی باشد. 
وی از اس��تقرار کامل این سیستم در شهرستان تبریز خبر داد و 
اظهار داش��ت: عالوه بر بروزرس��انی و بکارگیری GIS تحت وب 
در ش��رکت و رفع چالش ها و دیفکت های اجرایی، اس��تقرار این 
سیس��تم استراتژیک در سایر شهرس��تان های استان نیز در حال 
اجرا قرار گرفته اس��ت. مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: 
طراحی تفضیلی، تهیه نقش��ه گروه بندی، برآورد هزینه، مدیریت 
زمانی اجرای پروژه، نگهداری و تعمیرات، مدیریت حوادث و امداد 
از مهمترین توانمندی های این سامانه بروز بوده که برای مدیریت 

داده های مکانی بکار گرفته می شود.

وزیر نیرو در آیین کلنگ زنی پست و خط شهدای فوالد در اهواز

خوزستان در تولید و مدیریت انرژی ممتاز است

معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

فرایند ثبت و اخذ مجوز هرگونه رسانه  و نشریه الکترونیکی است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان: 

عمان، قطر، روسیه، عراق و هندوستان به عنوان کشورهای هدف صادراتی هرمزگان تعیین شده اند

مدیر عامل شرکت آب وفاضالب شهری استان:

برگزاری همایش مدیران صنعت آب و فاضالب در ارومیه

مدیرعامل شرکت گاز استان:
حمایت از تولید داخلی زمینه ساز رونق اقتصادی آذربایجان شرقی است

به مناسبت روز جهانی آب 
روز جهانی آب در سال 2018 »طبیعت برای آب«

امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که رش��د فزاینده جمعیت و افزایش مصرف آب، قطع بی رویه درختان و تغییر اکوسیس��تم ها، رشد 
بی حساب و کتاب شهرسازی و افزایش صنایع آلوده کننده آب، شیوه های نامناسب و غیراصولی کشاورزی و هزاران فعالیت نادرست دیگر 
چرخه منظم آب در سطح جهان را مختل کرده اند و این تهدیدی جدی برای انسان ها محسوب می شود. روز جهانی آب یک رویداد بین 
المللی است که در ۲۲ مارس هر سال برگزار می شود و توجه بسیاری را به خود جلب می کند. این رویداد بر مسایلی همچون توجه به اهمیت 
دسترسی جهانی به امکانات آب پاک، بهسازی و بهداشت آب در کشورهای در حال توسعه تاکید دارد و حمایت از مدیریت پایدار منابع آب 
شیرین را مورد توجه قرار می دهد.  سازمان ها و سهامداران بسیاری در سراسر جهان از این روز پشتیبانی می کنند و سعی دارند آب سالم را به 
دست مردم دنیا برسانند و روش های استفاده پایدار از آب را ترویج دهند. آنها برنامه هایی مانند تئاتر و کنسرت موسیقی، رویدادهای آموزشی 
و کمپین هایی را  به راه می اندازند تا برای دسترسی مردم به آب پاک و مقرون به صرفه در سراسر جهان کمک های مالی را جمع آوری کنند. 

تاریخچه
 در سال 199۲ و در بیست و یکمین جلسه کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل بود که موضوع اختصاص روزی بین المللی به آب 
مطرح شد. در این کنفرانس -که در ریو دو ژانیرو برگزار شد- نمایندگان کشورهای مختلف پذیرفتند که روز ۲۲ مارس را به عنوان روز ترویج 
و آگاه سازی مردم در مورد آب بپذیرند و با برگزاری برنامه های متنوع از جمله کنفرانس ها، سمینارها و نمایشگاه ها در راستای گرامیداشت آن 
تالش کنند. در سال 1993 این روز برای نخستین بار گرامی داشته شد و کشورها به اجرای برنامه های متنوع در آن پرداختند.   روز جهانی 

