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سوءاستفاده از تنش های ارزی با یک کارت کوچک

پاشنه آشیل تجارت
کارت بازرگانی یا سیاست ارزی

دسترسی واردکنندگان به ارز اگرچه طی سال های سال فرآیندی متداول و مستمر بوده اما مسائل به وجود آمده در حوزه ارز ظرف 
دو سال اخیر که با تصمیم دولت برای تعیین نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد، همین فرآیند مرسوم را نیز با حاشیه های فراوانی 

مواجه کرد، تا جایی که بحث قدیمی کارت های بازرگانی و صالحیت همه تجار برای واردات و صادرات را دوباره داغ کرده است.
به گزارش خبرآنالین، مجادالت درباره این موضوع اقتصادی و بازرگانی اما زمانی رنگ و بوی دیگری به خود گرفت که دادگاه های 
محیرالعقول تخلفات ارزی یکی پس از دیگری برگزار شد تا تنها گوشه ای از مفاسد اتفاق افتاده در جریان تخصیص ارز دولتی به 
برخی واردکنندگان آش��کار ش��ود و به این ترتیب، پیکان تند انتقادات به سمت اتاق های بازرگانی و تجار نشانه رود و صدر تا ذیل 
بازرگانان کشور از سر ناآگاهی یا غرض ورزی به تخلف و فساد متهم شوند. مسئله اما فقط اتهام نبود و نیست، گو اینکه باالترین مقام 
امنیتی و اطالعاتی دولت اخیرا از اخالل نفوذی در اقتصاد کشور سخن گفته است؛ حجت االسالم علوی در گفت وگویی تلویزیونی...

 گزارش بانک مرکزی از تازه ترین
تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه امسال

رشد 96درصدی قیمت هر متر خانه در پایتخت
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آیا عملکرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال 96 موجب افزایش قیمت ارز شد؟

سایه روشن بازار ارز در سال 96

چگونه کسب و کار کوچک مان را توسعه دهیم؟
7 اکانت توییتری که هر کارآفرینی باید آنها را دنبال کند

6 اشتباه رایج در هنگام توصیف برند
اصول توسعه برند در یوتیوب

بازاریابی اینترنتی موفق از نگاه 100 تن از برترین های این حرفه
چرا فروشندگان باید برند شخصی داشته باشند؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مایکروسافت در رویداد دهم 
مهر احتماال از محصوالت جدید 

رونمایی خواهد کرد

6
رئیس مرکز اصنـاف و بازرگانان گفت تمام واحدهای صنفی 

عرضه کننده کاال و خدمات مکلف به درج قیمت بر 
کاالها و اعالم قیمت خدمات در محل کسب خود...

نظارت بر بازار تشدید شد

عدم درج قیمت روی کاال 
جرم است

یادداشت
 باستی هیلز

و زمین خواری

ن��گاه مادی گرایانه ب��ه طبیعت، 
زمینه محرومیت تعداد بی شماری 
از م��ردم و آیندگان از این موهبت 
الهی را فراهم کرده اس��ت، چراکه 
بعضی افراد س��ودجو با شیوه های 
مختلف به دنب��ال تصاحب اراضی 
ملی هس��تند، اما سوال بزرگ این 
اس��ت ک��ه زمین خ��واران چگونه 
اراض��ی را تصاحب کرده و کس��ی 
هم متوجه ماجرا نمی شود؟ پاسخ 
این س��وال، س��اده و در عین حال 
تلخ اس��ت. سوءاس��تفاده از قانون 
یا بهره مندی از خأله��ای قانونی، 
زمین خ��واران  روش  اصلی تری��ن 
در تصاح��ب اراض��ی ملی اس��ت، 
اما به واقع، س��ودجویان چطور از 
قانون برای رس��یدن به امیال خود 

استفاده می کنند؟
برای حل مس��ئله زمین خواری، 
اولین گام، ش��ناخت روش هاست. 
از  اس��تفاده  در  زمین خ��واران 
خأله��ای قانونی خبره ش��ده اند و 
به درس��تی می دانند ک��ه چگونه 
کار غیرقانونی خود را قانونی جلوه 
دهند. آنه��ا به طور معمول زمینی 
در ی��ک منطقه خوش آب و هوا را 
تصرف کرده و پس از دیوارکش��ی 
اطراف آن، زمین را ملک ش��خصی 
خود معرف��ی می کنند. پس از این 

ساخت ویال و ساختمان 
3آغاز می شود و پس از...
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معاون بازارهای خارج از بورِس فرابورس ایران با اش��اره به اینکه ساماندهی 
ب��ازار پایه یک مطالبه عمومی از فرابورس اس��ت، گفت ب��ه عنوان ناظر خود 
را موظف می دانیم صدای س��هامداران را بش��نویم و اگر درخواس��تی مبنی بر 
ناگهان��ی نب��ودن تغییرات بازار مطرح می ش��ود با وجود اینک��ه در اصالحات 
صورت گرفته، تمام جوانب بازار مذکور مدنظر قرار گرفته اس��ت، درخواست ها 

را پیگیری کنیم.
بهنام محس��نی در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به اینکه وظیفه سازمان و 
فراب��ورس به عنوان ناظر این اس��ت ک��ه جمیع صدای مخاطبان را بش��نود، 
گفت: طی بررس��ی های صورت گرفته از سوی ناظران معامالت در مقطعی که 
مخالفت ها درباره دس��تورالعمل جدید بازار پایه به گوش رسید، مشخص شد 
اف��راِد مخالف ح��ذف مظنه های بازار پایه عموما صاحب��ان کانال ها و صفحات 
مجازی بودند که اقدام به س��یگنال دهی می کردند و این موضوع را می توانیم 

برای مراجع ذی صالح اثبات کنیم.
 بهنام محسنی تاکید کرد: با وجود روشن شدن این موضوع، به عنوان ناظر 
خود را موظف می دانیم صدای س��هامداران را بشنویم و اگر درخواستی مبنی 
بر ناگهانی نبودن تغییرات بازار مطرح می شود با وجود اینکه تمام جوانب بازار 
در تغییرات مذکور مدنظر قرار گرفته اس��ت، درخواس��ت ها را پیگیری کنیم. 
به هر صورت مطالبه ای عمومی در بازار ش��کل گرفت و بحث اجرای تدریجی 
به عنوان مطالبه بازار ش��نیده ش��د. محسنی با طرح این موضوع که زمانی که 
ش��رکتی ورشکسته است و مراحل تس��ویه را می گذراند، سهام آن صف خرید 
می ش��ود چه معنایی می تواند داشته باشد؟ گفت: قرار گرفتن پشت سر برخی 
بلندگوها که از حرکاتی مش��کوک دفاع می کنند به نوعی اعتباربخشی به آن 
حرکت اس��ت. وی درخصوص نمایش یا عدم نمایش مظنه ها اظهار داشت: از 
زمان اجرایی ش��دن دستورالعمل جدید تا ش��ش ماه مظنه ها به صورت عادی 
نمایش داده می ش��ود و بعد از این ش��ش ماه نحوه حذف مظنه ها با توجه به 

شرایط بازار توسط هیات مدیره سازمان بورس بررسی می شود.
 آیا حجم معامالت در بازار پایه کاهش می یابد؟

 محس��نی در پاسخ به این س��وال که به نظر ش��ما با توجه به دستورالعمل  
جدی��د، حجم معامالت در ب��ازار پایه چه تغییراتی می کن��د؟ گفت: هدف از 
مصوبات جدید کاهش حجم معامالت نبوده اس��ت، بلکه هدف کاهش امکان 

دستکاری قیمت ها و سوءاستفاده ها بوده است.
مع��اون بازارهای خارج از ب��ورس فرابورس مهم ترین مس��ئله در بازار پایه 
را ع��دم تقارن اطالعاتی عنوان کرد و افزود: ش��رکت ها در این بازار از س��طح 
ش��فافیت مطلوبی برخوردار نیس��تند البته نمی توان گفت تمام شرکت ها، اما 
اکثریت آنها ش��فافیت کافی ندارند. این مصوبات امکان دس��تکاری را کاهش 
می ده��د و می توانیم منتظر باش��یم ک��ه معامالت در بازار پایه با دس��تکاری 
کمتر و به دور از هیجان و التهاب شبکه های اجتماعی صورت بگیرد. بنابراین 
دس��تورالعمل جدید باعث کاهش حجم معامالت نمی شود بلکه هیجانات را از 

معامالت دور می کند و آنها را سالم تر و با کنترل  بیشتری صورت می دهد.
وی در همی��ن زمینه افزود: از آنجایی که اکث��ر بازیگران بازار پایه حقیقی 
هس��تند و اف��راد حقوق��ی و نهادی کمت��ر در آن نقش دارند، هرچ��ه القائات 
گمراه کننده در این میان کمتر باش��د، س��المت بیش��تری را در بازار ش��اهد 

خواهیم بود.
 محس��نی با اش��اره به اینکه در بهمن ماه س��ال ۱۳۹۷ قوانی��ن جدید را از 
طریق هیات مدیره س��ازمان بورس مصوب و س��پس ابالغ کردیم، بیان کرد: 
قرار ش��د در خردادماه س��ال جاری این قوانین اجرایی ش��وند اما در آخرین 
هفته خردادماه، برخی افراد در فضای مجازی و ش��بکه های اجتماعی مواردی 

را مطرح کردند که پاس��خ دادن به برخی از این مس��ائل که اغلب موضوعیت 
نداش��تند و ادعاهایی بی اس��اس بودند، باعث به تعویق افتادن اجرا شدن این 

قوانین شد.
به گفته وی برخی از این س��واالت به مباحث ش��رعی مرتبط می ش��د که 
مجددا برای اثبات قوانین به کمیته فقهی بورس ارسال شد و بار دیگر شرعی 
ب��ودن این قوانین مورد تایید قرار گرفت. س��پس بخش��ی از مس��ائل در پی 
جلس��ات متعدد با فعاالن بازار پایه حل شد و با اخذ نظر از آنها به جمع بندی 
رسیدیم و این نتایج را به شورای عالی بورس ارسال کردیم. پس از آن، با توجه 
به جمع بندی نظرات مختلف روی مصوبات بهمن ماه اصالحاتی صورت گرفت.

 جزییات دامنه نوسان و نحوه حراج
 معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس با بیان اینکه از روز دوش��نبه، ۲۵ 
ش��هریورماه، بازار پایه براس��اس مقررات جدید فعالیت خواهد کرد، گفت: بر 
همین اساس چهارشنبه ۱۳ شهریورماه، با پایان روز معامالتی، تمامی نمادها 
در بازار پایه متوقف می شوند تا مسائل فنی مربوط به نقل وانتقال به تابلوهای 

جدید زرد، نارنجی و قرمز انجام شود.
محس��نی با اش��اره به اینکه در همه تابلوها حداقل هفته ای یک حراج طی 
ساعت ۱۲ تا ۱۲:۳۰ روز دوشنبه انجام خواهد شد که طی این بازه نیم ساعته 
س��فارش گیری و رأس س��اعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه حراج پایانی انجام می ش��ود 
درباره دامنه نوسان در بازار پایه توضیح داد: دامنه نوسان عادی برای تابلو زرد 

۳درصد، تابلو نارنجی ۲درصد و تابلو قرمز یک درصد است.
وی تاکید کرد که قیمت پایانی در حراج دوش��نبه، مبنای دامنه نوسان در 
روزهای بعد خواهد بود و افزود: در فضای مجازی اشتباهاتی در مورد محاسبه 
دامنه نوس��ان از سوی افراد رخ داده است. باید توجه کرد که دامنه نوسان ۳، 
۲ و ۱ درصدی برای تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز، نوس��انی اس��ت که بین هر 
دو حراج انجام می ش��ود. یعنی از روز سه ش��نبه تا دوشنبه هفته بعد که حراج 
پایانی جدیدی برگزار ش��ود، دامنه نوسان برمبنای قیمت پایانی روز دوشنبه 
اس��ت. معاون بازارهای خارج از بورس فراب��ورس نکته دیگر در مورد حراج را 
اینگونه عنوان کرد: س��اعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲ یک دوره نظارت داریم که در آن نه 
سفارشی صورت می گیرد نه معامله ای. در این فاصله دامنه نوسان برای حراج 
پایانی دو برابر می شود و حراج پایانی طی ساعت ۱۲ تا ۱۲:۳۰ در دامنه های 
۶، ۴ و ۲درصدی به ترتیب برای تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز گرفته می شود.

وی درخصوص نقل وانتقال نمادها در بازار پایه گفت: براس��اس طبقه بندی 
جدی��د، از ۱۸۱ ش��رکت موجود در بازار پایه، ۱۲۵ ش��رکت به تابلو زرد، ۴۲ 
ش��رکت به تابلو نارنجی و ۱۴ ش��رکت به تابلو قرمز منتقل می ش��وند. در این 
می��ان نکت��ه حائز اهمیت این اس��ت که در پی مصوبه های بهمن ماه ناش��ران 
موجود در تابلو ج انگیزه تازه ای پیدا کردند تا ش��فافیت بیشتری از خود بروز 
بدهند که در نتیجه این شفافیت ۴۱ شرکت از تابلو ج به بازار پایه زرد منتقل 
می ش��وند، بنابراین این شرکت ها از تابلو ج که آخرین تابلو بازار پایه است، به 

تابلو زرد ارتقا می یابند و این نشانه بسیار روشنی در راستای شفافیت است.
اجازه فعالیت بازارگردان در بازار پایه

محسنی در نهایت از صادرشدن اجازه فعالیت بازارگردان در بازار پایه توسط 
هیات مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار در دس��تورالعمل جدید خبر داد و 
گف��ت: این فعالیت برمبن��ای چارچوبی خواهد بود ک��ه هیات مدیره فرابورس 
تعیین خواهد کرد. در این دس��تورالعمل، بازارگردان ها در هر نمادی که وارد 
می شوند، می توانند دامنه نوسان آن نماد را تا دو برابر به شرطی که از ۵درصد 
بیشتر نشود، افزایش بدهند و بازارگردان می تواند قیمت مرجع نماد را در هر 

روز معامالتی تعیین و به فرابورس اعالم کند.

معاون بازارهای خارج از بورس فرابورس توضیح داد

مطالبه سهامداران از فرابورس برای ساماندهی بازار پایه

سجاد طاهری
 کارشناس حقوقی



دسترس��ی واردکنندگان به ارز اگرچه طی س��ال های س��ال فرآیندی متداول و 
مستمر بوده اما مسائل به وجود آمده در حوزه ارز ظرف دو سال اخیر که با تصمیم 
دولت برای تعیین نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد، همین فرآیند مرسوم را نیز 
با حاش��یه های فراوانی مواجه کرد، تا جایی که بحث قدیمی کارت های بازرگانی و 

صالحیت همه تجار برای واردات و صادرات را دوباره داغ کرده است.
به گزارش خبرآنالین، مجادالت درباره این موضوع اقتصادی و بازرگانی اما زمانی 
رن��گ و بوی دیگری به خود گرفت که دادگاه های محیرالعقول تخلفات ارزی یکی 
پس از دیگری برگزار شد تا تنها گوشه ای از مفاسد اتفاق افتاده در جریان تخصیص 
ارز دولتی به برخی واردکنندگان آش��کار شود و به این ترتیب، پیکان تند انتقادات 
به س��مت اتاق های بازرگانی و تجار نشانه رود و صدر تا ذیل بازرگانان کشور از سر 

ناآگاهی یا غرض ورزی به تخلف و فساد متهم شوند.
مس��ئله اما فقط اتهام نبود و نیس��ت، گو اینکه باالترین مقام امنیتی و اطالعاتی 
دولت اخیرا از اخالل نفوذی در اقتصاد کشور سخن گفته است؛ حجت االسالم علوی 
در گفت وگویی تلویزیونی شناس��ایی و برخورد با »شرکت های صوری که تعهدات 

خود را در قبال ارز دریافتی ندادند« توسط وزارت اطالعات سخن گفت.
وزیر اطالعات حرف مهم تری نیز زد و گفت: »نفوذ توس��ط سرویس ها با تابلوی 
بازرگان��ی و اقتص��ادی و ... انجام می ش��ود و در الیه های متغیر حکومت مس��تقر 
نمی ش��وند و اولویت اداره نفوذ بر روی بخش های��ی از دولت که به صورت دوره ای 
تغییر می کنند نیست بلکه در الیه های ثابت سرمایه گذاری بلندمدت مثال ۲۰ ساله 

انجام می شود.«
نشانه های دیگری از این دغدغه ها را می توان در سخنان رئیس فراکسیون مبارزه 
با مفاس��د اقتصادی مجلس دید. به گفته امیر خجس��ته »ه��دف از اختصاص ۱۴ 
میلیارد دالر واردات کاالهای اساسی، بهبود وضعیت معیشت مردم بود درحالی که 
۴۰۰ ش��رکت یک ش��به س��ر برآورده ارز را گرفتند و بردند اما کاالیی وارد کش��ور 
نکردن��د. در س��ال ۹۷ هم ۱۸ میلیارد دالر از طرف مجل��س بابت واردات کاالهای 
اساس��ی اختصاص داده شد، اما گرفتار رانت بازی ش��دیم و نه دولت نظارت کرد و 
ن��ه دس��تگاه های نظارتی به قضیه ورود کردند و درنتیج��ه کاالیی با نرخ دولتی به 

دست مردم نرسید.«
ای��ن نماینده مجلس اما از مش��خص بودن هویت این واردکنن��دگان خبر داده و 
می گوید »اس��امی واردکنندگان کاالها گرفته ش��ده و به طور قاطع و جدی با آنها 

صحبت کرده ایم که در صورت واردنکردن کاال، اسامی شان منتشر می شود.«
فساد دو پایه

مرور انتقادات وارد به س��ازوکار واردات به کش��ور طی یکی دو س��ال اخیر نشان  
می دهد به باور منتقدان اعم از منتقدان اقتصادی و... تعیین قیمت دولتی برای ارز 
و آنچه عدم نظارت بر صدور کارت بازرگانی می دانند، دو عامل اصلی بروز مفاسد در 

حوزه واردات و تخصیص ارز است.
از میان این دو اما فعاالن شناس��نامه دار بخش خصوصی بیش و پیش از دیگران 
نسبت به تخصیص ارز دولتی انتقاد داشته اند. نمونه یکی از این انتقادات، بیانیه ای 
است تیرماه گذشته از طرف اتاق بازرگانی ایران منتشر شد. در بخشی از این بیانیه، 
بازرگانان کش��ور  از دولت خواس��تند »تخصیص دالر ۴۲۰۰ تومانی را متوقف و به 

س��وی اجرای سیاست ارز تک نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف نرخ بازار 
نیما و بازار آزاد حرکت کند.«

در بیانی��ه اتاق تصریح ش��ده »تف��اوت معنادار ن��رخ ارز ترجیحی ب��ا نرخ های 
نیمای��ی و آزاد، به گس��ترش رانت و فس��اد در جامعه و کاه��ش اعتماد عمومی به 
توان سیاس��ت گذاری دولت محترم، منجر ش��ده اس��ت. افزایش محسوس واردات 
برخی کاالهای اساس��ی در سال ۹۷ نسبت به س��نوات گذشته و تفاوت در قیمت 
توزیع دولتی و آزاد اقالم مصرفی اساس��ی، انعکاس��ی از فس��اد شکل گرفته در اثر 

سیاست گذاری نامطلوب ارزی است.«
بر این اس��اس در تحلیل زمینه بروز فساد در واردات و تخصیص ارز به باور خود 
بازرگانان که قاعدتا باید طالب ارز ارزان و مش��تاق دسترسی به ارز با نرخ ترجیحی 
باشند، اصل تخصیص دالر ۴۲۰۰ تومانی، عامل مفسده زا است و باید متوقف شود.

