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شاخص بورس فرو ریخت، فرابورس باال رفت

 واکنش بازارهای مالی
به توقیف نفتکش انگلیسی

فرصت امروز: پس از آنکه عصر جمعه، یگان شناوری سپاه، یک فروند نفتکش انگلیسی را به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی 
اس��تان هرم��زگان و ب��ه علت رعایت نکردن قوانین بین المللی توقیف کرد، این اقدام در کنار اس��نادی که س��پاه ب��رای رد ادعای 
رئیس جمهور آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن پهپاد ایرانی در هفته گذش��ته منتش��ر کرده بود، ازجمله داغ ترین خبرهایی بود که 

ظرفیت اثرگذاری بر بازارهای مالی را داشت و در همان ابتدا به رشد نسبی قیمت جهانی نفت دامن زد.
از همان زمانی که خبر توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز روی خط رسانه ها رفت، این اقدام به پاسخ حقوقی ایران به رفتار 
نادرست انگلیسی ها در توقیف نفتکش ایرانی »گریس1« در تنگه جبل الطارق بازتاب پیدا کرد؛ نفتکشی که 15 روز پیش به بهانه...

دژپسند از نمایشگاه الکامپ بازدید کرد

 تحقق اقتصاد دیجیتال تا پایان دولت دوازدهم
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دولت چگونه ارز دیجیتال را مدیریت خواهد کرد؟

پیدا و پنهان سیاست گذاری ارزهای دیجیتال در ایران

9  راه که این افراد در خانه ماندند و پول درآوردند
استارت آپ تان به سمت شکست حرکت می کند یا پیروزی؟

پایان عصر تبلیغات سنتی
100 گام برای موفقیت در بازاریابی

Uber سفر آرام و بی سروصدا با
مک دونالد و دردسر اسباب بازی های پالستیکی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 اشتباه قیمت گذاری پرایم دی
باعث فروش دوربین های 

گران قیمت به بهایی ناچیز شد

3

فرصت امـروز:  رئیس جمهور تالش هـای بخش های مختلف 
بـرای بازسـازی مناطـق آسـیب دیده از حـوادث و بالیای 

طبیعی، به ویژه سـیل و زلزله را ارزشـمند دانست 
و گفت براساس وعده وزیر کشور و رئیس بنیاد...

روحانی با انتقاد از عملکرد رسانه ها در اعالم رقم اجاره بها :

میزان اجاره بها در تهران به طور 
متوسط ۳۰درصد افزایش یافته است

یادداشت
استراتژي توسعه صنعتي؛ 
ضرورتي ملي یا موضوعي 

حاشیه ای؟

طرح موضوع تدوین »استراتژي 
توس��عه صنعتي« به س��بب تکرار، 
ش��اید دیگ��ر کمت��ر حساس��یتي 
صنعت��ي  فع��االن  در  به وی��ژه  را 
برانگی��زد. آن هم در ش��رایط حال 
حاضر ک��ه همه چیز فوري و فوتي 
و کوتاه مدت قلمداد می ش��ود و هر 
روز تعدادي از راهبردهاي صحیح 
و دستاوردهاي بلندمدت متناسب 
با توس��عه صنعتي رقابت��ي نیز به 
کناري نهاده می ش��ود و س��خن از 
ممنوعیت های وارداتي و صادراتي 
و خودکفایي )نهضت داخلي سازي( 

و قیمت گذاری ها و ... می رود.
چنانکه در گرامیداشت اخیر روز 
»صنعت و معدن« نیز همین رویه 
را ش��اهد بودیم. آنجا که در پاسخ 
به پیشنهاد رئیس اتاق ایران براي 
تدوین »استراتژی توسعه صنعتی« 
توس��ط این نهاد، رئیس مجلس با 
بی��ان اینک��ه اس��تراتژی صنعتی 
می توان��د دورنم��ای خوب��ی برای 
کش��ور داشته باش��د »اما در حال 
حاضر با مسائل روزمره شدیدتری 
در ح��وزه صنایع و تولی��د روبه رو 
هس��تیم« عنوان کرد: »البته این 
موضوع به این معنا نیست که نگاه 
بلندمدت نداش��ته باش��یم، اما در 

حال حاضر بیش��تر وقت 
2باید برای حل مشکالت...
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وزی��ر امور خارجه ایران، توقیف نفتکش انگلیس��ی را کام��ال مطابق با قوانین 
بین المللی کش��تیرانی برش��مرد و خطاب به لندن تاکید کرد که این کشور باید 

دست از شریک )جرم( بودن در تروریسم اقتصادی آمریکا بردارد.
محمدجواد ظریف در پیامی توئیتری با اش��اره ب��ه توقیف یک نفتکش حامل 
نفت ایران توس��ط انگلیس نوش��ت: برخالف دزدی دریایی در تنگه جبل الطارق، 

اقدام ما در خلیج فارس اجرای قوانین بین المللی کشتیرانی دریایی است.
وی ادامه داد: همان طور که در نیویورک گفتم، این ایران است که امنیت تنگه 

هرمز و خلیج فارس را تامین می کند.
به گفته ظریف، انگلیس باید شریک )جرم( بودن در تروریسم اقتصادی آمریکا 
را متوقف کند. به گزارش ایس��نا، نیروهای انگلیس��ی بیش از دو هفته پیش در 
جبل الطارق، یک نفتکش حامل نفت ایران را با این ادعا که به مقصد س��وریه در 
ح��ال حرکت بوده، توقیف کردند و تاکنون نیز مب��ادرت به آزادی آن نکرده اند. 
مقامات ایران این اقدام انگلیس را غیرقانونی و مصداق دزدی دریایی دانسته اند و 
وزارت امور خارجه کشورمان نیز در واکنش سفیر انگلیس در تهران را فراخواند.

روابط عمومی نیروی دریایی س��پاه پاسداران نیز شامگاه جمعه در اطالعیه ای 
اع��الم کرد که عصر روز جمع��ه، ۲۸ تیرماه یک فروند نفتکش انگلیس��ی با نام 
»stena impero« هن��گام عبور از تنگه هرمز به عل��ت رعایت نکردن قوانین 
و مقررات بین المللی دریایی بنا به درخواس��ت سازمان بنادر و دریانوردی استان 

هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف شد.
یک مقام مطلع در س��ازمان بنادر و دریانوردی نیز گفت که نفتکش انگلیسی 
اس��تینا ایمپرو به علت عدم رعایت قوانین بین المللی در انتخاب مس��یر ورود به 
تنگه هرمز و به خطر انداختن امنیت تردد کشتیرانی و همچنین برخی تخلفات 

دیگر با درخواست این سازمان به سمت آب های ایران هدایت شده است.
ع��الوه  بر این، حش��مت اهلل فالحت پیش��ه یک عضو کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس با بیان اینکه انگلیسی ها در دام آمریکا افتاده اند، گفت:  
اقدام ایران در توقیف نفتکش انگلیس��ی از ادله حقوقی الزم برخوردار اس��ت که 

می تواند رفتارش را در محاکم حقوقی بین المللی اثبات کند.
در همین زمینه، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اعالم خبر آغاز 
بررسی های کارشناسی حادثه نفتکش انگلیسی »استینا ایمپرو« مربوط به نقض 
قوانی��ن بین المللی دریانوردی، گفت: از ۲۳ نفر خدمه این ش��ناور ملیت 1۸ نفر 

هندی و پنج نفر از سایر کشورها هستند.
اهلل مراد عفیفی پور با بیان اینکه در نخس��تین س��اعات صبحگاهی روز ش��نبه 
)۲۹ تیرماه( به منظور بررسی دقیق تر ابعاد، جوانب و علل حادثه دریایی نفتکش 
»اس��تینا ایمپرو« )Stena Impero( در تنگه هرم��ز، وارد لنگرگاه بندرعباس 
ش��ده اس��ت، اضافه کرد: این ش��ناور تانکر که عصر روز جمعه بیس��ت و هشتم 
تیرم��اه از آب ه��ای محدوده دریای عمان به س��مت بندر الجبیل عربس��تان در 
حرک��ت بود، در مس��یر تردد خ��ود در تنگه هرمز، با یک فروند ش��ناور صیادی 

برخورد کرده است.
وی ادام��ه داد: پس از دریافت گزارش هایی مبن��ی بر نقض قوانین بین المللی 
دریانوردی و عدم تمکین و پاس��خ ش��ناور مذکور نس��بت به تماس های صورت 
گرفت��ه، نفتکش انگلیس��ی با هماهنگی نیروی دریایی س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی به س��مت لنگرگاه بندرعباس هدایت شد تا ابعاد مختلف حادثه توسط 

کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان به دقت بررسی شود.
به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان، بررسی های کارشناسی 
عل��ل وقوع حادثه دریایی این نفتکش که محموله ای به همراه نداش��ته اس��ت، 

توسط کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان آغاز می شود.
طبق اعالم س��ازمان بن��ادر و دریان��وردی، عفیفی پور با بی��ان اینکه نفتکش 

»اس��تینا ایمپرو« تحت پرچم کشور انگلستان است و ۲۳ نفر خدمه دارد، اظهار 
داش��ت: 1۸ نفر از خدمه این ش��ناور ملیت هندی دارند و پنج نفر خدمه دیگر 
هم از کشورهای روسیه، فیلیپین و لتونی هستند،   البته فرمانده نفتکش، دارای 
ملیت هندی است. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت: برای حفظ 
ایمنی کشتی فعال خدمه در کشتی حضور دارند و در حال حاضر همه ۲۳ خدمه، 

در محل کار خود در نفتکش هستند.
وی اضافه کرد: در صورت لزوم و برمبنای درخواست مقام قضایی، ممکن است 

خدمه برای انجام مصاحبه های تخصصی و فنی فراخوانده شوند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان گف��ت: به منظور رعایت ضوابط 
ایمن��ی و اس��تانداردهای بین المللی دریان��وردی همه همکاری ه��ای الزم برای 
هدایت ایمن و دقیق تانکر »استینا ایمپرو« و لنگراندازی در موقعیت مناسب، از 

سوی این اداره کل صورت پذیرفته است.
پی��رو این حوادث، به��ای معامالت نفت روز جمعه در پ��ی تحوالت جدید در 
خاورمیانه افزایش پیدا کرد. همچنین تحت تاثیر دورنمای تقاضای کمتر و ادامه 

رشد تولید نفت آمریکا، کاهش هفتگی سنگینی را تجربه کرد.
قیمت های نفت در معامالت روز جمعه میان کاهش و افزایش در نوسان بودند 
و در ابت��دای معامالت از ادعای آمریکا مبنی بر اینکه روز پنجش��نبه یک پهپاد 
ایرانی را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داده و از بین برده است، حمایت یافته 
بودن��د اما ایران چنین ادعایی را تکذیب کرد. ب��ا وجود افزایش قیمت ها در روز 
جمعه، قیمت نفت آمریکا به دلیل نگرانی ها نسبت به کندی رشد تقاضا و بهبود 
روند رشد تولید نفت آمریکا پس از وقوع توفان گرمسیری بَری،  برای کل هفته 
به ش��دت کاهش پیدا کرد. به گفته جیمز هاتزیگیانیس، تحلیلگر ارش��د کاال در 
گروه بازرگانی النگ لیف، بازارهای نفت هفته گذشته به دلیل تقاضای کمتر که 
ناشی از کندی رشد اقتصاد جهانی و انتظارات برای مازاد ساالنه عرضه نفت خام 
آمری��کا بود، روند نزولی دیوانه واری پی��دا کردند. تصور می کنم بازار بیش از حد 
واکنش نشان داد و احتماال قیمت ها در هفته جاری در صورت پیشرفت مذاکرات 
تجاری آمریکا و چین و وقوع هر گونه تنش در خاورمیانه اندکی بهبود پیدا کند.
بهای معامالت آتی وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا ۳۳ س��نت یا ۰.۶ درصد 
افزایش یافت و در 55 دالر و ۶۳ س��نت در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته 
۷.۶درصد کاهش داش��ت که بزرگترین کاهش هفتگی از هفته منتهی به ۳1 مه 
بود. بهای معامالت آتی نفت برنت 5۴ سنت یا ۰.۹ درصد افزایش پیدا کرد و در 
۶۲ دالر و ۴۷ س��نت در هر بشکه بسته شد و برای کل هفته ۶.۴ درصد کاهش 
داشت. قیمت های نفت اوایل هفته گذشته به دلیل نشانه های کاهش تنش ها در 
خاورمیانه با کاهش روبه رو شده بودند. همچنین آمارهایی که نشان دادند ذخایر 
نف��ت خام آمریکا کمت��ر از حد انتظار کاهش هفتگی پی��دا کرده و فرآورده های 
نفتی این کشور رشد قابل توجهی داشته است، به عالوه بهبود تولید نفت منطقه 
خلی��ج مکزیکوی آمریکا پس از توفان بَری و انتظارات برای کندی رش��د تقاضا، 

همگی قیمت های نفت را پایین آورد.
در این بین فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی، روز پنجش��نبه 
به رویترز گفت: این آژانس پیش بینی خود از رشد تقاضای جهانی برای نفت در 
س��ال ۲۰1۹ را از 1.۲ میلیون بشکه در روز به 1.1 میلیون بشکه در روز کاهش 
می دهد و خاطرنش��ان کرد اگر اقتصاد جهانی به خصوص اقتصاد چین ضعیف تر 
شود، ممکن است این آژانس در نرخ های مورد پیش بینی خود دوباره تجدیدنظر 
کن��د، با این حال وی گفت: تصمیم اخیر اوپک و متحدانش برای تمدید کاهش 
تولید نفت بایستی برای پایین بردن سطح ذخایر در اقتصادهای پیشرفته تا پایان 
سال کافی باشد، اما این محدودیت عرضه باید در سال ۲۰۲۰ ادامه پیدا کند تا 

بازار نفت به تعادل نزدیک شود.

آخرین وضعیت نفتکش انگلیسی در بندرعباس

ظریف: انگلیس از شراکت در تروریسم اقتصادی دست بردارد

حسین حق گو
کارشناس اقتصادی



فرص��ت ام��روز: یاران��ه تیرماه در حالی هفته گذش��ته به حس��اب 
سرپرستان خانوار واریز شد که برخی ها آن را دریافت نکردند؛ اتفاقی 
که احتمال حذف یارانه بگیران را براساس تکلیف قانون بودجه تقویت 
کرده اس��ت. اگرچه پیگیری ها از سازمان هدفمندی یارانه ها در رابطه 
با دالیل این اتفاق، نتیجه ای در بر نداش��ت، اما می تواند از غربالگری 

یارانه بگیران از سوی دولت نشأت گرفته باشد.
طبق قانون بودجه، دولت مکلف ش��ده در سال ۹۸ سه دهک باالی 
درآمدی را از فهرس��ت یارانه بگیران حذف کند. البته هنوز مش��خص 
نیست که عدم واریز یارانه تیرماه برای برخی گروه ها به دلیل اختالل 
در حس��اب یا روند پرداخت بوده یا همانطور که اشاره شد، به تکلیف 

قانونی دولت برای حذف سه دهک باالی درآمدی برمی گردد.
در حال حاضر حدود ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می کنند. 
این در حالی اس��ت که دولت یازدهم س��ه سال پیش، اقدام به غربال 
یارانه بگی��ران ک��رد و ۴میلیون نف��ر را از فهرس��ت دریافت کنندگان 
یارانه کنار گذاش��ت، که البته با توجه به خطاهای رخ داده و حواشی 

پیش آمده، ۹۰۰ هزار نفر بار دیگر به لیست یارانه بگیران برگشتند.
آیا یارانه دهک های پایین افزایش می یابد؟

یک��ی از اهرم ه��ای قوی ب��رای خ��روج س��رمایه داران از لیس��ت 
یارانه بگی��ران، بهره گی��ری از الیح��ه اصالح س��اختار بودج��ه برای 

ساماندهی آنان است.
درست از زمان ابالغ دولت وقت، مبنی بر آغاز پرداخت یارانه نقدی 
به سرپرستان خانوار، موضوع تفکیک دهک ها و حذف افراد یارانه بگیر 
که اس��تطاعت مالی آنها باالتر از س��ایر اقشار آسیب پذیر بود به میان 
آمد و این موضوع سال ها زبان به زبان بین جامعه و دولت ها دست به 
دس��ت ش��د، با این اوصاف تاکنون نه تنها یارانه بگیران به میزان قابل 
قبول��ی کاهش پی��دا نکرده اند بلکه تا حدودی افزایش هم داش��ته اند 
که البته این موضوع خود مس��ئوالن دولت را هم کالفه و س��ردرگم 

کرده است.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، به همین دلی��ل دولتمردان 
دس��ت به کار ش��ده و در قالب قانون بودجه و الیحه اصالح س��اختار 
بودج��ه، موض��وع س��اماندهی یارانه بگی��ران را از اولویت های اصالح 

ساختار بودجه و بودجه دوساالنه قرار داده اند.
چهارشنبه ۲۶ تیرماه ۹۸ حدود ۷۸ میلیون نفر صدویکمین مرحله 
یاران��ه نقدی خود را دریافت کردند. در ه��ر مرحله از پرداخت یارانه 
نقدی رقمی بالغ بر ۳ هزار و 5۴۹ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم 
پرداخت می ش��ود که این رقم در س��ال برابر ۴۲ هزار و 5۸۸ میلیارد 
تومان اس��ت. حال دولت تصمیم گرفته است تا در قالب قانون بودجه 
و پیوس��ت آن الیحه اصالح س��اختار بودجه سال ۹۸، دستی به سر و 
گوش سازمان هدفمندی یارانه ها و همچنین سیاست های آن بکشد. 

تکلیف قانونی دولت برای حذف یارانه بگیران پردرآمد 
در همین زمینه، بهزاد خس��روی اس��تاد دانش��گاه به الیحه اصالح 
ساختار بودجه سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: دولت در قالب بحث اصالح 
س��اختار بودجه، سه هدف »مدیریت کس��ری بودجه براساس تامین 
منابع پایدار از طریق هزینه کرد برای اداره کش��ور«، »ایجاد ثبات در 
اقتصادی کالن برای تولید و اش��تغال« و »ایج��اد ثبات در اقتصاد از 

طریق  برپایی عدالت اجتماعی« را مطرح کرده است.
به گفته وی، این س��ه هدف عمده در قالب کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت تدوین شده و یکی از نقایصش آن است که اکثر برنامه های 
اثربخ��ش در قال��ب میان م��دت و بلندم��دت غیب ش��ده اند و برنامه 

عملیاتی خاصی برای کوتاه مدت جایگزین نشده است.
خس��روی ادامه داد: الیجه اصالح س��اختار بودجه امسال در بخش  
ایج��اد ثب��ات در اقتص��اد کالن ب��رای تولید و اش��تغال باید بس��یار 
قدرتمند تر عملیاتی شود، ما در  بحث  قوانین شاهد وجود 1۰ تا 1۲ 
هزار قانون هس��تیم، این بین 1۲۰ هزار دستورالعمل در کشور وجود 
دارد مجوز های متعدد و پروانه های صدوری دس��ت و پاگیر، به نوعی 

مانع عملیاتی ش��دن این بند از س��اختار اصالح بودجه می شود. برای 
مثال در کش��ور برای ایجاد یک گاوداری بیش از 1۸۶ دس��تورالعمل 
تدوین شده اس��ت در صورتی که در هلند همین گاوداری با 5 مجوز 
راه اندازی می ش��ود. در نهایت باید فکری به حال حذف مقررات دست 

و پا گیر و زائد کرد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اهمیت بسزای ساماندهی یارانه 
بگیران در کش��ور، گفت: با اج��رای قانون هدفمندس��ازی یارانه ها و 
پرداخت یارانه  به مردم جامعه قرار بر این شد که طبق قانون مصوب 
مجلس ش��ورای اس��المی س��االنه براس��اس اطالعات درآمدی افراد، 
درص��دی از این افراد کم ش��وند تا عدالت اجتماعی روزافزون ش��ود، 
اما آنچه که هم اکنون مش��اهده می ش��ود نه تنها بیانگر کاهش تعداد 
یارانه بگیران نیست بلکه به تعداد این افراد افزوده هم شده است. البته 
این موضوع تا حدودی هم به مقاومت این اقشار پردرآمد بازمی گردد. 
به نوعی دهک های باال براس��اس قانون حذف نش��ده اند  و در نتیجه 

دستورالعمل یا روش فعلی حذف یارانه بگیران کارایی الزم را ندارد.
وی تاکی��د کرد: متاس��فانه دولت برنامه ح��ذف یارانه بگیران را هم 
به نوعی در دس��ته پروژه های اجرایی میان مدت قرار داده اس��ت و به 
نظر می رس��د باید برای تحقق این امر  منتظر دولت بعدی باشیم در 
صورتی که می تواند از اصالح س��اختار بودجه و برنامه ریزی های قوی 
گذشته برای حذف افراد سرمایه دار که از یارانه خود دست نمی کشند، 
اس��تفاده کند و همین رقم را صرف افزای��ش قابل توجه یارانه نقدی 

دهک های پایین کند.
خسروی توضیح داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در یکی از 
جلسات از واگذاری تعیین تکلیف یارانه بگیران به استانداری ها و حتی 
دهیاری ها خبر داد، زمانی که کش��ور دارای س��امانه جامع اطالعاتی 
قوی اس��ت چرا باید در این ش��رایط دس��ت به دامان استانداری ها و 

دهیاری ها شد که احتمال خطا در آنها بسیار باالست. 
به گفته این اس��تاد دانش��گاه، دولتم��ردان برای افزایش س��رمایه 
اجتماعی باید هدفمندس��ازی یارانه های نقدی را به عنوان اولین گام 
عملیاتی اصالح س��اختار بودجه بنا به فرموده مقام معظم رهبری قرار 
دهند تا با مدیریت این منابع بتوانند درآمد بودجه را هرچه بیشتر از 

درآمد نفت جدا کنند.
ابهامات بودجه ای شرکت های دولتی پابرجاست

او س��پس به بحث بودجه عمومی کش��ور اشاره کرد و ادامه داد: در 
ابت��دای دولت یازدهم، بودجه عمومی کش��ور حدود ۹۳ هزار میلیارد 
تومان بود که امس��ال  به ۴۷5 میلیارد تومان رسیده است، همچنین 
در این میان بودجه ش��رکت های دولتی نیز س��ه برابر ش��ده و به یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت. اگر ما برای اصالح 
س��اختار بودجه آستین ها را براس��اس فرموده های رهبری باال زده ایم 
به طور حتم باید این موضوع را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم.

خس��روی با ط��رح این پرس��ش که چ��را دولت س��االنه از بودجه 
ش��رکت های دولتی 1۰درصد نکاسته اس��ت، افزود: دولت در صورت 
ای��ن کاهش می توانس��ت رقمی بالغ بر 1۲۰ ه��زار میلیارد تومان در 
تخصی��ص منابع صرفه جویی کند، این رقم معادل درآمد های مالیاتی 
یک سال کش��ور است. پس از تخصیص منابع در شرکت های دولتی، 
رس��یدگی  بر آنها صورت نمی گیرد و حتی مجلس نیز برای بررس��ی 

میزان عملکرد این شرکت ها دست به کار نمی شود.
وی تصریح کرد: امس��ال نزدی��ک به ۳۰۰ هزار میلی��ارد تومان به 
بودجه ش��رکت های دولتی اضافه شده است و  مالیات آنها  به ۴ هزار 
و 5۰۰ میلیارد تومان تنزل پیدا کرده اس��ت این درحالی است که در 
سال گذش��ته  میزان مالیات دریافتی از ش��رکت های دولتی 1۰هزار 
میلیارد تومان بوده اس��ت، دولت بای��د در قبال کاهش میزان مالیات 

مصوب شرکت های دولتی توضیحات قابل قبولی را ارائه کند.
این اس��تاد دانشگاه گفت: دولت در حالی چشم انداز اصالح ساختار 
بودجه س��ال ۹۸  را بیش از حد بلندمدت تنظیم کرده اس��ت که از 

عمرش تنها یک سال و چند ماه باقی مانده است!
دلیل تعلل دولت برای حذف یارانه بگیران مشخص نیست

همچنین سیدحسن شاهرودی حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی از ضعف دولت در حذف یارانه بگیران پردرآمد 
انتقاد کرد و گفت: با وجود اینکه مجلس شورای اسالمی بارها تکلیف 
حذف افراد پردرآمد از لیس��ت یارانه بگیران را روش��ن کرده است، اما 
دولت ه��ا همچنان ب��ا  بهانه های مختلف سیاس��ی و اقتصادی از این 

موضوع سر باز می زنند.
او در پاسخ به این سوال که آیا مسئولیت حذف یارانه بگیران به طور 
کامل به اس��تانداری ها محول شده اس��ت؟ گفت: قرار بر این شد که 
فرمانداری ها و اس��تانداری ها مس��ئولیت رسیدگی به شکایات افرادی 
که از گردونه دریافت یارانه حذف ش��ده اند را برعهده بگیرند نه اینکه 
مس��ئول مستقیم حذف یا اضافه افراد باشند. در نهایت انگشت اشاره 
برای پاس��خگویی به این موضوعات همچنان س��ازمان هدفمندسازی 

یارانه هاست.
حس��ینی شاهرودی توضیح داد: سال هاس��ت که وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی مدعی اس��ت با در دست داش��تن اطالعات مختلفی 
نظیر تراکنش های بانکی، اسناد و امالک ثبتی و سایر امور اطالعاتی، 
توانایی مدیریت دهک های مش��خص ش��ده در جامعه یارانه بگیران را 
دارد. این ادعا منجر شده است تا انتظار مجلس شورای اسالمی برای 
مدیریت و حذف افراد با درآمد باال از س��ازمان هدفمندسازی یارانه ها 
بیشتر شود. نسرین نامی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی 
نیز از رویکرد دولت برای اصالح ساختار بودجه استقبال کرد و گفت: 
دولت حتی اگر در ارائه گزارش اصالح ساختار بودجه مدتی هم تاخیر 
کرده است به نظر می رسد عزمی جدی برای بارورسازی اقتصاد کشور 
دارد، موضوع مهمی با نام کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی از مواردی 

است که بسیار حائز اهمیت است.
به گفته نامی، در بحث حذف یارانه بگیران پردرآمد تا حدودی باید 
به همکاری س��ایر س��ازمان ها نیز متکی ب��ود. وزارت کار و مرکز آمار 
ایران باید در چنین شرایطی به یاری سازمان و برنامه و بودجه بیایند 
تا با ارائه داده های دقیق، مشخص کنند که از میزان ۷۸میلیون یارانه 

بگیر چه تعداد پردرآمد هستند.
این کارش��ناس اقتصادی در پایان گفت: امیدواریم س��ازمان برنامه 
و بودجه امس��ال در اجرای برنامه حذف یارانه بگیران پردرآمد مصمم 
باش��د، همانطور که با یک طرح جامع توانس��ت در قانون مالیات های 

مستقیم موفق عمل کند.
آیا حذف یارانه بگیران شروع شده؟

یارانه، سوبس��ید و ی��ا چتر حمایتی بر اقش��ار کم درآم��د، موضوع 
بس��یار مهمی اس��ت که سال هاست تمام کش��ورهای دنیا با استفاده 
از فرمول های صحیح و یا برخی اوقات هم دس��توری انجام می دهند. 
کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نیست، اما این روزها و شاید این 
سال ها در گردابی با نام مقاومت افراد یارانه بگیری روبه رو شده ایم که 
عمال نیازی به این مبلغ ندارند. اگرچه دولت در چندین مرحله، دست 
به خوداظهاری از طریق مردم زد، اما در نهایت تنها موفق به ش��د تا 
خارج نش��ینان را در اس��فندماه ۹۳ از گردانه یارانه بگیران خارج کند، 
کم��ا اینکه تعداد این افراد در مجم��وع 5۰ هزار و ۸۸۶ نفر بوده و به 

هیچ وجه عدد بزرگی هم نبوده است.
در نهایت هنوز این طرح نیازمند توضیح بیش��تر س��ازمان برنامه و 
بودجه کش��ور اس��ت، چرا که با توجه به پیگیری های مکرر، سازمان 
هدفمندسازی یارانه ها پاسخ به این سوال که »چه زمانی دولت اقدام 
به س��اماندهی یارانه بگیران می کند؟« را به س��مت س��ازمان برنامه و 
بودج��ه کش��ور محول می کند. این در حالی اس��ت ک��ه در این دوره 
از پرداخ��ت یارانه های نقدی، تع��دادی از هموطنان مان یارانه خود را 
دریافت نکرده اند و حال باید پرس��ید که آیا دولت سرانجام ساماندهی 

به این طرح را کلید زده است؟

اصالح ساختار بودجه، اهرمی برای حذف سرمایه داران یارانه بگیر

حذف یارانه بگیران شروع شده است؟
یادداشت

استراتژي توسعه صنعتي؛ ضرورتي ملي یا 
موضوعي حاشیه ای؟

طرح موضوع تدوین »اس��تراتژي توس��عه صنعتي« به سبب تکرار، شاید 
دیگ��ر کمتر حساس��یتي را به وی��ژه در فعاالن صنعتي برانگی��زد. آن هم در 
ش��رایط حال حاضر که همه چیز فوري و فوتي و کوتاه مدت قلمداد می شود 
و هر روز تعدادي از راهبردهاي صحیح و دستاوردهاي بلندمدت متناسب با 
توسعه صنعتي رقابتي نیز به کناري نهاده می شود و سخن از ممنوعیت های 
واردات��ي و صادراتي و خودکفایي )نهضت داخلي س��ازي( و قیمت گذاری ها 

و ... می رود.
چنانکه در گرامیداش��ت اخیر روز »صنعت و مع��دن« نیز همین رویه را 
ش��اهد بودیم. آنجا که در پاسخ به پیش��نهاد رئیس اتاق ایران براي تدوین 
»اس��تراتژی توسعه صنعتی« توس��ط این نهاد، رئیس مجلس با بیان اینکه 
اس��تراتژی صنعتی می تواند دورنمای خوبی برای کش��ور داشته باشد »اما 
در حال حاضر با مس��ائل روزمره شدیدتری در حوزه صنایع و تولید روبه رو 
هس��تیم« عنوان ک��رد: »البت��ه این موضوع ب��ه این معنا نیس��ت که نگاه 
بلندمدت نداش��ته باش��یم، اما در حال حاضر بیش��تر وق��ت باید برای حل 

مشکالت اصلی صرف شود.«
صرف نظ��ر از نقد وارد بر این پیش��نهاد اتاق و اینکه تدوین »اس��تراتژي 
توس��عه صنعتي«، اقدامي حاکمیتي است و بخش خصوصي صرفاً می تواند 
یک��ي از اضالع تدوین کننده این س��ند راهبردي اقتص��ادي و صنعتي ملي 
باش��د، موضوع مهم آن است که تدوین این سند راهبردي، ظاهراً از دستور 
کار مس��ئوالن کش��ور خارج  ش��ده و ایش��ان این اقدام را ض��رورت حال و 
حل کننده مش��کالت اصلي اقتصادي کش��ور نمی پندارند و آن را موضوعي 

حاشیه ای تلقي می کنند.
 بیان عبارات تاریخي زیر از س��وي نگارنده ش��اید بیاني تکراري اس��ت، 
ام��ا گمان می رود تذکري الزم براي رد تلقي فوق باش��د. حدود ۹۰ س��ال 
قبل مهندس��ي جوان از اهمیت ضرورت وجود »برنامه صنعتي« چنین یاد 
می کن��د: »احتیاجات روزافزون تم��دن، ما را بیش از هر موقع به مس��ائل 
اقتصادی متوجه کرده اس��ت. ه��ر کس اهمیت فوق الع��اده تولید ثروت را 
ح��س می کند و می فهمد ک��ه رفاهیت ملت ایران منوط ب��ه تهیه و تزیید 
ثروت اس��ت، خوش��بختانه اقداماتی خواه مستقیماً توس��ط دولت، خواه به 
دس��ت نفرات مملکت به عمل آمده و در جریان اس��ت ول��ی موقع مقتضي 
اس��ت که کلیه عملیات صنعتی م��ا تحت پروگرام جامع و روش��ن تنظیم 
ش��ود و ارتباطات صنایع مختلفه را کاماًل رعایت و مقدمات هر مؤسس��ه را 
قباًل تهیه کنند. همان قس��می که اعض��ای مختلفه بدن تکالیف نفرات یک 
خانواده و تش��کیالت سیاس��ی یک جامعه به همدیگ��ر ارتباط کامل دارند، 
تشکیالت اقتصادی و مؤسسات صنعتی یک جامعه به همدیگر ارتباط کامل 
دارند )علي زاهدی، تاریخچه برنامه ریزی توسعه در ایران، احمد آل یاسین، 

صفحه 5۳(
چنانکه از این متن برمی آید اوالً رفاه جامعه منوط به تولید ثروت اس��ت، 
ثانیاً تولید ثروت در گروی تولید صنعتی و عملیات هماهنگ صنعتي اس��ت 

و ثالثاً این فرآیند نیازمند نقشه و یا قطب نماست.
س��خنان فوق )تهیه »پروگرام صنعتي«( اگر برای حدود ۹۰ س��ال قبل 
یعنی در زمانی که صنعت کش��ور به چند کارگاه کوچک و عملیات عمرانی 
محدود خالصه می شد جنبه چندان جدی نداشت، اما سال هاست که وجود 
آن امري بس ضروري و واجب تر از نان شب براي توسعه کشور است و عدم 
انجام آن در کش��وری با بیش از ش��ش دهه حرکت در مسیر صنعتی شدن 
امري غیرقابل باور و پذیرش و س��بب آس��یب های جدي به روند توسعه ای 

میهن مان است.
البت��ه طي یک دهه و نیم اخیر پژوهش هایی در این خصوص به واس��طه 
تکالی��ف قانوني، صورت پذیرفت��ه، اما هیچ یک از آنها به س��رمنزل مقصود 
نرسیده است، اما اینکه چرا این ضرورت توسعه ای و تکلیف مؤکد قانوني به 
سرانجام نرسیده است از دو عامل می توان نام برد: »کمبود دانش و شناخت 

از اهمیت راهبردي این سند« و »ضعف یا فقدان اراده سیاسي«.
تدوین، تصویب، اجرا و پایش و نظارت بر اجراي چنین سندي ملي نیازمند 
دانش به روز از مباني نظري و آش��نایي با تجارب جهاني از تدوین چنین اسناد 
مهم ملي و نیز شناخت ضعف ها و توانمندی های اجتماعي، اقتصادي و صنعتي 
میهن مان اس��ت. ضرورت مهم دیگر براي تحقق این خواست تاریخي، ضرورت 
وجود »اراده سیاسي« اس��ت که »دولت« مظهر آن است، چراکه جهت گیری 
اصلي توس��عه صنعتي برآمده از تصویر آرماني و بلندمدتي اس��ت که در ذهن 
مدیریت سیاس��ي جامعه نقش می بن��دد، لذا اولین نقطه حرک��ت در تدوین 
استراتژي توسعه صنعتي حصول توافق در مورد این تصویر است. چنانکه بررسي 
تجربه توسعه صنعتي در جهان نشان می دهد که عملکرد صنعت در هر کشور 
تابع خواس��ت و اراده مدیریت سیاس��ي آن کشور و در جهت تحقق آن تصویر 
آرماني است. پس از شکل گیری آن تصویر آرماني و توافق بر سر آن در چارچوب 
تفاه��م، اعتماد ملي و ارجحیت منافع ملي بر منافع فردي و گروهي و جناحي 
سؤال آن خواهد بود که چگونه این تصویر محقق می شود. اینکه چگونه می توان 
به این هدف مطلوب رسید؟ و کدام مجموعه از تصمیمات و سیاست گذاری و 
نهادس��ازي در اقتصاد داخلي، چه در سطح ملي و چه در سطح بخش صنعت 
در هماهنگ��ي با تحوالت آینده اقتصاد جهاني و هدف های توس��عه صنعتي را 
امکان پذیر می س��ازد؟ و نیز اینکه الزامات محیطي و شرایط عمومي کشور در 
ابعاد اقتصادي، سیاسي و اجتماعي به عنوان زمینه ساز موفقیت توسعه صنعتي 
چیست و چگونه باید باشد؟ و... ازجمله سؤاالتی است که باید بدان پاسخ داد و 
دولت پاسخگوي اصلي آنهاست چراکه »اصوالً تبیین استراتژي صنعتي تبیین 

جایگاه و حوزه وظایف دولت در فرآیند توسعه ای صنعتي است.«
بر این اساس براي تدوین سند راهبردي توسعه صنعتي الزم است مبتني 
بر دانش و شناخت از اهمیت موضوع، »اراده سیاسي« براي انجام آن شکل 
گیرد و س��پس با بهره گیری از تجارب گذشته و آسیب شناسی آن و تجارب 
جهاني موفق متناس��ب با وضعیت کشورمان و مش��ارکت تمامي ذي نفعان 
به قدر وزن و س��هم هر یک از آنها در اقتصاد ملي و نیز دانش کارشناس��ان 
اقتصادي به همراه س��ایر کارشناس��ان در حوزه های مرتب��ط، این امر مهم 

ملي را سامان داد.
تجربه موفق تدوین و اجراي »اس��تراتژي توسعه صنعتي ترکیه« که تمام 
دس��تگاه ها و نهادهاي حاکمیتي و تشکل های بخش خصوصي این کشور و 
کارشناسان جهاني اقتصاد )حدود ۲۲۰۰ نفر( در آن نقش داشتند می تواند 
الگوي خوبي براي تدوین س��ند توس��عه صنعتي کشورمان باشد و صنعت و 
اقتصاد را از یک بالتکلیفي و پراکنده کاری و نابودي منابع فکري و مادي در 
دوره های طوالني رهایي بخش��د. اینکه آیا شناخت و دانش و اراده سیاسي 
الزم براي انجام این مهم وجود دارد یا خیر سؤالی است که پاسخ آن را باید 

در رفتار، گفتار و کردار مسئوالن جست.
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فرصت امروز:  رئیس جمهور تالش های بخش های مختلف برای بازسازی مناطق 
آس��یب دیده از حوادث و بالیای طبیعی، به ویژه س��یل و زلزله را ارزشمند دانست 
و گفت براس��اس وعده وزیر کش��ور و رئیس بنیاد مس��کن انقالب اسالمی تا نیمه 
مردادماه امس��ال در مناطق سیل زده، همه منازل مسکونی که نیاز به ترمیم داشته 

باشند، تحویل مالکان خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین حس��ن روحانی روز شنبه در نشست با مدیران ارشد 
بخش مسکن به منظور پیگیری اجرای طرح های دولت تدبیر و امید در این بخش، 
به اقدامات انجام شده در دولت های یازدهم و دوازدهم در حوزه های مختلف مرتبط 
با بخش مس��کن از جمله مسکن شهری و روس��تایی، تکمیل پروژه های مربوط به 
طرح مس��کن مهر و احیای بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: باید تالش کنیم تا در 
دو سال باقیمانده از دولت گامی مهم در بخش مسکن به انجام برسانیم که در این 
راستا دولت باید از سرمایه هایی که در اختیار دارد، مانند ارائه خدمات ارزان قیمت، 
تسهیل در ارائه جواز، اعطای زمین و کمک بانک ها برای سرمایه گذاری در ساخت 

مسکن استفاده کند.
او با تأکید بر ضرورت اهتمام بیشتر مسئوالن در احیای بافت های فرسوده، گفت: 
باید تالش کنیم تا با تکمیل طرح های گذشته در زمینه مسکن و ایجاد و بازسازی 
خانه هایی که در مناطق مختلف کشور به واسطه بالیای طبیعی تخریب و یا دچار 

آسیب شده، مسکن مورد نیاز مردم را تأمین کنیم.
رئیس جمهور به ضرورت افزایش هماهنگی و تمرکز میان دستگاه  های مسئول در 
بخش مسکن اشاره کرد و ادامه داد: کمک به مردم در بخش مسکن موجب افزایش 
رفاه، آس��ایش و امنیت آنان شده و ضمن ایجاد س��رمایه برای مردم، ارائه خدمات 

رفاهی و اجتماعی به آنان را تسهیل خواهد کرد.
ابراز تأسف رئیس جمهوری از وقوع آتش سوزی در میدان حسن آباد تهران

روحانی با ابراز تأس��ف از وقوع حادثه آتش سوزی در میدان حسن آباد تهران نیز 
گفت: آثار و ابنیه تاریخی نش��ان دهنده هویت ملی و تاریخی و هنر ایرانیان بوده و 
ارزشی ملی، فرهنگی و باستانی دارد که باید از آنها به خوبی حفظ و حراست کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، وی با بیان اینکه باید هر آنچه که 
از گذشته برای ما باقیمانده را پاس بداریم، گفت: آثار و ابنیه تاریخی مانند میدان 
نقش جهان اصفهان نش��ان دهنده هنر و همت بلند ایرانیان با مهندسی و معماری 

دقیق است.