آب مانند بسیاری از رویداد های بین المللی دیگر هر سال با یک شعار خاص برگزار می شود و موضوعی مهم را مورد توجه قرار می دهد. 
 شعار این روز در چند سال گذشته

۲۰1۲:  آب و امنیت غذایی؛ جهان تشنه است چون ما گرسنه ایم. - ۲۰13:  سال همکاری جهانی در مورد آب -۲۰1۴:  آب و انرژی 
-۲۰1۵: آب و توسعه پایدار - ۲۰16: آب بهتر، مشاغل بهتر - ۲۰17: چرا هدر دادن آب؟   امسال )۲۰1۸( این روز با شعار طبیعت برای 
آب برگزار می شود و به استفاده از طبیعت برای فائق آمدن بر چالش های بحران آب در قرن بیست و یک تاکید دارد.  آسیب های محیطی 
به همراه تغییرات آب و هوایی، بحران های مرتبط با آب را تشدید می کنند. سیل، خشکسالی و آلودگی آب مشکالتی جدی را برای مراتع، 
دریاچه ها، رودخانه ها و خاک به وجود می آورند و آنها را به مرگ نزدیک تر می کنند. این نتیجه غفلت ما از اکوسیستم است و باعث شده 
تا دسترسی به آب سالم برای انسان ها روز به روز سخت تر شود.  راه حل های مبتنی بر طبیعت، پتانسیل حل بسیاری از مشکالت ما را در 
مورد منابع آبی دارند. ما باید تا جایی که می شود به ایجاد زیرساخت های سبز رو بیاوریم و آن ها را با ساختار خاکستری شهرها هماهنگ 
کنیم. ایجاد جنگل های جدید و مناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف، بازگرداندن سیالب ها به دشت های سیالبی و احیای تاالب ها تنها 

بخشی از فعالیت هایی هستند که می توانند گام مهمی در راستای حفظ منابع آبی باشند. 
وضعیت آب در جهان

امروزه 1.۸ میلیارد نفر از جمعیت کره زمین از آب های آلوده می نوشند و در معرض خطر ابتال به وبا، اسهال خونی، حصبه و فلج اطفال 
قرار دارند. این وضعیتی نیست که در دنیای مدرن بتوان آن را قبول کرد؛ اما واقعیت همیشه مزه تلخ و گزنده ای دارد. آب عاملی کلیدی 
برای توسعه پایدار است و مهم ترین عنصر قدرت اقتصادی و سیاسی برای کشورها به شمار می رود. برای همین در کشورهایی که در منطقه 
خشک و نیمه خشک زمین قرار گرفته اند، تامین آب طی دو دهه آینده به بحرانی جدی بدل خواهد شد. بسیاری احتمال این را مطرح می 

کنند که جنگ جهانی سومی در راه است که بر سر منابع آبی در می گیرد...
اهمیت آب در ایران

کشور ایران در منطقه ای خشک و نیمه خشک قرار گرفته و منابع آبی همچون گنجی با ارزش برای آن است؛ گنجی که شاید آن قدرها 
برای حفظ آن نمی کوشیم و خیلی ساده از کنار هدردادنش می گذریم. شاید بارها و بارها انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه رفته ایم؛ 
اما همه ما در استفاده درست از آب سهمی داریم. کشوری که تاریخش مایه غرور بسیاری از ساکنانش هست و همیشه در محافل جهانی به 
عنوان گنجینه ای پر ارزش به آن می نگرند، این روزها با مشکلی به نام کم آبی دست و پنجه نرم می کند. مشکلی که اگر کمی حواس مان 

از آن پرت شود به یک باره همه این خاک را می بلعد و کویری را از سرزمین مادری مان بر جای می گذارد. 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان

