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بازار متشکل ارزی رسما از 21 مردادماه با فعالیت 100 صراف، شروع به کار می کند

 10 ویژگی
بازار متشکل ارزی

هجدهم دی ماه سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، موضوع »بازار 
متش��کل معامالت ارزی« را مطرح و تصویب کرد. یک ماه پس از تصویب این مصوبه، رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگوی ویژه 
خبری در شبکه دو سیما، خبر از راه اندازی بازار متشکل معامالت ارزی داد و اعالم کرد این بازار از اواسط فروردین ماه کار خود را 
آغاز می کند. اما موعد راه اندازی بازار متشکل ارزی چندباری به تاخیر افتاد تا سرانجام عبدالناصر همتی، چند روز پیش از آغاز به 
کار این بازار در آس��تانه عید س��عید قربان خبر داد. حاال در تازه ترین اعالم بانک مرکزی، گفته شده است که بازار متشکل ارزی، از 
21 مردادماه با 100 صرافی رسما آغاز به کار می کند. به گفته همتی، بازاری که تشکیل خواهد شد، فرصتی می شود برای کسانی...

 وعده وزیر جهاد کشاورزی
برای کاهش قیمت کاالهای اساسی
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اتاق بازرگانی ایران: تخصیص ارز 4200 تومانی را متوقف کنید

8 پیشنهاد بخش خصوصی علیه رانت ارزی

چگونه از فریلنسر به کارآفرین تغییر مسیر دهیم؟
چگونه بر شکست کاری غلبه کنیم؟
حفظ انگیزه در کار با 5 اقدام طالیی

بازاریابی پیامکی موفق با 14 ایده طالیی
برندینگ و 125 نکته طالیی

تعامل با مشتریان از طریق پیام های نمایشی کوچک

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 بیل گیتس
جایگاهش را پس گرفت
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خـودرو  فروشـندگان  و  نمایشـگاه داران  اتحادیـه  رئیـس 
درخصـوص وضعیت بازار خودرو گفت در حال حاضر قیمت ها 

کمی نسـبت به هفته گذشته تغییر پیدا کرده است. 
الزم به ذکر است که فرمول 5درصد کمتر از حاشیه...

جدیدترین تغییر و تحوالت 
بازار خودرو

یادداشت
اصالح ساختار بودجه، مهم تر 

از نان شب دولتمردان

 ۵0 از  بی��ش  ای��ران  اقتص��اد 
س��ال اس��ت که با مقوله »کسری 
بودجه« دست و پنجه نرم می کند. 
بودجه یک کش��ور ویترین اقتصاد 
آن اس��ت. اگ��ر بپذیریم ب��ا وجود 
امکانات  و  بی ش��مار  فرصت ه��ای 
ف��راوان، کش��ور م��ا در حکمرانی 
اساس��ی  ایرادهای  ب��ا  اقتص��ادی 
و س��اختاری درگی��ر اس��ت، پس 
منطقی است که یکی از اصلی ترین 
گام ها در راستای ارتقای حکمرانی 
اقتصادی در کشور، اصالح ساختار 

بودجه است.
ده��ه  چن��د  ط��ول  در  آنچ��ه 
گذش��ته تحت عنوان بودجه ریزی 
صرف��ا  اس��ت،  می ش��ده  انج��ام 
ثب��ت مجموع��ه ای از ورودی ها و 
خروجی ه��ای مال��ی دول��ت بوده 
و ارتب��اط چندان��ی ب��ا آنچ��ه در 
کشورهای توس��عه یافته دنیا تحت 
عن��وان سیاس��ت های بودج��ه ای 
اتفاق می افتد، ن��دارد. حاکمیت و 
اس��تراتژی  هیچ  ایران  دولتمردان 
و برنامه ری��زی بلندمدت��ی ب��رای 
توس��عه پایدار اقتصاد نداشته اند و 
این بالتکلیفی عمال فرصت رش��د 
و توس��عه اقتصادم��ان را کمرنگ 

کرده است.
مدیری��ت بودجه و بخش عمومی 

در ای��ران به ط��ور عمده 
3ذیل دو دستگاه سازمان...
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سه شنبه
8  مرداد
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معاون اول رئیس جمهور، هدف جمهوری اس��المی ای��ران از کاهش تعهدات را گامی در جهت 
حف��ظ برجام عنوان کرد و گفت همانطور که ایران به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل کرد 
طرف های دیگر نیز باید به تعهدات خود پایبند باشند و به محض آنکه به تعهدات خود عمل کنند 

ایران نیز به شرایط پیش از کاهش تعهدات باز خواهد گشت.
به گزارش پایگاه اطالع  رس��انی دولت، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر دوشنبه در دیدار سونگ 
تائو وزیر امور بین الملل حزب کمونیس��ت چین گفت: ایران و چین دو تمدن کهن در قاره آس��یا 

هستند که نقش موثری در ایجاد تمدن جهانی ایفا کرده اند.
مع��اون اول رئیس جمهور با اش��اره به دیدگاه های نزدیک تهران و پکن و مناس��بات خوب دو 
کش��ور در زمینه ه��ای تجاری، اقتصادی، سیاس��ی و امنیتی تصریح کرد: مس��ئولین عالیرتبه دو 
کش��ور همواره بر روابط راهبردی و اس��تراتژیک جمهوری اس��المی ایران و جمهوری خلق چین 

تأکید داشته اند.
جهانگیری با ابراز امیدواری نس��بت به اینکه تبادل هیأت های عالیرتبه میان دو کش��ور بتواند 
به توس��عه مناس��بات ایران و چین کمک کند، به مالقات های متعدد روس��ای جمهور دو کشور و 
س��فر رئیس مجلس ش��ورای اس��المی به چین اشاره و خاطرنش��ان کرد: توافقات خوبی میان دو 
کش��ور وجود دارد که امیدوارم با اجرایی ش��دن این توافقات شاهد ارتقای سطح مناسبات تهران 

و پکن باشیم. 
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه اراده جدی جمهوری اس��المی ایران توس��عه روابط 
همه جانبه با جمهوری خلق چین اس��ت، گفت: همه مس��ئولین و مقامات عالیرتبه ایران راهبرد 

توسعه مناسبات با چین را به عنوان یک ساز و کار جدی در دستور کار خود قرار داده اند.
جهانگی��ری با ی��ادآوری اینکه چین اصلی ترین ش��ریک اقتصادی و خریدار نفت ایران اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: تصور آمریکا این اس��ت که با اعمال فش��ار بر کش��ورهای خری��دار نفت ایران، 
می تواند فروش نفت ما را به صفر برس��اند تا منجر به فروپاش��ی اقتصاد ایران شود اما خوشبختانه 
با وجود گذشت یک سال از تحریم های نفتی آمریکا، وضعیت اقتصادی ایران از ثبات قابل قبولی 

برخوردار است.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه با وجود آگاهی از روبه رو بودن کش��ورهای دوس��ت 
نظیر چین با برخی محدودیت ها اما انتظار داریم که کشورهای دوست در خرید نفت ایران فعال تر 
عمل کنند، افزود: گاز مهمترین انرژی آینده جهان است و ایران از بیشترین ذخایر گازی در دنیا 

برخوردار است و آمادگی داریم از طریق خط انتقال پاکستان، گاز به کشور چین صادر کنیم.
جهانگیری با تأکید بر اینکه باید مس��ائل و موانع پیش روی مبادالت مالی میان ایران و چین 
هرچه سریع تر برطرف شود و ساز و کار مالی مناسبی میان دو کشور مهیا شود، گفت: هفته آینده 
هیاتی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ایران به چین سفر خواهند کرد که 
امیدوارم مذاکرات سازنده ای درخصوص تدوین سازوکار مبادالت مالی میان دو کشور انجام شود.
معاون اول رئیس جمهور گردشگری را یکی از زمینه های همکاری میان ایران و چین برشمرد 
و افزود: ایران از گردش��گران چینی اس��تقبال می کند و در همین راس��تا دولت تصمیمی را اتخاذ 

کرد که براساس آن اتباع چین می توانند بدون روادید سفری 21 روزه به ایران داشته باشند.
جهانگی��ری با اش��اره به نقش چین در بازطراحی رآکتور اراک تصری��ح کرد: روند بازطراحی با 
تأخیر و کندی مواجه ش��ده بود که خوش��بختانه در حال حاضر از سرعت خوبی برخوردار است و 

از تالش طرف چینی قدردانی می کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه آمریکایی ها به دنبال به خطر انداختن امنیت منطقه 
خاورمیانه و خلیج فارس هستند، تصریح کرد: سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران حمایت از 
چندجانبه گرایی و مقابله با هژمونی آمریکاس��ت و در این زمینه آماده همکاری با کش��ور چین در 

ابعاد منطقه ای و بین المللی هستیم. 
جهانگی��ری به نقش پراهمیت جمهوری اس��المی ایران در مبارزه ب��ا افراطی گری و گروه های 
تروریس��تی منطق��ه و ب��ه خصوص داعش اش��اره کرد و افزود: ای��ران نقش مهم��ی در مبارزه با 
افراطی گری و تروریسم و حمایت از دولت های قانونی عراق و سوریه ایفا کرد و آمادگی داریم در 

مبارزه با تروریسم و بازسازی عراق و سوریه با کشور چین همکاری کنیم.
معاون اول رئیس جمهور افزود: آمریکا در تالش اس��ت گروه تروریس��تی داعش را از سوریه به 

افغانستان منتقل کند که برنامه ای خطرناک است و باید در مقابل آن ایستاد.
جهانگی��ری ب��ا تأکید بر اینکه جمهوری اس��المی ایران از چین واح��د حمایت می کند، گفت: 
جمعه گذشته نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در ژنو نامه حمایت خود را از چین واحد ارسال 

و مواضع کشورمان در حمایت از ریاست چین بر فائو را اعالم کرد.
معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به سوال وزیر بین الملل حزب کمونیست چین مبنی بر اینکه 
اقتصاد مقاومتی چگونه توانسته با وجود فشارها و تحریم های آمریکا ثبات اقتصادی و اجتماعی در 
ایران برقرار کند، گفت: جمهوری اس��المی ایران از نخستین روزهای پس از انقالب اسالمی و در 
مقاطع مختلف تحت فش��ار و تحریم های آمریکا قرار داشته است که این تحریم ها گاهی یکجانبه 

و گاهی با همراهی کشورهای اروپایی با آمریکا بوده است. 
جهانگیری افزود: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تکیه بر ظرفیت های داخلی کشور، توسعه 
روابط با کشورهای همسایه و دوست نظیر چین، کاهش اتکای به درآمدهای نفتی، توسعه اقتصاد 
دانش بنیان و مردمی کردن اقتصاد را دنبال کرده اس��ت و این موضوعات در دس��تور کار نهادها و 
دستگاه های اجرایی کشور قرار دارد که امیدواریم با اتکا به این سیاست ها بتوانیم شرایط اقتصادی 

کشور را روز به روز بهبود بخشیم.
وزیر امور بین الملل حزب کمونیس��ت چین در ای��ن دیدار با بیان اینکه این وزارتخانه به دنبال 
توسعه روابط با احزاب و نهادهای سیاسی کشورهای مختلف است تا بتواند به توسعه روابط چین 
با دیگر کش��ورها کمک کند، گفت: ایران و چین دو کش��ور دارای تمدن دیرینه هس��تند و طرف 

چینی همواره اهمیت فراوانی برای توسعه مناسبات با جمهوری اسالمی ایران قائل بوده است.
سونگ تائو با تأکید بر اینکه دیدگاه چین نسبت به روابط با جمهوری اسالمی ایران، راهبردی 
و درازمدت است، تصریح کرد: با وجود تحوالت در عرصه بین المللی و منطقه ای، اراده پکن برای 

حفظ روابط دوستانه با تهران تغییر نخواهد کرد. 
وزیر امور بین الملل حزب کمونیست چین با اشاره به اینکه در شرایط فعلی آمریکا با زورگویی 
فش��ارهای فراوان��ی بر ایران و چین وارد کرده اس��ت، اف��زود: تهران و پکن باید ب��ا تبادل نظر و 
هماهنگ��ی، روش ها و رویکردهای مناس��بی را ب��رای حل و فصل مش��کالت و حفاظت از منافع 
مشترک دو کشور اتخاذ کنند. وی ضمن تمجید از سیاست های اقتصادی جمهوری اسالمی ایران 
و ب��ه خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: با وجود تحریم های آمری��کا، وضعیت اقتصادی و اجتماعی 
ای��ران از ثبات خوبی برخوردار اس��ت. س��ونگ تائو همچنی��ن با انتقاد از تحریم ه��ای یکجانبه و 
زورگویی های آمریکا تصریح کرد: اراده چین برای توسعه روابط با جمهوری اسالمی ایران و اجرای 
توافقات میان دو کش��ور تغییر نخواهد کرد و دو کش��ور می توانند تجربیات خود را برای مقابله با 

فشارهای آمریکا در اختیار یکدیگر قرار دهند. 
وزیر امور بین الملل حزب کمونیس��ت چین با اش��اره به پروژه های همکاری میان دو کشور در 
ح��وزه نف��ت و انرژی گفت: برخی از این پروژه ها با موانع و چالش هایی روبه رو ش��ده که امیدوارم 
از طریق مذاکره بتوانیم روش های مناس��بی برای حل و فصل این مشکالت و سرعت بخشیدن به 

روند اجرای این پروژه ها پیدا کنیم.
س��ونگ تائو با اشاره به تنش های ایجادش��ده در اجرای برجام مسئولیت این تنش ها را متوجه 
آمریکا دانست و گفت: چین دغدغه های جمهوری اسالمی ایران درخصوص برجام را درک می کند 

و از همه طرف های برجام می خواهد که به طور کامل توافق هسته ای را اجرا کنند.
وی اف��زود: پکن از همه طرف ه��ای برجام می خواهد که اختالف نظره��ا را از طریق مذاکره و 
راهکارهای سیاس��ی حل و فصل کنند و معتقد اس��ت اگر همه طرف ها به برجام پایبند باشند با 

همکاری یکدیگر قادر خواهیم بود در مقابل یکجانبه گرایی آمریکا ایستادگی کنیم. 
وزیر امور بین الملل حزب کمونیست چین همچنین با اشاره به گسترش تروریسم در منطقه و 
نقش ایران در مقابله با گروه های تروریستی گفت:  صلح و ثبات در منطقه نه تنها به نفع ملت های 

منطقه است بلکه برای مردم همه کشورها مفید و ارزشمند است. 
س��ونگ تائ��و تاریخ و فرهنگ ای��ران را دیرینه و درخش��ان توصیف کرد و با تأکید بر توس��عه 
گردش��گری میان ایران و چین گفت: دولت چین از س��فر گردشگران و اتباع خود برای بازدید از 
ایران حمایت می کند و توس��عه گردش��گری میان دو کش��ور را زمینه ای برای گسترش مناسبات 

فیمابین می داند.

جهانگیری در دیدار با وزیر امور بین الملل حزب کمونیست چین:

کاهش تعهدات ایران گامی برای حفظ برجام است
شهرهای استارت آپی بعدی، اقتصاد دنیا را تغییر می دهند

انقالب استارت آپی
در طول سال ها و دهه های گذشته همواره حرف ها و صحبت های زیادی درباره اکوسیستم استارت آپی و تمرکز 
آن در شهرها و مناطق مختلف مطرح بوده است. در این میان، سوال همیشگی این بوده است که دره سیلیکون 

بعدی کجا خواهد بود؟ 
در همین زمینه، مجمع جهانی اقتصاد گزارشی درباره شهرهای استارت آپی بعدی منتشر کرده است.

طب��ق گزارش مجم��ع جهانی اقتصاد، اگرچه به نظر می رس��د چند مکان قابلیت تبدیل ش��دن به ش��هرهای 
استارت آپی آینده را در دنیا دارند، اما بی تعارف ما فکر می کنیم این دیدگاه جواب نمی دهد، چراکه  استارت آپ ها 
برای جلوگیری از پیر ش��دن نیاز به قهرمان جدید دارند. در واقع، »دره س��یلیکون بعدی« وجود نخواهد داشت. 
در ع��وض، تحقیق��ات جدید به 30 هاب بعدی اش��اره دارد که اقتصاد جهان را تغیی��ر خواهند داد. در حالی که 
هیچ کدام از آنها به اندازه دره س��یلیکون نخواهند بود، اما هر کدام تس��لط خاص منطقه ای خواهند داشت. با این 

حال، واضح نیست که کدام اکوسیستم ها عامل تغییر جهانی خواهند بود، اما ما به سرنخ های بزرگی رسیده ایم.
اولی��ن کاری که بای��د برای تعیین هاب بعدی اس��تارت آپی در نظ��ر بگیریم، رتبه بندی این اکوسیس��تم های 
اس��تارت آپی اس��ت. ما هر سال 1۵0 اکوسیستم پیشرو در جهان را بررسی می کنیم که شامل اطالعات مربوط به 

بیش از یک میلیون شرکت در سراسر دنیا می شود.
جدیدترین لیس��ت نش��ان می دهد که دره س��یلیکون همچنان در صدر قرار دارد، اما نیوی��ورک، لندن، پکن، 
بوس��تون، تل آویو، لس آنجلس، ش��انگهای، پاریس و برلین هر کدام در حال تبدیل ش��دن به هاب اس��تارت آپی 

هستند.
این 10 مرکز در سراس��ر جهان، به خاطر داش��تن اس��تارت آپ های فراوان و کسب و کارهای کوچک در جهان 
شهره هستند. مثال نیویورک، دو مکان برای اکوسیستم های استارت آپی دارد چرا که بیش از 9 هزار استارت آپ، 
ت��ک ش��اخ های متع��دد و روابط جهانی ب��اال دارد. همچنین، پکن به طور پیوس��ته در حال حرک��ت برای ایجاد 
اکوسیس��تم اس��تارت آپی است. این شهر خانه بیش از هزار شرکت مبتنی بر هوش مصنوعی است. این شهر یکی 

از چهار شهری است که با رشد سریع در سطح جهانی مواجه است.
در این گزارش 12 اکوسیس��تم اس��تارت آپی به ترتیب الفبا آورده شده اس��ت: هلسینکی فنالند، هنگژو چین، 
جاکارتا اندونزی، الگوس نیجریه، ملبورن اس��ترالیا، مونترال کانادا، مسکو روسیه، مومبای هند، سائوپائولو برزیل، 

سئول کره جنوبی، شنزن چین و توکیوی ژاپن.
در میان این لیس��ت، ما می توانیم به راحتی به این موضوع اشاره کنیم که الگوس، قهرمان استارت آپی منطقه 
آفریقا خواهد بود. این ش��هر، یکی از بزرگترین ش��هرهای آفریقا و یکی از س��ریع ترین رش��دها را داش��ته است. 
الگ��وس بزرگترین مرکز تکنولوژی در آفریقا اس��ت و غول های تکنول��وژی جهان از جمله گوگل و فیس بوک در 

آن سرمایه گذاری کرده اند.
هر کدام از ش��هرها که بررس��ی می ش��وند، مشخص است هر کدام در بخش��ی فعال خواهند بود. به طور مثال، 
مونترال یکی از مراکز اس��تارت آپ های مبتنی بر هوش مصنوعی اس��ت. از سال 2016، بیش از یک میلیارد دالر 
در ش��رکت های هوش مصنوعی آن س��رمایه گذاری شده است. همچنین این شهر روی محققان دانشگاهی هوش 
مصنوعی تمرکز کرده اس��ت. مونترال همچنین میزب��ان کنفرانس NeurIPS، بزرگترین رویداد هوش مصنوعی 

جهان است.
جامعه جهانی استارت آپی،  در حال حاضر موتور اصلی ایجاد شغل و رشد اقتصادی جهان است که دیگر تنها در 
دره س��یلیکون متمرکز نیست. هاب های بعدی که پیش بینی شده اند، اقتصاد جهان را تغییر می دهند. این تغییر 

به خصوص در زمینه تولید پیشرفته، فناوری کشاورزی، هوش مصنوعی و بالک چین رخ خواهد داد.

مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی



فرصت امروز: از ماه های ابتدایی س��ال گذشته بود که دولت همزمان 
ب��ا بحران ارزی تصمیم گرفت تا به کاالهای اساس��ی ارز 4200 تومانی 
اختصاص دهد، اما با گذش��ت بیشتر از یک س��ال از این ماجرا، به نظر 
می رس��د که معایب این طرح بیش��تر از مزایای آن است و تخصیص ارز 
4200 تومانی به فس��اد و ران��ت ارزی دامن زده اس��ت. همین دو روز 
گذش��ته  بود که رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهوری نامه نوشت 
و در آن، اس��امی متخلف��ان ارزی را اعالم کرد. حس��ن روحانی هم در 
پی نوش��ت این نامه به چهار وزیر جهاد کش��اورزی، صمت، بهداش��ت و 
کار دس��تور داد تا به صراحت پاس��خ دهند چرا چنین تخلف ارزی رخ 

داده است؟
در همین حال و در تازه تری��ن موضع گیری درباره ارز ترجیحی، اتاق 
بازرگان��ی ایران در بیانیه ای رس��می از دولت خواس��ت تا تخصیص ارز 
4200 تومانی را متوقف کند و به سوی اجرای سیاست ارز تک نرخی در 
بلندمدت از طریق کاهش شکاف نرخ بازار نیما و بازار آزاد حرکت کند.

این بیانیه با اشاره به جایگاه اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش 
خصوصی و مش��اور قوای س��ه گانه، بر ضرورت تعامل مؤثر دولت و بخش 
خصوص��ی و بهره گیری از ظرفیت های فک��ری و فنی فعاالن اقتصادی در 
کلیه مراحل تصمیم گیری و سیاست گذاری با هدف فائق آمدن بر مشکالت 

و زمینه سازی برای رونق تولید تاکید کرده است.
بیانیه اتاق بازرگانی ایران، افزایش تورم، گسترش رانت و فساد در جامعه 
و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست گذاری دولت و همچنین تضعیف 
تولید داخلی را نش��انه های ناکارآمدی سیاست های ارزی دولت دانسته و 

خواستار اصالح این سیاست ها از سوی دولت دوازدهم شده است.
در متن بیانیه اتاق بازرگانی ایران که چندی پیش در نخستین نشست 
دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران در مشهد به تصویب اعضا رسیده بود، 
هشت پیشنهاد با هدف اصالح سیاست های ارزی به دولت ارائه شده است. 

در ابتدای این بیانیه ، به مضرات دالر 4200 تومانی برای اقتصاد ایران اشاره 
شده و آمده اس��ت: »اقتصاد کشور از سال گذشته به واسطه نقض برجام، 
تحمیل دور جدید تحریم ها و محدودیت های ایجادشده در عرصه تعامالت 
خارجی، با ش��رایط جدیدی مواجه ش��د که همین امر محیط کسب وکار 
فعالین اقتصادی را دش��وارتر و پیچیده تر از گذش��ته کرده است. نوسانات 
شدید نرخ ارز و سیر صعودی افزایش قیمت ها، از سال 97 موجبات تحلیل 
توان تولید داخل و تضعیف قدرت خرید خانوار را فراهم کرده است. در این 
شرایط، اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای محترم 
س��ه گانه، اعتقاد دارد فائق آمدن بر انبوه مش��کالت موجود و زمینه سازی 
برای رونق تولید؛ آنچنانکه مورد نظر رهبر فرزانه انقالب قرار دارد، در گرو 
تعام��ل مؤثر دولت و بخش خصوص��ی و بهره گیری از ظرفیت های فکری 
و فن��ی فعالین اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم گیری و سیاس��ت گذاری 

است.«
در همین راستا، اتاق بازرگانی ایران با توجه به محدودیت در منابع ارزی 
کشور و ضرورت مدیریت صحیح این منابع در شرایط پیش  رو، چند نکته 

را گوشزد کرده است:
* تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در س��ال گذشته، در تحقق 
هدف حفظ قدرت خری��د خانوارها در برابر تورم های فزاینده، موفق عمل 
نکرده است. شاهد این امر، تفاوت نه چندان محسوس تورم کاالهای اساسی 

و غیراساسی در سال 97 است.
* تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ های نیمایی و آزاد، به گسترش 
رانت و فس��اد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاس��ت گذاری 
دولت محترم، منجر ش��ده است. افزایش محسوس واردات برخی کاالهای 
اساس��ی در سال 97 نسبت به سنوات گذش��ته و تفاوت در قیمت توزیع 
دولتی و آزاد اقالم مصرفی اساس��ی، انعکاس��ی از فساد شکل گرفته در اثر 

سیاست گذاری نامطلوب ارزی است.

* اجرای سیاس��ت تخصی��ص ارز یارانه ای، در م��واردی تضعیف تولید 
داخلی را نیز در پی داش��ته اس��ت. ش��رایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان 
کاالهای مش��ابه اقالم اساسی وارداتی از دالیل این امر است. نظر به موارد 
فوق الذک��ر، ناکارآمدی سیاس��ت تخصیص ارز یاران��ه ای در برآورد اهداف 
مورد نظر دولت محترم، محرز است. لذا اتاق ایران به عنوان نماینده بخش 
خصوصی، اجرای موارد ذیل را به عنوان سیاس��ت جایگزین تخصیص ارز 

ترجیحی، توصیه می نماید:
* توقف تخصیص ارز 4200 تومانی.

* حرکت به س��وی اجرای سیاس��ت تک نرخ��ی در بلندمدت از طریق 
کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد در کنار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه 

از معامالت ارزی بابت مابه التفاوت نرخ ارز.
* تخصیص منابع ایجادش��ده از محل ح��ذف ارز ترجیحی به پرداخت 
یارانه نقدی به اقشار آسیب پذیر و کمک به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه 

مشخص.
* تمرکز بر شناسایی دقیق جامعه هدف خانوار در راستای پرهیز از تکرار 

تجربیات غلط گذشته در زمینه پرداخت یارانه همگانی.
* پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، بازپرداخت 
بدهی های دولت به بخش خصوص��ی، بانک ها و تأمین اجتماعی از محل 

سایر منابع آزادشده ناشی از حذف ارز یارانه ای.
* تعیی��ن دقیق نیازه��ای وارداتی و هماهنگی دس��تگاه های درگیر با 
فرآیند تخصیص ارز و واردات در راستای مدیریت صحیح ثبت سفارشات و 

جلوگیری از پیدایش زمینه های رانت جویی.
* حداقل س��ازی حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین آالت موردنیاز بخش 

تولید کشور.
* افزایش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی بانک مرکزی به 
منظور زمینه سازی برای بازگرداندن کلیه ارزهای صادراتی به داخل کشور.

اتاق بازرگانی ایران: تخصیص ارز 4200 تومانی را متوقف کنید

8 پیشنهاد بخش خصوصی علیه رانت ارزی

اظهارات وزیر بهداش��ت مبنی بر سرنوش��ت نامعلوم 1.3 میلیارد دالر ارز دولتی 
تخصیص یافته به واردات لوازم و تجهیزات پزش��کی، با واکنش مدیران سازمان غذا 

و دارو همراه شده است.
به گزارش مهر، بیس��ت و چهارم تیرماه امس��ال وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی با حضور در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه در 
این وزارتخانه دو کانون فساد وجود دارد، گفت: یک میلیارد و 300 میلیون دالر ارز 
به واردات تجهیزات و لوازم پزشکی اختصاص یافته و هنوز دقیقاً معلوم نیست چه 

کسی برده، چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است.
این در حالی اس��ت که تنها چند روز پ��س از ادعای وزیر مبنی بر مفقودی این 
حجم از ارز دولتی، س��ازمان غذا و دارو لیست شرکت های دریافت کننده ارز دولتی 
برای واردات لوازم و تجهیزات پزش��کی را منتش��ر کرد؛ طبق این لیس��ت، بیش از 
100 ش��رکت حدود 1.3میلی��ارد دالر ارز دولتی برای واردات تجهیزات پزش��کی 
دریاف��ت کرده اند. همچنین مدیرکل فعلی و س��ابق اداره کل تجهیزات و ملزومات 
پزشکی سازمان غذا و دارو نیز به ادعاهای مطرح شده از سوی وزیر بهداشت واکنش 
نش��ان دادند و تلویحاً مساله عدم شفافیت تخصیص 1.3 میلیارد دالر ارز دولتی به 

شرکت های واردکننده در این سازمان را تکذیب کردند.
رد ادعای وزیر بهداشت توسط مدیران سازمان غذا و دارو

بیست و ششم تیرماه سیدحسین صفوی، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی 
س��ازمان غذا و دارو درخصوص جزییات تخصیص 1.3 میلی��ارد دالر ارز دولتی به 
ش��رکت های واردکننده تجهیزات و ملزومات پزش��کی گفت: تا پایان سال گذشته 
حدود 1.1 میلیون دالر از این مقدار از گمرک ترخیص ش��ده و پیگیری ها در سال 
9۸ حاکی از آن اس��ت که بقیه موارد یا ترخیص ش��ده یا در حال پیگیری جهت 

حمل، ورود و ترخیص است.
وی افزود: بخش زیادی از این تجهیزات و ملزومات پزش��کی به نوعی در ش��بکه 
توزیع قرار دارد که باید با نظارت دقیق به نحوی مدیریت کنیم که به نرخ مصوب به 
دست مصرف کنندگان واقعی برسد و از بروز هرگونه تخلف احتمالی ممانعت شود.

همچنین رضا مسائلی، مدیرکل سابق تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا 
و دارو نیز در این رابطه اظهار داشت: در شرایط تحریم نه تنها سوءمدیریتی در این 
حوزه صورت نگرفته و منابع ارزی به هدر نرفته اس��ت، بلکه اقدامات هوشمندانه و 
تالش های صادقانه و شبانه روزی مدیران و دست اندرکاران نظام سالمت خصوصاً در 
حوزه تجهیزات پزشکی سبب کاهش و به حداقل رسیدن اثرات و تبعات تحریم های 

ظالمانه آمریکا در این حوزه نیز شده است.
وی با اش��اره به انتش��ار فهرس��ت دریافت کنندگان ارز دولتی در ح��وزه دارو و 

تجهیزات پزش��کی تاکید کرد: این لیست به تفکیک هر ثبت سفارش پس از تأیید 
وزارت بهداش��ت، سازمان توسعه تجارت، بانک  مرکزی، بانک عامل و نهایتاً گمرک 

توسط بانک مرکزی منتشر شده که برای عموم نیز قابل دسترسی است.
وزیر بهداشت یا مدیران سازمان غذا و دارو، کدام درست می گویند؟

اظهارات متناقض مس��ئوالن نظام سالمت کشور از جمله وزیر بهداشت و دو تن 
از مدیران س��ابق و فعلی س��ازمان غذا و دارو در مورد هدررفت منابع ارزی جهت 
واردات لوازم و تجهیزات پزش��کی، حکایت از ضرورت شفاف سازی وزارت بهداشت 

درخصوص ارز تخصیص یافته به شرکت های واردکننده دارد.
ب��ه نظر می رس��د با توجه ب��ه اینکه در حال حاض��ر از ظرفیت کامل 
»س��امانه ردیابی، رهگی��ری و کنترل اصالت کاالهای س��المت محور« 
ی��ا هم��ان TTAC در مرحله توزیع اقالم س��المت محور از جمله دارو 
بهره برداری نمی ش��ود، وزارت بهداش��ت برای جلوگی��ری از مخاطراتی 
همچون »احتکار«، »فاس��د شدن« و یا »تخلفات شرکت های پخش در 
ش��بکه توزیع«، بایس��تی ضمن ایجاد ثبات مدیریتی در سازمان غذا و 
دارو، تکمیل سامانه TTAC را هرچه سریع تر در دستور کار قرار دهد.

خبرگزاری مهر اخیرا در گزارشی با عنوان »چرا طرح شناسه کاال در گروه کاالیی 
محصوالت س��المت محور عقبگرد کرد؟« به تاخیر در بهره برداری از این س��امانه 
پرداخت. این گزارش از تغییرات متعدد در سطوح مختلف مدیریتی در سازمان غذا 
و دارو حکایت داش��ت به طوری که ظرف مدت ش��ش سال 29 تغییر مدیریتی در 

این سازمان صورت گرفته است.
چرا طرح شناسه کاال برای محصوالت سالمت محور عقبگرد کرد؟

تغییرات مکرر مدیریتی از سال 92 تاکنون موجب شده تا فرآیند تکمیل »سامانه 
TTAC« ب��ا کندی مواجه ش��ود؛ موضوعی که می تواند افزای��ش قاچاق کاالهای 

سالمت محور را به دنبال داشته باشد.
اخیراً نیز حمیدرضا دهقانی نیا، س��خنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز گفته است که »علی رغم اینکه زیرساخت ها جهت دریافت شناسه 
کاال ب��رای محصوالت س��المت محور، پیش از س��ایر گروه های کاالیی 
همچون گروه کاالیی پوشاک و تلفن همراه فراهم بود، اما در حال حاضر 
سرعت پیش��رفت آن بسیار کند بوده به طوری که این گروه کاالیی در 

قیاس با دو گروه فوق در حال عقبگرد است.«
این عقبگرد درخصوص دریافت شناسه کاالی محصوالت سالمت محور 
در حال��ی رخ می دهد که »س��امانه ردیابی، رهگی��ری و کنترل اصالت 
کاالهای س��المت محور یا TTAC« به موج��ب قانون مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز از س��ال 94 راه اندازی ش��ده است. یکی از اهداف استقرار این 
س��امانه این اس��ت که مصرف کنندگان نهایی هن��گام خرید محصوالت 
سالمت محور وارداتی از طریق شناسه رهگیری درج شده روی محصول، 
بتوانند اصالت محصول را اس��تعالم کرده و از سالمت آن اطمینان پیدا 
کنند؛ البته در حال حاضر این طرح برای داروهای باالی ۵0 هزار تومان 
و داروهای خاص کمتر از این مبلغ مانند انسولین نیز اجرایی شده است.

تکمیل سامانه معطل تغییرات مدیریتی سازمان غذا و دارو
علی رغم حساس��یت این پروژه ملی، تغییرات مکرر مدیریتی سازمان 
غذا و دارو موجب ش��ده تا فعالیت های این سامانه با کندی مواجه شود. 
به عبارت دیگر، از س��ال 92 که به واسطه قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز آغاز به کار این سامانه الزم االجرا شده است، عالوه بر اینکه سازمان 
غذا و دارو طی ش��ش س��ال متوالی چهار دوره متفاوت مدیریتی را به 
خود دیده، 2۵ تغییر دیگر نیز در س��طوحی از این سازمان رخ داده که 

به طور مستقیم و غیرمستقیم به سامانه TTAC مربوط بوده است.
به نظر می رس��د این تغییرات مکرر مدیریتی در سازمان غذا و دارو موجب شده 
تا س��امانه TTAC به اهداف مدنظر که در قان��ون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مقرر 
شده است نرسد، چراکه مدیران مختلف این سازمان یا با تکمیل این سامانه مخالف 
بوده اند و یا اگر هم نظر مس��اعدی نس��بت به آن داش��ته اند، عمر مدیریتی شان به 

تکمیل این سامانه کفاف نداده است.
در حال حاضر نیز زنجیره تأمین دارو از مرحله واردات به داخل کش��ور تا مرحله 
انبارش در سامانه TTAC قابل رصد و ردیابی است، اما رصد این زنجیره در مرحله 
پخش قطع شده و توسط سامانه قابل ردیابی نیست؛ در واقع به دلیل عدم شفافیت 
در مرحله پخش، احتمال وقوع مسائلی از قبیل »احتکار«، »فاسد شدن« و یا »تبانی 

در پخش دارو« توسط شرکت های پخش افزایش پیدا می کند.
براس��اس آمار س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز در س��ال 9۵، آم��ار قاچاق در 
بخش های »محصوالت آرایشی و بهداشتی 1۵49 میلیون  دالر«، »غذا شامل چای 
و برن��ج ۸7۸ میلیون  دالر«، »تجهیزات و ملزوم��ات 3۵2 میلیون  دالر« و »دارو و 

مکمل 2۵3 میلیون  دالر« بوده است.
از آنجا که قاچاق محصوالت سالمت محور می تواند تبعات سنگینی برای جامعه 
داش��ته باش��د ، باید امیدوار بود در دوره مدیریتی جدید این س��ازمان که س��مت 
سرپرس��ت به ریاست تغییر پیدا کرده، س��امانه TTAC تکمیل شده و به نتیجه 
برسد؛ البته مدیران باید پاسخگوی این موضوع باشند که چرا تا به امروز تکمیل این 

پروژه ملی معطل تغییرات مدیریتی سازمان غذا و دارو شده است.