به گفته روحانی، موضوع مسکن یکی از مسائل مهم اجتماعی، اقتصادی و رفاهی 
مردم بوده که کاهش دغدغه آنان در این بخش در توسعه اشتغال و رشد اجتماعی 

کشور هم تأثیرگذار است.
شهردار تهران قول داده میدان حسن آباد ظرف ۶ ماه به حالت قبلی بازگردد

وی با بیان اینکه ش��هرداری ها باید برنامه ای فوری برای بازس��ازی و مقاوم سازی 
ابنیه تاریخی و س��اماندهی اماکن مجاور آنها که امکان حادثه آفرینی دارند، داشته 
باش��ند، گفت: براساس قول ش��هردار تهران میدان حسن آباد ظرف مدت شش ماه 
ب��ه حالت قبلی بازگش��ته و اقدامات بعدی برای حفاظت از ای��ن اثر تاریخی انجام 

خواهد شد.
روحانی با اش��اره به گزارش های ارائه ش��ده در این جلس��ه از س��وی مس��ئوالن 
دس��تگاه های ذی ربط در بخش مس��کن، اظهار داش��ت: در این راستا بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی در بخش مسکن روستایی ۲۰۰ هزار مسکن در سال جاری و ۲۰۰ 
هزار مس��کن سال آینده ایجاد و وزارت راه و شهرسازی نیز امسال و سال آینده در 

مجموع ۴۰۰ هزار مسکن را ایجاد و 5۰۰ هزار مسکن نیز تکمیل خواهد کرد.
رئیس جمهور ادامه داد: ایجاد این تعداد مس��کن رقم قابل توجهی است که باید 

برمبنای قولی که دستگاه ها داده اند، تا پایان سال ۹۸ و ۹۹ تکمیل شود.
روحانی تالش و سرمایه گذاری در زمینه احیای بافت فرسوده در شهرها را اقدامی 
ارزش��مند دانس��ت و گفت: کارهایی نظیر احیای بافت های فرس��وده و ساماندهی 
حاشیه نش��ینی در شهرها موجب رفاه بیش��تر و افزایش سرمایه زندگی برای مردم 
خواهد بود. رئیس جمهوری با اشاره به اجرای طرح تأمین مسکن کارمندان توسط 
وزارت راه و شهرس��ازی، گفت: اگر بتوانیم با برنامه ریزی مناس��ب ظرف مدت چند 
سال واحدی مسکونی برای کارمندان ایجاد کرده و در اختیارشان قرار دهیم، اقدامی 
بسیار خوب برای جوانانی است که تازه مشغول به کار شده و با این کار دغدغه آنها 

در زمینه تأمین مسکن کاهش خواهد یافت.
روحان��ی با انتقاد از گزارش ها و اع��داد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره بها از 
سوی برخی رسانه ها منتشر می شود، گفت: براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در 
بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره بها ۳۰درصد افزایش 
یافته که این رقم امیدوارکننده است. البته مطلوب نبوده، اما در عین حال با آمار و 

ارقامی که این روزها منتشر می شود، متفاوت است.
رئیس جمهوری تصریح کرد: شهرداران کالنشهرها می توانند طرحی برای اجاره 

ارزان مس��کن به اقشاری که تحت فشار اقتصادی هستند، داشته باشند که در این 
راستا باید برنامه ریزی کنند.

روحانی با اش��اره به اهمیت اجرای طرح احیای بافت فرس��وده در نقاط مختلف 
کشور، گفت: هر کجا زمین دولتی مناسب برای ساخت و ساز وجود دارد، ضروری 

است که برای ساخت مسکن در اختیار دستگاه مربوطه قرار گیرد.
منازل مسکونی ترمیمی تا نیمه مردادماه تحویل مالکان می شود

رئیس جمهوری با اش��اره به تالش های بخش های مختلف برای بازسازی مناطق 
آس��یب دیده از حوادث و بالیای طبیعی، به ویژه سیل و زلزله، گفت: براساس وعده 
وزیر کش��ور و رئیس بنیاد مس��کن انقالب اسالمی تا نیمه مردادماه سال جاری در 
مناطق سیل زده همه منازل مسکونی که نیاز به ترمیم داشته تحویل مالکان خواهد 

شد و این اقدامی ارزشمند است.
روحانی افزود: همچنین خانه هایی که نیاز به بازسازی کامل داشته اند نیز با تالش 
دس��تگاه های مربوط تا پایان س��ال تکمیل و در اختیار م��ردم در این مناطق قرار 

خواهد گرفت.
رئیس جمهوری با بیان اینکه موضوع مسکن از نگرانی های مردم به شمار می رود، 
گف��ت: امروز آنهایی که مس��تأجر بوده و در بافت های فرس��وده زندگی می کنند و 
مسکن مستقلی ندارند هر یک به گونه ای دچار مشکل هستند که دولت وظیفه دارد 

در این زمینه به آنها کمک کند.
روحان��ی افزود: اگر بتوانیم در منطق��ه ای که امکان ارائه خدمات گوناگون در آن 
وجود داش��ته باش��د، یک شهر متوس��ط با معماری که یادی از معماری جمهوری 

اسالمی ایران را زنده کند، ایجاد کنیم، اقدامی حائز اهمیت خواهد بود.
رئیس جمهوری اظهار داش��ت: این جلس��ات از این پس به صورت فصلی برای 
بررسی دقیق و ساماندهی بخش مسکن برگزار می شود، چراکه معتقدیم باید تمرکز 

و هماهنگی میان دستگاه ها در بخش مسکن بیش از پیش تقویت شود.
گفتنی است در این جلسه همچنین محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی، علیرضا 
تابش رئیس بنیاد مس��کن انقالب اسالمی و شماری از مدیران ارشد بخش مسکن 
گزارش های جداگانه ای از روند اقدامات انجام ش��ده در دولت یازدهم و دوازدهم در 
زمینه ساخت مسکن در حوزه های مختلف شهری، روستایی، بافت فرسوده، حاشیه 
شهرها و تکمیل طرح های مسکن بجا مانده از دوره های گذشته مانند مسکن مهر 

ارائه کردند.

روحانی با انتقاد از عملکرد رسانه ها در اعالم رقم اجاره بها :

میزان اجاره بها در تهران به طور متوسط ۳۰درصد افزایش یافته است
نگاه

کوپنی کردن کاالها به نفع سفره خانوارهاست؟
 چند دلیل برای اجرای
سهمیه بندی کاالها 

یک کارش��ناس بازار کار با اش��اره به وضعیت معیشتی کارگران، 
گفت در ش��رایط کنونی با توجه به مش��کالتی که وجود دارد، فکر 
می کنم سهمیه بندی کاالها راه مطمئن تری است که دولت می تواند 

انتخاب کند.
حمی��د حاج اس��ماعیلی در گفت وگ��و با خبرآنالین ب��ا تاکید بر 
کوپنی ک��ردن کاالها، ادامه داد: این موضوع بس��یار مهم اس��ت و 
نمی دانم چه مس��اله ای وجود دارد که دولت نس��بت به اجرای این 
سیاست تا این حد تعلل می کند؛ این باعث می شود که مردم بیشتر 

ضرر می کنند و آسیب می بینند.
به گفته وی، بیش��تر اصرار برروی این مساله که دولت زودتر باید 
سهمیه بندی را آغاز کند، به خاطر اقشار ضعیفی است که کارگران 

جزو آن هستند.
ای��ن کارش��ناس بازار کار با اش��اره به اینکه مطمئن��م در نهایت 
س��همیه بندی کااله��ا اجرایی می ش��ود، تصریح کرد: م��ا در حال 
حاضر چند مش��کل اساس��ی داریم که باعث می شود بگوییم دولت 
باید س��همیه بندی کاالها را اجرایی کند. یکی از مس��ائل این است 
که پیش بینی ما این اس��ت که این روند ادامه دارد؛ یعنی ش��رایط 
اقتصادی خاصی که کش��ور به آن مبتال اس��ت، ظرف دو س��ه سال 

آینده ادامه پیدا می کند.
حاج اسماعیلی ادامه داد: دلیل این موضوع، شرایط سیاسی است 
که در آمریکا حاکم اس��ت و غرض ورزی و عنادی است که با کشور 
ما دارند، بنابراین احتمال اینکه فشارهای بیرونی ظرف دو سه سال 
آینده کاهش یابد، خیلی ضعیف اس��ت. حتی اگر ما این پیش بینی 
مثبت را هم داشته باشیم که اروپایی ها کمک کنند، گرچه تاکنون 
کار خاص��ی نکردند، بنابراین فش��ارهای بیرونی همچنان ادامه پیدا 
می کند و این محدودیت ها در بازار ایران برای ورود کاالهای اساسی 

وجود خواهد داشت.
وی متذکر شد: دومین موضوع این است که هم دولت معترف به 
این موضوع است و هم جامعه کامال حس می کند که ما نمی توانیم 
مکانیزم دقیق و درس��تی برای توزیع کاالهای اساس��ی برای مردم 
داش��ته باش��یم. به عبارتی، نظام توزیع در ایران بیمار است و دولت 
هنوز نتوانس��ته راه��کار منطقی و خوبی برای ای��ن کار پیدا کند و 
س��همیه بندی این مشکل را مرتفع می کند، چون سهمیه هر کسی 

مشخص خواهد بود.
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: براساس جمعیت کشور کاالها 
در نظر گرفته خواهد ش��د و کاالها را باید در اختیار فروش��گاه های 
زنجی��ره ای قرار دهند. یعنی مکانیزم هایی ک��ه برای این کار وجود 
دارد، راهکاره��ای دزدی را ش��فاف می کن��د. یعن��ی اف��رادی که 
می خواهند این کاالها را بدزدند، باید سهمیه افراد را گرفته باشند.

حاج اس��ماعیلی با بیان اینکه سومین موضوع این است که قیمت 
کاالهای اساس��ی در بازار هر روز باال می رود و دولت امکان کنترل 
ای��ن کار را ندارد، گفت: به ه��ر حال دالیل متعددی وجود دارد که 
تولیدکننده شرایط خاص خود را دارد و نظام حمل و نقل، توزیع و 
نگهداری هزینه های خاص خود را به دلیل ش��رایط خاص اقتصادی 

دارند.
وی افزود: دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها حتما باید به 

سمت سهمیه بندی برود.
این کارش��ناس بازار کار تصریح کرد: ما در چنین ش��رایطی باید 
حمایت هایی داش��ته باش��یم و حمایت ها براس��اس آنچه که دولت 
تعیین کرده، می گوید کاالهای اساس��ی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه 
کرده ایم و مبنا این اس��ت که در س��ال ۹۸ هم این روند ادامه پیدا 
کند. به هر حال ما یک دوره ۳، ۴ ماهه را از س��ال ۹۸ گذراندیم و 

هنوز فرصت زیادی باقی مانده است.
حاج اس��ماعیلی ادام��ه داد: به نظر من اگر دول��ت برنامه دارد که 
همچنان با ارز ترجیحی کاالهای اساسی را در اختیار مردم بگذارد، 
باید س��همیه بندی کند که افرادی که بیشتر از این کاالها استفاده 
می کنند یا خارج از چارچوب می خواهند از کاالها اس��تفاده کنند، 

کاالها را به صورت آزاد تهیه کنند.
وی متذکر ش��د: من فکر می کنم در حال حاضر تولید در ایران با 
محدودیت مواجه شده، چراکه شرایط خاص اقتصادی را می گذرانیم 
که امکان تولید زیاد را در کشور نداریم. بر این اساس، ما حتما باید 
منابع و امکانات را س��اماندهی و مدیریت کنیم و حمایت از اقش��ار 
ضعیف که طبقه متوسط جامعه است و افزایش دستمزدها به دلیل 
تورم باال اثرگذاری خود را در معیشت مردم از دست داده، راهی جز 

سهمیه بندی کاالها برای حمایت از مردم ندارد.
این کارش��ناس ب��ازار کار تاکید کرد: وقتی ک��ه دولت نمی تواند 
نظارت کند و برخی کاالها تقاضای زیادی در بازار دارد، این ش��بهه 
ایجاد می شود که این کاالها به صورت غیراستاندارد و بهداشتی در 

دسترس مردم قرار گیرد.
حاج اسماعیلی گفت: ما باید س��یگنال های متعددی که در تایید 
سیاست سهمیه بندی وجود دارد را تحلیل کنیم که بزرگ ترین آن، 

فشارهای بیرونی است. موضوع دیگر نیز تورم است.
حاج اسماعیلی عنوان کرد: اروپایی ها هم اقدامی برای حفظ برجام 
نداشتند و بعید است که در آینده نیز با وجود اینکه تاکید می کنند 
اینس��تکس راه اندازی خواهد ش��د، اما بعید می دانم اینقدر کفایت 
داش��ته باش��د که قیمت کاالها را پایی��ن آورد. وی تاکید کرد: من 
فکر می کنم س��همیه بندی راه مطمئن تری است که دولت می تواند 

انتخاب کند.
این کارشناس بازار کار در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند 
که سهمیه بندی، فضا را برای رانت فراهم می کند، گفت: در گذشته 
ابزارهای توزیع کافی نبود. دوم اینکه ما امکان استفاده از کوپن های 
الکترونیکی را در کش��ور نداش��تیم، اما االن این مش��کالت برطرف 

شده است.
حاج اس��ماعیلی تصری��ح کرد: در ح��ال حاض��ر بانک جامع 
اطالعاتی کش��ور نسبت به گذشته بهتر اس��ت، به خصوص در 
حوزه یارانه. همچنین ابزارهای توزیع نس��بت به گذش��ته کامال 
متفاوت است. در گذشته سازمان های خاصی به اضافه برخی از 
تعاونی ها کار توزیع را برعهده می گرفتند، اما االن فروشگاه های 
زنجی��ره ای ای��ن کار را برعهده می گیرند که کامال با سیس��تم 

تعاونی متفاوت هستند.
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معاون وزیر راه و شهرسازی گفت به زودی ساخت 15۰ هزار واحد از طرح اقدام 
ملی مسکن با حضور رئیس جمهور کلید می خورد.

مازیار حس��ینی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرس��ازی درباره دیدار 
مدیران ارشد حوزه مسکن با رئیس جمهور گفت: در این جلسه به مدت سه ساعت 
درباره وضعیت مس��کن صحبت شد و در بخش اول گزارشی از اقتصاد کالن بخش 

مسکن طی چند سال اخیر توضیحاتی به رئیس جمهور داده شد.
وی ادامه داد: با ارائه توضیحات درباره اقتصاد کالن مس��کن امیدواریم بتوانیم با 
اس��تفاده از تجربیات سال گذشته برای سیاست گذاری آتی این بخش نتیجه گیری 

کنیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 
در بخش دیگری از این نشس��ت توضیحاتی درب��اره کار های عملیاتی و برنامه های 
اجرایی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن به رئیس جمهور ارائه شد، گفت: در 
این نشست بیشتر به موضوع برنامه اقدام ملی ساخت و تولید مسکن پرداخته شد.

وی ب��ا بیان اینکه هم اکنون س��اخت 5۷ هزار و ۸۰۰ واح��د از ۴۰۰ هزار واحد 
هدف گذاری ش��ده اس��ت، گفت: به زودی س��اخت 15۰ هزار واحد مسکن دیگر با 

حضور رئیس جمهور کلنگ زنی می شود.

حسینی با بیان اینکه یکی دیگر از برنامه های اجرایی وزارت راه و شهرسازی در 
حوزه مسکن تکمیل طرح مس��کن مهر است، گفت: با دستور رئیس جمهور مقرر 
شد 1۶5 هزار واحد مسکن مهر که مشکل انشعاب دارند با همکاری وزارت نیرو به 

زودی تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شود.
معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی یادآوری کرد: در چند ماه اخیر 
115 هزار واحد مس��کن مهر تکمیل شده اس��ت و به زودی پرونده آنها در سراسر 
کش��ور بسته می شود. وی به اهمیت س��اخت مسکن روستایی در جلسه امروز هم 
اشاره کرد و گفت: مقرر شده بنیاد مسکن در دو سال آینده ۲۰۰ هزار واحد مسکن 

روستایی را بسازد و به متقاضیان تحویل دهد.
حسینی توضیح داد: در این نشست موضوع بازسازی واحد های مسکونی تخریب 
شده و آسیب دیده از سیالب فروردین امسال هم مطرح و مقرر شد تا پایان مرداد 
ماه ۴۰ هزار واحد تعمیری به پایان برس��د و از ۳۰ هزار واحد احداثی هم 1۴ هزار 

واحد مسکونی به پایان رسیده است.
اما در تازه ترین اتفاق در رابطه با تسهیالت مسکن، افزایش سقف فردی و زوجین 
تس��هیالت ساخت مس��کن در تهران به ترتیب تا 1۰۰ و 1۶۰ میلیون تومان مورد 

موافقت قرار گرفت.

به گزارش مهر، س��قف این تسهیالت در شهر تهران برای هر نفر به یک میلیارد 
ریال و برای زوجین به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال رسیده است. در شهرهای 
بزرگ باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، س��قف تسهیالت انفرادی ساخت مسکن بانک 
ملی ایران ۸۰۰میلیون ریال و برای زوجین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال خواهد 
بود. در س��ایر مناطق ش��هری نیز سقف این تس��هیالت ۶۰۰ میلیون ریال و برای 

زوجین یک میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
اعطای تسهیالت دوران مشارکت مدنی ساخت مسکن تا حداکثر ۸۰درصد کل 

سرمایه گذاری در طرح، بدون احتساب قیمت زمین امکان پذیر است.
هیات مدیره بانک ملی ایران مصوب کرد که با هدف حمایت و تش��ویق ساخت 
واحدهای مسکونی کوچک و متوسط مقیاس، سقف های جدید فقط برای واحدهای 
با زیربنای مفید حداکثر 1۰۰ متر مربع مجاز باشد. برای واحدهای بیش از 1۰۰ متر 

مربع، سقف های مصرح در مصوبات قبلی برقرار خواهد بود.
همچنین قابلیت انتقال سهم الشرکه بانک در تسهیالت اعطایی ساخت مسکن 
به خریداران واحدهای ساخته شده در همه بانک های تجاری )دولتی و خصوصی( و 
بانک مسکن به ازای هر واحد مسکونی در چارچوب رعایت تعادل منابع و مصارف 

بانک ها در قالب سقف های اعالم شده امکان پذیر است.

نتایج نظرسنجی  اخیر ایسپا گویای آن است که ۷۰درصد مردم ایران، 
حداقل از یکی از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند.

به گزارش ایسنا، نتایج نظرسنجی ملی مرکز افکارسنجی دانشجویان 
ای��ران) ایس��پا( که در روزه��ای 1۷ و 1۸ تیرماه ۹۸ ب��ه صورت تلفنی 
و با جامعه آماری ش��هروندان کل کش��ور) اعم از ش��هر و روستا( انجام 
شده اس��ت نش��ان می دهد که ۷۰درصد مردم ایران، حداقل از یکی از 

شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند.

در رابطه با همین موضوع، یکی دیگر از نظرس��نجی های ایسپا که در 
اس��فند ۹۷ انجام شد، نشان داد که ۷1درصد جوانان 1۸ تا ۲۹ ساله از 

تلگرام و ۴۹درصد این جوانان از اینستاگرام استفاده می کنند.
یکی دیگر از نظرس��نجی های ایس��پا که در اس��فند ۹۷ انجام ش��ده 
بیانگر این اس��ت که در س��ال ۹۷، 5۴درصد مردان از تلگرام، ۲۸درصد 
از اینس��تاگرام، ۲۴درصد از واتس اپ و ۳درصد نیز از پیام رسان سروش 
اس��تفاده می کردند. همچنین، دیگر نظرسنجی ایسپا که در اسفند سال 

۹۷ انجام ش��ده بیانگر این است که 5۸درصد زنان از تلگرام، ۳1درصد 
آنها از اینستاگرام، ۲۷درصد از واتس اپ و همچنین ۲درصد از پیام رسان 

سروش استفاده می کردند.
عالوه بر آن، یکی از نظرس��نجی های ایسپا که مهرماه ۹۷ انجام شده 
نشان می دهد که با وجود فیلترینگ، همچنان بیش از ۴۷درصد کاربران 
از تلگرام اس��تفاده می کنند. همچنین نتایج نظرس��نجی نشان می دهد 

استفاده از واتس آپ بعد از فیلتر تلگرام افزایش یافته است.

ساخت 150 هزار واحد مسکن با حضور رئیس جمهور

وام ساخت مسکن برای زوجین به160 میلیون تومان افزایش یافت

تازه ترین نظرسنجی ایسپا نشان داد

حضور 70درصدی ایرانی ها در شبکه های اجتماعی
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ارز مزاحم

دالر ۴۲۰۰ ه��زار تومانی هیچ عایدی برای اقتصاد ایران جز اتالف منابع 
در پی نداش��ته اس��ت. این تصمیم اش��تباه از فروردین ماه س��ال گذشته به 
پیچیدگی بیش��تر تجارت در کشور انجامیده و متاس��فانه دولت نیز اشتباه 
خ��ود را نمی پذیرد. باره��ا در بخش خصوصی درباره مسئله س��ازی های ارز 
۴۲۰۰ تومانی با مس��ئوالن بحث و گفت وگو کردیم. حرف بخش خصوصی 
این است که دولت می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   تواند یارانه به کاال را در انتهای زنجیره پرداخت کند 
که مصرف کننده به طور مس��تقیم از آن بهره مند شود، نه اینکه با تخصیص 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به زمینه فساد دامن بزنند و حتی کسانی را هم که از این 
ش��رایط سوءاستفاده نکرده اند به اتهام فساد با مشکل روبه رو کنند. با وجود 
این هش��دارها اما دولت هیچ اقدامی در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا 

عدم تخصیص ارز ترجیحی به کاالها انجام نداده است. 
دول��ت اکن��ون مثل ی��ک حج��ره ب��رای پرداخ��ت ارز ۴۲۰۰ تومانی با 
واردکنندگان برخورد می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   کند. برای مثال می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   گویند ارز حاصل از فروش گاز 
به ترکیه برای واردات دارو مصرف شود و ارز حاصل از صادرات نفت به چین 
به واردات کاالهای اساس��ی دیگر اختصاص پی��دا کند. بارها پیش آمده که 
ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت در بانک های خارجی قفل ش��ده و کار به طور کلی 
متوقف شده است. این در حالی است که اگر تنوع منابع وجود داشته باشد، 

تاجر می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   تواند برای طوالنی مدت در تامین ارز برنامه ریزی کند.
معض��ل دیگ��ری که گریب��ان تجار را ب��ه دلیل جاری ش��دن ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در واردات بعضی کاالها گرفته، گواهی تس��ویه حس��اب است. دولت 
از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی خواسته گواهی تسویه حساب بیاورند 
که نش��ان می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   دهد آنها                                   تعهد خود را انجام داده و کاال وارد ش��ده، ترخیص 
شده و تسویه حساب با بانک هم انجام شده است. این مسئله به پیچیدگی 
واردات و تجارت اضافه کرده اس��ت و به دردس��ر تازه شرکت ها                                   تبدیل شده 
است. بعضی از شرکت ها                                   از سال ۹۴ و ۹۶ که سامانه مشترک گمرک و بانک 
مرکزی فعال نبوده کاال وارد کرده اند، اما هیچ مرجعی نه بانک مرکزی و نه 
بانک های دیگر علی رغم اطالع از تس��ویه، گواهی صادر نمی کنند و اگر هم 
صادر کنند، مراجع قضایی آن را نمی پذیرند. این معضالت همه ناشی از پیدا 
شدن سروکله دالر ۴۲۰۰ تومانی است که زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده 

و دولت برای مقابله با این سوءاستفاده همه را دچار دردسر کرده است.  
زمانی که نرخ دالر را ۴۲۰۰ تومان اعالم کردند، معاون اول رئیس جمهور 
و رئی��س وقت بانک مرکزی اطالعی��ه دادند که این ارز به اندازه کافی برای 
همه کاالها در دسترس اس��ت. بخش عمده ای از دالر ۴۲۰۰ تومانی صرف 
واردات موبایل ش��د و بخش��ی از کاالی واردش��ده با این ارز در گمرک ماند 
و ب��ه پیچیدگی کار دام��ن زد. دالر ۴۲۰۰ تومانی نه تنها هیچ کمکی  نکرد 
بلک��ه تنها مزاحمت ایجاد کرد. این ارز نه ب��ه کمک مصرف کننده آمد و نه 
دردی از کارخانه دار و فع��ال اقتصادی دوا کرد. اختصاص یارانه ارزی حتی 
اگر با مکانیزم کوپن و کار الکترونیک دنبال می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   شد که در نهایت سود آن به 
مصرف کننده ارزاق و کاالهای اساس��ی برسد، آسیب کمتر و فایده بیشتری 
برای اقتصاد داش��ت. مطبوعاتی می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   توانس��ت با این مکانی��زم کاغذ را بدون 
واس��طه ها                                   دریافت کن��د و بیمه هم دارو را می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   گرف��ت و در نهایت یارانه به 

مصرف کننده تعلق می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   یافت.
دارو زنجی��ره ای بس��ته در واردات و توزی��ع دارد و واردکنن��ده دارو را به 
پخش های رسمی می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   دهد و دارو از آنجا هم به مراکز درمانی، داروخانه ها                                   و 
بیمارس��تان ها                                   فرس��تاده می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ش��ود. در زمینه دارو قاچاق معکوس به معضل 
بزرگ��ی تبدیل ش��ده اس��ت و با تخصی��ص دالر ۴۲۰۰ تومانی ب��ه واردات 

آسیب های این مسئله بیشتر می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   شود.
با وجود پیامده��ای ناگوار تخصیص ارز ترجیحی به واردات دارو، نه وزیر 
محترم بهداش��ت و نه نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی هیچ عزمی برای 
حذف آن ندارند. اس��تدالل آنها                                   این است که اگر ارز واردات دارو آزاد شود، 
این مابه التفاوت باید از مس��یری به بیمه ها                                   تزریق ش��ود و هنوز مسیری که 
مشکلی در آن وجود نداشته باشد، پیدا نشده است. استدالل آنها                                   این است 
ک��ه نمی توان نقد را ول کرد و نس��یه را چس��بید، ام��ا نمی دانند که همین 
تصمی��م به ناب��ودی تولید ایرانی دام��ن می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   زند. هرچند م��اده اولیه دارو با 
ارز ترجیحی وارد می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ش��ود اما به طور متوس��ط، س��هم ماده اولیه از هزینه 
تمام ش��ده داروی ایرانی ۳۰درصد اس��ت و ۷۰درصد هزینه ها                                   شامل هزینه 
بس��ته بندی، دستمزد کارگران و... افزایش یافته اس��ت. تولیدکننده داروی 
ایرانی در حالی حقوق کارگرانش را ۳۰درصد اضافه کرده که اجازه افزایش 
قیمت محصول را ندارد. انتظار دولت و مجلس از او این اس��ت که محصول 
را ب��ا قیمت ثابت به فروش برس��اند چراک��ه ارز ترجیحی دریافت می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   کند و 
نرخ این ارز ثابت است اما کاری ندارند که حواله ها                                   چقدر گران شده است. 
دولت از فروردین ماه س��ال گذش��ته یک روند اش��تباه را کلید زد که آثار 
نامطلوب آن دیگر پیدا شده است. کاالیی که با ارز ترجیحی وارد شده، گران 
ش��ده است. بخش هایی                                                         که نمی توانستند جنس را گران کنند، دچار مشکل 
در تولید ش��ده اند و مصرف کننده هم نفعی از این یارانه ارزی نبرده اس��ت. 
اگر دولت امروز این اشتباه را بپذیرد و این ارز را حذف کند، از اتالف منابع 
فردا جلوگیری کرده اس��ت. فرصت رانت خواری را هرچه زودتر از بین ببریم 
بهتر اس��ت. دولت اگر نگران اس��ت، واردکنندگان هر رشته را احضار کند و 
از آنها                                   تعهد بگیرد تامین کاال را ادامه می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   دهند. ما در رش��ته دارو حاضریم 
این تعهد را بدهیم که اگر ارز ترجیحی هم در کار نباشد، مشکلی در تامین 

دارو ایجاد نخواهد شد.
منبع: آینده نگر

طال گرمی 389 هزار تومان شد
سکه همچنان در سراشیبی

قیمت سکه در نخستین روز این هفته هرچند در مقایسه با هفته گذشته 
کاهش یافت، اما همچنان در کانال ۴ میلیون تومان باقی ماند.

ب��ه گزارش خبرآنالی��ن، هرچند قیمت دالر در بازار افزایش��ی نزدیک به 
۲۰۰ تومان را تجربه کرده اس��ت اما ریزش قیمت طال در بازارهای جهانی 
تاثیر این ماجرا را خنثی کرد. هر قطعه س��که تمام بهار آزادی روز شنبه به 
قیمت ۴ میلیون و 1۶ هزار تومان فروخته شد. سکه بهار آزادی طرح قدیم 

نیز ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت هر قطعه نیم س��که نیز ۲ میلیون و 1۸۲ هزار تومان و قیمت هر 
ربع س��که نیز یک میلیون و ۳۸۲ هزار تومان اعالم ش��د. س��که گرمی نیز 
۹۶1 هزار تومان اس��ت. هر گرم طالی 1۸ عیار در بازار نیز به قیمت ۳۸۹ 
هزار تومان اعالم ش��ده است. این قیمت کاهشی ۴۲۰۰ تومانی را نسبت به 
قبل تجربه کرده اس��ت. هر اونس طال در بازار نیز 1۴۲5 دالر و ۳۸ س��نت 

قیمت دارد.