افزایش مصرف گاز در خراسان رضوی طی روزهای گذشته
مشهد - صابر ابراهیم بای - مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت با کاهش دمای هوا از 
۲۵ تا ۲۸ فروردین ماه سال جاری حجم مصرف گاز در این استان نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۵ 
درصد افزایش یافت. سید حمید فانی با اعالم این خبر اظهار کرد: از روز شنبه هفته جاری تا سه شنبه 
۲۸ فروردین 1۲۸ میلیون مترمکعب گاز در خراسان رضوی به مصرف شد. وی افزود: از میزان 1۲۸ 
میلیون گاز مصرفی استان، ۴۸ میلیون مترمکعب معادل 3۸ درصد آن سهم شهرستان مشهد بوده 
است. شرکت گاز خراسان رضوی دو میلیون و 1۴1 هزار مشترک دارد که از این تعداد یک میلیون و 

7۲7 هزار مشترک شهری و ۴1۴ هزار مشترک روستایی هستند. 

بازدید سرمایه گذاران چینی از توانمندیهای بندر بوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز  : سرمایه گذاران چینی به همراه هیاتی از بندر 
بوشهر بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی ،محمد شکیبی نسب معاون دریایی و 
بندری  اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر در ابتدای این بازدید ضمن خیر 
مقدم به بازدید کنندگان ، به تشریح برنامه های این اداره کل  و اقدامات انجام شده 
در  مجتمع بندری نگین پرداخت. محمد شکیبی نسب افزود: بندر بوشهر یکی از بنادر 
با قدمت  در عرصه تجارت و دریانوردی و دومین بندر کانتینری کشور می باشد  که 
بواسطه ایجاد زیر ساخت های مناسب از گذشته تا کنون،  آماده هرگونه سرمایه گذاری است. وی ضمن اشاره به حضور سرمایه گذارن 
بخش خصوصی در مجتمع بندری نگین ، تاکید کرد : مجتمع بندری نگین یکی از بخش های قابل توجه در توسعه بندر بوشهر بشمار 

میرود که میتوان آنرا بعنوان یک فرصت مناسب جهت  سرمایه گذاری عنوان کرد. 

مدیر منطقه 9 خبر داد :
افزایش 34 درصدی حجم گاز انتقالی از خطوط لوله منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران

ساری – دهقان : حجم گاز انتقالی از خطوط لوله منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران در سال 96 
به میزان 3۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. به گزارش خبرنگار مازندران 
و به نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، رسول داودی نژاد با اعالم این خبر اظهار کرد: در 
سال 96 حجم گاز انتقالی از خطوط لوله منطقه 9 عملیات انتقال گاز  ۵/۵ میلیارد مترمکعب بود که 
به میزان 3۴ درصد نسبت  به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. مدیر منطقه 9 عملیات 
انتقال گاز همچنین به افزایش حجم گاز عبوری در خطوط لوله این منطقه اشاره کرد و افزود: حجم 
گاز عبوری که شامل مصارف نیروگاه ها، CGS شهری، حجم گاز انتقالی،  مصارف سوخت تاسیسات و تخلیه خطوط لوله است، در 

سال 96 با افزایش 6/۵ درصدی نسبت به سال گذشته به حدود ۲۲ میلیارد مترمکعب رسید.

فرهاد قائمی مشعل سومین المپیاد ورزشی استان گلستان را روشن می کند
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان گفت: افتتاحیه سومین دوره المپیاد ورزشی استان 
گلستان عصر روز گذشته با حضور ۴ هزار ورزشکار برگزار و مشعل این بازی ها نیز توسط فرهاد قائمی، ملی پوش والیبال کشورمان 
روشن می شود.بهمن طیبی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: سومین المپیاد ورزشی استان ساعت 17 روز گذشته در شهدای کریم 
آباد گرگان با حضور مهمانانی از وزارت ورزش و جوانان، استاندار گلستان و دیگر مسئوالن استانی آغاز می شود.وی با بیان اینکه سومین 
دوره المپیاد ورزشی استان تا ۲۲ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت، افزود: مشعل این دوره از بازی ها نیز توسط فرهاد قائمی، ملی پوش 
والیبال کشورمان روشن خواهد شد.مدیرکل ورزش و جوانان استان با بیان اینکه این دوره از مسابقات به مناسبت گرامیداشت شهدای 
مدافع حرم برگزار می شود، گفت: المپیاد امسال در ۲ رده سنی نونهاالن ونوجوانان و با حضور ۴ هزار ورزشکار برگزار می شود.به گفته 
وی، سومین المپیاد ورزشی استان در رشته های بسکتبال، والیبال، دو میدانی، کاراته، فوتبال، کشتی، ژیمناستیک، تنیس روی میز 

و تکواندو پیگیری خواهد شد.