جای خالی سامانه TTAC برای ردیابی کاالهای سالمت محور

تناقض گویی درباره سرنوشت 1.3 میلیارد دالر ارز دولتی

نگاه

»جمعیت هم اندیشان دادخواه« اعالم موجودیت کرد
مصائب یارانه فسادزا

خانه اندیش��مندان علوم انس��انی در ابتدای این هفته، میزبان 
کس��انی ب��ود که از اع��الم موجودی��ت »جمعیت هم اندیش��ان 
دادخواه« خبر دادند؛ جمعیتی که با نام »جهد« و با هدف مبارزه 
با اش��کال مختلف فس��اد در کشور معرفی ش��د؛ گفته می شود 
س��ازمان مردم نهاد »شفافیت و مقابله با فساد« که باالخره پس 
از یک س��ال و نیم تالش توانس��ته مجوز فعالیت بگیرد و اعالم 
موجودیت کند، یک دیده بان ضد فساد از جناح اصالحات است 
که می تواند تکمیل کننده تشکل مردم نهاد »دیده بان شفافیت و 

عدالت« باشد که توسط اصولگرایان راه اندازی شده است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، مراسم با صحبت های سید 
محمود حس��ینی، مدیرعامل جهد آغاز شد؛ او با تاکید بر اینکه 
در مبارزه با فساد به همه جریان های سیاسی به یک چشم نگاه 
می کنیم، در صحبت های خود به پیشگیری و شفافیت به عنوان 
مهم تری��ن وظایف جهد پرداخت و گفت: کار ما مبارزه با فس��اد 
در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اس��المی اس��ت و فکر 
می کنیم قوانین وضع ش��ده ظرفیت الزم را برای مؤسساتی که با 
فساد مبارزه می کنند داراست. خط مشی ما همکاری با مؤسساتی 
اس��ت که با فس��اد مبارزه می کنند. اعضای جهد خود را متعهد 
می دانند به هیچ اقدام فس��ادآمیزی حتی در کم ارزش ترین آن 
دس��ت نزنند و در مبارزه با فساد به همه جریان های سیاسی به 

یک چشم نگاه کنند.
حس��ینی معتقد اس��ت که باید س��یر مجوزدهی برای چنین 
نهادهایی تسهیل ش��ود تا انگیزه تأسیس تشکل های مردم نهاد 
کاه��ش نیابد. البته به گفت��ه مدیرعامل جهد، این نهاد در طول 
پروس��ه اخذ مجوز، فعالیت های خود را  متوقف نکرد و به زودی 
گزارش های��ی از پیگی��ری این نهاد در مبارزه با فس��اد منتش��ر 

خواهد شد.
نقش نهادهای مدنی در مبارزه با فساد

در میان س��خنرانان مراس��م، بهاره آروین هم حضور داش��ت. 
آروین را با ایده »اتاق شیش��ه ای در شورای شهر« می شناسند. 
قرار بود او درباره نقش نهادهای مدنی در مبارزه با فس��اد سخن 
بگوید و برای همین س��خنان خود را با طرح این پرس��ش آغاز 
کرد: برای تحقق مبارزه با فساد عزم سیاست گذار اولویت دارد یا 
تشکیل سازمان های مردم نهاد؟ و سپس در پاسخ به این پرسش 
خود گفت: حتی زمانی که نهاد سیاس��ت گذار ش��کل می گیرد، 
پایدارسازی این تغییرات جز با مطالبه گری تشکل های مردم نهاد 
ایجاد نخواهد ش��د و با تغییر فرد سیاس��ت گذار تغییرات پایدار 
نمی ماند. ش��فافیت و مبارزه با فساد غیر از مردم ذی نفعی ندارد 

که آنها هم سازمان یافته نیستند. 
آروین معتقد اس��ت که تشکیل تش��کل های مردم نهاد مهم تر 
اس��ت؛ چراکه مطالبه گری بهتر از نهادهای قدرت عمل می کند. 
از نظ��ر آروی��ن، حتی زمانی ک��ه عزم و اراده سیاس��ت گذار در 
مبارزه با فساد ش��کل می گیرد، پایدارسازی این تغییرات بدون 
مطالبه گری تش��کل مردم نهاد ممکن نخواهد ب��ود. به گفته او، 
تاکن��ون نیز تغیی��رات خوبی در ش��فافیت در نهادهای مختلف 
در دوره های گوناگون انجام  ش��ده است، اما این تغییرات پایدار 
نمانده ان��د. آروی��ن دلیل این ع��دم پایداری را نب��ود ذی نفعان 
سازمان یافته می داند؛ در حقیقت ذی نفع اصلی شفافیت نهادها، 
مردم هس��تند اما مردم هنگامی که به شکل سازمان یافته حضور 
نداشته باشند، نمی توانند اثرگذاری کافی داشته باشند. ازاین رو، 
آروین تش��کل های مردم نهاد قوی را الزمه مبارزه پایدار با فساد 

دانست.
سپس نوبت که به محمدرضا نجفی نماینده تهران در مجلس، 
عضو هیات مدیره جهد رس��ید از تغییر جهت فس��اد از اس��تثنا 
به عرف صحبت ک��رد. او از پرداخت یارانه به عنوان یکی از ابزار 
پدیدآورنده فساد نام برد: فقدان رقابت اقتصادی هم یکی دیگر از 
دالیل فساد است چون فضا را برای دست اندازی معدود بنگاه ها 
فراهم می کند. ساختار و فرآیندهای نامناسب در مجلس و دولت 
هم یکی دیگر از علل عوامل فس��اد اس��ت. ساختار، انتصاب ها و 

فرآیندها هم سبب می شود فساد گسترده ای داشته باشیم.
اولویت مبارزه با فساد باشد، نه مفسد

کاظ��م پالی��زدار نی��ز در این مراس��م از تداوم پدیده فس��اد 
اقتص��ادی در کش��ور گفت. او معتقد اس��ت که طی 1۵ س��ال 
گذش��ته تمامی اقدامات در بحث مبارزه با فس��اد در برخورد با 
مفس��دین متمرکز بوده؛ درحالی که برخورد با مفس��د گام آخر 
مبارزه است. پالیزدار نتیجه این نوع نگاه را تشکیل پرونده هایی 
همچون ش��هرام جزایری دانست که پس از آن رقم ها رفته رفته 
بزرگ تر، مفسدان گس��تاخ تر و روش ها هم پیچیده تر شدند. او 
گفت: نگاه سیاسی به برخورد با مفسدان هم از آفت های مبارزه 
با فساد است. در برخورد با فساد که تبدیل به برخورد با مفسد 
ش��د، نگاه سیاسی هم آتش بیار معرکه شده است و بنابراین در 
این ش��رایط نمی توان با فساد مبارزه کرد. او نیز مانند نجفی به 
فس��ادزا بودن پرداخت سوبسید اشاره کرد و گفت: کشوری که 
بیش��تر با یارانه و سوبس��ید روزگار می گذراند، این یارانه خود 
زمینه س��از بروز فساد اس��ت. در این بس��تر، کنترل و شفافیت 
وج��ود ندارد. پس از اینکه فردی همه فس��ادهای خود را انجام 
داده، تازه توانس��ته ایم او را دستگیر کنیم. حتی در مرحله آخر 
که می خواهیم با مفسد برخورد کنیم نمی توانیم سزای مطلوب 

اعمال مجرم را بدهیم.
ب��ه گفته پالی��زدار یک��ی از اهدافی که برای دبیرخانه س��تاد 
هماهنگی مبارزه با مفاس��د اقتصادی ترسیم شد، موضوع رواج 
تش��کل ها و س��من های مردم نهاد و س��وق دادن بحث مبارزه با 
فس��اد از برخوردهای حکومتی به بخش مردم نهاد بوده اس��ت. 
طی 1۵ س��ال گذش��ته تمامی اقدامات در بحث مبارزه با فساد 
متمرکز بر برخورد با مفس��د بود نه فساد و هیچ گاه با ریشه های 
فساد برخورد نشده است. پالیزدار، نتیجه این نگاه را پرونده های 
بنی��اد؛ ش��هرام جزای��ری و پرونده های دیگر دانس��ت که ادامه 
یافت و رقم ها رفته رفته بزرگ تر، مفس��دان گستاخ تر  و روش ها 

پیچیده تر شدند. 
او در پایان گفت که کش��وری که بیش��تر با یارانه و سوبسید 
روزگار می گذراند، این یارانه خود زمینه س��از بروز فساد است و 

در این بستر، کنترل و شفافیت وجود ندارد.
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چندی پیش، دولتمردان به منظور تنظیم بازار اقالم اساسی خبر از احیای مجدد 
وزارت بازرگانی دادند که این امر با واکنش ش��دید کش��اورزان، نمایندگان مجلس، 
مس��ئوالن وزارت جهاد کشاورزی و تشکل ها روبه رو شد؛ چراکه تجربه سنوات قبل 
نش��ان می دهد که تنها گزینه تنظیم بازار وزارت صمت، واردات است که به سبب 

از بین رفتن انگیزه کشاورزان به ادامه تولید، باید فاتحه بخش کشاورزی را خواند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قبل از تصویب قانون تمرکز، تصمیمات برای 
تولید محصوالت کش��اورزی با وزارت جهاد و مدیریت بازرگانی با وزارت صمت بود 
که به س��بب دوگانگی وظایف با پیگیری های نمایندگان مجلس، هفت سال پیش 

قانون انتزاع به تصویب رسید.
با وجود تصویب قانون تمرکز در سال 91 قرار بود تمام اختیارات واردات، صادرات 
و تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی به وزارت جهاد محول ش��ود که متاس��فانه به 
سبب نفوذ برخی افراد در بدنه دولت و البیگری ها تمامی امکانات و زیرساخت های 
الزم در اختی��ار ای��ن وزارتخانه قرار نگرفت و همین موضوع موجب ش��د تا وزارت 
جهاد کش��اورزی با دس��ت خالی قانون را اجرا کند؛ این در حالی است که انتقادات 
زیادی به تنظیم بازار این وزارتخانه وارد ش��ده، چراکه رانت خوارانی که دس��تی در 
بخش پرس��ود کش��اورزی داش��تند، از هر ابزاری برای بازپس گیری قانون انتزاع از 
وزارت جهاد به وزارت صمت استفاده می کردند. هرچند بخشی از مشکالت بازرگانی 
محصوالت کش��اورزی به ضعف مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی برمی گردد، اما 
نباید سنگ اندازی های برخی از صاحبان رانت و قدرت و بی توجهی وزارت صمت به 

خواسته های وزارت جهاد کشاورزی را نادیده گرفت.
اثرات بازپس گیری قانون تمرکز از وزارت کشاورزی به صمت

در همین زمینه، محمد ش��فیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع 
طبیع��ی در واکنش به احیای مجدد وزارت بازرگان��ی گفت: زمانی که طرح انتزاع 
در مجلس مصوب ش��د، قرار بود اختیارات مربوط به صادرات و واردات محصوالت 
کش��اورزی به وزارت جهاد واگذار شود، بدین منظور دولت ظرف مدت شش ماه از 
تصویب ای��ن قانون، باید آیین نامه ها و دس��تورالعمل های الزم را به وزارت جهاد و 
وزارت صمت تدوین و ابالغ می کرد که متاس��فانه با گذش��ت هفت سال از اجرای 

قانون، این امر صورت نگرفته است.
او با اش��اره به اینکه س��ود عده ای خاص در احیای مجدد وزارت بازرگانی است، 
ادامه داد: در ش��رایطی که تنظیم بازار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود، تولید 
صرفه اقتصادی زیادی نداش��ت، وای به امروز که این مس��ئولیت به وزارت صمت 

واگذار شده است.
به گفته رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، برخی افراد بانفوذ در بدنه 
دولت، بار ها س��عی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشتند چراکه آنها به دنبال منافعی 

هستند که از قبل احیای وزارت بازرگانی ایجاد می شود.
وی با اش��اره به اینکه مس��ئوالن وزارت بازرگانی توجهی به تولید داخل ندارند، 
گفت: براساس تجربه سنوات قبل، در زمانی که وزارت بازرگانی داشتیم، مشکالت 
برای تولیدکننده و مصرف کننده بیش از زمان اجرایی ش��دن قانون تمرکز بود چرا 
که مسئوالن وزارت بازرگانی تنها به دنبال منافع حاصل از واردات هستند و نگاهی 

به تولیدکننده داخل ندارند.
به گفته ملک زاده، اگرچه مسئوالن دولتی به بهانه حمایت از مصرفکننده، وزارت 
بازرگانی را تش��کیل دادند، اما در گذش��ته دیده ایم که مصرف کنندگان باید بهای 
زیادی را برای خرید محصوالت پرداخت کنند، در حالی که با اجرای قانون تمرکز 

در س��ال 91، وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از کشاورزان تولیدات داخل 
را در مرحل��ه اول به ب��ازار عرضه می کرد و چنانچه محصوالت داخل جوابگوی نیاز 

کشاورزان نبود، مجوز واردات می داد.
رئیس نظام صنفی کش��اورزی با اشاره به اینکه با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی 
دیگر اعتقادی به تحقق شعار سال و سیاست اقتصاد مقاومتی نیست، گفت: وزارت 
بازرگانی، وزارت واردات اس��ت، در حالی که اگر مس��ئوالن دولتی بخواهند تنظیم 
بازار داش��ته باش��ند و به عبارت دیگر تولیدکننده و مصرف کننده به حق خودشان 
برس��ند، در بحث اجرای آمایش س��رزمین و الگوی کشت باید حمایت های الزم را 

داشته باشند.
او کمب��ود نظ��ارت را یکی از چالش های اساس��ی در بحث تنظیم بازار دانس��ت 
و گف��ت: زمانی که در یک خیاب��ان، چند مغازه کنار یکدیگر محص��ول واحد را با 
قیمت های متفاوت در ب��ازار عرضه می کنند، بی کفایتی این امر را به گردن وزارت 
جهاد کشاورزی می اندازند، در حالی که در سایه بی نظارتی و کمبود نظارت ها این 

امر محقق می شود.
مل��ک زاده با انتقاد از اینکه اجرای کامل قان��ون تمرکز و واگذاری تمامی امور به 
وزارت جهاد کش��اورزی راهگش��ای مش��کالت تنظیم بازار بود، افزود: وظایفی که 
براساس قانون تمرکز باید در اختیار جهاد کشاورزی قرار بگیرد، اما به وزارت صمت 
واگذار شد تا در نهایت، اختالف قیمت از مزرعه تا سفره به سبب فقدان مدیریت و 

تصمیم گیری وزارت جهاد کشاورزی چشمگیر باشد.
فاتحه تولید کشاورزی با احیای وزارت بازرگانی خوانده است

رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی نیز ب��ا انتقاد از واگذاری 
مس��ئولیت تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی به وزارت صمت گفت: در زمانی که 
مس��ئوالن دولتی تصمیم به ادغام وزارت صمت ب��ا بازرگانی گرفتند، نقطه نظرات 
خود را اعالم کردیم که هزینه این امر بر دوش مردم و دولت اس��ت، اما متاس��فانه 

تصمیم گیران توجهی به انتقادات بخش خصوصی و تشکل ها ندارند.
وی افزود: مس��ئوالن ذی ربط به جای اتخاذ تصمیمات خلق الساعه بهتر است از 
نقطه نظرات بخش خصوصی و تشکل ها استفاده کنند چراکه در گذشته با ادغام دو 
وزارتخانه هزینه های س��نگینی پرداخت شده است و هم اکنون با منفک شدن آنها 

مجدد باید این هزینه ها پرداخت شود.
نورانی صادرات محصوالت کش��اورزی و ایجاد ارزآوری برای کشور را امری مهم 
برشمرد و گفت: تصمیمات مربوط به صادرات و واردات باید زیر چتر یک وزارتخانه 
باشد تا با شناسایی مازاد و تنظیم بازار داخل به امر صادرات بپردازد، این در حالی 
اس��ت که در گذش��ته در زمان فعالیت وزارت بازرگانی هم��ه روزه کمبود هایی در 
محصوالت مختلف همچون تخم مرغ، سیب زمینی، گوشت، مواد اولیه و ... داشتیم 

که باید دید ریشه این مشکالت کجاست؟
ب��ه گفته رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی، اگر موضوع تنظیم بازار در 
اختیار یک وزارتخانه قرار گیرد، بدون تردید مش��کلی نخواهیم داشت، اما امروز با 
احی��ای وزارت بازرگانی، موضوعات مربوط به تولی��د در اختیار وزارت جهاد و امور 
تنظیم بازار به وزارت صمت واگذار شده است که با این وجود معلوم نیست وزارت 
جه��اد کش��اورزی به عنوان متولی تولید چطور می تواند در ام��ر صادرات و واردات 

دخیل باشد.
وی درباره اینکه با احیای وزارت بازرگانی باید فاتحه تولید محصوالت کشاورزی 
را خواند، گفت: این در حالی است که در شرایط فعلی تحریم که روزنه های صادرات 

بسته تر شده است، به منظور تحقق شعار سال و حمایت از تولید داخل، شناسایی 
مویرگ های حیاتی صادرات یک ضرورت به ش��مار می رود چرا که تجارت تخصص 

خود را دارد.
به گفته نورانی، با اجرای صحیح قوانین، واردات و صادرات هر کدام به درس��تی 
اعمال می شود، در حالی که اگر با احیای وزارت بازرگانی، واردات در دستور کار قرار 

گیرد، دیگر تولیدی اتفاق نمی افتد.
احیای وزارت بازرگانی، پاک کردن صورت مسئله است

عل��ی خان محم��دی، مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کش��اورزی هم با انتقاد از 
ب��از پس گیری قانون تمرکز از وزارت جهاد کش��اورزی گف��ت: واگذاری اختیارات 
وزارت جهاد به وزارت صمت، بخش کشاورزی را به سبب ثبت سفارش های نابجا و 

بی کیفیت با مشکالت متعددی روبه رو خواهد کرد.
وی افزود: هم اکنون در بسیاری از محصوالت همچون گندم، شکر، روغن و ... به 
پایداری تولید رسیده ایم که با واگذاری امور به وزارت صمت، دیگر خبری از تولید 
نیست چرا که مسئوالن وزارت بازرگانی با واردات کاال های بی کیفیت در نظر دارند 

که رضایت مصرف کننده را جلب کنند.
خ��ان محمدی ادامه داد: در ش��رایط فعلی تحریم ک��ه ارزش پول ما پایین تر از 
سایر کشورهاست، از این رو مسئوالن وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار چاره ای جز 

واردات کاال های بی کیفیت ندارند.
ای��ن مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه با احی��ای وزارت بازرگان��ی، فاتحه بخش 
کش��اورزی را باید خواند، ادامه داد: با توجه به آنکه وزارت صمت از وضعیت آمار و 
تولید محصوالت کش��اورزی بی خبر است به همین دلیل واگذاری اختیارات بخش 

کشاورزی به وزارت صمت آسیب جدی به تولید وارد می کند.
وی با اش��اره به اینکه ب��ا احیای وزارت بازرگانی دیگر خب��ری از پایداری تولید 
نیس��ت، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در بخش پایداری تولید کارنامه قابل قبولی 

داشت، اما در بخش تنظیم بازار نمره قبولی را نمی گیرد.
به گفته خان محمدی، اگرچه وزارت جهاد کش��اورزی در تنظیم بازار نمره قابل 
قبولی نداش��ت، اما این امر دلیل نمی شود که رئیس جمهور به جای حل مشکالت 
تنظیم بازار با پاک کردن صورت مسئله، مسئولیت های بازار بخش کشاورزی را به 

وزارت صمت محول کند.
مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: من اذعان نمی کنم که وزارت 
جهاد کش��اورزی در بحث تنظیم بازار بی گناه بود، اما عدم اس��تفاده از کارشناسان 
مجرب در واردات گوشت و ... موجب شد تا ساماندهی الزم را نداشته باشیم. حال 
جای این س��وال مطرح اس��ت که در صورت فقدان مدیریت تولید، الگوی کشت و 
زنجیره های تولید، تفویض اختیارات از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر چه مشکلی 
را حل می کند؟ این در حالی است که با واگذاری امور به تشکل ها و اتحادیه ها تمامی 

مشکالت مرتفع می شد.
او در پایان با اش��اره به اینکه وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار همانند س��نوات 
گذش��ته تنها به دنبال واردات است، گفت: در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش 
یافته اس��ت، واردات محصوالت کشاورزی به معنای واردات بی کیفیت کاالست. به 
عنوان مثال برای واردات گندم کیفی مش��ابه کیفیت داخل از کش��ور های آلمان و 
فرانسه باید رقمی حدود 3 هزار و ۸00 تا 4 هزار و 200 تومان هزینه کرد و چنانچه 
دولت بخواهد گندم ارزانتر از کشور های همسایه وارد کند، خبازی ها برای پخت نان 

دچار مشکل می شوند.

دلیل اصرار دولتمردان بر احیای دوباره وزارت بازرگانی چیست؟

ادامه آزمون و خطای تفکیک و ادغام
یادداشت

اصالح ساختار بودجه، مهم تر از نان شب 
دولتمردان

اقتصاد ایران بیش از ۵0 س��ال اس��ت که با مقوله »کسری بودجه« 
دست و پنجه نرم می کند. بودجه یک کشور ویترین اقتصاد آن است. 
اگر بپذیریم با وجود فرصت های بی شمار و امکانات فراوان، کشور ما در 
حکمرانی اقتصادی با ایرادهای اساس��ی و ساختاری درگیر است، پس 
منطقی است که یکی از اصلی ترین گام ها در راستای ارتقای حکمرانی 

اقتصادی در کشور، اصالح ساختار بودجه است.
آنچ��ه در طول چند دهه گذش��ته تحت عن��وان بودجه ریزی انجام 
می شده است، صرفا ثبت مجموعه ای از ورودی ها و خروجی های مالی 
دولت بوده و ارتباط چندانی با آنچه در کش��ورهای توس��عه یافته دنیا 
تحت عنوان سیاس��ت های بودجه ای اتفاق می افتد، ندارد. حاکمیت و 
دولتمردان ایران هیچ اس��تراتژی و برنامه ریزی بلندمدتی برای توسعه 
پایدار اقتصاد نداش��ته اند و این بالتکلیفی عمال فرصت رشد و توسعه 

اقتصادمان را کمرنگ کرده است.
مدیری��ت بودجه و بخ��ش عمومی در ایران به ط��ور عمده ذیل دو 
دستگاه سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت 
می گیرد. از نظر اجزای بودجه، بعد مصارف بودجه در اختیار س��ازمان 
برنامه و بودجه است. این در حالی است که منابع بودجه به طور عمده 
از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت تامین می ش��ود. 
از س��وی دیگر، در زمان اجرای بودجه در ش��کل کنون��ی آن، فرآیند 
تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه و پرداخت توسط خزانه داری 

انجام می شود.
به عالوه، در قانون برنامه و بودجه، نظارت عملیاتی برعهده س��ازمان 
برنام��ه و بودجه و نظارت مالی برعه��ده وزارت امور اقتصادی و دارایی 
اس��ت. نبود سازوکارهای مش��خصی برای ارتباط بین این دو دستگاه 
باعث شده است تا اجرای بودجه به صورت یکپارچه دنبال نشود. همین 
امر باعث بروز اختالف نظر این دس��تگاه ها درخصوص اجرای برخی از 

اصالحات ساختاری شده است.
سیاست های اقتصادی چهار دهه گذشته به گونه ای بوده که نتوانسته 
نظر مثبت مردم را تامین کند. جدای از آن، ماهیت سیاست گذاری های 
اقتصادی س��بب ایجاد و تجمع مش��کالت متعدد اقتصادی و ناتوانی 
دولت ها در حل و فصل آنها شده است. بودجه عمومی در ایران، عالوه 
بر کسری مزمن و ساختاری، وابستگی بسیاری هم به درآمدهای نفتی 
دارد. در اکثر س��ال ها درآمدهای نفتی نتوانسته است از شدت کسری 
بودجه بکاهد و جبران کننده بخش��ی از کس��ری س��اختاری بودجه و 

ناترازی دخل و خرج دولت باشد.
طی دو دهه گذشته به طور میانگین 47درصد از کل مخارج جاری 
و عمرانی دولت از محل درآمدهای عمومی تامین ش��ده است. مابقی 
مخارج دولت )حدود 40درصد( از محل درآمدهای نفتی تامین ش��ده 
و مابقی در حدود 13درصد به صورت کسری بودجه باقی مانده است. 
س��هم درآمدهای نفتی در تامین مخارج دولت در برخی سال ها حتی 
به نزدیک 60درصد هم رسیده است، بنابراین درآمدهای نفتی نه تنها 
نقش عمده ای در تامین مخارج عمرانی دولت برعهده داشته، بلکه حتی 
بخ��ش قابل توجهی از هزینه های جاری دولت نیز از محل درآمدهای 

نفتی تامین شده است.
یکی از اصلی ترین ریش��ه های کس��ری بودجه مزمن و س��اختاری، 
گستردگی و حجم زیاد تعهدات دولت و ساختار بزرگ و پرهزینه بخش 
دولتی اس��ت. تعهدات بی حس��اب و کتاب دولت و ساختار پرحجم و 
چاق دولت و بخش عمومی نیز در اثر غلبه نگاهی خاصی به مفهوم و 
کارکرد دولت ش��کل گرفته که نقش نامحدود و مسلط برای دولت در 
اقتصاد و جامعه به وجود آورده اس��ت. ای��ن نوع نگاه، دولت را عهده دار 
تعهدات اجتماعی نامحدود و مس��ئول مستقیم تامین رفاه و گسترش 
عدالت اقتصادی در جامعه از طریق توزیع مس��تقیم منابع اقتصاد بین 

شهروندان می داند.
یکی دیگر از دالیل کس��ری بودجه، بهره وری پایین دولت و کارایی 
پایین بدنه اجرایی دولت اس��ت. در اکثر قریب به اتفاق دس��تگاه های 
دولتی شواهدی از ناکارایی از قبیل نیروی انسانی مازاد، انباشت بیش 
از اندازه دارایی ثابت، موازی کاری، تعداد مراکز تصمیم گیری و ناکارایی 
بوروکراس��ی قابل مشاهده اس��ت. به نظر می رسد وقت آن رسیده که 
بپذیریم عرصه مدیریت اقتصادی، عرصه کوشش و خطا و سخنرانی و 
خالقیت های فردی نیس��ت، بلکه قواعد و اصول مشخصی دارد که اگر 

رعایت نشود، نتیجه نامطلوب خواهد بود.
یک��ی از چالش های جدی در حوزه سیاس��ت گذاری، انتخاب زمان 
صحیح اجرای سیاست است. به طور طبیعی بهترین زمان برای اصالح 
ساختاری بودجه، دوران رونق و ثبات نسبی است، اما متاسفانه در آن 
دوران سیاست گذار هیچ گوش شنوایی برای توصیه های اصالحی ندارد 
و نیازی به اصالح و بهبود عملکرد خود احس��اس نمی کند. به همین 
دلیل ناچار اصالحات اقتصادی در دوره هایی مطرح می ش��ود که نظام 
اقتصادی به بن بست می رسد. در این زمان است که توصیه های علمی 
و اقتصادی حتی از مس��یر اضطرار تا حدی شنیده می شود و می توان 
امی��دوار بود ک��ه قدم هایی هرچند کوتاه در جهت اصالح س��اختاری 
برداش��ته شود. البته موضوع دیگر، تحریم ها است. در شرایط تحریمی 
و به فرض اینکه تا دو یا س��ه سال آینده تحریم ها ادامه خواهد داشت، 
ناگزیر باید آرایش اقتصادی کشور به آرایشی متناسب با شرایط موجود 
تغییر کند. در این راستا، اگر اصالحات ساختاری بودجه را تالش برای 
کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، توجه به کاهش نابرابری و بازتوزیع 
عادالنه ت��ر یارانه ها و حمایت موثرتر از اقش��ار ضعی��ف جامعه بدانیم، 
می توان گفت اکنون زمان مناس��بی برای این تغییر آرایش و مقاوم تر 

کردن اقتصاد در برابر تحریم ها است.
ط��رح اصالح س��اختار بودجه در مقط��ع زمانی حال، این ش��انس 
را دارد که تمامی ارکان و نهادهای کش��ور نس��بت به ضرورت اصالح 
س��اختاری آن اتفاق نظر دارند. حل مشکالت ساختاری کسری بودجه 
نیازمند اصالحات گس��ترده ای اس��ت که مهم ترین آن، تمرکز دولت 
ب��ر ماموریت های اصلی و اجتن��اب از پذیرش تعه��دات مالی فراتر از 
درآمده��ای پایدار بودجه ای اس��ت. در این راس��تا، اقداماتی همچون 
افزایش شفافیت و انضباط مالی دولت، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و 
قاعده مند کردن شیوه جبران کسری بودجه و نظایر آن ضروری است. 
اصالح ساختار بودجه دارای چنان اهمیتی است که باید هرچه زودتر و 
با همکاری تمامی قوا و نهادهای تصمیم گیری و اجرایی به عنوان پروژه 

حیاتی دولت در دستور کار قرار گیرد.
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مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی

آمارهای بانک مرکزی نش��ان می دهد که در تیرماه امسال 12 منطقه از مجموع 
22 منطقه شهر تهران با کاهش متوسط قیمت نسبت به ماه قبل مواجه بودند. از 
سوی دیگر، بازار مسکن در شرایطی رشد 0.4 درصد ماهانه را در تیرماه 9۸ به ثبت 
رس��اند که این افزایش اندک را مدیون رش��د قیمت آپارتمان مناطق جنوبی بود و 

مناطق میانی با افت قیمت مواجه شدند.
به گزارش ایسنا، براساس اعالم بانک مرکزی قیمت مسکن شهر تهران در تیرماه 
139۸ به میانگین 13 میلیون و 3۵0 هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت 
به ماه قبل، تنها 0.4 درصد و نس��بت به ماه مشابه سال قبل 91درصد رشد یافت. 
معامالت نیز 4۸00 فقره بود که کاهش 6۵درصدی را نس��بت به تیرماه سال قبل 
نش��ان می دهد. این حجم از افت فش��ار ماهیانه قیمت از مردادماه 1394 تاکنون 

بی سابقه بوده است.
در شرایطی که از شکست بازار مسکن در مناطقی میانی پایتخت طی هفته های 

اخیر خبر دادیم، مطابق آمار بانک مرکزی نیز قیمت مس��کن در مناطق 2، 3، 4، 
۵، 6، 7، ۸، 9، 10، 13، 20 و 22 نس��بت به خردادماه کاهش پیدا کرد. در س��وی 
مقاب��ل در مناط��ق 1، 11، 12، 14، 1۵، 16، 17، 1۸، 19 و 21 ب��ا افزایش قیمت 
مواجه بودیم. منطقه 11 نیز با  رشد 116درصدی پیشتاز تورم ملکی در تهران بود.
نمایه های ارائه شده از بازار مسکن در اولین ماه تابستان حاکی از آن است که در 
ادامه وضعیت س��رایت گرانی بازار ملک به مناطق جنوبی قرار داریم. البته احتماال 
این مناطق نیز به اش��باع رس��یده اند و ممکن است طی ماه های آینده به سرنوشت 

مناطق میانی دچار شوند.
با این وجود قیمت مس��کن در منطقه 1 با رش��د 3 میلی��ون تومانی ماهیانه به 
میانگی��ن 29.۸میلیون تومان در هر متر مربع رس��ید. هرچن��د در این منطقه نیز 
معامالت تنها 292 فقره بود که افت 64درصد را نس��بت به تیرماه 1397 به ثبت 
رس��اند. این یعنی رکود تورمی در باالترین نقطه پایتخت کماکان حاکم است. جدا 

از منطقه 1 که با توجه به مشتریان خاص آن رشد قیمت باید براساس ویژگی های 
این محدوده بررسی شود، افول بازار در مناطق میانی این هشدار را به فروشندگان 
داد که باید خود را برای رکود طوالنی مدت آماده کنند و احتماال در این بازه زمانی 

براساس قیمت های کشف شده، رکوردها کاهشی می شود.
با اینکه برخی کارشناسان، روند صعودی قیمت مسکن تا پایان سال را پیش بینی 
می کردن��د، کارنامه بازار مس��کن در تیرماه، عکس این تحلیل را به اثبات رس��اند؛ 
هرچند ممکن است در شهریورماه به عنوان آخرین ماه از فصل جابه جایی، قیمت ها 
مقدار اندکی باال برود، اما نوس��ان ش��دید در بازار ملک، دور از ذهن است و به نظر 

می رسد رکود 10 تا 12 فصلی در بازار مسکن آغاز شده است.
 در ش��رایط فعلی، خریداران در انتظار افت قیمت به س��ر می برند و پیش بینی 
می شود که در صورت ثبات قیمت ارز با کاهش اندک قیمت مسکن در تمام مناطق 

تهران مواجه شویم.

آمارهای بانک مرکزی در تیرماه نشان می دهد

کاهش قیمت مسکن در 12 منطقه پایتخت

سه شنبه
8 مرداد 1398

شماره 1362



با رسمیت یافتن استخراج رمزارزها از سوی دولت
تنها گام نخست برداشته شد

سرانجام دولت با استخراج »فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده« 
ی��ا هم��ان رمزارزه��ا موافقت کرد. هی��ات وزیران در جلس��ه عصر 
یکش��نبه، ششم مردادماه 9۸ که به ریاس��ت حسن روحانی برگزار 
شد با استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده به عنوان یک 
فعالی��ت صنعتی و با اخذ مج��وز از وزارت صنعت، معدن و تجارت 

موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، استفاده از رمزارز ها صرفاً با قبول مسئولیت 
ریسک از سوی متعامالن بوده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و 
سیستم بانکی نمی شود و بهره گیری از آن در مبادالت داخل کشور 
نیز مجاز نیس��ت. افزون بر این، فعالیت مورد اش��اره همچون سایر 
فعالیت های صنعتی، مش��مول مالیات خواهد بود و شمول معافیت 
از مالیات، منوط به صدور رمزارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه 

اقتصادی کشور است.
در همی��ن رابطه، فرزی��ن فردیس، عضو هی��ات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران، با مثبت ارزیابی کردن اقدام دولت در به رس��میت 
ش��ناختن صنعت اس��تخراج رمزارزها، آن را گام اول در این حوزه 
برش��مرد و با نقد برخی محدودیت های در نظر گرفته شده از جمله 
ممنوعیت اس��تفاده در مبادالت داخلی، تاکی��د کرد که دولت باید 
گام های بعدی را از جمله در حوزه تعرفه برق مصرفی و رگوالتوری 

داخلی بردارد تا از پیشرفت های روزافزون این حوزه جا نماند.
او موافقت دولت با اس��تخراج رمزارزها را گام مثبتی توصیف کرد 
و گفت: دولت خوش��بختانه پس از ی��ک تاخیر طوالنی پذیرفت که 
تولید رمزارزه��ا در حوزه فناوری های جدید ق��رار  می گیرد. دولت 
ق��دم اول را خیلی خوب برداش��ت و نظر مش��ورتی ات��اق بازرگانی 
ته��ران نیز که چندی قبل از طریق نامه ای با امضای ریاس��ت اتاق 
به ریاست جمهوری ارسال شد، مبنی بر همین مساله بود که دولت 
به جای بی تفاوتی نسبت به این حوزه، بهتر است آن را به رسمیت 

بشناسد و چارچوب قانونی آن را مشخص کند.
فردی��س در گفت وگو ب��ا روابط عمومی اتاق ته��ران افزود: اینکه 
صنعت اس��تخراج رمزارز به رسمیت ش��ناخته شده است،  می تواند 
منافع خاص خود را برای کشور به همراه داشته باشد و این یک قدم 
رو به جلو اس��ت، اما برای آنکه چنین گامی منجر به نتیجه ش��ود، 
الزم است چند تصمیم درست و هوشمندانه دیگر نیز اتخاذ شود و 
من فکر  می کنم که مصوبه نهایی در کمیس��یون اقتصادی دولت در 

انتظار تصویب است.
 او با اش��اره به گزارش س��خنگوی دولت از جلسه هیات دولت و 
اینک��ه پرونده رمزارزها همچنان نزد دولت باز اس��ت، گفت: یکی از 
مهمترین مس��ائلی که نیاز به تصمیم گیری و تعیین چارچوب دارد، 
تعرفه برق مصرفی اس��ت. یکی از پیش��نهاداتی که از سوی مراجع 
مختلف به دولت ارائه ش��ده، این است متوسط تعرفه برق صادراتی 
مالک عمل قرار گیرد. این پیش��نهاد در خود دولت در میان فعاالن 

بخش خصوصی مخالفان جدی دارد.
او در مورد پیشنهاد کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق 
بازرگانی تهران در مورد تعرفه برق اس��تخراج رمزارزها گفت: پیشنهاد 
ما این است که نظام تعرفه ای که برای این حوزه شکل  می گیرد، به دو 
یا سه نکته اصلی توجه داشته باشد؛ نخست اینکه تعرفه برق مصرفی، 
مانند سایر تعرفه ها شناور باشد. معنی ندارد که فعاالن حوزه رمزارزها، 
نتوانند در زمان پیک، مصرف کنند و زمان های غیرپیک، مجبور باشند 
تعرف��ه پیک صادراتی را بپردازند. از س��وی دیگر اگر کس��ی به روش 
سرمایه گذاری روی انرژی های تجدیدپذیر برق مورد نیاز خود را تامین 
کرده و یارانه ای دریافت نمی کند، دلیلی ندارد که با تعرفه برق صادراتی، 
نرخ برق را پرداخت کند. همچنین اگر کسی با صرفه جویی حاصل از 
یک بهینه سازی در مصرف، توانست در میزانی از انرژی و توان الکتریکی 
صرفه جویی کند، آیا باید با او نیز مشابه کسی که از شبکه برق دریافت 

 می کند، برخورد شود؟
این عض��و هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی ته��ران ادامه داد: به 
نظر  می رس��د به جای تعیین یک تعرفه ثابت برای تمام س��اعات و 
اوقات س��ال، تعیین ن��رخ تعرفه باید در نظام ش��ناور صورت گیرد 
و البته این تعرفه گذاری باید دارای مش��وق هایی باش��د که فعاالن 
بخش خصوصی بتوانند س��رمایه گذاری کنند یا سرمایه ها به سمت 
بهینه س��ازی مصرف انرژی یا ایجاد واحد های تولید برق در مناطق 
آزاد و تجاری، ش��هرک های صنعتی و استخراج رمزارزها سوق پیدا 
کند. بنابراین، گام نخس��ت دولت در به رسمیت شناختن آن، بدون 

توجه به این نکات ابتر خواهد ماند.
فردیس با اش��اره به ش��روطی که دولت برای استخراج رمزارزها 
تعیین کرده اس��ت، گفت: دولت اعالم کرده اس��ت که ریسک این 
فعالی��ت را نمی پذی��رد که ای��ن تصمیم در مورد س��ایر صنایع هم 
به جز در مورد تولید برخی محصوالت کش��اورزی که مشمول خرید 

تضمینی  می شوند، صدق  می کند.
 او ادامه داد: اما اینکه دولت معامله ارزهای رمزنگاری ش��ده در بازار 
داخلی را ممنوع کرده اس��ت، به نظر  می رسد، در فاصله کوتاهی بانک 
مرکزی ناگزیر به پذی��رش رگوالتوری یا تنظیم بازار این ارزها خواهد 
ش��د. از آنجا که ماهیت رمزارزها غیرمتمرکز است، بانک های مرکزی 
همه کشورها با آن مشکل دارند. حتی رئیس صندوق بین المللی پول 
نیز در م��ورد آن بارها موضع گیری کرده اس��ت. در واقع رمزارز نوعی 
فناوری اس��ت که اگر مورد سوءاستفاده قرار بگیرد،  می تواند از قدرت 
نهاده��ای مالی متمرکز مانند بانک مرکزی بکاه��د و راه مقابله با این 
سوءاس��تفاده این نیس��ت که آن را در بازار داخلی غیرقابل اس��تفاده 
بنامیم. این رویه، منجر به شکل گیری بازارهای خاکستری در این حوزه 
خواهد ش��د، بنابراین پیش بینی  می ش��ود دولت در آینده، ضوابطی را 
تدوی��ن کرده و فض��ای قانونمندی را برای فع��االن این عرصه به طور 
شفاف ترسیم کند. درواقع فعاالن این حوزه باید بدانند که چه فعالیتی 
قانونی و چه فعالیتی غیرقانونی است. این عضو هیات نمایندگان اتاق 
ته��ران افزود: اما اینکه دولت در فاصله زمانی کوتاهی از رس��انه ای 
ش��دن فعالیت افرادی در این حوزه و البته با تاخیر زیاد به نس��بت 
شکل گرفتن این صنعت، به این نتیجه رسیده است که این فعالیت 
 می تواند یک فعالیت صنعتی تلقی ش��ود، یک گام رو به جلو اس��ت 
اما اگر در این مرحله توقف کند، این گام کمکی به حل مسائل این 
ح��وزه نمی کند و فعالیت های زیرزمینی آن ادامه خواهد یافت و ما 
همچنان خبرهایی با مضمون تعطیلی مراکز اس��تخراج رمزارزها به 

دلیل غیرمجاز بودن و سوءاستفاده خواهیم شنید.