یادداشت

فرصت امروز: چند س��الی اس��ت که خرید و ف��روش رمزارزها در 
دنی��ا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و این در حالی اس��ت که 
براساس قانون، خرید و فروش بیت کوین در ایران ممنوع است. البته 
ای��ن روزها بیش��تر از خرید و فروش بیت کوین، اس��تفاده از ماینرها 
)استخراج کننده ها( در ایران رواج یافته و برخی ها با واردات ماینر به 

دنبال درآمدزایی در این زمینه هستند.
البته ماینرها برق زیادی مصرف می کنند و همین امر موجب شده 
برخی با اس��تفاده از برق های صنعتی و کشاورزی که قیمت ارزان تر 
و یارانه ای دارد، برای ماینینگ اس��تفاده کنند، اما دولت در روزها و 
هفته های اخیر، این موضوع را با جدیت پیگیری کرده و وزارت نیرو 

هم در حال تعیین تعرفه ای درخصوص ماینینگ بیت کوین است.
اگرچ��ه بانک مرکزی، ممنوعیت خرید و ف��روش بیت کوین یا هر 
رمزارز دیگری را در کشور اعالم کرده است، اما بررسی ها نشان دهنده 
یک ب��ام و دو هوای مواجهه ب��ا ارز دیجیتال و اس��تخراج کنندگان 
آن در ایران اس��ت. این در حالی اس��ت که بانک مرکزی در س��ال 
گذشته، واکنش فعاالنه تری نسبت به موضوع رمزارزها داشت و حتی 
آیین نامه ابتدایی درخصوص فعالیت  بین کوین ها نیز از س��وی بانک 
مرکزی منتشر شد، اما از آن زمان تا یکی دو هفته گذشته که بانک 
مرکزی فعالیت در حوزه خرید و فروش بیت کوین را غیرمجاز اعالم 
کرد، هیچ اقدام دیگری در زمینه ارزهای دیجیتال انجام نش��ده و به 
نوعی مساله مس��کوت مانده است؛ گویی سیاست گذار هنوز تصمیم 

قطعی و مشخصی درخصوص رمزارزها نگرفته است.
جزییات سیاست گذاری تولید و معامله رمزارزها

در همین خصوص، عضو اندیش��کده حکمرانی ش��ریف با تش��ریح 
جزییات سیاست گذاری تولید و معامله رمزارزها که در قالب طرحی 
به کمیس��یون اقتصاد دولت ارائه ش��ده، گفت: امکان استقرار مزارع 

استخراج رمزارز در مناطق آزاد دیده شده است.
سعید میرزاپور در گفت وگو با مهر، با بیان اینکه فناوری بالک چین 
یا زنجیره بلوکی، از جمله جدیدترین تکنولوژی هایی است که حدود 
دو ده��ه از پیدایش آن می گ��ذرد و از ویژگی های اصلی آن می توان 
به هزینه پایین، امنیت و س��رعت باال برای اس��تفاده آن در مبادالت 
تجاری اش��اره کرد، گفت: معامالت در فضای بالک چین به وس��یله 
ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین انجام می گیرد و استحصال این 

ارزها از طریق فرآیند استخراج یا ماینینگ صورت می گیرد.
عضو اندیش��کده حکمرانی ش��ریف افزود: فرآیند استخراج توسط 
دس��تگاه هایی که س��خت افزار مورد اس��تفاده آن ابزارهای پردازنده 
هس��تند، در هر ابعادی قابل انجام است؛ ضمن اینکه برای تولید این 
نوع ارز دیجیتال نیاز به یک دس��تگاه استخراج مصرف برق، مصرف 
اینترنت و سیس��تم خنک کننده اس��ت که بر این اساس، با توجه به 
مص��رف ناچیز اینترنت این دس��تگاه ها، هزینه اصل��ی تولید ارزهای 
دیجیت��ال تابع برق و اس��تهالک تجهیزات مربوط به آن اس��ت؛ به 
نحوی که میانگین توان مصرفی یک دس��تگاه مبتنی بر سخت افزار 
ASIC است که برای تولید رمزارز بیت کوین از آن استفاده می شود، 
معادل 1.۳ کیلووات بوده و هر دستگاه به طور متوسط حدود ۰.1۹ 

بیت کوین در سال استخراج می کند.
وی ادامه داد: اس��تخراج این رمزارزها غالباً به صورت مجتمعی از 
تجهی��زات و در محیط های باز مانن��د انجام می گیرد که در اصطالح 

به آن مزرعه های اس��تخراج )فارم( گفته می شود. این در حالی است 
که صنعت استخراج عمری حدود هفت سال دارد و رشد این صنعت 
وابس��ته به رشد قیمت بیت کوین اس��ت؛ به همین دلیل با توجه به 
تغییرات قیمتی دو سال گذشته در بیت کوین، این صنعت به یکی از 

پربازده ترین صنایع در جهان تبدیل شده است.
مزایای ایجاد مزارع استخراج ارز دیجیتال

ب��ه گفته میرزاپور، محصول مزرعه اس��تخراج، بیت کوین یا هر ارز 
دیجیتال دیگری که باش��د، در لحظه قابلیت تبدیل شدن به هر یک 
از ارزهای مشهور جهان را دارد، بنابراین محصول این صنعت بی نیاز 
از بازاریاب��ی و هزینه ه��ای مربوط به پخش، تبلیغ��ات و موارد دیگر 
است؛ از همه مهمتر اینکه مزرعه استخراج در کل ساعات شبانه روز 

بدون نیاز به نیروی انسانی قابل توجه قادر به فعالیت است.
وی ادامه داد: در حال حاضر علی رغم ممنوعیت واردات تجهیزات 
و عدم تصمیم گیری مراجع رسمی درخصوص این فناوری، آمارهای 
غیررس��می حاکی از نصب ظرفیتی مع��ادل بیش از ۴۰۰ مگاوات از 
تجهیزات اس��تخراج نصب شده در کش��ور دارد و با توجه به شرایط 
مناسب اقلیمی برای تولید ارزهای دیجیتال به ویژه مناطق سردسیر 
و همچنی��ن با توجه به قیمت ناچیز برق در کش��ور در مقایس��ه با 
کشورهایی که عملیات استخراج در آنها صورت می گرفته، پیش بینی 
می ش��ود در ص��ورت رفع ممنوعی��ت واردات تجهی��زات و مبادالت 
مال��ی مربوطه، ظرفیت اس��تخراج بی��ش از 1۰برابر می��زان کنونی 
ش��ود؛ بنابراین ضروری اس��ت با توجه به نوظهور بودن فناوری های 
بالک چین و بین بخش��ی بودن تنظیمگری ای��ن صنعت، همچنین 
تجربی��ات جهان��ی موج��ود در حکمران��ی این ح��وزه، هماهنگی و 
تصمیم گیری ساز و کارهای تنظیمگری این حوزه به صورت مجتمع 
و در ی��ک نه��اد انجام ش��ده و از ه��ر گونه اقدام جزی��ره ای در این 

خصوص پرهیز شود.
میرزاپور افزود: حدود هفت سال از تبدیل شدن فرآیند استخراج، 
مبادل��ه و تجارت ارزهای دیجیتال به یک صنعت در جهان می گذرد 
و در ایران نیز از حدود دو س��ال پیش، موضوع ارزهای دیجیتال به 
واسطه استفاده از آن در توس��عه مبادالت و ویژگی های متمایز آن، 
مطرح ش��ده و در ابتدا مورد توجه فع��االن و بازیگران حاکمیتی در 
ح��وزه پول��ی و بانکی قرار گرفت، لیکن با توجه به ناش��ناخته بودن 
و ابهامات فراوان دس��تگاه های نظارتی و حاکمیتی، تاکنون واردات 
تجهیزات اس��تخراج، انجام فرآیند مربوطه و خرید و فروش ارزهای 

تولیدشده در صرافی ها ممنوع اعالم شده است.
عضو اندیش��کده حکمرانی ش��ریف خاطرنش��ان کرد: به طور کلی 
زنجیره فعالیت های مربوط به ارزهای دیجیتال ش��امل فعالیت های 
واردات ی��ا تولید دس��تگاه های اس��تخراج، فرآیند اس��تخراج اعم از 
مصرف برق و اینترنت و نقل و انتقال ارزهای استخراج شده است که 
تنظیم مقررات در هر حوزه الزامات و اقتضائات خاص خود را دارد.

پیدا و پنهان سیاست گذاری دولتی درباره ارزهای دیجیتال
وی اظهار داش��ت: از حدود یکس��ال پیش زمزمه هایی در س��طح 
مراج��ع رس��می درخص��وص تعیی��ن تکلی��ف قانونی اس��تفاده از 
فناوری های بالک چین ش��نیده ش��ده تا جایی که وزیر ارتباطات در 
اظهارنظ��ری وعده معرفی اولین ارز دیجیت��ال ایرانی را در آینده ای 
نزدی��ک مط��رح کرد؛ در عین ح��ال بهمن ماه س��ال ۹۷ نیز اولین 

واکنش رس��می بانک مرکزی در قالب پیش نویس سیاست نامه این 
بانک درخصوص رمزارزها برای دریافت نظرات عمومی صورت گرفته 
که در این س��ند نیز صرفاً به مسئولیت تنظیمگری ارزهای دیجیتال 
در حوزه های پولی و بانکی که متوجه بانک مرکزی است، اشاره شده 
و تصمیم گیری درخصوص فرآیندهای اس��تخراج رمزارزها از حیطه 

وظایف این بانک خارج دانسته شده است.
به گفته میرزاپور، در مردادماه سال گذشته کارگروهی با مسئولیت 
کمیس��یون اقتصاد و متش��کل از معاونان وزرای ارتباطات، اقتصاد، 
مع��اون فناوری های نوین بانک مرکزی، رئیس ش��ورای عالی فضای 
مجازی، دبیر کمیس��یون اجتماعی دولت و دو نفر از اساتید دانشگاه 
تش��کیل ش��د تا موضوع فناوری زنجیره بلوک��ی و ارزهای رمزینه و 
اقدامات و تدابیر الزم در کش��ور بررسی و در موارد الزم پیش نویس 
مرب��وط جهت تصمیم س��ازی این فن��اوری تهیه و جه��ت طرح در 
هیأت وزیران ارائه ش��ود. ضمن اینکه در جلسه مهرماه سال ۹۷ نیز 
کمیسیون اصلی اقتصاد که بعد از پنج جلسه کارشناسی فوق الذکر 
برگزار ش��د، پیش نویس مصوبه هیأت دولت طرح شد لیکن به دلیل 
نبود پذیرش الزم بین اعضای کمیس��یون خصوصاً مسائل طرح شده 
از سوی وزارت نیرو درخصوص تأمین انرژی مورد نیاز برای استخراج 
رمزارز و هزینه های ناش��ی از عدم شناس��ایی و ردیابی معامالت در 
بس��ت این فناوری مقرر ش��د تا وزارت نیرو پیش نویس تصویب نامه 
الزم به منظور اس��تقرار صنعت رمزارزها در کشور را از منظر انرژی 

تهیه کرده و حداکثر ظرف یک ماه به هیأت وزیران ارائه کند.
وی ادام��ه داد: در عی��ن ح��ال وزارتخانه ه��ای اقتص��اد، صنعت، 
ارتباط��ات و معاونت علم��ی رئیس جمهوری، بان��ک مرکزی، مرکز 
فناوری اطالعات ریاس��ت جمهوری و ش��ورای عالی فضای مجازی 
نظ��رات تخصص��ی خود درخص��وص پذیرش فن��اوری بالک چین و 
نیز پیش��نهادهای تکمیلی خود پیرامون موضوع یادش��ده را تهیه و 
حداکث��ر ظرف یک ماه به دفتر کمیس��یون اقتصاد ارائه کنند؛ البته 
وزارتخانه های اقتصاد و نیرو در پاس��خ به تصمیم کمیس��یون متون 
پیش  نویس مربوط را ارائه کردند که در س��ه جلسه کارشناسی مورد 
بحث قرار گرفته و پیش نویس نهایی تهیه شد؛ در نهایت موضوع در 
ابتدا و اواس��ط بهمن سال ۹۷ در کمیس��یون اقتصاد مطرح و مقرر 
شد چهار گروه تخصصی صنعت با محوریت وزارت ارتباطات، انرژی 
با محوریت وزارت نیرو، کس��ب و کار و پولشویی با محوریت وزارت 

اقتصاد و پولی و ارزی با محوریت بانک مرکزی تشکیل شود.
ای��ن کارش��ناس صنع��ت ارزه��ای دیجیت��ال خاطرنش��ان کرد: 
پیش نوی��س کارگ��روه تنظیمگ��ری فن��اوری بالک چی��ن و متون 
پیش نویس مربوط به نحوه تش��کیل، ترکیب و وظایف کارگروه های 
مربوطه در ۲۹ بهمن ماه سال ۹۷ به کمیسیون اصلی اقتصاد ارسال 
شد که این پیش نویس شامل سه بخش استخراج ارزهای رمزنگاری 
شده، استفاده از فناوری دفاتر کل توزیع شده برای تسهیل خدمات 
مالی و خارجی و نیز مبادله ریالی و ارزی ارزهای رمزنگاری شده در 
داخل کشور اس��ت و مطابق با آن، فرآورده های پردازشی رمزنگاری 
ش��ده )رمزارزها( به عنوان یک صنعت پذیرفته شده و وزارتخانه های 
صمت و کش��اورزی بایستی نس��بت به صدور جواز تأسیس و پروانه 
بهره برداری برای استقرار واحدهای صنایع پیشرفته در کلیه شهرها 

اقدام کند.

دولت چگونه ارز دیجیتال را مدیریت خواهد کرد؟

پیدا و پنهان سیاست گذاری ارزهای دیجیتال در ایران

با مجوز 5۰۰۰ میلیارد تومانی که دولت برای برداشت از صندوق توسعه 
ملی به منظور جبران خس��ارت س��یل دریافت کرده، احتماال حدود ۴۳۰ 

میلیون دالر از ذخایر ارزی صرف این موضوع خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، اخیرا دولت مجوز مقام معظم رهبری برای برداش��ت 
5۰۰۰ میلیارد تومانی از محل منابع صندوق توس��عه ملی را برای جبران 

بخشی از خسارت ناشی از سیل ابتدای سال جاری دریافت کرد.
گرچه هنوز مشخص نیس��ت که دقیقا چند میلیون دالر بابت این رقم 
از صندوق دریافت خواهد ش��د و با چه س��از و کاری باشد، اما با توجه به 
اینکه مبنای تبلیغ منابع ارزی صندوق، نرخ س��امانه نیما است، این گونه 
برآورد می شود که حدود ۴۳۰ میلیون دالر بابت این 5۰۰۰ میلیارد تومان 

از صندوق برداشته شود در حال حاضر نرخ دالر در سامانه نیما نسبت به 
مدت گذشته افزایش یافته و حدود 11 هزار و ۶۰۰ تومان است که تفاوت 

چندانی با بازار آزاد ندارد.
خس��ارت ناشی از س��یل در ابتدای س��ال جاری در چند استان کشور 
حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد ش��د که دول��ت اعالم کرد ۲۶ هزار 
میلیارد تومان آن از محل بودجه و تسهیالت بانکی است به طوری که ۲۳ 
ه��زار میلیارد تومان بودجه ای و ۳۰۰۰ میلیارد دیگر را فعال بانک ها تقبل 
کرده اند. 1۲۰۰۰ میلیارد تومان دیگر بالتکلیف باقی مانده بود که به نظر 

می رسید دولت از صندوق توسعه ملی برداشت کند.
البته  در ابتدای وقوع سیل بحث برداشت از صندوق پیش آمد و رئیس 

جمهور طی نامه ای درخواس��ت برداش��ت ۲میلیاردی را مطرح کرده بود 
که مقام معظم رهبری این موضوع را مش��روط ب��ه این کردند که ابتدا از 
منابع بودجه ای و بانکی اس��تفاده شده و در صورت لزوم از صندوق کمک 

گرفته شود.
از 1۲۰۰۰ میلی��ارد توم��ان باق��ی مانده فعال 5۰۰۰ میلی��ارد تومان از 
صندوق برداش��ت خواهد شد و مانده آن تکلیف مشخصی ندارد ولی بعید 

نیست که بار دیگر صندوق هدف قرار بگیرد.
گرچه تاکنون س��از و کار برداش��ت 5۰۰۰ میلی��ارد تومانی از صندوق 
مشخص نشده، اما طبق اعالم قبلی این منابع به صورت تسهیالت به دولت 

ارائه خواهد شد و بابت آن میزان مشخصی دالر به ریال تبدیل می شود.

با برداشت از صندوق توسعه ملی

430 میلیون دالر خرج سیل می شود
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خروج 300 شرکت دولتی از لیست سازمان خصوصی سازی
واگذاری ها ادامه دارد

رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی گفت هیات واگذاری براس��اس 
درخواست دستگاه اجرایی حدود ۳۰۰ طرح را از اولویت سال جاری 

خارج کرد و حدود ۳۰۰ شرکت دیگر در اولویت امسال باقی ماند.
به گزارش تس��نیم، درحالی که کارشناسان بر این باورند که توجه 
به اجرای سیاس��ت خصوصی سازی شاه کلید رهایی اقتصاد کشور از 
مشکالت کنونی و یکی از پایه های اصلی تحقق شعار »رونق تولید« 
و نی��ز »اقتصاد مقاومتی« اس��ت و در صورت اجرای این سیاس��ت 
بخش قابل توجهی از تحریم ها نیز بی اثر می ش��ود، رئیس س��ازمان 
خصوصی سازی از خروج ۳۰۰ شرکت دولتی از اولویت واگذاری های 

این سازمان خبر داد.
به گفته پوری حس��ینی، آنچه که س��ازمان خصوصی سازی برای 
واگ��ذاری بنگاه های دولتی اعالم کرده اس��ت ۶1۰ ش��رکت بود که 
هیات واگذاری براس��اس درخواست دس��تگاه اجرایی و مسائلی که 
وجود داشت حدود ۳۰۰ طرح را از اولویت سال جاری خارج کرد و 

حدود ۳۰۰ شرکت دیگر در اولویت امسال باقی ماند.
وی ب��ا بیان اینکه هی��ات واگذاری بنگاه ه��ای دولتی به واگذاری 
س��هام بورسی توجه خاصی داشت، افزود: حدود 1۸ شرکت بورسی 
در بین این ۳۰۰ ش��رکت وجود داشت که هیات واگذاری آنها را در 
اولویت قرار داد و قیمت های پایه را تصویب کرد که در هفته گذشته 
روزهای مزایده برخی از این ش��رکت ها در بورس فرا رس��ید و بیمه 
البرز و ش��رکت پاالیش و پخش شیراز به مزایده گذاشته شدند، اما 

با استقبال روبه رو نشدند.
عرضه سهام بانک های تجارت، صادرات و ملت اواخر مرداد

پوری حس��ینی ادام��ه داد: دو هفته دیگر پاالیش��گاه های دیگر و 
اواخر مرداد س��ه بانکی که دولت در آن س��هام دارد شامل تجارت، 
صادرات و ملت در بورس ارائه می ش��وند که مش��خص نیس��ت چه 

میزان از آنها استقبال می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تنها 1۸ ش��رکت 
از ۳۰۰ ش��رکت اصلی ما بورسی هستند، تاکید کرد: هیات واگذاری 
تاکنون درباره نحوه واگذاری مابقی ش��رکت های غیربورس��ی فعال 
نش��ده و تصمیم نگرفته اس��ت که امیدواریم در جلسات بعد در این 

باره تصمیم گیری شود.
قیمت پایه و شرایط واگذاری ایران خودرو و سایپا تصویب شد

وی افزود: تا زمانی که درباره نحوه واگذاری شرکت های غیربورسی 
هیات واگذاری تصمیم گیری صریح و ش��فاف اتخاذ نکرده، نمی توان 

زمان دقیقی برای خصوصی سازی آنها تعیین کرد.
پوری حسینی با بیان اینکه سهام ایران خودرو و سایپا تاکنون در 
اختیار سازمان خصوصی سازی قرار نگرفته است، ادامه داد: مسئوالن 
سازمان گس��ترش)ایدرو( در سال های گذشته سهام این دو شرکت 
خودروس��ازی را در ازای تشکیالتی که دریافت کردند و یا تعهداتی 
که داش��ته اند، وثیقه کرده اند و در دسترس سازمان خصوصی سازی 

نیست که آنها را عرضه کنند.
به گزارش خانه ملت، رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: 
ابتدا باید س��هام ایران خودرو و سایپا از وثیقه خارج و سپس درباره 
واگذاری آنها صحبت ش��ود، البته هیات واگذاری شرایط واگذاری و 
قیمت پایه را تصویب کرده اس��ت، اما ام��کان عرضه آن فعال وجود 

ندارد.
این گزارش می افزاید: در حالی پوری حس��ینی، رئیس س��ازمان 
خصوصی سازی از خروج ۳۰۰ شرکت دولتی از لیست واگذاری های 
امسال این سازمان خبر داده است که براساس قانون سال ۹۳ پایان 
واگذاری ه��ای دولت تکلیف ش��ده و تاکنون دول��ت تدبیر و امید و 
س��ازمان خصوصی سازی به ریاس��ت پوری حسینی تاخیر پنج ساله 
در اجرای این فصل مهم از اصل ۴۴ قانون اساس��ی داش��ته است و 
با توجه به توضیحات پوری حس��ینی در ای��ن رابطه نباید در آینده 

نزدیک منتظر پایان واگذاری ها بود.

نگاه

فرصت امروز: پس از آنکه عصر جمعه، یگان شناوری سپاه، یک فروند 
نفتکش انگلیس��ی را به درخواس��ت س��ازمان بنادر و دریانوردی استان 
هرم��زگان و به علت رعایت نکردن قوانی��ن بین المللی توقیف کرد، این 
اقدام در کنار اس��نادی که س��پاه برای رد ادع��ای رئیس جمهور آمریکا 
مبنی بر هدف قرار دادن پهپاد ایرانی در هفته گذشته منتشر کرده بود، 
ازجمله داغ ترین خبرهایی ب��ود که ظرفیت اثرگذاری بر بازارهای مالی 

را داشت و در همان ابتدا به رشد نسبی قیمت جهانی نفت دامن زد.
از همان زمانی که خبر توقیف نفتکش انگلیس��ی در تنگه هرمز روی 
خط رس��انه ها رفت، این اقدام به پاس��خ حقوقی ایران به رفتار نادرست 
انگلیس��ی ها در توقیف نفتکش ایرانی »گریس1« در تنگه جبل الطارق 
بازتاب پیدا کرد؛ نفتکشی که 15 روز پیش به بهانه دور زدن تحریم های 
یک پاالیشگاه سوری توقیف شده بود و با وجود روشنگری ایران درباره 

عدم تخلف این نفتکش، توقیف آن همچنان ادامه پیدا کرده است.
صعود جزئی قیمت جهانی نفت از کف قیمتی

پیرو این اتفاقات و در اولین جلس��ه معامالت��ی بازارهای داخلی پس 
از توقی��ف نفتکش  انگلیس��ی در تنگ��ه هرمز، بازار س��رمایه با هیجانی 
ابهام آلود مواجه شد و شاخص کل پس از رشدی ۶۰۰ واحدی به تدریج 
رو به افول گذاش��ت. همچنین بازار ارز ش��اهد رشد قیمت دالر و یورو 
و همچنین افت قیمت دیگر ارزها بود و بازار طال نیز با نوس��ان جزئی، 

کاهش اندک قیمت ها را تجربه کرد.
قیمت جهان��ی نفت نیز در آخرین س��اعات از بازارهای جهانی رو به 
افزایش گذاش��ت و قیمت هر بش��که نفت برنت با نوسان ۲.۴درصدی، 
از ۶۲.15 دالر ت��ا ۶۳.۶۶ دالر رش��د کرد، اما باز هم نتوانس��ت از روند 
نزولی کوتاه مدت خارج ش��ود و عاقب��ت روی قیمت ۶۳.1۳ دالر به کار 

خود پایان داد.
در حقیق��ت واکن��ش بازار جهان��ی نفت به ماج��رای توقیف نفتکش 
انگلیسی در تنگه هرمز، از جنس همان واکنش هایی بود که پیش ازاین 
ب��ه توقیف نفتکش ایرانی در تنگه جبل الطارق و انهدام پهپاد آمریکایی 
توسط ایران نشان داده شده بود و فقط توانست قیمت های جهانی نفت 

را کمی از کف قیمتی باالتر بیاورد.
بورس افت کرد، فرابورس رشد کرد

در نخستین جلسه معامالتی بازار سرمایه در این هفته، بیشتر سهم ها 
در بورس و فرابورس ایران با کاهش قیمت روبه رو ش��د و ش��اخص کل 
بورس ۳5۳ واحد افت کرد، اما ش��اخص فرابورس ۶.۲5 واحد رش��د را 

تجربه کرد.
به گزارش ایسنا، با باز شدن معامالت بورس تهران، شاخص بورس تا 

حدود س��اعت 1۰ با رشد مواجه ش��د، اما پس از آن روند نزولی را طی 
کرد و در نهایت نسبت به آخرین روز معامالتی هفته گذشته ۳5۳ واحد 
کاهش یافت و به رقم ۲۴۶ هزار و ۴۳۷ واحدی رسید. شاخص کل هم 
وزن نیز با ۲1۷ واحد کاهش رقم 5۹ هزار و ۷۴۲ را تجربه کرد. شاخص 
آزاد ش��ناور نیز ب��ا ۸۰1 واحد کاهش عدد ۲۷۴ ه��زار و ۸۲ واحدی را 
تجربه کرد و شاخص بازار اول با ۶1۴ واحد افت تا رقم 1۸1 هزار و۷5۸ 
واحدی پایین رفت، اما شاخص بازار دوم ۸۷5 واحد رشد کرد و تا رقم 

۴۸۹ هزار و ۳۳۴ باال رفت.
در بورس تهران ۹۹ س��هم با روند مثبت بر 1۹۳ س��هم با روند منفی 
مواجه ش��دند. همچنین تعداد نمادهای مثبت در فرابورس ایران به رقم 
۷۹ و تع��داد نماده��ای منفی به رقم 1۰1 رس��یدند. معدنی و صنعتی 
گلگهر، مل��ی صنایع مس ایران و مخابرات ایران س��ه نمادی بودند که 
بیش��ترین تاثیر کاهنده را روی ش��اخص های بازار داشتند. هر کدام از 
نمادهای یادشده ۲۴1، ۲۳1 و ۷۷ واحد تاثیر کاهشی روی شاخص های 
بازار داش��تند، اما در طرف مقابل سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی 
تامین، پتروش��یمی فناوران و بانک تجارت هر کدام به ترتیب 1۳۲، ۷۰ 

و ۶۹ واحد تاثیر افزایشی روی شاخص ها داشتند.
در گروه محصوالت شیمیایی حجم معامالت به بیش از 15۷ میلیون 
س��هم و اوراق مالی رس��ید و ارزش معام��الت آن ۲۳۴ میلیارد تومان 
را تجربه کرد. نوس��ان قیمت این س��هم ها در این گروه عمدتا کمتر از 

۲درصد بود.
خودرویی ها پس از گروه ش��یمیایی بیشترین ارزش معامالت را از آن 
خود کردند و بدین ترتیب 5۰۳ میلیون سهم و اوراق مالی به ارزش ۹۲ 
میلیارد تومان در این گروه دست به دست شد. بیشتر نماد خودرویی ها 

با کاهش قیمت مواجه شدند.
در گ��روه بانک و موسس��ات اعتباری حجم معام��الت به بیش از یک 
میلیارد س��هم و اوراق مالی رس��ید و ارزش معام��الت رقم 5۰ میلیارد 
تومان را پشت سر گذاشت. تعداد نمادهای گروه بانکی به دلیل برگزاری 
مجمع عمومی س��الیانه متوقف بود. نماد بان��ک تجارت و بانک دی هر 
کدام به ترتیب ۲.۹ و ۴.۳ واحد رشد کردند و در طرف مقابل نماد بانک 
پارسیان، اعتباری ملل و بانک سینا هر کدام به ترتیب ۳.۸، ۳.1 و 1.۸ 

واحد کاهش یافتند.
ارزش معامالت بورس تهران در مجموع به ۸۹۴ میلیارد تومان رسید 
که این رقم ناش��ی از دس��ت به دست ش��دن ۲.۸ میلیارد سهم و اوراق 
مال��ی بود. همچنین تعداد معام��الت این بازار به رقم ۳۳۴ هزار و ۳۰۸ 
رس��ید. آیفکس نیز ۶.۲5 واحد رش��د کرد و رقم ۳۲1۳ را تجربه کرد 

ارزش معام��الت فرابورس ایران ع��دد ۶۹5 میلیارد تومان را تجربه کرد 
که این رقم ناش��ی از دست به دست ش��دن حدود 1.۶ میلیارد سهم و 

اوراق مالی بود.
رشد اندک قیمت دالر و یورو

اما هر چق��در ماجرای توقیف نفتکش انگلیس��ی در تنگه هرمز برای 
بازار س��هام خوش��ایند نبود، به نظر می رس��د باال گرفتن تنش ایران و 
انگلی��س در ماجرای توقیف نفتکش ه��ا، به مذاق بازار ارز خوش آمده و 
تمایل این بازار به رش��د قیمت افزایش یافته اس��ت. از س��وی دیگر نیز 
برخی از فعاالن بازار ارز معتقدند رش��د قیمت دالر و یورو در روز شنبه 
به واسطه دخالت بانک مرکزی بوده و مابقی ارزها در بازار با افت قیمت 

مواجه بوده اند.
به هرحال در شرایطی که قیمت دالر با ریزش قابل توجه در هفته های 
اخیر به حوالی 11هزار و 5۰۰ تومان رس��یده، در جریان معامالت بازار 
ارز، نماگرهای تابلوی صرافان س��بز ش��د و قیمت دالر و یورو به ترتیب 

1.۷۴ و 1.۴۹درصد افزایش یافت.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، البته در گش��ایش بازار ارز، قیمت 
دالر در شبکه صرافی با 5۰ تومان کاهش نسبت به قیمت روز پنجشنبه 
گذش��ته معامله شد، اما س��ریعاً این افت جبران شد و هر دالر آمریکا با 

۲۰۰ تومان افزایش قیمت، روی 11 هزار و ۷۰۰ تومان ایستاد.
سکه و طال؛ نوسانی و نامطمئن

دیروز هر گرم طالی 1۸ عیار هم در بازار تهران با ۰.۴۹ درصد کاهش 
نس��بت به روز پنجشنبه گذشته، ۳۹1 هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد و 
از میان مس��کوکات نیز به جز سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با رشد 
جزئی مواجه ش��د، تغییر قیمت مابقی مس��کوکات منفی بود. همچنین 
در معامالت روز گذش��ته، هر س��که تمام بهار آزادی طرح جدید حدود 
1۰ ت��ا ۲۰ هزار تومان باالتر از ۴ میلیون تومان معامله ش��د، اما مابقی 

مسکوکات با افت 1۰ تا ۲۰ هزارتومانی معامله شدند.

شاخص بورس فرو ریخت، فرابورس باال رفت

واکنش بازارهای مالی به توقیف نفتکش انگلیسی
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ممنوعیت صادرات و واردات کاالهای 
کشاورزی با موافقت 6 دستگاه ممکن شد

مع��اون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کش��اورزی با بیان 
اینکه برخی از تولیدکنندگان عمده از فروش بخشی از گندم خود 
به دولت خودداری می کنند توصیه کرد: کش��اورزان از نگهداری 

گندم خود در انبارهای غیراستاندارد خودداری کنند.
به گزارش ایرنا »عبدالمهدی بخشنده« در حاشیه همایش ملی 
نقش مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه بخش کشاورزی در 
جمع خبرنگاران درباره اینکه گفته می ش��ود کشاورزان از فروش 
بخش��ی از گندم به دولت خودداری می کنند زیرا قیمت بازار آزاد 
بیش از قیمت دولتی آن اس��ت، افزود: محص��ول گندم برخالف 
محصوالت تازه خوری قابلیت انب��ارداری دارد اما باید برای حفظ 
کیفی��ت در انبارهای فنی و اس��تاندارد نگهداری ش��ود و به طور 
معمول کش��اورزان ما انبارهای فنی اس��تاندارد مناس��ب ندارند 
بنابراین توصیه ما این اس��ت که ب��رای جلوگیری از افت کیفیت 

محصول را بفروشند.
وی اظهار داش��ت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون 5.5 میلیون 
ت��ن گندم ب��ه ارزش ۹ هزار و 5۰۰ میلیارد تومان از کش��اورزان 
سراسر کش��ور خریداری شده است و تاکنون مبلغ ۷هزار و ۶۰۰ 
میلیارد تومان آن پرداخت شده و مبلغ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان 

باقیمانده که با سرعت در حال پرداخت آنها هستیم.
مع��اون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کش��اورزی با بیان 
اینکه س��ال گذش��ته در مجم��وع ۹.5 میلیون تن گندم توس��ط 
دولت خریداری ش��ده بود، گفت: با توجه به افزایش تولید امسال 
پیش بینی می ش��د مجموع خرید ما به 1۲ میلیون تن برس��د که 
مقدار خرید امسال نسبت به سال گذشته ۹درصد کاهش را نشان 

می دهد.
وی تصریح کرد: امس��ال به طور معمول پول کش��اورزان با یک 
تاخیر دو هفته ای به حساب ش��ان واریز ش��ده است و کشاورزانی 
که محموله های خود را تا دو هفته گذش��ته تحویل داده اند 1۰۰ 
درصد پول خود را دریافت کرده اند این در حالی اس��ت که س��ال 
گذشته 5۰درصد پول گندمکاران در ابتدای خرید و 5۰درصد در 

انتها با یک تاخیر یکی دو ماهه پرداخت می شد.
ب��ه گفته معاون وزیر جهاد کش��اورزی، ت��الش داریم از طریق 
س��ازمان برنام��ه و بودجه و س��ازمان هدفمن��دی یارانه ها زمان 
پرداخت پول گندمکاران از محل خرید تضمینی را کاهش دهیم.
افزایش قیمت خرید گندم مربوط به سال زراعی 99 است

بخش��نده درباره احتم��ال افزایش قیمت گندم تا پایان س��ال 
زارع��ی جاری گف��ت: تاکنون افزای��ش قیمتی ب��رای نرخ خرید 
تضمینی گندم امسال نداشتیم، اما با تصویب نرخ جدید گندم تا 
پایان ش��هریور امیدواریم نرخ گندم برای سال زراعی آتی افزایش 

مناسبی پیدا کند.
وی درباره احتمال قاچاق گندم از کشور به دلیل نوسان نرخ ارز 

افزود: وزارت جهاد از وضعیت قاچاق گندم اطالعی ندارد.
وزارت جهاد کشاورزی با هرگونه ممنوعیت صادرات محصوالت 

کشاورزی مخالف است
مع��اون برنامه ری��زی و اقتصادی وزارت جهاد کش��اورزی اعالم 
کرد: وزیر جهاد کش��اورزی با هرگونه ممنوعیت صادرات کاالهای 
کش��اورزی مخالف اس��ت و هیچ گاه م��ا به عن��وان وزارت جهاد 
کش��اورزی پیشنهاددهنده ممنوعیت صادرات کاالهای کشاورزی 

نبودیم و نیستیم.
وی اظه��ار داش��ت: پیش از ای��ن قانون ممنوعی��ت صادرات و 
واردات کاالها از جمله کاالهای کشاورزی به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ابالغ ش��ده بود که همکاران ما در آن وزارتخانه تصمیم 

می گرفتند که صادرات کدام محصول ممنوع شود.
وی تصریح کرد: وزیر جهاد کش��اورزی ظرف چند ماه گذش��ته 
س��ه بار به وزارت صمت نامه زد که موافق وضع عوارض صادراتی 
هستیم مگر در ش��رایطی که فکر کنیم صادرات کاالیی منجر به 

افزایش قیمت محصولی در بازار داخلی می شود.
وی ب��ا بیان اینکه ب��ا وضع عوارض صادرات��ی می توانیم میزان 
ص��ادرات را کنترل کنیم ادام��ه داد: روش وضع عوارض صادراتی 
در همه کش��ورهای دنیا به کار گرفته می ش��ود و مختص کشور 

ما نیست.
بخش��نده افزود: اخیراً در مصوبه ای توسط سران سه قوه، بحث 
وضع ع��وارض صادراتی و اعم��ال ممنوعیت ص��ادرات و واردات 
کاالها با موافقت ش��ش عضو کمیته مربوطه از هفته گذش��ته به 
وزارت جهاد کش��اورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک 

جمهوری اسالمی ایران ابالغ شد.
وی گفت: با اجرای این مصوبه فقط در شرایطی صادرات کاالیی 
ممنوع می ش��ود که شش عضو کمیته مربوطه شامل وزارت جهاد 
کشاورزی، سازمان توسعه و تجارت وزارت صمت، گمرک، وزارت 
اقتص��اد و دارایی، س��ازمان برنامه و بودجه و ات��اق بازرگانی رأی 
ب��ه ممنوعی��ت کاالیی بدهند ک��ه به طور معم��ول وزارت جهاد 
کش��اورزی با هرگونه ممنوعیتی مخالف اس��ت و فقط در شرایط 

اضطراری باید کاالیی ممنوع شود.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی در ام��ور برنامه ریزی و اقتصادی 
افزود: همچنین اگر قرار باشد صادرات کاالیی ممنوع شود باید به 
طور حتم این موضوع از یک ماه قبل به صادرکنندگان اعالم شود 

تا آنها در عقد قرارداد با طرفین خارجی متضرر نشوند.