دوشنبه
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ال جی در آزمون اپل رد شد! 
اپ��ل احتماال قصد دارد در س��ال جاری میالدی س��ه 
مدل آیف��ون را معرفی کند و حاال تنه��ا چند ماه مانده 
به عرضه این گوش��ی ها به بازار، وال استریت ژورنال خبر 
می دهد که کوپرتینویی ها در س��اخت نمایش��گر یکی از 
این گوش��ی ها به مش��کل برخورده اند و تالش آنها برای 
س��پردن تولید این ماژول به ال جی به بن بس��ت خورده 

است. 
بنا بر گزارش اخیر، مشخص شده که وابستگی اپل به 
سامسونگ موجب شده اپل برای تأمین نمایشگر آیفون 
Xs پالس که قرار اس��ت گران قیمت ترین آیفون س��ال 
۲۰1۸ باش��د، با مش��کالتی مواجه ش��ود و راه حل را در 
هم��کاری با ال جی ببیند که البته این تصمیم نیز راه به 

جایی نبرده است. 
  OLED به گزارش دیجیاتو، قرار بوده نمایش��گر های
آیفون مورد اش��اره، توسط سامسونگ تولید شوند. البته 
اپل تالش ک��رده بود با ال جی نیز وارد همکاری ش��ود 
ت��ا بتوان��د از انحصارگرایی سامس��ونگ در ای��ن زمینه 
جلوگیری کن��د. با این حال ال جی نتوانس��ت در تولید 
نمایش��گرهای OLED  به استانداردها و نیز بازده مورد 
نظر اپل دس��ت پیدا کند و به این ترتیب تولید، تنها به 

سامسونگ واگذار شد. 

همچنین این گونه اعالم شده که ال جی فاقد تجهیزات 
تولید پیشرفته ای است که سامسونگ در اختیار دارد که 
این موضوع نیز یکی از مش��کالت دیگری اس��ت که ال 
ج��ی را از تولید نمایش��گرهای OLED مورد نیاز برای 
آیفون های آتی باز داش��ته. پیش از ای��ن نیز تحلیلگران 
بارها در مورد اینکه اپل در پی یک تولید کننده نمایشگر 
OLED دیگر برای آیفون های آتی خود است، خبر داده 
بودند. الزم به یادآوری اس��ت که نمایشگر آیفون 1۰ نیز 

توسط سامسونگ ساخته شده است. 
این موضوع که سامس��ونگ تنها سازنده نمایشگرهای 
مورد نیاز آیفون اس��ت، موجب ش��ده که کمپانی کره ای 
بتواند قیمت عرضه این ماژول ها را کنترل کند و به نظر 
می رس��د با مسائلی که اکنون ال جی با آنها مواجه است، 
در حال حاضر راه حلی برای این مشکل اپل وجود ندارد. 
 V3۰ با این حال ال جی در موبایل های خود از جمله
از نمایش��گرهای OLED  ساخت خود استفاده می کند 
ک��ه البته بنا بر ادعای وب س��ایت خب��ری ورج، کیفیت 
نمایشگر این گوش��ی چندان تعریفی ندارد. کمپانی یاد 
شده همچنین پیش از این نمایشگرهای مورد نیاز برای 
موبایل پیکسل ۲ اکس ال را تولید کرده بود که بر اساس 
گزارش ها به نظر می رسید کیفیت آن بستگی به شانس 

خریداران گوشی هوشمند اخیر گوگل دارد. 