نگاه

هجدهم دی ماه س��ال گذشته بود که ش��ورای پول و اعتبار به منظور 
س��اماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، موضوع »بازار متشکل 
معام��الت ارزی« را مطرح و تصویب کرد. ی��ک ماه پس از تصویب این 
مصوبه، رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگوی ویژه خبری در شبکه دو 
سیما، خبر از راه اندازی بازار متشکل معامالت ارزی داد و اعالم کرد این 

بازار از اواسط فروردین ماه کار خود را آغاز می کند.
ام��ا موعد راه اندازی بازار متش��کل ارزی چندباری ب��ه تاخیر افتاد تا 
س��رانجام عبدالناصر همتی، چند روز پیش از آغ��از به کار این بازار در 
آستانه عید سعید قربان خبر داد. حاال در تازه ترین اعالم بانک مرکزی، 
گفته ش��ده است که بازار متشکل ارزی، از 21 مردادماه با 100 صرافی 

رسما آغاز به کار می کند.
به گفته همتی، بازاری که تش��کیل خواهد شد، فرصتی می شود برای 
کس��انی که اس��کناس ارز و س��پس حواله خود را از طریق صرافی ها به 
بازار عرضه کنند و به پلتفرمی تبدیل خواهد ش��د که بازار ارز متش��کل 
شود. در ابتدا حق عضویت صراف ها در بازار متشکل ارزی 100 میلیون 
تومان اعالم ش��ده بود، اما با چانه زنی قرار ش��د ت��ا صراف ها با پرداخت 
2۵میلی��ون توم��ان به عضویت این بازار درآیند. م��دل کلی بازار نیز به 
نحوی طراحی شده است که در فاز اول، معامالت نقدی ارز )اسکناس( 
راه اندازی می ش��ود و س��ایر روش ه��ای معام��الت ارزی در مراحل بعد 
گسترش می یابد. بازار کارگزارمحور بوده و عملیات مدیریت بازار توسط 
تشکلی خودانتظام انجام شده و براساس دستورالعمل های مصوب بانک 

مرکزی فعالیت خواهد کرد.
آغاز به کار بازار متشکل ارزی با 100 صرافی

در همین زمینه، مدیرعامل بازار متشکل ارزی از آغاز به کار این بازار 
با عضویت بیش از 100 صراف خبر داد و گفت: هم اکنون بیش از 100 
صراف در حال تکمیل پرونده هس��تند و همانط��ور که رئیس کل بانک 
مرک��زی اعالم کرده، تا عید س��عید قربان بازار متش��کل ارزی با همین 

تعداد عضو شروع به کار خواهد کرد.
محمود شکس��ته بند در گفت وگو با فارس، درخصوص اقدامات انجام 
ش��ده برای راه اندازی بازار متشکل ارزی، ادامه داد: بیش از 100 صراف 
حساب  باز کرده اند و در حال تکمیل پرونده هستند و بازار متشکل ارزی 
هم با همین تعداد فعالیت را آغاز می کند، زیرا تکمیل پرونده هر صراف 

فرآیندی زمان بر است.
به گفته مدیرعامل بازار متش��کل ارزی، اگرچه بازار متش��کل ارزی با 
100 ص��راف آغاز به کار می کند، اما ه��ر روز بر تعداد صراف های عضو 
بازار افزوده می ش��ود و این احتمال وجود دارد که بیشتر از 100 صراف 

تا روز بازگشایی بازار، عضو بازار متشکل ارزی شده باشند.

شکسته بند درباره سایت بازار متشکل ارزی و اینکه آیا اطالعات بازار 
ب��رای افراد خ��ارج از بازار هم به صورت لحظه ای ارائه می ش��ود، گفت: 
خی��ر، برای افراد حقیقی و حقوقی خارج از بازار اطالعات لحظه ای بازار 
ice. متش��کل ارزی ارائه نمی ش��ود، اما اطالعات عمومی بازار در سایت

ir که در حال راه اندازی اس��ت، منتش��ر می ش��ود اما در سایت دیگری 
اطالعات جزئی تری به اعضا ارائه می شود.

او س��اعت کاری بازار متشکل ارزی را از س��اعت هشت و سی دقیقه 
صبح تا س��ه و نیم بعدازظهر عنوان کرد و گفت: البته این ساعت کاری 

قابل تغییر است.
مدیرعامل بازار متشکل ارزی در پاسخ به این سوال که سقف معامالت 
و نوس��انات نرخ ارز در هر روز مش��خص شده اس��ت، گفت: جزییاتی از 
این دس��ت در دس��تورالعمل های مربوط به معامالت تدوین شده است 
که تا یکی دو روز آینده به تصویب خواهد رس��ید و سپس اطالع رسانی 

می شود.
به گفته شکس��ته بند، هدف از راه اندازی بازار متش��کل ارزی، افزایش 
ش��فافیت و ثبات بازار، کش��ف نرخ، امنیت در انجام و تس��ویه معامالت 

است.
بورس ارز، تالطم را از بازار حذف می کند؟

مس��ئوالن بانک مرکزی این روزها همه هم و غم خود را روی کنترل 
بازار ارز و کاهش نوس��انات ارزی متمرکز کرده اند و همین تالش هاست 
ک��ه باعث ش��ده قیمت انواع ارزها به خص��وص دالر و یورو کاهش پیدا 
کند و به کانال 11 هزار تومان برسد. این تالش ها تا جایی اثرگذار بوده 
است که هفته گذشته و برای چند روز، قیمت نرخ ارز بانکی با ارز آزاد 
برابر شد و عمال بسیاری از روزنامه ها تیتر خود را به »یکسان سازی نرخ 

ارز« اختصاص دادند.
اما با توجه به ش��رایط پیش آمده، مس��ئوالن بان��ک مرکزی در گام 
بع��دی برای ایجاد ثبات بیش��تر در بازار ارز به دنب��ال راه اندازی »بازار 
متش��کل ارزی« یا همان » بورس ارز« هس��تند. بازار متشکل ارزی در 
واقع، یک بورس اس��ت که س��ازوکار آن به ش��کلی طراحی شده است 
که خرده فروش��ی و عمده فروش��ی را دربر می گیرد. ای��ن طرح قبال نیز 
در مقطعی در قالب یکسان س��ازی نرخ ارز در دولت دهم اجرایی ش��ده 
بود. بازیگران اصلی این س��امانه را صرافی ها و بانک ها تشکیل می دهند 
و صادرکنن��دگان، واردکنندگان و متقاضی��ان خرید و فروش ارز در آن 

فعالیت می کنند. 
طب��ق اعالم بانک مرکزی، بازار متش��کل ارزی از حدود 10 روز دیگر 
و بع��د از عید قربان با فعالیت 100 صرافی مجاز ش��روع به کار خواهد 
کرد. ازجمله ویژگی های این بازار، آن اس��ت که می تواند به ثبات بازار و 
ایجاد چارچوب های مشخصی ختم شود و بخشی از محدودیت ها و عدم 
ش��فافیت های کنونی را برطرف کند. برای مثال، صادرکنندگان در این 
بازار می توانند ارز خود را براس��اس عرضه و تقاضا به راحتی بفروشند و 

از س��وی دیگر، واردکنندگان و واحدهای تولیدی می توانند ارز موردنیاز 
خود را تامین و خریداری کنند.

البت��ه در این بین، اقتصاددانان معتقدند مس��ئوالن بانک مرکزی 
نباید با راه اندازی بازار متش��کل ارزی، امید چندانی به کاهش شدید 
قیمت ارز داش��ته باشند، زیرا این بازار روی کف قیمت، اثر چندانی 
نخواهد داش��ت و بیش��تر به ثبات بازار و کاه��ش تالطم های ارزی 

کمک می کند. 
10 نکته درباره بازار متشکل ارزی

به نظر می رس��د هم اکن��ون راه اندازی بازار متش��کل ارزی، مهمترین 
برنام��ه دولت و بانک مرکزی ب��رای مهار تالطم بازار ارز، کنار زدن بازار 
دوبی امارات و سلیمانیه عراق در تعیین قیمت ارز و همچنین به حاشیه 
راندن معامالت کف خیابان باشد، اما 10 نکته ای که از نگاه اقتصاددانان 
می تواند حیات بازار متش��کل ارزی را تعیین کند و به ثبات بیشتر بازار 

ارز بینجامد، چیست؟
* بازار متش��کل ارزی می تواند به ش��فافیت در بازار ارز و ساماندهی 
ای��ن بازار و همچنین کنت��رل فضای دالالن در معام��الت ارزی و کف 

خیابان منجر شود.
* هم اکنون بازار دوبی و سلیمانیه عراق به عنوان مراجع مهم تعیین 
قیمت دالر و ارز در داخل کش��ور به شمار می روند، اما با راه اندازی بازار 
متش��کل ارزی یا همان بورس ارز عمال اثرگذاری آن بازارها به ش��دت 

کاهش پیدا می کند.
* بازیگ��ران اصل��ی بازار متش��کل ش��امل بانک مرک��زی، بانک ها و 
صرافی های دارای مجوز می ش��وند. همچنین بعد از راه اندازی این بازار 

عمال امکان کنترل صرافی های غیرمجاز به وجود خواهد آمد.
* در بازار متشکل ارزی فعال امکانی برای خرید و فروش جزئی ارز از 

سوی افراد حقیقی وجود ندارد.
* قرار اس��ت در بازار متشکل ارزی، معامالت با اسکناس و نقد انجام 
ش��ود؛ بر این اس��اس، صادرکنندگان و دارندگان ارز می توانند از طریق 
صرافی ها برای فروش، نرخ موردنظر خود را در س��امانه بازار متشکل به 

ثبت برسانند.
* بازار متشکل جایگزین سامانه نیما نیست.

* بازار متش��کل ارزی، کار خود را با دو یا س��ه ارز ش��امل دالر، یورو 
و درهم ش��روع خواهد کرد و قرار اس��ت به مرور زمان، تعداد این ارزها 

افزایش پیدا کند.
* س��هامداران اصلی بازار متش��کل، ش��امل کانون صراف��ان، کانون 

بانک های دولتی، کانون بانک های خصوصی و فرابورس هستند.
* طبق اعالم مس��ئوالن بانک مرکزی، نرخ ها در بازار متش��کل ارزی 

براساس عرضه و تقاضا و نظر کارشناسی تعیین خواهد شد.
* براس��اس اعالم مسئوالن بازار متشکل ارزی، اگر عرضه ارز بیش از 

تقاضا و نیاز بازار باشد، بانک ها وارد شده و آن را خریداری می کنند.

بازار متشکل ارزی رسما از 21 مردادماه با فعالیت 100 صراف، شروع به کار می کند

10 ویژگی بازار متشکل ارزی

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با کاهشی نزدیک به۸0هزار تومان به کف 
کانال 4میلیون تومان نزدیک شد.

 به گزارش خبرآنالین، روز دوشنبه تحت تاثیر ریزش اندک قیمت ارز و همچنین 
عدم تغییر قیمت طال در بازارهای جهانی، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به 
4 میلیون و 160 هزار تومان رسید. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 
4 میلیون و 100هزار تومان معامله شد که در قیاس با روز قبل کاهشی محسوس را 
نشان می دهد. نیم سکه و ربع سکه نیز 2 میلیون و 2۸2 هزار تومان و یک میلیون 
و 472 هزار تومان قیمت خورد. قیمت سکه گرمی نیز 971 هزار تومان اعالم شد. 
همچنین هر گرم طالی 1۸ عیار نیز در بازار 40۵ هزار و 900 تومان اعالم شد و هر 

اونس طال در بازار جهانی 141۸ دالر و 73 سنت قیمت خورد.
از سوی دیگر، رفت و برگشت دالر در کانال 11 و 12 هزار تومان همچنان ادامه 
دارد. قیمت دالر در صرافی های بانکی روز گذش��ته با کاهشی 1۵0 تومانی به کف 
کانال 2 هزار تومان نزدیک شد و 12 هزار و ۵0 تومان قیمت خورد. هر دالر آمریکا 

در صرافی های بانکی اما به قیمت 11 هزار و 9۵0 تومان خریداری گردید.
قیمت خرید و فروش دالر در بازار نیز بین 12 هزار و 30 تومان تا 12 هزار و ۵0 
تومان اس��ت و به این ترتیب نرخ بازار و صرافی های بانکی با یکدیگر منطبق ش��ده 
اس��ت. همزمان با کاهش نرخ دالر در صرافی های بانکی و بازار، نرخ یورو نیز رو به 
کاهش نهاد و هر یورو در صرافی های بانکی به قیمت 13 هزار و 700 تومان فروخته 

شد. نرخ خرید یورو نیز 13هزار و 600 تومان عنوان شد.

طال در بازار جهانی گران می شود؟
ام��ا در رابط��ه با تحوالت جهانی ب��ازار طال باید گفت اگر بان��ک مرکزی آمریکا 
نرخ ه��ای به��ره را 2۵ واحد کاهش دهد، قیمت طال تغییر چندانی پیدا نمی کند و 
در محدوده فعلی می ماند اما اگر نرخ های بهره ۵0 واحد کاهش داده ش��ود، طال به 
رکورد باالی جدیدی صعود خواهد کرد. به گزارش عصر ایران، بازار طال در این هفته 
با دو س��ناریو روبه رو خواهد بود که به تصمیم سیاس��ت پولی بانک مرکزی آمریکا 
بستگی دارد. اگر بانک مرکزی آمریکا نرخ های بهره را 2۵ واحد کاهش دهد، قیمت 
ط��ال تغییر چندانی پیدا نمی کند و در محدوده فعلی می ماند اما اگر نرخ های بهره 
۵0 واحد کاهش داده ش��ود، طال به رک��ورد باالی جدیدی صعود خواهد کرد. طال 
هفته گذش��ته بین محدوده 1430 دالر در اوج و 1411 دالر در کف معامله شد و 
در معامالت روز جمعه بازار آمریکا هر اونس طال چهار دالر و 60 سنت یا 0.3درصد 
افزایش یافت و در 1419 دالر و 30 س��نت بسته شد اما برای کل هفته 0.۵درصد 

کاهش داشت که نخستین کاهش هفتگی طال در سه هفته گذشته بود.
هم��ه نگاه ها به تصمیم سیاس��ت پولی بان��ک مرکزی آمریکا برگش��ته که روز 
چهارشنبه اعالم خواهد شد. ابزار دیده بان فدرال گروه CME نشان می دهد بازارها 
احتمال کاهش 2۵واحدی نرخ های بهره را 7۸.6درصد و احتمال کاهش ۵0 واحدی 

را 21.4درصد ارزیابی کرده اند.
بازارها انتظار دارند بانک مرکزی آمریکا روند تس��هیل سیاست پولی خود را آغاز 
کند، اما آنچه که اهمیت دارد این اس��ت که آیا بانک مرکزی یک س��یکل تسهیلی 

بزرگ را شروع می کند یا تنها نرخ های بهره را چند دور کاهش می دهد.
در صورت کاهش 2۵ واحدی نرخ های بهره، قیمت طال در باالی محدوده 1400 
دالر تحکیم خواهد ش��د. به گفته چارلی ندوس، استراتژیست ارشد کاال در شرکت 
»تی دی س��کیوریتیز، در صورت وقوع سناریوی کاهش 2۵ واحدی نرخ های بهره، 
طال ممکن اس��ت حمایت در سطح 1400 دالر را تست کند و به قیمت پایین تری 

کاهش پیدا کند.
آمار تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم آمریکا که اندکی بهتر از حد مطلوب بود، 
ممکن است در تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا نقش ایفا  کند. نرخ رشد 
اقتصاد آمریکا در س��ه ماهه دوم به 2.1درصد آهس��ته شد و انتظارات تورمی بانک 
مرکزی آمریکا پایین ماند. با این حال کندی اقتصادی به حدی که تصور می رفت، 
ش��دید نبوده و به همین دلیل کاهش 2۵ واحدی محتمل تر اس��ت، اما تحلیلگران 
می گویند اگر کاهش نرخ های بهره ۵0واحدی باش��د، طال ممکن اس��ت به س��طح 

14۵4 دالر و حتی باالتر از آن صعود کند.
کاهش نرخ های بهره آمریکا، ارزش دالر را با کاهش روبه رو می کند در حالی که 
جذابیت سرمایه گذاری در طال که س��وددهی ندارد را افزایش می دهد. قیمت طال 
از زمانی که در اوایل ماه مه به رکورد پایین 126۵ دالر و ۸۵ س��نت س��قوط کرد، 
به دلیل دورنمای تسهیل سیاست پولی بانک های مرکزی بزرگ جهان، نشانه های 
کندی رشد اقتصاد آمریکا و تنش های ژئوپلیتیکی، بیش از 12درصد یا 1۵0 دالر 

گران شده است.

آخرین قیمت دالر در بازار آزاد و صرافی ها

قیمت سکه چقدر ریخت؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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دسترسی دولت به اطالعات بازار کاال چگونه ممکن است؟
کارایی بورس کاال در اقتصاد ایران

یک کارشناس بازار سرمایه گفت اگر معامله کاالهای مهم کشور 
امروز در بورس کاال انجام نمی ش��د، دولت و نهادهای تصمیم گیر به 
اطالعات و آمارهای موثق از بازار کاال دسترس��ی نداشتند؛ بنابراین 
عالوه بر تش��ویق ش��رکت های ش��فاف حاضر در بورس، برای ورود 

بیشتر شرکت ها در بورس کاال مشوق هایی در نظر گرفته شود.  
سیروان امینی، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با ایرنا، افزود: 
ب��ورس کاالی ایران براس��اس قانون بازار اوراق بهادار در س��ال ۸6 

شکل گرفت که تا قبل از آن بورس فلزات در حال فعالیت بود.
وی ادام��ه داد: بحث انس��جام بخش��ی معامالت کاالها، کش��ف 
قیمت ها براساس عرضه و تقاضا و تامین بدون واسطه مواد اولیه در 
بورس از جمله اهدافی بود که بورس فلزات و بعد از آن بورس کاال 

با قانون جدید در دستور کار خود قرار دادند.
امین��ی به زمان راه اندازی بورس فلزات اش��اره ک��رد و افزود: در 
س��ال 79 مصوبه ای از س��وی هی��ات وزیران وقت ب��رای معامالت 
مس، آلومینیوم و فوالد در بورس ابالغ ش��د که با راه اندازی بورس 
فلزات در شهریور سال ۸2، شاهد بهبود در فرآیند معامالت از نظر 

تخصیص بهینه مواد اولیه برای صنایع بودیم.
به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، کارایی ب��ورس کاال برای 
صنایع و اقتصاد نسبت به آغاز راه اندازی آن به مراتب بیشتر شده و 
قادر به کمک در بهبود فعالیت و عملکرد صنایع مختلف در کش��ور 

بوده است.
مدی��ر کاالیی و انرژی کارگزاری خبرگان س��هام به تحقق عمده 
اه��داف موردنظر برای راه اندازی بورس فلزات و بورس کاال اش��اره 
کرد و گفت: امروز با گذش��ت 12 س��ال از راه ان��دازی بورس کاال 
و شکل گیری زیرس��اخت های معامالتی مناسب، بستری امن برای 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فراهم ش��ده تا با رضایت اقدام به 

خرید و فروش محصوالت خود کنند.  
امین��ی با بی��ان اینکه به هر میزان که حج��م مبادالت در بورس 
افزایش می یابد، آمارهای ش��فاف در اقتصاد کش��ور متولد می شود، 
گف��ت: پذی��رش و معامله محص��والت در بورس به معن��ای قبول 
ش��فافیت از سوی شرکت ها اس��ت که در همین راس��تا مسئوالن 
تصمیم گیر نیز به دلیل ش��فافیت آماری ب��ورس می توانند بهترین 

تصمیم را در جهت تنظیم بازارها اتخاذ کنند.  
این کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در ادام��ه به عرض��ه محصوالت 
کشاورزی در بورس اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته اقدامات 
بس��یار مطلوبی در زمینه ورود محصوالت کشاورزی در بورس کاال 
رقم خ��ورد و حجم معامالت و اس��تفاده تولیدکنندگان این بخش 
از ظرفی��ت بورس کاال روبه افزایش بود اما به دلیل ش��رایط خاص 
اقتص��ادی و تصمی��م بر اختصاص یارانه و قیمت گ��ذاری بر کاالها، 
بورس مسیری جدید یعنی توسعه ابزارهای مالی را در پیش گرفت 

که شاهد موفقیت این حوزه هستیم.  
وی اظهار داش��ت: بورس کاال با برگزاری دوره های آموزش��ی در 
مناط��ق مختلف کش��ور برای کش��اورزان در صدد آش��نایی آنها با 
مزایای ابزارهای مالی همچون گواهی س��پرده کاالیی و قراردادهای 
آتی اس��ت که امروز ش��اهد معامالت مطلوب زیره و زعفران در این 
بخش ها هستیم.   امینی در پایان گفت: با آشنایی کشاورزان کشور 
با مزایای بورس کاال به مرور استقبال نسبت به فروش محصوالت در 
بورس با قیمت واقعی بیش��تر می شود و این دالالن حوزه کشاورزی 

هستند که در مقابل کشاورزان ضعیف می شوند.

حنای بی رنگ وزیر ورزش و جوانان 
درخصوص واگذاری پرسپولیس و استقالل

وزی��ر ورزش و جوان��ان در حالی از هماهنگی خوب با س��ازمان 
خصوصی س��ازی در زمینه واگذاری سرخابی ها سخن گفته و تاکید 
ک��رده که برای واگذاری این دو تیم با مقامات این س��ازمان همدل 
اس��ت که پوری حسینی می گوید شرایط پذیرش این دو باشگاه در 
فرابورس فراهم نمی شود. به گزارش تسنیم، »استقالل و پرسپولیس 
باید هرچه سریع تر واگذار شوند«؛ دیگر برای همگان محرز است که 
هر زمان این خبر منتشر می شود، بدون شک یک سر قضیه مسعود 
س��لطانی فر، وزیر ورزش و جوانان اس��ت که تا به امروز و این لحظه 
فق��ط بر واگذاری هرچه س��ریع تر این دو باش��گاه تاکید کرده و در 
عمل فعال اتفاقی نیفتاده است. این بار هم سلطانی فر به تازگی و در 
دویس��ت و دهمین جلسه شورای معاونان وزارت ورزش و جوانان با 
بیان اینکه اس��تقالل و پرسپولیس باید هرچه سریع تر واگذار شوند 
تاکید کرده اس��ت ک��ه دولت و مجلس هر دو مصم��م به واگذاری 

سرخابی های پایتخت هستند.
وی همچنین با اشاره به شفافیت مالی و ساختاری قابل قبول دو 
باش��گاه استقالل و پرس��پولیس برای نهادهای رسمی و مالی ظرف 
سه سال گذشته گفت: واگذاری استقالل و پرسپولیس موضع جدی 
دولت و وزارتخانه است و این دو تیم امروز واگذار شوند بهتر از فردا 

خواهد بود و باید هرچه سریع تر خصوصی شوند.
س��لطانی فر ادامه داد: هماهنگی خوبی با سازمان خصوصی سازی 
داری��م و همه برای واگذاری این دو تیم همدل و هم نظر هس��تیم. 
ضمن اینکه مدیران عامل اس��تقالل و پرسپولیس مرتبا گزارش ها و 
مس��تندات قانونی حقوقی و مالی مورد نظر سازمان خصوصی سازی 
را در اختیار آنها گذاش��ته اند و خوش��بختانه در موضوع ش��فافیت 

اقدامات خوبی انجام شده است.
س��لطانی فر همچنین با اش��اره به اینکه دول��ت و مجلس هر دو 
مصمم به واگذاری دو تیم هس��تند، گفت: برای واگذاری س��ریع تر 
باید اصالحاتی در مصوبه صورت گیرد و برای همین با کمیس��یون 

ویژه اصل 44 مجلس در تعامل و مذاکره هستیم.
این گزارش می افزاید: وزیر ورزش و جوانان در حالی از هماهنگی 
خ��وب با س��ازمان خصوصی س��ازی در زمینه واگذاری دو باش��گاه 
اس��تقالل و پرس��پولیس س��خن می گوید و تاکید می کند که برای 
واگذاری این دو تیم با مقامات این سازمان همدل و هم نظر هستند 
که پوری حس��ینی، رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی چندی پیش 
درخصوص احتمال پذیرش دو باش��گاه اس��تقالل و پرسپولیس در 
فرابورس گفت: ارزیابی سازمان خصوصی سازی این است که شرایط 
پذیرش این دو باشگاه در فرابورس تا پایان شهریور فراهم نمی شود 

و تا پایان امسال نیز احتماال این اتفاق نخواهد افتاد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و کمیسیون اوراق بهادار 
عراق، روز گذشته در تهران تفاهمنامه همکاری امضا کردند. در این مراسم 
که با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، مدیران این سازمان 
و همچنین رئیس کمیسیون اوراق بهادار عراق، سفیر و هیات همراه برگزار 
شد، دو طرف درخصوص تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک براساس 

مدل مستر فاند و صندوق در صندوق توافق کردند.
تاس��یس ش��عبه بورس کاال در عراق و ایجاد بس��تری برای صادرات و 
واردات کاال از این مسیر، مشاوره درخصوص مباحث حقوقی و فنی مرتبط 
با بازار سرمایه از دیگر محورهای این تفاهمنامه بود. در این مراسم دو طرف 
همچنین برای مشاوره و تبادل نظر در حوزه سواد مالی، همکاری آموزشی 
و مالی به ویژه در حوزه برگزاری نمایش��گاه و راه  اندازی IRVEX  عربی، 
چاپ کتاب های بازار س��رمایه به عربی و برگ��زاری دوره های MBA بازار 

سرمایه در عراق توافق کردند.
تشکیل صندوق های سرمایه گذاری مشترک بین ایران و عراق

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه 
با رئیس کمیسیون اوراق بهادار عراق در جمع خبرنگاران گفت: امروز و در 
راستای تفاهمنامه های قبلی دو دولت، تفاهمنامه ای بین سازمان بورس و 

نهاد ناظر بازار سرمایه عراق به امضا رسید.
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه در این نشست، روی مباحثی 
همچون هماهنگی سیس��تم حقوقی بازار س��رمایه ایران و بازار س��رمایه 
عراق توافق ش��د، گفت: موضوع بعدی ک��ه در این تفاهمنامه مورد بحث 
قرار گرفت، زیرس��اخت های فناوری اطالعات بازار سرمایه دو کشور است. 
همچنین راه اندازی صندوق های مشترک س��رمایه گذاری در قالب مستر 
فاند و فیدر فاند هم از جمله مواردی اس��ت که در دس��تور کار مش��ترک 

قرار گرفت.

دبیر شورای عالی بورس با بیان اینکه در چارچوب این تفاهم، برنامه ریزی 
شده تا حجم مبادالت مالی بین دو کشور به 20 میلیارد دالر برسد، گفت: 
هم اکن��ون چهار بورس اصلی در کش��ور ما وج��ود دارد، اما در عراق هنوز 
معامالت بورس کاال ش��روع نشده اس��ت. در همین راستا، یکی از اهداف 
تفاهمنامه راه اندازی معامالت کاالیی در کشور عراق است و امیدواریم برای 

افتتاح این بورس به برادران عراقی خود کمک کنیم.
محمدی با اش��اره به اینکه اهداف تعیین شده دست یافتنی و واقع بینانه 
است و قطعا تحت تاثیر تحریم ها نخواهد بود. ادامه داد: می توانیم با ایجاد 
یک تابلوی مش��ترک در عراق این مسیر را آغاز کنیم و محصوالتی که از 

ایران  به عراق صادر می شود در این تابلو مورد مبادله قرار بگیرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص زمانبندی این تفاهمنامه 
نیز گفت: قرار بر این است که کارگروه مشترکی بین دو کشور ایجاد و زمان 
اجرا تعیین شود. امیدوارم گام های ابتدایی تا شش ماه آینده برداشته شود.
محمدی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است از مردادماه 
بنزین توسط بورس انرژی صادر شود، گفت: آمادگی در بورس انرژی برای 
معام��الت فرآورده های نفتی کامل و به طور 100درصدی اس��ت. به طور 
قطع زمانی که توانس��تیم نفت کوره و در دفعاتی نفت خام معامله کنیم، 
معامالت بنزی��ن هم به لحاظ فنی تفاوتی با این قبیل محصوالت ندارد و 

آمادگی کامل برای معامله آن وجود دارد.  
به گفته وی، هر زمانی که وزارت نفت و شرکت ملی نفت تمایل داشته 
باشد، این معامالت قابلیت اجرا خواهد داشت. در این خصوص شرکت ملی 
نفت یا وزارت نفت یا هر بخش��ی که در این راستا مامور شده باشد )مانند 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران( باید فرم عرضه بورس انرژی را 

پر کند و امکان عرضه این محصول را اعالم کند.
رئیس کمیسیون اوراق بهادار عراق: از تجربیات ایران استفاده می کنیم

در این مراس��م همچنین عالء عبدالحسین الساعدی، رئیس کمیسیون 
اوراق به��ادار ع��راق، ابراز امیدواری کرد که امض��ای  تفاهمنامه همکاری 
فیمابین، به توس��عه بخشی افق همکاری های دو کشور در رابطه با منافع 

مالی کمک کند.
وی همچنین با تقدیر از استقبال و مهمان نوازی هیات سازمان بورس و 
اوراق به��ادار ایرانی روابط اقتصادی بین ملت ها و دولت های عراق و ایران، 
روابط دو کشور را کامال متمایز و منحصر به فرد توصیف کرد و گفت: تالش 
خواهی��م کرد از تجربیات ایران در حوزه بازارهای مالی و همچنین مبادله 

اطالعات و دانش تخصصی در این حوزه استفاده کنیم.
 در ادامه، س��عد جواد قندیل، سفیر عراق در ایران نیز با اشاره به توافق  
اخیر حسن روحانی  رئیس جمهور ایران و عادل عبدالمهدی نخست وزیر 
عراق درخصوص افزایش س��طح تبادالت دو کش��ور از 12 میلیارد دالر به 
20 میلی��ارد دالر به ملت های ایران و ع��راق بابت امضای  این تفاهمنامه 
تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که آثار اقتصادی آن به پیشرفت و تعامل 

اقتصادی دو کشور کمک خواهد کرد.
س��فیر عراق در ایران افزود: تفاهمنامه ای که امروز بین سازمان بورس و 
اوراق بهادار ایران و کمیسیون اوراق بهادار عراق به امضا رسید، در ادامه و 
در سایه توافقاتی است که پیش از این بین مقامات عالی دو کشور صورت 
گرفته و ارتقای این همکاری ها نشانه ای روشن از ریشه ای بودن روابط دو 

ملت است.
وی همچنین با اش��اره به لغو ویزا بین دو کش��ور در ایام اربعین گفت:  
مقرر ش��ده اس��ت که هزینه ویزای زیارتی دو کش��ور رایگان شود؛ عالوه 
ب��ر این ویزا در ایام اربعین ملغی ش��ده که با ای��ن تمهیدات، تعداد زائران 
ایرانی ش��رکت کننده در مراسم اربعین امس��ال از مرز 3 میلیون نفر عبور 

خواهد کرد.

تفاهم نامه همکاری میان سازمان بورس ایران و کمیسیون اوراق بهادار عراق امضا شد

همکاری ایران و عراق در سایه بازار سرمایه
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23 مرداد؛ آخرین مهلت پزشکان برای 
ثبت نام دستگاه کارتخوان

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی 
گفت که صاحبان حرف و مش��اغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی 
و دامپزش��کی تا 23 مردادماه مهلت دارند در نظام سامانه فروش و 

استفاده از پایانه فروشگاهی )کارتخوان بانکی( ثبت نام کنند.
به گزارش ایسنا، علی رستم پور - مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و 
برون سپاری سازمان امور مالیاتی- با استناد به بند )ی( تبصره )6( 
قانون بودجه سال 139۸ و تبصره)2( ماده)169( قانون مالیات های 
مس��تقیم، اظهار داش��ت: همه صاحبان حرف و مش��اغل پزشکی، 
پیراپزش��کی، داروسازی و دامپزش��کی که مجوز فعالیت آنها توسط 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، س��ازمان نظام پزشکی 
ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر 
می ش��ود، مکلفن��د در چارچوب آیین نامه تبص��ره )2( ماده )169( 
قانون مالیات های مس��تقیم نسبت به نصب، راه اندازی و استفاده از 
پایانه فروشگاهی)دس��تگاه کارتخوان( از ابتدای س��ال 139۸ اقدام 

کنند.
براس��اس گزارش سازمان امور مالیاتی، رس��تم پور اضافه کرد: بر 
این اس��اس همه صاحبان حرف و مشاغل یادشده مکلفند حداکثر 
تا تاریخ 23 مردادماه 139۸ برای ثبت درخواست تخصیص شماره 
شناسه پایانه فروشگاهی )کارت خوان( به درگاه عملیات الکترونیکی 
https://tax. س��ازمان امور مالیاتی کشور به نش��انی الکترونیکی
gov.irمراجعه و مش��خصات دستگاه کارتخوان خود را ثبت کرده و 
در اولین ماه پس از دریافت شناسه خود از طریق پیامک، نسبت به 

بهره برداری از آن اقدام کنند.
این مقام مس��ئول س��ازمان امور مالیاتی کش��ور نح��وه ثبت نام 
مودی��ان را در س��امانه های مالیاتی هم ش��رح داد و گفت: مودیان 
هن��گام مراجعه ب��ه س��امانه الکترونیکی باال وارد س��امانه ثبت نام 
الکترونیک طرح جامع مالیاتی )کد اقتصادی( ش��ده و در قس��مت 
س��ایر خدمات ب��ا انتخاب گزینه »ثبت مش��خصات صندوق فروش 
و حافظه مالیاتی« می توانند مش��خصات پایانه فروش��گاهی خود را 

ثبت کنند.
رس��تم پور همچنین اضافه کرد: مودیان می توانند در صورت بروز 
هرگونه مشکل و یا برای رفع ابهام با سامانه پاسخگویی سازمان امور 

مالیاتی کشور به شماره 1۵26 تماس بگیرند.

 گزارش جامع پرونده های حقوقی شستا
آماده شد

مدیر حقوقی ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماع��ی از تهیه 
و تدوی��ن پرون��ده جام��ع دع��اوی حقوقی س��نواتی ش��رکت ها و 
هلدینگ های تابعه این ش��رکت ب��رای انس��جام و پیگیری موثرتر 

مطالبات خبر داد.
به گزارش ایرنا، ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، »مهدی 
اس��ماعیلی« اظهار داش��ت: پس از چندماه پیگیری، گزارش جامع 
و کامل��ی از پرونده ه��ای حقوق��ی با اهمیت در س��طح ش��رکت ها 
و هلدینگ های تابعه ش��رکت س��رمایه گذاری تامی��ن اجتماعی با 

جزییات تهیه شده است.
وی اف��زود: در این گزارش عالوه بر اینکه اعداد و ارقام هر پرونده 
درج ش��ده، به خوبی مشخص اس��ت که هر پرونده در چه سالی و 
در دوره مدیریت کدام مدیر در مجموعه شس��تا، در بس��تر متعارف 

تجاری یا غیرمتعارف تجاری ایجاد شده است.
مدیر حقوقی شس��تا بیان کرد: در این گزارش مشخص است که 
تاکنون چه اقداماتی انجام و چه اقدامات فنی و حقوقی دیگری باید 

انجام شود تا آرای نهایی صادر و مطالبات وصول شود.
وی گف��ت: س��اماندهی وضعی��ت مدی��ران و هم��کاران حقوقی 
ش��رکت ها در دستور کار است و مجموعه ای از وکالی خبره و نخبه 
در حال به کارگیری هس��تند تا با همکاری سیستم قضایی و فعال 
کردن بخش پیگیری خارجی پرونده ها ضمن پیگیری مجدانه وکال 
و مدی��ران حقوقی و همکاری دس��تگاه های نظارتی ش��اهد وصول 
حداکثری مطالبات مجموعه شرکت ها و هلدینگ های تابعه باشیم.