3 سامانه مهم ملی رونمایی شدند
س��ه سامانه مهم ملی در حوزه احراز هویت مشتریان تجارت الکترونیک، 
ثبت نام غیرحضوری گواهی امضای الکترونیک و سامانه اطالع رسانی قیمت 

کاال و خدمات روز گذشته با حضور وزیر صنعت رونمایی شد.
ب��ه گزارش خبرنگار مهر، س��ه س��امانه مهم ملی در ح��وزه احراز هویت 
مشتریان تجارت الکترونیک، ثبت نام غیرحضوری گواهی امضای الکترونیک 
و س��امانه اطالع رس��انی قیمت کاال و خدمات با حضور رضا رحمانی حضور 
وزی��ر صنع��ت، معدن و تجارت و حس��ین مدرس خیابانی قائ��م مقام وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت رونمایی ش��د که در آن قیم��ت 1۰۰ قلم کاالی 

اساسی و موردنیاز مردم به صورت لحظه ای رصد و نمایش داده شد.

اخبـــار

وزیر اقتصاد در بازدید از نمایش��گاه الکامپ گفت بدون شک تا پایان 
دولت دوازدهم دولت اقتصاد دیجیتال به طور کلی اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، فرهاد دژپس��ند وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی ب��ا حضور در 
نمایش��گاه الکامپ در مراسم امضای تفاهم نامه بین وزارت کار و اقتصاد 
اظهار داش��ت: برای افزایش درآمد های مالیات��ی باید پایه های مالیاتی 

افزایش پیدا کند و راه های فرار مالیاتی مسدود شود.
او گف��ت: در برنامه ای که به مجلس و رئیس جمهور ارائه داده ش��د 
بر اقتصاد هوش��مند تاکید زیادی داش��تیم، زیرا در این مقوله باید در 
بس��یاری از مولفه ها فرات��ر رویم و به مالیات هوش��مند و نظام بیمه و 

بانکداری هوشمند برسیم.
دژپس��ند ادامه داد: در این شرایط به هیچ وجه برای ما طوالنی شدن 
روند کس��ب مجوز راضی کننده نخواهد بود. یقین داریم همکاری ما با 
وزارت کار در س��طح مالیات باقی نمی ماند و اجرای آن نیز به س��رعت 

پیش خواهد رفت.
وزی��ر اقتص��اد گفت: امیدواری��م تا پای��ان دولت دوازده��م، اقتصاد 
دیجیتال به طور کامل طی شود و بعد به سمت اقتصاد هوشمند برویم. 

با افتتاح این سامانه ها شاهد حذف ۳p یعنی paper)کاغذ( که شامل 
تعداد زیادی از جنگل های کشور است، خواهیم بود.

دژپس��ند گفت: صرفه جویی ۲ میلی��ون  و نیم کاغذ یکی از عواقب و 
نتایج راه اندازی این سامانه هاست.حذف روابط چهره به چهره و کاهش 

معضل ترافیک در راه اندازی سامانه ها نیز از عوامل بسیار مهم است.
وزی��ر اقتصاد تأکید ک��رد: در این س��امانه متقاضی ب��دون مراجعه 
حضوری و با س��هولت ب��ه پرداخت مالیات نقل و انتق��ال امالک اقدام 

می کند.
 وی  در جمع خبرنگاران گفت: در س��امانه تحلیلگران، اقتصاددانان 
از سراسر کشور و حتی خارج کشور می توانند دیدگاه های خود را به ما 
بفرس��تند. البته ما برای این افراد یک ساختار انگیزشی علمی و مادی 
در نظ��ر گرفته ایم. رویکرد اقتصاد هوش��مند می تواند به طور همزمان 

مشکالت و چالش ها را برطرف و ابرفرصت های زیادی ایجاد کند.
افتتاح ۳ س��امانه مهم اقتصادی در نمایش��گاه الکامپ و غرفه وزارت 

امور اقتصادی و دارایی با حضور دژپسند انجام می شود.
ش��بکه تعاملی تحلیلگران جوان اقتصادی اولین س��امانه ای است که 
می تواند از ایده های جدید و نخبگان کش��ور برای بهبود فضای کسب و 

کار اس��تفاده کند که امروز با حضور وزیر اقتصاد رونمایی خواهد ش��د. 
انتظاراتی که از این ش��بکه وجود دارد رصد تازه های فناوری اطالعات 

و داده های جهانی است.
دومین س��امانه ای که امروز با حضور وزیر افتتاح خواهد ش��د پروژه 

برون سپاری مالیات حمل و نقل امالک خواهد بود.
این نرم افزار براساس قانون ماده 1۸۷ ق م م در ۲۶۰ دفترخانه فعال 

بوده و تا پایان مرداد امسال به صورت فراگیر اجرا خواهد شد.
تمام مراحل محاسبات مالیاتی در این سامانه به صورت آنالین انجام 
می ش��ود و در صورت نداش��تن بدهی مالیاتی گواه��ی مربوطه در این 

سامانه صادر خواهد شد.
این پروژه برای امالک مسکونی به صورت بر خط بدون دخالت مامور 

در فاصله زمانی کمتر از دو ساعت اجرا می شود.
گفته می ش��ود این گواهی در پایان در اختیار دفاتر اس��ناد رس��می 

قرار می گیرد.
در گذش��ته وقتی فردی مراجعه می کرد به س��امانه اسناد رسمی با 
مشکل شعبه مالیاتی مواجه بود که در حال حاضر با نصب سامانه جی 
آی اس می تواند نزدیک ترین شعبه را با ردیف تعیین شده دریافت کند.

دژپسند از نمایشگاه الکامپ بازدید کرد

 تحقق اقتصاد دیجیتال تا پایان دولت دوازدهم

نایب رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س گفت ب��ا حمایت های 
انجام ش��ده در حال گذر از مبادالت سنتی به معامالتی شفاف و مدرن 

هستیم.
احم��د انارکی محمدی در گفت وگو ب��ا خبرنگار بورس، بانک و بیمه 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تجربه موفق عرضه 
زعفران در بورس کاال اظهار داشت: بیش از یک سال از ورود زعفران به 
بخ��ش ابزار های مالی بورس کاال می گذرد و در این مدت موفقیت هایی 
در این حوزه به خصوص در حمایت از زعفرانکاران حاصل ش��ده است. 
به تازگی نیز با انجام یک نیازس��نجی مناس��ب، زیره سبز نیز به عنوان 
محصولی صادراتی به بورس کاال راه یافت تا معامله گران این بخش نیز 

از شفافیت و کشف قیمت عادالنه بهره مند شوند.
وی معتقد است که خوشبختانه با اقدامات و حمایت های انجام شده 
در حال گذر از مبادالت س��نتی و فربه ش��دن دالالن بخش کشاورزی 
به معامالتی کارآمد، ش��فاف و مدرن هس��تیم به طوری که به مرور با 
آش��نایی کشاورزان و رس��یدن س��ود واقعی تولید به آنها که در بستر 
بورس کاال اتفاق می افتد، اش��تیاق و انگیزه تولید در بخش کش��اورزی 

افزایش می یابد.
انارکی محمدی افزود: در ادامه ورود محصوالت کش��اورزی به بورس 
کاال محص��والت دیگری در نوبت قرار دارند تا ش��اهد س��اماندهی بازار 

داخلی و صادراتی این محصوالت در بستر بازار سرمایه باشیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود: عرضه 
محصوالت کش��اورزی در بورس کاال از نظر اقتصادی برای کش��اورزان 
بس��یار س��ودمند و سودآور اس��ت، زیرا عالوه بر آنکه کش��اورزان را به 
افزایش تولید ترغیب می کند، منجر به کشف قیمت واقعی و حمایت از 
محصوالت کشاورزی که گاهی محصوالتی استراتژیک هستند، می شود.

انارک��ی محمدی تصریح ک��رد: باید توجه داش��ت عرضه محصوالت 
کش��اورزی در بورس کاال عالوه بر اینک��ه زمینه قیمت گذاری و فروش 
ش��فاف را فراهم می کند، باع��ث ارتقای تجارت ب��ه خصوص در مورد 
محص��والت صادراتی می ش��ود که این اتفاق می توان��د نقش مهمی در 

ارزآوری برای کشور داشته باشد.
ای��ن نماین��ده در مجلس گفت: نبود اطالعات ش��فاف و درس��ت از 
تولید و مصرف محصوالت کش��اورزی همواره از مش��کالت زیرساختی 
کش��ور اس��ت که در صورت عرض��ه و معامله محص��والت در بورس و 
آشنایی کشاورزان با سازوکار های این بازار، شاهد شفافیت اطالعاتی و 

نیازسنجی مناسب برای تولید خواهیم بود.
باید از بورس های معتبر کشاورزی شویم

عضو هیات رئیس��ه کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه باید 
مرجع قیمت گذاری محصوالت اس��تراتژیک مانند پس��ته و زعفران در 

بازار های جهانی باش��یم، افزود: با توجه به عرضه محصوالت کشاورزی 
در ب��ورس کاال و همچنین صادراتی بودن بیش��تر این محصوالت، باید 
ش��رایطی فراهم ش��ود تا محصوالت کش��اورزی کش��ور از طریق تاالر 
صادراتی بورس به بازار های جهانی صادر ش��ود تا س��ود واقعی به جای 

واسطه ها و خارجی ها نصیب تولیدکنندگان داخلی شود.
وی ادام��ه داد: به طور یقین تمرکز عرضه محصوالت کش��اورزی در 
بورس کاال باعث خواهد شد تا کشور های خریدار محصوالت ایرانی بهتر 
و با جزییات دقیق تر با تولیدات داخلی کش��ور آشنا شوند و برای خرید 

به سمت بورس بیایند.
ب��ه گفته انارک��ی محمدی، بورس کاالی ای��ران در حوزه محصوالت 
کشاورزی با توجه به تولید مطلوب در کشور، جای توسعه فراوانی دارد 
ب��ه طوری که در صورت حمایت دولت و مجل��س، می تواند به یکی از 

بورس های کاالیی کشاورزی معتبر در دنیا تبدیل شود.
وی با تاکید بر اینکه بورس کاال روش��ی است که در آن شفاف سازی 
قیمت و معامالت جریان دارد، گفت: با اس��تفاده از ابزار های نوین مالی 
که از س��وی ب��ورس کاال در اختیار تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان 
برای معامالت قرار گرفته اس��ت شاهد این هستیم که از کشف قیمت 
محصول تا حجم فروش آن به صورت شفاف انجام می شود که این امر 

در حذف رانت و فساد موثر بوده است.

»اشتیاق تولید« در بخش کشاورزی چگونه ایجاد می شود؟
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اخبار

وزیر صنعت اعالم کرد
فروش تمام دارایی خودروسازان تا سال 99

وزیر صنعت با بیان اینکه هر هفته گزارش��ی با 5 محور در حوزه 
خودروسازی بررسی می شود، گفت اموال و دارایی خودروسازان طی 

سال های ۹۸ و ۹۹ به صورت کامل واگذار می شود.
ب��ه گزارش خبرن��گار مهر، رضا رحمانی صبح دی��روز در میزگرد 
تخصصی تعمیق س��اخت داخ��ل در صنعت خودرو ب��ا بیان اینکه 
رفع افت تولید را جب��ران کردیم؛ چراکه یک میلیون خودرو معوق 
داش��تیم، گفت: مردم عادی خریداران این خ��ودرو بودند که البته 
نقدینگی خودروسازان را نیز قفل کرده بودند؛ این در حالی است که 
ما در یک حرکت اورژانسی، تولید خودروهای پرتیراژ را باال بردیم.

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت افزود: در چنین ش��رایطی تعمیق 
س��اخت داخلی را نیز گسترش داده و وابستگی خود را به خارج کم 
کردی��م؛ ضمن اینکه تمام جوان��ب کار را دیدیم و تالش کردیم که 
قیمت را هم کاهش دهیم؛ البته هر هفته نیز جدول تولید و فروش 

را رصد کرده ایم و گزارشات را با هفته های قبل مقایسه می کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه ۸۰درصد تولید صرف انجام تعهدات می ش��ود، 
تصریح کرد: در پن��ج محور آمار تولید، تعهدات فروش، خودروهای 
ناقص، فروش اموال و مازاد دارایی خودروسازان و ساخت داخل، کار 

را به صورت روزانه رصد خواهیم کرد.
رحمان��ی با بیان اینکه فروش دارایی های مازاد با اولویت هایی که 
برای آنها تعیین ش��ده در حال انجام اس��ت، تصری��ح کرد؛ اموال و 
دارایی های خودروس��ازان باید ظرف سال های ۹۸و ۹۹ واگذار شده 

و فروش آنها تکمیل شود.
وی با بیان اینکه توان خوبی در حوزه قطعه سازی در کشور ایجاد 
شده اس��ت، خاطرنشان کرد: رابطه خودروسازان و قطعه سازان باید 
برد- برد باش��د؛ البت��ه وزارت صمت نیز نقش تس��هیلگر دارد و ما 

نمی خواهیم دولت به خودروساز و قطعه ساز امر و نهی کند.

ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو در سال 
1397

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش ارزیابی عملکرد 
شرکت های خدمات پس از فروش خودرو در سال 1۳۹۷ را منتشر 
کرد. طبق این گزارش ایس��اکو در رتب��ه اول و پاکرو یدک در رتبه 

آخر رده بندی قرار گرفته است.
به گزارش ایس��نا، براساس گزارش منتشرشده از ارزیابی وضعیت 
خدم��ات پس از فروش خودروهای س��واری عرضه ش��ده در س��ال 
1۳۹۷؛ در گروه شرکت های خدمات پس از فروش خودروی دارای 
بیش از 1۰ نمایندگی مجاز، ایس��اکو رتبه اول رده بندی را کس��ب 

کرده است.
پس از آن س��ایپا یدک )پارس خودرو( در رتبه دوم، سایپا یدک ) 
س��ایپا( در رتبه س��وم، بهمن موتور در رتبه چهارم، ایرتویا در رتبه 
پنجم، مدیران خودرو در رتبه شش��م، رامک  ی��دک در رتبه هفتم، 
جهان نوین آریا در رتبه هشتم، بم خودرو در رتبه نهم، نگین  خودرو 
در رتب��ه ده��م، اطلس خ��ودرو در رتبه یازده��م، کارمانیا در رتبه 
دوازدهم، آرین موتور پویا در رتبه س��یزدهم، آس��ان موتور در رتبه  
چهاردهم و جیلران موتور در پانزدهم و آخر رده بندی ش��رکت های 

خدمات پس از فروش خودرو قرار گرفته  است.
همچنین در گروه شرکت های دارای کمتر از 1۰ نمایندگی مجاز 
نیز ش��رکت پرش��یا خ��ودرو در رتبه اول این گروه ق��رار دارد. پس 
از آن ش��رکت س��تاره ایران در رتبه دوم، افرا موتور در رتبه س��وم، 
مام��وت خودرو در رتبه چه��ارم، آلفا موتور در رتب��ه پنجم، معین 
موتور در رتبه شش��م، مدیاموتورز در رتبه هفتم، آرین موتور تابان 
در رتبه هش��تم، نیرو خودرو آس��یا در رتبه نهم، پرستوی آبی ارگ 
در رتب��ه ده��م و پاکرو یدک در رتبه یازده��م و آخر این رده بندی 

قرار گرفته  است.
ش��رکت صنعت خودرو آذربایجان نیز به دلیل عدم گس��تردگی 
ش��بکه خدمات پس از فروش متناس��ب با آیین نامه اجرایی قانون 
حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان خ��ودرو، در رده بندی کلی قرار 
نگرفته اس��ت و خودروس��ازی سینا به س��بب عدم وجود اطالعات 
در رابط��ه ب��ا برخی ش��اخص های ارزیابی، در رده بن��دی کلی قرار 

نمی گیرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی:
قیمت پایه و شرایط واگذاری ایران خودرو و سایپا تصویب شد

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت ابتدا باید سهام ایران خودرو 
و س��ایپا از وثیقه خارج و س��پس درباره واگذاری آنها صحبت شود، 
البته هیات واگذاری ش��رایط واگذاری و قیمت پایه را تصویب کرده 

است، اما امکان عرضه آن فعال وجود ندارد.
ب��ه گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو« به نقل از خانه ملت، علی 
اش��رف عبداهلل پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی درباره 
آخرین وضعیت واگذاری بنگاه های دولتی، گفت: آنچه که س��ازمان 
خصوصی س��ازی برای واگذاری بنگاه ه��ای دولتی اعالم کرده ۶1۰ 
شرکت بود که هیات واگذاری براساس درخواست دستگاه اجرایی و 
مس��ائلی که وجود داشت حدود ۳۰۰ طرح را از اولویت سال جاری 
خارج کرد و حدود ۳۰۰ شرکت دیگر در اولویت امسال باقی ماند.

رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی، با بیان اینکه هی��ات واگذاری 
بنگاه های دولتی به واگذاری س��هام بورس��ی توجه خاصی داش��ت، 
افزود: حدود 1۸ ش��رکت بورس��ی در بین این ۳۰۰ ش��رکت وجود 
داش��ت که هیات واگذاری آنه��ا را در اولویت قرار داد و قیمت های 
پایه را تصویب کرد که در هفته جاری روزهای مزایده برخی از این 
شرکت ها در بورس فرا رسید و بیمه البرز و شرکت پاالیش و پخش 

شیراز به مزایده گذاشته شدند، اما با استقبال روبه رو نشدند.
وی ادام��ه داد: دو هفته دیگر پاالیش��گاه های دیگر و اواخر مرداد 
س��ه بانکی که دولت در آن س��هام دارد ش��امل تجارت، صادرات و 
ملت در بورس ارائه می ش��وند که مشخص نیست چه میزان از آنها 

استقبال می شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه تنها 1۸ شرکت 
از  ۳۰۰ شرکت اصلی ما بورسی هستند، تاکید کرد: هیات واگذاری 
تاکنون درباره نحوه واگذاری مابقی ش��رکت های غیربورس��ی فعال 
نش��ده و تصمیم نگرفته است که امیدواریم در جلسات بعد در این 

مع��اون وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت خب��ر داد قراردادهای 
داخلی س��ازی قطعات خودرو به ارزش ۷۴۰ میلیارد تومان و با هدف 

کاهش ۸5 میلیون یورویی ارزبری در کشور به امضا می رسد.
به گ��زارش ایرنا، »فرش��اد مقیم��ی« در نخس��تین میز تخصصی 
تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران افزود: قراردادهایی به منظور داخلی س��ازی قطعات 
خودروه��ای پرتی��راژ کش��ور ب��ه ارزش ۷۴۰ میلی��ارد توم��ان بین 
قطعه سازان و صنعت خودرو به امضا می رسد که ارزبری این بخش را 

در طول یکسال حدود ۸5 میلیون یورو کاهش خواهد داد.
به گفت��ه معاون امور صنای��ع وزارت صنعت، ۳۲ قطعه س��از برای 
تولید ۳5 قطعه خودرویی که از خارج تامین می ش��ده است، قرارداد 

بسته اند.
وی درباره ویژگی ای��ن قطعات تصریح کرد: در این زمینه قطعاتی 
انتخاب شده که ارزبری داشته و برای تولید آنها نیاز به سرمایه گذاری 
باالیی در کش��ور نبوده اس��ت. همچنین قطعاتی انتخاب شده اند که 
ترجیحاً سابقه تولید در کشور نداشته باشند و البته تولید این قطعات 

با اولویت قطعه سازان کوچک و متوسط خواهد بود.
این مقام مس��ئول اع��الم کرد: ش��رکت های قطعه س��ازی در این 
قراردادها ترجیحاً زیرمجموعه شرکت های خودروساز نخواهند بود و 

قطعه سازان، نوع قطعه و زمان تحویل نیز اعالم شده است.
وی با اش��اره به ادامه دار بودن این مس��یر خاطرنشان کرد: امسال 
در صنع��ت خودرو پنج میز تعمیق س��اخت داخل دیگ��ر نیز برگزار 
می ش��ود و تا تولید نهایی بس��یاری از قطع��ات، پیگیری های الزم را 

انجام می دهیم.

کاهش ۸۵ میلیون یورویی ارزبری در پی قرارداد داخلی سازی قطعات خودرو

در حال حاضر عمده خریداران خودروهای دو ش��رکت ایران خودرو و س��ایپا 
همچنان با تأخیر در تحویل محصوالت رو به رو هستند که شرکت در نهایت به 

آنها وعده تحویل خودرو در ماه های آینده را داده است.
ب��ه گ��زارش دیجیاتو، ع��دم تحویل خودروه��ای صفر به خریداران از س��وی 
خودروس��ازان مش��کلی اس��ت که از ماه های گذش��ته گروه زی��ادی از مردم را 
درگیر کرده اس��ت. این در حالی اس��ت که تصاویر هوای��ی و زمینی از انبارهای 
خودروسازان نشان می دهد که انبارها مملو از خودرو است ولی علت عدم تحویل 
مشخص نیست! هرچند خودروسازان مدعی هستند به دلیل کمبود و بعضاً نبود 
قطعات، روند تکمیل خودروها با کندی قابل توجهی انجام می ش��ود. مردم اما با 
این توضیحات خودروسازان قانع نشده اند و هر چند وقت یک بار تالش می کنند 
ب��ا برگزاری تجمع مقابل وزارت صنعت، گالیه خود از خودروس��ازان را به گوش 

مسئوالن مربوطه برسانند.
بع��د از اینک��ه قیمت دالر افزایش یافت و به دنب��ال آن قیمت خودروها گران 
شد، پیش فروش خودروس��ازان با توجه به حاشیه سودی که برای متقاضیان در 
بازار ایجاد می کرد، از اس��تقبال باورنکردنی برخوردار شده است، بنابراین در هر 
دوره ای که تعدادی خودرو از سوی خودروسازان برای پیش فروش عرضه می شد، 

بسیاری از متقاضیان از بازار پیش فروش  خودرو دست خالی باز می گشتند.
خودروس��ازان ریشه طوالنی ش��دن فرآیند تحویل خودروهای پیش فروش به 
مردم را عدم تأمین قطعات از س��وی قطعه س��ازان و اعمال تحریم های خارجی 
اعالم می کنند. خودروس��ازان می گویند که پولی برای خرید قطعه از قطعه س��از 
ندارند و قطعه سازان با گالیه شدید از خودروسازان می گویند که طلب بسیار زیاد 
از خودروس��ازان باعث مشکل شده اس��ت. خودروسازان این بار توپ را در زمین 
بانک مرکزی انداخته و می گویند: طبق مصوبه آذر ۹۷ بانک مرکزی می بایس��ت 
نسبت به تأمین اعتبار خودروسازان اقدام می کرد ولی فقط ۴ هزار میلیارد تومان 
از این اعتبار پرداخت ش��ده و اعتبار ارزی به دس��ت ما نرسیده است و به همین 

دلیل نمی توانیم هزینه های تأمین قطعات را بپردازیم.
خودرویی ه��ا همچنین تأکی��د دارند که بانک مرکزی بای��د 11 هزار میلیارد 
توم��ان در ۲ بخش ریالی و ارزی ش��امل ۴هزار میلیارد توم��ان و ۸۴۴ میلیون 
یورو، به خودروس��ازان پرداخت می کرد، اما به دلیل ایرادات فنی سیستم بانکی 
با وجود ابالغ مصوبه، هنوز ۸۴۴ میلیون یورو پرداخت نش��ده اس��ت. در همین 
خصوص و به  منظور دریافت پاسخ بانک مرکزی نسبت به مسائل مطرح شده از 
سوی خودروس��ازان، گفت وگویی با اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی انجام 

شد که در ادامه می خوانید.
اکبر کمیجانی درباره ادعای خودروس��ازان مبنی بر عدم تأمین اعتبار از سوی 

بانک مرکزی برای تکمیل قطعات خودروهای ناقص، اظهار داشت: »سال گذشته 
بانک مرکزی در راستای تقاضاهای مکرر هر ساله خودروسازان گزارشی را آماده 
کرد و به شورای پول و اعتبار ارائه داد. بعد از کلی بحث در شورای پول و اعتبار 
س��رانجام به این جمع بندی رسیدیم که فرصت هایی را به خودروسازان با رعایت 
مصوبات، آیین نامه ها و مقررات بدهیم ضمن اینکه عوامل بازدارنده را برداش��تیم 

و راه را باز کردیم.«
قائم مقام بانک مرکزی با اش��اره به مصوبه 1۰ مهر س��ال 1۳۹۷ شورای پول و 
اعتبار، گفت: »در جلسه مهر سال قبل شورای پول و اعتبار تقاضای خودروسازان 
مبنی بر جداس��ازی تس��هیالت ش��رکت های اصلی از گروه ه��ای زیرمجموعه و 

ذی نفع خودروسازی را تصویب کرد.«
امتیازات بانک مرکزی به خودروسازان: پرداخت تسهیالت بدون 

در نظر گرفتن چک برگشتی
کمیجان��ی با ی��ادآوری ابالغ مصوبه مذکور در تاریخ ۳۰ مهر س��ال 1۳۹۷ به 
بانک ه��ا، تأکید کرد: »در این مصوبه همچنین بنا ش��د که خودروس��ازی ایران 
 خودرو و سایپا از ش��رایط نداشتن چک برگشتی و بدهی غیرجاری شرکت های 
گروه در زمان اخذ تس��هیالت و ایجاد تعهدات برای ش��رکت های اصلی مستثنی 

شوند.«
این مقام مس��ئول در بانک مرکزی ادامه داد: »در همان زمان مصوب و ابالغ 
ش��د که ۲۰درصد سرمایه پایه هر بانک به ش��رکت  های خودروسازی تسهیالت 
پرداخت شود. با وجود این، اما در همان ایام مسائل و مشکالتی برای خودروسازان 
پیش آمد که منجر به کاهش تولید آنها و تصویب مصوبه ۲۴ آذر ۹۷ از س��وی 
معاون اول رئیس جمهور ش��د. طبق آن مصوبه بانک مرکزی برای رفع مش��کل 
کمبود نقدینگی موظف به پرداخت تس��هیالت ارزی ۸۴۴ میلیون یورویی ش��د، 
ضمن آنکه بنا شد که سقف تسهیالت ریالی به ۲ خودروساز نیز افزایش یابد.«

کمیجانی با تأکید بر اینکه مش��کل اصلی ۲ خودروس��از با قطعه  س��ازان بود، 
تصریح کرد: »بر همین اس��اس ۲۳ بهمن ۹۷ بانک مرکزی مقداری ش��رایط را 
سهل تر از مصوبه قبلی کرد و ابالغ شد برای مدت یک سال خودروسازان بتوانند 

از این تسهیالت دریافت کنند.«
تسهیالت ریالی به خودروسازان پرداخت شد. چرا خودرویی ها 

تسهیالت ارزی را نگرفته اند؟
قائم مق��ام بانک مرکزی ضمن اش��اره به پرداخت تس��هیالت ۴۰ هزار میلیارد 
   ریالی به خودروسازان ایران خودرو و سایپا، گفت: »بنا شد ۲۰ هزار میلیارد    ریال 
برای شرکت اصلی سایپا و ۲۰ هزار میلیارد    ریال برای شرکت اصلی ایران خودرو 
پرداخت ش��ود. این تسهیالت باید به نام خودروس��ازان و به حساب قطعه سازان 

مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می شد.«
وی با توجه به فش��ار زیاد سیس��تم بانکی در ماه های پایانی س��ال، افزود: »با 
وجود این، اما پول خودروسازان را پرداخت کردیم، ۳۹ هزار میلیارد    ریال از ۴۰ 
هزار میلیارد    ریال به خودروسازان پرداخت شد که از این مبلغ ۲۰ هزار میلیارد 

ریال به ایران خودرو و 1۹ هزار میلیارد ریال به سایپا پرداخت شد.«
کمیجانی ادامه داد: »البته ما برای کمک به بانک هایی که مشکل داشتند، این 
آمادگی را هم ایجاد کردیم که از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. خودروسازان 
تا زمانی که تس��هیالت ریالی را دریافت می کردند، درخواست دریافت تسهیالت 
ارزی و ال س��ی جدی��د برای ترخیص قطعات��ی را که از قب��ل وارد کرده بودند، 

نداشتند.«
نوسان ارزی، تمایل خودروسازان را به دریافت تسهیالت ارزی 

کم کرد
وی با بیان اینکه مشکل اصلی خودروسازان در دریافت تسهیالت ارزی، نوسان 
قیمت ارز در زمان تحویل و تس��ویه بوده اس��ت، تصریح کرد: »خودروس��ازان تا 
پایان خرداد ۹۸ فرصت داش��تند تا از این تسهیالت استفاده کنند، ولی با وجود 

این، به موضوع نوسان ارزی تأکید داشتند.«
کمیجانی افزود: »برای گشایش ال سی، نرخ ارز به  قیمت روز محاسبه می شود 
و خودروس��ازان نگران هس��تند در زمان نوس��ان قیمتی و باال رفتن قیمت ارز، 
در زمان پرداخت تعهدات رقم بیش��تری را به بانک ه��ا پرداخت کنند بر همین 
اس��اس خواستار دریافت تسهیالت به  نرخ ریالی ثابت هستند ولی مقررات ارزی 
ای��ن اجازه را ب��ه بانک مرکزی نمی ده��د.« قائم مقام بانک مرکزی از پیش��نهاد 
این بانک به خودروس��ازان برای پرداخت تس��هیالت ارزی در قالب یوان و روپیه 
خبر داد و خاطرنش��ان کرد: »خودروس��ازان اما درباره مابه التفاوت قیمت ارز در 
زمان گش��ایش ال سی و پرداخت تعهدات مشکل دارند، فرآیند دریافت ال سی و 

پرداخت تعهدات حداقل سه ماه طول می کشد.«
خودروسازان به فکر منبع جدید باشند. چرا خودرویی ها از 

معافیت ها استفاده نکردند؟
وی با تأکید بر اینکه دولت، وزارت صمت و خودروس��ازان باید به فکر محلی 
برای تأمین مابه التفاوت تس��هیالت ارزی باشند، ادامه داد: »افزایش تسهیالت 
ریالی، رشد نقدینگی و آثار تورمی به همراه دارد که برای بانک مرکزی مقدور 
نیس��ت. خودروس��ازان هر س��اله از برخی محدودیت های مقرراتی، مشروط به 
واگذاری دارایی های مازاد و س��هام بانک پارس��یان )درخصوص ش��رکت ایران 
خودرو( مس��تثنی ش��ده اند ول��ی اقدام قاب��ل توجهی در این خص��وص انجام 

نداده اند.«

پشت پرده کشمکش بی پایان بانک مرکزی و خودروسازان برای ارائه تسهیالت ارزی
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رئیس دفتر رئیس جمهور از نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت 
داخل و رونق تولید و بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی در محل 
دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی تهران بازدید ک��رد و از نزدیک با 

تولیدکنندگان و فعاالن کس��ب و کارهای 
نوپا به گفت وگو پرداخت.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی با حضور 
در نخس��تین نمایشگاه فرصت های ساخت 
داخ��ل و رون��ق تولید ضم��ن گفت وگوی 
حض��وری ب��ا تولیدکنندگان و مس��ئولین 
غرفه تولیدات ایرانی در بخش های مختلف 
از جمله صنایع خ��ودرو و قطعات، صنایع 
معدنی )فل��زی و غیرفلزی(، لوازم خانگی، 
صنای��ع دریای��ی، مخابرات و نف��ت، گاز و 
پتروشیمی در جریان مسائل و دغدغه های 

آنان قرار گرفت .
تولیدکنندگان کش��ورمان نیز در جریان 

این بازدید مهم ترین دغدغه ها، درخواس��ت ها و پیشنهادهای خود را 
درباره چالش ها و راهکارهای س��اخت داخل در بخش صنعت، نقش 
کارگزاران تبادل فناوری در رونق تولید، نقش صندوق های حمایتی و 

روش های نوین تامین مالی برای ساخت داخل و تشریح ظرفیت های 
داخلی و حداکثر استفاده از توان ساخت داخل را مطرح کردند.

همچنی��ن واعظ��ی در بازدی��د از بیس��ت و پنجمی��ن نمایش��گاه 
بین الملل��ی الکام��پ با توضیح��ات وزیر 
ارتباطات و فن��اوری اطالعات و با حضور 
ش��رکت های،  مختل��ف  غرفه ه��ای  در 
الکترونیک، تجارت الکترونیک، کامپیوتر 
)سخت افزار و نرم افزار(، خدمات اینترنتی 
و اس��تارت آپ ها در عرصه تولید و عرضه 
محصوالت و خدمات صنایع الکترونیک و 
کامپیوتر در جریان جدید دس��تاوردها و 
تولیدات و خدمات الکترونیک و اینترنتی 

و فناوری اطالعات کشور قرار گرفت.
رئی��س دفت��ر رئی��س جمه��ور نیز با 
تقدی��ر و اع��الم حمایت قاط��ع دولت از 
تولیدکنن��دگان و ارائه د هندگان خدماتی 
ایران��ی، لزوم تالش ب��رای ارتقای هرچه بیش��تر کیفیت محصوالت 
داخل��ی برای جذب پایدار بازار در فض��ای رقابتی را مورد تاکید قرار 

داد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراسم اختتامیه برنامه تلویزیونی 
»کارس��از« ب��ا بیان اینکه حرکت اش��تباه ما از جایی آغاز ش��د ک��ه بهایی به 
ایده پ��ردازی، نوآوری و تفکر خ��الق ندادیم، گفت: در این صورت مدرک گرایی 

رواج یافت و جوانان در دانشگاه ها به دنبال تکه 
کاغذی برای اس��تخدام رفتند. پس از استخدام 
خوش��حالی می کنن��د در حالی ک��ه نمی دانند 
ای��ن اقدام تم��ام اعتماد به نف��س، مهارت ها و 

نوآوری ها از بین می برد.
 به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
مراس��م اختتامیه برنامه تلویزیونی »کارس��از« 
مس��تند – مس��ابقه ای در ح��وزه کارآفرینی با 
حضور س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری 

رئیس جمهوری برگزار شد.
ستاری در این مراس��م بیان کرد: »کارساز« 
احیاکننده فرهنگی اس��ت که هزاران سال در 

ژن ایرانیان وجود داش��ت و طی 1۰۰ س��ال گذشته با اتکا به درآمدهای نفتی 
آن را نابود کردیم. ایده هایی که توس��ط این اس��تارت آپ ها ارائه شد به درستی 
نش��ان می دهد که چگونه با خالقیت و نوآوری می توان اقتصادی پویا در کشور 

ایجاد کرد. پس پیشرفت کشور با وجود جوانانی دارای این خصوصیات تضمین 
می شود.

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری ادامه داد: حرکت اش��تباه ما از 
جایی آغاز ش��د که به فرزندان مان آموختیم 
معنای اش��تغال، استخدام اس��ت و بهایی به 
ایده پردازی، نوآوری و تفکر خالق ندادیم. در 
این صورت مدرک گرایی رواج یافت و جوانان 
در دانش��گاه ها ب��ه دنبال تک��ه کاغذی برای 
اس��تخدام رفتند. پس از استخدام خوشحالی 
می کنن��د در حالی که نمی دانن��د این اقدام 
تمام اعتماد به نف��س، مهارت ها و نوآوری ها 

از بین می برد.
س��تاری همچنین گفت: اگر ب��ه این نکته 
برسیم که اس��تخدام افتخار نیست و جوانان 
را با پول نه بلکه ب��ا تفکر و ایده های نوآورانه 
آنها بای��د ارزیابی کرد، آن زم��ان به فرهنگ 
کارآفرینی هزار س��اله خود بازگش��ته ایم. در این صورت متوجه می ش��ویم که 
خام فروش راه به جایی نمی برد و تنها فرهنگ مس��موم وابستگی را به اقتصاد 

تزریق می کند.