مترجم: امیرآل علی

تمامی روابط باید یکسری مرزهای مشخص داشته 
باش��ند تا جایی که احترام به یکدیگر فراموش نشود 
و اهمیت این موضوع در روابط کاری بس��یار بیشتر 

است. 
یک��ی از موضوعاتی که ذهن رهبران کس��ب وکار 
را همیش��ه به خود مش��غول می کند این اس��ت که 
نمی دانن��د چ��ه مرزهایی بای��د بین رواب��ط خود با 
کارمندان ایجاد کنند و نزدیک ش��دن به کارمندان 
تبدیل به موضوع ترس��ناکی برای آنها ش��ده است. 
البت��ه این موضوع کامال عادی اس��ت زیرا کارمندان 
یک ش��رکت هر روز یکدیگر را می بینند و مخصوصا 
زمانی که در یک استارتاپ مشغول به کار باشند حتی 
ممکن اس��ت با همکاران بیش��تر از اعضای خانواده 
خ��ود در ارتباط باش��ند. ممکن اس��ت به عنوان یک 
کارآفرین با خودتان فکر کنید این افراد ش��خصیت 
خوبی دارند، بامزه هس��تند، سخت کار می کنند و به 
مس��ئولیت های خود اهمیت می دهند؛ پس ایرادی 
ندارد اگر با آنها مانند دوس��تان صمیمی خود رفتار 
کنید، اما نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید 
این است که شما رئیس آنها هستید نه دوست شان. 

در چنین ش��رایطی ایجاد مرزهای مشخص برای 
روابط بسیار سخت اس��ت. این افراد کارمند شرکت 
هس��تند و باید ش��ناخت خوبی از آنها داشته باشید. 
بدانی��د چه اهداف��ی در زندگی دارن��د و نقاط قوت 
و ضعف ش��ان چیس��ت. ش��ما رئیس آنها هستید و 
احتماال در جریان مشکالت خانوادگی و موضوعاتی 
که ش��اید چندان با کار مرتبط نباشند قرار خواهید 
گرفت. رئیس هر ش��رکت رابطه خاص��ی با هر یک 
از کارمن��دان خود دارد و این بس��یار طبیعی اس��ت 
اما چگون��ه می توان این روابط را در حد معمول نگه 
داش��ت و از نزدیک ش��دن به کارمن��دان جلوگیری 

کرد؟ 
کیم اسکات )Kim Scott(، هم بنیان گذار شرکت 
Radical Candor، شرکتی فعال در زمینه توسعه 
روابط کاری می گوید: »ش��ما روان شناس نیستید و 
نیازی نیس��ت در جریان جزئی ترین اتفاقات روزمره 
کارمندان خود قرار بگیرید. رهبران حرفه ای س��عی 
می کنند در قالب یک چارچوب مشخص به شناخت 
بهتری از کارمندان خود برس��ند.« س��عی کنید مرز 
مش��خصی بین زندگی شخصی و زندگی کاری خود 

ایجاد کنید. ش��ما و کارمندان تان می توانید بس��یار 
صمیمی باشید و حتی بعد از ساعت کاری با یکدیگر 
تفری��ح کنید، اما به عنوان مثال آخ��ر هفته ها و ایام 
تعطی��ل را برای خودتان نگه داری��د و خیلی راحت 
به درخواس��ت آنها مبنی ب��ر با هم بودن در این ایام 

پاسخ منفی بدهید. 
فرام��وش نکنی��د ک��ه بدون ش��ک بنا ب��ه دالیل 
خاصی شما رهبر شرکت هستید و آنها کارمند شما 
ش��ده اند و مرزهای��ی که در روابط تعیین می ش��وند 
از انس��ان ها محافظ��ت می کنند. باورهای انس��ان ها 
با یکدیگر تفاوت دارد و هر ش��خصی ممکن اس��ت 
اوقات فراغت خود را به یک شکل خاص سپری کند. 
گاهی اوقات دانستن این تفاوت ها روی قضاوت افراد 
تأثیر می گذارد و باعث می ش��ود دیدگاه شان نسبت 
ب��ه یکدیگر عوض ش��ود. به عنوان مثال رئیس��ی که 
می بیند کارمندش در س��اعات بع��د از کار در انجام 
یکس��ری کارها زیاده روی می کن��د نمی تواند مانند 
گذش��ته به او اعتماد کند و این موضوع ممکن است 