اس��ماعیلی اضافه کرد: گزارش کامل پرونده ها تاکنون در اختیار 
دس��تگاه ها ذی ربط قضایی، بازرس��ی و امنیتی قرار گرفته و با یک 
مرور س��اده ش��ماره کالس��ه و عناوین پرونده ها مشخص می شود 
پرونده در چه س��الی به وجود آمده و ذی نفعان و مداخله کنندگان 

احتمالی در هر پرونده چه کسانی بودند.
مدی��ر حقوقی شس��تا، گفت: با توج��ه به رویکرد ش��فافیت که 
رویکردی غالب و حاکم بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��ت 
دفتر حقوقی شس��تا تالش خود را بدون هیچ گونه مس��امحه برای 

احقاق حقوق مجموعه انجام می دهد.

نامه نگاری وزارت جهاد با گمرک
شکر فقط با تایید شرکت بازرگانی دولتی 

ترخیص می شود
گمرک ایران شکر وارداتی را صرفا با ارائه تاییدیه شرکت بازرگانی 

دولتی ایران ترخیص می کند.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری مهر به نق��ل از گمرک ای��ران، علی اکبر 
مهرفرد معاون وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به رئیس کل گمرک 

ایران شرط ترخیص شکر خام را اعالم کرد.
در این نامه آمده است: با توجه به بند سوم مصوبات سی و نهمین 
جلسه کارگروه تنظیم بازار به شماره 60/۸2131 مورخ 9۸/03/19 
درخص��وص مکانیزم عرضه واردکنندگان ش��کر خام ب��ا مداخله و 

نظارت شرکت بازرگانی دولتی ایران به استحضار می رساند:
براس��اس تفاهمات به عمل آمده، عرضه شکر خام توسط انجمن 
صنف��ی کارخانج��ات قند و ش��کر به قیم��ت مصوب ب��ا نظارت و 
هماهنگی شرکت بازرگانی دولتی ایران به شبکه توزیع معرفی شده 

از سوی وزارت صمت، صورت خواهد پذیرفت.
لذا خواهش��مند است دس��تور فرمایید نس��بت به ترخیص شکر 
وارداتی با ارائه تاییدیه از شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام شود.

اخبـــار

 1.3 میلیارد دالر ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزش��کی، در دو هفته اخیر 
جنجال آفرین ش��د. بررس��ی اظهارات مقامات مطلع در دولت و بخش خصوصی، 
نشان می دهد که در بخشی از ماجرا مساله مربوط به بوروکراسی ها و روند طوالنی 
واردات در دوران تحریم اس��ت و از طرف دیگر در بس��تر ارز 4200 تومانی فس��اد 

جدی اتفاق افتاده است.
»ی��ک میلیارد و 300 میلیون دالر ارز تجهیزات پزش��کی رفت��ه و هنوز دقیقاً 
معلوم نیست چه کسی برده است و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است.« 
س��عید نمکی، وزیر بهداش��ت، آموزش و درمان پزش��کی روز 23 تیرماه در جمع 
اعضای فراکس��یون والیی مجلس چنین از فس��اد ارزی در حوزه دارو و تجهیزات 
پزش��کی صحبت کرد. نمکی در ادامه با صراحت از »فساد سازمان یافته« خبر داد 
و گفت: »با یک فس��اد س��ازمان یافته در دارو و تجهیزات پزش��کی و حتی برخی 
ش��رکت های وابسته به وزارت بهداشت درگیر بودیم، ابایی ندارم بگویم بسیاری از 
این ش��رکت های وابسته به هیأت امنای ارزی هر یک به نوعی مشکل دارند، البته 
در حال حسابرسی هستیم و بعد از آن هم اغلب این شرکت ها منحل خواهند شد.«
پیش از این اظهارات »عبدالناصر همتی« رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به 
رئیس جمهوری از فعالیت آمیخته با فساد نزدیک به 20 شرکت واردکننده دولتی 
و خصوصی در حوزه دارو و کاالهای اساس��ی با رقمی نزدیک به یک میلیارد یورو، 
خبر داده بود. همان زمان محمود واعظی، رئیس دفتر ریاس��ت جمهوری به چهار 
وزیر برای پاس��خگویی فوری به نامه رئیس کل بانک مرکزی و پاسخگویی به این 
تخلفات نامه نوشته بود. در نهایت، دو روز پیش وزیر بهداشت اعالم کرد: »تا اواخر 
هفته آینده، به جمع بندی خواهیم رسید که کل ارزی که به حوزه دارو و تجهیزات 
پزش��کی اختصاص یافته، به چه مواردی اختصاص یافته، چه کاالهایی وارد کشور 
ش��ده و در حوزه تجهیزات پزش��کی آیا این تجهیزات به بیمارس��تان های دولتی 

اختصاص یافته و یا به بخش خصوصی عرضه شده است.«
بستر فساد چطور شکل گرفت؟

»هاله حامدی فر« نایب رئیس کمیس��یون  اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی تهران 
در این باره به »ایرنا« می گوید: »اصل فس��اد، به ارز 4200 تومانی برمی گردد. ارز 
4200 تومانی در حوزه تجهیزات پزش��کی و دارو به این دلیل که یارانه ای اس��ت، 
در ذات خود می  تواند عامل فس��اد باش��د. در این مساله هیچ  شکی نیست.« اما او 
مالحظاتی درباره سر و صداهای این روزها دارد. حامدی فر ادامه  می دهد: »درباره 
لیستی که از دریافت کنندگان ارز دارو و تجهیزات پزشکی منتشر شد، مالحظاتی 
وج��ود دارد. ب��ه  نظر من در این فضا افرادی که جن��س آورده ولی هنوز ترخیص 
نکرده اند با  گروه هایی که سوءاستفاده کرده اند، اشتباه  گرفته شده است.«                     
حامدی فر روند واردات دارو و تجهیزات پزشکی را چنین توضیح می دهد: »روند 
واردات دارو زم��ان زیادی نی��از دارد. از زمان تخصیص ارز تا زمان خروج دارو باید 
مراحل مختلفی طی شود. به اسناد و مدارک متعددی نیاز است. بخشی از ارزهایی 
که می گویند به ازای آنها کاال وارد نشده، ماجرایش همین است. این واردکننده ها 

هنوز برای تحویل اجناس شان زمان دارند.«
وی ادامه می دهد: »براساس لیست خامی که از دریافت کنندگان  ارز وجود دارد، 
نمی توان قضاوت کرد چراکه معلوم نیست واردات آنها در چه مرحله ای قرار دارد.«
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران ادامه می دهد: »کلیات مساله 
به روند تخصیص، واردات و ترخیص از گمرک برمی گردد ولی مس��لما فس��اد هم 
اتفاق افتاده اس��ت. هر چیزی که یارانه ای شده باش��د، افراد درگیر در آن با خطر 

فساد مواجه هستند.« 
یک روز پس از افش��اگری وزیر بهداشت، روزنامه فرهیختگان با بررسی فهرست 
دریافت کنندگان ارز بانک مرکزی گزارش داد که در بخش واردات دارو و تجهیزات 
پزش��کی بیش از 3.۵ میلیارد دالر ارز 4200 تومانی از سوی دولت تخصیص داده 
شده اس��ت. با فرض 1.۵ میلیارد دالر س��هم واردات دارو، سهم واردات تجهیزات 
پزشکی به 2میلیارد دالر می رسد که این میزان 700 میلیون دالر هم بیش از رقم 
مورد اشاره وزیر بهداشت است. همچنین براساس این گزارش، میزان ارز دریافتی 
26 برند حوزه تجهیزات پزش��کی در یک س��ال اخیر حدود 27۸ میلیون دالر ارز 
بوده است. به عبارت دیگر، بررسی موردی وضعیت 26 برند فعال در حوزه واردات 
تجهیزات پزشکی طی یک سال اخیر نشان می دهد کل ارز دریافتی این شرکت ها 
فقط معادل 14درصد ارز اختصاص یافته به این حوزه اس��ت. براساس این گزارش 
»بررس��ی آماری موید این امر است که دس��ت های پنهان زیادی در حوزه واردات 
تجهیزات پزشکی بوده که در شرایط محدودیت ارزی به طور چراغ خاموش ارزهای 

دولتی را بلعیده اند.«
به جای یارانه ارزی، هزینه درمان باید از بیمه تامین شود

س��از و کار واردات در دوران تحریم س��خت ش��ده و حتی دارو را هم که گفته 
می شود تحریم نیست، درگیر کرده است. هاله حامدی فر در این باره نیز می گوید: 
»به این نکته هم باید توجه داش��ته باشیم که دارو تحریم نیست، اما روابط بانکی 
ما بسیار محدود ش��ده است. واردات کاالیی که قبال یک ماهه انجام می شد، حاال 

تا شش ماه زمان می برد.«
همچنین براس��اس توضیحات روز گذش��ته »ابوالفتح صانع��ی« رئیس اتحادیه 
بازرگان��ان تجهیزات پزش��کی، واردکنندگان بعد از آنک��ه ارز به آنها تعلق گفت و 
تامین شد، سه ماه فرصت دارند که با رفع تعهد ارزی کاال وارد کنند. این سه ماه، 
یکبار هم قابل تمدید اس��ت و واردکننده در نهایت شش ماه برای رفع تعهد ارزی 
دولت فرصت دارد. به گفته صانعی، 1.6 میلیارد یورو ارز دولتی در سال گذشته به 
تجهیزات پزشکی اختصاص یافته که 1.3میلیارد آن به واردکننده داده شده است. 
از این میزان، 1.1 میلیارد یورو کاال وارد شده و کاالهای 200 میلیون یوروی باقی 

نیز بخشی در گمرک و بخشی در راه است.
حامدی فر، نایب رئیس کمیس��یون اقتصاد س��المت اتاق تهران تاکید می کند: 
»پیچیدگی های ارزی همه زنجیره تولید و واردات را درگیر کرده است. ما در اتاق 

بازرگانی، راهکار قطعی مان حذف ارز 4200 تومانی است.«

ام��ا قیمت دارو و تجهیزات پزش��کی با وجود تخصی��ص ارز 4200 تومانی نیز  
نوسان زیادی داشته است. حامدی فر معتقد است که این مشکل را به نحوی دیگر 
بای��د حل کرد. وی می گوید: »اگر نگران هزینه های دارو و درمان مردم هس��تیم، 
همین یارانه را از طریق بیمه ها باید تامین کرد تا مردم دچار مش��کل نشوند. االن 
همه دچار سردرگمی هستند و  مرجعی که به تمام اطالعات دسترسی دارد، باید 

شفاف تر از اینها گزارش بدهد.«
چطور به جای استنت قلب، مفتول وارد شد؟

»ناص��ر ریاح��ی« عض��و هیات رئیس��ه اتاق بازرگان��ی ته��ران و رئیس انجمن 
واردکنن��دگان دارو نیز درب��اره جنجال های اخیر به »ایرن��ا«، می گوید: »آنچه ما 
می دانیم، این اس��ت که روند واردات دارو و تجهیزات بس��یار کنترل ش��ده است. 
مش��خص است که هر شرکتی باید چه چیز و چقدر کاال وارد کند. در گمرک هم 
کاال باید مجوز ترخیص داش��ته باش��د و بالفاصله بعد از ترخیص، موظفیم که به 

شرکت پخش تحویل دهیم.«
رئی��س انجمن واردکنندگان دارو ادامه می دهد: »برای ما هم که در این صنعت 
فعال هس��تیم، این مس��اله مبهم اس��ت. چه اتفاقی می افتد و چه کسانی دخیل 
هستند که چنین فسادی می تواند انجام شود؟ مشکل اصلی ما این است که وقتی 
چنین مس��ائلی وجود دارد، اقدام کنید و برخورد کنید. چرا با صحبت های ضد و 
نقیض، ذهن مردم را مغش��وش می کنید؟ مس��اله ارز تجهیزات پزشکی االن برای 

همه مهم شده است.«
ماج��رای سوءاس��تفاده ارزی برای واردات دارو و تجهیزات پزش��کی، دفعه اولی 
نیس��ت که بعد از تخصیص ارز دولتی اتف��اق می افتد. ریاحی می گوید: »در دولت 
قبلی، زمانی که خانم دستجردی وزیر بهداشت بود، تعریف می کرد که شرکت هایی 
ناشناس برای واردات دارو ارز دریافت می کنند و کاالهای دیگری وارد می کنند. وی 

هم معتقد بود که از ارز دارو سوءاستفاده می کنند.«
ای��ن ماجرا در دولت قبل هم درس��ت زمانی اتفاق افتاده ب��ود که ارز مبادله ای 
در دوران تحریم راه افتاد. آن زمان گفته می ش��د که ارز مرجع برای واردات دارو 
و تجهیزات پزشکی، به ش��رکت های دارویی اختصاص پیدا نکرده و صرف واردات 
خودروی »پورشه« شده است. حاال نیز سعید نمکی، وزیر بهداشت خود دست به 
افش��اگری و مبارزه با فساد زده و اعالم کرده است که برخی داروی تاریخ گذشته 
وارد کرده اند و یا به جای اس��تنت قلبی، کابل برق آورده و از کش��ور فرار کرده اند. 
در توضیحات بعدی مسئوالن روشن شد که اصال کابل برق وارد نشده است. بلکه 
جعبه های اس��تنت قلبی به کشور وارد ش��ده اما در گمرک دیده شده است که به 
جای اس��تنت، داخل جعبه ها سیم های مفتول گذاشته شده است. این اقدام را دو 

نفر انجام داده اند که از کشور خارج شده و تحت پیگرد قرار دارند.
هال��ه حامدی فر در انتهای گفت و گو با ایرن��ا، تاکید می کند: »راه حل کالن و 
دائمی مسائل اینچنینی تنها این است که مجرای فساد بسته شود؛ یعنی به سمت 

ارز تک نرخی برویم.« 

فساد در واردات تجهیزات پزشکی چطور انجام شد؟

یک نماینده مجلس شورای اسالمی از وعده وزیر جهاد کشاورزی برای کاهش 
قیمت کاالهای اساسی در ماه های آینده خبر داد.

به گزارش تس��نیم، س��یدمحمد حس��ینی عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و 
محاس��بات مجلس با اشاره به جزییاتی از جلسه غیرعلنی روز دوشنبه، 7 مرداد 
پارلم��ان، گفت: در این جلس��ه که با حضور آقای حجتی وزیر جهاد کش��اورزی 
برگزار شد، وی توضیحاتی درباره آخرین وضعیت تأمین و تولید کاالهای اساسی 

و دامی به نمایندگان مجلس ارائه کرد.
وی افزود: در جلسه غیرعلنی این روز مجلس، وزیر جهاد کشاورزی این وعده 
را به نمایندگان داد که شرایط کشور در بحث تأمین نهاده های بخش کشاورزی، 
دامی و کاالهای اساسی مطلوب است و موانعی بر سر راه آن وجود ندارد، اما وی 
از طرفی معتقد بود که واس��طه ها مانعی برای توزیع کاالهای اساس��ی به دست 

مصرف کننده هستند.
نماینده مردم تفرش در مجلس اضافه کرد: نمایندگان مجلس در این جلس��ه 
س��ؤاالتی پیرامون اینکه چرا با وجود اینکه گفته می ش��ود مش��کلی در تولید و 

تأمین نهاده های دامی در کش��ور وجود ندارد، چرا باز هم شاهد افزایش بی رویه 
قیمت ها در بازار هستیم، گفت که باید زیرساخت های برخورد با واسطه ها ایجاد 

شود.
حس��ینی افزود: آقای حجتی در این جلسه غیرعلنی مجلس گفت که شرایط 
تأمین کاالهای اساس��ی و نهاده ها مناس��ب و روند آن در آین��ده  نیز تا اندازه ای 
مطلوب است، اما بهبود وضعیت به شرایط کشور در ماه های آینده بستگی دارد، 

او وعده داد که قیمت کاالهای اساسی در ماه های آینده کاهش یابد.
وی به مصوبه ای در جلس��ه غیرعلنی مجلس اش��اره ک��رد و گفت: مهم ترین 
بخش جلس��ه غیرعلنی مجلس این بود که مقام رهبری مقرر کرده اند که وزارت 
جهاد کش��اورزی نس��بت به تولید و تأمین کاالهای اساس��ی از داخل اقدام کند 

که نمایندگان هم ضمن تأیید این تصمیم، دیدگاه های خود را مطرح کردند.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در بخش دیگری از این 
جلسه، وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد که این وزارتخانه برنامه دارد تا وابستگی 
کشور از واردات برخی نهاده های دامی و غالتی مانند جو، از خارج کشور کاهش 

یافته و در برنامه ای زمانبندی شده،  کاهش یابد.
حس��ینی ادامه داد: نمایندگان مجلس در این جلس��ه معتق��د بودند که برای 
اینک��ه واردات برخ��ی غ��الت و نهاده ه��ای دامی به کش��ور کاهش یاب��د،  باید 

مأموریت های جدیدی برای وزارت جهاد تعریف شود.
وی به بخش دیگری از س��ؤاالت نمایندگان از وزیر جهاد کش��اورزی اشاره و 
تأکی��د کرد: تع��دادی از نمایندگان گالیه ها و انتقادات خ��ود را به آقای حجتی 
مطرح و اعالم کردند که سیاس��ت های غلط وزارت جهاد کش��اورزی باعث زیان 
شده تا زیان هایی به کشاورزان وارد شود، یکی از این سیاست های غلط، واردات 
برخی محصوالت در زمان برداشت محصول در داخل کشور است که قرار شد در 

این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع 
جمع بندی نمایندگان مجلس از جلسه غیرعلنی با وزیر جهاد کشاورزی این بود 
که توانایی تولید و تأمین کاالهای اساسی و نهاده های دامی در کشور وجود دارد، 

اما باید در برخی سیاست گذاری ها تجدید نظر شود.

وعده وزیر جهاد کشاورزی برای کاهش قیمت کاالهای اساسی

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

کارت سوخت؛ مهر تایید عدم واردات بنزین
دی ماه سال گذشته بود که واردات بنزین متوقف و از خروج یک 
میلیارد دالر س��رمایه کش��ور جلوگیری شد؛ این در حالی است که 
ب��ا توجه به افزایش مصرف بنزین کارشناس��ان پیش بینی می کنند 
ک��ه اگر این روال ادامه یابد، ممکن اس��ت ای��ران دوباره واردکننده 
بنزین ش��ود اما از س��وی دیگر کارت س��وخت می تواند سدی برای 

این امر باشد.
به گزارش ایسنا، راه اندازی فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 
پرونده واردات بنزین را بس��ت و ایران در تولید بنزین خودکفا شد؛ 
ای��ن اتفاق در حالی افت��اد که قبل از خودکفای��ی در تولید بنزین، 
روزانه 12 میلیون لیتر بنزین وارد می ش��د. به تازگی نیز دولت برای 
اینکه کنترل مصرف را در دس��ت داشته باشد، طرح کارت هوشمند 

سوخت را احیا کرد.
آنطور که مسئوالن نفتی اعالم کرده اند، سوخت رسانی از 13 روز 
دیگر تنها با کارت س��وخت شخصی صورت می گیرد؛ حسین آقایان 
- کارش��ناس حوزه انرژی - در این باره به ایس��نا گفت: باتوجه به 
اینکه میزان مصرف بنزین در تیرماه امس��ال نسبت به سال گذشته 
12درصد رش��د داشته اس��ت، ممکن است که س��ال آینده شاهد 

واردات مجدد بنزین به داخل کشور باشیم.
وی ب��ا بیان اینکه احیای کارت س��وخت می تواند س��دی باش��د 
برای واردات مجدد بنزین، اظهار داش��ت: استفاده از کارت سوخت 
ش��خصی و نظارت بر میزان مصرف، بی ش��ک مان��ع ازدیاد مصرف 

بنزین می شود.
این کارش��ناس افزود: در بحث قاچاق نیز احیای کارت س��وخت 
می توان��د تاثی��رات مثبتی را بر جای بگذارد و ب��ا اجرای این طرح، 
پیش بینی می شود که میزان قاچاق تاحد قابل توجهی کاهش یابد.

کارت سوخت را جدی بگیرید
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ای��ران در آخرین اطالعیه  
خ��ود اعالم کرد که  ب��ا توجه به اجرای مصوب��ات دولت و مجلس 
ش��ورای اسالمی برای الزامی شدن عرضه بنزین با استفاده از کارت 
هوش��مند سوخت ش��خصی از بیستم مردادماه امس��ال، الزم است 
مالکان خودرو و موتورس��یکلت که دارای کارت هوش��مند سوخت 
شخصی هس��تند، به منظور شناسایی مش��کالت احتمالی و کسب 
اطمینان خاطر از صحت عملکرد کارت سوخت، ظرف 10 روز آینده 
حداقل یک نوبت س��وختگیری از طریق کارت های سوخت شخصی 
خود انجام دهند و در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، موارد را 

به سامانه 09627 اطالع دهند.
ط��رح ال��زام اس��تفاده از کارت س��وخت ش��خصی ب��ا اولوی��ت 

کالنشهرهای تهران، کرج، تبریز و اصفهان، اجرایی خواهد شد.

رانندگان فعال در حمل ونقل کاالهای اساسی 
الستیک با نرخ مصوب می گیرند

مدی��رکل دفتر خدمات بازرگان��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گف��ت با تصمیم معاونت بازرگانی داخل��ی این وزارتخانه طرح ویژه 
تش��ویق رانن��دگان فعال در ح��وزه حمل و نقل کاالهای اساس��ی 

اجرایی شد.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد 
قبله افزود: در قالب این طرح که با هدف س��رعت بخشی به تخلیه 
کاالهای اساس��ی وارداتی از گمرکات اجرایی می ش��ود، مقرر است، 
خودروه��ای فعال در این حوزه با نرخ مصوب، الس��تیک س��نگین 

دریافت کنند.
او در توضیح جزییات طرح مذکور گفت: طرح تحویل الستیک با 
نرخ مصوب به ناوگان فعال در حوزه حمل و نقل کاالهای اساس��ی، 
خودروهای س��نگینی را در بر می گیرد که حداقل سه فقره بارنامه 
کاالی اساس��ی از بندر امام به تمام نقاط کش��ور را داشته باشند یا 

کیلومتر کارکرد آنها در این حوزه به 3000 کیلومتر برسد.
به گفته وی، این طرح با مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کش��ور اجرایی می شود. الستیک های تحویلی با ارز 4200 

تومان قیمت گذاری شده است.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش��تر از 
واردات اقالم اساسی مورد نیاز خبر داده و تاکید کرده بود هیاتی از 
این معاونت برای تعیین تکلیف اقالم دپوش��ده در گمرکات به بندر 

امام اعزام خواهند شد.
وی اطمینان داد هیچ کمبودی از این منظر متوجه کشور نیست.

در 3 ماه نخست امسال چند دستگاه خودرو 
تولید شد؟

بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از 
تولید 197 هزار و 777 دس��تگاه خودرو در سه ماهه نخست امسال 
و کاهش 40.۸درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.

بر پایه این آمارها، در بهار امسال تعداد 1۸4 هزار و 443 دستگاه 
خودروی س��واری در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال افت 41.۵درصدی نشان می دهد.
در ای��ن م��دت تنها 32 دس��تگاه ون در کش��ور تولید ش��د که 
نس��بت به 244 دستگاه ون تولید ش��ده در بهار سال گذشته، افت 
۸6.9درصدی داش��ته اس��ت. همچنین، تولید وانت در این مدت با 

کاهش 13.۵درصدی به 12 هزار و 126 دستگاه رسید.
در مدت یادش��ده، 21۸ دس��تگاه مینی ب��وس و میدل باس، ۸۵ 
دس��تگاه اتوبوس و ۸73 دس��تگاه کامیونت، کامیون و کش��نده در 
کش��ور تولید شد که به ترتیب کاهش ۵۵.3درصدی، 62.9درصدی 

و 77.3درصدی در مقایسه با بهار 97 به ثبت رسید.
 آمار خردادماه خودروسازان

بررس��ی ها حاکی از تولید 67 هزار و 920 دس��تگاه انواع خودرو 
در خردادماه امس��ال است که در مقایس��ه با خردادماه پارسال افت 

37.2درصدی داشته است.
در خردادماه امس��ال 63 هزار و 66 دستگاه سواری، 22 دستگاه 
ون، 4هزار و 3۵6 دس��تگاه وانت، 121 دستگاه مینی بوس و میدل 
باس، 76 دس��تگاه اتوبوس و 319 دس��تگاه کامیون��ت، کامیون و 

کشنده در کشور تولید شد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو درخصوص وضعیت 
بازار خودرو گفت در حال حاضر قیمت ها کمی نس��بت به هفته گذش��ته 
تغییر پیدا کرده است. الزم به ذکر است که فرمول ۵درصد کمتر از حاشیه 

بازار منجر به افزایش قیمت ها در بازار خودرو شد.
به گزارش گسترش نیوز، سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروشندگان خودرو درباره اوضاع و احوال قیمت ها در بازار خودرو اظهار 
داش��ت: قیمت ها تا روز چهارشنبه هفته گذشته وضعیت مناسبی داشت 
و رو ب��ه کاه��ش بود. از آن روز به بعد وضعی��ت فرق کرد به این دلیل که 
ش��رکت ایران خودرو درخصوص برخ��ی از محصوالت خود افزایش قیمت 
داش��ته اس��ت. در برخی از این محصوالت ۵ ال��ی 6درصد افزایش قیمت 
صورت گرفته اس��ت. پژو SLX 40۵ از 6۸ به 76 میلیون تومان رس��یده 
است و زمانی که این شرکت چنین کاری را انجام می دهد و قیمت را باال 

می برد بار روانی ایجاد می کند. زمانی که قیمت ها رو به کاهش است نباید 
چنین مشکالتی ایجاد شود و دلیل افزایش قیمت نیز مشخص نیست. بقیه 
محصوالت ایران خودرو نیز نسبت به چهارشنبه گذشته یک الی دو میلیون 

تومان افزایش قیمت داشته اند. 
تاثیر قیمت داخلی ها بر وارداتی ها

وی ادام��ه داد: قیمت ه��ای ایران خودرو یک الی س��ه میلی��ون تومان 
افزایش داش��ته اس��ت. پراید 111 حالت تعادلی داشت و در حال حاضر با 
کاهش قیمت مواجه شده اس��ت. الزم به ذکر است که مابقی محصوالت 
این خودروساز تغییری نداشته است. قیمت وارداتی ها نیز نسبت به هفته 
گذش��ته دچار تغییر و تحول خاصی نشده اس��ت و این مورد در رابطه با 
خودروه��ای مونتاژی نیز صادق اس��ت. یک س��ری خودروه��ا از گمرک 
ترخیص شد و تاثیر خود را بر قیمت خودروهای وارداتی در بازار گذاشت. 

در هر صورت اگر ش��رکت ها قیمت ها را کنت��رل کنند قیمت محصوالت 
داخلی اثر خود را بر وارداتی ها نیز می گذارد.

درسرهای فرمول 5درصد
موتمن��ی در پایان گفت: در ح��ال حاضر کارخانه های خودروس��از فرمول 
۵درصد کمتر از حاشیه بازار را رعایت نمی کنند. این فرمول مورد انتقاد است 
و همین قضیه باعث شد که قیمت خودروها افزایش پیدا کند. به عنوان مثال 
پژو 206 قیمتی حدود ۵۸ میلیون تومان داش��ت و زمانی که فرمول ۵درصد 
حاش��یه بازار اعمال شد قیمت ها باال رفت و شاهد قیمت های کنونی هستیم. 
هر تولیدکننده عالقه دارد محصول خود را با باالترین قیمت بفروشد و با بستن 
ورودی قیمت ه��ا در بازار نیز افزایش پیدا می کند. در نتیجه پس از آن قیمت 
۵درصد حاشیه بازار در نظر می گیرد و به فروش می رساند. در همین رابطه باید 

خودروسازان قیمت تمام شده و میزان سود خود را مشخص کنند.

جدیدترین تغییر و تحوالت بازار خودرو

راه اندازی دوباره فعالیت های این ش��رکت ها که ظرف دو سال اخیر به تعطیلی 
کشیده شدند، بیش از پنج سال زمان نیاز دارد.

به گزارش اخبار خودرو، در پی اجرای دس��تورالعمل ممنوعیت واردات خودرو 
از س��وی دولت طی دو س��ال اخیر، فعالیت های تجاری ش��رکت های واردکننده 
خودرو تقریبا متوقف ش��د و به تعدیل چش��مگیر بیش از 10هزار نیروی انسانی 
در بخش واردات خودرو انجامید. حال نیز که برخالف قول های مساعدی که در 
گذش��ته به فعاالن این حوزه داده ش��ده بود، زمزمه هایی از تمدید نشدن مهلت 
اجرای مصوبه دولت برای ترخیص خودروهای دپوش��ده در گمرکات کش��ور به 

گوش می رسد.
این مصوبه برای تس��هیل ترخی��ص خودروهای بالتکلیف مان��ده در گمرکات 
برمبنای تصمیم ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای س��ه گانه تهیه و تنظیم 
شده بود و می توانست این خودروها را روانه بازارهای مصرف کند تا مانع بزرگ تر 

شدن حباب قیمت ها در بازار خودروهای خارجی شود.
علی رض��ا قربانی نژاد، کارش��ناس ب��ازار خودرو در این خصوص معتقد اس��ت: 
»حت��ی در ص��ورت تمدید این مصوبه نیز دیگر به تعداد انگش��تان یک دس��ت 
هم ش��رکت فعال در بخش واردات خودرو باقی نخواهد ماند، چه برسد به اینکه 

مصوبه مذکور تمدید نشود.« 
تعدیل نیرو تا نفر آخر!

این کارش��ناس با بیان اینکه در ش��رکت های واردکننده قبل از اجرای قانون 
ممنوعیت واردات خودرو بیش از 14هزار نفر مش��غول به کار بوده اند، گفت: »از 
این تعداد نیروی کار هم اکنون تنها 3 تا 4 هزار نفر مشغول فعالیت هستند. این 
در حالی  اس��ت که برخی از ش��رکت ها اقدام به تعطیلی شرکت های زیرمجموعه 

خود نیز کرده اند.«
وی اف��زود: »در عی��ن حال برخی از ش��رکت ها حتی ب��ا اخراج تمام 
نیروه��ای کاری خ��ود و تعطی��ل  ش��دن دفاترش��ان هنوز ه��م امکان 
تسویه حس��اب با مش��تریان خود را پیدا نکرده اند و برخی از ش��رکت ها 
نیز در انتظار ترخیص باقیمانده خودروهای دپوش��ده در گمرکات برای 

تسویه حساب نهایی با متقاضیان خود هستند.«
قربانی نژاد با تاکید بر اینکه در واقعیت فعالیت تجاری ش��رکت های واردکننده 
به صفر رس��یده است، اظهار داش��ت: »به  طور قطع با این روند در آینده خبری 
از ب��زرگان این صنف نخواهد بود، چراکه حجم فعالیت های آنها به دلیل تصمیم 

ضرب االجل گونه دولت به حدود ۵درصد رسیده است.«
وی تصری��ح ک��رد: »ای��ن تصمیم به ن��ام حمای��ت از تولید مل��ی و مبارزه با 
تحریم های آمریکا به اجرا گذاشته شد، اما در نهایت منجر به تعطیلی کسب وکار 
فعاالن اقتصادی داخلی شد. این در حالی  است که راه اندازی دوباره فعالیت های 
این ش��رکت ها که ظرف دو س��ال اخیر به تعطیلی کشیده ش��دند، بیش از پنج 

سال زمان نیاز دارد.«
این کارش��ناس بازار خودرو با اشاره به دستورالعمل ترخیص خودروها در 16 
دی  ماه س��ال گذش��ته گفت: »در همان زمان درخصوص مدت زمان محدود این 
مصوب��ه انتقاداتی وجود داش��ت، زیرا این احتمال بود که طوالنی ش��دن فرآیند 
اداری اجرای مصوبه مانع انجام آن ش��ود. همان طور که ش��اهد بودیم با گذشت 
چهار ماه پس از ابالغ این مصوبه تنها 300خودرو ترخیص شد و در صورت ادامه 
همان وضعیت تا اردیبهش��ت  ماه امس��ال تعداد خودروهای ترخیصی به کمتر از 

یک هزار دستگاه می رسید.«

آثار منفی عدم تمدید مصوبه بر بازار
ک��ورش مرشدس��لوک، رئیس انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو نیز درخصوص 
اظهارنظرهای��ی ک��ه واردات خودروه��ای مانده در گم��رک را موجب خروج ارز 
از کش��ور می داند، تصری��ح کرد: »ای��ن اظهارنظرها در حالی اس��ت که انجمن 
واردکنن��دگان خودرو بارها تاکید کرده اس��ت مبلغ ای��ن خودروها پیش از این 
پرداخت ش��ده و خودروها به مردم تعلق دارد اما با گذش��ت شش  ماه از تصویب 
این دس��تورالعمل، تنها 6هزار و 400 خودرو ترخیص شد.« وی افزود: »تعدادی 
از خودروه��ا موفق به دریافت برگه گمرکی ش��ده و آماده ترخیص بودند. 2هزار 
خودرو نی��ز عالوه بر دریافت برگه گمرک در انتظار اخ��ذ پروانه عملیاتی بودند 
که زمان این مصوبه به پایان رس��ید و مهلت آن نیز تمدید نش��د. 4هزار خودرو 
نیز مش��مول ثبت سفارش جدید شدند که در صورت تمدید نشدن مصوبه، این 
خودروها در گمرک رس��وب می کنند.« مرشدس��لوک ترخیص این خودروها به 
بازار را موجب کاهش 30 تا 40درصد قیمت خودروهای وارداتی دانست و گفت: 
»ع��دم  تمدید این مصوبه آث��ار منفی بر بازار دارد. این در حالی  اس��ت که طی 
نام��ه ای به معاون اقتصادی و معاون اول رئیس جمهور درخواس��ت تمدید مصوبه 
10 روز پی��ش از اتم��ام مهلت داده ش��د. وزیر نیز به دنبال ای��ن موضوع بود و 
پیش نویس��ی خوبی هم در این زمینه آماده شد، با این حال شاهد اظهارنظرهای 
جدید در این خصوص هس��تیم.« رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در پایان با 
اش��اره به فعالیت محدود 14 شرکت واردکننده خودرو بیان کرد: »از این تعداد 
هفت ش��رکت در انتظار ترخیص خودروهای باقیمانده در گمرکات هس��تند که 
پس از ترخیص تعطیل خواهند ش��د و حدود پنج ش��رکت نیز با هدف زنده نگاه 

داشتن صدای گفتمان واردکنندگان خودرو فعال خواهند ماند.«

رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودروی تهران با اشاره 
به بازگش��ت قیمت ها به آگهی های خرید و فروش خودرو در سایت های 
اینترنت��ی، نس��بت به تبعات منفی این اقدام بر ثب��ات قیمت ها در بازار 
واقعی خودرو هش��دار داد. س��عید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
داش��ت: در چند ماه اخیر که با دستور دادستانی قیمت ها از آگهی های 
خرید و فروش خودرو در س��ایت های اینترنتی حذف ش��ده بود، شاهد 
بهبود وضعیت قیمت ها در ب��ازار بودیم و اصطالحا بازار خودش را پیدا 
کرده بود. وی ادامه داد: تنها کارکرد سایت های اینترنتی در بازار خودرو 
این اس��ت که به گروه های 100نفره دالالن و س��ودجویان بازار خودرو 
این فرصت را می دهند تا نس��بت به بازارس��ازی و قیمت سازی کاذب و 

التهاب بازار، اقدام کنند. او با بیان اینکه با بازگش��ت دوباره قیمت ها به 
بازار مجازی خودرو می خواهند بازاری که آرام ش��ده بود و تعادل نسبی 
داشت را دوباره بهم بزنند، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در حالی که 
امروز در بازار واقعی قیمت پراید 111 معادل 4۸ میلیون تومان اس��ت 
مش��اهده می کنیم که در برخی از آگهی های خرید و فروش خودرو در 
س��ایت های اینترنتی، قیمت فروش این محص��ول را ۵0 میلیون تومان 
اعالم کرده اند. رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودروی 
تهران ادامه داد: این کاری است که تیم های چند 10 نفری سودجویان 
انج��ام می دهند. آنها به یک باره چند 10 آگهی فروش خودرو با قیمت 
ب��اال و اصطالحا فیک برای یک خودروی خاص اعالم می کنند و به این 

ترتیب اقدام به قیمت سازی کاذب برای خودروها می کنند.
وی تاکید کرد: هش��دار می دهیم که بازگشت قیمت ها به آگهی های 
خری��د و ف��روش خودرو در س��ایت های اینترنتی تاثی��ر منفی بر ثبات 

قیمت ها و آرامش در بازار خودرو خواهد داشت.
چن��د ماه پیش ک��ه بازار خ��ودرو با التهاب ش��دیدی روبه رو ش��د، 
برخی کارشناس��ان این موضوع را ناش��ی از فعالیت گسترده دالالن در 
سایت های اینترنتی خرید و فروش خودرو دانسته و در نتیجه با دستور 
مقام قضایی، قیمت ها از آگهی های خرید و فروش خودرو در سایت های 

اینترنتی حذف شد.
با این حال از روز گذشته قیمت  خودرو به این سایت ها بازگشته است.