450 میلیون دالر منابع ملی که کارت بازرگانی بلعید
این در حالی اس��ت که خردادماه امس��ال در پنجمین نشست شورای راهبردی 
توس��عه صادرات سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: در فروردین امسال شاهد 
ادامه صادرات با کارت های جدیدالورود بودیم و ۴۵۰ میلیون دالر توس��ط بیش از 

۱۳۰۰ کارت بازرگانی فاقد سابقه، صادر شد.
محمدرضا مودودی با اش��اره به ادامه دار بودن حضور صادرکنندگان با کارت های 
اجاره ای اظهار داش��ت: عالوه بر آمارهای مربوط به این موضوع در س��ال قبل، در 

فروردین ماه امسال نیز شاهد ادامه صادرات با کارت های جدیدالورود هستیم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: براساس آمارهای فروردین امسال، ۱۳۷۳ 
کارت جدیدالورود داشته ایم که با استفاده از این کارت ها ۴۵۰ میلیون دالر صادرات 

انجام شده است
کارت بازرگانی، پاشنه آشیل تجارت کشور

موضوع درباره پایه دوم فس��اد اما کمی پیچیده تر است؛ اگر درباره تخصیص ارز 
با نرخ دولتی تقریبا تمام کارشناسان و فعاالن بخش خصوصی متفق القول از ادامه 
این تخصیص گالیه دارند، سازوکار صدور کارت بازرگانی و زمینه های سوءاستفاده 
از آن محل مناقش��ه اس��ت. دامنه این اختالف نظر حتی به سالمت اهالی قدیمی و 
باس��ابقه اتاق بازرگانی هم کشیده ش��ده تا جایی که صدای اعتراض مرد آرام اتاق 

تهران را هم درآورده است.
عالءمیرمحمد صادقی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران »نسبت دادن 
انحرافات و سوءاس��تفاده عده ای از کارت بازرگان��ی را به اتاق بازرگانی 

مصداق ظلم« می داند.
ب��ه اعتق��اد او »کارت بازرگانی مجوزی برای صادرات و واردات نیس��ت. در اتاق 
بازرگان��ی تنها صالحیت اف��راد برای دریاف��ت کارت تعیین می ش��ود و ضوابط را 
ارگان های دولتی مشخص می کنند. ازاین رو منتسب کردن انحرافات و سوءاستفاده 
عده ای از کارت بازرگانی به اتاق مصداق ظلم است. یکی از مهم ترین عادت های غلط 
جاافتاده در برخی از افراد و همچنین سازمان های دولتی این است که کوتاهی های 
خودش��ان را به گردن دیگران می اندازند. عرصه اقتصاد هم از این موضوع مس��تثنا 
نیس��ت و اگر ضعفی در فرآیند صادرات و واردات یا کارت بازرگانی احس��اس شود، 

سازمان های دولتی این مشکل را به گردن اتاق بازرگانی می اندازند.«

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز با این رویکرد موافق است. به گفته 
او »کارت بازرگانی صرفا ابزار هویتی تجار اس��ت و اگر سوءاستفاده ای از سوی افراد 
غیرحرفه ای در این زمینه اتفاق افتاده، به دلیل بس��تر نامناسب مقرراتی و شرایط 

خاص کشور است.«
این اما لزوما نظر همه بازرگانان کشور نیست؛ به عنوان نمونه حمیدرضا صالحی، 
نایب رئیس کمیس��یون صادرات اتاق بازرگانی  معتقد اس��ت: »اس��تفاده از کارت 
بازرگانی برای تجارت در دنیا منس��وخ ش��ده است، اما ایران به دلیل مشکالتی که 
دارد به خصوص در زمینه نوع استفاده از سیستم ارزی هنوز با کارت بازرگانی امور 

مربوط به واردات و صادرات را کنترل و پایش می کند.«
مقررات کارت بازرگانی اصالح شد

به نظر می رس��د مجموع نارس��ایی ها و اختالف نظرهایی که درب��اره کارت های 
بازرگان��ی وج��ود دارد، دولت و اتاق های بازرگانی را به ایجاد تغییراتی در این حوزه 

واداشته  است.
اوج این اقدامات، مصوبه دولت در تیرماه س��ال گذش��ته بود که طی آن مقررات 
مربوط به کارت های بازرگانی را اصالح کرد. به موجب این تصمیم، س��قف ارزش��ی 
واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی، برای سال اول 

۵۰۰ هزار دالر و برای سال دوم ۲ میلیون دالر تعیین شد.
واحده��ای تولی��دی دارای مجوز صنعتی از مراجع ذی ربط و اش��خاص حقوقی 
بازرگانی معتبر صرفاً برای تأمین نیازهای تولیدی خود، از شمول این بند مستثنی 
هستند. همچنین دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت 
مثب��ت بودن ارزیاب��ی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت س��قف ارزش، مجاز به 

واردات خواهد بود.
موضوع بس��یار مهم دیگر در این مصوبه ممنوعیت واگذاری کارت به 
دیگران است. به این ترتیب »دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن 
به غیر برای واردات را ندارند و در صورت احراز واگذاری کارت بازرگانی 
ی��ا انج��ام رفتارهای س��وءتجاری از س��وی دارن��دگان کارت، اتاق های 
بازرگان��ی و صنای��ع و معادن ایران و تعاون و کش��اورزی ایران و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام 
کنن��د. همچنین دارن��دگان این کارت و اس��تفاده کننده از آن متضامناً 

مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرره هستند.«
این مصوبه به اعتقاد دبیرکل اتاق ایران » س��د راه ش��رکت های کاغذی« خواهد 
بود. علیرضا اشرف معتقد است »سوءاستفاده از کارت های بازرگانی در صورت وجود 
اراده ای برای کنترل واردات وجود ندارد زیرا کارت بازرگانی، کارت شناسایی واردات 
کاالست و واردکننده برای واردات کاال باید مقررات نظام بانکی و گمرک را طی کند. 
حت��ی در صورتی  که برخی افراد ب��رای واردات از طریق کارت بازرگانی وکالت نامه 
دریافت کنند نیز مشخصات صاحب کارت و وکالت گیرنده در سامانه ثبت سفارش 
کاال مش��خص و این سامانه با س��امانه های گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
مرتبط است. اگر کسی بخواهد می تواند به راحتی واردات یک کاال را توسط صاحب 
اصل��ی کارت یا فرد وکالت گیرنده شناس��ایی و رصد کند ام��ا این کنترل و نظارت 

ضعیف است.«

سوءاستفاده از تنش های ارزی با یک کارت کوچک

پاشنه آشیل تجارت؛ کارت بازرگانی یا سیاست ارزی

کارت بازرگانی، مدرک شناس��ایی تجار و بازرگانان شناسنامه دار کشور است که 
از مجاری قانونی نس��بت به واردات و صادرات کاال و خدمات اقدام می کنند و لزوماً 
به  منزله مجوز واردات و صادرات نیس��ت، اما در دوره های تنش ارزی، هر بار کارت 
بازرگانی به عنوان یکی از متهمان اصلی سوءاستفاده از رانت ارزی معرفی می شود، 

درحالی که آمارها روایت دیگری از این ماجرا دارند.
براس��اس قوانین حوزه تجارت خارجی، افرادی که قصد واردات یا صادرات کاال و 
خدمات دارند باید از اتاق بازرگانی ایران و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مدرک شناسایی دریافت کنند؛ مدرکی به نام »کارت بازرگانی« که کارایی آن شبیه 
گواهینامه رانندگی است و مسیر را برای ورود بازرگانان و تجار به تجارت خارجی باز 
می کند، اما انجام هر نوع فعالیتی با کارت بازرگانی نیازمند طی مراحل قانونی که در 

چارچوب قوانین و مقررات دولتی مشخص شده است.
در این فرآیند، اتاق ایران مرجع صدور کارت بازرگانی است و باید پس از دریافت 
مدارک و مستندات از متقاضیان و طی کردن مراحل قانونی، پرونده ها را برای تایید 
نهایی به وزارت صنعت ارس��ال کند. در ادامه پس از احراز انطباق اس��ناد با شرایط 
مندرج در آیین نامه های مربوطه از س��وی وزارت صنعت، اجازه صدور کارت صادر 
می ش��ود و اتاق ایران باید نس��بت به چاپ کارت و ارسال آن به آدرس اعالم شده از 

سوی متقاضیان اقدام کند.
چه تعداد کارت بازرگانی معتبر در کشور وجود دارد؟

ب��ه گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، براس��اس آمارهای س��امانه یکپارچه کارت 
بازرگانی هوشمند، در تیرماه امسال ۳۸ هزار و ۵۷۰ کارت بازرگانی معتبر در کشور 

وجود داشته است. البته بخشی از آنها تولیدکنندگان و صنعتگرانی است که لزوماً 
در تجارت خارجی فعالیت ندارند، اما در پایان تیرماه امس��ال، تمامی این کارت ها 

اجازه ورود به این حوزه را داشته اند.
برخی با مطرح کردن ابهاماتی درباره کارت بازرگانی، صدور بیش از اندازه کارت از 
سوی اتاق ایران را دلیلی بر آشفتگی ایجادشده در وضعیت صادرات و واردات کشور 
می دانند. بررسی آماری اما نشان می دهد با وجود فضاسازی منفی که در دوره های 
تنش ارزی علیه کارت بازرگانی انجام ش��ده، تع��داد کارت های بازرگانی معتبر در 
این دوره ها هیچ نوس��ان غیرطبیعی نداشته که این اتهامات را تایید کند. حتی در 
دوره ه��ای تنش ارزی، آمار کارت های بازرگانی معتبر در کش��ور افزایش یا کاهش 
ناگهانی و غیرطبیعی نداش��ته است. این مسئله خصوصاً در دوره اخیر جهش نرخ 
ارز که از اواخر س��ال ۱۳۹۶ آغاز ش��د و اثرات آن تا اواخر سال ۱۳۹۷ ادامه داشت 

بیشتر مشهود است.
چه تعداد کارت بازرگانی جدید صادر شده است؟

با توجه به اینکه تاریخ اعتبار کارت های بازرگانی صادرشده متفاوت است و تمدید 
این کارت ها نیز بنا به صالحدید دارنده کارت انجام می ش��ود، کم وزیاد شدن تعداد 
کارت های بازرگانی معتبر تا حدودی مربوط به رفتار دارندگان کارت بازرگانی است، 
ام��ا هم زمان صدور کارت های جدید نیز یکی از عواملی اس��ت ک��ه در تغییر آمار 

کارت های معتبر موثر است.
در دوره های تنش ارزی، همواره صدور کارت های بازرگانی جدید به عنوان یکی از 
متهمان اصلی سوءاستفاده های ارزی معرفی می شود تا جایی که برخی از رشد چند 

صد درصدی صدور کارت بازرگانی خبر می دهند و نوک پیکان اتهامات ارزی را به 
سمت اتاق ایران به عنوان یکی از متولیان صدور کارت نشانه می روند.

البته روایت آمارها از این ماجرا متفاوت اس��ت. س��امانه یکپارچه کارت بازرگانی 
هوش��مند نش��ان می دهد روند صدور کارت های بازرگان��ی در دوره های مختلف از 
نوس��ان معقول و طبیعی برخ��وردار بوده و لزوماً در دوره ه��ای تنش ارزی افزایش 
نیافته است. این آمارها نشان می دهد به جز سال ۱۳۸۹که تعداد کارت های بازرگانی 
جدید قابل توجه بوده، از ابتدای سال ۱۳۹۰ تاکنون به طور میانگین در هر ماه ۶۰۰ 
کارت بازرگانی جدید برای متقاضیان در کل کش��ور صادر ش��ده و در مجموع چه 
در دوره ه��ای رونق و رکود اقتص��ادی و چه در دوره های تنش ارزی از روند باثباتی 

برخوردار بوده است.
افزایش ابطال کارت بازرگانی در دوره های تنش ارزی

در ش��رایطی که آمارها از روند طبیعی صدور کارت بازرگانی و تعداد کارت های 
معتبر حکایت دارند، عملکرد اتاق ایران در حوزه ابطال کارت های بازرگانی متخلفان 
حاک��ی از این اس��ت که در دوره های تنش ارزی میزان برخورد با تخلفات بیش��تر 
ش��ده اس��ت. به عبارت دیگر، تنش های ارزی زمینه ایجاد تخلف از س��وی برخی 
دارندگان کارت بازرگانی را فراهم کرده است که با برخورد اتاق های بازرگانی سراسر 
کشور روبه رو شده است. براساس داده های سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند، 
بیشترین میزان ابطال کارت های بازرگانی به آبان ماه سال گذشته مربوط بوده که 
۲۵۴ کارت ابطال شده است. این میزان ابطال حدود شش برابر میانگین سال های 

اخیر و ابطال در شرایط عادی و ۵۰ برابر میزان ابطال در سال ۱۳۸۹ بوده است.

روایت آمارها از صدور و تمدید کارت بازرگانی در دهه 1390

صفر تا 100 کارت بازرگانی

بازارارز

ظهور نشانه های جنگ ارزی بین کشورها
ایران با نرخ بهره چه خواهد کرد؟

یک اقتصاددان معتقد اس��ت که کاهش نرخ بهره در دنیا در شرایطی که 
هنوز عالئم جدی رکود جهانی هویدا نشده، بیشتر نشان از جنگ ارزی دارد 

تا آمادگی برای مواجهه با رکود.
مرتضی ایمانی راد در یادداش��تی اینستاگرامی درباره نرخ بهره نوشت: »از 
دس��امبر ۲۰۱۸ تاکنون بانک های مرکزی در سراسر جهان ۶۹ بار نرخ بهره 

را کاهش داده اند.
به نوش��ته این اقتص��اددان، این حجم کاهش نرخ بهره در ش��رایطی که 
هنوز عالئم جدی رکود جهانی هویدا نش��ده، بیش��تر نش��ان از جنگ ارزی 
دارد ت��ا آمادگی برای مواجهه با رکود. فک��ر می کنید ایران با نرخ بهره چه 

خواهد کرد؟ 

پیش بینی بازار ارز در نیمه دوم سال 98
دالر ارزان تر می شود؟

بازار ارز یک هفته گذش��ته را پرنوسان گذشت؛ تا جایی که نرخ دالر تا 
۱۰ هزار و ۹۵۰ تومان کاهش یافت و پس از آن، در روز چهارشنبه دوباره 
باال رفت و دوباره وارد کانال ۱۱ هزار تومان ش��د. در حال حاضر نرخ دالر 

در بازار ارز در حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان است.
در ای��ن میان، برخ��ی پیش بینی ها در رابطه با بازار ارز در ش��ش ماهه 
دوم سال ۹۸، حکایت از تثبیت قیمت ارز در کانال ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان 
را دارد. با این حال، برخی کارشناس��ان درباره آینده قیمت دالر معتقدند 
که در ش��رایط کنونی قیمت واقعی دالر را نمی توان از پیش تعیین کرد؛ 
چراک��ه بای��د دالر موجود را در بازار را با تزریق ه��ای جدید افزایش داد و 
میزان تقاضای واقعی را پاس��خ داد تا از این طریق  قیمت واقعی کش��ف 
ش��ود. اگرچه نسبت به سال گذش��ته میزان داللی ارز تا حدودی کاهش 

یافته، اما هنوز به صفر نرسیده است.
در همین زمینه، ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران در گفت وگو 
با خبرآنالین، درباره وضعیت بازار ارز در نیمه دوم سال گفت: ما امیدواریم 
که بتوانیم از پیچ سختی که تحریم ها برای ما به وجود آورده، بگذریم، ولی 

نسبت به نیمه اول سال، بازار وضعیت بهتری خواهد داشت.
به گفته ابراهیم جمیلی، قیمت دالر طی روزهای گذشته کاهش قیمت 
داش��ت و ای��ن مهم تحت  تاثیر اخب��اری بود که ام��کان مذاکره را مطرح 

می کرد.
او با بیان اینکه بازار ارز کش��ور در حال حاضر تحت  تاثیر اخبار سیاسی 
اس��ت، گفت: اگر بازار رو به آرامش برود، به طور قطع قیمت دالر کاهش 

محسوسی پیدا می کند؛ در غیر این صورت افزایش پیدا می کند.
رئی��س خانه اقتصاد ای��ران تصریح کرد: آنچه که مهم اس��ت، مدیریت 
خوب بانک مرکزی اس��ت که در حال حاضر اتفاق افتاده و نوس��ان شدید 
قیمت ه��ا در بازار و خرید و فروش اس��کناس در ب��ازار صورت می گرفت، 
وج��ود ن��دارد؛ ضمن اینکه دالر از حالت خرید و فروش��ی ک��ه به عنوان 
کاال وجود داش��ت، کمتر اتفاق می افتد. در حال حاضر اطمینان مردم به 
دالر کمتر ش��ده و نیز این اطمینان دیگ��ر وجود ندارد که نرخ دالر رو به 

افزایش باشد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه ما باید بازار را مدیریت کنیم که نوس��ان نرخ ارز 
آس��یب جدی به اقتصاد کش��ور نرس��اند، گفت: هم اکنون هیچ کسی نرخ 

واقعی دالر را نمی داند؛ اگر می دانست، میلیاردر می شود.
ب��ه گفته رئی��س خانه اقتصاد ای��ران، نرخ واقعی دالر به تولید کش��ور 
بس��تگی دارد و هرچه تولید کشور افزایش یابد، نرخ دالر کاهش می یابد. 
ما اگر می خواهیم نرخ واقعی دالر را بدانیم، باید به میزان اشتغال و درآمد 

سرانه کشور نگاه کنیم.
جمیل��ی درباره وضعیت بازار ارز در نیمه دوم س��ال گفت: ما امیدواریم 
که بتوانیم از پیچ سختی که تحریم ها برای ما به وجود آورده، بگذریم، ولی 

نسبت به نیمه اول سال بازار وضعیت بهتری خواهد داشت.«
او درباره بازار متش��کل ارزی نیز عنوان کرد: من به مدیریت بازار بیشتر 
عالقه مند هس��تم. اگر مدیریت و تصمیمات درس��ت باش��د، همه اینها به 
راحت��ی امکان پذیر خواهد بود، بنابراین باید ش��کل سیاس��ت های پولی و 

بانکی متناسب با اقتصاد کشور باشد.