فرهنگ فراموش شده کارآفرینی را باید به جامعه بازگردانیمتاکید بر حمایت دولت از کسب و کارهای اینترنتی و استارت آپ ها

مترجم: نازنین توکلی : بیش��تر از یک ایده س��اده برای ایجاد 
کسب وکاری موفقیت آمیز الزم است. برای شروع، باید نقشه راه 
داش��ته باشید. نقشه راهی که شما را در مسیری درست هدایت 
کند. از آنجایی که کسب و کار با سودآوری رونق می گیرد، یکی از 
مهم ترین سؤاالتی که باید قاطعانه از خودتان بپرسید این است 
که چگونه کاربران خود را برای درآمدزایی بیشتر افزایش دهید.
پاسخ این پرس��ش ها زیر چتر »بیزینس مدل« یا همان مدل 
کس��ب وکار قرار می گیرن��د. درحالی که مدل های کس��ب و کار 
بس��یاری وجود دارد، س��ه نوع از آ نه��ا ارزش آن را دارند که در 

بازار امروز مورد مطالعه قرار بگیرند:
1.طراحی بیزینس مدل براساس 

تقاضا:
این م��دل توجه زیادی را به خود 
جل��ب ک��رده  اس��ت، زیرا ه��ر روز 
اس��تارت آپ های بیش��تری در حال 
پذیرش آن هس��تند. همانطور که از 
نامش پیداست، این مدل کسب و کار 
مبتن��ی بر تقاضا و وابس��ته به ارائه 
به موقع محصوالت و خدمات است.

بسیاری از مردم استدالل می کنند 
که محبوبیت روزافزون این مدل به 
دلیل ش��یوه زندگی متفاوتی ا ست 
ک��ه اکنون به آن روی آورده ش��ده 
 است. زندگی ماشینی که در آن، به 
لط��ف تکنولوژی، انتظ��ار می رود از 
لذت های فوری بهره مند شویم و در 
کمترین زمان به مقصودمان برسیم.
مدل مبتنی بر تقاضا به ویژه برای 
کس��ب و کارهای پلتفرمی مناس��ب 
موجود  زیرس��اخت های  که  اس��ت 
را ب��رای حل مشکالت ش��ان بهینه 

می کنند.
2. بیزینس مدل پریمیوم:

این مدل اغلب توس��ط محصوالت فناورانه مورد پذیرش قرار 
گرفته اس��ت. این محص��والت  در دو گروه ابتدایی و پیش��رفته 
تقس��یم بندی می ش��وند. هدف از این مدل ارتق��ای ویژگی های 
اساسی به صورت رایگان است که هر کسی بتواند از آنها استفاده 

کند.
یک س��رمایه گذار خطرپذی��ر، مدل های پریمی��وم را اینگونه 

توصیف می کند:
خدمت رسانی رایگان که مشتریان زیادی را از طریق تبلیغات 
دهان به دهان، ش��بکه های اجتماعی و بازاریابی با جست وجوی 
ارگانیک و ... به دس��ت م��ی آورد. »دراپ باک��س«، »اورنوت« و 
»میل چیمپ« از جمله شرکت هایی هستند که توانسته اند این 

مدل را با موفقیت به سرانجام برسانند. 
چیزی که م��دل »پریمیوم« را جالب توج��ه می کند، چیزی 

نیس��ت ج��ز کارکرد روان شناس��انه این مدل. درواق��ع وقتی به 
کاربر اجازه دسترس��ی رایگان برای استفاده از ویژگی های بسیار 
باکیفیت داده می ش��ود، احتمال دارد که منجر به تصرف سریع 
بخش��ی از ذهن او شود. خیلی زود، بعضی کاربران که محصولی 
را ضروری یافتند بابت ویژگی های پیشرفته تر آن بیشتر پرداخت 

خواهند کرد.
به عالوه افراد معموال به آنچه رایگان اس��ت، کیفیت کمتری را 
نسبت می دهند و ترفیع قیمت هرچند جزئی را به عنوان روشی 
ب��رای باکیفیت تر جلوه دادن محصول یا خدمت در نظر خواهند 

گرفت.
قان��ون  ب��ا ی��ک  ای��ن م��دل 
5درص��دی کار می کن��د. یعن��ی 
پرداخ��ت  مش��تریان  5درص��د 
۹5درص��د از کارب��ران رایگان را 

پشتیبانی می کنند.
برای مث��ال، »می��ل چیمپ«، 
در یک س��ال با اتخ��اذ این مدل 
15۰درصد افزای��ش در پرداخت 
افزایش  ۶5۰درصد  و  مش��تریان 

سود را گزارش کرد.
در م��ورد لینکدین، کمی کمتر 
از ۲۰درصد کاربران بابت خدمات 
پریمیوم پرداخت می کند، اما این 
ش��رکت در س��ال ۲۰1۷ درآمد 
نزدیک به یک میلیارد دالر کسب 
قدرت  پریمی��وم  م��دل  می کند. 
رونق بخش��یدن به کسب و کار را 

دارد.
بیزینس مدل کاالی   .3  

مجازی:
اگر تا به حال یک بازی به صورت 
آنالین انجام داده باش��ید یا نیاز ب��وده محصولی غیرملموس را 
از ی��ک اپ خریداری کنید این یعنی مدل کس��ب و کار کاالهای 
مج��ازی را تجربه کردید. مثال وقتی افراد از بازی روی گوش��ی 
تلفن همراه ش��ان لذت می برند، توسعه دهندگان این بازی تالش 
می کنند تا بتوانند از آن کس��ب درآمد کنند. به  این  ترتیب که 
ب��رای کاربران قابلیت خرید ایجاد می کنن��د تا اگر مرحله ای از 
بازی را از دس��ت دادند بتوانند آن را جبران کنند و به س��رعت 

وارد بازی شوند.
مثل امکان خرید »قدرت« در بازی های اکشن که یک تجربه 

لذت بخش را از بازی برای کاربر ایجاد می کند.
اگ��ر قصد دارید یک اپ یا بازی بس��یار ج��ذاب ایجاد کنید، 
ای��ن مدل یکی از جذاب ترین مدل هایی اس��ت که می توانید در 
نظر بگیرید. زمانی  افراد کاالهای مجازی خریداری می کنند که 

تجربه شان با یک محصول فریبنده جذاب تر شود.
entrepreneur/modirinfo   :منبع

 3 »بیزینس مدل« کارآمد
برای ایجاد شرکت های میلیارد دالری

دریچــه

رس��ول سراییان در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ ۹۸ که تا ۳۰ تیر آماده بازدید 
عالقه مندان اس��ت، گفت ما به س��بب برخی مشکالت کسب و کار ها و بحث تحریم فکر 
می کردیم اس��تقبال از نمایشگاه امسال کم ش��ود، اما مهیج ترین و شلوغ ترین نمایشگاه 
در ۲5 س��ال اس��ت. به گزارش صدا و س��یما، وی با اش��اره به اینکه تعداد غرفه داران و 
ش��رکت کنندگان نمایشگاه در مقایس��ه با دوره گذش��ته حدود ۲۰درصد افزایش یافته 
است، گفت: شرکت های بزرگی در این نمایشگاه حضور دارند و از 1۰ کشور خارجی در 
سطح وزیر، قائم مقام وزیر و رئیس سازمان مهمان هستند. دبیرکل سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور افزود: در بخش کلیدی این نمایشگاه استارت آپ های مشاغل حضور دارند 
و شرکت های کاریاب با افرادی که به دنبال کار می گردند متصل می شوند و استارت آپ 

ترندز مربوط به فناوری های نوظهور است که اولین بار در این نمایشگاه حضور دارند.

 500 شرکت استارت آپی
در نمایشگاه الکامپ

یکشنبه
30 تیر 1398

شماره 1355
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دومین مرحله مسابقه ملی فناوری نانو با حضور هزار و ۷۰۳ نفر در ۳1 
حوزه امتحانی برگزار شد.

به گزارش س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو، مس��ابقه ملی فناوری نانو، 
بزرگ ترین رقابت دانشجویی در حوزه فناوری 
نانو است که هر ساله زیر نظر این ستاد برگزار 
می شود، مرحله اول نهمین دوره از این رقابت 
در اردیبهشت ماه به صورت آنالین برگزار شد 
و برگزی��دگان آن به مرحله دوم مس��ابقه راه 

یافتند.
از مجموع ۴هزار و 1۰۳ ش��رکت کننده در 
مرحله اول مس��ابقه ملی فناوری نانو، هزار و 
۷۰۳ نف��ر حائز ش��رایط ش��رکت در مرحله 
دوم مس��ابقه شدند، این مرحله، دیروز جمعه 
۲۸ تیرماه در ۲۸ اس��تان کش��ور برگزار شد، 
داوطلبان در این مرحله به 1۰۰ سوال تستی 
در م��دت زم��ان 1۳۰ دقیقه پاس��خ دادند، 

1۰ برگزی��ده اول مس��ابقه ملی نانو عالوه بر برخ��ورداری از جوایز مادی 
و معنوی، از امتیازات بنیاد ملی نخبگان برخوردار خواهند شد ،1۰۰ نفر 
از برگزیدگان مس��ابقه نیز می توانند با ش��رکت در نانواستارت آپ، برنامه 

حمایت از ایده های نو، در مسیر کارآفرینی در حوزه نانو گام بردارند.
این افراد با انتخاب یک ایده فناورانه، در مس��یر توس��عه یک محصول 
نانویی گام می دارند و به کمک تیم خود، به س��مت تشکیل یک شرکت 

دانش بنیان در حوزه نانو حرکت می کنند.
عالقه مندان همچنین می توانند با شرکت 
در مس��ابقه مل��ی نس��بت به اخ��ذ گواهی 
توانمندی تدریس نانو اقدام کنند، این افراد 
برای دس��تیابی به این گواهی، باید حداقل 
درص��د موردنیاز را در آزمون کس��ب کنند 
و تمایل خود را با پاس��خ به س��وال مربوطه 

اعالم کنند.
ش��هرهای تهران، کرج، مشهد، اصفهان، 
اردبیل، تبریز، ارومیه، بوشهر، یزد، شهرکرد، 
همدان، بندرعب��اس، اه��واز، اراک، زنجان، 
ش��اهرود، ش��یراز، قزوی��ن، قم، س��نندج، 
زاهدان، کرمان، کرمانشاه، اسفراین، بابلسر، 
شاهین ش��هر، دهلران، بناب، کاشان، رش��ت، گرگان از جمله حوزه های 
مس��ابقه ملی فناوری نانو بودند و حوزه های شهر تهران نیز در دانشکده 

مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مستقر بود.

مدیرکل دفتر توس��عه کارآفرینی و بهره وری نی��روی کار گفت در حالی که 
برخی به واسطه رانت دو روزه می توانند کسب و کار خود را راه اندازی کنند اما 

متوسط ایجاد کسب و کار جدید در کشور ۷۲.5 روز است.
رحیم س��رهنگی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با 
بیان اینکه در بعد درهم ریختگی بخش خصوصی 
متاسفانه هیچ کدام از نهادهای ایجادشده از پارلمان 
بخ��ش خصوصی گرفته تا کانون ه��ا و انجمن های 
صنفی نتوانس��تند به درس��تی بخش خصوصی را 
نمایندگی کنند، به راهکارهای رشد و بهبود فضای 
کس��ب و کار اشاره کرد و ادامه داد: به نظر می رسد 
قدم اول ش��فافیت این است که مشخص شود چه 
کسانی از چه مزایایی استفاده می کنند چراکه گویی 
شاخص س��هولت راه اندازی کسب و کار در فضای 
رانتی و غیرسالم خیلی بهتر از فضای عمومی است، 
ب��ه این معنا که یک نفر می تواند از راه ناس��الم در 
عرض دو روز کس��ب و کار خ��ود را راه اندازی کند، 

ولی متوس��ط راه اندازی کس��ب و کار در کش��ور حدود ۷۲.5 روز است. پس باید 
س��اختارهای مزاحم را حذف کرد و شفافیت اولین قدم است. وی اضافه کرد: قدم 
دوم تعامل و گفت وگوی صحیح بین اجزای اکوسیستم کارآفرینی کشور از جمله 

دولت و کارآفرینان اس��ت تا قوانین و مقررات و آیین نامه ها با تفکر آنچه به صالح 
کل کش��ور است نوشته ش��ود نه صالح بخشی از فعاالن کس��ب و کار؛ به عنوان 
مثال در بخش پوش��اک اگر حذف تعرفه واردات پارچه یا پنبه منافع عده ای را به 
خطر می اندازد از طرفی ممکن است منجر به رشد 
تولیدهای پوشاک شود و بتواند ۸۰درصد پوشاک 
قاچاق کش��ور را جایگزین کند. سرهنگی تاکید 
کرد: بنابراین برای بهبود فضای کسب و کار باید 
نگاه بخشی به وضع آیین نامه ها و دستورالعمل ها 
داش��ت و ای��ن یعنی برای ه��ر رس��ته برنامه و 
آیین نامه هایی مش��خص تدوین ک��رد. مدیرکل 
توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت کار 
با بیان اینکه نکته بعدی فقدان قطعیت های بسیار 
زیاد در فضای کس��ب و کار کشور است، گفت: از 
نوسانات نرخ ارز و ش��اخص های کالن اقتصادی 
گرفته تا نرخ نامه های تعرفه ای گمرک و تغییرات 
آیین نامه ای مکرر در حوزه های مرتبط، همه این 
م��وارد عدم قطعیت را باال می ب��رد و در این صورت کارآفری��ن یا عامل اقتصادی 
نمی تواند به خوبی برنامه تولید مشخصی داشته باشد یا بازار مشخص و مطمئنی 

را برای خود بسازد.

متوسط راه اندازی کسب و کار 72.5 روز است مرحله پایانی نهمین مسابقه ملی فناوری نانو برگزار شد

برای افزایش نوآوری و خالقیت در کارکنان، باید در ابتدا ذهن 
آنها از تمام مشکالت مربوط به کار تخلیه شود و زمانی را صرف 

استراحت و تفریح کنند.
چگونه می توان روی ذهن کارمندان کار کرد و برای رس��یدن 
به بهترین نتایج ممکن، خالقیت آنها را پرورش داد؟ برای پاسخ 

به این پرسش نقل داستانی خالی از لطف نیست:
سرپرس��ت گروهی تبلیغات��ی می خواهد ب��ا افزایش خالقیت 
کارمندان خ��ود، روش بازاریابی محص��ول را تغییر دهد. هدف 
او تغییر ذهنیت اعضای تیم و تش��ویق آنها به فکرکردن درباره  
ش��غل خود و بیان دیدگاه ش��ان درباره  محصول اس��ت. او برای 
رس��یدن به این هدف، تیم خود را ب��ه الس وگاس برد و تقریبا 
هیچ چیز درباره  هدف آن سفر نگفت. وقتی  تیم او به الس وگاس 
رس��یدند، به آنها گفت هیچ دس��تور یا کاری ندارید و قرار است 
فق��ط خوش بگذرانید. آنها هم مش��غول خوردن و نوش��یدن و 
خوش گذرانی ش��دند. سرپرس��ت گروه در روز چه��ارم، گروه را 

جمع کرد و به آنها گفت:
بای��د روش بازاریابی محصوالت را در این صنعت تغییر دهیم. 
باید خالق و متفاوت و منحصربه فرد باش��یم. باید برای مخاطب 

جوان مان که به بازی های ویدئویی عالقه دارند، جذاب باشیم.
او برای هر کدام از اتاق های اعضا، سیس��تم های بازی ویدئویی 
تهیه کرد و آنها را مأمور کرد س��ه روز را فقط به بازی ویدئویی 
اختصاص دهند و س��پس، نظر خ��ود را درباره  ویژگی های بازی 
ازجمل��ه گرافیک و صدا و کاراکترهایی بگویند که برای مخاطب 

جذاب به نظر می رسند.
افزون  بر این، از اعضای تیمش خواست به این پرسش ها پاسخ 
دهند: طراحان بازی چگونه محتوای بازی را ارائه کرده اند؟ آنها 
چگونه ظاهر و حس محصول را برای مش��تری تغییر می دهند؟ 
س��پس، از آنها خواس��ت به صفحات امتیاز و جلوه های صوتی و 
ترفنده��ای دیگ��ر طراحان توجه کنند. مهم ت��ر از هر چیز، نظر 
آنها درب��اره نوآوری های بازی های ویدئویی و پیش نیازهای الزم 
برای پیروزشدن بر نسل بعدی مشتریان را پرسید. پس از پایان 
س��ه روز بازی، تیم او دیگر اتالف وقت برای توس��عه  خالقیت و 
تغییر روش اس��تفاده از محصوالت را جایز ندانستند و در مدت 
کوتاهی، موفق شدند ظاهری منحصربه فرد ارائه دهند که آنها را 

از افراد دیگر این صنعت متمایز می کرد.
حاال این س��ؤال مطرح می ش��ود که تیم او با انجام این کارها 
در دفتر نیویورک می توانس��ت به نتایج مش��ابهی برس��د؟ بعید 
اس��ت. او با انتق��ال تیم به الس وگاس، اعض��ا را از حالت کار به 
حالت س��رگرمی وارد کرد و اف��رادی را کنار هم قرار داد که در 
ش��رایط عادی تعامل اجتماعی کمی با یکدیگر داشتند. روزهای 
خوش گذرانی در الس وگاس باعث نزدیک ترشدن اعضای تیم به 
یکدیگر و افزایش روابط دوس��تی و حس کار تیمی در آنها شد. 
افرادی که در ات��اق هتل بازی می کردند، کار خود را متفاوت با 

کار دفتری پشت کامپیوتر می دیدند.
البته، کل این داستان به این معنا نیست که تیم خود را شش 
روز به مسافرت ببرید؛ بلکه برای توسعه  کار تیمی خالق، در ابتدا 
بای��د ذهنیت اداری را در کارمندان از بین ببرید و گارد طبیعی 
آنها را بش��کنید و نبوغ هر کدام از اعضا را براساس روشی منظم 
بیدار کنید. خالقیت بر تمام ابعاد کس��ب وکار از تولید محصولی 

مطل��وب تا ازبین بردن موانع ف��روش محصول تأثیر می گذارد. با 
توصیه های ذیل می توان خالقیت کارمندان را افزایش داد.

گردهمایی گروه
هنگام راه اندازی محصول یا کس��ب وکار جدی��د، اعضای تیم 
به شدت مشغول می ش��وند. معموال در چنین شرایطی سر همه 
پایین است و مشغول انجام وظایف خود هستند. اغلِب وقت آنها 
صرف کار با افراد دیگر بخش می ش��ود. افراد خالق و متخصص 
زمان زیادی برای برق��راری ارتباط ندارند، اما می توان این روند 

را تغییر داد.
در شرکت Xoom، کارمندان هر جمعه ساعت سه بعدازظهر 
پیتزا و نوش��یدنی می خورند. بدین ترتی��ب، بهانه ای برای تعامل 
گروه ه��ای مختل��ف در محیط��ی اجتماعی فراهم می ش��ود. با 
توس��عه  شرکت، بعدازظهرهای جمعه به فرصتی برای مالقات با 
اعضای جدید و توس��عه چشم اندازی مشترک تبدیل شد. حتی 
درصورتی ک��ه دیدگاه اف��راد با مس��ئولیت های مختلف متفاوت 
باش��د، در نشست پیتزا و نوش��یدنی به ایده های خالقانه دست 

می یابند.
مرتب بیرون بروید

س��عی کنید زمانی را به اس��تراحت اختصاص دهید و میز کار 
را ترک کنید. ای��ن فعالیت لزوما نبای��د پرهزینه یا غیرمنطقی 
باشد. می توانید س��اعتی را برای سرگرمی یا گلف  مینیاتوری یا 
بازی های کوچک در نظر بگیری��د. در چنین فضایی، کارمندان 
فرص��ت برقراری ارتباط و افزایش خالقی��ت را پیدا می کنند. با 
خارج کردن کارمندان از محدوده آرامش و تشویق آنها به ارتباط 

با یکدیگر، می توانید به احتمال های جدیدی دست پیدا کنید.
تشویق به کسب تجربه

قانونی بگذارید که چند س��اعت در ماه، اشخاص حق استفاده 
از کامپیوتر یا تلفن هوشمند را ندارند. به جای صفحات نمایش، 
دفترهای کاغ��ذی را در اختیار آنها بگذاری��د و بخواهید زمانی 
را برای نوش��تن و طراحی و نمودارس��ازی افکار و ایده های خود 
درباره نحوه  پیش��رفت و نوآوری کسب وکار صرف کنند. نوشتن 
ب��ا قلم روی کاغذ ب��ر نحوه  تفک��ر و تصمیم گیری اف��راد تأثیر 
می گذارد. پس از تمرین، آنها را تش��ویق کنید صفحات دفتر را 

جدا کنند و آن را روی دیوار توفان ذهنی بچسبانند.
تشویق به پذیرش ریسک

در ازای هر بردی، باختی اس��ت، اما افراد معموال برای پذیرش 
ریس��ک و افزایش خالقیت به تش��ویق نیاز دارن��د. باید به آنها 
اطمین��ان داد که حتی در صورت اش��تباه، تجربیات آنها بخش 
ارزش��مندی از روند رشد کسب وکار است. یکی از راه های انجام 

این کار، تشویق تیم به اجرای پروژه های جانبی است.
بس��یاری از این پروژه ها شکس��ت می خورند، اما ممکن است 
حداقل یکی از آنها به ایده  بزرگ بعدی تبدیل شوند و حتی اگر 
خطایی رخ داد یا کار به نتیجه نرس��ید، تأثیری بر کار یا شخص 

نخواهد گذاشت. 
اف��راد خ��الق و موف��ق معموال ریس��ک پذیر هس��تند، تالش 
می کنند، شکست می خورند و از خطاهای خود درس می گیرند. 
س��عی کنید فضایی ایجاد کنید ک��ه در آن از نوآوری قدردانی 

شود، حداقل تا زمانی که بتوان چیزی از آن آموخت.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

اشـتباه قیمت گـذاری آمـازون در حراجـی پرایـم دی 
باعث شـد خریداران خوش اقبال موفق شوند دوربین های 
چندصـددالری پرچمـدار را بـا قیمتی کمتـر از 100 دالر 

بخرند.
به گـزارش زومیت، گاهی اوقـات در حراجی های بزرگ 
آنالیـن، چنین شـرایطی پیش آمـده که به دلیل اشـتباه 
در قیمت گـذاری، برخـی خریـداران توانسـته اند اقـالم 
گران قیمـت را به  قیمت ناچیـزی بخرنـد. در اکثر مواقع، 
فروشـندگان پـس از آنکه متوجـه اشـتباه  قیمت گذاری 
می شـوند، به سـرعت قیمت ها را تغییـر می دهند و حتی 
سـفارش مرتبط را لغـو می کنند، ولی در ایـن بین، برخی 
خریداران خوش  اقبال موفق شـدند اقالم موردنیاز خود را 

با برچسب قیمتی بسیار ارزان بخرند.
ظاهرا همیـن اتفاق در نخسـتین روز حراجی پرایم دی 
امسـال نیز رخ داده اسـت و خریداران خوش  اقبال موفق 
شـده اند دوربیـن بـاالرده  سـونی A6000 با لنـز 16-50 
میلی متـری را بـا قیمت بسـیار ارزان تر بخرنـد و به جای 
پرداخـت 550 دالر، دوربیـن را بـه قیمـت 94.50بخرند. 
معمـوال ایـن خریـداران اطالعـات مربوط بـه خریدهای 
 Slickdeals شـگفت انگیز خـود را از طریـق وب سـایت

به اشتراک می گذارند.
بـا وجود آنکه تعـدادی از خریداران موفق شـده بودند 
دوربین سـونی را بـا چنین قیمت مناسـبی بخرند، ظاهرا 
خریـداران بعدی بـا تغییر قیمـت دوربین سـونی مواجه 
شده و دیگر نتوانسـته بودند دوربین پرچمدار را با چنین 
قیمت ارزانی بخرند. افراد دیگر نیز اقالمی در بخش خرید 
دوربین و تجهیزات تصویربرداری را با قیمت بسـیار ارزان 
و باورنکردنـی 94.50 خریده بودند. یکی از خریداران ادعا 
می  کنـد لنـز کانـن 5.6L IS/800mm f EF را بـا قیمتی 
کمتر از 100 دالر خریده است؛ درحالی که این لنز در حدود 
13.000 دالر قیمت دارد. خریداران دیگر نیز ادعا می کنند 
توانسـته اند دوربین هایـی همچون فوجی فیلـم X100F و 
کاننEOS R که بیـش از 1000 دالر قیمت دارند، در پرایم 

دی با قیمتی کمتر از 100 دالر بخرند. 
آمـازون پس از آنکه متوجه اشـتباه قیمت گذاری برخی 
اقالم شـد، به سـرعت آنها را اصالح کرد؛ ولی در  این بین، 
بعضی از خریداران برخی اقالم را با قیمت بسـیار مناسب 
خریدند و حتی از برچسب قیمت کاالی خود عکس گرفته 
و به اشتراک گذاشـته بودند. برخی خریداران خوش  اقبال 
حتی تصویری از برچسـب قیمت تخفیف خورده  آمازون را 
درکنار برچسـب قیمت همان کاال در فروشگاه های آنالین 
دیگر مانند Best Buy و Walmart به اشـتراک گذاشته 
بودنـد تا تفاوت قیمت ها را نشـان دهند. البتـه، برخی از 
کاربرانـی که کاالی مدنظـر خود را با قیمت بسـیار ارزان 
سـفارش داده  بودند، موفق نشـدند کاالی خود را با قیمت 
ارزان دریافـت کننـد و آمـازون پیش از تأیید سـفارش، 

قیمت ها را تغییر داده بود.

روش های افزایش خالقیت و نوآوری در کارمندان

 اشتباه قیمت گذاری پرایم دی
باعث فروش دوربین های 

گران قیمت به بهایی ناچیز شد

یادداشـت

محمدحسین سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اظهار داش��ت تعداد شرکت های خالق و خدماتی با 

احتساب شتاب دهنده ها بسیار کم است و به 5۰ عدد می رسد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، وی درباره چرایی کم بودن تعداد ش��رکت های 
خالق دانش بنیان بیان کرد: به دلیل آنکه ش��رکت های خالق اصوال فناوری های تک 

ندارند در دسته دانش بنیان ها قرار نمی گیرند.
س��جادی نیری ادامه داد: با تالش معاونت علمی و برای آنکه ش��رکت های خالق هم 

بتوانند حمایت ها را کسب کنند برنامه خالق خدماتی به وجود آمد.

برنامه خالق راهی برای حمایت از 
استارت آپ ها



یک��ی از دوس��تان م��ن به نام ل��ورا تجربه بس��یار زی��ادی در زمینه 
برندس��ازی دارد. او به صاحبان برخی کس��ب و کاره��ا در زمینه خلق 
موفق ترین برندهای دنیا کمک کرده است؛ برندهایی که همه ما حداقل 
یک محصول از آنها خریداری کرده ایم. در س��ابقه کاری وی فعالیت در 
یکی از بزرگترین ش��رکت های بسته بندی محصوالت نیز دیده می شود. 
لورا و ش��رکت  ما در زمینه کمک به فعالیت بهتر این ش��رکت در زمینه 
ایجاد انقالبی دیجیتالی وارد میدان ش��ده بود. ب��ه همین دلیل توصیه 
اصل��ی ما در مواجهه با وضعیت این ش��رکت تالش برای ارائه تجربه ای 

بهتر و قدرتمند به مشتریان بود. 
وقت��ی ما ایده های خود را با لورا در میان گذاش��تیم، او به ما خندید. 
س��پس به کاری که ب��دان عالقه دارد پرداخت: او محاس��بات ریاضی و 
آم��اری مربوط ب��ه چگونگی خلق برندهای بزرگ را مورد بررس��ی قرار 
داد. صحبت ه��ای لورا فقط مربوط به ض��رورت هزینه بر روی تبلیغات 
تلویزیون��ی، فیزیکی و اینترنتی نب��ود. او ذهنیت و دیدگاه های خالقانه 

خود را براساس یافته های علمی ساماندهی می کرد. 
لورا به خوبی از مدت زمان مطلوب حضور شخصیت اصلی یک تبلیغ 
بر روی صفحه همراه با در دست داشتن محصول موردنظر اطالع داشت. 
همچنی��ن او به خوبی از جزییاتی نظیر مدت زم��ان کافی برای لبخند 
ش��خصیت اصلی و حتی مدت زمان موردنیاز صحبت صداپیش��ه اصلی 

تبلیغ پیش از بازگشت دوربین به شخصیت اصلی آگاه بود. 
ل��ورا هیچ نکت��ه غلطی را بیان نمی کرد. او نکات بس��یار درس��تی را 
در م��ورد نحوه س��اماندهی بودجه و اجرای خالقان��ه طرح ها می گفت. 
توصیه ه��ای کاربردی او براس��اس دهه ها فعالیت در دنی��ای تبلیغات، 
پژوهش ه��ای علمی در دانش��گاه ه��اروارد و دوران تحصیلش تا مقطع 

دکترا در دانشگاه بود. 
توصیه های لورا براس��اس حقایق علمی و دقیق بود. میلیون ها میلیون 
دالر سرمایه برای خلق شرکت تبلیغاتی وی هزینه شده بود. او به خوبی 
از نحوه تعامل با برندهای مختلف و هدایت آنها به سوی موفقیت بیشتر 
اطالع داشت. به چشم لورا من و همکارانم فقط تعدادی طراح تبلیغات و 
کارشناس برندسازی تازه کار با ایده های بلندپروازانه و غیرواقعی بودیم. 
ب��ا همه ن��کات مثبتی که در مورد لورا گفتم، محاس��بات ریاضی وی 
دارای یک نقطه ضعف بود. در حقیقت بسیاری از مردم حوصله مشاهده 
کامل داس��تان یک ویدئوی تبلیغاتی را ندارند. امروزه وقتی ش��خصیت 
اصل��ی ی��ک تبلیغ در حال نمایش محصول مورد نظر اس��ت، چه بس��ا 
مخاطب در حال جس��ت وجوی مطالب مختلف در اینستاگرام باشد. به 
طور مشابه، وقتی که صداپیشه اصلی در حال بیان ویژگی های محصول 
اس��ت، مخاطب مشغول ارسال پیام در شبکه های اجتماعی است. شاید 
هم وضع از این خراب تر باشد. چه بسا مخاطب مورد نظر ما با استفاده از 
نرم افزارهای مسدودسازی تبلیغات یا قطع صدای تلویزیون اصال متوجه 

آگهی ما نشود. 
با توجه به آنچه در س��طر قبل گفته ش��د، دوران بی توجهی مخاطب 
به آگهی های تبلیغاتی ش��روع شده است. نکته مهم در این میان چرایی 

عدم توجه بسیاری از برندها به این نکته و نقطه ضعف بزرگ است. 
پاسخ مورد نظر ماشین و ابزارهای درخشان است

منظور من از ماش��ین صنعت چند میلیارد دالری تبلیغات اس��ت که 
برندها را به س��وی س��رمایه گذاری بر روی تبلیغ��ات معطوف به جلب 
توجه مخاطب س��وق می دهد. در این الگو به نوعی توجه مخاطب ربوده 
می ش��ود. در بخ��ش قبلی لورا به عنوان یک ط��راح تبلیغات و بازاریاب 
فقط بخشی از این ماشین بزرگ است. وسیله های درخشان نیز ابزارهای 
مدرن در دسترس بازاریاب هاست. به این ترتیب هر بازاریاب با مشاهده 
ابزاری تازه اقدام به اس��تفاده هرچه بیشتر از آنها در طراحی تبلیغات و 
کمپین های بازاریابی می کند. کاربرد اصلی این وس��ایل کمک به ربودن 

توجه مخاطب و عطف آن به تبلیغ مورد نظرمان است. 
بدون تردید ایده ماش��ین تبلیغات بسیار کاربردی بود. همین ماشین 
به بس��یاری از ش��رکت ها )غالبا آمریکایی( فرصت س��لطه بر بازارهای 
جهانی و خلق نمایی جذاب از خود را داد. به این ترتیب ماشین تبلیغات 
به عنوان ابزار س��رمایه داری در جهت افزایش تقاضای خرید عمل کرد. 
درستی این ادعا با مشاهده سرمایه گذاری عظیم پنج کشور برتر از نظر 
سطح تولید ناخالص داخلی بر روی رسانه های پولی قابل مشاهده است. 
در طول زمان تبلیغاتی پولی بدل به گزینه اصلی برای ساخت برندهای 
بزرگ و مشهور شد. به این ترتیب کارنامه های کاری پربار برای بسیاری 
از طراح های تبلیغات پدید آمد. به عالوه صنعت تبلیغات نیز ارزش چند 
تریلیون دالری پیدا کرد. به این ترتیب ماشین تبلیغات برای دهه ها به 

خوبی کار می کرد. 
ب��ا توجه به موفقیت الگوی تبلیغات س��نتی بس��یاری از رس��انه ها و 
ش��رکت های تبلیغات مبتنی بر تکنولوژی به محیط حمایت از کس��ب 
وکارهای مختلف وارد ش��دند. عرصه کتاب، وبالگ نویس��ی، مراسم ها و 
جایزه های س��االنه مختلف، مجله ها و موسس��ه های پژوهشی به تدریج 
تحت سلطه ایده امکان موفقیت از طریق تبلیغات پولی در آمد. نمونه ای 
واضح در این مورد مراس��م س��االنه فیلم کن اس��ت. امروزه این مراسم 
هر سال محلی برای جوالن دست اندرکاران عرصه تبلیغات شده است. 