اخبار ضد و نقیضی که واردکنندگان خودرو را نگران کرده است

مصوبه ترخیص خودروهای دپوشده تمدید نخواهد شد؟

پراید در بازار واقعی 48، در بازار مجازی 50 میلیون تومان
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 محم��د حس��ینی با اش��اره به هم��کاری بخ��ش خصوص��ی و دولتی برای 
افزایش مهارت آموزی و اش��تغال زایی توسط این سازمان درباره طرح خانه های 
کارآفرینی، اظهار داش��ت این طرح در کش��ور برای نخس��تین بار در گیالن در 

راس��تای توس��عه کس��ب و کار افراد انجام شده 
و نیازمن��د فض��ا و مکان مناس��ب ب��رای فروش 

محصوالت این افراد است.
به گزارش مهر، حس��ینی با اش��اره به آموزش 
افراد عالقه مند توسط سازمان فنی و حرفه ای در 
حوزه صنایع دستی، گفت: افراد در ۸0 زیرشاخه 
صنایع دس��تی آموزش های الزم را خواهد دید و 
هدف سازمان از این آموزش ها ایجاد بازار فروش 

برای این افراد است.
اج��رای ط��رح چن��د منب��ع درآم��دی کردن 

روستاییان
وی در ادام��ه به اج��رای طرح چند منبع 
درآمدی کردن روس��تاییان اشاره و تصریح 

ک��رد: یکی از اهداف این طرح توس��عه منابع درآمدی روس��تاییان با 
آموزش تلفیقی رش��ته های دارای ارزش افزوده اس��ت که برای تحقق 
آن بای��د رش��ته های دارای ارزش افزوده و اش��تغال زا را متناس��ب با 

ظرفیت های ارشد شهرستان شناسایی کرد.
حس��ینی با تأکید ب��ر اینکه مهارت آموزی یک فعالیت جمعی اس��ت، اظهار 
داش��ت: در این زمینه نیازمند بلوغ سیاس��ت گذاری هستیم از این رو آموزش 
مهارت��ی منجر به اش��تغال نیازمن��د همکاری 
ش��وراها و ائت��الف ب��ا س��ازمان ها و بنگاه های 

اقتصادی است.
وی ب��ا اش��اره به س��ایر طرح های س��ازمان 
فن��ی و حرف��ه ای در راس��تای مهارت آموزی و 
اش��تغال زایی افراد جوی��ای کار، گفت: اجرای 
آم��وزش دوگانه پذیرش دانش��جویان به عنوان 
کارآموزان کارگاه های آموزشی برای آموزش در 
محیط واقعی کار، اجرای طرح اقدام مش��ترک 
با س��ایر دس��تگاه ها در تربیت نیروی انس��انی 
ماهر، اج��رای طرح کارآفرینی مه��ارت بنیان، 
طرح تعامل آموزش مهارتی و اشتغال با اهداف 
رونق تولید یا ایجاد منابع درآمدی متنوع برای 
جوام��ع هدف در راس��تای ارائ��ه فرصت های جدید کس��ب و کار کم هزینه با 
بهره وری باال و ایجاد ش��بکه های کارآفرینی محلی از جمله اهداف این سازمان 

است .

رئی��س اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی الب��رز حمایت قضایی از 
س��رمایه گذاری را بسترساز توس��عه کارآفرینی و قوت قلب فعاالن اقتصادی در 

مسیر ایجاد اشتغال و رونق تولید عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، رحیم بناموالئی در نشس��ت 
هیات نمایندگان ات��اق بازرگانی البرز با رئیس 
کل دادگس��تری اس��تان، ض��رورت تش��کیل 
نشست های مس��تمر کمیته حمایت قضایی از 
س��رمایه گذاری در اتاق بازرگانی استان را مورد 

تاکید قرار داد.
به گفته وی، اینگونه نشس��ت ها تقویت 
تعام��ل می��ان مرج��ع قضای��ی و بخش 
خصوصی را در پی دارد و موجب تس��ریع 
در رسیدگی به مس��ائل قضایی و حقوقی 

فعاالن اقتصادی خواهد شد. 
رئیس ات��اق بازرگانی البرز در بخش دیگر از 
سخنانش ضمن اشاره به امکانات آموزشی اتاق 

بازرگان��ی البرز گف��ت:  در این زمینه ما ب��رای هرگونه هم��کاری با اداره کل 
دادگستری استان آمادگی داریم.

وی ب��ه تاثیر نمایش��گاه توانمندی ه��ای تولیدی، صنعت��ی و خدماتی اتاق 

بازرگانی استان در توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: هیات های تجاری خارجی 
که در سفر به البرز با محدودیت زمانی مواجه هستند و موفق به مشاهده انواع 
محصوالت استان نمی شوند، در بازدید از این نمایشگاه با توانمندی های بخش 
تولید البرز آش��نا ش��ده و بدین ترتیب بستر 

برای توسعه صادرات فراهم می شود.
اتاق بازرگانی البرز نخس��تین استانی است 
که در کشور اقدام به برپایی نمایشگاه دائمی 
ک��رده و در ای��ن نمایش��گاه برای ه��ر واحد 
تولیدی صادرات محور یک مکان مناس��ب در 
نظر گرفته شده تا محصوالت تولیدی استان  

در معرض دید  بازدیدکنندگان قرار گیرد.
رئی��س پارلم��ان بخ��ش خصصی اس��تان 
البرز با اش��اره به مرک��ز داوری اتاق بازرگانی 
الب��رز گفت: براس��اس توافق ب��ه عمل آمده 
بین دادگس��تری و اتاق بازرگانی پرونده های 
اقتصادی در امور تجاری توس��ط داوران اتاق 

بازرگانی بررسی می شود.
مسائل و اختالفات بخش تولید و اقتصادی که از طریق داوری در این مرکز 

به صورت کارشناسی حل و فصل می شود، مورد تایید دستگاه قضایی است.

حمایت قضایی از سرمایه گذاری بسترساز توسعه کارآفرینی استاجرای طرح خانه های کارآفرینی نخستین بار در کشور

یک کارش��ناس با طرح این س��وال که چرا کشور ما برای توسعه به 
برن��د ملی نیاز دارد، گفت سیاس��ت گذاران س��ایت ها باید به این فکر 
کنن��د که چط��ور می توانند بنز و بی ام و و ال جی و سامس��ونگ ایران 
را بس��ازند و با برنامه ریزی ذهنیت نسبت به برندهای ایرانی را تغییر 

دهیم.
امیرحس��ن موس��وی در گفت وگ��و با ایس��نا، با اش��اره ب��ه نقش 
فروش��گاه های اینترنت��ی در کارآم��دن کردن اقتصاد، اظهار داش��ت: 
فروش��گاه های اینترنتی، خانه هزاران کس��ب وکار ایرانی هس��تند، از 
بزرگ تری��ن تامین کننده ه��ا و تولیدکننده ها که در ش��هرهای بزرگ 
مشغول به کار هستند تا کوچک ترین کارگاه ها در روستاهای کوچک 
ام��روز که در این پلتفرم ها به صورت مس��تقیم به مصرف کننده نهایی 
متصل ش��دند؛ بدین ترتیب کاالیی که دو سال پیش واسطه به قیمت 
پایی��ن از تولیدکننده می خری��د و با قیمت باالیی ب��ه مصرف کننده 
م��ی داد، امروز خودش کاال را با قیمت کمتری از واس��طه، به صورت 
مس��تقیم در این فروشگاه ها عرضه می کند، اتفاقی که موجب کارآمد 

شدن اقتصاد نیز می شود.
وی گفت: استارت آپ های 
آنالین ما االن به این سمت 
و سو هستند. این اتفاقی که 
برای کس��ب وکارهای حمل 
و نق��ل رخ داده اس��ت، باید 
در حوزه توریس��م و صنعت 
کش��اورزی رخ ده��د. بای��د 
ملی  برندهای  دهیم  فرصت 
درست کنیم تا مردم  کشور 
به این برنده��ا افتخار کنند 
و این برندها میراث کش��ور 

شوند.
آینده  دنیا در دست هوش 

مصنوعی است
موسوی با تاکید بر اهمیت 
نقش هوش مصنوعی گفت: 
فروش��گاه های  از  بخش��ی 
آنالین، به نوآوری و فناوری 
اختص��اص دارد و هدف��ش 
این است که نیازهای آینده  

نزدیک مان را پوش��ش دهد. یکی از مهم ترین نیازهای ما، حوزه هوش 
مصنوعی اس��ت که در حوزه موتور جس��ت وجو، صنعت لجس��تیک، 
قیمت گذاری، نظ��ارت بر قیمت کاالها مورد اس��تفاده قرار می گیرد، 
بنابراین ما روی هر کسب وکاری که امسال در حوزه هوشمند ایده ای 
دارد، س��رمایه گذاری می کنی��م و ایده ه��ا، تجرب��ه و دانش مان را به 

اشتراک می گذاریم.
وی ادامه داد: آینده دنیا، هوش مصنوعی است که مسیر بشریت را 
در چند س��ال آینده در حوزه های مختلف سالمت، گردشگری، موتور 
جس��ت وجو و روباتی��ک تعیین می کند. هوش مصنوع��ی و یادگیری 
ماشین چیزی اس��ت که آینده دنیا به آن گره خورده و کشور ما باید 
هرچه س��ریع تر وارد این حوزه شود. البته در بعضی بخش ها هم وارد 

این حوزه ها شده اما هیچ کدام تبدیل به تجارت نشدند.
او همچنین خاطرنش��ان ک��رد: بخش نوآوری ما ت��الش می کند با 
قدرتمند کردن و س��رمایه گذاری روی این استارت آپ ها آنها را تبدیل 
ب��ه تجارت کند که بتوانند در س��طح وس��یعی در بخش های مختلف 
کش��ور از کشاورزی، گردشگری، خرده فروشی و حمل و نقل، خدمات 
عرضه کنند. ه��وش مصنوعی می تواند همه این موارد را متحول کند 
و اگر دیر بجنبیم ممکن اس��ت در مقایس��ه با کشورهای دیگری که 
سرمایه گذاری های وسیعی در این حوزه انجام می دهند، عقب ماندگی  

جبران ناپذیری برای مان ایجاد شود.
چرا به توسعه برند ملی نیاز داریم؟

موسوی با طرح این سوال که چرا کشور ما برای توسعه به برند ملی 
نیاز دارد، گفت: سیاس��ت گذاران س��ایت ها باید ب��ه این فکر کنند که 
چطور می توانند بنز و بی ام و و ال جی و سامسونگ ایران را بسازند. باید 
برنامه ریزی کنیم ذهنیت نس��بت به برنده��ای ایرانی را تغییر دهیم. 
قرار شده بود رادیو و تلویزیون 100 برند ایرانی را انتخاب و 40 دقیقه 
محتوای رایگان برای شان 
اسم ش��ان  که  کند  تولید 
این نش��ان  بیای��د؛  ه��م 
کنیم  باید تالش  می دهد 
بازی کنندگان  عن��وان  به 
رس��انه در کش��ور، ای��ن 

ذهنیت را اصالح کنیم.
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
باید برندهایی در کش��ور 
باش��د که  وجود داش��ته 
داش��ته  دوس��تش  مردم 
و احس��اس تعل��ق به آن 
باید  افزود:  باشند،  داشته 
برند  این  احس��اس کنند 
ملی، میراث کش��ور است 
که متعلق به یک شخص 
یا سهامدار نیست، اتفاقی 
ک��ه در آلمان ی��ا در کره 
جنوب��ی رخ داده اس��ت. 
کره  بچه ه��ای  از  وقت��ی 
جنوبی پرس��یدند دوست 
دارید کجا کار کنید، رویای 70درصدش��ان ای��ن بود که در ال جی یا 
سامسونگ کار کنند، این یعنی برند ملی کره جنوبی. یعنی برندهایی 

که بچه های آن کشور آرزوی کار کردن در آن را داشته باشند.
موس��وی با بیان اینکه برند ملی برای کش��ور، خلق ارزش می کند، 
گف��ت: این ذهنیت که اس��م آمازون و ایالن ماس��ک و جف بزوس و 
اس��تیو جابز را بیاوریم اما اسم کارآفرینان و برندهای خود را نیاوریم، 
نوعی خیانت به کش��ور است. رس��انه های آن کشورها بخش مهمی از 
هویت این برندها را س��اختند و رسانه های ما هم باید درگیر شوند تا 
بتوانیم برندهای ملی قابل افتخار بس��ازیم. بچه های مان به جای اینکه 
آرزوی پذیرش برای خارج از کش��ور را داش��ته باشند، آرزو کنند در 

برندهای داخلی حضور داشته باشند.

چرا به توسعه برند ملی نیاز داریم؟

دریچــه

حمایت از اس��تارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان موضوع مهم و قابل توجهی است؛ 
اکنون برای توسعه فضای استارت آپی و اقتصاد دانش بنیان برنامه های متعددی در نظر 

گرفته شده است و نهاد های مختلفی پای کار آمده اند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، وظیفه این نهاد ها ایجاد بستر های مناسب مالی 
و توس��عه فضای اکوسیستم نوآوری ایران است؛ به گفته معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری دس��تگاه های مختلفی متولی حمایت از اقتصاد دانش بنیان شده اند و حمایت 

از جوانان را برعهده گرفته اند.
س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با اش��اره ب��ه حمایت از 
استارت آپ ها اظهار داشت: حمایت از استارت آپ ها از گذشته ها وجود داشته و در حال 

حاضر با سرعت پیش می رود.

پررنگ کردن اقتصاد دانش بنیان 
مهمترین هدف معاونت علمی

سه شنبه
8 مرداد 1398

شماره 1362
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استاندار خوزستان با بیان اینکه دانش آموختگان دانشگاهی اگر مهارت فنی 
داشته باشند جذب بازار می ش��وند، افزود: نبود نیروهای کارآفرین و مهارتی و 

نبود ارتباط صنعت با دانشگاه، حلقه مفقوده توسعه کشور و خوزستان است.
ب��ه گ��زارش ایرنا، غالمرضا ش��ریعتی در 
آیی��ن بهره برداری از پنج پ��روژه عمرانی و 
آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای خوزستان 
در اهواز افزود: خوزس��تان ب��ا ظرفیت های 
عظی��م صنعت��ی و پروژه ه��ای ب��زرگ در 
دس��ت اجرا همچون پاالیش��گاه بیدبلند 2 
ب��ا 3.2میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری و فاز 
دوم پاالیش��گاه نفت آبادان ب��ا 1.۵میلیارد 
دالر س��رمایه گذاری، نیازمند نیروی فنی و 
مهارتی اس��ت ولی اس��تان در این بخش با 
کمبود رو به رو اس��ت و پیمان��کاران ناچار 
هس��تند از اس��تان های دیگر نیروهای فنی 

موردنیاز را تامین کنند.
وی با بیان اینکه رش��ته های فنی و حرفه ای نیاز کش��ور است و باید 
دانش آموزان را به س��مت رش��ته های فنی و مهارتی سوق داد، افزود: 
بازار کار برای دانش آموختگان رش��ته های فنی و مهارتی آماده تر است 

و قدرت جذب آنان را دارد.
استاندار خوزستان با اش��اره به اینکه بسیاری از دانش آموختگان دانشگاهی 
درس خ��وان هس��تند و ب��ا معدل ه��ای عالی دان��ش آموخته ش��ده ولی فاقد 
مهارت ه��ای فن��ی و عمل��ی هس��تند، افزود: 
دانش��کده های فنی و حرفه ای باید روی تربیت 
نیروی مهارتی و فنی و خالق تمرکز و نیاز بازار 

را به رشته های فنی را تامین کنند.
شریعتی گفت: یکی از مشکالت ما این است 
که »فن س��االری« را مح��ور کار قرار ندادیم و 
به س��مت مدرک گرایی حرکت کردیم و آسیب 

دیدیم.
وی نق��ش دانش��کده های فن��ی و حرف��ه ای 
را در اش��تغال، توس��عه فضای کس��ب و کار و 
رونق اقتصادی برجس��ته خوان��د و افزود: بیش 
از ۸0درص��د دانش آموخت��گان مراک��ز فنی و 
حرفه ای جذب بازار کار می ش��وند، در حالی که 
در رش��ته های نظری اینگونه نیست. وی آمادگی استانداری خوزستان را برای 
اجرای پروژه های مش��ترک با دانشگاه فنی و حرفه ای به منظور ارتقای کمی و 

کیفی آموزش های فنی و مهارتی در استان اعالم کرد.

همایش بررس��ی راهکارهای هوشمندس��ازی صنع��ت حمل و نقل 
ب��ا همکاری س��تاد توس��عه فناوری های حوزه فضای��ی و حمل و نقل 
پیش��رفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت ایرانسل 

برگزار شد.
ب��ه گ��زارش معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری، معاون اجرایی س��تاد 
توس��عه فناوری های ح��وزه فضایی و حمل 
و نقل پیش��رفته معاونت علمی در همایش 
بررس��ی راهکارهای هوشمندسازی صنعت 
حمل و نقل با تشریح ماموریت و چشم انداز 
این ستاد گفت: رسالت اصلی معاونت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری حمایت از 
موضوعات فناورانه و توانمندسازی و تسهیل 
مجموعه ه��ای  و  اس��تارت آپ ها  فعالی��ت 

دانش بنیان است.
سیدجالل موسوی افزود: معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری آمادگی دارد با تمامی سازمان ها و شرکت ها 
در حوزه هوشمندس��ازی صنعت حم��ل و نقل همکاری و از طرح های 

فناورانه حمایت کند.

ب��ه گفته وی، س��تاد در حوزه های فضایی، هوای��ی، دریایی، ریلی و 
خودرویی اقدام به شناس��ایی نیازهای جامعه کرده اس��ت و با ارزیابی 
ظرفیت های شرکت های دانش بنیان سعی در ارائه راهکارهای مناسب 
برای رس��یدن به حمل و نقلی بهتر برای 

عموم جامعه دارد.
در ادام��ه همای��ش، مس��ئول حم��ل و 
نقل هوش��مند ستاد توس��عه فناوری های 
ح��وزه فضای��ی و حمل و نقل پیش��رفته 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
نی��ز  با ارائ��ه برنامه های س��تاد در حوزه 
هوشمندس��ازی صنع��ت حم��ل و نقل به 
نقش و جایگاه بازیگ��ران اصلی این حوزه 
پرداخت و نقشه راه ستاد برای رسیدن به 
حمل و نقلی هوش��مند و بهتر در کشور را 

تشریح کرد.
ش��هاب خدامرادی افزود: س��تاد توسعه 
فناوری ه��ای فضایی و حمل و نقل پیش��رفته معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری از طرح ها و ایده های مرتبط با این حوزه اس��تقبال 

می کند.

صنعت حمل ونقل با مشارکت بازیگران این عرصه هوشمند می شودکارآفرینی، مهارت افزایی و ارتباط با صنعت حلقه مفقوده توسعه کشور است

وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره ب��ه اینکه فقط 3۸درصد 
اش��تغال کش��ور، ماحصل فعالیت های کارآفرینانه اس��ت، گفت امروز 

قوانین کار اعم از بیمه و مالیات حامی کارآفرینان نیست.
ب��ه گزارش خبرنگار مه��ر، محمد ش��ریعتمداری در آیین تجلیل از 
فع��االن حوزه مهارت که به مناس��بت روز مل��ی کارآفرینی و آموزش 
فنی و حرفه ای برگزار ش��د، اظهار داش��ت: وج��ود اقتصاد دانش بنیان 
و فرصت هایی که برمبنای دانش ش��کل می گیرند و استارت آپ ها نوع 
جدیدی از نظام کارآفرینی را در جهان ایجاد کرده اند، به نحوی فضا را 
پیش برده اند که شایسته است ما هم، خود را در فضای ملی برای این 

نوع کسب و کارها آماده کنیم.
وی با اشاره به تشکیل شورای عالی آموزش فنی و حرفه ای براساس 
مصوبه سال 96 مجلس شورای اسالمی، افزود: براساس مصوبه مجلس، 
این شورای عالی ایجاد شد تا همگامی و همسویی در حوزه آموزش را 

به وجود بیاورد.
اشاره  با  ش��ریعتمداری 
جمعی��ت  افزای��ش  ب��ه 
بی��کاری دانش آموختگان 
و فارغ التحصی��الن افزود: 
اساسی  س��واالت  از  یکی 
ک��ه مطرح می ش��ود این 
اس��ت که چ��را ب��ه رغم 
اما  بی��کاری،  نرخ  کاهش 
فارغ التحصیالن  جمعیت 
بیکار دانش��گاهی در حال 
افزای��ش اس��ت ک��ه باید 
گف��ت، یک��ی از دالی��ل 
افزای��ش جمعی��ت بیکار 
در بی��ن فارغ التحصیالن، 
ای��ن اس��ت ک��ه موضوع 
اشتغال زایی  و  کارآفرینی 
ب��ه مهارت آم��وزی نی��از 
ام��ا دانش��جوی ما  دارد، 
پ��س از دریاف��ت مدرک 
از دانش��گاه، مهارت الزم 
ب��رای ورود به بازار کار را 

ندارد.
وی همچنی��ن با انتقاد 
از نظ��ام جدی��د آموزش 
3-3-6 گفت: این س��وال 
بی��ن  در  نی��ز  اساس��ی 
و  صاحب نظ��ران  برخ��ی 

حتی مردم مطرح اس��ت که چرا نظام آموزشی کشور به نظام 6-3-3 
بازگشته و دوباره به نظام آموزشی 70 سال قبل برگشتیم.

وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی ادام��ه داد: در دوره نظام آموزش 
قدی��م، دانش آموزان پس از پایان کالس پنجم ابتدایی و آزمون نهایی، 
وارد دوره جدید راهنمایی می ش��دند که سیستم آموزشی شایسته ای 
بود؛ چراکه در این نظام دانش آموزان تمایالت و نیازمندی های خود را 
متناس��ب با نیاز بازار کار تقریباً از همان دوران نوجوانی می سنجیدند؛ 
اما متاس��فانه نظام قدیم کنار گذاش��ته ش��د و دوباره ب��ه تئوری ها و 

محفوظاتی بازگشتیم که هیچ استفاده و کاربردی ندارند.
این عضو دولت دوازدهم، با تاکید بر اینکه در نظام آموزش��ی کشور 
یک مسیر درست را تعطیل کردیم و مسیر اشتباه را در پیش گرفتیم، 
ادامه داد: امروز متاس��فانه در عین حال که عناوین »دکتر« برای افراد 
و مسئوالن مهم شده، اما اگر فردی دارای مهارت باشد، به این مهارت 
به اندازه عناوین تحصیلی که بعضاً به دور از دانش و مهارت هس��تند، 
در جامعه اهمیت داده نمی ش��وند؛ ضمن اینک��ه امروز باید در جامعه 
آموزش های فنی و حرفه ای به جایگاهی برسد که یک جوشکار، ارزش 
و اهمیت کار خود را هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ شخصیتی، 
متوجه باش��د؛ ضمن اینکه اگر اصالحات س��اختاری و نظام آموزش��ی 
عالی با رویکرد مهارت آموزی اصالح نش��ود، نمی توان انتظار داشت تا 

مهارت آموزی در کشور توسعه یابد.
ش��ریعتمداری با اشاره به اینکه یکی از دالیل بهره وری پایین نیروی 
نداش��تن  کش��ور،  در  کار 
مهارت اس��ت، اف��زود: نظام 
کارآفرینی امروز کش��ور، در 
حال پوس��ت اندازی است که 
باید متناس��ب با ورود به این 
نظام مه��م، نظ��ام بیمه ای، 
مالیات��ی، دس��تمزد و قانون 

کار تغییر کند.
وزی��ر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی ب��ا بی��ان اینک��ه 
و  بیم��ه ای  کار،  قوانی��ن 
مالیاتی پاس��خگوی حمایت 
از کارآفرینان جامعه نیست، 
گفت: امروز 3۸درصد اشتغال 
کش��ور، ماحصل فعالیت های 
کارآفرینانه است و 62درصد 
مابقی نیز در نظام های دیگر 
شغلی از جمله خویشفرمایی 
قرار دارند ک��ه در یک نظام 
نیس��تند؛  پیوس��ته ش��غلی 
هرچن��د رتب��ه کارآفرین��ی 
کش��ور در منطق��ه از 14 به 
11 رسیده، اما برای رسیدن 
به جایگاه اصل��ی کارآفرینی 
در کش��ور باید کفش آهنین 

بپوشیم.
ش��ریعتمداری ادام��ه داد: 
ام��روز در خ��ارج از کش��ور، 
م��دارک فنی و حرف��ه ای به مراتب با اهمیت تر از مدارک دانش��گاهی 
هس��تند؛ به طوری که فضای ش��غلی برای یک ج��وان دارای مدرک 

مهارتی، فراهم تر از یک جوان دارای تحصیالت دانشگاهی است.
وزی��ر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پای��ان تاکید کرد: امیدواریم با 
تشکیل ش��ورای عالی فنی و حرفه ای و مهارت در دو سال باقی مانده 
تا پایان دولت بتوانیم با تصمیمات کالن در حوزه نظام آموزشی کشور 
یک کار فاخر بر جای بگذاریم و بخش��ی از نواقص حوزه آموزش��ی را 

جبران کنیم.

تنها پس از یک هفته، بیل گیتس بار دیگر جایگاه دومین فرد ثروتمند جهان را پس گرفت.
به گزارش ایسـنا به نقل از فوربس، کاهش ارزش سـهام شـرکت »لوئی ویتون« و افزایش قیمت 
سـهام شرکت »مایکروسافت« در هفته گذشته باعث شـد تا بار دیگر جای بیل گیتس با برنارد آرو 
عوض شـود و میلیاردر فرانسوی بیشـتر از یک هفته نتواند لقب دومین فرد ثروتمند جهان را برای 

خود حفظ کند.
در حـال حاضر ثروت برنارد آرو 100.7 میلیارد دالر برآورد می شـود کـه 2.5میلیارد دالر کمتر از 
هفته گذشـته است اما ثروت بیل گیتس در طول این هفته 1.1 میلیارد دالر افزایش پیدا کرده است 
تـا وی بـار دیگر با 104 میلیارد دالر ثروت پس از جف بـزوس در رده دوم ثروتمندترین افراد جهان 

قرار گیرد.
هفته گذشته بیل گیتس پس از 12 سال به رده سوم رفته بود. هم او و هم آرنو فاصله زیادی برای 
رسـیدن به جف بـزوس دارند که با 162.9 میلیارد دالر ثروت در صدر ایسـتاده اسـت. البته طالق 

پرهزینه بزوس از همسر سابقش به زودی 39میلیارد دالر از ثروت وی خواهد کاست.
برنارد آرنو مالک برند مشهور »لوئی ویتون« است که باارزش ترین برند لوکس جهان نیز محسوب 
می شـود. طبق اعالم نشـریه فوربس، برند مشـهور لوئی ویتون که در سـال 1854 توسط فردی به 
همین نام در پاریس آغاز به کار کرد و به تولید پوشـاک، سـاعت و جواهر مشـغول اسـت، با ارزش 
برندی معادل 39.3 میلیارد دالر باارزش ترین برند لوکس در جهان و دوازدهمین برند باارزش جهان 

است.
برنارد آرنو که با کاهش سـودآوری شـرکت خود در سـه ماهه دوم سـال مواجه شـده اسـت به 
سـرمایه گذاران و سهامداران این شـرکت اطمینان خاطر داد که استراتژی های این شرکت اثربخش 

بوده و شرکت متعهد به افزایش راه های خالقانه و نوآورانه برای گسترش سهم خود از بازار است.
از سـال 2001 تاکنون تنها نام شـش فرد به عنوان نفرات اول و دوم ثروتمند در جهان مطرح بوده 

است: جف بزوس، بیل گیتس، وارن بافت، آمانسیو اورتگا، برنارد آرنو و کارلوس اسلیم.

قوانین کار، بیمه  و مالیات حامی کارآفرینان نیست

 بیل گیتس
جایگاهش را پس گرفت

یادداشـت

رئیس مرکز ش��بکه آزمایش��گاهی فناوری ه��ای راهبردی معاونت علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری با بیان اینکه برخی تجهیزات آزمایشگاهی بجا و درست مورد استفاده 

قرار نمی گیرند، گفت با تالش شبکه، این تجهیزات بهینه سازی خواهد شد.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
رضا اس��دی فرد رئیس مرکز شبکه آزمایش��گاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی 
و فناوری درباره بهینه س��ازی تجهی��زات موجود در آزمایش��گاه ها، تصریح کرد: برخی 
تجهیزات آزمایشگاهی در کشور هستند که بالاستفاده مانده اند یا اینکه از تمام ظرفیت 

آنها استفاده نمی شود. به همین دلیل نیاز است که این تجهیزات بهینه سازی شود.

رئیس مرکز شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری:

 تجهیزات موجود آزمایشگاه ها
بهینه سازی می شود



بازاریابی و تبلیغات یکی از مهم ترین بخش های فعالیت هر ش��رکتی محس��وب 
می شود. بدون فعالیت مناسب در این زمینه امکان توسعه جایگاه برندمان و جلب 
نظر مش��تریان بیش��تر وجود ندارد. یکی از نکات جالب فعالیت به عنوان بازاریاب 
محتوایی تبدیل اغلب دس��ت اندرکاران این زمینه به کارش��ناس های خبره حوزه 
تخصصی ش��ان اس��ت. به این ترتیب اغلب بازاریاب های محتوایی اطالعات بس��یار 
وس��یعی در زمینه حوزه فعالیت  و موضوعات داغ آن دارند. در حقیقت، شاید شما 
بیش از اندازه اطالعات در اختیار داش��ته باش��ید. در چنین حالتی مفهوم »نفرین 
اطالعات« پدید می آید. بازاریاب های حرفه ای همیش��ه به دنبال بررسی دقیق ترین 
م��وارد و خل��ق تبلیغات موفق و  عمیق هس��تند. ای��ن امر گاه��ی اوقات موجب 
دردسرهایی در زمینه طراحی تبلیغات و تعامل با دیگر افراد گروه می شود. مشکل 
اصلی ناتوانی افراد حرفه ای در همکاری س��ازنده ب��ا اعضای کمتر حرفه ای و ماهر 

تیم های بازاریابی و تبلیغاتی است. 
دنیای تبلیغات به طور کامل تحت سلطه جزییات قرار دارد. موفقیت یک کمپین 
بازاریابی بس��تگی به میزان دقت طرا ح های آن به نکات ریز و جزئی دارد. به گمان 
بازاریاب ها مشتریان امروزی بیش از هر زمان دیگری عالقه مند به آگاهی از جزییات 
هستند، بنابراین تولید تبلیغات بدون توجه به جزییات موفقیت کافی برای برندها 

به همراه نخواهد داشت. 
نکت��ه مهم درخص��وص فرض م��ورد بررس��ی بازاریاب ها در س��طر قبلی، عدم 
س��ازگاری اش با واقعیت است. به این ترتیب در عمل بس��یاری از مشتریان بالقوه 
برنده��ا توجهی ب��ه جزییات تبلیغات ندارن��د. در عوض، پرس��ش آنها معطوف به 

تاثیرگذاری محصول موردنظر بر روی زندگی شان است. 
اهمیت زبان مشتری

کمپین ه��ای بازاریاب��ی و تبلیغات به منظ��ور تاثیرگذاری باید به خوبی بس��ته 
پیش��نهادی برای مشتریان را تش��ریح کنند. اجزای پیشنهاد ما عامل تاثیرگذار بر 
روی مشتری است. همچنین سود ناشی از خرید نیز در نهایت موجب تصمیم گیری 

مشتریان برای خرید خواهد شد. 
به منظ��ور موفقیت در زمینه ف��روش محصوالت برندمان باید به پرس��ش های 
مختلفی پاس��خ دهیم. محصول ما چه امکاناتی را برای مش��تریان فراهم می کند؟ 
کدام یک از مشکالت مشتریان با آن رفع خواهد شد؟ پاسخگویی به این دو پرسش 
به منظور دس��تیابی به چشم اندازی مناس��ب برای طراحی تبلیغ مناسب ضروری 

خواهد بود. 
کفش های پاشنه بلند و لوکس جیمی چو به دلیل راحتی یا کیفیت ساخت باال 
مورد پسند مشتریان نیست. بسیاری از زنان در سراسر جهان به خاطر تاثیر روانی 
کفش های این برند بر روی اعتماد به نفس شان اقدام به خرید آنها می کنند. به طور 
مش��ابه، خودروهای هیبریدی به دلیل صرفه جویی در هزینه ها، سازگاری با محیط 
زیست یا بهره مندی از سوخت پایدار مورد استقبال مشتریان قرار نمی گیرد. دلیل 
اصلی عالقه مردم به این نوع خودروها احساس هوشمندی و روح نوگرایی نهفته در 

این مدل اتومبیل هاست. 
تبلیغات ما تا زمانی که امکانات و مزیت های محصوالت مان را به درستی به زبان 
مشتریان مان ترجمه نکنیم، مورد پسند آنها قرار نخواهد گرفت. به همین دلیل باید 
برنامه منسجم تری برای فهم خواسته ها و زبان کاربردی مشتریان مان داشته باشیم. 

بررسی پنج دقیقه ای امکانات محصول مان
در این بخش قصد دارم شما را به بررسی کوتاه محتوای تبلیغاتی تان ترغیب کنم. 
به این ترتیب باید نسبت به تمام امکانات مذکور در محتوای تبلیغاتی تان حساسیت 
نش��ان دهید. به طور معمول در یک محتوای تبلیغات��ی یا بازاریابی به یک فرآیند 
خاص، کیفیت محصول، عملکرد، سیاس��ت های شرکت، مواد اولیه و سرعت تولید 
اش��اره می شود. توصیه من در اینجا پیاده سازی تمام این موارد بر روی کاغذ است. 
بعد از بیان هر ویژگی فوق، از عبارت »بنابراین« به منظور ارائه توصیه ای کاربردی 

و جلب اعتماد مشتریان استفاده کنید. نتیجه نهایی به صورت زیر خواهد بود:
• من تجربه 10ساله در زمینه کمک به مشتریانی درست مانند شما دارم، بنابراین 

نیازی به نگرانی نیست. ما در کنار هم قادر به رفع این مشکل خواهیم بود. 
• دوره های آموزش بازاریابی ما بهترین رتبه را در فس��تیوال گذشته کسب کرده 

است. بنابراین با شرکت در آنها برند شما از نظر بازاریابی مشکلی نخواهد داشت.
• مربای انگور ما کامال طبیعی است. همچنین ۵0درصد شکر کمتر در مقایسه با 

سایر نمونه های موجود در بازار دارد، بنابراین نظر سالمتی برای شما کمترین ضرر 
ممکن را خواهد داشت. 

با استفاده از شیوه فوق در کمتر از پنج دقیقه نقاط قوت و ضعف تبلیغ ما مشخص 
خواهد شد. به این ترتیب شما به راحتی امکان بهبود وضعیت محتوای تبلیغاتی تان 

را خواهید داشت. 
ب��دون تردید اس��تفاده از عب��ارت »بنابراین« به طور م��داوم در تبلیغ مان جلوه 
مناسبی نخواهد داشت. به همین خاطر باید در حد امکان فقط یکبار از آن استفاده 
ک��رد. در غیر این صورت در دفعات بعد باید به دنب��ال هم خانواده های این عبارت 
باشیم. نکته مهم در این میان ضرورت فهم زبان مخاطب است. هرگونه تبلیغی بدون 
استفاده از زبان مخاطب شکست خواهد خورد. همچنین توجه به سود محصول مان 
برای مشتری اهمیت باالیی دارد. این اهمیت باید از طریق انتقال آن به مخاطب در 

قالب محتوای تبلیغاتی تحقق یابد. 
همه سودها برابر نیستند

دقت بیش از اندازه به جزییات دردس��رهایی را ب��رای بازاریاب ها به همراه دارد. 
گاه��ی اوقات ای��ن امر موجب آنچه در بازاریابی تحت عن��وان »مزیت های جعلی« 
ش��ناخته می شود، خواهد ش��د. منظور از مزیت های جعلی تمرکز بازاریاب ها روی 
مزیت هایی از محصول اس��ت که مورد توجه مشتریان نیست. به این ترتیب اگرچه 
در محتوای تبلیغاتی مان بر روی ویژگی های موردنظر تمرکز داریم، اما در عمل به 

دلیل بی عالقگی مشتریان به آن ویژگی ها در جلب نظرشان ناموفق خواهیم ماند. 
متاسفنه امروزه بسیاری از برندها در دام چنین مشکلی گرفتار می شوند. برخی از 

نمونه های تمرکز بر روی مزیت های جعلی به شرح ذیل است:
• تاکید بر توانایی نمایش جزییات خون در مورد دستگاه های هوشمند الغری که 

از نظر کاربران اهمیت چندانی ندارد.
• تمرکز بر روی نگارش توانمندی های محصول موردنظر به زبان کامال دانشگاهی 

و دشوار برای مخاطب معمولی.
• تالش برای جلب نظر مشتریان با تاکید بر روی جزییات کامال فنی و تخصصی 

محصوالت.
نکته مهم درخصوص مثال های فوق عدم اش��اره صریح به سود اصلی و ملموس 
مشتریان در فرآیند خرید است. به این ترتیب مزیت خرید از برند ما برای مشتریان 

به صورت یک ابهام بزرگ باقی خواهد ماند. 
آنچه مش��تریان در عمل مایل به مش��اهده در تبلیغات نادرس��ت قبلی هستند، 

اینگونه خواهد بود:
• الغری بدون دردسر و احساس گرسنگی

• فهم مزیت های محصول موردنظر به ساده ترین زبان ممکن و همراه با المان های 
هیجان انگیز از نظر بصری.