به بهای از دست شغل کارمند تمام شود. 
inc/zoomit :منبع

چرا رئیس شرکت نباید با کارمندان صمیمی شود

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 948 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس: ارزیابی عملکرد کارکنان مبانی 
متفاوت و روش های گسترده ای دارد. در واقع این ارزیابی 
می توان��د از بعد تکنیک��ی و بعد اجرایی ص��ورت بگیرد. 
به نظرم این کس��ب وکار قبل از اینکه بخواهد سیس��تم 
ارزیابی عملکرد کارکنان خود را راه اندازی کند، باید نظام 
برنامه ریزی و هدف گذاری را در سازمان خود مستقر کند 
و براس��اس این نظام ارزیابی عملک��رد را انجام دهد. این 
کس��ب وکار باید برای دوره زمانی مش��خص در سازمان 
خود یک برنامه استراتژیک و یک برنامه راهبردی مناسب 
را بنویسد و در آن برنامه سهم بخش های مختلف سازمان 
را مش��خص کند. برای مثال در این س��هم بندی، س��هم 
کارکنان، س��هم فروش، سهم بازار و غیره را معین کند و 
بعد از این، به ازای س��همی ک��ه کارکنان دارند ارزیابی را 
انج��ام دهد. البته این کس��ب وکار باید در نظر بگیرد که 

ارزیابی کارکنان زمانی موثر است که دوسویه باشد، یعنی 
هم کارکنان ارزیابی ش��وند و هم مدیر، چون در غیر این 
صورت کارکنان نس��بت به این ارزیابی مقاومت می کنند. 
به خاطر اینکه این مدیر بتواند دوس��ویگی را رعایت کند 
و انگیزه کارکنان خود را برای ارزیابی حفظ کند، باید دو 
عملک��رد را اجرا کند؛ یک- در تدوی��ن اهدافی که برای 
سازمان خود در نظر می گیرد حتما از مشارکت کارکنان 
اس��تفاده کن��د. در مباحث علمی این ش��یوه را مدیریت 
برمبن��ای هدف می نامن��د. یعنی با مش��ارکت کارکنان، 
سیستم هدف گذاری س��ازمان هماهنگ می شود. دراین 
صورت موق��ع ارزیابی کارکنان؛ آنه��ا در ریز اهدافی که 
تعیین شده مش��ارکت خواهند داشت. دو- شاخص های 
انگیزش��ی مناس��ب را نیز برای ارزیابی عملکرد کارکنان 
درنظ��ر بگیرد یعنی اگ��ر کارمندی عملکرد مناس��ب یا 
نامناس��بی داش��ت، اث��ر و نتیجه کارک��ردش در ارزیابی 
محاسبه و دیده شود. اگر بتواند موارد ذکر شده را در کنار 

یکدیگر قرار دهد می تواند یک نظام ارزیابی اس��تراتژیک 
عملکرد داش��ته باش��د. تنها حلقه مفقوده در این شیوه 
ارزیابی عملکرد تعیین ش��اخص های انگیزش��ی ارزیابی 
اس��ت که به نظرمن بهترین ش��اخص  همان المانی هایی 
اس��ت که در اهداف س��ازمان آورده ش��ده است. در واقع 
همان نقشی است که هر کدام از کارکنان در شکل گیری 
اه��داف به عهده دارن��د. برای مثال اگر براس��اس اهداف 
س��ازمان، کس��ب و کار بعد از مدت تعیین ش��ده باید به 
فروش A برس��د، مدیر باید نقش هر کدام از کارکنان را 
در این هدف مش��خص کند که همین موضوع به یکی از 
شاخص های انگیزشی تبدیل خواهد شد. البته مدل های 
دیگ��ری نیز ب��رای ارزیابی وج��ود دارد مانند سیس��تم 
ارزیابی عملکرد36۰ درجه، مدیر مس��تقیم و... اما مزیت 
پیشنهادی که عنوان کردم از این جهت است که ارزیابی 
عملکرد براساس اهداف سازمان صورت می گیرد و باعث 

پیشرفت این کسب وکار خواهد شد. 