فعالیت ماش��ین تبلیغات در دنیای کسب و کار خرید یک برند را بسیار 
ساده تر از ساخت برند کرده است. به این ترتیب هر برند در صورت مواجهه 
با مش��کلی در زمینه فروش امکان همکاری با آژانس های بازاریابی را دارد. 
آژانس ه��ای بازاریابی نیز به نوبه خود در ارتباط با رس��انه های جمعی قرار 
دارن��د. به این ترتیب یک زنجیره بهم پیوس��ته در تالش ب��رای دور زدن 

مشکالت برندها به جای حل و فصل ریشه ای آنهاست. 
بدون تردید تالش برای اتخاذ ش��یوه ای متف��اوت در عرصه تبلیغات 
بسیار دش��وار خواهد بود. به هر حال هیچ داده مشخصی برای طراحی 
ی��ک الگوی به کلی متفاوت وجود ندارد. از س��وی دیگر، اگرچه الگوی 
سنتی تبلیغات دیگر کارایی ندارد، اما اطالعات بسیار زیادی را در جیب 

بازاریاب ها و طراح های تبلیغاتی قرار داده است. 
اکنون سیس��تم منس��جمی برای توانمندسازی مش��تریان به منظور 
تقاض��ا برای الگوی تبلیغاتی بهتری در مقایس��ه ب��ا وضع موجود وجود 
ن��دارد، با این حال ظهور تغییرات عمده در این زمینه بس��یار نزدیک و 
محتمل اس��ت. بدون تردید همچنان ماش��ین تبلیغات به روند قدیمی 
خود ادامه خواهد داد، با این حال انطباق هرچه بیش��تر با الگوهای تازه 

به منظور توانایی جلب نظر مشتریان ضروری خواهد بود. 
ابزارهای درخشان 

منظور من از بازارهای درخش��ان ابزارهای دیجیتال، جدید، سازگاری 
ب��ا معیارهای کم��ی و فوق العاده جذاب اس��ت. ش��بکه های اجتماعی، 
اپ های موبایلی، فناوری واقعیت افزوده و گجت های پوشیدنی از جمله 
این ابزارها هس��تند. هر کدام از این ابزارها در راس��تای رفع نیاز ماشین 
تبلیغات به ربایش توجه مشتریان تولید شده است. به این ترتیب دنیای 
فناوری به تولید ابزارهای مناس��ب ب��رای ایجاد اختالل در تمرکز مردم 
ادامه می دهد. آژانس های بازاریابی نیز از چنین امری استقبال می کنند. 
از نقطه نظر بس��یار کلی فرآیند مورد بحث در س��طر قبلی برای برندها 
بسیار مناسب است. آنها همیشه از طریق دنبال کردن مشتریان به موفقیت 
دست یافته اند. هنگامی که زنان به مشاهده فیلم های درام در بعد از ظهرها 
پرداختند، برند Ivory برای تبلیغ صابون ها و سایر لوازم بهداشتی خود به 
سراغ همکاری با سازندگان این برنامه ها رفت. با ظهور شبکه های اجتماعی 
و بازی ه��ای آنالین نیز س��ر و کله مک دونالد پیدا ش��د. این غول دنیای 
فست فود تقریبا در تمام بازی های آنالین مزرعه داری تبلیغات خود را درج 
می کند. ماهیت اعتی��ادآور این بازی ها به تاثیرگذاری تبلیغات مک دونالد 
کمک زیادی کرده اس��ت. به این ترتیب نام این برند در ذهن بس��یاری از 

بازیکنان برای همیشه درج می شود. 
نکت��ه مهم در این می��ان نبود رابطه ای قطعی می��ان تمایل مردم به 

حض��ور در ی��ک پلتفرم اجتماعی و تقاضای ش��ان برای حض��ور برندها 
و تبلیغات ش��ان در آن اس��ت. متاسفانه امروزه ش��بکه های اجتماعی و 
بس��یاری از بازی های آنالین بدل به محیط های بس��یار ش��لوغ و پر از 

تبلیغات برندها شده است. 
به منظور مطالعه کاربردی مش��کل موجود در عرصه تبلیغات شرکت 
م��ن اقدام به ایجاد یک گروه آزمایش��ی از مردم ش��امل همه گروه های 
س��نی از دخت��ران نوجوان گرفته تا مردان میانس��ال ک��رد. ما بر روی 
پیش��انی آنها دوربین کوچکی نصب کردیم. س��پس از آنها درخواس��ت 
فعالیت معمولی در شبکه های اجتماعی را کردیم. نکته جالب اینکه آنها 
در اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی به طور میانگین هر ۲.۷ ثانیه یک 
تصمیم تازه می گرفتند. با توجه به این سرعت باالی تصمیم گیری تولید 
محتوای تبلیغاتی بدون اس��تفاده درست از مفاهیم ارزشمند و کاربردی 

از سوی برندها تقریبا منتفی است. 
ابزارهای درخش��ان و پرزرق و برق می توانس��ت امکان بهبود وضعیت 
تبلیغاتی برندها را فراهم س��ازد. نکته مهم در این میان وابستگی شدید 
م��ردم به دس��تگاه های دیجیتال اس��ت. به این ترتی��ب اغلب مردم در 
زمان بیداری هر۶-5 دقیق یک بار گوش��ی های هوش��مند خود را چک 
می کنن��د. اکنون مردم انتظار بازی برندها در ای��ن عرصه را دارند. آنها 
خواهان اطالعات کاربردی و مناس��ب با نیازشان هستند. به این ترتیب 
راه��کار پی��ش روی برندها تولید تبلیغات با اس��تفاده از اطالعات مورد 
پسند و از همه مهم تر مورد نیاز مخاطب است. در دنیای کنونی تبلیغات 
فقط در صورت کمک به مش��تریان ب��ه تصمیم گیری بهتر نتیجه بخش 
خواهد بود. نکته مهم در اینجا بیزاری کاربران از الگوی تبلیغاتی مبتنی 

بر ربایش توجه شان است. 
عرص��ه تلویزیون پس از جنگ جهانی دوم دچار تحول بنیادی ش��د. 
نس��ل های بس��یاری از س��ازندگان تبلیغات تلویزیون��ی در تالش برای 
نمایش الگوی طبقه متوسط مطلوب برای مردم بودند. بدون تردید ابزار 
تلویزیون بسیار قدرتمند بود. به هر حال برای نخستین بار صدا، تصویر 
و داس��تان با هم به زندگی مشتریان وارد شدند. در نخستین سال های 
ورود تبلیغ��ات ب��ه تلویزیون نح��وه فعالیت برندها تقریبا هوش��مندانه 
بود. آنها در خالل تبلیغات ش��ان نکات مهمی را به مش��تریان یادآوری 
می کردند. در حقیقت آن زمان محتوای تبلیغات امنیت زیادی داش��ت، 
با این حال توس��عه هرچه بیشتر رس��انه های جمعی این اهمیت محتوا 

را از بین برد. 
پس از دوران ابتدایی تلویزیون، کارتون »عصر حجر« شروع شد. این 
برنامه تغییر بسیار شگرفی ایجاد کرد. در دو سال ابتدایی شرکت تولید 
س��یگار وینس��تون اسپانس��ر این برنامه بود. به این ترتیب پس از پایان 
هر برنامه عصر حجر دو ش��خصیت اصلی )فرد و بارنی( سیگارهای شان 
را روش��ن کرده و از کیفیت مطلوب آن تعریف می کردند. کارتون عصر 
حجر شمار بسیار زیادی از نسل دهه ۶۰ میالدی را به سیگار عالقه مند 
کرد. در نتیجه ش��مار بس��یار زیادی از جوانان آن نس��ل در اثر مصرف 

سیگار بیمار و در موارد زیادی از دنیا رفتند. 
پس از س��ر و صدای زیاد بر اثر مرگ و میر ناش��ی از مصرف س��یگار 
نکته جالبی بر مال شد: سازندگان تبلیغ موردنظر در کارتون عصر حجر 

به خوبی از تاثیرات خطرناک سیگارها اطالع داشتند. 
مدت زمان زیادی برای مخاطب ها به منظور آگاهی از ماهیت دروغین 
عرصه سنتی تبلیغات نیاز نبود، با این حال همچنان تبلیغات برای مردم 
باورپذی��ر بود. به هر حال بس��یاری از برندهای مورد اعتماد مردم اقدام 
ب��ه تولید چنین تبلیغاتی می کردن��د. با این حال اکنون اعتماد مردم به 
ش��رکت ها تا حد زی��ادی کمتر از دهه های قبل اس��ت. به همین دلیل 
نیز دیگر الگوی س��نتی تبلیغات بر روی آنها اثری ندارد. امروزه مسئله 
اساس��ی دوری مردم از تبلیغات نیس��ت. آنها دیگر به تبلیغات س��نتی 
باور ندارند. ب��ه این ترتیب یک عصر طوالنی در حوزه تبلیغات به پایان 

رسیده است. 
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خرید حضوری و ارتباط آن با تبلیغات آنالین
متخصصان مارکتینگ کسب وکارها، دالیل خیلی مشخصی برای 
انتخ��اب تبلیغات آنالین به عنوان تمرکز بازاریابی کس��ب وکار خود 
دارند. یکی از این دالیل، قابل تحلیل بودن این مدل تبلیغات است 
که به واس��طه آمار و اراقام میسر می شود و توسط ابزارهای آنالین 
امکان پذی��ر اس��ت. در ادامه روی یک تحقی��ق تمرکز می کنیم که 
توسط بخش مدرسه کسب وکار هاروارد )HBS( انجام شده و روی 

تاثیر تبلیغات آنالین بر فروش حضوری تمرکز داشته است.
ه��اروارد برای بررس��ی رفت��ار کاربران فضای وب، یک سیس��تم 
ردیابی روی کامپیوترهای ش��خصی ۲ میلی��ون کاربر نصب کرد تا 
بتوان��د همه رفتاره��ای آنها را با اجازه خود آنه��ا، زیر ذره بین قرار 
دهد. البته در عوض نصب این سیس��تم، افراد امکاناتی چون فضای 
مجازی ذخیره س��ازی اطالعات از هاروارد می گرفتند. اطالعاتی که 
توس��ط هاروارد گرفته می ش��دند، عبارت بودند از: س��ایت هایی که 
بازدید کرده اند، جست وجو هایی که انجام داده اند، تراکنش های آنها، 

محتواهایی که مطالعه کرده اند و … .
این ردیابی س��بب ش��د که هاروارد بتواند رویکرد رفتاری افراد را 
دریابد و متوجه ش��ود که براس��اس چه الگوی��ی عمل می کنند. در 
حقیقت این سیس��تم، س��عی داشت تا چند پرس��ونای مشخص از 
خریداران اس��تخراج کند که همه آنها تحت تاثیر فضای آنالین قرار 
داشتند. برای اینکه تحقیقات به همراه یک نمونه موردی قانع  کننده 
باشد، هاروارد س��راغ یک خرده فروش رفت که هم از فضای آنالین 
و هم از فروش حض��وری برای فروش های خود بهره می برد. درآمد 
سالیانه این فروشنده که نخواسته نامش فاش شود، 15میلیارد دالر 
اس��ت. در یک بازه سه ماهه و بررس��ی بازار فروش این کسب وکار 
در ای��االت متحده آمریکا، محققان دریافتند که ۳۰درصد فروش به 
صورت آنالین بوده و حدود ۲5درصد افرادی که به صورت حضوری 
خرید کرده اند، از طریق تبلیغات  آنالین وارد پروسه خرید شده اند.

ش��یوه شناس��ایی افرادی که از طریق فضای آنالین، تش��ویق به 
فروش حضوری ش��ده  بودند، به این صورت بود که بنرهای تبلیغاتی 
کمپینی جداگانه در فضای آنالین به آنها نمایش داده می شد که یک 
پیشنهاد ویژه به همراه داشت و افراد را تشویق می کرد تا فروشگاه ها 
را بازدید کنند و از پیش��نهاد به خوبی بهره ببرند. جالب ترین بخش 
ای��ن کمپین اینجا بود که تبلیغ��ات کلیکی بیش از دیگر روش های 
تبلیغاتی، افراد را به فروشگاه ها کشانده بود و در رتبه دوم، تبلیغات 
نمایش بنر قرار داشت. تبلیغات آنالین به خوبی می تواند روی فروش 
حضوری کس��ب وکار  ش��ما تاثیر بگذارد و به این منظور، الزم است 
که یک ارزش اضافی به افرادی که حضوری خرید می کنند بدهید.
blogad :منبع

Uber سفر آرام و بی سروصدا با
 ب��رای برخ��ی مش��تریان Uber، الزام به گفت وگو ب��ا رانندگان 
 Quite« می تواند کامال ناراحت کننده باش��د. حاال، به لطف دکمه
Ride« جدید خدمات س��واری، ش��ما می توانید ب��ا پرداخت ۲۰ تا 
۴۰ درصد انعام بیش��تر از قیمت UberX با نرخ مقرون به صرفه، 

درخواست سکوت را مطرح کنید.
مح��دوده »Uber Comfort« روی ه��م رفته در ۴۳ ش��هر و 
ایالت کوچک تر در ایاالت متحده آمریکا در دسترس است که امکان 
دسترسی اصلی به اتومبیل های سایز متوسط با فضای بزرگ تر برای 
ق��رار دادن پاه��ا، رانندگان با امتیاز باالتر و اولویت های س��واری به 
مشتریان را پیشنهاد می دهد. در ادامه آنها می توانند درجه حرارت 

و حد حرف زدن رانندگان Uber را کنترل کنند.
تنظیمات ش��امل »ترجیح آرامش«، »خوشحال از چت«، »بدون 
اولویت« و تنظیمات درجه حرارت می شوند. این گزینه ها در ماه مه 
به عنوان یک بخش از خدمات Black و خودروی SUV ش��رکت 
Uber بار دیگر ش��روع به کار کردند. منتقدان خاطرنشان کرده اند 
که پیمانکاران Uber شاید مجبور شوند مانند روبات ها اولویت های 
س��واری را اجرا کنند و شغل های ش��ان احتماال در آینده نزدیک به 
وس��یله Uber های خودران پذیرفته می شوند. به هر حال، دیگران 
در شرایطی از رده »Uber Comfort« حمایت می کنند که آنها 
معتقدند مس��افران ب��رای خدمات پول می پردازن��د و بنابراین حق 

پذیرش اولویت های شان از سوی راننده و شرکت را دارند.
در مصاحبه یک س��خنگوی Uber با وب س��ایت خبری، تحلیلی 
 »Quite Mode« واکنش ها نسبت به پذیرش ،TechCrunch
ب��ه طور کلی مثبت بوده اند. او س��پس افزود که مس��افران واقعا از 
کنت��رل خود ب��ر محیط اطراف در خ��ودرو قدردان��ی می کنند، به 
خصوص مس��افران تج��اری که نیاز ب��ه تمرکز دارن��د. ظاهرا، کار 

رانندگان نیز بدون »حدس زدن« آسان تر می شود.
 »Quiet Mode« همچنی��ن توجه به این نکته مهم اس��ت که
تنظیمی برای س��کوت کامل نیس��ت، بلکه به راستی یک »ترجیح 

مکالمه« به شمار می رود.

مک دونالد و دردسر اسباب بازی های پالستیکی
مک دونالد به خاطر طرح مجدد ایده اعطای اسباب بازی های غالبا 
پالستیکی رایگان با Happy Meal های خود به مصرف کنندگان 
تحت فشار اس��ت. در همین حال مصرف کنندگان متقاضی کاهش 

استفاده از پالستیک های تک کاربره هستند.
بیش از ۳۳۰ هزار امضا برای درخواس��ت ضبط اس��باب بازی ها از 
مک دونالد جمع آوری شده اند. اکثر اسباب بازی ها از جنس پالستیک 
غیرقابل بازیافت هس��تند که به س��رعت دور انداخته می شوند. این 
مس��اله از نگرانی بابت تاثیر پالستیک بر روی توسعه محیط زیست 

یک اولویت برای مصرف کنندگان می سازد.
مک دونالد در جس��ت وجوی راه هایی برای ساخت اسباب بازی از 
یک نوع پالستیک است که با سهولت بیشتری بازیافت می شود. در 
ادامه این ش��رکت به تغییر محصوالت خود و ارائه پیشنهاداتی مثل 
کتاب، اس��باب بازی های نرم و بازی های تخته ای می اندیشد. به هر 
حال، هیچ تصمیمی در مورد خالص شدن از دست اسباب بازی های 
پالستیکی گرفته نشده است. به گفته »الن استرانک«، مدیر بخش 
حفظ محیط زیست مک دونالد، با توجه به تمرکز بر روی پالستیک، 

مردم احتماال در آینده کاالیی کمی ترکیبی تر را خواهند دید.
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خرید آنالین یک کس��ب و کار بزرگ محس��وب می شود. در حقیقت، 
براس��اس پیش بینی ها تا سال ۲۰۲1 خرده فروشی های آنالین در سراسر 
جهان ب��ه درآمدی نزدیک به ۴.۸۸ تریلیون دالر دس��ت خواهند یافت. 
ب��ا توجه به افزایش انتظارات مش��تریان در زمین��ه امکان خرید آنالین و 
خدمات امور مش��تریان به صورت حضوری و غیرحضوری برندهای فعال 
در ای��ن صنعت تصمیم گیری های مهم و پیچیده ای را پیش رو دارند. در 
این میان تنها گزینه منطقی برای خرده فروشی های آنالین و تقریبا تمام 
برندهای حوزه کس��ب و کار ترک ش��یوه های س��نتی و رویکرد به سوی 
الگوی کس��ب و کار دارای چند کانال ارتباطی اس��ت. پژوهش��ی تازه از 
سوی گوگل بر روی 1۴5 کسب و کار اروپایی این نکته را تایید می کند. 
براس��اس این مطالعه، مش��تریان امروزی انتظارات به مراتب بیشتری از 
فروش��گاه های آنالین دارند. همچنین بس��یاری از برندهای فعال در این 
زمینه نیز فرصت های بس��یار مناسبی برای جذب مشتری و تعامل با آنها 

را از دست می دهند. 
در ای��ن مقاله ه��دف اصلی من تاکی��د بر پنج راهکار موث��ر به منظور 
پاسخگویی مناسب به انتظارات مش��تریان و جهت گیری به سوی الگوی 
کسب و کار دارای چند کانال ارتباطی است. به این ترتیب تجربه مشتریان 

از تعامل با برند ما بهتر خواهد شد. 
1. اطمینان از امکان یافتن برندمان از سوی مشتریان

براساس گزارش موسس��ه eMarketer، ۷5درصد از کاربران اینترنت 
به فکر یا در حال اس��تفاده از سیستم های آنالین جهت یابی مانند گوگل 
مپ برای یافتن کس��ب و کارهای مورد نظرش��ان هستند. به همین دلیل 
برندها باید از س��هولت دسترسی به س��ایت رسمی خود اطمینان حاصل 
کنند. هرچه مشتریان زحمت کمتری برای یافتن سایت ما متحمل شوند، 
بهتر خواهد بود. در این میان اطمینان از به روز بودن صفحه »کسب و کار 
من« در گوگل نکته بسیار مهمی محسوب می شود. به این ترتیب کاربران 
سیستم مسیریابی گوگل امکان مشاهده نام برند ما را بر روی نقشه خواهند 
داش��ت. پس از آنکه اکانت برندم��ان در گوگل را به روز رس��انی کردیم، 
نوبت به آزمایش صحت اطالعات می رسد. در صورت درستی اطالعات این 

مرحله با موفقیت پشت سر گذاشته شده است. 
2. هدایت مشتریان به سوی تصمیم گیری برای خرید

پس از آنکه مش��تریان به سایت ما آمدند، تمام اطالعات مورد نیاز آنها 
برای تصمیم گیری پیرامون خرید یکی از محصوالت مان باید به س��ادگی 
در اختیارش��ان قرار گیرد. این امر به معنای ضرورت جمع آوری اطالعات 
کاربردی و در عین حال س��اده برای بارگذاری بر روی س��ایت مان اس��ت. 
اطالعات موردنظر باید به سادگی از طریق منو سایت قابل دسترسی باشد. 
نکته مهم دیگر در این میان درج قیمت دقیق هر محصول است. مشتریان 
ب��دون اط��الع از قیمت محصوالت هرگ��ز اقدام به خری��د نخواهند کرد. 
برندهای بزرگی نظیر آمازون عالوه بر نگارش متن های کاربردی در مورد 
ه��ر محصول بخش نظرات کاربران را نیز راه اندازی کرده اند. به این ترتیب 
هر کارب��ر امکان درج نظرش در مورد محص��والت را دارد. از همه مهم تر 
مش��تریان امکان به اشتراک گذاری تجربه استفاده از محصوالت موردنظر 
را خواهند داش��ت. به این ترتیب دیگر کاربران بهتر تصمیم گیری خواهند 

کرد. یک گزینه مفید برای ارتقای س��طح کاربردی س��ایت مان استفاده از 
ن��کات بخش اطالعات بازار گوگل اس��ت. در این بخ��ش آمارها و مقاالت 
مفید در زمینه نحوه فعالیت س��ایت های خرده فروش��ی و تغییرات سلیقه 

کاربران درج می شود. 
از این نقطه به بعد ما امکان تامل بر روی سایر امکانات جانبی مفید برای 
سایت برندمان را داریم. هرگونه امکانات موردنظر ما باید فرآیند دسترسی 
به اطالعات و خرید را برای مش��تریان س��اده کند. به این ترتیب افزودن 
بخش های دشوار و پیچیده به سایت ممنوع خواهد بود. مثال های کاربردی 
در زمینه افزونه های سایت شامل پیشنهاد محصوالت مشابه به مشتریان و 
در موارد پیشرفته ارسال رایگان سفارشات است. با این کار انگیزه مشتریان 

برای خرید بیشتر خواهد شد. 
3. شخصی سازی تجربه مشتریان به طور کامل

یکی دیگر از پژوهش های موسس��ه eMarketer بیانگر رضایت بیش 
از ۸۰درصد کاربران اینترنتی در صورت دریافت پیش��نهاد خرید از سوی 
برندها براساس اطالعات کاربری شان و به صورت شخصی سازی شده است. 
در حقیق��ت این امر بر روی تجربه کلی کاربران از یک برند تاثیر بس��یار 
مطلوبی دارد. نتیجه کلی پژوهش موسسه eMarketer اهمیت عمومی 

مفهوم شخصی سازی است. 
یکی از راهکارهای اساسی در زمینه شخصی سازی پیشنهادهای برندمان 
ترغیب هرچه بیشتر آنها به اشتراک گذاری اطالعات شان با ماست. البته در 
این میان منظور من نقض حریم شخصی آنها نیست. دسترسی به اطالعات 
عمومی کاربران در زمینه محصوالت مورد پسندشان در سایت  مان و دیگر 
خرده فروش��ی ها نمونه نفوذ به حریم ش��خصی نیس��ت. پ��س از دریافت 
اطالعات کاربران امکان شخصی سازی محتوای سایت و سایر فعالیت های 
بازاریابی برندمان فراهم می ش��ود. خوش��بختانه راهکارهای بسیار زیادی 
برای دسترس��ی به اطالعات مورد نیازمان به منظور شخصی سازی فرآیند 
بازاریابی م��ان وجود دارد. پس از دریاف��ت اطالعات در قالب فعالیت هایی 
مانند ارس��ال ایمیل، کمپین بازاریابی، تبلیغ��ات آنالین و نگارش مقاالت 
کارب��ردی در وبالگ برندمان فرصت تعامل عمیق تر با مش��تریان پدیدار 
می ش��ود. نکته مهم در این میان اصالح کار برندم��ان پس از دریافت هر 
واکنش از سوی مشتریان است. به این ترتیب مشتریان همیشه اطالعات 
کامال سازگار با سلیقه شان دریافت خواهند کرد. اشتباه بسیاری از برندها 
در این میان اس��تفاده از یک الگوی شخصی س��ازی تجربه مشتریان برای 
مدت زمان طوالنی اس��ت. هر ش��یوه ای در عصر تکنول��وژی بدون آپدیت 
مداوم کاربردش را از دست می دهد. همچنین در برخی از موارد ما نیازمند 
پیگیری ش��یوه ای به کلی تازه هستیم. در غیر این صورت از جریان کلی 

کسب و کار عقب خواهیم افتاد. 
4. نصب ابزار چت آنالین در سایت مان

۴۲درص��د از کاربران بریتانیایی اینترنت به هنگام ورود به یک س��ایت 
انتظار وجود ابزار چت مستقیم با کارشناس برند موردنظر را دارند. این امر 
به طور ویژه مربوط به برندهای فعال در زمینه خرده فروشی آنالین است. 
با این حساب اگر یکی از کاربران سایت ما پرسشی داشته باشد، در صورت 
ناتوانی در یافتن پاس��خ مورد نیاز به ش��دت دچار سردرگمی خواهد شد. 
نکته مهم در این میان نیاز ضروری ما به مش��تریان است. بدن شک چند 
رقیب فعال برای هر خرده فروش��ی وجود دارد. به این ترتیب عدم فعالیت 
به موقع ما موجب هدایت مش��تریان به سوی برند رقیب خواهد شد. اگر 

خودمان را جای مشتریان بگذاریم، در صورت داشتن یک پرسش هر کاری 
برای یافتن پاس��خ خواهیم کرد. ساده ترین گزینه در این میان مراجعه به 
یک فروش��گاه آنالین دیگر اس��ت. به همین دلیل مفهوم مشتریان وفادار 
در عرصه خرده فروش��ی آنالین بسیار س��خت محقق می شود. توصیه من 
در این میان نصب یک روبات پت بر روی س��ایت تان است. به این ترتیب 
کاربران در هر زمانی امکان برقراری ارتباط با کارشناس های ما را خواهند 
داشت. بدون تردید استفاده دائمی از کارشناس های ماهر برای پاسخگویی 
به مشتریان بسیار دشوار و هزینه بر خواهد بود. به همین دلیل بسیاری از 
برنده��ای دارای بودجه محدود در عمل امکان اس��تفاده از آن را نخواهند 
داشت. خبر خوش در این میان ارتقای محسوس کارایی نسل جدید هوش 
مصنوعی و کارایی آن در زمینه کسب و کار است. به این ترتیب با استفاده 
از نرم افزارهای��ی نظیر دریفت و اینترکام عالوه بر راهنمایی مش��تریان به 
سوی کارشناس های برندمان، امکان تعریف مجموعه ای از  پرسش ها برای 
پاس��خگویی سریع به مشتریان را خواهیم داشت. البته در صورت استفاده 
از نرم افزار Autopilot نیز چنین امری محقق می شود. نکته مهم در این 
میان امکانات بسیار بیشتر نرم افزار ماست. Autopilot عالوه بر مدیریت 
چت های س��ایت امکان مدیریت کلی کس��ب و کارمان در فضای اینترنت 
را فراهم می کند. به این ترتیب ش��ما صرفه  جویی قابل توجهی در زمینه 

هزینه های شرکت تان خواهید کرد. 
5. هماهنگی با گوشی های همراه

یک حقیقت بس��یار مهم در زمینه توس��عه تجربه آنالین مش��تریان از 
برندمان اهمیت فوق العاده سازگاری فعالیت های مان با پلتفرم گوشی های 
همراه اس��ت. در واقع مش��تریان در صورت مواجهه با مشکالتی در زمینه 
دسترس��ی به شما از طریق گوش��ی همراه ۶۲درصد انگیزه کمتری برای 
خرید خواهند داش��ت. بدون تردید این ام��ر در فضای اینترنت به معنای 
کاهش ش��دید سود خرده فروشی ها خواهد بود. تجربه مبتنی بر موبایل تا 
حد زیادی به عامل س��رعت بس��تگی دارد. امروزه اغلب خرده فروشی های 
بزرگ سرمایه گذاری بسیار زیادی در زمینه بهینه سازی سرعت بارگذاری 
صفحات سایت شان انجام می دهند. معیار اساسی در این زمینه بارگذاری 
صفحات در کمتر از س��ه ثانیه است. در غیر این صورت کیفیت صفحات 
س��ایت ما متناس��ب با سلیقه مش��تریان نخواهد بود. در بسیاری از موارد 
س��رعت پایین بارگذاری صفحات موجب ریزش محسوس مشتریان یک 
برند می ش��ود. به همین دلی��ل یکی از ضرورت های اصل��ی در این میان 
بررسی مداوم س��رعت بارگذاری صفحات س��ایت مان است. خوشبختانه 
امروزه راهکارهای زیادی برای افزایش سرعت سایت وجود دارد. استفاده از 
توصیه های کارشناس های IT یکی از بهترین گزینه های ممکن محسوب 

می شود. 
ضرورت کاربست همه نکات

با مطالعه و اس��تفاده از گام های مورد بررس��ی در ای��ن مقاله برندها به 
راحتی امکان مشاهده سادگی فرآیند ارتقای سطح تجربه آنالین مشتریان 
را خواهند داشت. به این ترتیب میزان فروش و سودآوری برند ما در زمینه 
خرده فروش��ی آنالین افزایش چشمگیری خواهد داشت. نکته مهم در این 
میان ضرورت پیگیری و کاربس��ت تمام توصیه های این مقاله در کنار هم 
اس��ت. توجه صرف به یکی از این نکات تاثیر مطلوب و مورد انتظار را به 

بار نخواهد آورد. 
autopilothq :منبع

100 گام برای موفقیت در بازاریابی)11( 

در مطالب گذش��ته به ۶۲ گام برای موفقیت در بازاریابی اش��اره 
کردیم و حال آنها را ادامه می دهیم.

63-قالب سایت خود را عوض کنید
س��ایت ها درس��ت به مانند هر چیزی، پس از مدتی بیش از حد 
تک��راری خواهند ش��د. همچنین این امر بس��یار طبیعی اس��ت که 
با افزایش تعداد مش��تریان، ش��ما نیاز به طرح��ی جدید با امکانات 
بیش��تری داشته باشید. به همین خاطر نیز توصیه می شود تا زمان-

های مش��خصی را برای اعم��ال تغییرات بر روی س��ایت خود قرار 
دهید. با این حال بهتر است تا در صورتی که اشکاالت بزرگی وجود 
ندارد، تنها تغییرات جزئی در راستای بهبود ظاهر سایت خود انجام 
دهید. علت این امر به این خاطر اس��ت که افراد به نحوه قرارگیری 
و روند س��ایت ش��ما عادت کرده اند و تغییرات اساس��ی و مداوم در 
ای��ن زمینه می توان��د خود به نارضایتی آنها منجر ش��ود. در آخر از 
نظرسنجی برای بررس��ی بازخوردها نسبت به تمامی اقدامات خود، 

غافل نشوید. 
64-کنفرانس ها را رصد کنید 

حتی در صورتی که نمی توانید در تمامی کنفرانس-های پیرامون 
حوزه شغلی خود حضور داشته باشید، الزم است تا اخبار و اتفاقات 
آن را مورد بررس��ی ق��رار دهید. درواقع در این نشس��ت ها معموال 
اتفاقات مهمی رقم می خورد که عدم اطالع شما می-تواند در نهایت 
ضرری بزرگ را به ش��رکت وارد سازد. در نهایت توجه داشته باشید 
که با توجه به پوش��ش خبری مناسب کنفرانس ها، حضور شما خود 

اقدامی تبلیغاتی خواهد بود.
65-ارتباط خود با مشتری را گسترش دهید 

درواقع مش��تری نباید حس کند که ارتباط آنها با برند شما صرفا 
یک رابطه تجاری اس��ت. به همین خاطر نیز امروزه تمامی برندهای 
معتبر، در تالش برای بهبود روابط خود با مشتریان هستند. در این 
رابطه این امر که بتوانید عمال به عنوان دوس��ت یکدیگر محس��وب 
شوید، بهترین حالت ممکن خواهد بود. درواقع از جمله دالیل اصلی 
ف��روش بس��یاری از برندهایی که عمال با س��ایر رقبای خود تفاوتی 
را ندارد، همین اس��تفاده از عامل احساس��ات در تصمیم گیری برای 
خرید اس��ت. به همین خاطر نباید به بیش از حد صمیمی ش��دن با 
مش��تریان خود واهمه ای داشته باش��ید. در نهایت شما می-توانید 
از این سیاس��ت حتی برای جامعه هدف خود نیز اس��تفاده کرده و 
ب��ا ایجاد یک ارتباط دوس��تانه، هیچ گزینه ای جز تبدیل ش��دن به 

مشتری را پیش راه آنها باقی نگذارید. 
66-اصول مکالمه با طرف مقابل را فرا گیرید 

بدون ش��ک لحن م��ا در تماس های تلفنی، ایمیل ه��ا و نامه ها با 
یکدیگر باید تفاوت هایی را داش��ته باش��د، با این حال این امر پایان 
کار نب��وده و الزم اس��ت تا با توجه به س��ن و جای��گاه طرف مقابل 
نی��ز نوع مکالمه خود را تعیین کنی��د. برای مثال تماس تلفنی یک 
مشتری نوجوان، با فردی کهن سال کامال متفاوت باید باشد، با این 
ح��ال برخی اصول کلی نظیر رعایت احترام وجود دارد که تحت هر 
شرایطی الزامی خواهند بود. در نهایت مطالعه مقاالت و گوش دادن 
به س��خنرانی ها پیرامون این موضوع، می تواند کمک بسیار مطلوبی 

محسوب شود. 
67-برای تمامی اقشار جامعه محتوا ایجاد کنید 

اگرچ��ه ممکن اس��ت کودکان و ی��ا نوجوانان جامعه هدف ش��ما 
نباش��ند، با این حال توجه داشته باش��ید که حضور آنها در خانواده 
می تواند در تصمیم گیری-ها موثر واقع شود. برای مثال هیچ پدری 
اصرارهای فرزند خود برای اس��تفاده از ی��ک برند را نادیده نخواهد 
گرفت. در نهایت توجه داش��ته باشید که کودکان و نوجوانان امروز، 
جامعه هدف ش��ما در آینده خواهند بود. ب��ه همین خاطر ضروری 
اس��ت تا ذهن آنها را برای تبدیل ش��دن به مش��تریان خود، آماده 
کنید. برای موفقیت در ای��ن زمینه، ایجاد محتوا و برنامه ریزی های 

اختصاصی، بهترین اقدام ممکن خواهد بود. 
ادامه دارد ...
creativeboom :منبع
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استارت آپ تان به سمت شکست حرکت 
می کند یا پیروزی؟

تمرک��ز تنه��ا بر روی نق��اط ضعف تان رویکرد مناس��بی 
نیس��ت، بهترین رویکرد، رویکردی  است که منجر به حفظ 
تعادل و پیش بینی تمام نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها و 

فرصت های بالقوه شود.
در ب��ازار کنون��ی به دلیل وج��ود گرای��ش جدیدی که 
مش��تریان همه چیز را آنالین خریداری می کنند، کس��ب 
و کاره��ای نوپای زیادی راه اندازی می ش��ود. خرید لباس، 
خواربار  و بس��یاری از خدمات امروزه و ... به ش��کل آنالین 
ص��ورت گرفت��ه و در این ح��وزه اس��تارت آپ های زیادی 

مشغول به فعالیت هستند.
ب��ا این وجود، در همان زمانی که بس��یاری از کس��ب و 
کارهای نوپ��ا می توانن��د در این اقیان��وس آنالین فعالیت 
داشته باشند، هر روز یکی از آنها تعطیل می شود و شکست 

می خورد!
مطالعات نشان می دهد که بس��یاری از کسب و کارهای 
نوپا در چهار تا پنج س��ال ابتدایی ش��روع کسب و کارشان 
شکس��ت می خورند. ش��اید بنیانگذاران آنها به اندازه کافی 
مبتکر و نوآور نباشند تا در بازار رقابتی امروز فعال باشند.

ب��ا این ح��ال، دالیل بس��یاری برای شکس��ت و پیروزی 
شرکت های نوپا وجود دارد که برخی از آنها در اینجا مورد 

بحث و بررسی قرار می گیرد:
وجود رابطه مستقیم بین تیم و رشد شرکت:

بدون یک تیم خوب، مهم نیست که ایده تان چقدر خوب 
است، هرگز آن ایده نمی تواند به بهترین شکل ممکن اجرا 
شود. راه اندازی یک کس��ب وکار کامل، نیازمند پشتیبانی 
اس��ت. در هن��گام تش��کیل تیم باید ب��ه انتخ��اب افراد با 
مهارت های مناسب توجه داشت، عالوه بر آن در نظر داشته 
باشید که تیم سازی باید با هدف رشد شرکت صورت گیرد.
می توان گفت اگر ش��رکت رش��د کند، تیم رشد می کند، 

اگر تیم رشد کند، فرد رشد می کند و برعکس!
تنها بر ضعف تان تمرکز نکنید:

تحلیل ماتریس س��وات، برای موفقیت هر کسب وکاری 
بسیار مهم اس��ت. تنها تمرکزکردن بر ضعف ها، یک روش 
مناسب نیست. فرد باید در پیش بینی و محاسبه تمام نقاط 
ق��وت، ضع��ف، فرصت ها و خطراتی که کس��ب و کار با آن 

مواجه می شود، تعادل را حفظ کند.
معموال کارآفرینان و رهبران کس��ب و کار در ابتدای کار 
خود به جای تقویت نق��اط قوت خود، بر روی نقاط ضعف 

تمرکز می کنند.
رقابت با رقبای موجود در بازار :

ی��ک دلیل ممکن برای شکس��ت بس��یاری از کس��ب و 
کاره��ای نوپ��ا می تواند ناتوانی در رقابت ب��ا رقبای موجود 
در بازار باش��د، بنابراین کس��ب و کار ش��ما باید ارزشی را 
ارائه کند که مش��تریان به جای خرید از رقبای تان به شما 
و کس��ب و کارتان توجه کنند. شما باید در صدد پاسخ به 
این پرس��ش باشید که چرا مش��تریان به جای رقیب تان از 

شما خرید کنند؟
بنابراین ضروری  است که صبور باشید و به طور همزمان 

از روش هایی برای جذب مشتریان تان استفاده کنید.
یافتن جایگاهی مناسب برای کسب و کارتان در این بازار 
پررقاب��ت امروزی که هر رقیب در تالش اس��ت تا بهترین 

ارزش را ارائه کند، امری حیاتی محسوب می شود.
وجود چشم انداز مناسب:

داشتن یک چشم انداز مناسب برای شروع، یک پیش نیاز 
اس��ت چون نمایانگر این اس��ت که دوس��ت دارید کسب و 
کارت��ان ب��ه چه ش��کلی باش��د. تعیین یک س��ری اهداف 
کوتاه مدت برای رس��یدن به هدفی بزرگ تر نیز بسیار مهم 

است.
برای دس��تیابی به یک نتیجه عالی، وجود یک دیدگاه و 
بینش روشن می تواند به شما و کسب و کارتان کمک کند.