شمارش معکوس برای پایان سلطه دالر
نفس های دالر به شماره افتاده است؟
روند کاهش وابستگی به دالر به متحدان آمریکا نیز رسیده است.

به گزارش ایس��نا به نق��ل از مانی ویک، هنگامی که روس��ای بانک های 
مرکزی جهان هفته گذشته در وایومینگ آمریکا گردهم آمدند، همه نگاه ها 
به جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا دوخته ش��ده بود، اما این مارک 
کارنی، رئیس بانک مرکزی انگلیس بود که همه را غافلگیر کرد و با اظهارت 

بی سابقه اش باعث تعجب ناظران شد.
م��ارک کارنی از ضرورت اتحاد بانک های مرک��زی جهان با یکدیگر برای 
تغییر ترکیب فعلی ذخایر ارزی س��خن گفت و افزود: س��لطه دالر بر نظام 
مالی جهان باعث افزایش آسیب پذیری کشورها در مقابل نرخ بهره پایین و 

رشد ضعیف آمریکا شده است.
دالیل زیادی وجود دارد که یک س��وم کش��ورها ارز خود را به دالر پیوند 
زده اند: دو س��وم ذخایر ارزی جهان مبتنی بر دالر اس��ت و نیمی از تجارت 
جهانی بر حس��ب دالر صورت می گیرد. درواقع س��هم دالر از تراکنش های 
مالی جهان بیش از سهم کل تولید ناخالص داخلی آمریکا از اقتصاد جهانی 

است.
واقعیت این اس��ت که سلطه دالر بر بازارهای مالی جهان از زمان بحران 
س��ال ۲۰۰۸ افزایش پیدا کرده اس��ت، با این حال وابستگی به دالر خیلی 
هم بی هزینه نیس��ت: وقتی نرخ بهره در آمریکا افزایش پیدا می کند پول به 
س��مت آمریکا سرازیر می شود و کشورهای در حال توسعه دچار بحران های 

زیادی می شوند بدون آنکه در این واقعه تقصیری داشته باشند.
از دید کارنی، یوان چین بیش��ترین پتانس��یل را برای جایگزین شدن با 
دالر دارد، اما این اتفاق قطعا به سرعت نخواهد افتاد. یوان هنوز در مقایسه 
با دالر سهم بسیار ناچیزی از ذخایر ارزی بانک های مرکزی و تراکنش های 
مال��ی جهانی دارد. ی��ورو نیز اگرچه جدی ترین رقیب فعلی دالر اس��ت اما 

منطقه یورو مشکالت جدی زیادی دارد.
آمارهای منتشرش��ده توسط بانک های مرکزی کشورها نشان می دهد که 
در بسیاری از کشورها سهم دالر از ذخایر ارزی رو به کاهش است، اما سلطه 
دالر بر تراکنش های مالی بسیار بیشتر از سایر ارزها است و به نظر می رسد 
دست کم تا آینده ای محتمل حتی اگر سهم دالر از ذخایر ارزی کمتر از ارز 

دیگری شود، سلطه آن بر نظام پرداخت حفظ خواهد شد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: تازه ترین گزارش بانک مرکزی از افزایش ۹۶درصدی قیمت هر متر 
مربع زیربنای مسکونی در تهران طی مردادماه امسال حکایت دارد. همچنین تعداد 
معامالت آپارتمان های مس��کونی ش��هر تهران در مردادماه به ۳هزار و ۳۰۰ واحد 
مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل بیش از ۳۱درصد و نسبت به مردادماه پارسال 

بیش از ۷۲درصد کاهش داشته است.
براس��اس تازه ترین روایت بانک مرکزی از تحوالت بازار مس��کن ش��هر تهران در 
مردادماه امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله ش��ده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار 
تومان بود که نسبت به تیرماه کاهش ۲.۴درصدی داشته اما نسبت به مردادماه سال 

گذشته ۷۶درصد افزایش یافته است.
براساس این گزارش، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر 
تهران به تفکیک عمر بنا در مردادماه س��ال ۹۸ حاکی از آن اس��ت که از مجموع 
۳۲۹۲ واحد مسکونی معامله شده واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۴۱.۸درصد 
بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند و این در حالی است که سهم این واحدها 
در مقایس��ه با مردادماه سال گذش��ته ۲.۵ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به 

سهم واحدهای با قدمت شش تا ۱۰ سال و بیش از ۲۰ سال افزوده شده است.
همچنین این گزارش نش��ان می دهد که از میان مناطق بیس��ت ودو گانه ش��هر 
تهران منطقه۵ با س��هم ۱۲.۱درصدی از کل معامالت بیشترین تعداد قراردادهای 
مبایعه نامه را به خود اختصاص داده و پس از آن مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با سهم های 

۹.۴ و ۸.۹ واحدی در رتبه های بعدی قرار گرفته است.

آنگونه که بانک مرکزی گزارش داده اس��ت، توزیع تعداد معامالت انجام ش��ده بر 
حس��ب مناطق مختلف ش��هر تهران در مردادماه نشان می دهد که از میان مناطق 
بیس��ت ودو گانه ش��هر تهران، منطقه ۵ با س��هم ۱۲.۱درصدی از کل معامالت )در 
خردادماه این س��هم ۱۵ درصد بود(، بیش��ترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به 
خود اختصاص داده اس��ت. در مجموع ۷۲.۱درصد از کل تعداد معامالت انجام شده 
در ش��هر تهران در مردادماه مربوط به ۱۰ منطقه شهر )به ترتیب بیشترین فراوانی 
ش��امل مناط��ق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱۴، ۷، ۸، ۱۵، ۱ و ۶( ب��وده و ۱۲ منطقه باقیمانده 

۲۷‚۹ درصد از کل تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.
گزارش بانک مرکزی نش��ان می دهد که همه مناطق تهران دس��ت کم ۶۰ درصد 
افت تعداد معامالت را تجربه کرده اند. بیش��ترین رشد معامالت با ۸۴درصد مربوط 
به منطقه ۲۰ بوده است. در همین حال،  سه منطقه ۲۲، ۱۹ و ۲۱ به ترتیب با ۲۶ 

فقره، ۳۶ فقره و ۴۷ فقره معامله کمترین معامالت را به خود اختصاص داده اند.
در مردادماه امس��ال همچنین بیشترین متوس��ط قیمت یک مترمربع زیربنای 
مسکونی معامله شده معادل ۲۸ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان به منطقه ۱ و کمترین 
آن با ۵میلیون و ۹۸۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است که این آمار نسبت 

به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷۹ و ۹۲.۳ افزایش را نشان می دهد.
اما از سوی دیگر تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در پنج ماهه 
نخس��ت س��ال ۱۳۹۸ به حدود ۲۹ هزار و ۶۰۰ واحد رسید که در مقایسه با مدت 
مش��ابه سال گذشته ۵۱.۴درصد کاهش داشته است و در این مدت متوسط قیمت 
یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در 

شهر تهران ۱۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ۹۶.۴درصد افزایش را نشان می دهد.

در مردادماه س��ال جاری واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۹ تا ۱۰.۵ میلیون 
ریال به ازای هر مترمربع با سهم ۱۰.۹درصد بیشترین سهم و تعداد معامالت شهر 
ته��ران را ب��ه خود اختصاص داده اند و پس از آن دامنه قیمتی ش��ش تا ۷.۵ و ۷.۵ 
تا ۹ میلیون تومان به ترتیب با اختصاص س��هم ۱۰.۶ و ۱۰.۵درصدی در رتبه های 

بعدی قرار گرفته اند.
در این ماه توزیع حجم معامالت به گونه ای بوده است که ۵۸.۷درصد واحدهای 
مس��کونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران 
معامله ش��ده اس��ت. از سوی دیگر بیشترین سهم از معامالت انجام شده در این ماه 
به واحدهای مس��کونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ مترمربع با سهم ۱۵.۹درصد اختصاص 
داش��ته و در مجموع در این ماه واحدهای مس��کونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ 

مترمربع، ۵۵.۹درصد از معامالت انجام شده را تشکیل می دهد.
این گزارش نش��ان می دهد که واحدهای مسکونی با ارزش ۳۰۰ تا ۴۵۰ میلیون 
تومان با س��هم ۱۵درصد بیشترین سهم از معامالت انجام شده را به خود اختصاص 
داده اند و حدود ۵۲.۹درصد از معامالت به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۹۰۰ 

میلیون تومان اختصاص داشته است.
از س��وی دیگر بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق 
ش��هری در مردادماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل ۲۸.۱ و ۲۶.۱درصدی 

نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

گزارش بانک مرکزی از تازه ترین تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه امسال

رشد 96درصدی قیمت هر متر خانه در پایتخت
یادداشت

باستی هیلز و زمین خواری

ن��گاه مادی گرایانه به طبیعت، زمینه محرومیت تعداد بی ش��ماری از مردم و 
آیندگان از این موهبت الهی را فراهم کرده اس��ت، چراکه بعضی افراد سودجو 
با شیوه های مختلف به دنبال تصاحب اراضی ملی هستند، اما سوال بزرگ این 
است که زمین خواران چگونه اراضی را تصاحب کرده و کسی هم متوجه ماجرا 
نمی شود؟ پاسخ این سوال، ساده و در عین حال تلخ است. سوءاستفاده از قانون 
یا بهره مندی از خألهای قانونی، اصلی ترین روش زمین خواران در تصاحب اراضی 
ملی اس��ت، اما به واقع، س��ودجویان چطور از قانون برای رسیدن به امیال خود 

استفاده می کنند؟
برای حل مسئله زمین خواری، اولین گام، شناخت روش هاست. زمین خواران 
در استفاده از خألهای قانونی خبره شده اند و به درستی می دانند که چگونه کار 
غیرقانونی خود را قانونی جلوه دهند. آنها به طور معمول زمینی در یک منطقه 
خوش آب و هوا را تصرف کرده و پس از دیوارکش��ی اطراف آن، زمین را ملک 
شخصی خود معرفی می کنند. پس از این ساخت ویال و ساختمان آغاز می شود 
و پس از آن نوبت به فروش س��ازه می رس��د، اما چطور زمینی که تصرف شده 
به فروش می رس��د؟ قانون اعتبار اسناد غیررسمی از دستاویزهای زمین خواران 
در این مرحله اس��ت. آنها برای فروش زمین از قولنامه استفاده می کنند. اسناد 
غیررس��می در هیچ سامانه ای ثبت نمی شود و جز طرفین معامله کس دیگری 
از آن اطالعی ندارد. از س��وی دیگر خریدار می داند که اس��ناد غیررس��می در 
دادگاه دارای اعتبار است بنابراین حاضر است در قبال پرداخت هزینه موردنظر 

فروشنده سند قولنامه ای دریافت کند.
این مس��ئله تاکنون بارها مورد توجه مس��ئوالن قرار گرفته و به آن واکنش 
نش��ان داده اند. برای مثال ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس ش��ورای اسالمی 
معتقد است: »اسناد عادی ای)قولنامه( که به رسمیت شناختیم در کشور خیلی 
بحران ایجاد کرده است. بین ۳۰ تا ۵۰درصد پرونده ها مستقیم و غیرمستقیم در 

محاکم مربوط به همین اسناد عادی است.«
این نماینده به شیوه زمین خواری هم اشاره کرد و گفت: »در سال ۹۷ دو برابر 
وسعت جزیره قشم زمین خواری توسط صدور اسناد عادی برای اراضی طبیعی 
کشف شده است. نحوه صدور سند بدین صورت است که افراد زمین های اطراف 
روستا ها را تصرف کرده و به صورت قطعه قطعه میان یکدیگر چندین بار دادوستد 
می کنند. از س��وی دیگر در فاصله زمانی نسبتاً طوالنی بین مطلع شدن منابع 
طبیعی و تش��کیل پرونده قضایی و اجرایی احکام که معموالً بیش از ۱۰ سال 
زمان می برد، چندین خرید و فروش با سند عادی بر سر همین اراضی که توسط 

افراد از منابع طبیعی تصرف شده به ثبت می رسد.«
قابل توجه است که زمین خواری های اخیر مانند باستی هیلز نیز با استفاده از 
قولنامه صورت گرفته است. به طوری که ذبیح اهلل خداییان، رئیس سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور در رابطه با ویالهای موجود در باستی هیلز گفت: »سازمان 
ثبت، برای ویالهای ساخته شده در باستی هیلز، سندی را صادر نکرده  اما برای 
منابع طبیعی این کار را انجام داده  است.« عالوه بر آن ابوترابی هم معتقد است: 
»باستی هیلز هم یک نمونه ای از زمین خواری با اسناد غیررسمی است که  اگر 

اسناد غیررسمی در کشور بی اعتبار بود اینچنین اتفاقاتی پیش نمی آمد.«
اما راه مقابله با زمین خواری چیس��ت؟ ش��یوه کار زمین خواران با استفاده از 
اس��ناد غیررس��می بوده که به دلیل اعتبار در دادگاه ها در بین مردم رواج پیده 
کرده است، بنابراین به دلیل ریشه  قانونی که این اسناد دارند بهترین راه اصالح 
قانون با محوریت بی اعتباری معامالت غیررس��می اس��ت. از سوی دیگر به این 
نکته باید توجه داش��ت که قانون ثبت کش��ور مصوب ۱۳۱۰ بوده و بسیاری از 
شرایط حال کشور را پوشش نمی دهد، بنابراین اصالح این قانون نیز باید مدنظر 

ارگان های قانونگذار در کشور قرار گیرد.

کشورهایی که یک متر مربع زمین بایر ندارند
ابرقدرت های کشاورزی دنیا

با افزایش جمعیت کره زمین روز به روز اهمیت حوزه کشاورزی بیش 
از پیش حس ش��ود و در آینده ای نه چندان دور این صنعت کشاورزی 

است که سیاست دولتمردان را هدایت می کند.
به گ��زارش خبرآنالی��ن، بعد از آب آش��امیدنی این غذا اس��ت که 
دومین نگرانی بشریت است و همین اتفاق صنایع کشاورزی را به یکی 
از پراهمیت تری��ن صنایع بر روی کره زمی��ن تبدیل می کند، اما کدام 
کش��ورها بیش��ترین تولیدات و صادرات را در حوزه کشاورزی دارند و 
کش��ورهای دیگر برای افزایش تولیدات و تقویت محصوالت کشاورزی 

چه اقدامی انجام می دهند؟
آمریکا، چین، هند و روس��یه بزرگتری��ن تولیدکنندگان محصوالت 
کش��اورزی در دنیا هس��تند و جای تعجب ن��دارد که چین بزرگترین 
تولیدکنن��ده برن��ج در جهان باش��د، اما چین بعد از برن��ج بزرگترین 
تولیدکننده گندم و ذرت و پیاز نیز هست و آمریکا نیز پا به پای چین 
در تولید ذرت و س��ویا در حرکت اس��ت. ارزن ه��م یکی از مهم ترین 
محصوالت کشاورزی است که در کشورهای آفریقایی، آسیایی، هند و 
نیجریه در حجم انبوه تولید می شود. به همین ترتیب جو و لوبیا از دیگر 
محصوالت پراهمیت در صنعت کشاورزی است که بیشترین حجم آن 

در آمریکا تولید می شود.
البت��ه عجیب نیس��ت که چین و هن��د بزرگتری��ن تولیدکنندگان 
محصوالت کشاورزی باشند چراکه با توجه به جمعیت انبوه و همچنین 
موقعیت اقلیمی سرزمین شان، باید تولید بیشتری انجام بگیرد. برترین 
صادرکنندگان شامل آمریکا با ۱۱۸.۳ میلیارد دالر، هلند با ۷۹ میلیارد 
دالر، آلمان با ۷۰.۸ میلیارد دالر، فرانسه با ۶۸ میلیارد دالر و برزیل با 

۵۴میلیارد دالر هستند.
در کش��ورهایی مثل آمریکا، کانادا و اروپای غربی بخش های بسیار 
کمی از زمین ها بالاستفاده مانده و از آنها در صنعت کشاورزی استفاده 
نشده است. این قسمت ها ش��امل جاده ها و بزرگراه ها و... هستند و به 
همین ترتیب آبیاری در حجم وس��یع و اس��تفاده از کودها برای تولید 

محصوالت کشاورزی از اهمیت باالیی برخوردار است.
خیلی از کش��اورزان به طور خودکار از بذرهای اصالح شده استفاده 
می کنند تا منابع آبی و خاکی آنها هدر نرود و مجبور به پرداخت هزینه 
بیشتر نشوند. شرایط کشاورزی در آسیا و آفریقا کامال متفاوت است و 
کشورها در این نقاط از آب کافی برای مزارع خود برخوردار نیستند و 
تجهیزات کشاورزی آنها نیز بس��یار پیش پا افتاده است. توجه بیشتر 
دولتمردان در این کش��ورها بر روی ساخت جاده  ها است در حالی که 
باید به حوزه کشاورزی به عنوان یکی از فاکتورهای مهم توسعه توجه 

فراوان شود.
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وزیر نفت با بیان اینکه کارت س��وخت زمانی الزم اس��ت که سهمیه بندی وجود 
داش��ته باشد، گفت درخصوص سهمیه بندی ایده ای وجود دارد، اما هنوز تصمیمی 

در مورد آن گرفته نشده است. 
به گزارش خبرآنالین، بیژن نامدار زنگنه در برنامه »تیتر امشب« به دغدغه های 
مردم در خصوص بنزین پرداخت و گفت: در صورت سهمیه بندی، بنزین دو نرخی 

خواهد شد.
مهمترین بخش از سخنان زنگنه را در ادامه می خوانید:

* تصمیم برای اس��تفاده از کارت سوخت حدود ۲۰ سال پیش با تکنولوژی آن 
موقع گرفته ش��د و به اجرا هم رسید. تاکنون ۴۴ میلیون کارت سوخت برای انواع 
وسائل نقلیه داده شده است. برای تمام خودروهایی که شماره شده اند کارت سوخت 

داده شده، اما تعدادی گم کرده اند.
* مقرر ش��ده در کالنش��هرها از کارت سوخت شخصی استفاده شود. 
به اعتقاد بنده، کارت س��وخت زمانی الزم است که سهمیه بندی وجود 

داشته باشد. درخصوص سهمیه بندی ایده ای وجود دارد، اما هنوز به ما 
ابالغ نش��ده و درواقع هنوز تصمیمی در مورد آن  اتخاذ نشده است. در 

صورت سهمیه بندی، بنزین دو نرخی خواهد شد.
* سیستم کارت سوخت را  برنداشته ایم، فقط در این مدت با کارت جایگاه داران 
ارائه می ش��ده است. االن هم اس��تقبال از کارت سوخت شخصی کم بود و تا وقتی 

سهمیه بندی نباشد مردم آن را جدی نمی گیرند.
* در حال حاضر س��همیه بندی و محدودی��ت در عرضه وجود ندارد، اما با کارت 

جایگاه دار فقط ۳۰ لیتر بنزین عرضه می شود.
* قیمت روغن موتور آزاد اس��ت و فق��ط فرآورده های نفتی اصلی همچون نفت 

کوره، بنزین، گازوئیل یارانه ای هستند.
* بزرگترین ذخایر مشترک ما در پارس جنوبی و  غرب کارون است تا چند سال 
پی��ش در میزان برداش��ت از طرف عراقی و قطری عق��ب بودیم. در حال حاضر در 

برداشت روزانه جلو افتاده ایم.