• موش��کافی ویژگی های ج��ذاب محصول به زبانی س��اده و کاربردی برای تمام 
مشتریان.

با توجه به نکات فوق تبلیغات ما تاثیرگذاری بیش��تری بر روی مخاطب خواهد 
داش��ت. دلیل این ام��ر پیروی از الگوی موردپس��ند مش��تریان در زمینه طراحی 

تبلیغ مان است.
اهمیت امکانات محصول

امکانات بیانگر ویژگی منحصر به فرد یک محصول است. همچنین امکانات یک 
محصول نحوه پاسخگویی ما به مشکالت مشتریان را در پی دارد. 

تا زمانی که مزیت های محصول ما به طور کامل هماهنگ با انتظارات و س��لیقه 
مشتریان باشد، مشکلی تبلیغ مان را تهدید نخواهد کرد. در حقیقت، ماموریت اصلی 
م��ا در اینج��ا ترجمه امکانات محصول مان به مزیت های قاب��ل درک و مورد انتظار 

مشتریان است. 
در ادام��ه به برخی از نمونه های ترجمه درس��ت امکانات محصول به مزیت های 

موردپسند مشتریان اشاره خواهم کرد:
• برنامه دستگاه الغری ما به گونه ای کامال پیشرفته جزییات خون شما را ارزیابی 
می کند. به این ترتیب شما در نهایت وزن تان کاهش خواهد یافت. این فرآیند بدون 

هرگونه دردسر یا گرسنگی صورت می پذیرد. 
• برنامه کاربردی ما در نهایت شما را بدل به کارمندی تاثیرگذارتر خواهد کرد. به 
این ترتیب در شرکت تان به عنوان یک قهرمان جلوه گر خواهید شد. این امر از طریق 

آموزش های کامال کاربردی و ساده صورت می گیرد.
• دوره های آموزش��ی ما در زمینه بازاریابی حتی نوجوان های دبیرس��تانی را هم 
بدل به بازاریاب های حرفه ای می کند، با این حساب جای نگرانی پیرامون وضعیت 

بازاریاب برندتان نخواهد بود. 
بار دیگر به جزییات محتوای تبلیغات تان نگاه کنید. آیا هنوز هم مزیت های جعلی 
در آن وجود دارد؟ به عنوان یک تمرین ساده به سه عبارت فوق نگاه کنید. در برخی 
از آنها همچنان نش��انه هایی از مزیت جعلی وجود دارد. یافتن آنها بیانگر یادگیری 

درست مفهوم مورد نظر این مقاله خواهد بود. 
خواسته مشتریان به جای نیازشان

شما هنوز هم یک مرحله تا تبدیل تبلیغ تان به یک نمونه عالی فاصله دارید. آیا 
تبلیغ ش��ما بیانگر خواسته مشتریان است یا نیازش��ان؟ شاید در ابتدا این پرسش 
بی معنا به نظر برسد. اجازه دهید اندکی توضیح بیشتر ارائه کنم. در تبلیغات معموال 
برندها بر روی نیاز مش��تریان تمرکز دارند، با این حال در شیوه مدرن تبلیغاتی به 
جای نیاز مشتریان باید بر روی خواسته های آنها )آنچه می خواهند( تمرکز کنیم. به 

این ترتیب امکان دستیابی به نتایج به مراتب بهتر وجود خواهد داشت. 
نکته مهم در مورد الگوی نوین تبلیغاتی ارزیابی تمرکز بر روی نیاز مشتریان به 
عنوان امری خسته کننده است. در هر صورت مشتریان به دنبال رفع نیازهای شان 
خواهند بود. آنچه برندها به منظور فروش باید تالش بیشتری از خود نشان دهند، 
محصوالتی است که مشتریان می خواهند. در اینجا دیگر بحث نیاز در میان نیست. 
به عنوان مثال، مش��تری موردنظر به دوچرخه های ش��هری عالقه دارد، با این حال 
چنین امری در س��طح نیاز وی نیست بنابراین برند دوچرخه سازی برای جلب نظر 
وی باید اقدام به س��اخت تبلیغی جذاب کند. به این ترتیب یک مش��تری با سطح 

عالقه )نه نیاز( به یک محصول ترغیب به خرید خواهد شد. 
ما همیشه عالقه مند به خرید محصوالت مورد عالقه مان به جای آنچه نیاز داریم، 
هس��تیم. درست به همین خاطر مردم بس��یار راحت تر تلویزیون های آخرین مدل 
می خرن��د. بر عکس، اغلب ما در زمینه ثبت نام برای بیمه عمر کمترین عالقه را از 

خود نشان می دهیم. 
هنگام��ی که ما در تالش برای تبدیل امکان��ات محصول مان به مزیت مورد نظر 
مش��تریان هستیم، باید از الگوی خواست مشتریان به جای تمرکز بر روی نیازشان 
پیروی کنیم. در غیر این صورت موفقیت کمپین تبلیغاتی مان محل تردید خواهد 

بود. 
در اغلب موارد خواسته های مشتریان از طریق روندهای احساسی بسیار بهتر بهتر 
تحریک می ش��ود. به همین دلیل نیز اغلب تبلیغات موفق بر روی جنبه احساسی 
کار تمرک��ز دارند. همچنین پایبندی به ارزش های محترمی نظیر عدالت، حفاظت 
از محیط زیس��ت و رعایت حقوق مشتریان همیشه تاثیر مطلوبی بر روی مشتریان 

خواهد داشت. 
یکی از اس��تدالل های همیشگی مشتریان کفش های لوکس جیمی چو کیفیت 
بهتر آنها و دوام بیشترش��ان اس��ت. به این ترتیب فرض بر ماندگاری بیش��تر این 
کفش ها در مقایسه با محصوالت ارزان قیمت است، اما آیا به راستی دلیل خرید این 
کفش های لوکس فقط ماندگاری بیشترشان است؟ اجازه دهید با توجه به آنچه در 
این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، به این پرسش پاسخ دهیم. در حقیقت با پول یک 
کفش جیمی چو امکان خرید چندین کفش معمولی وجود دارد. به این ترتیب در 
عمل ما امکان استفاده از کفش های معمولی خریداری شده با پول یک کفش جیمی 
چو در مدت زمانی بسیار بیشتر را داریم. پس چرا باز هم خرید کفش جیمی چو را 
ترجی��ح می دهیم؟ دلیل این امر عالوه بر کیفیت محصول موردنظر در توانایی های 
تبلیغاتی برند جیمی چو و فهم درست آن از زبان مشتریان و خواسته های شان است. 

تبلیغات در برابر دستکاری ذهنیت مشتریان
به طور معمول اغلب عرصه تبلیغات را به عنوان دس��تکاری نیازهای مش��تریان 
می شناسند. با این حال مرز مشخصی میان این دو فرآیند وجود دارد. در تبلیغات 

ما دو نکته را رعایت می کنیم:
• عدم بیان آنچه حقیقت ندارد.

• عدم حذف کردن واقعیت های درست از فرآیند تبلیغات.
به طور مش��خص، در فرآیند درستکاری ذهنیت و تصمیم گیری مخاطب نکات 
فوق رعایت نمی شود. به همین دلیل نیز تبلیغات به مثابه یک فن و حرفه کامال با 
آنچه گاهی اوقات تصور می شود، در تضاد است. طراح های تبلیغات افراد بی سواد و 
فاقد درک دقیق از ذهنیت و خواسته مشتریان نیستند. دانش کاربردی آنها در کنار 
شناخت مناسب مشتریان دلیل خلق برخی از برترین تبلیغات تمام دوران  محسوب 
می ش��ود. در صورت رعایت نکات مورد بحث در این مقاله احتمال پیوستن شما به 

گروه طراح های تبلیغاتی موفق نیز وجود دارد. 
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برندینگ و 125 نکته طالیی)4( 

در سه مطلب پیشین به 26 نکته طالیی برندینگ اشاره کردیم و 
حال به ادامه آنها می پردازیم.

27-سن مخاطبان را مشخص کنید 
این امر که بیشترین بازدیدکنندگان و یا خریداران از چه میانگین 
سنی ای برخوردار هستند، به شما کمک خواهد کرد تا بدانید تمرکز 
اصلی خود را باید بر روی چه قش��ری قرار دهید. درس��ت به مانند 
مورد گذش��ته این آمارها ش��ما را نس��بت به نق��اط ضعف و قوت 

اقدامات بازاریابی تان، آگاه خواهد ساخت. 
28-ارزش ها و افکار  مخاطبان را شناسایی کنید 

این امر که کلیتی در رابطه با خصوصیت این افراد داشته باشید، 
به شما در بازاریابی بهتر آنها کمک بسیاری را خواهد کرد. به همین 
خاطر نیز الزم اس��ت تا از روش های مختلف نظیر نظرس��نجی-ها 

برای به دست آوردن اطالعات موردنیاز خود، استفاده کنید. 
29-میانگین سطح درآمد را مشخص کنید 

این امر از دیگر موارد مهم در زمینه بازاریابی محس��وب می شود 
که تعیین کننده نوع رفتار شما خواهد بود. برای مثال در صورتی که 
اغلب مخاطبان فعلی شما از سطح درآمد باالیی برخوردار نیستند، 
بدون ش��ک ب��ه تخفیف های ویژه کمتری و یا ت��الش برای کاهش 

قیمت محصوالت، نیاز خواهید داشت. 
30-محل سکونت را مشخص کنید 

ای��ن امر کم��ک خواهد کرد تا بدانید که برند ش��ما تا چه میزان 
گس��ترش پی��دا کرده اس��ت. همچنین ب��ا پیدا ک��ردن نقاطی که 
بیشترین تعداد مخاطب و یا مشتری در آنها یافت می شود، می توان 
به س��رمایه گذاری بیشتر بر روی آنها امیدوار بود، با این حال توجه 
داش��ته باشید که در رابطه با هر داده ای، الزم است تا ارزیابی کافی 
را داشته باشید و صرفا به یک بعد آن توجه نکنید. برای مثال علت 
ف��روش زیاد در یک منطقه ممکن اس��ت به معنای موفقیت ش��ما 
در زمین��ه بازاریابی نبوده و دلیل کامال متفاوتی را داش��ته باش��د. 
همچنی��ن از دیگر دالیل اهمیت آن این اس��ت که ش��ما می توانید 
خروجی های متنوعی را از یک داده داش��ته باشید. به همین خطار 

نباید به اطالعات ظاهری و یا تک بعدی آن بسنده کرد. 
31-سرگرمی های جامع هدف خود را بشناسید 

ای��ن امر در زمینه ایج��اد چالش، کمپین و مس��ابقات تاثیرگذار 
خواهد بود. بدون ش��ک این موارد به درگیر ش��دن مخاطب با برند 

شما منجر خواهد شد. 
32-وضعیت تاهل آنها به چه صورت است 

این امر که بدانید مخاطبان ش��ما مجرد، متاهل، مطلقه و یا بیوه 
هس��تند، از دیگر اطالعاتی محسوب می ش��ود که در بازاریابی آنها 
تاثیرگ��ذار خواهد بود. فراموش نکنید که در کنار یکس��ری فعالیت 
کلی، الزم است تا از اهمیت مورد توجه قرار دادن روش های خاص 

برای حتی کمترین جامعه آماری خود نیز غافل نشوید. 
33-وضعیت بچه داری آنها را جویا شوید 

بدون ش��ک حضور بچه در زندگی اف��راد در رفتار اقتصادی افراد 
تاثیرگ��ذر خواه��د بود. به همین خاطر نیز ش��ما به این س��طح از 
اطالعات نیز برای بهبود فعالیت برندینگ خود نیاز خواهید داشت. 
برای مثال در صورتی که بیش��تر جامعه هدف ش��ما از یک یا چند 
بچه برخوردار هستند، الزم است تا به دنبال راهکارهایی برای تحت 

تاثیر قرار دادن آنها نیز باشید. 
34-از وجود حیوان خانگی در زندگی آنها اطمینان حاصل 

کنید
حیوانات خانگی برای بس��یاری از خانواده ه��ا به عنوان جایگزین 
فرزن��د هس��تند. به همی��ن خاطر نیز ب��رای آنها از اهمیت بس��یار 
باالیی برخوردار هس��تند که الزم است تا در صورتی که تعداد قابل 
توجهی از جامعه هدف شما حیوانات خانگی دارند، از این امر برای 
محبوب تر ساختن برند خود اس��تفاده کنید. برای مثال در صورتی 
که بی��ش از نیمی از مخاطبان ش��ما از حیوانات خانگی اس��تفاده 
می کنند، دیگر ارس��ال هدیه ای که در آن وسایل مرتبط با کودکان 

یافت می شود، اقدامی هوشمندانه نخواهد بود. 
ادامه دارد ...
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با توجه به اینکه امروزه تقریبا تمامی افراد از تلفن های همراه استفاده 
می کنن��د، بازاریابی از این طریق ش��انس موفقیت بس��یار باالیی را دارا 
اس��ت. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که همه افراد از گوشی های 
هوش��مند استفاده نکرده و دسترسی به اینترنت ندارند. به همین خاطر 
نیز استفاده از این روش شما را در معرض نمایش حداکثری قرار خواهد 
داد. از دیگر مزیت های آن نیز می توان به س��رعت باالی مشاهده توسط 
افراد اشاره کرد. درواقع این احتمال وجود دارد که فردی برای چند روز 
و یا ساعت به اینترنت متصل نشود. با این حال گوشی تلفن همراه آنها 
همواره روش��ن خواهد بود. به همین خاطر نیز پیام ش��ما در کسری از 
ثانیه دیده خواهد شد، با این حال بسیاری از برندها در این رابطه کامال 
ابتدایی عمل کرده و صرفا ارس��ال پیامک را کافی تصور می-کنند. این 
امر در حالی اس��ت که شما باید استراتژی های مختلفی را پیاده کنید تا 
نتیجه الزم به دس��ت آورده ش��ود. در همین راستا و در ادامه به بررسی 
14 ایده طالیی که باعث موفقیت بیشتر بازاریابی پیامکی شما می شود، 

خواهیم پرداخت. 
1-پیامک های تعاملی ارسال کنید  

این امر که از مخاطب بخواهید تا نس��بت به پیام شما واکنشی داشته 
باش��ند، خود از جمله مواردی اس��ت که باعث درگیر شدن آنها با برند 
شما خواهد شد، با این حال الزم است تا سیستم شما به نحوی طراحی 
ش��ده باشد که پاس��خ افراد بدون هیچ گونه هزینه ای برای آنها باشد. در 
غیر این صورت با شکس��ت مواجه خواهید ش��د. در این رابطه فراموش 
نکنید که اقدامات ش��ما باید جذابیت باالیی را به همراه داش��ته باش��د 
تا مخاطب به پاس��خ دادن به ش��ما ترغیب ش��ود. برای مثال می توانید 
پ��س از معرف��ی محصوالت خود و یا قرار دادن لینک مش��اهده آنها در 
سایت رسمی، از مخاطبان خود بخواهید تا نام محصول موردنظر خود را 
برای تان ارسال کنند تا کد تخفیف خرید آن را دریافت نمایند. این امر 
به خاطر اینکه باعث می ش��ود تا برای دقایقی افراد با شما درگیر شوند، 
ماندگاری بیش��تری را در مقایس��ه با زمانی خواهد داشت که شما صرفا 

کد تخفیفی خود را ارسال می کنید. 
2-برنده های تصادفی برای خود انتخاب کنید 

ش��ما می توانید با توجه به بودجه خود، هر ماه چند برنده تصادفی را 
انتخاب کنید. این امر که تجربه آش��نایی افراد با برند ش��ما به واس��طه 
یک جایزه باشد، بدون شک عمیق ترین تاثیر ممکن را به همراه خواهد 
داش��ت، با این حال توجه داش��ته باش��ید که بهتر اس��ت ت��ا آنها را به 
نزدیک تری��ن نمایندگی فروش خود دعوت کنید تا فرصتی برای معرفی 
محصوالت دیگر نیز داشته باشید. در رابطه با جایزه، این امر که یکی از 
محصوالت تولیدی شرکت خود را انتخاب کنید، بهترین انتخاب ممکن 
خواهد بود. این تجربه فوق العاده باعث خواهد شد تا افراد برند شما را به 
اطرافیان خود نیز معرفی کنند که خود مزیتی بزرگ برای ش��ما خواهد 
بود. در نهایت الزم اس��ت تا مس��ابقاتی جذاب نیز داشته باشید تا افراد 

عالقه مند نیز بتوانند شانس خود را برای کسب جایزه امتحان کنند. 
3-نوع پیام مورد عالقه مخاطبان خود را بیابید 

ای��ن امر که از مخاطب خ��ود بخواهید تا نوع پیام مورد عالقه خود را 

انتخاب کند باعث افزایش تاثیر پیامک های شما خواهد شد. برای مثال 
ممکن اس��ت برخی از افراد به مطالب آموزش��ی در زمینه کس��ب و کار 
شما عالقه داشته باشند و سایرین معرفی جدیدترین محصوالت همراه 
ب��ا کدهای تخفی��ف را ترجیح دهند. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا 

اقدامات خود را با توجه به خواست مخاطبان، انجام دهید. 
4-افراد را در گروه های مختلف قرار دهید 

این امر که پیام های یکس��انی را برای تمامی افراد ارسال کنید، بدون 
ش��ک از تاثیر اقدام ش��ما با کاهشی چش��مگیر مواجه خواهد ساخت. 
این گروه بندی ها می تواند براساس معیارهای مختلفی باشد. برای مثال 
معیار سنی و یا شغلی از جمله این موارد محسوب می شود، با این حال 
الزامی ترین اقدام در این رابطه، ایجاد دو گروه افراد فعال و بدون واکنش 
است که باعث خواهد شد تا بدانید تمرکز اصلی خود را باید بر روی چه 

تعداد از افرادی قرار دهید.
5-تا حد امکان اطالعات به دست آورید 

این امر که از مخاطب خود بخواهید که اطالعاتی نظیر سن و ماه تولد 
خود را ارس��ال کند تا ش��ما در روز تولد برای شان سورپرایزی را داشته 
باش��ید بدون ش��ک باعث خواهد شد تا افراد پاس��خگوی سواالت شما 
باشند. از این اطالعات نیز می توان در راستای اقداماتی نظیر گروه بندی 
بهتر آنها اس��تفاده کرد. بدون ش��ک به هر میزانی که شناخت باالتری 
از مخاطبان خود داش��ته باش��ید، بازاریابی آنها نیز با سهولت بیشتری 

مواجه خواهد شد. 
6-نظرسنجی داشته باشید 

در حال حاضر بسیاری از سایت ها از نظرسنجی های گوناگون استفاده 
می کنن��د با این ح��ال در رابطه ب��ا بازاریابی پیامکی ای��ن اقدام مورد 
کم توجهی واقع شده است. به همین خاطر نیز شما می توانید با استفاده 
از نظرسنجی های مختلف، به بهبود اقدامات کمک کرده و جامعه هدف 
خود را بهتر بشناس��ید. فراموش نکنید که تمام��ی اقدامات و داده های 
به دس��ت آمده باید با تجزیه و تحلیل مناسبی همراه باشد. در غیر این 
صورت شما بهترین استفاده ممکن را از تالش های خود نخواهید داشت. 

7-پیام های یادآورانه ارسال کنید 
 ای��ن امر ک��ه مخاطب را نس��بت به زمان مناس��ب خرید مجدد، 
آگاه س��ازید از دیگر مواردی خواهد بود که ارزش پیام های ش��ما را 
افزای��ش خواه��د داد. درواقع هیچ فردی تمایل ن��دارد که یک پیام 
صرف��ا تبلیغاتی را مش��اهده کند. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا 
محتوایی مفید تولید کرده و در دل آن اقدام به تبلیغ غیرمس��تقیم 
کنی��د. برای مثال یک برن��د تولیدکننده روغن موت��ور، می تواند به 
مشتریان خود زمان مناسب برای استفاده از روغن را یادآوری کرده 
و یک کد تخفیف ارائه دهد تا مخاطب به استفاده مجدد از محصول 

شما ترغیب شوند. 
 8-مناسبت های مهم را تبریک بگویید 

این امر که مواردی نظیر تولید افراد را تبریک گفته و یک س��ورپرایز 
جذاب برای آنها داش��ته باش��ید. با توجه به این امر که شما خود را در 
یکی از بهترین روزهای زندگی افراد ش��ریک کرده-اید، بدون ش��ک در 
ذهن مخاطب به خوبی ماندگار خواهید ش��د. به همین خاطر نیز نباید 
این دس��ته از فرصت ها را از دس��ت داد. در این راس��تا الزم اس��ت تا با 
اقداماتی نظیر درج نام خانوادگی، اقدام به شخصی سازی پیام های خود 

کنید. در آخر نباید از ایموجی ها برای افزایش تاثیر پیام های خود غافل 
ش��د. درواقع ش��ما باید از تمامی امکانات برای تحریک احساسات افراد 

استفاده کنید که باالترین هدف هر اقدام بازاریابی محسوب می شود.
9- همه چیز را محدود به درج اطالعات در پیامک خود تصور 

نکنید 
تمامی پیام های شما باید از محدودیت کلمه برخوردار باشند. درواقع 
طوالنی ش��دن متن پیام، شانس مطالعه آن را کاهش خواهد داد، با این 
حال این امر به معنای کاهش س��طح توانایی ها نبوده و الزم اس��ت تا با 
درج لینک و ارس��ال پل های ارتباطی، به تکمی��ل اقدامات خود کمک 

کنید. 
10-سیستم پاسخگویی خودکاری را داشته باشید 

بدون شک پاسخگویی به عنوان عامل پشتیبان اقدامات شما محسوب 
می شود. به همین خاطر نیز ضروری است تا در کوتاه ترین زمان ممکن 
صورت گیرد. به همین خاطر این امر که سیستم پاسخگویی خودکاری 
را داشته باشید، تمامی نیازهای شما در این رابطه را تامین خواهد بود. 

11-از ارسال پیام های تکراری خودداری کنید 
همواره مش��اهده می شود که برندها، پیام های کامال تکراری را ارسال 
می کنند. این امر بدون ش��ک به برند ش��ما وجهه ی��ک عامل مزاحم را 
خواهد بخش��ید. به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا قبل از ارسال هر 
پیام، بازبینی الزم را داشته و فواصل درستی را برای ارسال پیام داشته 

باشید تا زمینه نارضایتی ها فراهم نشود. 
12-زمان مناسب برای ارسال پیام های خود را بیابید 

ش��ما باید یک جدول زمانی را در اختیار خود داش��ته باش��ید که تا 
بهتری��ن زمان ها برای ارس��ال هر نوع پیام  را بیابی��د. برای مثال ممکن 
اس��ت بهترین زمان برای ارس��ال کدهای تخفیف در ساعات اواسط روز 
باش��د. ای��ن آمارها با توجه ب��ه جامعه هدف، تفاوت خواهد داش��ت. به 
همین خاطر نباید از اطالعات س��ایرین اس��تفاده کرد. در نهایت توجه 
به بازخوردها و میزان تعامل در ساعت های مختلف، می-تواند به خوبی 

شما را به اطالعات مورد نیاز برای تشکیل جدول مذکور برساند. 
13-امکان لغو ارسال پیامک ها را در اختیار مخاطبان خود قرار 

دهید 
بنا به هر دلیلی، این احتمال وجود دارد که افراد تمایلی برای دریافت 
پیام های ش��ما نداشته باشند. تحت این ش��رایط پیام های دریافتی تنها 
باعث ایجاد حس بد در آنها خواهد ش��د. ب��ه همین خاطر نیز ضروری 
اس��ت تا امکان لغو در ه��ر مرحله-ای را در اختی��ار مخاطب خود قرار 

دهید. 
14-تنها به دنبال جذب مشتری جدید نباشید 

تمامی موارد معرفی شده برای جذب مشتریان جدید بوده است، با این 
حال ش��ما نیاز به برنامه  ای برای مشتریان فعلی خود نیز خواهید داشت. 
درواق��ع عدم برنامه در این زمینه موجب ریزش مخاطب خواهد ش��د. به 
همین خاطر الزم اس��ت تا برای حفظ آنه��ا نیز پیامک های مخصوصی را 

داشته باشید. 
در نهایت بررسی اقدامات مشابه سایر برندها و مطالعه مقاالت به روز در 
این زمینه، به بهبود س��طح بازاریابی پیامکی شما کمک شایانی را خواهد 

کرد.  
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تعامل با مشتریان از طریق پیام های نمایشی 
کوچک

توس��عه یک اس��تراتژی بازاریابی تاثیرگذار کار بس��یار دشواری 
محس��وب می شود. به ویژه اگر در زمینه کسب و کار آنالین فعالیت 
داش��ته باشیم. امروزه به شیوه هایی فراتر از الگوی ارسال پیام کوتاه 
تبلیغاتی برای جلب نظر مخاطب هدف به ویژه کاربران گوشی های 

همراه نیاز است. 
در گذش��ته ایمیل، پیام کوتاه و تبلیغات نمایش��ی در س��ایت ها 
راهکاره��ای اصلی برای جلب نظر مخاطب در کمپین های بازاریابی 
محس��وب می ش��د. با این حال اکنون الگوی تبلیغات و بازاریابی به 
ط��ور کلی تغییر کرده اس��ت. به این ترتیب به ج��ای پیام کوتاه یا 
ایمی��ل به الگوهای تعامل ب��ا مخاطب از طریق پیام های نمایش��ی 
کوچک توجه می ش��ود. همه ما تجربه مش��اهده چنین پیام هایی را 
داری��م. به عنوان مثال، پیا م های تبلیغات��ی مختلفی بر روی صفحه 
اصلی گوش��ی مان نمایان می ش��ود. ویژگی اصلی چنی��ن تبلیغاتی 
اشغال فضای بس��یار اندکی از صفحه گوشی یا رایانه کاربران است. 

به این ترتیب دیگر مزاحمت چندانی برای آنها نخواهد داشت. 
در ای��ن مقاله هدف اصلی من بررس��ی تاثیر تعامل با مش��تریان 
از طریق پیام های نمایش��ی کوچک اس��ت. به همین دلیل به سراغ 

مزیت های این شیوه رفته ام.
1. دسترسی به دامنه مخاطب وسیع تر

اس��تفاده از پیام های نمایش��ی کوچک فرصت دسترسی به دامنه 
وس��یع تری از مخاطب را فراهم می کن��د. دلیل اصلی این امر عالقه 
بیش��تر کاربران آنالین به آنهاس��ت. به این ترتی��ب دیگر خبری از 
تبلیغات بزرگ و آزاردهنده نخواهد بود. خوش��بختانه مرورگرهایی 
نظی��ر کروم و فایرفاکس به خوبی امکان نمایش پیام های کوچک را 
فراهم می س��ازند. به این ترتیب ما توانایی دسترس��ی به 7۵درصد 
از بازاره��ای آنالین را خواهیم داش��ت. امروزه تقریب��ا 90درصد از 
مش��تریان مورد نظر کسب و کارهای آنالین از گوشی های هوشمند 
اس��تفاده می کنن��د. ب��ه این ترتیب پیگی��ری این الگ��وی تعامل با 

مخاطب کامال تاثیرگذار خواهد بود. 
2. شخصی سازی بیشتر

خل��ق و نمایش پیام برای مخاطب به منظور جلب نظر وی کافی 
نیس��ت. ما در این راس��تا باید محتوای شخصی سازی ارائه کنیم. به 

این ترتیب عالقه مخاطب به برند ما بیشتر خواهد شد. 
همکاری با آژانس های بازاریابی یا موتورهای جست وجو اطالعات 
مفی��دی در مورد نحوه فعالیت کارب��ران در اختیار ما قرار می دهد. 
فق��ط از این طری��ق امکان جلب نظ��ر مخاط��ب و نزدیکی به وی 
وجود خواهد داش��ت. نکته جالب درخصوص این نوع پیام ها ماهیت 
کوتاه شان اس��ت بنابراین مخاطب به هنگام جست وجو در اینترنت 
بدون هرگونه ایجاد اختاللی امکان مشاهده پیام ما را خواهد داشت.

3. دسترسی به مخاطب در زمان مناسب
در کس��ب و کار زمان بندی امر بس��یار مهمی اس��ت. بسیاری از 
اس��تراتژی های تعاملی برنده��ا به دلیل زمان بندی نادرس��ت برای 
ارتباط با مش��تریان به شکس��ت منتهی می ش��ود. یک��ی از بهترین 
راهکاره��ا ب��رای آگاهی از زمان مناس��ب برای تعامل با مش��تریان 

بررسی زمان حضورشان در فضای اینترنت است. 
اگ��ر برندمان دارای اپ باش��د، ای��ن امر از طری��ق ارزیابی زمان 
مراجعه کاربران به اپ مان به راحتی قابل دسترس��ی اس��ت. در غیر 
ای��ن صورت جم��ع آوری اطالع��ات از طرق همکاری ب��ا موتورهای 
جس��ت وجو یا آژانس های بازاریابی امکانپذیر خواهد بود. نتیجه این 
فرآیندها امکان دسترس��ی راحت تر به مخاطب است. مشکل اصلی 
بسیاری از پیام های تبلیغاتی و تعاملی برندها عدم مشاهده از سوی 
کاربران اس��ت. با این کار دیگر مش��اهده پیام مان از سوی کاربران 

تضمین خواهد شد. 
4. ترغیب مخاطب به گفت وگوی بیشتر

پیام های نمایش��ی معم��وال عملک��رد بهتری در زمین��ه ترغیب 
مخاطب ب��ه گفت وگو با برندها دارد. از نقط��ه نظر آماری پیام های 
نمایشی 30درصد بهتر از سایر پیام ها در زمینه گفت وگوی مخاطب 

با برندها عمل می کنند. 
جال��ب اینکه در بس��یاری از موارد ثبت نام کاربران در س��ایت و 
خبرنامه برندها از طریق مشاهده پیام های نمایشی صورت می گیرد. 
با این حس��اب چنین پیام های کوتاهی نق��ش انکارناپذیری بر روی 

جلب نظر مخاطب ایفا می کند. 
5.کمک به محدودسازی تمرکز

دنیای آنالین بس��یار بزرگ اس��ت. در این محی��ط همه کاربران 
مش��تریان برند ما نیس��تند. بنابراین باید به دنب��ال مخاطب هدف 
برندمان باش��یم. ای��ن کار از طریق نمایش پیام ه��ای برندمان برای 
مخاطب ه��ای عالقه مند به حوزه کس��ب و کارم��ان صورت خواهد 
گرف��ت. وقتی ما پی��ام خود را ب��ه مخاطب عالقه من��د ارائه کنیم، 
بازخوردهای مثبت بیشتری دریافت خواهیم کرد. این امر به کمک 
ارزیاب��ی وضعیت تعامل های قبلی ما ب��ا مخاطب از طریق پیام های 
نمایش��ی امکانپذیر اس��ت. به ط��ور معمول موتورهای جس��ت وجو 
اطالعات مناس��بی در ای��ن زمینه برای برندها فراه��م می کنند. به 
این ترتیب توس��عه تاثیرگ��ذاری کمپین و ارائه پی��ام آن به دامنه 
محدودت��ر مخاطب دارای عالقه بیش��تر به زمین��ه فعالیت برندمان 

راحت تر خواهد شد. 
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حفظ انگیزه در کار با 5 اقدام طالیی

افت��ادن در دام روزمرگی و دالی��ل متفاوت دیگر، می-تواند باعث 
کاهش ش��دید انگیزه ش��ود. در این رابطه فراموش نکنید که ناامید 
ش��دن امری یک ش��به نبوده و حاصل تجمع حس های بد کوچکی 
اس��ت که مورد توجه قرار نگرفته ش��ده اس��ت. به همین خاطر نیز 
پیش��گیری در این زمینه، بهتر از زمانی اس��ت که شما بخواهید بار 
دیگر همه چیز را به ش��رایط سابق بازگردانید. در همین راستا و در 
ادامه به بررس��ی پنج اقدام موثر برای حفظ انگیزه در کار، خواهیم 

پرداخت. 
1-از نقل قول های الهام بخش کمک بگیرید 

در ش��رایطی که با خس��تگی، فش��ار کار و مواردی از این قبیل 
مواجه هس��تید که باعث ایجاد حس بد نس��بت به کاری که انجام 
می دهید ش��ده است. توصیه می ش��ود تا از جمالت انگیزشی افراد 
موفق اس��تفاده کنید. در این رابطه شما تنها به متن وابسته نبوده 
و می  توانی��د از فایل های صوت��ی و تصویری نیز برای بهبود روحیه 
خ��ود کمک بگیرید. با توجه به س��لیقه های متفاوت، افراد ممکن 
اس��ت از برخی از این نقل قول ها بیشتر استقبال کنند که تصویه 
می ش��ود تا این موارد منتخ��ب را در مکان های قاب��ل رویت قرار 
دهید. برای مثال تصویر پس زمینه لپ تاپ و دیوارهای اتاق کاری، 
از جمله فضاهای مناس��ب برای این منظور، محس��وب می ش��وند. 
س��ایت wallwritten نیز دارای لیس��ت کاملی از نقل قول های 
اف��راد مط��رح و موفق جهان همراه ب��ا امکانات چاپ��ی بی نظیر و 
باکیفیت است. درواقع شما در این سایت می توانید پس از انتخاب 
جمله موردنظر خود، انواع نمونه کار ها برای سفارش چاپ بر روی 

هر چیزی را مشاهده کنید.
2-یک لیست از دالیل کار خود تهیه کنید 

رس��یدن به یک هدف بزرگ، نیازمند زمان و تالش کافی خواهد 
بود. بدون ش��ک این امر باعث خواهد ش��د تا به مرور زمان دالیل و 
اهداف اصلی ش��ما در ذهن کمرنگ ش��ده و فرد با ناامیدی ش��دید 
مواجه ش��ود. به همین خاطر نیز ضروری است تا لیستی از دالیل و 
اهداف خود در ش��غل فعلی را تهیه کرده و آن را در دس��ترس خود 
ق��رار دهید. مرور ه��ر روزه آن به خوبی به ماندگاری موارد در ذهن 
منجر ش��ده و شانس ورود افکار منفی را کاهش خواهد داد. در این 
رابط��ه حتی می توانید ب��رای هر اقدام جدید خ��ود نیز یک چنین 
لیستی را تهیه کنید. در نهایت این امر که لیست شما فضای کافی 
برای واردکردن اطالعات جدید نظیر دس��تاوردها داشته باشد، خود 

به افزایش تاثیر آن کمک بسیاری را خواهد کرد. 
3-از دیگران کمک بگیرید 

برخی از افراد به علت خودس��ازی عال��ی و یا موفقیت هایی که به 
دس��ت آورده اند، از قدرت تاثیرگذاری بر سایرین برخوردار هستند. 
نمون��ه ب��ارز این افراد را می توان س��خنران های انگیزش��ی ای نظیر 
آنتون��ی رابینز دانس��ت که تنها با گفت��ار و توصیه های خود قادر به 
ایجاد تغییرات مثبت در افراد می شوند. شما می توانید با شرکت در 
این چنین نشس��ت ها یا مراجعه به روانشناس های مجرب، وضعیت 
روحیه ای خود را بهبود بخشید. فراموش نکنید که این افراد پس از 
ش��ناخت کامل شما، راهکارهایی را ارائه می دهند که حاصل سال ها 
تجربه و بر طبق اصولی درست و کاربردی است. به همین خاطر نیز 
نباید تصور کرد که شما در این زمینه کامال تنها هستید. در نهایت 
این امر که از تجربیات افراد اطراف خود نظیر همکاران نیز استفاده 
کنید، خود می تواند کامال کارس��از باشد. مطالعه مداوم زندگی نامه 
افراد موفق نیز باعث خواهد ش��د تا به این واقعیت دست پیدا کنید 
که مشکالت برای تمامی افرادی که در راستای انجام کاری هستند، 
وجود دارد، با این حال موفقیت تنها ش��امل حال آنهایی می ش��ود 
که همواره در جهت مس��یری که انتخ��اب کرده اند، گام برمی دارند. 
درواق��ع مش��اهده این ام��ر که افراد بس��یاری موفق ش��ده اند تا به 
رویاهای خود جامه عمل بپوش��انند، خود باعث از بین رفتن بهانه ها 
و سدهای ذهنی و دست کم نگرفتن توانایی های فردی خواهد شد.