تطبیق با تغییرات تکنولوژی:
آگاهی از کاربرد تکنولوژی و اس��تراتژی های بازاریابی که 

سایر رقبا از آن استفاده می کنند، یک اجبار است.
اگر از آخرین تغییرات تکنولوژی و نحوه اس��تفاده از آن 
آگاه نباشید، کسب و کار شما شکست خواهد خورد چراکه 
توانای��ی تامین نیازهای در ح��ال ظهور در بازار را نخواهید 

داشت.
می ت��وان گفت اگ��ر بتوانید از تکنول��وژی و تغییرات آن 
به شکل هوشمندانه اس��تفاده کنید، رشد کسب و کارتان 

حتمی  است!
:uspتوجه به شیوه بازاریابی

Uspها سبب موفقیت بسیاری از کسب و کارها شده اند. 
این ش��یوه یک مفه��وم بازاریابی به معنای پیش��نهادهای 
فروش منحصر به فرد به مش��تریان اس��ت که فقط ش��ما 
می توانید ارائه دهید و رقبای شما توان عرضه آن را ندارند. 
به عبارتی »مزیت رقابتی« ش��ما تلقی می شود و این همان 
دلیلی است که مشتری فقط و فقط از شما خرید می کند.

کسب و کار واقعی باشید:
آسان است یک وب س��ایت پیدا کنید و آن را با تبلیغات 
و لینک های مرتبط پر کنید، استارت آپ ها به عنوان کسب 
و کارهای واقعی در نظر گرفته نمی شوند و این یک اشتباه 

بزرگ است!
باید توجه بیش��تری به فرآیند راه اندازی کسب و کارتان 
داش��ته باش��ید چون ش��ما در بازاری رقابت می کنید که 
ارائه دهندگانی را دارد که گاهی ارزان تر هس��تند و ش��اید 
هم پیش��نهاداتی بهتر از پیش��نهادهای شما داشته باشند. 
بنابراین، برخورد با چنین محیطی و انتخاب مناس��ب ترین 

روش، یک چالش دشوار است.
entrepreneur/modirinfo  :منبع
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آزادکاری ش��غلی اس��ت که می تواند هر کس��ی را به ش��رط داشتن پشتکار و 
برنامه ریزی مناسب، به موفقیت برساند. آزادکاران موفق ثابت کرده اند می توان به 
آزادکاری حرفه ای تبدیل ش��د و درآمد میلیون دالری به دست آورد. با ما همراه 

باشید تا با ۹ آزادکار موفق و حرفه ای صحبت کنیم.
کمتر کس��ی است که از کارکردن در منزل خوشش نیاید. شاید برای شما هم 
خوش��ایند باش��د که مجبور نباشید هر روز راس ساعت مش��خصی به محل کار 
بروید و برای انجام وظایف روزانه تان گزارش کار بدهید، اما آیا آزادکاری ش��غلی 

مناسب و درآمدزاست؟ آزادکاری به چه ابزارها و مهارت هایی نیاز دارد؟
بله کس��ب  درآمد در خانه ش��دنی اس��ت. هم اکن��ون افراد زی��ادی از طریق 
آزادکاری به صورت حرفه ای کسب درآمد می کنند. برخی کسب و کارها نیازمند 
مهارت های خاص مانند نوشتن، طراحی و ویرایش کردن هستند. برخی دیگر از 

مشاغل به مهارت های کامپیوتر و صرف کمی زمان نیاز دارند.
در ادام��ه  مقاله، ۹ آزادکار موفق و حرف��ه ای را معرفی می کنیم که آزادکاری 
را به عنوان یک س��رگرمی انتخاب کرده بودند. اما اکنون به درآمد چند میلیون 

دالری دست یافته اند.
• الکساندرا فاسولو: آزادکاری موفق در حوزه کپی رایتر

در چه زمینه ای فعالیت داری؟
من یک آزادکار تمام وقت در حوزه  نویسندگی، ویرایش و عکاسی هستم. بیشتر 
س��اعات روز در سایت فریلنسری به عنوان نویسنده و ویرایشگر حرفه ای فعالیت 
دارم. برای وبالگ های خبری و روزنامه ها مقاله منتشر می کنم. توضیحات مرتبط 
با محصوالت موجود در وب سایت آمازون را تهیه می کنم و محتوای وب سایت ها 
و کمپین های تبلیغاتی را می نویسم. در طول روز با بیش از 15 مشتری مختلف 
س��روکار دارم. تاکنون با مش��تری های مختلفی، از خانواده  سلطنتی و ثروتمند 

انگلیس گرفته تا کارمندان دولتی آمریکا کار کرده ام.
چطور وارد شغل آزادکاری شدی؟

من چند سال قبل در اداره  دولتی در آلبانی کار می کردم. تا اینکه به پیشنهاد 
مادرم، پلتفرم آزادکاری فریلنس��ری را مطالعه کردم. در این وب سایت پروژه های 
ویرایشی را با قیمت 5 دالر انجام می دادم. هر ماه به طور میانگین بین ۳۰ تا 5۰ 
دالر درآمد داشتم. اینکه می توانستم در خانه بنشینم و از طریق لپ تاپم کارهای 
ویرایشی انجام دهم و به درآمد برسم برایم بسیار جالب بود. بعد از مدتی با هدف 
کار در شرکتی به نیویورک رفتم و بعد از یک ماه متوجه شدم این کار با روحیاتم 
س��ازگار نیست. به همین دلیل اس��تعفا دادم. در این زمان هیچ هدفی نداشتم و 

اصال نمی دانستم باید چه کاری انجام دهم.
وقت��ی اس��تعفا دادم بعد از یک پی��اده روی طوالنی و بازدی��د از چند موزه، با 
عصبانی��ت و کالفگی زیاد به خانه برگش��تم. همان ش��ب پروژه ه��ای آزادکاری 
بیش��تری گرفتم و متوجه ش��دم از این راه درآمد خوبی به دست می آید. بعد از 
چند هفته تالش و کار بی وقفه به بهترین کاربران سایت فریلنسری تبدیل شدم 
و به درآمد روزانه 1۰۰ دالر رس��یدم. در این برهه، عاشق آزادکاری شده بودم و 
هر روز رتبه  کاری ام باالتر می رفت. تا اینکه در نهایت به یکی از کاربران حرفه ای 

این وب سایت تبدیل شدم.
چطور مشتریان خود را پیدا می کنی؟

من 1۰۰درصد کارهای ویرایشی و نویسندگی را از طریق وب سایت فریلنسری 
انجام می دهم. در حال حاضر، پروفایل من در سایت فریلنسری به عنوان بهترین 
و قابل اعتمادترین پروفایل ها ش��ناخته می ش��ود و هر روز کارهای زیادی برای 
انجام دادن دارم. مشتری ها از طریق پروفایلم به من مراجعه می کنند. با مشاهده 
نمونه کارها و مصاحبه هایی که داش��ته ام به س��راغم می آیند تا درخواس��ت کار 

بدهند. من هر روز به طور میانگین بین ۲۰ تا ۴۰ درخواست دارم.
در مورد بزرگترین چالشی که در مسیر آزادکاری داشتی بگو

بزرگتری��ن چال��ش آزادکاری و کار کردن در منزل، تنهایی اس��ت. گاهی دلم 
می خواهد با همکارانم بنشینم و با آنها مشورت کنم. وقتی دچار مشکلی می شوم 
هیچ کس��ی نیس��ت تا با او مشورت کنم. من ش��خصیتی برون گرا دارم و صحبت 
کردن با دیگران برایم مهم است. به همین خاطر در شبکه های اجتماعی حضور 

پررنگ دارم تا از تنهایِی شغل آزادکاری خسته نشوم.
تاکنون چقدر درآمد داشته ای؟

هر  کسی می تواند با آزادکاری و کار کردن در منزل به درآمد خوبی برسد. اگر 
هر روز 1۰ تا 1۲ ساعت کار کنید، بعد از سه تا پنج هفته به درآمد روزانه 1۰۰ 
دالر خواهید رس��ید. البته این کار زمان بر است و باید فکر تعطیالت و مرخصی 
را از س��رتان بیرون کنید. من برای ۳ تا 5 س��ال، سخت کار کردم تا توانستم به 
یک آزادکار حرفه ای و قابل اعتماد تبدیل شوم. هم اکنون ساالنه ۳۰۰ هزار دالر 

از طریق وب سایت فریلنسری به دست می آورم.
چطور انگیزه ات را حفظ می کنی؟

از اینکه می توانم در خانه بنش��ینم و برای خودم کار کنم بسیار هیجان زده ام. 
اینکه هروقت دوس��ت دارم از خواب بیدار می شوم و هر جایی دلم خواست برای 
کارکردن می نش��ینم به م��ن انگیزه می دهد. البته برای حفظ انگیزه ام داس��تان 
موفقی��ت دیگ��ران را می خوان��م. مج��الت آزادکاری را مرور می کن��م و مطالب 
وبالگ های مختلف را می خوانم. وقتی می بینم دیگران با سختکوشی به موفقیت 
رس��یده اند برایم الهام بخش اس��ت انگیزه بیشتری برای ماندن در این مسیر پیدا 

می کنم.
من هر روز ورزش می کنم و به باشگاه می روم. زیرا در طول روز بیش از اندازه 
می نش��ینم و الزم است به سالمت جسمانی ام توجه داش��ته باشم. گاهی اوقات 
بعد از ورزش در باش��گاه، احس��اس س��رزندگی می کنم و انرژی بیش��تری برای 

فعالیت های آزادکاری دارم.
خانواده ام همیش��ه به من انگیزه می دهند. من، مادرم و خواهرم هر روز با هم 
در ارتباط هستیم و در مورد اهداف و چشم اندازهای مان حرف می زنیم. ما حامی 
خوبی برای یکدیگر هس��تیم. وقتی می دانم آدم های دلس��وزی کنارم هستند و 

حمایتم می کنند انگیزه و انرژی بیشتری دارم.
روزهای کاری را چگونه سپری می کنی؟

م��ن به برنامه ریزی اهمیت زیادی می دهم و هر روز راس س��اعت هفت صبح 
از رختخواب بلند می ش��وم. ابتدا به سراغ ایمیلم می روم و به تمام سواالت پاسخ 
می دهم. س��اعت هش��ت صبح وب سایت فریلنس��ری را باز می کنم و یک ساعت 
هم به س��واالت مشتری ها پاسخ می دهم. س��اعت ۹ صبح کارم شروع می شود و 
تا 1۲:۳۰ کار می کنم. س��پس به باش��گاه می روم تا با ورزش کردن مغز و بدنم 
استراحت کنند. ساعت 1:۳۰ تا ۲ مشغول صرف نهار می شوم و دوباره تا ساعت 

حدود ۶ بعدازظهر کار می کنم.
در اغلب اوقات تا این س��اعت تمام کارهایم را انجام داده ام، اما گاهی تا ۸ و ۹ 
شب هم کار می کنم. یکشنبه ها یک تا دو ساعت کار می کنم. با این برنامه ریزی 
احس��اس خوبی دارم و اینک��ه آخر هفته هیچ کاری انجام ندهم احس��اس بدی 

پیدا می کنم.
بیمه و امور مالی را چگونه مدیریت می کنی؟

به طور ش��خصی هزینه  بیمه  س��المتی را می دهم و از یک مشاور مالی درباره  
پس انداز دوران بازنشستگی و سرمایه گذاری مشورت می گیرم.

• دیپ پتال، آزادکار موفق در حوزه  بازاریابی دیجیتال

در چه زمینه ای فعالیت می کنی؟
م��ن در ش��رکت Deep & Co، فع��ال در حوزه  بازاریاب��ی کار می کنم. این 
ش��رکت در برگزاری کمپین های خالقانه بازاریابی به استارت آپ ها و دیگر کسب 
 Mark و IBM، Universal و کارها کمک می کند. من با ش��رکت هایی مانند
Cuban نی��ز فعالی��ت ک��رده ام و اخیرا ش��رکتی در حوزه  تج��ارت الکترونیک 

راه اندازی کرده ام.
چطور وارد عرصه آزادکاری شدی؟

وقتی نوجوان بودم چند ماهی به دلیل ابتال به بیماری کرون )بیماری التهاب 
روده( در بیمارس��تان بستری شدم. این بیماری باعث تحول در زندگی من شد. 
بیم��اری کرون فرصت��ی برایم ایجاد کرد ت��ا روی تخت دراز بکش��م و در مورد 
بازاریاب��ی دیجیتال��ی مطالعه کنم. از همان زمان مس��یر زندگی ام تغییر کرد. به 
جای اینکه به دنبال خوش��گذرانی با دوس��تانم باشم، روی تخت به صدها نفر در 

لینکدین پیام دادم و شبکه سازی کردم.
مشتریان خود را چگونه پیدا می کنی؟

من چندین سال تالش کردم تا توانستم در حوزه  بازاریابی دیجیتال به اعتبار 
برسم. اکنون تنها برای مشتری های قدیمی و سفارشی ام کار می کنم. پیدا کردن 
مش��تری های جدید کار سختی نیست اما ترجیح می دهم با کسانی کار کنم که 

توسط مشتری های قدیمی و شناخته شده معرفی می شوند.
اکنون چقدر درآمد داری؟

زمان زیادی الزم است تا بازاریابی به اعتبار برسد و گاهی چهره های سرشناس 
نیز در بس��تن معامالت دچار مشکل می شوند. من سال اول را مشغول یادگیری 
بودم و هیچ درآمدی به دس��ت نیاوردم، اما بعد از گذشت پنج سال به جایگاهی 

رسیدم که ساالنه بیش از یک میلیون دالر درآمد برایم به ارمغان می آورد.
بزرگترین چالش شغل آزادکاری چیست؟

موارد زیادی پیش آمده که برای بازاریابان بزرگ در شرکت های معتبر ایمیل 
زده ام، اما هیچ پاس��خی نداده اند. حتی بارها پیش آمده با مشتری مذاکره  جدی 
داشته  ام اما هیچ معامله ای انجام نشده است. پیشرفت کردن و شناخته شدن در 

دنیای بازاریابی دیجیتال کار بسیار سخت و زمان بری است.
چطور انگیزه ات را حفظ می کنی؟

تمام تمرکز من روی عدد و ارقام اس��ت. برخی کارآفرینان در مورد کسب و کار 
خ��ود رویاپ��ردازی می کنند، اما از ارائه ش��اخص های عملکردی خود ش��رمنده 
هس��تند. م��ن عملک��رد متفاوتی دارم تا انگی��زه خود را حفظ کن��م و به درآمد 
خوبی برسم. وقتی معیارهای خود را بشناسید، اهداف روشن و مشخصی خواهید 
داش��ت که به ش��ما انرژی می دهد، اما وقتی از اعداد و ارق��ام فاصله می گیرید، 

واقعیت را از یاد خواهید برد.
روزهای کاری شما چطور سپری می شود؟

من س��اعت هشت صبح از رختخواب بلند می شوم و به باشگاه می روم. سپس 
اخب��ار روز را دنبال می کنم و س��اعت ۹:۳۰ صبح تماس ه��ای کاری ام را برقرار 
می کنم. س��عی می کنم تا قبل از ظهر کار مش��تریان ش��رق س��احل را به اتمام 
برس��انم. بعد از آن، به سراغ مشتری های غرب ساحل بروم. ساعت سه بعدازظهر 
کارهای مرتبط با شرکت جدید مانند مذاکره با تامین کنندگان، بازبینی طراحی 
و محصوالت و اس��تخدام نیروهای جدید را انجام می دهم. اغلب تا ساعت ۷:۳۰ 
بعدازظهر کارهایم را به انجام می رس��انم و با یکی از مش��تری ها برای صرف شام 

کاری قرار می گذارم.
ادامه دارد ...
entrepreneur/ucan :منبع
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مترجم: ملیکا نصیر

یکشنبه
30 تیر 1398

شماره 1355



13ایران زمـــین www.forsatnet.ir15تلفن مستقیم: 86073290 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

اخبار

تبریز - فالح: استاندار آذربایجان شرقی با اعالم اینکه امسال ۵۰ 
واحد تولیدی با ۳۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان راه اندازی 
شده است، گفت: مهم ترین سرمایه هر منطقه، نیروی انسانی آن است 
و متولیان توسعه نیز در واقع از مهم ترین منابع سرمایه هستند. دکتر 
محمدرضا پورمحمدی در آئین گرامی داشت روز ملی صنعت و معدن 
در تبریز، تاکید کرد: ســرمایه گذاری در پرورش نیروهای متخصص 
موجب پیشرفت است و در حقیقت فرهنگ، دانش و نیروی انسانی 
است که انسان و جامعه را به توسعه سوق می دهد. وی با بیان اینکه 
اراده و عزم جمعی نیز از دیگر شــاخص های توسعه است، ادامه داد: 
مجمع مشــورتی آذربایجان شــرقی اکنون ۱۴۰ نفر عضو دارد که 
کارگروه های مختلفی در ذیل آن تشکیل شده و با حضور مشاوران 
متخصص در حکم اتاق فکر استان است. استاندار آذربایجان شرقی 
همچنین گفت: امســال با راه اندازی ۵۰ واحد تولیدی جدید برای 

۱۵۰۰ نفر و اجرای ۸۰۰ طرح توســعه با ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای ۱۴۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی افزود: پایش ۱۵۰۰ طرح تولیدی در دست اجرا نیز انجام شده 
که ۴۵ هزار فرصت شــغلی را به دنبال خواهد داشت. دکتر مسعود 

پزشــکیان، نائب رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم با 
تاکید بر حمایت همگانی از بخش صنعت، گفت: استکبار می داند کجا 
را نشــانه گرفته و با فشار بر بخش صنعت به دنبال زمین گیر کردن 
صنعتگران ماست و بر این اساس حمایت از صنعت گران و تاجران و 
باز کردن راه توســعه برای آنان در واقع مقابله با آمریکا است. فرشاد 
مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این آئین با بیان 
اینکــه تامین مواد اولیه در کنار توجه به کاالهای ســاخت داخل از 
سیاست های اصلی وزارتخانه است، گفت: از هفته اول خرداد امسال 
تاکنون روند تغییرات قیمت ها کاهشــی بوده زیرا تمرکز وزارتخانه 
در این خصوص بوده است. در این مراسم که به مناسبت بیستمین 
سال تاســیس اولین خانه صنعت، معدن و تجارت کشور در سالن 
همایش های بین المللی تبریز برگزار شد، ۵۲ واحد نمونه تولیدی و 

صنعتی آذربایجان شرقی مورد تجلیل قرار گرفتند.

اصفهان - قاسم اسد: در نشست مشــاور بانوان دستگاه های 
اجرایی اســتانداری که با حضور شادی فضلی مشــاور امور بانوان و 
خانواده استانداری برگزار شــد مهندس مرسل صالحی مدیر دفتر 
مدیریت مصرف شرکت گفت: در برنامه های استراتژیک، یک هدف 
عمده تعیین می شــود و این هدف واقعی در صنعت برق، نداشتن 
خاموشي است که براي رســیدن به آن برنامه ریزي هاي متعدد در 

نظر گرفته شده است.
وی در ادامه گفت: با اطمینان خاطر می توان گفت در صورتی که 
از یک سو برنامه های شرکت توزیع برق در بخش مدیریت مصرف و 
از ســوي دیگر برنامه هایي که شهروندان براي اصالح الگوي مصرف 
در نظر گرفته اند، عملیاتي شــود، همه اینها در قطع نشدن جریان 
برق تابستان نقش خواهد داشت و امیدواریم با همکاري مناسب همه 

برنامه ها در بخش خانگي و حتي صنعتي و ادارات اجرایي شوند.
او با اشاره به اینکه با وجود همه تالش ها و تولید برق همچنان با 
موضوع رشد مصرف و ساعات پیک که برای تابستان امسال هم وجود 

دارد، مواجه هستیم، خاطر نشان می کند: پیش بیني ها براي تابستان 
امسال نشــان مي دهد که در زمان هاي پیک از نیمه خرداد تا نیمه 
شهریورماه ۶۲ هزار مگاوات مصرف وجود داشته باشد که از این میزان 
۵۸ هزار مگاوات تولید مي شود و حدود چهار هزار مگاوات از طریق 

مدیریت مصرف باید تامین شود.
صالحی تصریح کرد: چهار هزار مگاوات کمبود برق در کشور وجود 
دارد، که ســهم اصفهان ۲۰۰ مگاوات است و با وجود تولید مناسب 
در صورت نبود مدیریت مصرف با مشکل روبه رو می شویم و در این 

راستا به منظور رفع کامل خاموشي ها باید از طریق مصرف مناسب 
این فرایند اتفاق بیفتد. امســال عالوه بر وظیفه مدیریت مصرف که 
اصفهان همانند شهرهای دیگر بر عهده دارد، حدود ۸۰ مگاوات نیز از 
سوی وزیر نیرو به عنوان برنامه هاي ۹۸ براي مدیریت مصرف اضافه 
شــده است تا درصد خاموشي ها به صفر برسد. وی درباره مدیریت 
مصرف ۲۰۰ مگاوات برق در اصفهان توضیح می دهد: تاکنون حداقل 
پنج هزار تفاهم نامه با بخش های صنعتی، کشاورزی، اداری و مولدهای 
خود تامین امضا و در سامانه بار کشور ثبت شده است و به ازاي هر 
کاري که براي تامین بخشــي از این ۲۰۰ مگاوات صورت بگیرد، به 

همان میزاني که مشارکت داشته اند پاداش دریافت مي کنند.
صالحی به طرح های تشویقی اشاره کرد و گفت: چهار میلیارد و 
۴۰۰ میلیون تومان سال گذشته به بخش هایي که در زمینه تولید 
برق همکاري داشته اند به عنوان تشویق اختصاص یافته است و امسال 
قرار است این روند ادامه پیدا کند؛ لذا نیاز است همکاري همه جانبه 
بین همه دستگاه ها اتفاق بیفتد تا به نتیجه مطلوبي دست پیدا کنیم. 

تبریز - فالح: اســتاندار آذربایجان شــرقی با تأکید بر تدوین 
اســتانداردهای بومی در سطح ملی و اســتانی، گفت: برای تدوین 
استانداردهای اجباری یا تشــویقی باید از صاحب نظران حوزه های 
مختلف استفاده شود. دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای 
استاندارد استان، افزود: در بخش سالمت و کیفیت محصوالت غذایی، 
می توان از استانداردهای بین المللی استفاده کرد؛ اما در بخش هایی 
مانند ساخت وساز باید استانداردهای بومی تعریف شود. وی با بیان 
اینکه اســتاندارد، وسیله ای برای تضمین کیفیت و حد واسط وضع 
موجود و وضع مطلوب اســت، افزود: استانداردهای جوامع مختلف 
متناسب با شرایط اقتصادی آنها می تواند متفاوت باشد، بنابراین برای 
تدوین استانداردهای بومی در سطح ملی و استانی باید تالش شود. 
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر نظارت جدی و مستمر اداره کل 
استاندارد بر محصوالت و خدمات تولیدی، گفت: جامعه باید اطمینان 
خاطر داشته باشد که کاالها و خدمات مورد استفاده از سوی مراجع 

مسئول کنترل می شود.
پورمحمدی با اشاره به بالاستفاده بودن برخی از آزمایشگاه های 
اداره کل استاندارد، تأکید کرد: این آزمایشگاه ها می توانند در اختیار 
شرکت های دولتی یا خصوصی قرار گیرند که هم موجب بهره وری 
بیشــتر امکانات موجــود و هم نظارت دقیق تر بر اســتانداردهای 
مختلف می شــود. وی، ایجاد پژوهشکده استاندارد در استان را نیز 

ضروری دانســت و گفت: زمینه های نوپدید در حوزه استاندارد در 
این پژوهشــکده مورد توجه قرار گیرد. استاندار آذربایجان شرقی 
همچنین درخصوص پیشنهاد ایجاد نمایندگی اداره کل استاندارد 
در شهرستان میانه، گفت: این شهرستان دارای ظرفیت الزم در این 
زمینه اســت و پس از تمهید مقدمات، نسبت به ایجاد نمایندگی 
استاندارد در میانه اقدام شود. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: تلقی عمومی بر این است 
که وقتی اسم استاندارد می آید بیشتر متوجه استاندارد کاال است و 
در حوزه خدمات که گاهی سالمتی مردم را به خطر می اندازد ورود 
اســتاندارد جدی نیست. جواد رحمتی، با تاکید بر استانداردسازی 
رفتار اداری در دســتگاه ها، افزود: این کار در ســالم سازی و روان 
سازی فضای کاری اهمیت ویژه ای داشته و ورود استاندارد به این 

حوزه مهم اســت. وی با اشاره به اینکه اســتاندارد سازی اجباری 
موجب افزایش قیمت کاال و خدمات می شود، یادآوری کرد: این امر 
و عدم نظارت در این بخش موجب می شود تا مشتری به استفاده 

از کاال و خدمات ارزان تر گرایش یابد.
نماینده مردم تبریز، اســکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی 
و عضو شــورای عالی اســتاندارد هم در این جلسه با اشاره به اینکه 
استاندارد دارای یک پژوهش گاه در سطح ملی در تهران است و اختیار 
ایجاد پژوهشکده در استان ها را دارد، گفت: با توجه به اینکه آذربایجان 
شــرقی قطب علمی، صنعتی و مرجعیت استاندارد استان نسبت به 
استان های همجوار است، صالحیت داشتن یک پژوهشکده را دارد. 
محمدحسین فرهنگی بر پیگیری ایجاد این پژوهش کده در استان 
تاکید کرد و ادامه داد: تصویب ایجاد این پژوهش کده در این جلسه 
می تواند مقدمه ای برای قطعی شدن و در دستور قرار گرفتن آن در 
سازمان باشد. مدیرکل استاندارد آذربایجان شرقی نیز در این جلسه 
با اعالم اینکه هم اکنون بیش از ۳۰ فعالیت در قالب مشخص هر ماه 
در این اداره کل انجام می شود و از این تعداد تنها حدود ۱۵ فعالیت 
از ســوی سازمان استاندارد مورد ارزیابی قرار می گیرد، گفت: ایجاد 
پژوهشگده استاندارد در استان آرزوی دیرینه منطقه است. وی اعالم 
کرد: ایجاد اولین پردیس پژوهشگاهی در شمالغرب کشور به همراه ۳ 

استان دیگر در آذربایجان شرقی مصوب شده است.

قم: همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی با شعار »همه با هم حامی 
آب باشیم« امروز با حضور جمعی زیادی از مردم و مسئوالن استان 

قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم، همایش 
بزرگ پیاده روی خانوادگی با شعار »همه با هم حامی آب باشیم« صبح 
امروز با مشارکت شرکت آب و فاضالب و اداره کل تربیت بدنیاستان قم 

و همکاری برخی دیگر از دستگاه های استان برگزار شد.
مردم مسیر بین میدان ارتش تا بوستان علوی را در کنار برخی از 
مسئوالن پیاده روی کردند و در پایان در مراسمی بر ضرورت استفاده 

بهینه از آب و صرفه جویی در مصرف این مایع حیاتی تأکید کردند.
سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استاندار قم در سخنانی در این 
همایش که فرماندار قم، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب، مدیرکل 
تربیت بدنی، نائب رئیس شــورای اسالمی شهر قم و جمعی دیگر از 

مسئوالن استان حضور داشــتند از شرکت آب و فاضالب به عنوان 
حامی این همایش بزرگ پیاده روی در کنار اداره کل ورزش و جوانان 
قدردانی کرد و گفت: این گونه برنامه ها شور و نشاط اجتماعی را در 

شهر و استان فراهم می کنند.
دکتر محمدرضا گروســی با اشاره به تأکید اســتاندار قم مبنی 

بر برگزاری هفتگی این برنامه در نقاط مختلف اســتان تأکید کرد: 
مهم ترین رکنی که می تواند به نشاط و سالمت اجتماعی  منجر شود 

ورزش همگانی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم نیز در این همایش در 
ســخنانی با بیان اینکه قم در منطقه ای کم آب از کشور واقع شده 
است، خاطرنشان کرد: عمده آب قم از خارج از مرزهای استان تأمین 

می شود که نشان از کمبود منابع از آب در این استان است.
وی با اشــاره به افزایش دمای هوا و رشد شدید مصرف آب در قم 
ابراز داشت: در حال حاضر تمام ظرفیت موجود اعم از چاه ها، سدها، 
خطوط انتقال و ایستگاه های پمپاژ برای تأمین آب شرب قم به کار 
گرفته شده اند. دکتر علی جان صادق پور خاطرنشان کرد: اگر مصرف 
آب در قم با همین روند فعلی حرکت کند ممکن اســت در ساعاتی 

از شبانه روز در بخش هایی از شهر مجبور به جیره بندی شویم.

بوشهر: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: 
پنجمین نشســت مشــترک کارگروه عبور از پیک بار ۹۸ با حضور 
مدیران عامل محترم شــرکت برق منطقه ای فارس و شرکت های 

توزیع نیروی برق شیراز و استان فارس در بوشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، 
اردشیر مذکوری در این نشست با تقدیر از حضور مسئوالنه مدیرعامل 
محترم شرکت برق منطقه ای فارس و مدیران عامل محترم شرکت 
های توزیع نیروی برق استان فارس و شیراز اظهار داشت: تاکنون در 
موفقیت استان بوشهر در گذر از پیک بار سال ۹۸ چهار محور اصلی 
مدیریت انشعابات دولتی، آگاه سازی مشترکان و دینفعان، ظرفیت 
های هوشمند سازی شبکه و توسعه طرح ذخیره سازی عملیاتی نقش 
قابل توجهی ایفا کردند. وی بیان کرد: با توجه به رشد مصرف بار در 
استان بوشهر که در ۲۲ تیرماه جاری به یکهزار و ۶۰۳ مگاوات و در 

وضعیت قرمز قرار گرفت که با تالش کارکنان شرکت توزیع نیروی 
برق استان این میزان به یکهزار و ۵۴۷ مگاوات کاهش یافت. مذکوری 
اظهار داشت: با توجه به سهمیه مجاز ابالغ شده توسط شرکت محترم 
توانیر در صورت کاهش نیافتن مصرف احتمال وقوع خاموشی بسیار 

باال بود.

وی عنوان کرد: در این راستا حمایت های استاندار محترم بوشهرو 
برخورد مسئوالنه مشــترکان محترم هم اســتانی همراه با مزیت 
اســتفاده از کنتورهای هوشمند در مدیریت بار استان بوشهر بسیار 
تاثیرگذار واقع شد. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس نیز گفت: 
رضایتمندی مردم از اولویت های اصلی این شــرکت است و تمامی 
اهداف کالن شــرکت نیز با هدف تحقق این مهم ترسیم می شود. 
عبدالعزیز کریمی افزود: شرکت های توزیع با اعمال مدیریت مصرف، 
نهادینه کردن زمانبندی در برنامه کاری و توسعه ارتباط با صنایع را 

به طور جد دنبال کنند.
 وی ادامــه داد: پیگیری عقد قرار داد با دیزل ژنراتورها، اســتقرار 
مدیریت دانش، شناســایی پتانسیل ها ی جدید در زمینه مدیریت 
مصرف از دیگر مواردی است که باید در دستور کار شرکت های توزیع 

نیروی برق قرار گیرد.

استاندار خبر داد؛

50 واحد تولیدی در آذربایجان شرقی راه اندازی شد

نداشتن خاموشی هدف عمده دربرنامه های استراتیژیک شرکت توزیع برق اصفهان

مشاور بانوان دستگاه های اجرایی میهمان شرکت توزیع برق اصفهان بودند

استاندار آذربایجان شرقی:

تدوین استانداردهای بومی در حوزه های مختلف ضروری است

با شعار »همه با هم حامی آب باشیم«؛

مردم قم در حمایت از »آب« راهپیمایی کردند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان:

پنجمین نشست کارگروه عبور از پیک بار ۹۸ در بوشهر برگزار شد

رئیس علوم پزشکی مازندران در نشست شورای اداری غرب مازندران :

ساخت تعداد زیادی بیمارستان بدون توجه به استانداردهای الزم، ارائه خدمات 
مطلوب به بیماران را دچار مشکل می کند

ســاری - دهقان : رئیس علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی مازندران در 
نشست شورای اداری شهرســتان های نوشهر، چالوس و کالردشت که با حضور وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چالوس برگزار شد، خواستار رعایت استانداردهای 
الزم در ساخت بیمارستان های کشور شد. دکتر سید عباس موسوی روز پنجشنبه در 
نشست شورای اداری شهرســتان های نوشهر، چالوس و کالردشت که با حضور وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در چالوس برگزار شــد، افزود: امروز رویکرد و نگاه دولت توجه به استاندارد سازی و متمرکز 
کردن امکانات و تجهیزات بهداشــتی و درمانی منوط به دسترسی آسان به این خدمات است نه آنکه بیمارستان های متعدد ۱۰۰ 
تختخوابی یا کمتر از آن در جاي جاي استان ساخته شود و به علت رعایت نشدن استانداردهاي الزم مورد اقبال عمومي مردم قرار 
نگیرند. رئیس علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی مازندران با بیان اینکه بر اساس آمارهای رسمی هم اکنون در مازندران ۴۰ 
بیمارستان با افزون بر چهار هزار و ۱۰۰ تختخواب وجود دارد که ۲۵ بیمارستان مربوط به دانشگاه علوم پزشکی است و بقیه در تملک 
بخش خصوصی و تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح قرار دارد، افزود : چهار بیمارستان در مقیاس نسبتاً بزرگ هم در حال حاضر در 
شهرستان هاي بهشهر، ساري، قائمشهر و تنکابن در دست ساخت است که پیشرفت فیزیکي خوبي دارند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

مازندران یکی از خواسته های مسئوالن و مردم غرب مازندران ساخت مرکز تخصصی و جراحی قلب معرفی کرد. 

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان؛

بافت فرسوده زنگ خطری برای شهرستان مسجدسلیمان است
اهواز - شبنم قجاوند: مدیرکل راه و شهرسازی خوزســتان گفت :بافت فرسوده زنگ خطری برای 
شهرستان مسجدسلیمان است اگر همین زلزله نزدیک تر مسجدسلیمان بود خسارت جدی تری به بافت 
راه و شهرســازی وارد می کرد. رضا رضایی در جلسه ستاد مدریت بحران شهرستان مسجدسلیمان اظهار 
داشت: زلزله اخیر شهرستان مسجدسلیمان به حوزه راه خسارتی وارد نکرده است ولی ۵ ساختمان اداری در 
شهرستان مسجدسلیمان آسیب جدی دیده اند که باید هرچه زودتر اقدامات الزمی برای مقاوم سازی این 
ادارات صورت گیرد زیرا ادارات آسیب دیده مسجدسلیمان برای ادامه کار ایمنی کافی را ندارد و با خطرات 
جانی همراه هستند. وی افزود:ساختمان های اداری تعاونی و روستایی شهرستان مسجدسلیمان ، تامین اجتماعی شهرستان، اداره 
ارشــاد اسالمی مسجدسلیمان ، پارک علم و فناوری و محیط زیست دچار آسیب شدند ولی ساختمان های اداره تعاونی روستایی 
شهرستان مسجدسلیمان، تامین اجتماعی و ارشاد اسالمی مسجدسلیمان به صورت جدی تخریب شدند که ارزیابی خسارت های 
وارد شده برای جذب اعتبارات بازسازی ادارات در حال انجام است. رضایی عنوان کرد : بافت فرسوده زنگ خطری برای شهرستان 
مسجدســلیمان است اگر همین زلزله نزدیک تر مسجدسلیمان بود خســارت جدی تری به بافت راه و شهرسازی وارد می کرد ، 
ساختمان های در معرض آلودگی به نفت و گاز شرایط خوبی ندارند و آسیب پذیری این ساختمان ها جدی تر هستند بنابراین وزارت 

نفت باید هرچه سریع تر تکلیف وضعیت جابجایی مناطق آلوده به نفت را مشخص کند. 