* برای میدان هایی که با عربستان داریم با عنوان فروزان برنامه توسعه برداشت 
داریم. در میدان فرزاد ای و فرزاد بی، معطل هندی ها بودیم و هنوز هم هس��تیم و 
از این دو میدان، برداشتی نکرده ایم. از ۲۷ فاز پارس جنوبی، پاالیشگاه های ۲۵ فاز 
کامل شده است و تا اواخر امسال یا اوایل سال بعد، بخش دریایی تمامی ۲۷ فاز به 
بهره برداری خواهد رسید.  ما برنامه ای داریم تا همه میادین مشترک کشور تا پایان 

کار این دولت به سامان برسد.
* پاالیش��گاه خ��وب بنزین خوب می دهد. ما ه��م در مورد کمیت و هم کیفیت 
بنزین تالش کرده ایم. در سال گذشته میزان تولید بنزین یورو۴ به ۷۶ میلیون لیتر 
رس��ید. در حال حاضر کل تولید بنزین به ۱۱۵ میلیون لیتر رسیده و  ۱۱ میلیون 

لیتر اضافه تولید داریم که برنامه ریزی برای صادرات آن می شود.
* در تولید بنزین در اوپک اول هستیم. برای بهبود کیفیت در پاالیشگاه تهران، 
اصفهان و آبادان اقداماتی ش��ده اس��ت و اکنون در کالنشهرها بنزین یورو۴ عرضه 

می شود. بهبود وضعیت هوا به کیفیت بنزین و گازرسانی مرتبط است.

ای��ن روزها باز هم »کاهش قیم��ت دالر« و »ورود دالر به کانال ۱۰ هزار تومان« 
جزو پربازدیدترین اخبار رس��انه ها قرار گرفته و همین نشان دهنده حساسیت افکار 
عمومی نس��بت به تغییر و تحوالت ارزی در کش��ور است در واقع با کاهش نرخ ارز 
همیش��ه اولین س��والی که برای مردم به وجود می آید این است که آیا باید منتظر 
ارزان شدن اجناس باشیم؟ دو رئیس کمیسیون های اتاق بازرگانی تهران پاسخ شان 

به این سوال مثبت است، اما شروطی را برای ارزان شدن مدنظر دارند.
به گزارش ایرنا، پرس��ش مهم آن اس��ت که انتظار کاهش قیمت اجناس در پی 
کاهش قیمت دالر چقدر منطقی اس��ت؟ رئیس کمیس��یون صنعت و معدن اتاق 
تهران در پاس��خ به این سوال، گفت: با مکانیزم افرایش قیمت همه آشنا هستند و 
بالفاصله با افزایش قیمت ارز، قیمت اکثر اجناس را فارغ از اینکه ارتباطی به قیمت 

ارز دارد یا نه، باال می برند.
محمدرض��ا زهره ون��دی با بیان اینکه م��ردم به مکانیزم ه��ای کاهش قیمت ارز 
اطمینان ندارند، افزود: ممکن اس��ت در یک بازه زمان��ی قیمت ارز کاهش یابد اما 
دوب��اره رویه متفاوتی در پیش گیرد، به همی��ن دلیل معموال برای کاهش قیمت، 

مقاومت وجود دارد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران خاطرنشان کرد: طی یک سال گذشته سیر 
صع��ودی نرخ ارز آنچنان بی ضابطه ب��ود که همه با ترس و گمان معامالت را انجام 
می دادند و یا برای فروش دست نگه می داشتند، اما پس از آن روند ارز، کاهشی شد 

و قیمت بسیاری از اجناس نیز به تبع آن پایین آمد.
وی با مثالی توضیح داد: مثال قیمت موتور آسانسور، ریل آسانسور، در آسانسور و 
خود آسانسور نسبت به یک سال گذشته کاهش یافته، اما هنوز قیمت برخی اجناس 
نسبت به نرخ ارز حباب ۱۵ تا ۲۰درصدی دارد. در حالی که این حباب حدود یک 

سال پیش شاید به ۳۰۰درصد هم رسیده بود.
زهره وند با بیان اینکه اقتصاد هر کشور تابع سیاست  آن کشور است، به سفرهای  
اخیر وزیر امور خارجه اشاره کرد و گفت: این سفر بین مردم بازخورد خوبی داشته 
و آنها را به تغییرات اقتصادی امیدوار کرده است، به همین دلیل مردم برای خرید 

دست نگه داشته اند و منتظر کاهش قیمت ها هستند.
وی معتقد است اگر قیمت ارز برای مدت زمان طوالنی ثابت بماند، قطعا قیمت 

اجناس نیز کاهش یافته و به نرخ واقعی خود می رسد.
همچنین رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز به این سوال چنین 

توضیح می دهد: این قبیل انتظارات درس��ت نیست، چراکه اجناس موجود در بازار 
با قیمت ارز قبلی تولید ش��ده و نمی توان انتظار داش��ت تولیدکننده آن را ارزان تر 
بفروش��د. فریال مس��توفی ادامه داد: کاهش یا افزایش قیمت ارز برای تاثیرگذاری 
روی قیمت نهایی محصوالت به زمان حداقل سه ماهه نیاز دارد. مثال اگر در همین 
بازه زمانی که قیمت ارز پایین است ثبت سفارش انجام دهیم، حداقل سه ماه بعد 

آن سفارش را تحویل می گیریم.
مستوفی با انتقاد از سودجویی برخی افراد از نوسانات قیمت ارز خاطرنشان کرد: 
در کش��ور ما متاس��فانه برخی افراد مواد اولیه خود را با ارز ارزان تهیه کردند اما به 
مح��ض افزایش قیم��ت ارز، قیمت اجناس را باال بردند که ای��ن موضوع به اعتماد 

مصرف کنندگان لطمه وارد کرد.
این عضو هیات نمایندگان همچنین از قیمت گذاری دستوری اجناس انتقاد کرد 
و گفت: اگر قیمت ها مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته براساس عرضه و تقاضا 

تعیین شود، برخی از مشکالت حل خواهد شد.
وی خاطرنش��ان کرد: مردم برای دیدن نتایج ملم��وس تغییرات قیمت به بازار، 

زمان دهند.

توضیح وزیر نفت درباره سهمیه بندی بنزین

بنزین دو نرخی باز می گردد؟

کاهش نرخ ارز، ارزانی اجناس را به دنبال خواهد داشت؟

نیاز 3 ماهه بازار و نوید ارزانی کاالها

شنبه
9 شهریور 1398

شماره 1382



بازار ارز ایران در چند س��ال گذش��ته ش��رایط خاصی را س��پری کرده اس��ت؛ 
ش��رایطی که با برخی تصمیمات غیرکارشناس��ی، روزهای تلخ��ی را برای مردم و 
فعاالن اقتصادی رقم زد. تصمیم دولت و اصرار به سرکوب قیمت، گرچه با تعیین 
نرخ دس��توری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز به اوج خود رس��ید، ام��ا برخی رخدادهای 
پیش بینی  نش��ده پس از تعیین این نرخ، به تنش قیمتی دامن زد و موجب جهش 

قیمت دالر تا مرز ۱۹ هزار تومان شد.
به گزارش مهر، اگرچه بس��یاری جهش قیمت دالر تا مرز ۱۹ هزار تومان را در 
ادامه س��یر صعودی بازار تصور می کردند، اما بررس��ی ها نشان می دهد این جهش 
قیمت پس از آن اتفاق افتاد که مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بسیار کمرنگ شد.

کیفرخواستی با اما و اگرها و ابهامات متعدد
یکی از پرونده های دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی که یک سالی است سر و صدا 
زیادی در فضای رسانه ای به راه انداخته، مربوط به پرونده ۹ اخاللگر ارزی مرتبط با 
بانک مرکزی است. فارغ از حواشی که طی این مدت در پرونده مدیران سابق بانک 
مرکزی رخ داده است، تنها نام بردن از اسامی متهمان این پرونده نشان می دهد چرا 
این پرونده به این اندازه خبرساز شده است. افرادی همچون »ولی اهلل سیف، رئیس 
کل قبلی بانک مرکزی« که بنا به دالیل نامعلومی نام وی از میانه های رس��یدگی  
قضایی پرونده از کیفرخواست حذف شد، »سید احمد عراقچی، معاون اسبق ارزی 
بان��ک مرکزی«، متهم ردیف دوم پرونده و برادرزاده س��ید عباس عراقچی، معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای در دولت حسن 
روحانی، »فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی« متهم به ارائه گزارش خالف 
واقع به مراجع قضایی، »احس��ان معافی، مدیرکل حراست وقت بانک مرکزی« که 
به عنوان نماینده وزارت اطالعات، سازوکار مداخله ارزی بانک مرکزی در نیمه دوم 
س��ال ۹۶ را مورد تایید قرار داده اس��ت و در آخر هم »س��االر آقاخانی« جوان ۲۸ 
ساله ای  که به عنوان کارگزار غیررسمی بانک مرکزی نامش به عنوان متهم ردیف 
اول در کیفرخواست درج شده که البته در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور پیدا 

نکرده است؛ این افراد برخی از متهمان این پرونده به شمار می آیند.
هرچند ابهامات و سواالت بسیاری حول و حوش این پرونده مطرح بوده و هست، 
اما یکی از این موارد، اتهامی اس��ت که طبق کیفرخواس��ت پرونده متوجه مدیران 
سابق بانک مرکزی بوده و آن هم این گزاره است که »اقدامات بانک مرکزی موجب 
افزایش قیمت ارز در بازار آزاد ش��ده است.« نماینده دادستانی تهران معتقد است 
که مداخله ارزی بانک مرکزی طی بازه زمانی ۱۴ آذرماه ۹۶ تا ۲۰ اسفندماه همان 
سال در بازار معامالت فردایی ارز که در کیفرخواست از آن به عنوان بازار قاچاق یاد 

شده، سبب چندین برابر شدن قیمت دالر و یورو در کشور شد.
مداخله ارزی توسط بانک مرکزی، سیاستی مسبوق به سابقه

قبل از آنکه صحت و س��قم اتهام وارده بر عملکرد مدیران س��ابق بانک مرکزی 
در نیمه دوم س��ال ۹۶ مورد بررس��ی قرار گیرد ابتدا الزم اس��ت با سابقه سیاست 
مداخله ای بانک مرکزی در بازار ارز بیش��تر آش��نا ش��ویم چراکه این موضوع، ابزار 
سیاس��تی جدیدی برای بانک مرکزی جهت دسترس��ی به اهداف سیاست پولی و 
ارزی به حساب نمی آید و در عمل، سیاست گذار ارزی کشور در سال های مختلف و 

در دوره های متعددی استفاده از آن را در کارنامه خود ثبت کرده است.
بررسی ها نشان می دهد به طور سنتی در بانک مرکزی، هم قبل از انقالب و هم 
بعد از انقالب، سیاس��ت مداخله در بازار ارز چه به صورت متعارف یعنی از طریق 
بانک ه��ا و صرافی های مجاز و چه از طریق غیرمتع��ارف یعنی از طریق کارگزاران 
غیررس��می معتمد بانک مرکزی و دس��تگاه های امنیتی مورد استفاده قرار گرفته 
اس��ت. اخیرا نیز اظهارات »علی ربیعی، سخنگوی دولت« درباره این پرونده موید 
همین مطلب است. وی با اشاره به اینکه بحث این پرونده بر سر سیاست های تزریق 
ارز به بازار است که نهایتا خالصه می شود به تزریق ارز از طریق غیرصرافی ها، گفته 
اس��ت: »مطالعات ما نشان می دهد که این روش ۶۰ سال در کشور وجود داشته و 
این سیاست را کشورهای همسایه هم انجام می دهند. همچنین آمار و ارقامی درباره 

مداخالت ارزی در بازار در کشورهای همسایه خودمان نیز وجود دارد.«
او با بیان اینکه »از س��ال ۷۸ تا ۸۴ دبیر مبارزه با مفاس��د دولت بودم و سر این 
موضوع با مرحوم نوربخش نیز جلس��ه گذاشتم«، گفت: »این یک مداخله طبیعی 
است و مسئولیتش برعهده دولت است و کسی در آن تردیدی ندارد، ضمن اینکه 

بانک مرکزی هم به صرافی ها مجوز می دهد.«
چگونه برای مداخله بانک مرکزی، کیفرخواست صادر شد؟

همچنین آمار و ارقام موجود از میزان مداخالت ارزی از سوی بانک مرکزی طی 
سال های اخیر هم نشان می دهد که برای کنترل بازار ارز این روش تا چه اندازه ای 
مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. به عنوان مثال، تزریق حدود ۳۶.۵ میلیارد دالر 
ارز مداخل��ه ای به بازار ارز طی س��ال های ۹۳ تا ۹۶ از طریق کانال های رس��می و 
غیررسمی توسط بانک مرکزی گواه همین مطلب است. در ادامه به تفکیک میزان 

ارز مداخله ای تزریق شده در هر یک سال های اخیر آمده است.
میزان ارز مداخله ای توس��ط بانک مرکزی در سال های اخیر به این صورت بوده 
اس��ت: ۱.۷میلیارد دالر در سال ۹۳؛ ۴.۷ میلیارد دالر در سال ۹۴؛ ۱۱.۷ میلیارد 
دالر در سال ۹۵ و ۱۸.۵ میلیارد دالر در سال ۹۶. بر این اساس، مقایسه »مجموع 
میزان ارز مداخله ای در سال ۹۶ که حدود ۱۸.۵ میلیارد دالر تخمین زده می شود« 
با »مجموع میزان ارز مداخله ای در نیمه دوم همان سال )۱۵۹میلیون دالر( که در 
کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی« آمده است، نشان می دهد که اتهام وارده 
بر متهمان این پرونده از س��وی دس��تگاه قضایی تنها برای کمتر از یک درصد کل 

مداخله بانک مرکزی در این سال است.
کیفرخواستی که همه روسای سابق بانک مرکزی را متهم می کند

 این در حالی است که با بررسی محتوای کیفرخواست مشخص می شود، عنوان 
اتهامی مطرح ش��ده از سوی دادس��تانی یعنی»اخالل در نظام اقتصادی از طریق 
قاچ��اق عم��ده ارز« را می توان روبه روی نام تمامی روس��ای کل بانک مرکزی بعد 
از انقالب همچون »علیرضا نوبری«، »سیدمحس��ن نوربخش«، »مجید قاسمی«، 
»سیدمحمدحسین عادلی«، »ابراهیم شیبانی«، »طهماسب مظاهری« و »محمود 
بهمنی« قرار داد چراکه با توجه به توضیحات قبلی، ابزار سیاستی مداخله در بازار 
ارز توس��ط بانک مرکزی یک اصل پذیرفته ش��ده است به طوری که نحوه و زمان 

مداخله هم با شرایط بازار انجام می گیرد.
همچنین در بخش��ی از کیفرخواس��ت با اش��اره به اینکه ارز باید صرف مصارف 
ضروری و هدفمند کش��ور شود، آمده اس��ت: »مدیران بانک مرکزی باید از توزیع 
بی رویه ارز مداخله ای با قیمت ش��ناور جلوگیری کنند و با تصویب س��ازوکارهایی 
جلوی فعالیت این بازارهای قاچاق ارز واقع در س��بزه میدان و بازار افش��ار میدان 

فردوسی تهران را بگیرند.«
 چرا کسی برای »20میلیارد دالر« کیفرخواست صادر نکرد؟

در اینجا س��واالتی مطرح اس��ت که چرا فقط دس��تگاه قضایی برای اجرای این 
سیاس��ت در چهار ماه پایانی سال ۹۶ کیفرخواست صادر کرده است؟ در حالی که 
سیاس��ت مداخله بانک مرکزی به عنوان یک ابزار سیاس��تی برای کنترل بازار ارز 
طی چند دهه از سوی این بانک اجرا شده اما مشخص نیست چرا تاکنون دستگاه 

قضایی هیچ واکنشی به نتایج این سیاست نداشته است.
ش��اهد این مدعا میزان مداخله این بانک در س��ال ۹۶ )س��ال انتخابات ریاست 
جمهوری( است که براساس اظهارات عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور بالغ 
بر ۲۲میلیارد دالر بوده اس��ت. تزریق این مقدار از منابع ارزی کشور به بازار نقدی 
در سال ۹۶ به چه دلیل اقتصادی بوده، در حالی که در سال ۹۳ بازار نقدی کشور 