راه اندازی سیستم ارزیابی عملکرد

پرسـش: شـرکتی با حدود 20 کارمند را مدیریت می کنم. تصمیم دارم سیسـتمی برای ارزیابی عملکرد کارکنان 
راه اندازی کنم، پیشنهاد شما برای من چیست؟  کلینیک کسب و کار

 بررسی 6 راهکار مؤثر و کاربردی
برای مدیریت زمان

بدون تردید هیچ فردی قادر به کسب موفقیت نخواهد 
ش��د مگر اینکه در مواجهه با زمان در دس��ترس خود به 
خوب��ی عمل کند. اگرچه هم��ه ما از اهمیت این موضوع 
به خوبی آگاه هستیم، با این حال نتایج تحقیقات حاکی 
از آن اس��ت که هنوز هم بس��یاری از افراد در این زمینه 
با مش��کالتی جدی  مواجه هستند. در همین راستا و در 
ادامه به بررسی شش اقدام کامال کاربردی برای موفقیت 

در مدیریت زمان خواهیم پرداخت. 
1-  برنامه ریزی دقیقی داشته باشید و تمامی افکار 

و ایده های خود را در جایی مکتوب کنید
در راس��تای برنامه ریزی الزم است همواره برای این 
امر زمان کافی اختصاص دهید. در واقع شما قرار است 
برنامه کاری روزانه، هفتگی، ماهانه و حتی ساالنه خود 
را تعیین کنید. تحت این ش��رایط در صورتی که اقدام 
ش��ما با عجله همراه باش��د، بدون شک نتیجه مطلوب 
را ب��ه همراه نخواهد داش��ت. در همین راس��تا توصیه 
می شود زمان کافی را به این موضوع اختصاص دهید. 
همچنین ضروری اس��ت ذهن تان را برای تمرکز روی 
کاره��ای خ��ود متمرکز نگ��ه دارید. در همین راس��تا 
ضروری است تا هرآن چیزی را که به ذهن شما خطور 
می کند در جایی مکتوب کرده و در زمان مناسب تر به 
فکر در رابطه با آن مشغول شوید. درآخر توجه داشته 
باش��ید که ریش��ه بس��یاری از کمبود وقت ها در عدم 
برنامه ریزی درس��ت بوده که الزم اس��ت در این رابطه 
از فردی باتجربه نیز کم��ک بخواهید. همچنین توجه 
داشته باش��ید که الزم است از اپلیکیشن های یادآورد 
در تلف��ن همراه خ��ود برای عدم فراموش��ی احتمالی 

استفاده کنید. 
2-  قرار مالقات های خود را با نظمی مناسب همراه 

سازید
بدون شک قرار مالقات ها از جمله الزامات کاری افراد 
محسوب می شود و حذف آن می تواند نتایج نامطلوبی را 
به همراه داش��ته باشد. با این حال در صورتی که در این 
زمینه اولویت بندی مناس��بی را ص��ورت ندهید، اینکه از 
س��ایر کارهای خود عقب بمانی��د، کامال محتمل خواهد 
بود. در همین راس��تا توجه داش��ته باش��ید که برخی از 
قرارهای کاری ش��ما با افرادی است که از اهمیت بسیار 