مدیر سرمایه انسانی شهرداری قزوین:

کارگاه آموزشی » پیشگیری از بیماری های شایع غیرواگیر« در شهرداری 
قزوین برگزار شد

قزوین: مدیر سرمایه انسانی شهرداری قزوین از برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع » پیشگیری از بیماری های شایع غیر واگیر« 
در خرداد ماه و تیرماه سال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، 
جعفر عربی با اعالم این خبر گفت: این کارگاه آموزشی در ۷ جلسه آموزشی دوساعته با حضور ۸۰۰ نفر از کارکنان شهرداری قزوین 
به همت حوزه ایمنی، بهداشت و حفاظت کارکنان و همکاری حوزه آموزش و توانمندسازی کارکنان برگزار شد. مدیر سرمایه انسانی 
شهرداری قزوین بیان  کرد: در این دوره آموزشی مطالبی در خصوص پیشگیری از بیماری های غیر واگیر مانند دیابت و سرطان ها، 
توسط دکتر مجید رجبی و مهندس علی عزیز خانی تدریس شد. عربی افزود: برگزاری دوره هایی با موضوعات حفظ و ارتقاء سالمت 
کارکنان به صورت دوره ای و با استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ادامه خواهد داشت. گفتنی است 
با توجه به آمار صعودی ابتال به دیابت و سرطان ها در سطح کشور و استان، نیاز به افزایش سطح آگاهی کارکنان شهرداری با هدف 

تغییر در نگرش، رفتار و سبک زندگی افراد ایجاد ضروری است.

تبادل الکترونیک اسناد تمام بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گلستان
گرگان: مدیر کل بیمه سالمت استان گلستان از تبادل الکترونیک تمام بیمارستان های هدف گذاری شده علوم پزشکی گلستان 
شامل ۱۴ بیمارستان خبر داد و گفت : تا پایان تیر ماه تمام بیمارستان هایی که بیش از ۸۰ درصد اسناد خود را به صورت الکترونیک 
ارسال کنند ، نیازی به ارائه اسناد کاغذی نخواهند داشت .سید محمد حسینی در گفتگو با آی هینا ضمن اعالم این خبر بیان کرد : 
از زمانی که سازمان بیمه شکل گرفت همواره بین بیمارستان ها به عنوان ارائه دهندگان خدمت و بیمه ها به عنوان خریداران خدمت 
سوء تفاهم و عدم همدلی و همراهی به دلیل نداشتن ادبیات یکسان وجود داشت به نحوی که طی بررسی اسناد کاغذی ، کسوراتی 
از سوی بیمه اعمال می شد که همین موضوع باعث اختالف هر دو گروه شده بود .مدیر کل بیمه سالمت استان گلستان ادامه داد : 
به منظور جلوگیری از این اختالفات استاندارد هایی تعریف شده که بیمارستان ها و موسسات طرف قرارداد باید بر اساس آن اسناد 
خود را ارسال کنند .این موضوع عالوه بر رفع اختالفات ، گامی در جهت مدیریت هزینه است و از مصرف کاغذ جلوگیری می کند .وی 
بابیان اینکه الکترونیکی شدن فرآیند ها در حوزه مدیریت بیمارستان ها نیز تاثیر بسزایی دارد ، گفت : در صورت تحقق این موضوع 
مدیر بیمارستان نیز به خوبی به ریز گلوگاه های هزینه ای پی برده و می داند که کجا باید مداخله و کنترل های الزم را انجام دهد. 
همچنین مدیر بیمارستان می تواند از این طریق خدمات را تنظیم و میزان هدر رفت هزینه و منابع انسانی را که بزرگترین مشکل 

بیمارستان های دانشگاهی است ، کنترل کند. 

گزارش صندوق بازنشستگی کشوری استان همدان 
همدان: مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان همدان گفت: تعداد بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی استان همدان 
۳۳۲۲۶ نفر که از این تعداد ۲۷۷۱۳ نفر بازنشسته ، تعداد ۳۶۳۳ نفر بازنشسته متوفی ، تعداد ۱۴۰۰ نفر شاغل متوفی و تعداد ۴۸۰ 
نفر از کارافتاده می باشند. افشار بیان داشت تعداد شاغلین دستگاههای اجرایی که مشترک صندوق بوده و کسور ات بازنشستگی 
آنان به صندوق پرداخت میگردد ۲۴۹۶۰ نفر می باشد. یکی از شاخص ترین اقدامات در سال جاری صورت گرفته پرداخت حدود 
۶ میلیارد تومان وام ضروری به ۱۱۲۴ نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران بدون اخذ وثیقه با مبلغ ۵ میلیون تومانی بوده است که 
به حساب متقاضیان واریز شده است. افشار در ادامه از پیگیری احداث دو پروژه خانه امید در شهرستان همدان و نهاوند خبرداد . 
وی اظهار داشت :  پروژه خانه امید همدان با متراژ ۶۳۰ مترمربع با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد و در شهرستان نهاوند با ۵۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی در حال احداث می باشند. افشار اظهار داشت: این مجموعه فرهنگی و آموزشی با طرحی جدید در یک طبقه ساخته 
خواهد شد که دارای بخش های مختلفی همچون سالن اجتماعات، نمازخانه، سالن ورزشی، اتاق پزشک، کتابخانه و آمفی تئاتر می 
باشد.مدیر صندوق بازنشستگی استان با بیان اینکه بیشترین آمار افراد بازنشسته متعلق به شهرستان همدان است گفت: دومین خانه 
امید همدان نیز پس از واگذاری زمین مربوطه از سوی شهرداری گلنگ زنی خواهد شد.وی با بیان اینکه ساخت خانه های امید از 
برنامه های مهم صندوق بازنشستگی کشوری است افزود: ارتقاء و بهبود وضعیت روحی و جسمی بازنشستگان، حضور در اجتماع و 
خروج از عزلت و خانه نشینی و تکریم و بزرگداشت بازنشستگان از جمله اهداف این مراکز است. وی بیان داشت : سومین جشنواره 
مسابقات ورزشی بازنشستگان استان همدان در ۶ رشته ورزشی دو نیمه استقامت ، تنیس روی میز، شنا در رشته شنای کرال سینه و 
قورباغه، تیراندازی با تفنگ بادی، دارت و شطرنج در دو بخش آقایان و بانوان در ۴ ماهه اول سالجاری برگزار گردید. افشار اظهار داشت 
: تفاهم نامه هایی با ادارات کل و دستگاههای اجرایی استان در نشست های ماهیانه با روسای کانونهای بازنشستگی بمنظور استفاده 
بازنشســتگان از خدمات رفاهی در درون اســتان همدان اعالم نمود. که می توان به تخفیف ویژه ۳۰ الی ۵۰ درصدی بازدید از غار 
علیصدر ، تله کابین گنجنامه ، بازدید از مکانهای توریستی و تفریحی بصورت رایگان ، استفاده بازنشستگان از استخرهای سرپوشیده 
تحت پوشش اداره کل ورزش و جوانان با ۵۰ درصد تخفیف در مرکز استان و شهرستانها ، استفاده بازنشستگان و خانواده آنان از 
امکانات سازمان بهزیستی استان نظیر ) فیزیوتراپی ، توانبخشی ، گفتاردرمانی ، شنوایی سنجی ( بصورت رایگان ، استفاده بازنشستگان 

با تخفیف ۵۰ درصدی از سینماهای استان.

برگزاری جلسه آموزشی توجیهی طرح سالم سازی سواحل دریا در گلستان
گرگان: جلســه آموزشی توجیهی طرح سالم سازی سواحل دریا با حضور اساتیدی از مؤسسه تبلیغی بقیة اهلل قم در اداره کل 
تبلیغات اسالمی گلستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان، حجت االسالم ولی نژاد مدیرکل 
تبلیغات اسالمی استان گلستان در جلسه آموزشی توجیهی طرح سالم سازی سواحل با اشاره به هدف اصلی و نقش روحانیون در 
طرح سالم سازی سواحل اظهار کرد: شهرستان های بندرگز و بندرترکمن جزء طرح سالم سازی سواحل هستند و باید با برنامه ریزی 
این طرح را به سمت تفرجگاه ها و جنگل ها ببریم.عضو شورای فرهنگ عمومی استان گلستان گفت: با رشد اجتماعی، تکنولوژی و 
صنعت کار فردی اثرش به حداقل رسیده و در حال حاضر کار جمعی نتیجه بخش است.ولی نژاد با بیان این مطلب که کار جمعی یک 
اصل است افزود: در آینده نه چندان دور کارها به صورت جمعی انجام می شود زیرا این کار باعث هزینه های پایین و بهره وری بیشتر 
می شود.گفتنی است، این جلسه با حضور حجج االسالم امامی نژاد و پورعلی از اساتید مؤسسه تبلیغی بقیة اهلل قم در سالن جلسات 

اداره کل تبلیغات اسالمی استان گلستان برگزار شد.
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چطور می توان مطمئن ش��د که زمان و س��رمایه گذاری روی تولید و 
بازاریابی محتوا ارزش��مند خواهد بود؟ محت��وای عالی و ترافیک باالی 
حساب های کاربری ش��ما می تواند حساب های بانکی تان را تغذیه کند. 
حسابرسی بازگشت سرمایه پست های بالگ و دیگر محتواهای آنالینی 
که منتش��ر می شود، یکی از ساده ترین گام ها به سمت سودآوری بیشتر 
ش��رکت ها به شمار می رود. در ادامه چند ترفند برای افزایش سودآوری 

محتوایی که تولید کرده اید را معرفی می کنیم.
1. درک درست از تجزیه و تحلیل ترافیک

اگر می خواهید در باالترین حالت بازگش��ت س��رمایه قرار بگیرید، به 
داده های قاب��ل اطمینان برای اندازه گیری ترافی��ک و نتایج نیاز دارید. 
گ��وگل آنالیتی��ک، یک منب��ع قدرتمند از اطالعات اس��ت که می تواند 
به ش��ما بگوید که مش��تریان ش��ما دقیقا از کجا می آین��د، با این حال 
قابلیت های فراوان این ابزار قدرتمند می تواند کاربران خود را س��ردرگم 

کرده و آنها را از استفاده موثر باز دارد.
خوش��بختانه گوگل، آموزش رایگان این ابزار را ارائه کرده و به ش��ما 
کم��ک می کند تا اهداف خ��ود را تعیین کنی��د، در آزمون های جانبی 
ش��رکت کنید، به درک درست از قیف فروش برسید و نتایج تالش های 
خ��ود را پیگی��ری کنید. این پروس��ه، ارزش زمانی ک��ه برای آن صرف 
می کنی��د را دارد و اندازه گی��ری دقیقی از نتایج را در اختیار ش��ما قرار 

می دهد.
2. روی تالش های مربوط به شبکه های اجتماعی تمرکز کنید

مدیریت تمامی کانال های ش��بکه های اجتماعی، انرژی و زمان زیادی 
را طلب می کند. این کار ش��رایطی را فراهم می کند تا محتوای خود را 
در انواع مختلفی از اپلیکیش��ن ها و پلتفرم ها منتش��ر کنید، اما در عین 
حال می توان��د زمان را به طور کل تلف کند. انواع مختلف ش��بکه های 
اجتماعی، جمعی��ت کاربران و نتایج مخصوص به خود را دارد، بنابراین 
باید بدانید که از کدام مس��یر به فروش بیش��تر دست پیدا می کنید، نه 

اینکه تنها بازدیدکننده های خود را افزایش دهید.
برای مقایس��ه بازگشت س��رمایه در هر کدام از این شبکه ها، باید در 
واقع میزان فروش جمع آوری ش��ده آنها را با ارزش زمان و سایر منابعی 
که روی آن س��رمایه گذاری کرده اید، مقایس��ه کنید. تالش هایی که در 
آین��ده ب��ه کار می گیرید را روی یک ی��ا دو کانال��ی متمرکز کنید که 
بیش��ترین بازگش��ت را داش��ته اند. عالوه بر این، می توانید از زمانی که 
ذخی��ره کرده اید برای یادگیری بیش��تر جدول ه��ای زمانبندی موثر و 

بهترین انواع پست برای موثرترین کانال ها استفاده کنید.  
3. بهترین محتوای خود را به صورت مستمر به روز رسانی کنید

ش��ما زمان زی��ادی را اختصاص می دهید تا بهتری��ن محتوا با قدرت 
فوق العاده برای تبدیل شدن به فروش را تولید کنید، پس اجازه ندهید 
که این محتوا بی فایده بماند و یا منقضی ش��ود. باید تشخیص دهید که 
کدام پس��ت ها باالترین نتیجه را داش��ته اند و زمان خ��ود را به گونه ای 
تقسیم بندی کنید که هر ۳ تا ۶ ماه آنها را به روز رسانی کنید. محتوای 
خ��ود را بخوانید و بررس��ی کنید که آیا به آپدی��ت منابع نیاز دارد و یا 

اینکه باید تازه های صنعت را به آن اضافه کرد یا خیر.
این به روز رس��انی به ش��ما اجازه می دهد تا محتوای خود را بار دیگر 
در سراس��ر ش��بکه های اجتماعی و خبرنامه ایمیلی خود منتشر کنید. 
آپدیت محتوا باعث می ش��ود که همچنان مرتبط باقی بماند و در نتایج 

موتورهای جست وجو نیز عملکرد بهتری خواهد داشت.
4. تصاویر را به گونه موثری به کار بگیرید

اس��تفاده موثر و درست از تصاویر یکی از بهترین روش ها برای کسب 
و کارهای کوچک اس��ت ت��ا محتوای خود را بهینه س��ازی کنند. اولین 
کاری ک��ه بای��د انجام دهید این اس��ت که محتوای ش��ما، حداقل باید 
از یک تصویر مناس��ب و مربوط برخوردار باش��د؛ با توجه به برآوردهای 
انجام ش��ده، مطالبی که در آنها از تصویر اس��تفاده ش��ده، تا ۹۴درصد 
بازدی��د بیش��تری دارند و احتمال اش��تراک گذاری آنها در ش��بکه های 
اجتماعی، ۴۰ برابر بیش��تر است. عالوه بر این، تنها گذاشتن یک عکس 

مهم نیس��ت، بلکه باید تنظیمات درستی را برای تصاویر انتخاب کنید. 
به بیان دیگر، نسبت های درست تصویر، اندازه های طول و عرض تصویر 
و اضافه کردن المان های سئو مثل ALT و عنوان متن را نیز به درستی 

در نظر بگیرید.
5. ترویج و ترفیع تعاملی

اگر بخواهید که محتوای خود را در زمان مناسب، در مقابل دید مردم 
ق��رار دهید و آنها را به خرید کردن ترغیب کنید، باید تالش هایی را در 
این زمینه به کار بگیرید. اس��تفاده از س��ئو و تاکتیک های تبلیغاتی که 
باعث می ش��ود در زمان جست  وجوی مخاطب در گوگل، به عنوان یکی 
از ریزالت های خوب به نمایش گذاشته شوید، تمرین خوبی است. با این 
حال، برخی به روابط انسانی تر عالقه دارند و زمانی که با مشکلی مواجه 

می ش��وند، عالقه ای به جس��ت وجو کردن در اینترنت ندارند. این افراد 
اغلب ترجیح می دهند که به فیس بوک یا وب س��ایت پرس��ش و پاسخ 

Quora مراجعه کنند.
اگر در گروه های این پلتفرم ها و وب س��ایت هایی که مخاطبان تان در 
آنها به دنبال پاس��خ هس��تند، خود را به عنوان یک متخصص صمیمی 
معرفی کنید، افراد نیز از اینکه پس��ت هایی را منتشر کرده و به سواالت 
آنها پاس��خ دهید، خوش��حال خواهند ش��د. اگر به طور دائم در بحث ها 

شرکت کنید، لینک ها و پست های شما با استقبال روبه رو خواهد شد.
6. محتوای خود را طراحی کنید

همانط��ور که در بحث ها ش��رکت می کنید و موضوع��ات مختلف در 
عرص��ه فعالیت��ی خود را بررس��ی می کنید، متوجه می ش��وید که کدام 
پرسش ها بیش��تر از همه مطرح می ش��وند. محتوای خود را به گونه ای 
بنویس��ید که پاسخی به این پرسش ها باشد و زمانی که سواالت مشابه 

بار دیگر مطرح ش��د، آنها را با یک یادداش��ت صمیمانه و دوس��تانه به 
اشتراک بگذارید.

زمانی که در حال نوش��تن این محتواها هس��تید، بازگشت سرمایه را 
به خاطر داش��ته باشید. لینک های خرید مرتبط را نیز در آنها بگنجانید 
تا بتوانید ترافیک ناش��ی از آنها را به فروش تبدیل کنید؛ عالوه بر این، 
باید به گونه ای بنویس��ید که خواننده های جدی��د را برای دنبال کردن 

صفحات شما ترغیب کند.
7. عنوان یا تیترهای خوبی را انتخاب کنید

اگر محتوای فوق العاده شما از یک عنوان عالی و قانع کننده برخوردار 
نباش��د، تمامی تالش های ش��ما در زمینه محتوای خ��وب، جایگاه باال 
در موتور جست وجو، اش��تراک گذاری تعاملی و استراتژی های پرقدرت 

ش��بکه های اجتماع��ی، بی فایده خواهد بود. عنوان ه��ای خوب مردم را 
ج��ذب می کنند که محتوا را بخوانند و آن را به اش��تراک بگذارند. آنها 
گاه��ی اوقات بدون اینکه محتوا را بخوانند، عنوان تاثیرگذار ش��ما را به 
اش��تراک می گذارند. نوش��تن تیترهایی که عالقه مردم را جلب کند و 
در عی��ن حال از واقعیت دور نباش��د، یک مهارت اس��ت که باید آن را 

فرا گرفت.
8. از ابزارهای مناسب شبکه های اجتماعی استفاده کنید

برخی از ابزارهای اشتراک گذاری شبکه های اجتماعی از لحاظ دریافت 
بازخورد بهتر از س��ایرین هس��تند. ش��ما باید بتوانید که بازخوردهای 
مخاطبان خود را دریافت کنید تا آنها را در زمینه بازگش��ت سرمایه به 
 ،Buffer و Hootsuite،SproutSocial کار بگیرید. ابزارهایی مثل
ب��ا جمع آوری اطالعات درباره بهترین زمان ها برای پس��ت گذاش��تن و 
نوشتن محتوا در زمان هایی که بیشترین تعامل را با کاربر دارد، به شما 
کمک می کند تا اس��تراتژی های دقیق تری را تعیین کنید. بدین ترتیب 
می توانی��د کتابخانه ای از محتوای فوق الع��اده را تهیه کنید و آنها را هر 

چند وقت یکبار به اشتراک بگذارید.
9. مراقب هزینه هایی که پرداخت می کنید باشید

تولی��د و اش��تراک گذاری محت��وای تعاملی می تواند پرهزینه باش��د. 
تصاویر شخصی س��ازی ش��ده، الگوهای رفت��اری، گرافیک های باارزش 
و بازاریابی گس��ترده، پرهزینه اس��ت. تصاویر باکیفی��ت را نمی توان در 
کتابخانه محتوا نادیده گرفت، اما بیش��تر بودن آن، به منزله بهتر بودن 
نیس��ت. گاهی اوقات اضافه ک��ردن یک تصویر فوق الع��اده با کیفیت و 

بزرگ، هیچ تاثیری را در میزان درآمد شما نخواهد داشت.
مراق��ب هزینه های تان باش��ید و اگر در حال نزدیک ش��دن به میزان 
درآمد اصلی هس��تید و یا متوجه ش��دید که بازگش��تی ندارد، متوقف 

شوید.
10. قیف فروش خود را بهینه سازی کنید

همیش��ه راه هایی برای بهتر شدن بازگشت سرمایه در تمامی مراحل 
پروس��ه خرید وجود دارد. در باالترین قسمت قیف، به مخاطبان بالقوه 
نگاه��ی بیندازید، کس��انی که در واقع در حال ت��الش برای جذب آنها 
هس��تید و مطمئن ش��وید که توانایی خرید محصوالت ش��ما را دارند. 
ترافی��ک زیادی که آن را افرادی ایج��اد کرده اند که قصد خرید ندارند، 

بی فایده خواهد بود.
در بخش میانی قیف، محتوا قرار دارد. آیا می  تواند تعامل برقرار کند؟ 
اعتم��اد مخاطب را جلب می کند؟ آیا حس اضطرار را به وجود می آورد، 
به گونه ای که افراد همین حاال برای خرید اقدام کنند؟ با مطرح کردن 
سواالت به فراخور مرحله ای از قیف که در آن حضور دارید، باید مطمئن 
ش��وید که در حال ترغیب و تش��ویق مشتریان هستید. پیشرفت و بهتر 
کردن بازگش��ت س��رمایه، همیش��ه به معنای کار کردن بیشتر نیست. 
موضوع این است که باید روی کاری که انجام می دهید، متمرکز شوید 

تا تالش های شما به سمت یک هدف مشخص حرکت کند.
Entrepreneur/ucan :منبع 

کسب و کارهای کوچک چطور می توانند با تقویت محتوا به بازگشت سرمایه بهتر برسند؟
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4 اقدام ضروری برای نجات از وضعیتی دشوار
راهکارهای تعامل با مشتریان سختگیر

اگر برای مدت زمان نسبتا زیادی در عرصه کسب و کار فعالیت داشته باشید، به احتمال زیاد دست کم 
یک مش��تری همیشه ناراضی خواهید داشت. این مش��تری صرف نظر از هر اقدامی از سوی شرکت شما 
همیش��ه ناراضی خواهد بود. شاید شما پیش از این تجربه مواجهه با چنین مشتریانی را داشته باشید. به 
طور معمول این دس��ته از مشتریان خواسته های غیرمنطقی دارند. همچنین احترام چندانی برای زمان و 
مهارت اعضای ش��رکت تان نیز قائل نیس��تند. به این ترتیب شیوه رفتار آنها شما را کالفه خواهد کرد. در 
چنین شرایطی اغلب کارمندان از کارشان خسته می شوند. به این ترتیب عالقه شان به ترک محیط کار و 

بازگشت به خانه چند برابر خواهد شد. 
پیش از بررسی بیشتر موضوع قصد من بیان یک نکته مهم است. حتی اگر مشتریان ما بسیار سختگیر 

و غیرمنطقی باشند، باز هم این مشکل برند ما خواهد بود. 
پرسشی که هر کارآفرینی در مواجهه با این نوع مشتریان باید مطرح کند، بسیار واضح است: به منظور 
تعامل با آنها چه باید کرد؟ همچنین در صورت ادامه روند نارضایتی مش��تری موردنظر چه زمانی باید با 

وی قطع ارتباط کرد؟ در این مقاله هدف اصلی من پاسخگویی به این دو پرسش است.
1. شناخت تفاوت میان مشتریان سختگیر و مشتریان دارای دشواری

در این بخش قصد من اش��اره به تفاوتی بس��یار مهم و تاثیرگذار اس��ت. بدون تردید همه مش��تریان ما 
انس��ان های عادی هس��تند. با این حال در برخی از موارد برند ما در زمینه پاسخگویی درست به انتظارات 
آنها با مشکل مواجه می شود. به این ترتیب ما موجب ایجاد دشواری برای آنها می شویم. بدون تردید این 
دس��ته از افراد مشتریان سختگیر محسوب نمی شوند. فقط سطح انتظارات شان با تجربه خرید از برندمان 
فاصله دارد. ش��کل موردنظر هرچه باش��د، تالش برند ما برای رفع آن موجب خوش��حالی و رضایت آنها 

خواهد شد. 
در سوی دیگر، مشتریان سختگیر به هیچ شیوه ای خوشحال و راضی نمی شوند. در این مورد سرچشمه 
نارضایتی در آنها قرار دارد. به همین دلیل هر کاری هم که انجام دهیم، امکان جلب رضایت ش��ان وجود 
نخواهد داشت. در چنین شرایطی ایراد اصلی از برند ما نیست. کاری هم از دست ما بر نمی آید. به احتمال 

زیاد آنها به همین شیوه با دیگر برندها نیز برخورد می کنند. 
2. قطع رابطه با مشتریان سختگیر

وقتی ش��ما نسبت به وجود مشتریان سختگیر اطراف برندتان آگاه شدید، اقدام به قطع همکاری با آنها 
کنید. هیچ تردید در این میان وجود ندارد. 

به طور معمول برندها وقت و انرژی زیاد برای مش��تریان س��ختگیر می گذارند. در نهایت نیز اغلب این 
تالش ها بدون کمترین دس��تاوردی خواهد بود. دلیل اصلی این امر ذهنیت ما در مورد امکان تبدیل آنها 

به مشتریان خوشحال و همچنین ترس از قطع رابطه با آنهاست. 
نکت��ه مه��م در اینجا عدم تمایل آنها به برند ماس��ت. به ای��ن ترتیب تمام اقدامات ما در این راس��تا با 
بی توجهی و عدم تغییر وضعیت آنها رو به رو خواهد ش��د. بی تردید چنین امری زندگی را برای ما دش��وار 
خواهد کرد. اگر ش��ما توانایی انجام هیچ کاری برای مش��تریان س��ختگیر را ندارید، پس چرا باید آنها را 
تحمل کنید؟ به احتمال زیاد شما در راستای فعالیت حرفه ای تان تمام تالش خود را کرده اید، با این حال 
از یکجایی به بعد دیگر وظیفه ای متوجه برند ما نیس��ت. در مورد مش��تریان سختگیر مرز مسئولیت های 

برند ما رد می شود بنابراین باید اقدام به قطع رابطه با آنها کرد. 
3. انتظارات همه چیز است

به طور معمول برندها با اختصاص زمان مناسب به مشتریان شان اقدام به ساماندهی معامله ای برد- برد 
می کنند. این امر با توجه مناسب به سطح انتظارات مشتریان به خوبی انجام می شود. 

از همان برخورد نخس��ت با مشتریان وظیفه اصلی ما س��اماندهی و مدیریت انتظارات شان است. وقتی 
برندها چنین کاری انجام ندهند، مش��تریان خود اقدام به تعریف انتظارات ش��ان می کنند. به این ترتیب 
ش��انس عدم رابطه مطلوب میان برند ما و مش��تریان افزایش خواهد یافت. با ارائه اطالعات مهم در زمینه 
نحوه تولید محصول و رس��یدگی به امور امکان ایجاد انتظارات مناس��ب در مش��تریان وجود دارد. به این 
ترتیب دیگر خبری از سختگیری های بی دلیل آنها نخواهد بود )دست کم این سختگیری ها کمتر می شود(. 
نکت��ه مهم در این میان ناکارآمدی بیان محدودیت های برندمان پس از طرح خواس��ته ای ناهماهنگ با 
برندمان از سوی مشتریان است. در چنین زمانی مشتریان دیگر به ادعاهای برندمان اعتماد نخواهند کرد. 

4. مسئولیت همیشه متوجه برند ماست
اغلب مواقع برندها در مواجهه با مش��کالت مش��تریان حالت تدافعی به خ��ود می گیرند. به این ترتیب 
گاهی اوقات برندها در عمل مش��تریان را س��رزنش می کنند. حتی اگر ما تمام کارهای موجود در حیطه 
وظیفه مان را درس��ت انجام دهیم، باز هم ناتوانی در زمینه جلب رضایت مش��تریان مشکل ما خواهد بود. 
دلیل اصلی این امر تالش ما برای کس��ب س��ود از فرآیند کس��ب و کار است بنابراین مشتریان مشکلی با 

مراجعه به یکی از رقبای ما نخواهند داشت. 
در بس��یاری از موارد اقدام مناس��ب از س��وی برندها تالش برای یافتن پاس��خی برای ایجاد رضایت و 
خوش��حالی در مشتریان است. خوش��بختانه در اغلب موارد پاسخ مورد انتظار بس��یار ساده تر از تصورات 
پیچیده ما خواهد بود. من این امر را هنگام عذرخواهی از یک مش��تری به ش��دت سختگیر متوجه شدم. 
در عین ناباوری مش��تری مورد نظر پس از عذرخواهی من حالت دوس��تانه ای به خود گرفت. البته منظور 
من امکان حل مش��کل تمام مشتریان سختگیر نیست، با این حال میزانی از تالش در این زمینه ضروری 
است. در صورت عدم نتیجه بخشی تالش مان راهکار نهایی قطع همکاری با مشتری سختگیر خواهد بود. 
inc :منبع
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ب��دون تردید ب��رای هر فردی ق��رار گرفتن در جای��گاه برترین 
کارمند، یک خواس��ته جدی خواهد بود، با این حال به علت عدم 
آگاه��ی در رابطه ب��ا اقدامات الزم در این زمین��ه، عمال با ناکامی 
مواجه ش��ده و پس از مدتی کامال نسبت به این قضیه ناامید می-
شوند. به همین خاطر در این مقاله قصد معرفی تمامی اقداماتی را 
داریم که انجام تمامی آنها ش��ما را به این هدف خواهد رساند. در 
همین راس��تا و در ادامه به بررسی 1۰1 موردی خواهیم پرداخت 

که حاصل نظرات افراد خبره در این زمینه است. 
1-هم��واره در تالش برای بهبود مهارت ها و س��طح دانش خود 
باش��ید. در ای��ن رابط��ه حتی بهترین بودن در مقایس��ه با س��ایر 

همکاران نیز نباید به بهانه-ای برای شما تبدیل شود. 
۲-توانای��ی اعمال تغییرات در محیط اطراف خود را به دس��ت 
آوری��د. درواق��ع این امر که حتی با س��خت-ترین ش��رایط کاری 
نیز کن��ار بیایید، بهترین تصمیم ممکن نخواهد بود. بدون ش��ک 
تالش های شما برای بهبود اوضاع، مورد توجه جدی مدیر شرکت 

نیز قرار خواهد گرفت. 
۳-تنه��ا خود را مورد نقد قرار دهید. بدون ش��ک برای موفقیت 
شما به ارتباط خوب با همکاران خود نیاز خواهید داشت. به همین 
خاطر نیز الزم است تا از تخریب آنها جلوگیری کرده و در صورت 
نیاز پش��تیبان آنها باش��ید. این امر تنها ش��امل کارمندان نشده و 
مدیر شرکت نیز باید از این حمایت ها خصوصا در شرایط حساس 

بهره مند شود. 
۴-در شرکت فردی مفید باشید و از به اشتراک گذاری اطالعات 

و کمک به دیگران، طفره نروید. 
5-یک لیس��ت از اقدامات روزانه خود تهیه کنید. این امر باعث 

خواهد شد تا انجام کارها بهتر صورت گیرد. 
۶-ب��ه کاهش هزینه های ش��رکت کمک کنید. ب��رای مثال در 
صورتی که قادر به پوش��ش فعالیتی دیگر هس��تید، از اس��تخدام 
ف��ردی جدید جلوگی��ری کنی��د. بدون ش��ک این ام��ر نیازمند 

عالقه مندی شما به شرکت و تیم آن خواهد بود.
۷-برای ش��رکت خود مش��تری پیدا کنی��د. درواقع هیچ دلیلی 
وجود ندارد که ش��ما خود را تنها محدود به وظایف اصلی بدانید. 
بدون ش��ک این اقدامات باعث خواهد ش��د تا مدیریت شما را به 

عنوان فردی فعال و آماده برای پستی باالتر تلقی کند. 
۸-همواره لبخند بر لب داش��ته و تا حد امکان از گله و شکایت 
خودداری کنید. درواقع ش��ما باید ابتدا خود برای رفع مش��کالت 
کاری ت��الش کنی��د و مراجعه ب��ه دفتر مدیری��ت، آخرین گزینه 

موجود باشد. 
۹- از بیان ایده های مناسب خود واهمه ای نداشته باشید، با این 
حال الزم اس��ت تا در ابتدا ایده خود را مورد بررسی قرار دهید تا 
به عنوان فردی که ذهن ایده پرداز و خالقی ندارد، شناخته نشوید. 
1۰-نسبت به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی کاملی را داشته و 

در مسیر بهبودی همیشگی گام بردارید. 
11-اولویت خوبی را داش��ته باشید. این امر باعث خواهد شد تا 
کارها به ترتیب درست انجام شده و هیچ گاه با معضل عقب افتادن 
کاره��ا مواجه نش��وید. در این رابطه یادگیری اص��ول این امر نیز 

می-تواند کمک بسیار خوبی محسوب شود. 
1۲-ب��رای آینده خود برنامه ریزی داش��ته باش��ید. این امر که 
همگام با وظایف فعلی، برای ارتقای ش��غل نیز برنامه ریزی کرده و 
خود را برای آن آماده کنید، از اقدامات مهمی است که شما را به 

عنوان فردی آینده نگر معرفی خواهد کرد. 
1۳-اقدام��ات غیرض��روری خود را حذف کنی��د. این امر باعث 
خواهد شد تا زمان بیشتری را برای پرداختن به کارهای دیگر و یا 

اقدامات جدید پیدا کنید. 
1۴-نس��بت به مس��ئولیت های خود متعهد باشید. درواقع هیچ 
مدی��ری تمایل ندارد ت��ا با کارمن��دی که همواره بدقول اس��ت، 

همکاری بلندمدتی را داشته باشد. 
15-در قال��ب ی��ک تیم فعالیت کنی��د. این امر ن��ه تنها باعث 
سرعت بخش��ی به انجام کارهای تان خواهد ش��د، بلکه توجه مدیر 

شرکت را نیز به همراه دارد. 
1۶-دس��تاوردهای روزانه خود را مورد بررس��ی قرار دهید. این 
امر که بدانید فعالیت روزانه ش��ما با چه نتایجی همراه بوده است، 
باعث خواهد ش��د تا بتوانید نسبت به درستی مسیر خود اطمینان 
حاصل کنید. در نهایت این اطالعات کمک خواهد کرد تا بتوانید با 

مقایسه آنها با یکدیگر، مشکالت موجود را شناسایی کنید. 
1۷-ادب و تش��کر را فرام��وش نکنید. نوع ادبیات ش��ما با مدیر 
شرکت باید کامال متفاوت با همکاران باشد. درواقع مودب بودن و 
تشکر از اقدامات هرچند کوچک از جانب آنها، تصویر ذهنی خوبی 

را ایجاد خواهد کرد. 
1۸-از مش��ورت گرفت��ن با مدی��ران غافل نش��وید. این امر که 
نش��ان دهید نظر مدیریت برای شما بسیار مهم است، بدون شک 
تاثیرگ��ذار خواهد بود، با این حال نبای��د در این رابطه زیاده روی 
کنی��د. این اقدام صرفا برای جلب توجه نب��وده و مدیران به علت 
تجربه و دانش باالتری که دارند، بهترین مشاوران موجود محسوب 

می شوند. 
1۹-  از نقد سازنده غافل نشوید، با این حال نحوه بیان آن باید 
به صورتی باشد که خشم مدیران را به همراه نداشته باشد. در این 
رابطه آگاهی از خصوصی��ات مدیران، به یافتن بهترین روش بیان 

این امر کمک خواهد کرد. 
ادامه دارد ...
onecentatatime :منبع
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