با ۱.۷ میلیارد دالر اداره شده است.
البته براساس داده های غیررسمی بانک مرکزی، میزان مداخله در بازار ارز توسط 
بانک مرکزی در س��ال ۹۶ حدود ۱۸.۵ میلیارد دالر برآورد ش��ده که اتفاقا بخش 
قابل توجهی از آن نیز در همان فصل بهار یعنی زمان برگزاری انتخابات ریاس��ت 
جمهوری برای سرکوب قیمت ها عرضه شده است. به هر حال اینها موضوعاتی است 
که ذهن هر مخاطب بی طرفی را مش��غول می   کند که چرا برای نماینده دادستانی 

این موارد، مصادیق هدررفت منابع ارزی تلقی نمی شود؟
آسیب شناسی سیاست های اقتصادی در قوه  مقننه یا قضائیه؟

در بخش دیگری از کیفرخواس��ت نیز به این موضوع اش��اره شده که »چندین 
برابر ش��دن قیمت دالر و یورو در کشور نش��ان داد که این تصمیم صحیح نبود و 
منجر به آن ش��د که این سرمایه ملی در جای خود هزینه نشود.« با فرض صحت 
ادعای مطرح شده در کیفرخواست که در ادامه گزارش این موضوع نیز مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت، به نظر می رس��د با منطق حاکم بر کیفرخواس��ت صادره برای 
مدیران س��ابق بانک مرکزی، این نتیجه حاصل می ش��ود که از این پس، به جای 
آنکه نمایندگان مردم سیاس��ت های اقتصادی در دوره های مختلف را با ابزار سوال 
یا استیضاح در مجلس شورای اسالمی مورد آسیب شناسی قرار دهند، مجریان آن 
سیاست ها باید در دادگاه حاضر شده و محاکمه شوند. بر همین مبنا نمونه دست به 
نقد دیگری که با منطق ارائه شده در کیفرخواست، باید انتظار داشت دستگاه قضایی 
ب��ه آن ورود کند، موضوع »بازار نیمایی و نقش بانک مرکزی تحت مدیریت آقای 
همتی« اس��ت زیرا بانک مرکزی در بازار نیمایی به عنوان بزرگترین عرضه کننده 
محسوب می ش��ود و نتیجه سیاست مداخله ای در این بازار از ابتدای سال تاکنون 
موجب ش��ده نرخ نیمایی، از ۸هزار تومان به حدود ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان برس��د. 
یعنی اینکه علی رغم مداخله  بانک مرکزی در بازار نیما، به جای کاهش قیمت ها، 

شاهد رشد نزدیک به ۵۰درصدی قیمت ارز کنترلی نیمایی هستیم.
ذکر این نکته هم ضروری اس��ت که با وجود آنکه انتقادات بس��یاری از س��وی 
کارشناسان اقتصادی در رابطه با اصل سیاست مداخله ای بانک مرکزی در بازار ارز 
مطرح است اما در این گزارش از ارزیابی این سیاست در چند دهه اخیر صرفه نظر 
شده چراکه بحث درباره درست یا غلط بودن سیاست مداخله نیست و چنین بحثی 
در جای خود به عنوان یک موضوع مهم باید مورد توجه قرار گیرد. همانطوری که 
عالوه بر سیاس��ت مداخله ارزی بانک مرکزی، بحث بس��یار مهم دیگری در حوزه 
ارز ک��ه اکنون اقتصاد ما با آن درگیر اس��ت و پیامدهای زیادی به همراه داش��ته، 
سیاس��ت دالر ۴۲۰۰ تومانی است که متاسفانه هنوز ادامه دارد و حتما باید به آن 

پرداخته شود.
آیا اقدامات بانک مرکزی موجب افزایش قیمت ارز شد؟

در ادامه گزارش به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که آیا سیاست مداخله بانک 
مرکزی در نیمه دوم س��ال ۹۶ در بازار فردایی به میزان ۱۵۹میلیون دالر به عالوه 
۲۰میلیون یورو، س��بب افزایش قیمت ها در بازار ارز شد یا خیر؟ به همین منظور 
روند قیمت دالر در بازار آزاد در مدت زمان ذکرشده، مورد بررسی قرار گرفته است.
تداخ��ل زمان��ی چندین رویداد سیاس��ی و اقتص��ادی در نیمه دوم س��ال ۹۶ 
، سیاس��ت گذاری برای مدیریت بازار ارز را با ش��رایط س��ختی روبه رو کرد چراکه 
همزمانی رویدادها س��بب ش��د تا بازار ارز از حالت تعادلی خود خارج شود و عماًل 
بسیاری از ابزارها و سیاست ها برای بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز ناکارآمد 
ش��د. از جمله اتفاقات مهم سیاس��ی و اقتصادی عبارتند از: »کاهش دستوری نرخ 

سود بانکی«، »اصرار دولت بر سیاست تثبیت نرخ ارز به صورت مصنوعی«، »اخالل 
در رابطه بانکی با ترکیه«، »مصوبه ش��ورای امنیت ملی مبنی بر خروج همه منابع 
بانک مرکزی از امارات«، »تنش سیاسی ناشی از اعالم استقالل کردستان عراق«، 
»تغییر سیاست خارجی آمریکا پس از روی کار آمدن ترامپ و تهدیدات مکرر مبنی 
بر خروج از برجام«، »اقدامات مخرب عربس��تان و کشورهای حاشیه خلیج فارس 
در بازار ارز کش��ور«، »اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صرافی های ایرانی 

مستقر در امارات« و »ناآرامی های زمستان در شهرهای مختلف کشور.«
 توصیه دبیر شورای عالی امنیت ملی به حضور بانک مرکزی در 

بازار فردایی
در هم��ان ایام بود که دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی ب��ه رئیس جمهور نامه ای 
نوش��ت و برای کنترل بازار ارز توصیه به حضور بانک مرکزی در بازار فردایی کرد. 
رئیس جمه��ور نیز روی آن نامه به بانک مرکزی دس��تور داد و ولی اهلل س��یف هم 
موضوع را برای اجرای این اقدام، به معاونت ارزی وقت ارجاع داد. نهاد امنیتی ناظر 
هم این سیاست را پذیرفت و روی آن نظارت داشت به طوری که از سوی این نهاد 
امنیتی، عامل غیررسمی بانک مرکزی و فرآیند مداخله نیز مورد تأیید قرار گرفت 
و در نهای��ت تصمیم گرفته ش��د مجموعا  ۱۵۹میلیون و ۳۸۰ه��زار دالر به عالوه 
۲۰میلی��ون و ۵۰۰هزار یورو در ۱۶روز در بازه زمانی نیمه آذرماه تا ۲۰اس��فندماه 

در بازار فردایی آنهم به صورت پوششی و توسط ساالر آقاخانی به فروش برسد.
 رئیس کل فعلی بانک مرکزی هم سیاست مداخله ارزی را تایید کرد

برخ��الف اتهام وارده بر عملکرد مدیران س��ابق بانک مرکزی، اجرای سیاس��ت 
مداخل��ه ارزی توس��ط بانک مرکزی در بازار فردایی ع��الوه بر آنکه موجب تثبیت 
قیمت ها شد، در بسیاری از روزها نیز روند کاهشی نرخ ارز را به دنبال داشت. عالوه 
بر این، آثار مثبت اجرای این سیاست از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل فعلی 
بانک مرکزی در دو نامه  جداگانه و در پاسخ به سواالت معاون اول قوه قضائیه مورد 

تاکید قرار گرفت.
همچنین تقریبا پس از دستگیری ساالر آقاخانی در تاریخ ۲۰اسفند ۹۶ توسط 
نیروی انتظامی بود که حضور بانک مرکزی به عنوان بازارساز در بازار آزاد کمرنگ 
ش��د و همین امر روند صعودی قیمت  ارز را به دنبال داش��ت تا جایی که حتی با 
مدیریت جدید بانک مرکزی، جلوی رش��د قیمت ها گرفته نش��د و قیمت دالر در 

همان زمان وارد کانال ۱۹ هزار تومان هم شد.
سرانجام پس از شکل گیری این پرونده و با توجه به ابهامات به وجود آمده درباره 
ح��وزه اختیارات بانک مرکزی و همچنین اهمیت حضور فعاالنه بازارس��از در بازار 
ارز، موضوع اختیارات سیاستگذار ارزی کشور در چهاردهمین جلسه شورای عالی 
هماهنگی سران سه قوه مطرح شد و در نهایت از سوی این شورای عالی به بانک 
مرک��زی ب��رای مدیریت بازار ارز اجازه داد تا با »اختی��ارات کامل« و »به هر روش 
مناسبی« در بازار مداخله کند. نمودار قیمت دالر در بازار آزاد گواه بر این است که 
پس از مصوبه ۱۰مهرماه ۱۳۹۷ بود که سیاست گذار ارزی توانست با حضور فعاالنه 

خود در بازار، روند صعودی قیمت ها را متوقف کند.
به نظر می رس��د سیاست مداخله ارزی توس��ط بانک مرکزی، نه تنها اخالل در 
نظام ارزی و پولی کش��ور نبوده بلکه فعالیتی موثر به منظور حفظ ثبات بازار ارز و 
مقابله با اخاللگران به حساب می آید که متاسفانه به دلیل عدم اطالع از مقتضیات 
عملیاتی و ابهام در اختیارات قانونی بانک مرکزی،  موجب س��وء برداشت از سوی 
دس��تگاه قضایی ش��د. همچنین در پایان انتظار از دس��تگاه های نظارتی از جمله 
دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و قوه قضائیه این است که به سرنوشت »بالغ بر 
۲۰میلیارد دالر ارز تزریق شده به بازار« و »زدن چوب حراج به ذخایر طال به میزان 
بیش از ۷ میلیون س��که معادل ۶۰تن طال« ، بیش��تر از ۱۵۹میلیون دالر مداخله 
بانک مرکزی توس��ط ساالر آقاخانی در بازار غیررسمی توجه کرده و افکار عمومی 

را در این زمینه اقناع کنند.

آیا عملکرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال 96 موجب افزایش قیمت ارز شد؟

سایه روشن بازار ارز در سال 96

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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مدیرعامل فرابورس ایران خبر داد
کاهش کارمزد معامالت بازار پایه در دستور 

کار فرابورس
مدیرعام��ل فراب��ورس ای��ران یک��ی از انتقاداتی که ب��ه اصالحات جدید 
بازار پایه واردش��ده را کمتر بودن دامنه نوس��ان نسبت به مالیات و کارمزد 
عنوان کرد و گفت در نظر داریم که برای افزایش قدرت نقدش��وندگی بازار 
درخص��وص کاهش کارمزد بازار پایه تجدیدنظر کنیم اما تعیین رقم مالیات 
در حیطه اختیارات ارکان بازار سرمایه قرار ندارد.  امیر هامونی در گفت وگو 
با سنا، اعالم کرد: از ظرفیت های خوبی که در دستورالعمل جدید بازار پایه 
گنجانده ش��ده امکان فعالیت بازارگردان در بازار پایه است و می توانیم برای 

سهام موجود در بازار پایه فعالیت بازارگردان را عملیاتی کنیم.
وی با بیان اینکه برای نخس��تین بار ظرفیتی متناس��ب با استانداردهای 
جهانی درخصوص فعالیت بازارگردانی ایجاد شده است، افزود: به این صورت 
ک��ه قیمت ابتدایی صبح هر روز معامله را بازارگردان تعیین می کند و دامنه 

نوسان براساس قیمت تعیین شده توسط بازارگردان مشخص خواهد شد.
به گفته هامونی نمادهایی که در بازار پایه جدید از امکان بازارگردانی 
به��ره ببرند، مش��مول محدودیت ه��ای دامنه نوس��ان ۱، ۲ و ۳ درصد 
نبوده و تا ۵درصد امکان نوس��ان خواهند داش��ت و این نمادها در طول 
آکش��ن نی��ز امکان نوس��ان تا ۱۰درص��د را خواهد داش��ت. مدیرعامل 
فرابورس ایران به انتقادات مطرح ش��ده مبنی بر ناگهانی بودن تغییرات 
و پیشنهاد متوقف کردن نماد شرکت ها بالفاصله پس از ابالغ اصالحات 
دس��تورالعمل بازار پایه اش��اره کرد و افزود: پیش از این نیز قوانین بازار 
پایه در راس��تای بهب��ود، تغییراتی کرده و در آن هن��گام نیز به منظور 
تصمیم گیری و اس��تراتژی معامله گران برای حضور در این بازار با توجه 
به تغییرات صورت گرفته، مدت زمانی تا توقف نمادهای بازار پایه به آنان 

فرصت داده شد.
امکان افزایش تعداد حراج در هفته وجود دارد

هامونی با اش��اره به اینکه طبق اصالحات جدید بازار پایه یک بار در هفته 
در روز دوش��نبه در تابلوه��ای بازار پایه حراج پایانی وجود خواهد داش��ت، 
گف��ت: امکان افزای��ش این حراج ها برای روان ش��دن معامالت بازار پایه در 
صورت تش��کیل صف های خرید یا فروش ب��ه چندین حراج در هفته وجود 

دارد.
او همچنی��ن درخصوص نگرانی س��هامداران ش��رکت های ب��ازار پایه ای 
ب��ا بنیان قوی، تاکید کرد که س��رمایه گذاران این ش��رکت ها در این زمینه 
نگران نباشند زیرا اصالح اخیر در مقررات بازار پایه بر معامالت شرکت های 

سودآور تاثیری ندارد و سهامداران آنان سود خود را دریافت خواهند کرد.
هامونی افزود: به رغم اینکه معامالت چهارش��نبه ب��ازار پایه بدون دامنه 
نوس��ان بود، با اعالم اصالحات جدید این بازار نوس��انات میانگین بازار تنها 
به منفی ۴ تا ۵ درصد رس��ید. از سوی دیگر در معامالت دو روز پایانی این 

هفته نیز بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان مبادله در بازار پایه به ثبت رسید.
وی با اش��اره به اینکه در معامالت چهارش��نبه گذش��ته ع��ده زیادی از 
سهامداران با توجه به چش��م انداز بلندمدتی که به بازار پایه داشته اند اقدام 
به خرید کرده اند، گفت: تعداد و ارزش معامالت به ترتیب بیش از ۱۵۰ هزار 
معامله به ارزش ۴۲۲ میلیارد تومان بوده اس��ت و این نشانگر خوش بینی به 

آینده این بازار است.
مدیرعامل فرابورس ایران تاکید کرد که دامنه نوس��ان در بازار پایه طبق 
دس��تورالعمل جدید داینامیک و پویاس��ت ضمن آنکه براساس ظرفیت های 
دس��تورالعمل جدی��د این امکان فراهم ش��ده که در صورت ب��روز گره های 
معامالتی در س��هام بازار پایه بتوان دامنه نوس��ان را در س��هامی که با این 
چالش روبه رو هستند و در صنایع و نمادهای معامالتی مختلف بازار پایه از 

دامنه ۱، ۲ و۳ درصد تا حداکثر ۵درصد افزایش داد.
ارتقای شفافیت در بازار پایه

هامونی با اش��اره به اینکه ناش��ران بازار پایه با رعایت شفافیت توانسته اند 
ارتقا یابند و در دو ماه اخیر ۱۵ ش��رکت موجود در تابلوهای زرد و نارنجی 
درخواس��ت پذیرش در بازارهای اول و دوم فرابورس را  ارائه  کرده اند، اظهار 
داش��ت: این ش��رکت ها در اولویت بررس��ی های هیات پذیرش قرار خواهند 
داشت. همچنین ۱۵ شرکت توانسته اند به کمک رعایت استانداردهای افشا 

از تابلوهای نارنجی و قرمز به تابلو زرد ارتقا یابند.

فرابورس

فرصت امروز: این روزها ش��ایعات زیادی درخصوص برنامه جدید فرابورس برای 
س��اماندهی حراج ها در بازار پایه و مدیریت این بازار مطرح می ش��ود. این در حالی 
است که پیش از اجرایی شدن دستورالعمل جدید، فراخوانی به منظور ارائه نظرات 
کارشناس��ی و بررسی دس��تورالعمل جدید ارائه ش��ده بود. پس از تجمیع نظرات 
کارشناس��ان و فعاالن بازار س��رمایه و تایید کلیات موضوع در شورای عالی بورس، 

دستورالعمل مربوطه نهایی و الزم االجرا شده است.
بنابراین در راس��تای س��اماندهی به بازار پایه و حفظ حقوق س��هامداران، کلیه 
نمادهای مندرج در بازار پایه در پایان جلسه معامالتی روز چهارشنبه ۱۳ شهریور 
۱۳۹۸ متوقف و نمادهای معامالتی پس از انجام عملیات فنی و انتقال به تابلوهای 
مربوطه، در روز دوش��نبه ۲۵شهریور ۱۳۹۸ مجدداً قابل معامله خواهند بود. یادآور 
می شود هر هفته برای هر کدام از این تابلوها نیز  یک حراج معامالتی در روز دوشنبه 
از س��اعت ۱۲ تا ۱۲:۳۰ انجام می ش��ود که روزهای حراج، بنابر پیشنهاد فرابورس 

قابل افزایش است.
تصویب کمیته فقهی برای افزایش التزام بخشی به بازار سرمایه

ش��اهین چراغی، یکی از کارشناس��انی اس��ت ک��ه معتقد بر اجرایی ش��دن این 
دستورالعمل اس��ت. او معتقد است: عملیاتی ش��دن این دستورالعمل سبب حفظ 
سرمایه سهامدارانی اس��ت که در بازار پایه سرمایه گذاری کرده اند. پیش از این نیز 
اطالع رس��انی الزم برای خروج سهامدارانی که تمایل به فروش سهام بازارپایه خود 
داشتند، داده شده بود تا این گروه از سهامداران فرصت کافی برای این کار را داشته 

باشند که برای اجرایی شدن دستورالعمل جدید با مشکلی مواجه نشوند.
این عضو ش��ورای عالی ب��ورس در گفت وگو با پایگاه خبری بازار س��رمایه ایران 
درخصوص تایید کمیته  فقهی در این زمینه گفت: بازنگری قوانین بازارپایه فرابورس 
با تایید کمیته فقهی انجام شده و اجرایی می شود تا التزام بخشی برای بازار سرمایه 

داشته باشیم.
چراغی با تاکید بر اینکه حس��ب دس��تور وزیر محترم اقتصاد و برای جلوگیری 
از تضیی��ع حقوق س��هامداران، نظرات تمام فعاالن بازار گرفته ش��د، گفت: اجرای 
دستورالعمل نیز به تعویق افتاد تا سهامداران فرصت الزم برای خروج از سهام بازار 

پایه را داشته باشند.
بر این اساس و همچنین اطالع رسانی های صورت گرفته توسط فرابورس و سازمان 
بورس، فرصت کافی برای خروج از نمادهایی که رشد قیمت آنها هیچ سنخیتی با 

ارزش ذاتی سهم ندارد، به سهامداران حقیقی داده شده بود.
پاسخ به یک شایعه

این کارگزار بازار سرمایه درخصوص این شایعه که بر اجرایی شدن نوبتی تابلوها 
حکایت می کند، پاسخ داد: اجرای مقررات در هر سه تابلوی زرد، نارنجی و قرمز به 
طور همزمان انجام می ش��ود. با توجه به درج بالغ بر ۱۸۲ ناش��ر در بازار پایه، ۱۲۵ 
شرکت براس��اس طبقه بندی اعالم شده براساس دستورالعمل جدید در تابلوی زرد 
درج خواهند ش��د. همچنین ۴۲ ش��رکت را در تابلوی نارنجی و ۱۴ ش��رکت را در 

تابلوی قرمز خواهیم داشت.