باالیی برخوردارند. 
3-  با دیگران در تعامل باشید

همواره داش��تن روابط خوب با س��ایر همکاران باعث 
خواهد ش��د تا در زمان های حیات��ی بتوانید روی کمک 
آنها حس��اب باز کنی��د. با این حال در ای��ن رابطه خود 
را محدود به افراد حاضر در ش��رکت نکرده و سایر افراد 
را نیز که به نوعی با کار ش��ما در ارتباط هس��تند مدنظر 
قرار دهی��د. فراموش نکنید که ام��روزه دیگر به تنهایی 
نمی توانی��د کاره��ای بزرگی را ص��ورت داده و به همین 
خاط��ر از اهمیت کار تیمی غافل نش��وید. این امر باعث 
خواهد شد تا کارها در مدت زمان و فشار کاری به مراتب 

کمتری به پایان برسد. 
4-  همواره بدترین و بهترین حالت ممکن را مدنظر 

قرار دهید
حتی در صورت برنامه ریزی کامل و دقیق این احتمال 
وج��ود دارد که بنا به دالی��ل متعدد همه موارد آن  گونه 
ک��ه از قبل پیش بینی کرده اید جلو نرود. به همین دلیل 
ضروری اس��ت تا هم��واره بهترین حال��ت و بدترین آن 
را مدنظ��ر ق��رار داده و در برنامه ریزی ه��ای خود کامال 
واقع بین باش��ید. همچنین همواره زمان هایی اضافی در 
نظ��ر بگیرید تا در ص��ورت وقوع اتفاق��ی غیرمترقبه، با 

دردسر زیادی مواجه نشوید. 
5-  روزی 30 دقیقه را به برنامه ریزی برای کارهای 

روزانه اختصاص دهید
در ای��ن رابطه توصیه می ش��ود تا این امر در س��اعات 
اولیه و قبل از وارد شدن به محل کار خود صورت گیرد. 
در واقع برای استفاده حداکثری از زمان خود الزم است 
تا زمان های��ی را که هدر می روند و می توانید از آن برای 
انجام کاری اس��تفاده کنید شناس��ایی ک��رده و از انجام 

همزمان چندکار واهمه ای نداشته باشید. 
6-  نتیجه هر اقدام خود را مدنظر قراردهید 

اینکه بدانید برنامه های ش��ما چه نتایج و تأثیری را 
ب��ه همراه خواهد داش��ت، در درک ضرورت انجام آن 
کمک بس��یاری خواهد ک��رد. درواقع همه ما در طول 
روز کارهایی انجام می دهیم ک��ه با نگاهی واقع بینانه 
هیچ گونه اهمیتی نداش��ته و تنها زمان ما را اش��غال 
خواه��د کرد. به همین خاطر همواره قبل از به مرحله 
اجرا درآوردن ایده های خود در رابطه با نتایج احتمالی 
آن فکر و س��پس اقدام به انجام یا رد آن کنید. توجه 
داش��ته باش��ید که این امر تنها در رابط��ه با اقدامات 
آینده ش��ما نبوده و بازنگ��ری در اقدامات حال حاضر 

نیز مهم است. 
7-  مواردی را که باعث برهم خوردن تمرکز شما 

می شود شناسایی کنید
از دیگ��ر مواردی که باعث خواهد ش��د ت��ا افراد با 
مش��کل در زمین��ه مدیریت زمان مواجه ش��وند این 
است که آنها کارهای خود را در مدت زمان به مراتب 
طوالنی تر از حالت معمول انجام می دهند. این امر به 
دلیل عدم مهارت کافی و یا سخت بودن اقدامات آنها 
نبوده و جوابی بس��یار ساده دارد. در واقع تا زمانی که 
شما در محل کار خود در معرض انواع هواس پرتی ها 
ق��رار دارید، قادر به انجام کارها طبق برنامه  نخواهید 
بود. ب��ه همین خاطر لیس��تی از م��واردی که باعث 
می شود کار خود را حتی برای چند لحظه رها کنید، 
تهیه کرده و بدون هیچ گونه استثنایی آنها را متوقف 

سازید. 
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