4-از اهمیت وضعیت جسمانی خود غافل نشوید 
امروزه روانش��ناس ها اثبات کرده اند که ذهن و جس��م با یکدیگر 
رابطه مس��تقیم دارند. به همین خاطر نیز ریش��ه اصلی بسیاری از 
حس های بد، می تواند به علت وضعیت جس��مانی نامناسب باشد. با 
توجه به این امر که تمامی اقدامات معرفی ش��ده تا به اینجا همگی 
بر روی بهبود وضعیت ذهنی تاکید داشته اند. شایسته است تا برای 
جسم نیز اقداماتی صورت گیرد. در این رابطه ورزش مداوم و توجه 
به بهداش��ت، از جمله الزامی ترین اقدامات محس��وب می شود. برای 
مث��ال با انجام ورزش��ی صبحگاهی نظیر دوی��دن در پارک نزدیک 
محل زندگی خود، می توانید شاهد تغییرات مثبتی در وضعیت خود 
باشید، با این حال این امر الزم است تا از تداوم کافی برخوردار باشد 
تا تاثیرات آن همواره حفظ ش��ود. در نهایت این امر که از تناس��ب 
اندام بهتری برخوردار باش��ید، به افزایش اعتماد به نفس و آس��تانه 
تحمل ش��ما منجر خواهد شد. انجام ورزش های سبکی نظیر یوگا و 
یا مدیتیش��ن در زمان های استراحت که به امکانات و فضای خاصی 

نیاز ندارند، از دیگر اقدامات موثر در این رابطه محسوب می شود.
5-سرگرمی برای خود داشته باشید 

ش��ما باید لیس��تی از اقدامات مورد عالقه خود را یادداشت کنید 
تا در زمان  هایی که ادامه دادن به اقدامات برای ش��ما دش��وار شده 
اس��ت، با پرداختن به آنها بتوانید به شرایط مناسب خود بازگردید. 
این امر برای افراد مختلف، با توجه به س��لیقه و عالیق آنها متفاوت 
خواه��د بود. برای مثال نوش��یدن یک دمنوش همراه با گوش دادن 
به موسیقی آرام، ممکن است برای بسیاری از افراد همراه با آرامش 
فوق العاده ای باش��د. به همین خاطر نیز در ای��ن رابطه تنها باید به 
دنبال کشف و مکتوب کردن اقدامات مورد عالقه و موثر برای خود 
بوده و از تقلید از اقدامات س��ایرین بدون آگاهی از میزان تاثیر آنها، 

خودداری کنید.
در نهایت جذاب س��ازی اقدامات روزم��ره از طریق تغییر در روش 
انج��ام آنه��ا و یا تعوی��ض کارهایی که ب��ه آنها عالق��ه ای ندارید با 
همکاران خود، می-تواند به بهبود انگیزه و رضایت شغلی شما منجر 
ش��ود. درواقع نباید از تاثیر رضایت شغلی بر روی انگیزه خود، غافل 
ش��د. به همین خاطر نیز در صورتی که ش��رایط کاری ایده آل شما 

نیست، الزم است تا خود برای تغییر آن تالش کنید. 
entrepreneur :منبع

رهبری

به قلم: جان بویت نایت روزنامه نگار
مترجم: امیر آل علی

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

شکست حتی در حوزه های غیرکاری نیز بخش جدایی ناپذیر زندگی محسوب 
می ش��ود. با این حال آیا باید به طور مداوم به شکس��ت های مان فکر کنیم؟ قصد 
من در اینجا صحبت در مورد راهکارهای جلوگیری از بروز مش��کل نیست بحث 

من به طور کلی معطوف به پس از بروز شکست کاری است. 
بسیاری از ما تجربه مشاهده شکست های دیگران را داریم. در بسیاری از مواقع 
نیز خودمان با شکس��ت دس��ت و پنجه نرم می کنیم. بنابراین به خوبی با ماهیت 

طبیعی شکست در زمینه کسب و کار آشنایی داریم. 
بدون تردید قبول مس��ئولیت شکست از س��وی ما امر بسیار مهمی است. این 
ام��ر به م��ا در زمینه جبران اش��تباه کمک خواهد کرد. همچنی��ن در آینده نیز 
احتمال تکرار اش��تباهات مشابه کاهش می یابد، با این حال فراموشی شکست ها 
اق��دام کامال منطقی نیس��ت. م��ا به منظور ارائ��ه عملکردی بهتر باید همیش��ه 

شکست های مان را در خاطر داشته باشیم. 
شما بزرگتر از اشتباهات تان هستید

پن��ج کلمه فوق قدرت تاثیرگذاری باالیی دارد. اجازه دهید اندکی به بررس��ی 
میزان تاثیرگذاری آنها بپردازیم. 

م��ن برای ن��گارش کتابم تحت عن��وان »اوضاع را بهتر کن« پنچ س��ال وقت 
گذاش��تم. به هنگام نگارش آن من هنوز در جایگاه مدیریتی بس��یار شلوغی در 
برند Procter & Gamble حضور داشتم بنابراین زمان مناسبی برای نگارش 

کتاب در اختیارم نبود. به همین دلیل آخر شب ها و روزهای تعطیل اقدام به کار 
بر روی کتاب می کردم. 

به طور معمول پیش از نگارش یک کتاب، نویس��نده باید با انتشارات 
موردنظر و آژانس های نشر هماهنگی های الزم را صورت دهد. سپس با 
توجه به نیاز انتشاراتی اقدام به نگارش کتاب می کنند. نکته مهم در این 
میان ضرورت عدم اشتغال نویسنده به شغل های بسیار شلوغ و نیازمند 
س��اعت کاری باالست. با این ش��رایط من امکان نگارش کتاب به شیوه 
معمولی را نداش��تم. به همین دلیل پیش از گفت وگو با انتشارات مورد 

نظرم اقدام به شروع کار نگارش کتاب کردم. 
پس از پایان کار کتاب من فرآیند دش��واری برای جلب نظر انتشاراتی داشتم. 
در این بین حتی مجبور به نگارش مجدد بخش هایی از کتاب ش��دم، با این حال 

در نهایت توافق مورد نظرم با انتشاراتی صورت گرفت. 
پ��س از اعمال تغییرات در کتابم دوباره به س��راغ انتش��اراتی مورد نظر رفتم. 
آنها در پاس��خ پس از بیان جمالتی در س��تایش اثرم پاس��خ منف��ی ارائه دادند. 
ب��دون تردید این پاس��خ اذیت کننده بود. با این حال هنوز 11 انتش��اراتی دیگر 

در دسترس بود. 
اگرچه ابتدا امید زیادی به تایید کتابم از س��وی س��ایر انتش��ارات ها داشتم، با 
این حال پس از یک س��ال هیچ نتیجه درستی از آنها نگرفتم. در این میان یکی 
از دوس��تانم پیش��نهاد انتشار کتاب به شیوه ش��خصی را مطرح کرد. اگرچه این 
امر هزینه های زیادی به همراه داش��ت، اما به دلیل عالقه ام به فعالیت به عنوان 

نویسنده و سخنران در حوزه کسب و کار به آن تن دادم. 

پس از این من به سراغ انتشار کتابم به صورت شخصی رفتم، با این حال پس 
از پنج س��ال باز هم به نتیجه ای نرس��یدم. همه چیز از شکست کاری کامل من 
حکایت داش��ت. به این ترتیب من با سرمایه گذاری عظیم برروی کتابم متحمل 
ضررهای زیادی شدم. پس از این شکست کاری تمام زندگی من پیرامون ناکامی 

در نشر کتاب می گذشت. 
ان��دک زمانی پس از شکس��ت در زمینه چاپ کت��اب وقتی در حال ورق زدن 
نس��خه اولیه بودم به یادداشتی از خودم در میان نسخه اولیه کتاب برخوردم: تو 

بزرگتر از اشتباهاتت هستی. 
زمانی که من این جمله را نوش��تم، هدف اصلی ام یادآوری ارزشمندی فعالیتم 
علی رغم تمام مش��کالت احتمالی بود. به این ترتیب من از شکس��تم نیز بزرگتر 

هستم. 
مشاهده دوباره این جمله در طول دوران فعالیتم تاثیر زیادی در موفقیت های 
بعدی داشت. اکنون من به خوبی می دانم بسیار بزرگتر از برخی پاسخ های منفی 
به کارم هس��تم. چند روز پس از یافتن یادداش��ت موردنظر در کتابم نخس��تین 
نس��خه آن را فروختم. جال��ب اینکه همین کتاب یکی از جوایز کتاب س��ال در 
زمینه کس��ب و کار را برای من به ارمغان آورد. همان کتابی که هیچ انتش��اراتی 
تمایلی به چاپش نداش��ت. بی ش��ک من بدون استفاده از تاثیر جمله »تو بزرگتر 
از اش��تباهاتت هس��تی« توانایی غلبه بر آن ش��رایط دش��وار را نداشتم. بنابراین 
توصیه من به شما توجه به تاثیرگذاری باالی این جمله پنج کلمه ای برای کسب 

موفقیت در عرصه کسب و کار است. 
inc :منبع

چگونه از فریلنسر به کارآفرین تغییر مسیر دهیم؟
دنیای آزادکاری یا فعالیت به صورت فریلنس��ر تفاوت هایی عمده با انواع دیگر 
کس��ب وکار دارد، اما می توان��د به عنوان پل��ه ای برای ش��روع فعالیت های دیگر 

همچون کارآفرینی عمل کند.
اش��تغال دورکاری، آزادکاری یا فریلنس��ینگ س��بک پرطرف��داری از فعالیت 
در دنیای کس��ب وکار امروز اس��ت که روزب��ه روز به فعاالن آن افزوده می ش��ود. 
عالقه مندان به زندگی فریلنس��ری در سرتاسر جهان به مرور از شغل های رسمی 
و هش��ت س��اعت کار در روز اس��تعفا می دهند و به نوعی رویای آن را دارند که 
خودشان،  رئیس خودشان باشند. از طرفی آمارها نشان می دهد که اقتصاد گیگ 
در آینده  نزدیک از بین نخواهد رفت. به عنوان مثال تحقیقاتی در ایاالت متحده 
نش��ان می دهد که 43درصد از نیروی کار آنها تا س��ال 2020 به صورت فریلنسر 

فعالیت خواهند کرد.
فریلنس��ینگ به افراد ام��کان می دهد تا زمان، مکان و مش��تری های کاری را 
خودشان انتخاب کنند. درواقع شما به عنوان یک فریلنسر، فرمان کنترل زندگی 
کاری خود را در دس��ت دارید. احتماال با نگاهی اولیه به تعاریف فوق، ش��باهت 
بسیار زیاد آن را به زندگی کارآفرینی درک خواهید کرد. البته قطعا تفاوت هایی 
بین زندگی فریلنس��ری و کارآفرینی وجود دارد که سث گودین )از کارشناسان 
مش��هور دنیای کسب وکار که خود را فریلنس��ر می داند(، بهترین تعریف را برای 

آن ارائه می کند. گودین درباره  تفاوت های فریلنسینگ و کارآفرینی می گوید:
فریلنس��رها برای کاری که انجام می دهند، حقوق دریافت می کنند. اگر ش��ما 
یک کپی رایتر فریلنس��ر باش��ید، در ازای انجام دادن کار و پروژه، هزینه دریافت 
می کنید. ازطرفی کارآفرین ها از پول دیگر افراد استفاده می کنند تا کسب وکاری 
بزرگ ت��ر از خود بس��ازند و درنهای��ت حتی در زمان خواب و اس��تراحت، درآمد 

داشته باشند.
به عنوان یک فریلنس��ر، ابعاد پایگاه مش��تریان همیش��ه محدودیت هایی دارد. 
به عالوه دریافت هزینه در ازای زمان و کار هم محدودیت خواهد داش��ت. درواقع 
نمی توان مفاهیم مقیاس پذیری را برای فریلنس��رینگ به کار برد. درنتیجه برخی 
فریلنس��رها تصمیم می گیرند تا به زندگی کارآفرین��ی تغییر وضعیت دهند. در 
ادامه  این مطلب زومیت به بررس��ی برخی راهکاره��ا می پردازیم که برای تغییر 

وضعیت از فریلنسر به کارفرما مفید خواهند بود.
ذهنیت مبتنی بر رشد

برای فعالیت و پیش��رفت به عنوان یک کارآفرین، بیش از همه چیز به ذهنیت 
مبتنی بر رش��د نیاز دارید. کارول دوک، اس��تاد روانشناسی استنفورد در کتابش 
به ن��ام Mindset: The New Psychology of Success درب��اره  ذهنیت 
رش��د می گوید: »نگرش��ی که ما ب��ه فعالیت های روزمره  خ��ود اضافه می کنیم، 

نقش��ی حیاتی در شکل دهی و توس��عه  روش های استفاده از استعدادهای درونی 
دارد.« افرادی که ذهنیت رشد دارند، عشق خاصی به یادگیری نشان می دهند و 

شکست را نیز به عنوان هدیه می بینند.
شما به عنوان یک فریلنسر همیش��ه محدودیت هایی دارید چون زمان خود را 
در ازای دریافت پول، عرضه می کنید. درواقع خود ش��ما کس��ب وکار هس��تید و 
منابع تان یعنی زمان، محدود هس��تند. وقتی به کارآفرین تبدیل ش��وید، توسعه  
سیس��تم هایی برای فعالیت بدون دخالت مس��تقیم شما اهمیت پیدا می کند. در 
مس��یر توسعه این چنینی، سؤال هایی از این جنس پرسیده می شود: این ماه چه 
تعداد مش��تری جذب کردیم؟ چه تعداد مش��ترک ایمیل جدید داریم؟ آیا زمان 
استخدام کارمندان جدید فرا رسیده است؟ به عالوه برای اطمینان از رشد دائمی، 
درنظر گرفتن چش��م انداز بلندم��دت اهمیت پیدا می کند. به عن��وان نمونه ای از 
چشم اندازهای بلندمدت می توان به ثبت اهداف ساالنه  درآمدی و پیش بینی های 

چندساله اشاره کرد.
مهارت و چابکی در همه  حوزه ها

در زندگ��ی یک فریلنس��ر، اولویت ها به روش��نی مش��خص هس��تند. پروژه ها، 
مش��تریان و زمان تحویل کار کامال روش��ن و تحت چارچوب به نظر می رس��ند. 
وقتی از فریلنسر به کارآفرین تبدیل شوید، فعالیت های بی شمار دیگری به شما 
هج��وم می آورند که در هم��ه  آنها دخیل خواهید بود. به عن��وان مثال به یک باره 
متوجه می ش��وید ک��ه حس��ابدار، بازاریاب، ط��راح گرافیک، نویس��نده  وبالگ، 

ویرایشگر ویدئو و بسیاری عناوین دیگر را خودتان به تنهایی یدک می کشید.
کارآفرین بیش از هم��ه  مهارت ها، تدوین اولویت ها را به افراد می آموزد. قطعا 
تمرکز همیش��گی روی همه  جنبه های کار ممکن نیست. کارآفرینان موفق پیش 
از ه��ر اقدامی فیلتر اولویت دهی کاربردی تدوین می کنند. آنها س��پس به فیلتر 
خود پایبند می مانند و هر وظیفه ای که خارج از اولویت باشد را نادیده می گیرند. 
 10X« گرانت کاردون از کارآفرینان و نویس��نده های حوزه  کارآفرینی در کتاب
Rule« رویک��رد فیلتر کردن را به ش��یوه ای کاربردی توضی��ح می دهد. کاردون 
چگونگ��ی اجرای بهینه  کاره��ا را در کتابش توضیح می دهد که کارآفرین ها را از 

انجام همه  وظایف و امید داشتن به نتایج معمولی، نجات می دهد.
روش کاردون ی��ک س��ؤال را در برابر کارآفرین ها ق��رار می دهد. به عنوان یک 
کارآفرین زمانی که با تصمیم یا فعالیت جدید روبه رو ش��دید، تأثیرگذاری نتیجه  
آن روی فرآیندهای کسب وکار را با عددی از مضرب 10 مشخص کنید. به عنوان 
مثال اگر کاری، موجب پیشرفت استارت آپ به میزان 20 برابر شود، می توان آن 
را در اولویت قرار داد. به عالوه چنین کاری را باید با تمرکز و انرژی بسیار بیشتر 
پیش برد. درواقع وقتی می دانید که پروژه  ای تأثیر عمیق روی کس��ب وکار دارد، 

اختصاص زمان و انرژی بیشتر بر آن، ارزشمند خواهد بود.
استخدام تیم همکار

س��اخت کس��ب وکاری با قابلیت مقیاس به تنهایی ممکن نخواهد بود. ش��اید 
به عنوان فریلنس��ر به کار کردن تنهایی و انجام دادن همه  وظایف عادت داش��ته 
باش��ید. کارآفرینی دنیای متفاوتی دارد و برای رش��د کسب وکار از حدی خاص، 
نی��از به اس��تخدام افراد ب��رای کمک دارید. داش��تن یک تیم به معن��ای توانایی 
کارآفری��ن در محول کردن وظایف و پرداختن ب��ه موضوعات مهم تر خواهد بود. 
درنتیجه با داشتن یک تیم، وظایف بیشتری در زمان مشخص انجام می شوند. از 
همه مهم تر می دانیم که هیچ فردی در همه  وظایف و مهارت ها متخصص نیست 

و قطعا به کمک نیاز خواهد داشت.
استخدام هم تیمی به کارآفرین امکان می دهد افرادی پیدا کند که نقاط ضعف 
خودش در تخصص های متعدد را پوش��ش دهن��د. درنتیجه به جای صرف زمان 
برای ارائه سرویس، زمان خود را به ساختن فرآیندها، تدوین استراتژی و توسعه  

کسب وکار اختصاص خواهید داد.
مهارت نه گفتن

یکی از مهم تری��ن مهارت های کارآفرین��ی در توانایی نه گفتن دیده 
می ش��ود؛ مهارت��ی که حتی می تواند موفقیت یا شکس��ت کس��ب وکار 
را تعیین کند. ش��اید زمانی که کس��ب وکار را ش��روع می کنید،  به  دنبال 
اس��تفاده از ه��ر فرصتی باش��ید ک��ه در مقابل خ��ود می بینید. چنین 
رویکردی تا زمان��ی ادامه پیدا می کند که با حجم زیاد کارها و پروژه ها 
خسته و درمانده ش��وید. فراموش نکنید که موفقیت در کارآفرینی نیاز 

به رویکردی شبیه به دوی ماراتن )و نه سرعت( دارد.
کارآفرین��ی بیش از نی��از به کار کردن زی��اد،  به کار کردن هوش��مندانه نیاز 
دارد. درنتیج��ه مدیریت زمان اهمیتی حیاتی پیدا می  کند. وارن بافت دراین باره 
می گوید: »افراد واقعا موفق تقریبا به همه چیز نه می گویند«. انرژی خود را برای 
فعالیت هایی ذخیره کنید که واقعا به رش��د کسب وکارتان کمک می کنند. وقتی 
ب��ه فعالیت های با اولویت پایین ت��ر نه می گویید، درواقع به رویای بلندمدت خود 

پاسخ بله داده اید.
تغییر مس��یر از زندگی فریلنسینگ به کارآفرینی برای بسیاری از افراد روندی 
طبیعی محس��وب می ش��ود. البته طبیعی بودن تا زمانی تضمین شده خواهد بود 
که برای تغییر آماده باشید. شاید در ابتدای کار تغییر به زندگی کارآفرینی برای 
هر فریلنس��ری دشوار به نظر برسد،  اما همه  می دانیم موفقیت و رشد شدید تنها 

با خارج شدن از منطقه  امن ممکن خواهد بود.
FORBES/zoomit :منبع

بررسی موردی یک تجربه شکست

چگونه بر شکست کاری غلبه کنیم؟

به قلم: اسکات مارتز نویسنده و سخنران حوزه کسب و کار
ترجمه: علی آل علی     
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اخبار

تبریز -ماهان فالح: مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی گفت: مردم کالنشهر تبریز در روزهای گرم تابستان 
) هفته آخر تیرماه ( روزانه بیش از 460 هزار مترمکعب آب مصرف 
کردند . مهندس علیرضا ایمانلو اظهار کرد: با توجه به افزایش دما در 
روزهای اخیر و باال رفتن میزان مصرف آب شرب شهروندان مصرف 
روزانه آب یک روز مشــترکین در کالنشــهر تبریز حدود 460 هزار 
مترمکعب ) 460 میلیون لیتر ( بوده که نسبت به سال قبل در همین 

مدت 6 درصد رشد مصرف آب را نشان می دهد .
شهروندان در مصرف بهینه آب دقت بیشتری بعمل آورند

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان افزود: علیرغم برداشت 
آب از تمامی ظرفیت های موجود برای تامین آب شرب شهروندان 
کالنشهر تبریز، متاسفانه مصرف آب شرب با موازنه منفی تولید به 
مصرف مواجه شــده است که الزم است شهروندان در مصرف بهینه 
آب دقت بیشتری را بعمل آورند تا دچار افت فشار و قطعی آب نشوند.
سرانه مصرف آب کالنشهر تبریز باالی 220 لیتر در 

شبانه روز است
مهندس ایمانلو افزایش مصرف آب با توجه به محدودیت آب شرب 
در کالنشهر تبریز را نگران کننده خواند و اضافه کرد: متاسفانه سرانه 
مصرف آب در کالنشهر تبریز در حال حاضر باالی 220 لیتر در شبانه 
روز است که نسبت به میانگین استاندارد که 150 لیتر در شبانه روز 
می باشد بیشتر مصرف می شود . وی افزود: امیدواریم شهروندان با 

راهکارهای مدیریت مصرف آب و دقت در نحوه مصرف آب از اتالف 
بیشتر مایه حیات جلوگیری کنند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان آذربایجان شرقی گفت: برای اینکه مشکلی برای تامین آب 
آشامیدنی مردم تبریز به وجود نیاید باید متوسط سرانه مصرف آب به 

150 لیتر در شبانه روز و مطابق الگوی تعریف شده برسد.
ضرورت صرفه جویی 10 درصدی مشترکین تبریزی 

در مصرف آب
این مقام مسوول همچنین از شهروندان خواست با صرفه جویی 10 
درصدی مشترکین در مصرف آب شرکت آب و فاضالب استان را در 

ارائه خدمات مطلوب یاری کنند .
مشترکان توصیه های مدیریت مصرف آب را جدی بگیرند

علیرضا ایمانلو افزود: متاسفانه برخی مشترکین علیرغم هشدارهای 

الزم همچنان از آب شرب برای شستن خودرو، حیاط و سایر موارد 
یرضروری استفاده می کنند بنابراین توصیه ما این است که از مصارف 
غیرضروری اجتناب نموده و توصیه های مدیریت مصرف آب را جدی 

بگیرند.
اطالعیه روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 

آذربایجان شرقی
پیشتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
با نشر اطالعیه ای از افزایش میزان مصرف آب توسط مشترکان تا حد 
ثبت رکورد جدید در این زمینه خبر داده بود. در این اطالعیه آمده 
بود: "با توجه به افزایش دمای هوا و محدودیت منابع آب  شرب در 
استان و همچنین روند افزایش میزان مصرف آب توسط شهروندان 
کالنشــهر تبریز و موازنه منفی تولید به مصرف علیرغم استفاده از 
تمامی ظرفیت های تولید آب، احتمال کمبود، افت فشار و یا قطعی 
آب وجود دارد. آب شــرب تولیدی در کالنشهر تبریز در هفته آخر 
تیرماه سال جاري بطور متوسط روزانه به 460000 مترمکعب ) 460 
میلیون لیتر ( رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6 درصد 
افزایش نشان مي دهد که نسبت به متوسط مصرف استاندارد بیشتر 
می باشــد .لذا از تمامي شــهروندان تقاضا مي شود با رعایت الگوي 
مصرف آب و مصرف بهینه آن و کاهش 10 درصدی میزان مصرف 
آب و اجتناب از مصارف غیرضروری شــرکت آب و فاضالب استان 

آذربایجان شرقي را در خدمات رساني مطلوب یاري نمایند.

اصفهان - قاسم اسد : هم اکنون  تا مین آب شرب شهرضا 
در وضعیت مطلوب قرار دارد و مردم با هیچگونه افت فشار و قطعی 
احتمالی آب مواجه نیستند مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان 
اصفهان با اشاره به وقوع حادثه در یکی از منابع تولید آب شرب در 
شــهرضا گفت: در چند روز اخیر در یکی ا ز چاهها  که آبدهی آن 
به بیش از 40 لیتر در ثانیه می رسدکه میزان قابل توجهی است 
حادثه ایی رخ داد که با رفع آن در حال حاضر وضعیت تامین آب 
شرب شــهرضا مطلوب است. مهندس هاشم امینی با بیان اینکه 
وقــوع چنین حادثه ایی کاهش 10 درصدی  ظرفیت تامین را به 
دنبال داشت اعالم کرد: با بروز این حادثه بیش از 10 درصد ظرفیت 
تامین آب شرب شهرضا کاهش یافت که این رقم تاثیر بسزایی در 
تامین پایدار آب شرب مشترکین داشت. وی با بیان اینکه آب شرب 
شهرضا از طریق منابع زیرزمینی تامین می شود عنوان کرد: شهرضا 
تحت پوشــش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرارندارد و آب شرب 

این شــهر از طریق چاههایی که در شهرستان سمیرم و شهرضا 
قرار دارند تامین می شود. وی با بیان اینکه برای تامین آب شرب  
70 هزار آحاد مشترکین شهرضا ،حداقل نیاز به 530 لیتر آب در 
ثانیه است اعالم کرد: برای تامین پایدار آب شرب جمعیت شهرضا 
به 530 لیتر در ثانیه آب نیاز است این در حالیست که هم اکنون 

ظرفیت تامین آب شرب در این منطقه حداکثر به 380 لیتر در ثانیه 
می رسد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  مدیریت 
مصــرف آب را یکی از عوامل موثر در برون از مشــکل کم آبی در 
شهرضا برشمرد و خاطر نشان ساخت: در حال حاضر برای تامین 
پایدار آب شرب شهرضا با کمبود 150 لیتر در ثانیه مواجه هستیم 
که خو شــبختانه توانستیم با اعمال مدیریت مصرف آب شرب را 
عادالنه و با فشار یکسان در بین مردم توزیع کنیم. مهندس هاشم 
امینی اعالم کرد: حادثه در حال حاضر زمان ممکن رفع شد و نیز 
با استفاده از سیستم هوشمند شبکه توزیع، پایش آنالین شبکه و 
مدیریت فشار آب شرب بین تمام مردم با فشار یکسان توزیع می 
شود  وی در ادامه با تایید کیفیت آب شرب شهرضا اعالم کرد: آب 
شرب شهرضا کیفیت آن مورد تایید مراکز ذی صالح است و دارای 
استانداردهای الزم شاخص های کمی و کیفی  است  و عاری از هر 

گونه آلودگی می باشد.

تبریز - فالح: استاندار آذربایجان شرقی برای شرکت در جلسه 
کمیته برنامه ریزی شهرستان مراغه و بازدید از چند پروژه عمرانی و 
صنعتی، با اســتقبال مسئوالن محلی وارد این شهرستان شد. دکتر 
محمدرضــا پورمحمدی در بدو ورود به شهرســتان مراغه، در مزار 
شهدای گمنام حضور یافت و با نثار فاتحه و اهدای شاخه گل، به مقام 
شامخ شهیدان انقالب اسالمی ادای احترام کرد. استاندار آذربایجان 
شــرقی همچنین با حضــور در دفتر امام جمعه مراغــه، با آیت اهلل 
پورمحمدی، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و امام 
جمعه مراغه دیدار و گفت وگو کرد. پورمحمدی در این دیدار گفت: 
خوشبختانه شهرستان مراغه از جمله شهرستان هایی است که مشکل 
خاصی در آن وجود ندارد و مدیریت ارشد استان برای رفع مشکالت 

موجــود تالش خواهد کرد. آیت اهلل پورمحمــدی، نیز با قدردانی از 
تالش های مســئوالن اســتان در خدمت به مردم، گفت: کار کردن 

در شــرایط فعلی با وجود محدودیت منابع مالی و برخی مشکالت 
بین المللی بسیار ســخت است؛ ولی انتظار داریم دولتمردان از هیچ 
تالشــی برای خدمت به مردم و رفع مشــکالت کشور دریغ نورزند. 
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه سفر به مراغه، از مجموعه تاریخی 
و گردشگری رصدخانه مراغه بازدید و بر تسریع در احیا و سامان دهی 
این مجموعه تأکید کرد. بازدید از اجرای طرح بازآفرینی شهری در 
بافت حاشیه نشین شهر مراغه، بازدید از چند واحد صنعتی و بازدید از 
عملیات اجرایی آزادراه مراغه- هشترود از دیگر برنامه های سفر دکتر 
پورمحمدی به شهرستان مراغه بود. معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار، مدیرکل حوزه استاندار و مدیرکل دفتر بازرسی و امور حقوقی 
استانداری نیز استاندار آذربایجان شرقی را در این سفر همراهی کردند.

بندر عباس - خبرنگار فرصت امروز- با حضور کارشناس عالی 
وزارت نیرو، احجام آب دهی تولیدی رودخانه ها در محل ایستگاههای 
هیدرومتری رودخانه های استان هرمزگان کنترل و تایید شد.    به 
گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای هرمزگان بر اســاس 
روال هر ساله کارشناس اعزامی از تهران با همکاری رئیس گروه آب 
سطحی و کارشناســان آب منطقه ای استان هرمزگان، احجام آب 
دهی تولیدی رودخانه های استان در محل 34 ایستگاه هیدرومتری 
را کنترل و تایید کردند. ژاله رشچی کارشناس کنترل وزارت نیرو در 
این خصوص گفت: دسترسی به داده های ایستگاه های هیدرومتری 
واقع در رودخانه های اســتان هرمزگان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و باید مقادیر ورودی و خروجی سدها و رودخانه ها همواره مورد 

بررسی قرار گیرد. وی افزود: به منظور انجام مطالعات دقیق ، ساختگاه 
 ایستگاه های هیدرومتری در ابتدا بر اساس نقشه های موجود و در گام 

بعدی با بازدید میدانی تعیین می گردد. با انجام عملیات نقشه برداری 
نقشــه های با مقیاس بزرگ )1:2000( تهیه می گردد و بر اســاس 
سیالب های با دوره بازگشــت های مختلف مشخصات هیدرولیکی 
جریان محاسبه شده و محل نصب تجهیزات ایستگاه تعیین می گردد. 
رشچی تصریح کرد: عالوه بر موارد ذکر شده ، هیدرودینامیک جریان 
از لحاظ رســوبگذاری و رســوب برداری، اثرات تأسیسات و ابنیه بر 
هیدرولیک رودخانه، اثرات مسیل ها بر مقطع کنترل، زمین شناسی و 
پایداری بستر و... مورد بررسی قرار می گیرد. گفتنی است ایستگاه های 
آب سنجی و یا هیدرومتری به منظور بررسی حجم آبدهی رودخانه 
ها تعیین رسوب معلق رسوب بستر و کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب 

تاسیس می شوند.

کرمانشاه- منیردشتی  - رئیــس اداره امور شعب بانک ملی 
استان کرمانشاه از پرداخت بیش از 13 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
در قالب 1۹4 هزار و ۹34 فقره در بخش های کشــاورزی ،صنعت 
و معدن، مسکن و ســاختمان، بازرگانی و خدمات در استان خبر 
داد و گفت: این تســهیالت از ســال گذشــته تاکنون در راستای 
رفع نیازمندی های اقشار متوســط و ضعیف پرداخت شده است. 
بهزاد جلیلیان به تسهیالت پرداختی اشاره کرد و افزود: از مجموع 
تسهیالت پرداختتی، 11 هزار و 477 فقره تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج، یک هزار و 262 فقره تســهیالت خوداشتغالی و 502 فقره 
مشاغل خانگی و تسهیالت مسکن خانواده معظم شهدا و ایثارگران، 
7۹8 فقره تســهیالت به فرهنگیان آمــوزش و پرورش به صورت 
مصوبات کلی و ده ها فقره تسهیالت متفرقه توسط شعب در حال 

پرداخت می باشــد. او همچنین تسهیالت پرداختی مناطق زلزله 
زده را 32 هــزار و ۹56 فقــره به مبلغ بیــش از 50 هزار میلیارد 
ریــال اعالم کرد و گفت: همچنین به مناطق ســیل زده در بخش 
کشاورزی بیش از 2 هزار فقره با مبلغی بیش از 148 میلیارد ریال 
و در بخش مسکن بیش از 200 فقره با مبلغی بیش از 54 میلیارد 
ریال تســهیالت قرض الحسنه انعقاد قرارداد شده و پرداخت ادامه 
دارد. وی به اقدام های موثر دولت تدبیر و امید در راســتای کاهش 
و رفع مشــکالت مردم اشاره کرد و گفت: بانک ملی نیز در استان 
کرمانشاه از طریق پرداخت تسهیالت در بخشهای مختلف به دنبال 
ارائه خدمات به مردم و رفع مشــکالت آنان است.  رئیس اداره امور 
شــعب بانک ملی استان کرمانشاه در ادامه به برندگان قرعه کشی 
مرحله 40 ام نیز اشاره کرد و افزود: در  این مرحله ۹1 کمک هزینه 

خرید مسکن یک میلیارد ریالی، 2۹1 کمک هزینه خرید خودروی 
داخلی 700 میلیون ریالی، 5۹1 کمک هزینه خرید کاالی ایرانی 
هــر یک به مبلغ 200 میلیون ریال و هزاران جایزه نفیس دیگر از 
جمله جوائز آن می باشد. جلیلیان همچنین مهلت افتتاح حساب 
برای مرحله 40 ام تا پایان مرداد ماه  ۹8 می باشد. او در خصوص 
تکریم ارباب رجوع در شعب بانک ملی استان نیز گفت: در بازرسی 
های بعمل آمده با تســریع در پاسخ به شکایات مشتریان در اولین 
فرصت با راه اندازی سامانه شکایات و پاسخگویی حضوری یا تلفنی 
به سئواالت مطرح شده و ایجاد سیستم کنترل سیستماتیک شعب 
باالخص دستگاه های خودپرداز برای رفاه حال مشتریان در جهت 
تســریع در امور  آنان و باالبردن ضریــب امنیتی از طریق کنترل 

سیستماتیک برقرار است. 

اهواز - شبنم قجاوند: دومین نشست فرماندهان پایگاه 
های بسیج صنعت آب و برق خوزستان رده های مرتبط ما 
فوق در سپاه پاسداران انقالب اسالمی با حضور مدیرعامل 

شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد.
هدف از برگزاری این نشســت حفظ و انســجام رده ها و 

نیروهای بســیج و چگونگی انجــام ماموریت های محوله و 
کسب آموزش های الزم از وضعیت شبکه و مدیریت مصرف 
برق بوده است.  مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
نیز در این جلســه با ارزنده خواندن خدمات بسیج در سیل 
اخیر در محافظت از پســت های برق، از پایگاه های بسیج 

صنعــت آب و برق خواســت تا ظرفیت خــود را در مقوله 
مدیریت مصرف برق بکار گیرند. در این نشست مقرر شد تا 
در زمینه رعایت الگوی صحیح مصرف برق و تبلیغ و ترویج 
آن، با شرکت برق منطقه ای خوزستان همکاری و هماهنگی 

صورت گیرد.

کاهش 10 درصدی مصرف ضرورتی برای جلوگیری از کمبود آب

مصرف آب شرب تبریز با موازنه منفی تولید به مصرف مواجه شده است

با اعمال مدیریت مصرف تحقق یافت:

وضعیت مطلوب تامین آب شرب شهرضا

برای شرکت در جلسه کمیته برنامه ریزی و بازدید از چند پروژه عمرانی و صنعتی؛

استاندار آذربایجان شرقی به شهرستان مراغه سفر کرد

با حضور کارشناس عالی وزارت نیروانجام شد:

 کنترل احجام آب دهی تولیدی در ایستگاههای هیدرومتری استان هرمزگان

بانک ملی بیش از 1۳ هزار میلیارد ریال تسهیالت در استان کرمانشاه پرداخت کرد

برگزاری نشست فرماندهان پایگاه های بسیج صنعت آب و برق خوزستان

همدان میزبان همایش بین المللی جاده ابریشم می شود 
همدان - خبرنگار فرصت امروز- دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو بیان کرد : همدان بخش 
مهمی از هویت و شناسنامه ایران است و همه ایرانیان باید به این شهر ، میراث فرهنگی و تاریخیش 
افتخار کنند. همایش جهانی جاده ابریشم با رویکرد گفتگو ادیان و گردشگری اتفاق مهمی است به 
دلیل اینکه امروزه نگاه به جاده ابریشم بیشتر اقتصادی است و به همین دلیل بیشتر برنامه های جانبی 
که در نشست های مختلف گذشته برگزار شد برنامه های اقتصادی بود. حجت اهلل ایوبی در ادامه : ما 
اعتقاد داریم که عالوه بر اینکه جاده ابریشم محل تبادل کاال و اقتصاد است ،محل تبادل فکر و اندیشه 
است و این بخش مغفور مانده است  ؛بنابراین میتوانیم در این نشست و کنفرانس جنبه های فرهنگی 
،معنوی ، تبادل فکر ،فرهنگ و اندیشه را که مورد غفلت بود مطرح کنیم . چندین دوره است که همایش های بین المللی ،کنفرانس 
ها ،سمینارها در کشورهای مختلف برگزار میشود و یک رقابت در بین کشورهایی که در مسیر جاده ابریشم است وجود دارد به دلبل 
اینکه میزبان حق سخن گفتن  بیشتری دارد و صدای میزبان نیز بهتر و بیشتر شنیده میشود. وی افزود: در کنار همایش اصلی و 
ثبت زنجیر های میراث فرهنگی که برگزار می شود دو همایش دیگر با عناوین همایش  گفتگوی ادیان و معنویت گرایی برگزار می 
شود.   وی گفت: جمهوری اسالمی ایران در جایگاه مهمی است و شهر همدان ،شهرعلم ،دانش و اخالق علمی است چرا که از چندین 
جایزه که به تصویب یونسکو رسید یکی از جایزه ها ،جایزه اخالق علم ابن سیناست؛ بنابراین این سخن جایش در ایران و شهر همدان 
است که در این نشست و برنامه ها  جنبه های فرهنگی ،معنوی ، تبادل فکر ، فرهنگ و اندیشه را که مورد غفلت بود مطرح کنیم .