چراغی درخصوص نحوه انجام معامالت افزود: در هر یک از تابلوهای معامالتی در 
هر هفته حداقل یک حراج معامالتی برگزار می شود که روز دوشنبه هر هفته برای 
حراج پایانی آن هفته، تعیین و اعالم شده است. به این شکل که از ساعت ۱۲ تا ۱۲ 
و ۳۰ دقیقه دوشنبه ها برگزار می شود؛ در این فاصله سفارش گیری در یک دامنه ای 

انجام می شود که دو برابر دامنه عادی نوسان قیمتی خواهد داشت.
میزان دامنه های نوسان برای هر تابلو؟

وی ادامه داد: دامنه ای که برای نوسان هر یک از تابلوها در نظر گرفته شده است، 
برای تابلوی زرد ۳درصد، تابلوی نارنجی نوس��ان ۲درصدی و در تابلوی قرمز دامنه 
نوس��ان یک درصدی است. دامنه های تعیین شده دامنه قیمتی برای نوسان روزانه 
نیس��ت بلکه نوس��ان بین دو حراج )یا یک هفته کاری معامالتی( را اجازه می دهد. 
به این ش��کل که از س��اعت ۸ و نیم روز دوشنبه تا ساعت ۱۱ و نیم این روز، دامنه 
نوس��ان براساس میزان تعیین ش��ده برای هر کدام از تابلوها برمبنای قیمت پایانی 
هفته گذشته خواهد بود. در روز دوشنبه ساعت ۱۲ که ساعت سفارش گیری جدید 
انجام می ش��ود، دامنه ها دو برابر خواهند ش��د )تابلوی زرد دامنه ۶درصدی، تابلوی 
نارنجی دامنه ۴درصدی و تابلوی قرمز با دامنه ۲درصدی( سفارش گیری می کنیم 
و رأس ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه یک حراج پایانی انجام می شود. کل برآیند معامالت 
آن روز )دوشنبه( به عنوان قیمت پایانی استخراج می شود و مبنای نوسان تا هفته 

بعد در دامنه های ۳ ، ۲ و یک درصد قرار می گیرد .
امکاناتی برای بازارگردانان

وی درخصوص نکته قابل تامل دیگری که در دس��تورالعمل جدید اضافه ش��ده 
اس��ت، گفت: بازیگران بازارپایه عموما اشخاص حقیقی هستند و از این رو فعالیت 
ش��خصیت های حقوقی، نهادی و افراد حرفه ای در بازار پایه بس��یار کمرنگ است. 
در این راس��تا هیات مدیره س��ازمان در جهت ارتقای سطح فعالیت برای گروه های 
نه��ادی، اجازه داده ت��ا صندوق های بازارگردانی بتوانن��د در نمادهای بازار پایه هم 
امکان بازارگردانی داشته باشند. در این راستا امکاناتی به بازارگردان  داده شده است، 
از جمله اینکه بازارگردان می تواند دامنه نوس��ان نماد را به طور هفتگی به طور دو 
برابر تا سقف پنج درصد تغییر دهد. همچنین بازارگردانان می توانند به طور روزنامه 
قیم��ت مرج��ع نماد را هم تعیین و به فرابورس اع��الم کنند و از این طریق مبنای 
قیمت روزانه قیمت مرجع باشد که بازارگردان به فرابورس اعالم کرده که این مبنا 

به عموم هم اعالم خواهد شد.
 پیش��تر، مدیرعامل فرابورس ایران نیز یکی از ظرفیت های خوب گنجانده شده 
در دس��تورالعمل جدید بازار پایه را امکان فعالیت بازارگردان در بازار پایه دانسته و 
گفته بود: برای نخس��تین بار ظرفیتی متناسب با استانداردهای جهانی درخصوص 
فعالیت بازارگردانی ایجاد ش��ده است، به این شکل که قیمت ابتدایی صبح هر روز 
معامله را بازارگردان تعیین می کند و دامنه نوسان براساس قیمت تعیین شده توسط 

بازارگردان مشخص خواهد شد.

دستورالعمل جدید بازار پایه فرابورس تا پایان شهریورماه اجرایی می شود

آخرین جزییات تغییرات بازار پایه
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 کمبودی در تامین پارچه سیاه
ماه محرم نداریم

رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه گفت کمبودی برای تامین 
پارچه سیاه مورد نیاز ایام محرم و صفر در بازار نداریم.

امی��ر قدیمی نژاد، رئیس اتحادیه فروش��ندگان بنکداران و طاقه فروش��ان 
پارچه در گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان،  درباره وضع پارچه سیاه در 
بازار اظهار داش��ت: باتوجه به نزدیک شدن ایام محرم و صفر، هیچ کمبودی 

برای تولید و تامین پارچه در بازار نداریم.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان، بنکداران و طاقه فروش��ان پارچه ادامه داد: 
ش��اید کمبود هایی در گذش��ته درب��اره پارچه وجود داش��ت، اما هم اکنون 
مش��کالت رفع شده اس��ت و خوش��بختانه در ماه های محرم و صفر کمبود 

پارچه سیاه نداریم.
قدیمی ن��ژاد با اش��اره به اینکه ۵۰درص��د تولید پارچه داخل��ی و مابقی 
وارداتی اس��ت، تصریح کرد: تالش و ه��دف اصلی دولت و بخش خصوصی، 

ارتقای توان تولید داخلی پارچه است.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان، بنکداران و طاقه فروش��ان پارچه تاکید کرد: 
صنعت پوش��اک نقش مهم��ی در اش��تغال و ص��ادرات دارد، بنابراین باید 

برنامه ریزی های مناسبی برای رشد و توسعه این بخش صورت گیرد.
قدیمی نژاد افزود: متاسفانه ورود پوشاک قاچاق موجب می شود که دست 
دالالن و س��ودجویان باز ش��ود و به تولیدکننده داخلی ضرر بزند، بنابراین 

تمام تالش ها بر آن شده که ورود این کاال در کشور کاهش پیدا کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان، بنکداران و طاقه فروشان پارچه در پایان گفت: 
ای��ن صنف هم همانند س��ایر اصناف در جهت تحق��ق رونق تولید، گام های 

بلندی برداشته است و امیدواریم تا پایان سال وضعیت تولید بهتر شود.

227 تن خرچنگ صادر شد
ایران در سال گذشته ۲۲۷ تن انواع خرچنگ صادر کرده که برای این کار 

۸۱ فقره مجوز بهداشتی صادر شده است.
به گزارش تس��نیم، براس��اس آمار اعالمی س��ازمان دامپزشکی کشور در 
سال ۹۷  معادل ۲۹۴۶ تن انواع لبنیات در قالب ۱۸۳ فقره مجوز بهداشتی 
به کش��ورهای دیگر صادر ش��ده اس��ت. در این مدت همچنین ۲۵۳ هزار و 
۶۶۰ رأس گوس��فند و بز و ۱۸ هزار و ۵۳۳ رأس گوساله و تلیسه کشتاری 

صادر شده است.
در س��ال گذشته ۲۰۴ نفر شتر و ۹۳۲۱ تن گوشت مرغ منجمد و سرد و 
۳۳ ه��زار و ۹۵ تن میگو و ۲۴۸ تن تخم مرغ خوراکی و ۷۸۷ هزار و  ۵۸۲ 

قطعه تخم مرغ نطفه دار به کشورهای دیگر صادر شده است.
در ای��ن مدت صادرات آالی��ش دام و طیور به میزان ۵۳  هزار و ۲۱۹ تن 
و  خ��وراک دام و طیور و آبزی��ان ۱۲۰ هزار و ۹۴۱ تن و ۱۷۸ هزار و ۱۲۲ 
قطع��ه پرنده زینت��ی و بیش از ۴.۵میلیون هنگ روده به کش��ورهای دیگر 

صادر شده است.
همچنین در س��ال گذش��ته ۲۲۷ تن انواع خرچنگ از کشور صادر شده 

است که برای این کار ۸۱ فقره مجوز بهداشتی صادر شده است.

پیش بینی افزایش تولید برنج به 2.6 میلیون تن
 تولید پنبه 70درصد افزایش می یابد

معاون وزیر جهاد و کش��اورزی گفت بر اثر بارندگی های امس��ال براساس 
پیش بینی ها، تولید برنج به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و تولید گندم 

به بیش از ۱۴ و نیم میلیون تن می رسد.
به گزارش تس��نیم، عباس کش��اورز در مصاحبه با رادی��و، گفت: با وجود 
تحریم های ظالمانه دشمنان برای جلوگیری از ورود مواد موردنیاز کشاورزان 
مانند س��م و کود، وزارت جهاد کش��اورزی با برنامه هدفمند توانست امسال 

مواد موردنیاز کشاورزان را بهتر از سال های گذشته تامین کند.
وی اف��زود: از رخداد های خ��وب در حوزه کش��اورزی افزایش تولید دانه 

روغنی از ۶۰ هزار تُن به بیش از ۴۲۰ هزار است.
معاون امور زراعی و باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش ۱۰درصدی 
برداشت جو خبر داد و گفت: جو از محصوالت راهبردی کشاورزی به حساب 
می آید، زیرا عالوه بر مصرف در حوزه غذایی، در تامین خوراک دام که تولید 

بیشتر گوشت و شیر را در پی دارد، نقش موثری ایفا می کند.
وی پیش بینی کرد، تولید پنبه ۷۰درصد افزایش داشته باشد.

کش��اورز، بارندگی های امسال را از اتفاقات خوب برای افزایش محصوالت 
کش��اورزی دانست و گفت: بر اثر بارندگی های امسال براساس پیش بینی ها، 
تولی��د برنج به بیش از ۲ میلی��ون و ۶۰۰ هزار تن و تولید گندم به بیش از 

۱۴ و نیم میلیون تن می رسد.
وی با اش��اره به بحران سفره های آب زیرزمینی افزود: بخش کشاورزی با 
در نظ��ر گرفتن این موض��وع باید به تولید صنعتی روی آورد تا بهره وری در 

تولید افزایش یابد.
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی، اختالف س��ه برابری قیم��ت محصوالت 
کش��اورزی از س��ر زمین تا س��فره مصرف کننده را یکی از مش��کالت بازار 
محصوالت کشاورزی دانست و افزود: این مشکل سبب نارضایتی کشاورزان 
شده است که برای مدیریت آن، دستگاه هایی همچون وزارت صنعت، معدن 

و تجارت در کنار ما مسئولیت دارند.
وی به وظیفه جهاد کش��اورزی در خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی 
هم اش��اره کرد و گفت: براس��اس قانونی که در سال ۶۸ تصویب شده است، 
هر سال وزارت جهاد کشاورزی قیمت عمده محصوالت زراعی را به سازمان 
برنامه و بودجه پیشنهاد می دهد که در این میان منظور از قیمت تضمینی، 
قیمتی اس��ت که اگر کشاورز نتوانس��ت محصول تولیدی خود را به فروش 

برساند دولت براساس آن، محصول را از کشاورز خریداری می کند.
کشاورز افزود: دانه های روغنی و چغندر قند شامل قیمت گذاری تضمینی 
نمی ش��ود و قیمت آنها ثبتی به حس��اب می آید، اما درب��اره دیگر تولیدات 

کشاورزی، بازار براساس شرایط محصول، آن را قیمت گذاری می کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی، از راه های مدیریت و کنترل قیمت محصوالت 

را صنعتی کردن کاال با استفاده از صنایع تبدیلی و فرآوری عنوان کرد.
وی درباره صادرات گفت: برای جلوگیری از نوس��ان قیمت، باید صادرات 
محص��والت مدیریت ش��ود ک��ه در این زمین��ه ما باید از کم��ک و ظرفیت 
دس��تگاه هایی، چ��ون وزارت امور خارجه در زمینه تعامل با دیگر کش��ور ها 

غافل نشویم.
کش��اورز از ایجاد یک س��امانه اطالع رسانی به منظور رصد ظرفیت ِکشت 
در کش��ور خبر داد و افزود: از دست دادن بازار، گاهی فقط با ۵درصد اضافه 
ِکش��ت رقم می خورد، از این رو اگر قیمت براساس محصول صنعتی تعیین 

شود، بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.

اخبـــار

رئی��س مرک��ز اصن��اف و بازرگان��ان گفت تم��ام واحده��ای صنفی 
عرضه کننده کاال و خدمات مکلف به درج قیمت بر کاالها و اعالم قیمت 

خدمات در محل کسب خود هستند.
به گزارش تس��نیم، پیمان زن��دی، رئیس مرکز اصن��اف و بازرگانان، 
اظهار داش��ت: با هدف پیش��گیری از فش��ار به مصرف کنندگان و ایجاد 
آرام��ش در بازار، »نظ��ارت بر واحدهای صنفی« در تمامی رس��ته های 

صنفی با کمک اصناف تشدید شده است.
ب��ه گفت��ه وی، یک��ی از عوامل ش��فافیت در بازار در ش��رایط فعلی، 
اطالع رس��انی به موقع و مناس��ب ب��ه مصرف کنن��دگان کاال و خدمات 
اس��ت از ای��ن رو تمام واحدهای صنفی مکلف ب��ه درج قیمت و رعایت 

قیمت های مصوب اعالمی مراجع ذی صالح هستند.
رئی��س مرکز اصناف و بازرگانان در توضیح این مطلب ادامه داد: درج 
قیمت یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضه کننده و خریدار اس��ت و 
ش��اید به همین دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن، 
ب��رای تولیدکنندگان و عرضه کنن��دگان کاال و خدمات مجازات تعیین 

کرده، »درج نکردن قیمت بر روی کاال و خدمات است.«
وی با اش��اره به مفاد ماده ۱۵ قانون نظ��ام صنفی گفت: افراد صنفی 
عرضه کننده کاال و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کاال، یا نصب 

تابلو در محل کس��ب یا حرفه، قیمت واحد کاال یا دس��تمزد خدمات را 
به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، 
اع��الم کنند. زندی با اش��اره به دیگر ماده قانون��ی در زمینه الزام نصب 
برچسب قیمت، اظهار داشت: ماده ۶۵ قانون نظام صنفی برای تخلفاتی 
همچ��ون »عدم درج قیمت«، »نصب نکردن برچس��ب قیمت بر کاال«، 
» استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه« 
یا درج قیم��ت به نحوی  که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباش��د، 

جریمه نقدی تعیین کرده است.
صدور فاکتور کاال و خدمات الزامی است

وی ب��ا تاکید بر اینکه امتن��اع از درج قیمت، برخورد قانونی را در پی 
خواهد داش��ت، با اش��اره به اینکه در کنار درج قیمت، صدور فاکتور از 
ضروریات مهمی اس��ت که باید واحدهای صنفی رعایت کنند، گفت: در 
همه مراحل بایس��تی صدور فاکتور صورت گیرد تا امکان نظارت بر بازار 

بیش از بیش تسهیل شود.
وی افزود: صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و رعایت سودهای 
قانونی است و اصالح قیمت ها در شبکه توزیع در این ساختار امکان پذیر 
است. صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، از عمده فروشی تا رسیدن به 

دست مصرف کننده الزامی است.

او همچنی��ن رعایت موارد قانونی و پرهی��ز از احتکار و عدم عرضه به 
موقع کاال را نیز در حوزه وظایف واحدهای توزیعی، در س��طح عمده و 
خرده فروشی دانس��ت و از تمامی صنوف چهارگانه ) توزیعی، خدماتی، 
تولیدی و خدمات فنی ( و تش��کل های صنفی ذی ربط خواست در این 
مس��یر همکاری کرده و از تمامی ظرفیت های خود برای ایجاد شفافیت 
در ب��ازار به��ره ببرند. زندی همچنین با اش��اره به ش��رایط اقتصادی و 
تحریم ها گفت: راهبردهای این مرکز برای عبور از تحریم ها ایجاد امید، 
ایجاد فرصت و اس��تفاده از ظرفیت های اصناف در مقابله با اثرات منفی 
تحریم اس��ت، چراکه اصناف می تواند نقش بس��زایی در توزیع مطلوب 
کااله��ا و رون��ق تولید ایفا کن��د، در این مقطع وظیف��ه خانواده بزرگ 
اصناف، تالش مضاعف برای بهبود وضعیت ش��هروندان و پیش��گیری از 
تش��دید فش��ار بر مردم اس��ت که این مهم با حض��ور پررنگ اصناف و 

بازاریان امکان پذیر خواهد بود.
رئی��س مرکز اصن��اف و بازرگانان متذکر ش��د: با عنایت ب��ه قوانین 
مش��روحه و به منظور رعایت حقوق ش��هروندان و صنوف عرضه کننده 
کاالها و خدمات، بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها 
و بازرس��ان اصناف بر نحوه اجرای این قوانین نظارت کرده و در صورت 

مشاهده تخلف، برابر مقررات اعمال قانون خواهند کرد.

نظارت بر بازار تشدید شد

عدم درج قیمت روی کاال جرم است

رئیس س��ازمان چای گفت براساس آخرین آمار ۱۰۲ هزار تن برگ سبز 
چای با ارزش ۲۸۶ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

حبیب جهان ساز، رئیس سازمان چای در گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران 
جوان، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار داشت: 
براس��اس آخرین آمار از ابتدای فصل برداش��ت تاکنون ۱۰۲ هزار تن برگ 
سبز چای با ارزش بالغ بر ۲۸۶ میلیارد تومان از چایکاران دو استان گیالن 

و مازندران خریداری شده است.
او از پرداخت ۷۳درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون ۲۰۱ 
میلی��ارد توم��ان از مطالبات چایکاران پرداخ��ت و مابقی پس از تخصیص 

اعتبار و پرداخت قدرالسهم کارخانه ها به حساب چایکاران واریز می شود.
به گفته جهان ساز ۵۵ هزار تن برگ سبز خریداری شده معادل ۵۵درصد 

و ۴۷ هزار تن معادل ۴۵درصد درجه ۲ است.
رئیس س��ازمان چای با اش��اره به اینکه میزان خرید تضمینی برگ سبز 
چای نس��بت به مدت زمان مش��ابه س��ال قبل ۱۴درصد رشد داشته است، 
گفت: در س��ال رونق تولید بازگش��ت چایکاران به باغات احیای ۵ هزار و 
۵۰۰ هکتار از باغات چای بهبود اجرای عملیات به زراعی و ش��رایط مساعد 
اقلیمی موجب ش��د که کمبود برداشت برگ سبز چای نه تنها در خرداد و 

تیر جبران شود بلکه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴درصد رشد خرید 
داشته ایم که با استمرار شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می شود که میزان 
خرید برگ سبز چای تا پایان فصل برداشت به ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تن برسد.

او ادام��ه داد: از ابتدای فصل برداش��ت ب��ا ۱۶۰ کارخانه چای به منظور 
خرید تضمینی برگ س��بز چای قرارداد منعقد کردیم که متناسب با فصل 
برداش��ت تعداد کارخانه ها برای خرید کم و زیاد می شود و به عبارت دیگر 

هم اکنون ۸۳ کارخانه در زمینه خرید برگ سبز چای فعال هستند.
این مقام مس��ئول با اشاره به اینکه کارخانه های چای مشکلی در فروش 
چای خش��ک تولیدی ندارند، گفت: با توجه به اقبال عمومی و تغییر ذائقه 
مصرف کنندگان در س��ال های اخیر و برندسازی محصول تقاضا برای خرید 
چ��ای ایرانی بدون اس��انس افزای��ش یافته که با این وج��ود کارخانه ها در 

فروش چای تولیدی مشکلی ندارند.
او درب��اره آخری��ن وضعیت صادرات چای اف��زود: اگرچه میزان صادرات 
به طور رس��می در گمرگ ثبت نشده، اما به سبب اقبال عمومی در داخل 

پیش بینی می شود که میزان صادرات نسبت به سال گذشته کمتر باشد.
جهان س��از با بیان اینکه هر کیلو چای خارجی با قیمت بیش از ۶۰ هزار 
توم��ان نباید در بازار عرضه ش��ود، گفت: فروش ب��ا نرخ های ۱۰۰ تا ۱۲۰ 

هزار تومان به معنای از هم گس��یختگی بازار است که دستگاه های نظارتی 
ب��ا اعمال نظارت های بیش��تر و خرده فروش��ی ها بای��د از چنین تخلفاتی 
جلوگی��ری کنند چراکه با ح��ذف ارز ۴ ه��زار و ۲۰۰ تومانی و اختصاص 
ارز نیم��ا ب��ه واردات حداکثر قیمت چ��ای خارجی باید دو براب��ر در بازار 

افزایش باید.
رئیس س��ازمان چای درباره آخری��ن وضعیت قیمت چای داخل در بازار 
گفت: با توجه به ثبات قیمت چای در سال های اخیر و افزایش ۴۰درصدی 
خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری باید تا حدودی قیمت چای 

به منظور ایجاد انگیزه در چایکاران برای استمرار تولید افزایش می یافت.
او با اشاره به اینکه نوسان قیمت چای داخل با چای خارجی قابل قیاس 
نیس��ت، بیان کرد: هم اکنون حداق��ل قیمت چای ایرانی ۳۵ و حداکثر ۶۰ 

هزار تومان است.
جهان س��از درباره اظهارات برخی رس��انه ها مبنی بر کاهش تعرفه چای 
وارداتی گفت: تاکنون کاهش تعرفه چای خارجی اجرایی نش��ده اس��ت و 
امیدواری��م ک��ه این موضوع هیچ وقت اجرایی نش��ود چرا که به س��بب از 
بی��ن رفتن تعادل نرخ محصول داخل و خارج ضربه مهلکی به تولید داخل 

وارد می شود.

رئی��س نظ��ام صنفی کش��اورزی و منابع طبیع��ی گفت با توج��ه به افزایش 
هزینه های تولید، نرخ خرید تضمینی برای س��ال زراع��ی جدید حداقل باید ۳ 

هزار تومان اعالم شود تا پایداری تولید استمرار یابد.
 محمد شفیع ملک زاده در گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران جوان، با تاکید بر 
افزایش نرخ خرید تضمینی گندم اظهار داش��ت: براساس قانون خرید تضمینی، 
وزارت جهاد کش��اورزی تا پایان مرداد باید نرخ پیش��نهادی خود را به ش��ورای 
اقتصاد اعالم می کرد، اما بنده اطالعی ندارم که وزارت جهاد کشاورزی این کار 

را انجام داده است یا خیر؟
وی با اش��اره به اینکه شورای اقتصاد تا پایان ش��هریور باید نرخ نهایی خرید 
تضمین��ی گندم را اعالم کند، افزود: با توجه ب��ه افزایش هزینه های تولید، نرخ 
خرید تضمینی برای س��ال زراعی جدید حداقل باید ۳ هزار تومان اعالم شود تا 

کشاورزان بتوانند به استمرار کشت امیدوار شوند.
مل��ک زاده ادامه داد: بنده به عن��وان نماینده کش��اورزان وظیفه دارم که در 

تعیین نرخ خرید تضمینی گندم ورود داش��ته باش��م، ام��ا تاکنون وزارت جهاد 
کش��اورزی در تعیین نرخ پیش��نهادی گن��دم، جو، کلزا، چغندر قن��د، پنبه و... 
از نظرات تش��کل ها استفاده نکرده و تش��کل های تولیدی را در جلسات دعوت 

نکرده است.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه قیمت پایین گندم در دو س��ال اخیر، ضربه 
س��نگینی را به کش��اورزان وارد کرده اس��ت، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و 
عملک��رد متوس��ط تولید در هکتار، حداقل نرخ گندم بای��د ۳ هزار تومان اعالم 
ش��ود، در غیر این صورت به س��بب مقرون به صرفه نبودن تولید، شاهد کاهش 

سطح زیرکشت خواهیم بود.
به گفته وی، اگر مس��ئوالن دولتی به فکر کشور هستند و هدف شان مقاومت 
در برابر تحریم های ظالمانه، اقتصاد مقاومتی و کمک به تولید اس��ت، از این رو 
اعالم نرخ عادالنه مطابق با هزینه های تولید به منظور استمرار خودکفایی گندم 

و بی نیازی از واردات امری ضروری به شمار می رود.

این مقام مسئول با تاکید بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 
جدی��د گفت: با توجه به آنکه کش��اورزان نیاز جامعه را ب��ه عنوان غذای اصلی 
تامین می کنند و از این طریق باید امرارمعاش خود را بگذرانند، از این رو نباید 

نرخی اعالم شود که تولیدکنندگان متضرر شوند.
رئیس نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی با اش��اره ب��ه اینکه قیمت نان 
ارتباطی به گندم ندارد، بیان کرد: اگرچه دولتمردان سرنوشت نان و گندم را به 
یکدیگر گره زدند، اما این دو هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارد و کشاورزان با وجود 

هزینه های باالی تولید همانند دو سال گذشته نباید متضرر شوند.
مل��ک زاده در پایان تامین معیش��ت کش��اورزان و پایداری تولی��د را در گرو 
افزای��ش منطقی نرخ خرید تضمینی گندم دانس��ت و گف��ت: با توجه به درصد 
باالی بیکاری در کشور، دولت به بهانه کمبود اعتبار نباید کاری کند که اشتغال 
۴ ت��ا ۵ میلیون نفر در بخش کش��اورزی به خطر بیفتد چراکه براس��اس قانون 

خرید تضمینی، دولت موظف است نرخ خرید را با سود حداقلی اعالم کند.

کاهش تعرفه چای وارداتی تأثیری در قیمت ندارد

خرید 102 هزار تن برگ سبز چای

پایداری تولید در گرو افزایش نرخ منطقی گندم است

 قیمت خرید تضمینی گندم، حداقل 3 هزار تومان
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7 هزار خودرو در انتظار تمدید زمان ترخیص هستند
 خودروسازان نمی توانند
قیمت را پایین بیاورند

دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو اظهار داش��ت به دلیل مش��کالت 
تحریمی و غیرتحریمی قیمت تمام ش��ده خودروها افزایش پیدا کرده اس��ت 
و خودروس��ازان اگ��ر می خواهند با بازار هماهنگ ش��وند باید از منافع خود 
بگذرند که در این صورت توان پرداخت هزینه های جاری را نخواهند داشت. 
پس مجبور هس��تند ب��ا روش های دیگر جلوی کاهش بی��ش از این قیمت 

خودرو را بگیرند.
مه��دی دادفر در گفت وگو با خبرنگار اقتص��ادی ایلنا، درخصوص تمدید 
ترخیص خودروهای باقی مانده در گمرک گفت: متاس��فانه فرصت ترخیص 
تمدید نشده و اکنون حدود ۷هزار دستگاه در گمرکات مختلف کشور باقی 
مانده که ۲هزار دس��تگاه آن در توقیف دستگاه مرجع قضایی است و بالغ بر 
۸۰۰دس��تگاه دارای اظهارنامه و برگ س��بز گمرکی هستند و به علت اینکه 

تاریخ مصوب در ۱۶ تیرماه تمام شد اکنون پشت درب گمرک ماندند.
وی ادامه داد: براس��اس آخرین آمار ارائه شده از سوی معاونت ریاست کل 
گمرک کش��ور بالغ بر ۲هزار و ۵۰۰ دس��تگاه خ��ودروی خارجی اظهارنامه 
گمرکی گرفتند و بقیه هم دارای قبض انبار و منتظر تکمیل پروسه ترخیص 

هستند.
وی تصریح کرد: اکنون نزدیک به ۷هزار دس��تگاه در انتظار تمدید مهلت 
ترخیص هس��تند و ما ب��ه عنوان انجمن با رئیس جمه��ور، معاون اول وزیر 
س��مت به صورت رس��می مکاتبه و درخواس��ت تمدید ترخیص را کردیم و 
متاس��فانه هیچ جوابی به ما داده نشد. اکنون این خودروها به سبب تصمیم 
یک شبه، دو سال و نیم است که در گمرک مانده است و هزینه زیادی برای 
مالکان خود به وجود آورده اند. این در حالی است که استهالک این خودروها 
پس از گذش��ت دو سال از مدل ساخت، باعث به وجود آمدن ضرر هنگفتی 

برای مالکان آن شده است.
دادف��ر ی��ادآور ش��د: به ط��ور تقریب��ی ۲۰درصد ای��ن خودروه��ا برای 
نمایندگی های واردکننده خودرو و بقیه برای اشخاص حقیقی و حقوقی که 

به صورت مستقل اقدام به واردات خودرو کرده اند، است.
وی درخصوص قیمت خودروهای داخلی و وضعیت بازار گفت: با توجه به 
اینکه بیش��تر افرادی که اقدام به ثبت نام خودرو کرده بودند با هدف کسب 
س��ود و س��رمایه گذاری بود، اکنون با تحویل آنها شاهد اشباع بازار هستیم. 

از طرفی با وجود رکود و نبود خریدار سیر نزولی قیمت ها آغاز شده است.
  دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو درخصوص گران ت��ر بودن قیمت 
کارخان��ه ای برخ��ی خودروها نس��بت ب��ه بازار گف��ت: به دلیل مش��کالت 
تحریمی و غیرتحریمی قیمت تمام ش��ده خودروها افزایش پیدا کرده اس��ت 
و خودروس��ازان اگ��ر می خواهند با بازار هماهنگ ش��وند باید از منافع خود 
بگذرند که در این صورت توان پرداخت هزینه های جاری را نخواهند داشت. 
پس مجبور هس��تند ب��ا روش های دیگر جلوی کاهش بی��ش از این قیمت 

خودرو را بگیرند.

ورود قوه قضائیه باعث کاهش قیمت خودرو 
می شود؟

یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت که 
با اس��تقبال از ورود ق��وه قضائیه ب��ه تخلفات خودروس��ازی، آن را موجب 

امیدوارشدن مردم دانست.
به گزارش پدال نیوز، محمدرضا منصوری در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره 
به بازداشت چند مدیر خودروسازی و برخورد با تخلفات حوزه خودرو گفت: 
در چن��د روز اخیر کاهش قیمت خودرو را ش��اهد بودیم و این ش��وکی بود 
که ش��اید بازداشت مدیران خودروس��ازی منجر به آن شد. دالالن و خیلی 
از مردم هم از تقاضاهای ش��ان عقب کش��یدند زیرا احس��اس کردند ش��اید 
در خودروس��ازی تغیی��ر و تحولی رخ ده��د و مدیر الیقی بیای��د که بتواند 

با بهره وری بیشتر هزینه را کاهش دهد و قیمت خودرو را پایین بیاورد. 
 ای��ن عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس، کاه��ش قیمت خودرو را 
پاس��خی به نخریدن خودرو توسط مردم دانست و خاطرنشان کرد: این امر 
عام��ل موثری برای کاهش قیمت خودرو اس��ت و اگر ای��ن روند ادامه یابد 
باز هم ش��اهد کاه��ش قیمت خواهیم بود.   منصوری ب��ا بیان اینکه »ورود 
قوه قضائیه به تخلفات خودروس��ازی امید را به م��ردم برمی گرداند« اضافه 
ک��رد: مبارزه با خطاها و اش��تباهات، مردم را به نظ��ام امیدوار می کند. زیرا 
در ای��ن صورت می دانند که اگر کس��ی خطایی کرده باید در تمام س��طوح 
پاس��خگو باش��د.  نماینده مردم ساوه در مجلس یادآور ش��د: البته بهتر بود 
پی��ش از این اتفاق��ات دولت به این ماجرا ورود می کرد تا روزی که کس��ی 
کارش تمام ش��ده بازداش��ت نش��ود. بهتر بود تحول در خودروسازی زودتر 
اتفاق می افتاد که منجر به بروز فس��اد و ورود قوه قضائیه نش��ود.   منصوری 
برخورد قضایی با تخلفات خودروس��ازان را عاملی اثرگذار در اصالح ساختار 
خودروس��ازی دانست و یادآور ش��د:  هزینه خطا و اشتباه باید باال برود و هر 
کسی به راحتی مسئولیت قبول نکند. افراد هم باید تاوان تصمیمات خود و 
اشتباهات زیرمجموعه شان را بدهند. طبیعی است مدیر ارشد یک مجموعه 
اولین کس��ی است که باید پاس��خگوی ضرر و زیان و هزینه ها و بدهی های 

مجموعه های خود باشد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس: وزارت صمت 
به وعده های توخالی خودروسازان ورود کند

عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت خودروسازان وعده تحویل خودرو های پیش فروش شده را دادند، وزارت 

صمت هم باید انجام تعهدات آنها را پیگیری کند.
به گ��زارش خبرگ��زاری دانش��جو، عبداهلل رضیان با اش��اره ب��ه بدقولی 
خودروس��ازان در تحویل خودرو ها گفت: متاس��فانه امروز صنعت خودرو با 
التهاب جدی روبه رو اس��ت و با توجه ب��ه ممنوعیت واردات خودرو  تحویل 
خودرو های پیش فروش شده با مشکالتی بیش از گذشته روبه رو شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون خودرو یک کاالیی مصرفی است و باید به راحتی 
در اختی��ار م��ردم قرار گیرد نه اینکه مش��تری برای دریاف��ت خودرو  بار ها 
ب��ه نمایندگی مراجعه کند.  بیش��ترین مطالبات مردم درب��اره خودرو های 
پیش فروش ش��ده است. رضیان تصریح کرد: اگرچه دو شرکت بزرگ کشور 
متعهد شدند تمامی خودرو های پیش فروش شده را تا دی تحویل دهند، اما 
به نظر می رسد نتوانند به وعده خود عمل کنند و این امر حداقل ۳ تا ۴ ماه به 
تاخیر می افتد. عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی بیان کرد: خودروسازان وعده تحویل خودرو های پیش فروش شده را 
دادند اما وزارت صمت هم باید انجام تعهدات خودروسازان را پیگیری کند.

طرح آزادسازی واردات خودرو از مناطق آزاد روی میز دولت

عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی با اع��الم اینکه 
چالش های ایجادش��ده برای صنعت خودرو ناش��ی از مش��کالت ساختاری چون 
کمبود اعتبارات و منابع مالی الزم برای تولید و توسعه است، افزود: آنچه مسلم 
اس��ت این اس��ت که خودروس��ازان اجازه ندارند بدون مجوزهای��ی که از طرف 
وزارتخانه مربوطه صادر ش��ود پیش فروش��ی را انجام دهن��د و پیش فروش ها در 

غالب مجوزها و تکالیفی است که از سوی وزارت صمت صادر می شود.
رامی��ن نورقلی پ��ور در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، اذعان داش��ت: اصل 
پیش فروش خودرو در ش��رایطی که خودروسازهای دنیا در رقابت تنگاتنگ برای 
فروش خودروی به روز خود هستند زیر سوال است. ما چگونه می توانیم با وجود 
قیمت ه��ا و کیفیت ه��ای غیررقابتی ک��ه داریم از ماه ها قب��ل از تولید و تحویل 
خودروه��ا را به مردم بفروش��یم. این کار در تناقض با رویه های س��الم اقتصادی 

است و منجر به ایجاد فضایی غیرسالم می شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه بنده اصوال اعتق��ادی به پیش فروش ن��دارم، گفت: قاعدتا 
خودروس��ازان اجازه ندارند بدون مجوزهایی که از طرف وزارتخانه مربوطه صادر 

شود پیش فروشی را انجام دهند و این پیش فروش ها در قالب مجوزها و تکالیفی 
است که صادر می شود.