برگزاری دومین جلسه هم اندیشی کاهش پیک و گذر تابستان ۹۸ 
شرکتهای توزیع برق منطقه 5 در شمال کشور

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- دومین جلسه هم اندیشی کاهش پیک و گذر تابستان ۹8 شرکت های توزیع ناحیه شمال، 
شمال شرق و شرق کشور )شرکتهای توزیع برق منطقه 5 (به میزبانی توزیع نیروی برق مازندران در ساری برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ؛ معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در این جلسه با اشاره به اینکه موضوع مدیریت 
ولتاژ در شبکه توزیع از زوایای متعددی قابل تأمل می باشد، گفت : مدیریت ولتاژ در شبکه توزیع از اهمیت خاص برخوردار است به 
همین منظور طرح ملی چاوش در مجموعه صنعت برق در حال اجرا است این طرح مزایای همچون تأثیر مستقیم بر رضایتمندی 
مشترکین، میزان تلفات، پایداری شبکه و... خواهد داشت.مهندس رخشانی مهر افزود: این طرح به امکانات و روش های مانیتورینگ 
ولتاژ شبکه توزیع، شناسایی مشکالت و معضالت ولتاژ در سطح شبکه و درنهایت پیشنهاد انجام اقدام اصالحی و کنترل اثربخشی 
اقدام اصالحی ترسیم می نماید.وی خاطر نشان کرد؛ با نگاه اجمالی به فرایند اصالح و ولتاژمی توان مراحل دریافت اطالعات از مبادی 
مربوطه، دسته بندی رکوردهای ولتاژی و شناسایی ولتاژهای نامناسب، تعیین پست های دارای افت ولتاژ ،انجام اصالحات اولیه در 
حوزه بهره برداری ،تهیه طرح و اولویت بندی در حوزه مهندسی و اجرایی پروژه های مربوطه می باشد .معاون هماهنگی توزیع توانیر 
به مثلث موفقیت طرح چاوش پرداخت و یادآور شد :این طرح دارای سه ضلع کارفرما ، پیمانکاران و ناظران می باشد . رخشانی مهر 
به اقدامات اصالحی کوتاه مدت در این حوزه اشاره و مطالعه شبکه ، بازدید میدانی ، استفاده از اطالعات ترموگرافی ، تعیین عوامل 
مشکالت ولتاژی ناشی از شبکه فشار ضعیف ، اجرای طرح های کم هزینه و سریع االجرا در حوزه بهره برداری با تعادل بار منطقی 
، رفع اتصاالت سست ، بازآرایی شبکه ،اصالح ارت ، تغییر سطح مقطع ، انجام مطالعات ژرف و اعمال تغییرات ، شاخه زنی و تعدیل 
روشنایی معابر را از جمله اقدامات اصالحی کوتاه مدت این طرح برشمرد .وی از برنامه ریزی برای اصالحات کلی این طرح خبر داد و 
گفت : بررسی و تهیه طرح نهایی در حوزه مهندسی ، تطابق طرح های موجود با بودجه مصوب هر امور در حوزه برنامه ریزی و اولویت 

بنید طرح ها بر اساس اثربخشی از جمله برنامه های توانیر در اجرای این طرح می باشد .

بررسی وضعیت ارگونومی کارکنان شرکت گاز استان ایالم
ایالم - هدی منصوری - در راســتای ارتقای سالمت کارکنان شرکت گاز استان دوره 
بررسی وضعیت سالمت و ارگونومی به مدت 2 روز در شرکت گاز استان ایالم برگزار گردید. 
کارگاه آموزشی ارگونومی با استفاده از دستگاه پیشرفته بیورزوناس )کوانتوم اسکن( به منظور 
بررسی و پایش وضعیت سالمت کارکنان رسمی و قرارداد موقت به مدت 2 روز  در شرکت 
گاز اســتان ایالم با استفاده از توان شرکت متخصص دارای صالحیت برگزار گردید. عباس 
شــمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: این دستگاه با استفاده از تکنولوژی های 
 HSE نوین، عملکرد ارگانهای بدن را پیش از بروز بیماری بررسی و سپس به دنبال اعالم نتایج از سوی شرکت مذکور، توسط واحد
پایش سالمت همکاران در دستور کار قرار می گیرد. وی افزود: حفظ سالمت کارکنان و نیروی انسانی از اولویتهای اصلی شرکت گاز 
اســتان ایالم است که در طول سال و از سوی واحد HSE بررسی و مورد پیگیری قرار می گیرد.در این بررسی تعداد 140 نفر از 

همکاران مورد معاینه و بررسی سالمت قرار گرفتند.
   

برنامه های مشترک فرهنگی نقطه عطف دیدار وگفتگوبامدیرکل 
کتابخانه های استان تهران

شهریار- خبرنگار فرصت امروز- نیکنام انزابی در دیدار بانیک خواه بر تعامل و 
همکاری مشترک واجرای برنامه های متنوع فرهنگی وهنری در کتابخانه های عمومی 
تاکید کرد . به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسالمی شهریار ،  علی نیکنام 
انزابی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تهران به همراه رضایی رئیس اداره کتابخانه 
های عمومی شهرستان شهریار باحضور دردفترنادر نیکخواه با وی به گفتگو پرداخت   . 
بنا بر همین گزارش ، در این دیدار دبیر انجمن کتابخانه ها ی عمومی شهریار از برگزاری 
منظم جلسات با شهرداری های  شهرهای  مختلف شهرستان بمنظور پیگیری مطالبات انجمن مبنی برپرداخت نیم درصد سهم 
شهرداریها جهت توسعه فضای فرهنگی و رفع مشکالت کتابخانه هااظهار رضایت نموده  و از حضور کارشناسان نهاد کتابخانه های  
استان تهران در هرچه بهتر برگزارشدن جلسات قدردانی کرد . سرپرست اداره بااشاره به برگزاری طرحهای فرهنگی درحوزه ترویج 
فرهنگ کتاب وکتابخوانی ازجمله جام باشگاه های کتابخوانی ، روستاهای دوستدار کتاب و یار مهربان بر لزوم همکاریهای مشترک 
تاکید کرد . مدیر کل امورکتابخانه های استان تهران ضمن تبریک انتصاب نیک خواه بعنوان سرپرست اداره ، بر همکاریهای مشترک 

دربرگزاری برنامه های فرهنگی وهنری درمناسبتهای ملی ومدهبی با اداره فرهنگ وارشاداسالمی شهریار تاکید نمود . 

بهره مندی بیش از ۹6 درصد جمعیت استان مازندران از گاز طبیعی؛
کسب رتبه برتر مدیر عامل شرکت گاز استان در ارزشیابی استاندار مازندران

ساری – دهقان : برگ زرین دیگر در کارنامه شرکت گاز مازندران با کسب رتبه برتر 
مدیر عامل شرکت گاز استان در ارزشیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی از 
سوی استاندار مازندران رقم خورد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی 
شرکت گاز استان مازندران ؛ "احمد حسین زادگان" استاندار مازندران در دوره ارزشیابی 
ســال ۹7 عملکرد مدیران در راستای اقدامات فعالیت ها و پروژه های مورد انتظار واحد 
تحت سرپرستی برای تحقق برنامه های عملیاتی ، "جعفر احمدپور" مدیرعامل شرکت گاز 
استان را در سطح عالی ارزیابی نموده است . در راستای خدمات رسانی پایدار به مردم شریف استان مازندران و توسعه شبکه گازرسانی، 
شاهد بهره مندی ۹۹ درصدی جمعیت شهری و ۹3 درصدی جمعیت روستایی استان هستیم. شرکت گاز استان مازندران بعنوان 
تامین کننده گاز طبیعی شهروندان مازندرانی، نقش مهمی در ساختار زیربنایی اقتصاد استان و کشور ایفا می کند و در حال حاضر از 
3 هزار و 620 روستای استان ، 2 هزار و 150 روستای استان بهره مند از نعمت گاز بوده و 320 روستا نیز در دست اقدام می باشد . 

با پیگیری و جدیت دکتر حاج محمدی شهردار رشت؛ از محل اعتبارات 
ویژه وزارت کشور 1۸ میلیارد تومان برای بهبود زیرساختهای پردازش و 

تبدیل مواد پسماند های کالنشهر رشت تخصیص یافت
رشت- زینب قلیپور- دکتر حاج محمدی طی گفتگویی اعالم کرد: دستاورد پیگیری و نشست ها در ماموریت دو روزه 
به تهران و دیدار و گفت و گو با مدیران ســازمان شــهرداریها و دهیاریهای کشور برای رشت مفید و ارزشمند بود و می توانم 
این خبر خوب را به رشتوندان عزیز تقدیم نمایم. در این ماموریت پس از استماع گزارش وضعیت نامناسب دفع پسماندهای 
کالنشهر رشت، مدیران سازمان شهرداریها پذیرفتند همکاری الزم در خصوص پیشنهادهای مدیریت شهری رشت و به منظور 
حل و فصل بخشی از معضل دیرینه این شهر )دفع پسماند( با تخصیص اعتبار ویژه اقدام نمایند.شهردار رشت افزود: قرار شد 
18 میلیارد تومان اعتبار مازاد بر اعتبارات زباله ســوز در نظر گرفته شود و تنها برای تسریع و کمک به مدیریت پسماندهای 
شــهرداری رشــت اختصاص یابد که بنا به مصلحت سازمان مقرر شد از سر جمع این اعتبار مبلغ 10 میلیارد تومان آن برای 
تکمیل بخشی از مانده پیش پرداخت مجری پروژه نیروگاه زباله سوز اختصاص یافته که متعاقب آن مجری نسبت به تحویل 
زمین و تجهیز کارگاه در محل و ارائه نقشه های ابنیه فنی جهت انتشار آگهی فراخوان انتخاب پیمانکار برای ساخت ابنیه و 
مبلغ 8 میلیارد تومان دیگر نیز در دو بخش تجهیز کارخانه کود آلی رشت و به روز رسانی آن هزینه می شود.وی سپس خاطر 
نشــان کرد: مجری پروژه ساخت و نصب نیروگاه زباله سوز هم قول داده است سریعاً نسبت به تحویل زمین و تجهیز کارگاه 
اقدام نموده و در یک بازه زمانی دو ماهه نســبت به ارائه نقشــه های مرتبط با ساخت ابنیه فنی پروژه را ارائه داده و عملیات 

ساخت نیروگاه در اسرع وقت آغاز گردد.
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از مشکالت رایج در زمینه جریان وجوه نقد آگاه باشید و برنامه هایی 
را تعیین کنید تا در صورت نیاز از آنها اس��تفاده کنید؛ این مش��کالت 

می توانند کسب و کار شما را به ورطه  نابودی بکشانند.
اگ��ر فکر می کنید که جریان وجوه نق��د از اهمیت چندانی برخوردار 
نیس��ت، پس باید بگوییم که از هر 10 کس��ب و کار، 9 مورد از آنها به 
خاط��ر اس��تراتژی های غلط درباره جریان وجوه نقد با شکس��ت مواجه 

می شوند.
مدیریت جریان وجوه نقد با درک درس��ت و ش��فاف از محل ورود و 
خروج وجه نقد در کس��ب و کار آغاز می شود. عالوه بر این، باید مراقب 
اتفاقات در درازمدت باشید تا با هیچ گونه مشکلی در زمینه جریان وجوه 
نقد روبرو نش��وید. ش��ما همچنین باید برنامه هایی را تعیین کنید تا به 
محض ظهور مشکالت، آنها را برطرف و کنترل کنید. در ادامه به برخی 

از مشکالت جریان وجوه نقد اشاره شده است.
1. عدم سودآوری

آیا می دانستید که تنها 40 درصد از کسب و کارها سودآور هستند؟ 
و حتی بدتر، سود و زیان 30 درصد از کسب و کارها با هم برابر می شود 
)نقطه س��ر به سر( و 30 درصد از کس��ب و کارهای دیگر نیز پول خود 

را از دست می دهند. )این آمار مربوط به ایاالت متحده آمریکاست(
عدم س��ودآوری یکی از دالیل اصلی شکست کسب و کارها محسوب 
می شود؛ با این حال برخی از صاحبان کسب و کار بر این باورند که اگر 
تجارت آنها در حال حاضر س��ودآوری دارد، به این معناست که هرگز با 
مشکالت جریان وجوه نقد روبرو نخواهند شد. اما حقیقت این است که 
تمامی کس��ب و کارهای س��ودآور با هر میزانی از سود و درآمد، ممکن 
که در مس��یر بروز مشکالت جریان وجوه نقد قرار بگیرند؛ که در نهایت 
به بس��تن درهای شرکت منجر می شود، به ویژه در شرایطی که هزینه 
های زیادی روی هم انباش��ته ش��ده و به طور مداوم سود خود را روی 

کسب و کار سرمایه گذاری می کنید.
به یاد داشته باش��ید که تنها در شرایطی یک کسب و کار سودآور را 
در اختیار دارید که درآمدها همچنان به حس��اب های بانکی اضافه می 

شوند، در حالی که تمام هزینه ها را پرداخت کرده اید.
حال چطور می توان از عدم سودآوری فاصله گرفت: به دنبال فرصت 
هایی که به س��ودآوری منجر می شوند، باش��ید؛ برای مثال می توان به 
م��واردی همچون افزایش قیمت محصول، مش��اوره دادن، اضافه کردن 
محصول ی��ا خدمات جدید، ارائه تخفیف و یادگی��ری مداوم مهارت ها 

اشاره کرد.
2. پرداخت های دیرهنگام

در یک دنیای بی نقص و کامل، مش��تری ها صورتحس��اب های خود 
را به موقع و س��ر وقت پرداخت می کنند. اما متاس��فانه چنین چیزی 
واقعی��ت ندارد. زمانی که قبل از دریاف��ت مبالغ خدمات یا محصوالت، 
روی درآمدهای آن حس��اب کرده باش��ید، ممکن اس��ت که با مشکل 
جریان وجوه نقد مواجه ش��وید. در حقیقت، کس��ب و کارهای کوچک 
به طور میانگین، 72 روز را تا دریافت صورتحس��اب های ارسالی منتظر 
می مانند. همین مس��اله می تواند کس��ب و کار شما را به خطر بیندازد 

چرا که خود شما نیز نمی توانید صورتحساب هایتان را به موقع پرداخت 
کنید.

چط��ور می توان از بروز مش��کل پرداخت ه��ای دیرهنگام جلوگیری 
کرد: بهترین شیوه برای صدور صورتحساب را انتخاب کنید. برای مثال 
می توانید از نرم افزارهای صورتحس��اب مبتنی بر حافظه کلود اس��تفاده 
کنی��د، چندین ف��رم پرداخت را به کار بگیرید، پیگیری مش��تریانی که 
بدهی خود را به موقع پرداخت نکرده اند و برنامه ریزی برای مش��تریانی 

که از پرداخت بدهی خود خودداری می کنند.
3. موارد غیرمنتظره

همیش��ه هزینه های غیر منتظره ای وجود دارند که شما آنها را پیش 
بین��ی نکرده اید و باید به آنها رس��یدگی کنید. ای��ن هزینه ها می تواند 
مرب��وط به یک��ی از تجهیزاتی باش��د که ب��ه تازگی خراب ش��ده، یک 
بالی طبیعی که به دفتر ش��ما آسیب رس��انده، شکایت های مشتریان 
منفی باف، تغییر مدل کس��ب و کار و یا از دس��ت دادن بهترین کارمند 
شرکت از دیگر نمونه های موارد غیر منتظره هستند. تمام این موارد، به 

طور قطع تاثیر خود را در جریان وجوه نقد نشان می دهند.
چط��ور می توان با موارد غیر منتظره روبرو ش��د: پیش بینی اینگونه 
موارد به طور قطع غیر ممکن اس��ت. بهترین کاری که می توانید انجام 
دهید این اس��ت که تا حد ام��کان، اندازه گیری های جلوگیری کننده را 
انجام دهید. برای مثال تهیه پیش بینی جریان وجوه نقد از 6 تا 12 ماه 
آینده، ش��رایطی را برای ش��ما فراهم می کند تا مبالغی را برای شرایط 
اضطراری و سناریو های غیرمنتظره کنار بگذارید. از گزینه های دیگری 
ک��ه می توانید به کار بگیرید می توان به اس��تفاده از بیمه، ارائه بهترین 

خدمات به مشتریان و بازگشت به دوران بهترین عملکرد اشاره کرد.
4. کسب و کارهای فصلی

این مورد برای برخی از مدل های کس��ب و کار بدیهی اس��ت. برای 
مثال اگر طراح نمای خارجی س��اختمان ها هس��تید و در نورث ایست 
زندگی می کنید، پس مطمئن هستید که به محض فرا رسیدن زمستان، 
مشتریان کمتری با ش��ما تماس خواهند گرفت. گاهی اوقات، نوسانات 
فصلی ب��ه وجود می آیند که توان پیش بینی آنها را نداش��ته اید. برای 
مث��ال صاحبان گلخانه ه��ا را در نظر بگیرید که بیش��ترین فروش آنها 
مربوط به درختان کریسمس است؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که 

سرتاسر سال را با مشکالت مالی مواجه شوند.
چطور می توان با نوس��انات فصلی روبرو ش��د: در باال اشاره شد که به 
پی��ش بینی 6 تا 12 ماهه جریان وجوه نقد بپردازید، این کار همچنین 
در زمینه نوس��انات فصلی نیز کاربرد دارد و باعث می ش��ود که مبلغی 
را برای پرداخت صورتحس��اب های این فصل کنار بگذارید تا کس��ب و 
کارتان را در شرایط دشواری قرار ندهید. عالوه بر این می توان با ایجاد 
تنوع در مدل ه��ای درآمدی، یک جریان ورودی دائمی از وجوه نقد را 
به وجود آورد. این طراح در زمس��تان می تواند خدماتی مثل برف روبی 

را ارائه دهد.
5. مالیات ها

فرقی نمی کند که نوع فعالیت کس��ب و کار شما چیست و اظهارنامه 

خ��ود را به ص��ورت ماهانه، فصلی یا س��االنه ارائه م��ی کنید، مهم این 
اس��ت که تحت هر ش��رایطی باید ای��ن مراحل قانون��ی را طی کرده و 
مالیات خود را بدون دیرکرد پرداخت کنید. به یاد داشته باشید که اگر 
اظهارنامه خود را تحویل ندهید و یا خطایی در این روند صورت بگیرد، 
مورد مج��ازات قرار خواهی��د گرفت. حال چطور می توان با مش��کالت 
مالیاتی مواجه ش��د: پایان ضرب االجل پرداخ��ت مالیات را روی تقویم 
عالمت گذاری کنید و با مش��اوران مالیاتی صحبت کنید. آنها به ش��ما 
کم��ک می کنند ت��ا کارهایتان روی یک روال بی اش��کال حرکت کند. 
عالوه بر این، باید مطمئن شوید که مبلغ کافی را برای پرداخت مالیات 
در نظر گرفته اید. ش��اید محسبات پیش بینی شده شما با مبلغ واقعی 
تفاوت داشته باشد، با این حال می توانید با نگاه به مالیات سال گذشته، 
پی��ش بینی نزدیک به واقعیتی را انجام دهید. 6. عدم تامین بودجه در 
شرایطی که کسب و کار شما نتواند انتظارات را برآورده کند و یا اینکه 
درآمدهای شما از میزانی که انتظار می رود کمتر باشد، سرمایه گذاران 
و بان��ک ها نیز می توانند از تامین س��رمایه خودداری کنند. این یکی از 
م��وارد غیرمنتظره در جریان وجوه نقد اس��ت؛ آنها ب��ه همین دلیل از 
تامی��ن هزینه های تعمیر تجهیزات خودداری می کنند، چرا که ش��ما 
را یک کس��ب و کار پرخطر می دانند. چطور باید با عدم تامین بودجه 
روبرو شد: در مراحل آغازین کار که تامین بودجه شما را به عهده دارند 
می توانید مبلغ بیشتری را از آنها طلب کنید، برای مثال 2۵درصد. این 

مبلغ می تواند هر هزینه ضروری غیرمنتظره را پوشش دهد.
7. رشد پیش بینی نشده

رشد یکی از اهداف هر کسب و کار به شمار می رود، با این حال رشد 
پیش بینی نشده می تواند ش��ما را شگفت زده کند. به یاد داشته باشید 
هر چقدر که کس��ب و کار شما رش��د کند، پول نقد بیشتری را باید به 
کارکنان خود اختصاص دهید، اموال بزرگ تر و ارائه محصول یا خدمات 
نیز از دیگر عواقب آن به ش��مار می روند. اینها هزینه  هایی هس��تند که 

نمی توانید تا جریان وجوه نقد بیشتر، منتظر آن بمانید.
چطور می توان با مش��کالت رش��د پیش بینی نش��ده روبرو ش��د: به 
کارگیری یک سیس��تم کسب و کار در مراحل اولیه و قبل از بروز رشد 
پیش بینی نش��ده، فرصتی را فراهم می کند که بهترین سیس��تم برای 
کس��ب و کار خ��ود را پیدا کنید. ب��رای مثال پیدا ک��ردن یک نرم افزار 
صدور صورتحس��اب ک��ه قابلیت هایی مثل صورتحس��اب های دوره ای، 
یادآوری ه��ای اتوماتیک ب��رای پرداختی ها و کاره��ای اداری که وقت 
زی��ادی را به خود اختص��اص می دهند را از بین خواهد ب��رد. بنابراین، 
زمانی که از انجام این کارها رها شده اید، می توانید روی کارهایی مثل 

کسب درآمد بیشتر برای مقابله با این رشد سریع تمرکز کنید.
8. هزینه های پنهان

فرق��ی نمی کند که تا چ��ه اندازه خود را آم��اده کرده اید، به هر حال 
هزینه هایی پنهانی وجود دارند که باالخره چهره خود را نشان می دهند. 
این هزینه ها می تواند اس��تعفای کارکنان، مالیات ها، هزینه  های قانونی 
و حس��ابداری، تعمی��ر و جایگزینی، تاییدیه ه��ا و تصدیق نامه ها، بیمه، 
کارت های اعتباری، بازپرداخت وام و تجهیزات را در بر داش��ته باش��د. 

برخ��ی از اینها در وهله اول، بدیهی و واضح به نظر می رس��ند، اما آنها 
روی هم انباش��ته می شوند، تا زمانیکه مش��کلی را در جریان وجوه نقد 

شما ایجاد کنند.
چط��ور می ت��وان از ب��روز هزینه های پنه��ان جلوگیری کرد: ش��ما 
نمی توانید به طور کل از بروز این مش��کالت جلوگیری کنید. پیش��نهاد 
می کنیم که یک منتور یا فردی که کس��ب و کار مش��ابهی دارد را پیدا 
ک��رده و تجربیات آنه��ا در مقابل این هزینه ها را جویا ش��وید. عالوه بر 
ای��ن پیش��نهاد می کنیم که بودجه  ای را برای آنه��ا در نظر بگیرید تا از 

هزینه  های هر ماه خود مطلع شده و مطابق با آنها برنامه ریزی کنید.
entrepreneur/ucan :منبع 

8 راهکار برای جلوگیری از بروز موارد غیرمنتظره در جریان وجوه نقد
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بررسی 10 شیوه ساده برای به روز رسانی اطالعات مان
افزایش آگاهی از بازاریابی دیجیتال و شبکه های اجتماعی در نهایت سادگی

به قلم: یاریز فلپس/ کارشناس بازاریابی- ترجمه: علی آل علی       
در دنیای شلوغ و پر از رقابت کسب و کار مدرن آگاهی از آخرین دستاوردهای حوزه بازاریابی و تاثیر شبکه های اجتماعی 
بر روی وضعیت برندها اهمیت باالیی دارد. بدون تردید دیگر کمتر برندی بدون استفاده از شبکه های اجتماعی توانایی رقابت 
با دیگران را دارد. همچنین الگوهای مختلف بازاریابی نیز روز به روز بیشتر در پلتفرم های آنالین مورد استفاده قرار می گیرند، 
با این حساب هر کارآفرین و صاحب برندی باید به خوبی با بازاریابی دیجیتال و شبکه های اجتماعی آشنایی داشته باشد. به 
نظر من امروزه تفاوت اصلی برندها مربوط به کیفیت بازاریابی دیجیتالی و فعالیت شان در شبکه های اجتماعی است. از طریق 
فعالیت درست در شبکه های اجتماعی امکان افزایش آگاهی پیرامون برندمان و ترغیب کاربران به مشاهده مطالب سایت  رسمی 
و در نهایت خرید از برندمان فراهم خواهد شد. در این راستا توصیه های زیر به شما کمک فراوانی برای افزایش آگاهی تان در 

زمینه بازاریابی دیجیتال و شبکه های اجتماعی خواهد کرد.
1. یافت��ن همکار: یکی از بهترین راهکارها به منظور افزایش اطالعات و آگاهی مان از فرآیند بازاریابی دیجیتال و تغییرات 
ش��بکه های اجتماعی همکاری با یک آژانس خبره یا متخصص ماهر اس��ت. بدون تردید در این میان تمایل برای همکاری 
با آژانس ها یا افراد به نس��ل جوان بیش��تر خواهد بود. به هر حال نس��ل جوان سازگاری و تعامل بسیار بیشتری با شبکه های 
اجتماعی دارد. در بس��یاری از موارد به منظور پرهیز از پرداخت هزینه بیش��تر به منظور افزاییش آگاهی مان کمک گرفتن از 
اعضای جوان ش��رکت مطلوب خواهد بود. در این فرآیند ما از اطالعات تازه کارمند مورد نظر در زمینه بازاریابی دیجیتال و 
شبکه های اجتماعی استفاده خواهیم کرد. در عوض نیز تجربیات مان را در اختیار وی قرار می دهیم. به این ترتیب تعامل میان 

ما به خوبی پیگیری خواهد شد. 
2. انتخاب عاقالنه: بدون تردید هر برندی باید در ش��بکه های اجتماعی حضور داش��ته باش��د، با این حال چنین امری به 
معنای ضرورت حضور در همه پلتفرم های اجتماعی نیست. برند ما باید با مطالعه پیرامون مشتریان شبکه های اجتماعی مورد 
عالقه شان را پیدا کند. به این ترتیب حضور در یک یا دو شبکه اجتماعی برتر از نظر آنها کافی خواهد بود. این امر زحمت ناشی 
از فعالیت در ش��بکه های اجتماعی مختلف را به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد داد. به طور کلی اغلب کاربران امروزی 
بیشتر در پلتفرم های اینستاگرام و اسنپ چت حضور دارند. البته این امر باز هم بستگی به زمینه فعالیت برندمان دارد. برندهای 
فعال در عرصه تولید محصوالت موردپس��ند نس��ل جوان باید حضوری فعال در اینستاگرام داشته باشند. از سوی دیگر از در 
عرصه چاپ و انتشارات فعالیت داریم، پلتفرم های متن محوری نظیر توییتر مناسب خواهد بود. بدون تردید با اختصاص اندکی 

زمان برای بررسی شرایط امکان دستیابی به پلتفرم های مناسب از نظر مشتریان وجود دارد. 
3. ش��رکت در دوره های آموزش��ی: خوش��بختانه امروزه دوره های آموزش��ی فراوانی در زمینه یادگیری مفاهیم بازاریابی و 
شبکه های اجتماعی وجود دارد. براساس نیازمان شرکت در یکی از این دوره ها گزینه بسیار معقولی خواهد بود. در طول این 
دوره ها اغلب اطالعات موردنیاز افراد به منظور افزایش آگاهی و مهارت های کاربردی تدریس می ش��ود. متاس��فانه بسیاری از 
افراد زمان الزم برای حضور در کالس  را ندارند. خبر خوش اینکه برای چنین افرادی نیز راهکارهای جالبی به منظور یادگیری 
مفاهیم بازاریابی دیجیتال و ش��بکه های اجتماعی وجود دارد. کالس های آنالین یا ویدئوهای از پیش ضبط ش��ده نمونه های 
جالبی برای افراد دارای برنامه شلوغ در طول روز است. به این ترتیب در زمان های استراحت امکان شرکت در دوره های مذکور 

یا یادگیری مطالب وجود دارد. 
4. مشاهده عملکرد افراد تاثیرگذار: به عنوان یک کارآفرین یا صاحب برند باید زمان کافی برای مشاهده نحوه عملکرد افراد 
تاثیرگذار در ش��بکه های اجتماعی را داشته باش��یم. این افراد چه نوع محتوایی را بارگذاری می کنند؟ فاصله میان بارگذاری 
پست های مختلف آنها چقدر است؟ از همه مهم تر، آنها چگونه با فالوورهای خود تعامل دارند؟ یافتن پاسخ این پرسش ها از 
طریق مشاهده عملکرد افراد تاثیرگذار امکان پذیر است. استفاده از اطالعات به دست آمده از فعالیت این افراد کمک بزرگی 
به ما در زمینه ساماندهی برنامه برندمان در شبکه های اجتماعی خواهد کرد. در این میان استفاده از راهنمایی های کارمندان 

شرکت یا آژانس های مختلف بازاریابی بی تاثیر نخواهد بود. 
۵. خالقیت یعنی همه چیز: بدون تردید بس��یاری از برندها در ش��بکه های اجتماعی فعالیت دارند، با این حال تنها برخی 
از برندها توجه زیادی را به خود جلب می کنند. فرمول جادویی در زمینه جلب نظر کاربران به اکانت برندمان در شبکه های 
اجتماعی وجود ندارد. به این ترتیب باید از ش��یوه های خالقانه مختلف برای جلب نظر کاربران اس��تفاده کنیم. در این میان 
مواجهه با شکست در مراحل ابتدایی اجتناب ناپذیر است، با این حال ادامه فعالیت و ایده پردازی خالقانه به ما کمک خواهد 
کرد. در فرآیند این آزمون و خطا آگاهی ما از شبکه های اجتماعی و بازاریابی دیجیتال افزایش چشمگیری خواهد یافت. به این 
ترتیب ما عالوه بر بهبود وضعیت آنالین برندمان به اطالعات و آگاهی تازه ای دست می یابیم. نکته مهم در این میان توجه به 
فرآیند افزایش مهارت بازاریاب های بزرگ است. آنها نیز درست مانند ما از همین بخش های کوچک شروع کرده اند. به هر حال 

به منظور افزایش آگاهی و مهارت مان در زمینه بازاریابی و شبکه های اجتماعی باید از یک نقطه شروع به کار کرد. 
6. انتخاب صدا و شیوه ای خاص: در دنیای بازاریابی و شبکه های اجتماعی داشتن صدا و شیوه ای خاص برای فعالیت اهمیت 
باالیی دارد. به این ترتیب ما فرصت ایجاد برندی فراموش نشدنی برای مخاطب ها را خواهیم داشت. بسیاری از برندهای بزرگ 
از همان ابتدای فعالیت شان صدا و شیوه کاری خاصی را انتخاب می کنند. به این ترتیب در طول زمان وفاداری به همان الگوها 
بدل به مزیتی برای آنها می شود. به هر حال کاربران عالقه بیشتری به برندهای دارای ثبات و وفاداری به الگوهای شان نشان 

می دهند. 
7. اهمیت اندازه گیری همه چیز: تقریبا تمام ش��بکه های اجتماعی و ابزارهای بازاریابی بخش های ارائه اطالعات کاربردی 
دارند. به این ترتیب کاربران و برندها امکان ارزیابی نتیجه فعالیت های خود را خواهند یافت. بدون شک ارزیابی وضعیت فعالیت 
برندمان در ش��بکه های اجتماعی فرصت طالیی برای بهبود کمپین های  آتی مان فراهم خواهد کرد. بی توجهی برندها به این 
نکته مهم موجب سیر تکراری مطالب و کمپین های شان در طول زمان می شود. در نتیجه مخاطب دیگر عالقه ای به آن محتوا 

نشان نخواهد داد. 
۸. ارتباط مداوم با شبکه های اجتماعی و دنیای بازاریابی: افراد بدون تماس مداوم با یک چیز امکان یادگیری موثر را ندارند. 
به همین دلیل برای افزایش آگاهی و مهارت مان در زمینه شبکه های اجتماعی به فعالیت مداوم در آنها نیاز است. به این ترتیب 
در طول زمان مهارت های ما به شدت افزایش خواهد یافت. در این میان تعیین اهداف کوتاه و بلندمدت ضروری است. به این 

ترتیب فرآیند مهارت افزایی ما نظم و روند منطقی به خود خواهد گرفت. 
9. استخدام مشاور: دنیای شبکه های اجتماعی گاهی اوقات بیش از اندازه شلوغ و پیچیده است. به این ترتیب یادگیری تمام 
نکته های آن در موارد مختلفی بسیار دشوار و گیج کننده خواهد بود. راهکار مورد نظر من در این میان استخدام یک مشاور ماهر 
و کاربلد است. به این ترتیب در موارد ضروری همیشه یک پشتیبان حرفه ای در اختیار خواهیم داشت. این امر فرآیند یادگیری 
بازاریابی دیجیتال و شبکه های اجتماعی را برای ما ساده تر خواهد کرد. توصیه من در زمینه استفاده از مشاور تنظیم جلسه های 
منظم برای یادگیری نکات مختلف از وی است. البته این امر جدای از وظایف روزمره و جاری مشاور موردنظر محسوب می شود. 
10.  صحبت کردن با همکاران: در محیط کار شمار بسیار زیادی از همکاران در کنار ما مشغول به فعالیت هستند. صحبت های 
دوستانه در محیط کار یک امر رایج محسوب می شود. به طور معمول موضوعات مختلفی در طول این گفت وگوها به میان می آید. 
به عنوان یک کارآفرین، مدیر یا کارمند شرکت تالش برای هدایت گفت وگوها به سوی بازاریابی دیجیتال و شبکه های اجتماعی 
امکان استفاده از تجربیات و اطالعات دیگران را برای ما فراهم می کند. به راستی همکاران ما از چه شبکه های اجتماعی بیشتر 
استفاده می کنند؟ آیا آنها در استفاده از پلتفرم های اجتماعی شیوه خاصی را پیگیری می کنند؟ پاسخگویی به این پرسش ها از 
طریق گفت وگوی دوستانه با همکاران امکانپذیر خواهد بود. نکته مهم در این میان رابطه یادگیری متقابل میان افراد در محیط 
rismedia :کاری است. به این ترتیب همه ما از یکدیگر نکات جالبی را یاد می گیریم.                                             منبع
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فایده هایی که اس��تقالل مالی برای شما به همراه دارد، 
گامی مهم در راستای کنترل و مدیریت زندگی تان است. 
وقت��ی به لحاظ مالی مس��تقل باش��ید، گزینه های زیادی 
پیش رو خواهید داش��ت. مجبور نیستید نگران باشید که 
حساب بانکی تان می تواند از پس تعویض آبگرمکن خانه یا 
خرید خوار و بار برای مادر تنهایی که ش��غلش را از دست 

داده است بربیاید.
زندگی کردن در چرخه  اس��تقالل و افراط خسته کننده 
است و می تواند معضالت غیر قابل توصیفی به بار بیاورد. 
هزینه  پیش بینی نش��ده می تواند بس��یار اعصاب خردکن 
باش��د به ویژه اگر جیب های مان به اندازه کافی پر نباشند. 
ممکن اس��ت به نظر برس��د طناب های نامرئي دس��ت و 
بال مان را بسته است چون فهرست بلندباالیی از بدهی ها 

مدام درون سرمان در حال چرخش است.
اما ما می توانیم راه و روش مان را عوض کنیم. بس��یاری 
از مردم در این چرخه  دیوانه وار گیر افتاده اند، اما همیشه 
می ت��وان راه خروج��ی از آن یافت – و آدم های بس��یاری 
هم هس��تند که واقعا دوست دارند نجات پیدا کنند. پس 
تعجب��ی ندارد که اکث��ر ما، اگر نگوییم همه، »اس��تقالل 
مال��ی« را در فهرس��ت اهداف خود ق��رار می دهیم و این 

امر دس��ت یافتنی اس��ت. اگر نگرش مان را تغییر دهیم و 
اس��تقالل مالی را »بهتر بودن با آنچ��ه داریم« ببینیم نه 
»بیشتر خواستن« آن وقت این هدف ممکن خواهد بود.

استقالل مالی یعنی رهایی از نگرانی های مربوط به پول 
و آمادگ��ی فراوان برای آینده. فایده های آن، همانگونه که 
در ادامه فهرست می شوند، متنوع هستند از آرامش ذهن 

گرفته تا الگوی خوبی برای نسل آینده بودن.
فایده استقالل مالی برای کنترل و مدیریت زندگی تان

1. می توانید زمان را کنترل و مدیریت کنید
می توانی��د تصمی��م بگیرید وقت تان را چگونه س��پری 
کنید، به دنبال عشق و عالقه تان در زندگی بروید بی آنکه 
نگران میزان درآمد حاصل از آن باش��ید، یا زمان بیشتری 
را با خانواده سپری کنید بدون آنکه به خاطر هزینه ّهایی 
که ممکن اس��ت در پی داشته باش��د خودتان را سرزنش 

کنید.
2. احساس امنیت می کنید

یعن��ی آرامش ذهنی مالی به خاطر علم به اینکه بودجه  
اضطراری در اختیار دارید یا طرحی برای بازنشستگی تان 
برنامه ریزی کرده ای��د. همچنین معنای آن رفاه حاصل از 
اطمینان خاطر در حمایت از خانواده تان اس��ت – فارغ از 

آنکه چه پیش خواهد آمد.
3. می توانید سخاوتمندانه بخشش کنید

هدف از وفور و فراوانی مهربان و بخش��نده بودن است. 
اینکه به وقت تنگدس��تی کسی، به او یاری برسانیم چقدر 
لذت بخش اس��ت! دعوت کردن یکی از عزیزان مان به یک 
وع��ده غذای خوب بدون آنکه نگران باش��ید تاثیری روی 
بودج��ه  مالی تان می گذارد یا نه. به قول معروف: لذتی که 

در بخشیدن و دادن هست در گرفتن نیست.
4. به فرصت های بیشتری پاسخ مثبت می دهید

وقت��ی به لحاظ مالی امنیت داش��ته باش��یم می توانیم 
بیشتر خطر کنیم، نه فقط در شغل و حرفه مان بلکه حتی 
در ماجراجویی های دیگری مانند س��فر کردن و یادگیری 

مهارتی جدید.
۵. عادتی خوب را به نسل بعدی انتقال می دهید

به جای بدهکاری به جا گذاش��تن ب��رای فرزندان مان، 
می توانیم ثروت موروثی باقی بگذاریم که روزی بتوانند از 
آن استفاده کنند و فراتر از مسئله  صرفا پول، می توانیم با 
الگو قرار دادن خودمان به آنها بیاموزیم چگونه مس��ائل و 

امور مالی را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند.
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