نورقلی پور تاکید کرد: در ش��رایط موجود خودروسازان برای تامین مالی خود 
مجبورند وارد این حوزه ش��وند. از طرفی نیز با وجود بازار غیررقابتی و انحصاری 

زمینه انجام این کار برای آنها فراهم است.
وی با تاکید بر اینکه خودروس��ازی کش��ور در فضای س��الم اقتصادی حرکت 
نمی کند، افزود: پیش فروش هایی که االن صورت می گیرد بیش��تر تکلیفی است 
چراکه ما در بازار خودرو با مشکالت فراوانی در زمینه عرضه و تقاضا مواجهیم.

نماین��ده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیش��ان در مجلس تصریح کرد: 
وزارت صمت برمبنای فش��ارهای مختلفی که از ناحی��ه نیاز مصرف کنندگان بر 
بازار خودرو تحمیل شد برای تعدیل بازار تصمیم بر تکلیف پیش فروش خودرو بر 
خودروسازان کرد. در واقع این تصمیمات به منظور کنترل بازار و تعادل بخشی به 
عرضه و تقاضا گرفته ش��ده است. در کنار آن خودروسازان نیز برای تامین منابع 

مالی خود نیازمند پیش فروش خودرو هستند.

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس تایید کرد: پس از ش��روع بحران ها 
در صنع��ت خودرو و باال رفتن قیمت ها و هزینه تولید، برای اطمینان بخش��ی به 
مردم در عدم کمبود و مشکل در زمینه تولید خودرو سال گذشته وزارت صمت 
خودروسازان را مجبور به پیش فروش های مشخصی کرد. در این نقدینگی حاصل 
از بین پیش   فروش��ی که خودروسازان باید صرف تامین نقدینگی خود می کردند 
ص��رف تولید سفارش��ات و تعهدات گذش��ته خود کردند تا خ��ودرو را با قیمتی 

پایین تر از هزینه تولید به دست مشتریان برسانند.
نورقلی پ��ور افزود: بخش��ی از بح��ران موج��ود در این صنعت ب��ه خاطر این 
موضوعات بود اما موضوع اصلی تحریم هایی بود که اعمال شد و باعث شد تولید 
و ورود قطعات و مواد اولیه به مشکل بخورد و حتی در مقطع زمانی خاصی کامال 
قطع ش��ود. این یکی از اهداف اصلی تحریم کنندگان بود که صنایع خودروسازی 
ما را با آن وس��عت و عظم��ت- با توجه به تولیدات و تع��داد افراد زیادی که در 
آن ش��اغلند- را با چالش مواجه کند و این چرخ��ه مهم اقتصادی را برای ایجاد 

نارضایتی در بین مردم جامعه مختل کنند.

دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد درخصوص واردات خودرو از مناطق آزاد گفت 
مصوب��ه ای را در این زمینه به دولت ارس��ال کرده ای��م و مراجع مربوطه از جمله 
وزارت صم��ت و گمرک ه��م موافقت خود را برای آزادس��ازی واردات خودرو از 

مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار اعالم کرده اند.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، مرتضی بانک در آیین گرامیداش��ت 
هفته دولت و بهره برداری از چند طرح عمرانی و آغاز عملیات اجرایی و بازگشایی 
چند طرح توس��عه ای در کیش، با تاکید بر اینکه در سال »رونق تولید«، حمایت 
از س��رمایه گذاران و تسهیل ش��رایط فعالیت آنها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور از اولویت های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است، اظهار داشت: اتمام 
طرح ه��ای نیمه تمام و از س��رگیری فعالیت طرح های س��رمایه گذاری معوق در 
کی��ش که امروز ش��اهد آن بودیم، بیانگر سیاس��ت موف��ق و کارآمدی مدیریت 

سازمان منطقه آزاد کیش در تعامل با بخش خصوصی است.
وی حجم س��رمایه گذاری خارجی ۲.۵ میلیارد دالری و سرمایه گذاری داخلی 
۱۸۰ ه��زار میلی��ارد تومانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کش��ور طی ش��ش 
س��ال گذشته را نشانه موفقیت سیاست های اجرایی این مناطق در زمینه جذب 
س��رمایه گذاری اعالم کرد و افزود: در شش س��ال اخیر، میزان جذب سرمایه در 

مناطق آزاد کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان و در مناطق ویژه اقتصادی ۱۳۰ هزار 
میلی��ارد تومان بود که بخش عمده این س��رمایه گذاری ها در زمینه فعالیت های 

صنعتی و تولیدی و مابقی در بخش های تجاری و خدماتی بوده است.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کش��ور تنها ۳ دهم از مس��احت 
کل ایران اس��المی را به خود اختصاص داده و ی��ک میلیون نفر جمعیت دارند، 
گف��ت: در این مدت برای بیش از ۵۰۰ هزار نفر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور اشتغال زایی شده اس��ت. به گفته بانک، سال ۹۶ میزان سرمایه گذاری در 
مناطق آزاد کشور۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که با وجود شرایط اقتصادی 
ناش��ی از فشار تحریم ها و با تکیه بر سیاست های اقتصاد مقاومتی این میزان در 

سال ۹۷ به حدود ۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد با اعالم اینکه حجم سرمایه گذاری مناطق ویژه 
اقتصادی کش��ور س��ال گذش��ته ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده اس��ت، گفت: این 
حجم س��رمایه گذاری بیانگر استفاده بهینه از ظرفیت مناطق آزاد، همت فعاالن 

اقتصادی و تعامل خوب دولت با بخش خصوصی توانمند کشور است.
بانک با تاکید بر اینکه حرکت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کش��ور در مس��یر 
اشتغال زایی و رونق تولیدات داخلی با شدت و جدیت ادامه خواهد داشت، افزود: 

پارس��ال در مناطق آزاد کشور برای ۲۵هزار نفر و در مناطق ویژه برای ۱۵ هزار 
نفر شغل ایجاد شده است.

وی میزان صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال ۹۷ را ۱۸ میلیارد دالر 
اعالم کرد و گفت: اگرچه میزان صادرات این مناطق  نس��بت به س��ال ۹۶ کمتر 
ش��ده، اما در سه ماه نخست امسال میزان صادرات رو به رشد بوده و نویدبخش 

رونق تولیدات داخلی در این مناطق است.
مش��اور رئیس جمهور از فعالیت ۳۷۰ ش��رکت دانش بنی��ان در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی کش��ور خبر داد و گفت: رویکرد جدید مناطق آزاد کشور با اعمال 
سیاست های حمایتی، صیانت از س��رمایه گذاری و ایجاد زمینه فعالیت گسترده 

شرکت های دانش بنیان است.
دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد به همکاری معاونت فناوری ریاست جمهوری با 
س��ازمان منطقه آزاد کیش در زمینه توس��عه فعالیت شرکت های دانش بنیان در 
جزیره کیش اش��اره کرد و گفت: برج نوآوری کی��ش که امروز و در هفته دولت 
گشایش یافت زمینه حضور فعال و پربار استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان 
را در جزیره کیش تقویت می کند و آینده بسیار روشنی را برای این منطقه آزاد 

تجاری – صنعتی کشور رقم خواهد زد.

وزارت صمت و خودروسازان در مشکالت صنعت خودرو مقصر نیستند
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کسب و کارامـروز8

مع��اون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه اس��تان بوش��هر 
ظرفیت باالیی در حوزه زیست فناوری دارد، گفت با تمام توان از جوانان خالق 

و فناور حمایت می کنیم.
 به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا 
س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
در پنجمین روز از هفته دولت در جلس��ه اقتصاد 
دانش بنیان بوشهر که با حضور استاندار، مقامات 
عالی استان و مسئوالن شرکت های دانش بنیان و 

نخبگان برگزار  شد، شرکت کرد.
معاون علم��ی و فناوری رئی��س   جمهوری در 
این نشس��ت ای��ران را قدرت نخس��ت منطقه در 
عرص��ه بیوتکنول��وژی دانس��ت و گفت: اس��تان 
بوش��هر ظرفیت ه��ای خوب��ی در هم��ه زمینه ها 
دارد و حرکت این اس��تان در حوزه ش��رکت های 

دانش بنیان بسیار خوب و شتابنده بوده است.
 اتفاقی که خارج از استان رقم بخورد ارزش ندارد

 ستاری در ادامه بار دیگر بر بومی سازی تاکید کرد  و گفت: اتفاقی که خارج 
از بوم اس��تان رقم بخورد ارزشی ندارد و باید این علم و فناوری در بدنه استان 

رسوخ پیدا کند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: اکنون یکی از نیازهای اصلی کشور صنعت و 
تولید علم و فناوری است، نه کارخانه. ایجاد کارخانه با دانش خارجی تنبلی را 
در بدنه اقتصاد کش��ور ایجاد می کند. صنعت به 
اکوسیس��تمی می گویند که در آن خلق صورت 
گی��رد در غی��ر ای��ن صورت صنعت محس��وب 

نمی شود.
مع��اون علمی و فن��اوری رئی��س جمهوری 
درب��اره پیش��رفت های کش��ورمان در ح��وزه 
بیوتکنولوژی گفت: ایران قدرت نخست منطقه 
در عرص��ه  بیوتکنول��وژی اس��ت و رش��د قابل 
توجه��ی یافته به گونه ای ک��ه ۹۷درصد داروی 
کشور در داخل تولید می شود که  این بی نظیر 

است.
س��تاری با اشاره به وضعیت استان بوشهر در 
حوزه علم و فناوری بیان کرد: اس��تان بوش��هر 
ظرفیت های گس��ترده ای در همه زمینه ها دارد، در جنوب استان ظرفیت های 
بس��یار مناس��بی موجود است که با راه اندازی ش��رکت های دانش بنیان در این 

منطقه می توانیم صنعت را در آنها به خودکفایی برسانیم.

چهارمین نمایش��گاه و کنفرانس بین المللی و نخس��تین جایزه ملی انرژی های 
تجدیدپذیر ایران به همت انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران و با حمایت س��تاد 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار 

می شود. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
چهارمین نمایش��گاه و کنفران��س بین المللی و 
نخستین جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر ایران 
به عنوان بزرگترین گردهمایی فعاالن انرژی های 
تجدیدپذیر با همراه��ی و حمایت نهادهای ملی 
و بین الملل��ی مرتبط برگ��زار می ش��ود. در این 
س��ال ها ش��رکت های دانش بنیان توانمندی در 
حوزه انرژی های تجدیدپذیر فعالیت می کنند که 
می توانند بازار و کسب و کار خود را عالوه بر داخل 
در کشورهای همسایه نیز توسعه دهند، بنابراین 
توسعه همکاری های بین المللی از منظر صادرات 
برق و ایجاد فرصت های کس��ب وکار شرکت های 

ایران��ی در ای��ن کنفرانس به عنوان یکی از موضوعات بررس��ی می ش��ود. در این 
راستا نیز مسئوالنی از کشورهای عراق و افغانستان و همچنین اتاق های بازرگانی 
ایران-عراق و ایران-افغانستان در رویداد حضور دارند. از دیگر موضوعات پانل های 

تخصصی این کنفرانس می توان به بررس��ی راهکارهای کاه��ش اثرات یارانه های 
پرداختی به س��وخت های فسیلی به منظور توسعه کاربرد انرژی های تجدیدپذیر، 
بررسی حلقه های مفقود سیاستی و چالش های پیش رو سرمایه گذاران تجدیدپذیر 
چالش ه��ای  بررس��ی  تحری��م،  ش��رایط  در 
بومی سازی و اس��تانداردها و کیفیت تجهیزات 
انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر و بررس��ی روش های 
نوین تأمین مالی پروژه های تجدیدپذیر اش��اره 
کرد. همچنین با توجه به لزوم ایجاد بس��تری 
مناس��ب برای معرفی الگوهای برتر در زنجیره 
توس��عه انرژی های تجدیدپذیر کش��ور جایزه 
مل��ی انرژی های تجدیدپذیر با حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در افتتاحیه 
ای��ن رویداد به فعاالن برتر و منتخب این حوزه 
اعطا می ش��ود. این جایزه در هفت سطح پروژه 
برتر انرژی های تجدیدپذیر، شرکت ارائه کننده 
 )EPC( خدمات مهندسی، تدارکات و ساخت
در حوزه تجدیدپذیر، تولیدکنندگان صنعتی و دانش بنیان تجهیزات تجدیدپذیر، 
رسانه برتر، شخصیت علمی تأثیرگذار، سازمان های عمومی و دولتی و شرکت های 

برق منطقه ای و برق توزیع استان ها را شامل می شود.

کسب و کار شرکت های دانش بنیان حوزه انرژی های تجدیدپذیر گسترش می یابدبا تمام توان از جوانان خالق حمایت می کنیم

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه زیست بوم 
نوآوری و کارآفرینی کش��ور گام هایی برداش��ته اس��ت که ارتقای 
چندین پله ای ایران در ش��اخص های جهان��ی نوآوری، ظهور بیش 
از ۴۵۰۰ ش��رکت دانش بنیان ،۱۴۰۰شرکت خالق و بیش از۶۰۰۰ 

استارت آپ دستاورد این گام به شمار می رود.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، تا همین چند 
س��ال اخیر، مفاهیم دانش بنیان، زیست بوم کارآفرینی و نوآوری یا 
اس��تارت آپ  ناملم��وس بود و تازه. کمتر کس��ی از دنیای نوآوری و 
خالقیت های کارآفرینانه راه و رس��م س��خن گفتن ب��ا این زبان و 
اهمیت آن  را می دانست، اما فعاالن زیست بوم کارآفرینی و نوآوری 
کش��ور،  افق تازه ای را فراروی خ��ود می بینند و مجال فعالیت های 

نوآورانه بیشتر و گسترده تر است.
دول��ت، عزم جزم کرد و حمایت از نوآوری و کارآفرینی را اولویت 
ق��رار داد. گام هایی برداش��ت که باعث ش��د بذر انگی��زه و امید در 
کارآفرین��ان جوان و خ��الق، پرورش یابد و زیس��ت بوم کارآفرینی 
و ن��وآوری، میزب��ان خوبی برای کس��ب و کاره��ای دانش بنیان و 

استارت آپی شود.
همراه و همس��و ساختن دستگاه های اجرایی کشور در این حوزه، 
ج��زو برنامه ه��ای اصلی بود ک��ه معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری، در دستور کارش قرار داد.
قانونی ک��ه برای حمایت از ش��رکت های دانش بنیان تصویب اما 
ظرفیت هایش به اجرا نرسیده بود، جامه عمل پوشید. اجرای قانون 
حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان فضای کارآفرینی کشور 
را تکانی تازه داد و  مس��یر را برای رونق زیس��ت بوم نوآوری هموار 

کرد.
صعود 4پله ای  ایران در شاخص های جهانی نوآوری

حفظ شتاب علمی کشور، توسعه فناوری های راهبردی مرتبط با 
نیازهای کشور، ایجاد نهادهای واسط از جمله شتابدهنده ها و مراکز 
نوآوری برای توانمندس��ازی و حمایت از اس��تارت آپ ها و تیم های 
فناور و توس��عه کس��ب و کارهای نوین و خالقان��ه تنها نمونه های 

کوچکی از دستاوردهای توسعه این زیست  بوم کشور بوده است.
ای��ن تحول نگاه نهاده��ای بین المللی را نیز ب��ه خود جلب کرد. 
 Global(در  تازه تری��ن رتبه بن��دی ش��اخص جهان��ی ن��وآوری
Innovation Index(، جایگاه ایران با رش��دی مناس��ب، چهار 

پله بهبود یافت.
سیاست ها برای رونق زیست بوم اقتصاد دانش بنیان اثرمندی خود 
را نمایان کرد و جایگاه ایران در شاخص های جهانی نوآوری به رتبه 

۶۱ در سال ۲۰۱۹ ارتقا یافت.
براس��اس گزارش شاخص&کش��ورهای جهانی نوآوری در سال 
۲۰۱۴، ایران در جایگاه س��ال قرار داش��ت. براس��اس این گزارش، 
کش��ورمان با صعودی ۱۴ پله ای، به جایگاه ۱۰۶ در س��ال ۲۰۱۵ 
رس��ید. این روند در ۲۰۱۶ نیز ادامه یاف��ت و رتبه ایران با ۲۸ پله 
صعود ۷۸ ش��د. رش��د ایران در معیارهای ش��اخص های جهانی و 
ن��وآوری و تالش های دولت برای رونق  زیس��ت بوم، اثرمندی خود 
را نمایان س��اخت، به طوری که در س��ال های روند صعودی جایگاه 
ایران در س��ال های ۲۰۱۷ و۲۰۱۸ به ترتی��ب جایگاه علمی ۶۵ را 

تجربه کرد.

گام های مهم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مسیر 
توسعه زیست بوم

در مس��یر توسعه این زیست بوم، معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری تالش کرده اس��ت تا گام های جدیدی ب��رای تداوم این 
فضا و به ویژه تحول در بخش های اقتصادی کش��ور در دستور کار 

قرار دهد.
برای تحقق کس��ب موضوع راهبرده��ا و مأموریت هایی را تعریف 
کرده اس��ت که در چهار حوزه »حمایت از توس��عه کسب وکارهای 
دانش بنیان و خالق«، افزایش جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور، 
»توسعه زیست بوم اس��تارت آپی« و »افزایش جذب نخبگان ایرانی 

غیرمقیم« تعریف شد.
اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و همچنین 
حمایت از توس��عه صنایع خالق،  دو گام مهم بود که موفقیت های 
چش��مگیری را در پ��ی داش��ت. فعالی��ت ح��دود ۴۵۰۰ش��رکت 
دانش بنی��ان تولیدکنن��ده محصوالت پیش��رفته بوم��ی و تکمیل 
بازیگران اقتصاد دانش بنیان با اضافه ش��دن بیش از ۱۴۰۰ شرکت 
فع��ال در صنایع خ��الق، فرهنگی و اقتصاد دیجیت��ال و نیز ۶هزار 

استارت آ پ در حوزه های خدمات، دستاورد ارزنده این گام است.
حمایت از ماش��ین آالت پیشرفته ساخت داخل، کمک به توسعه 
ص��ادرات محصوالت دانش بنیان و برگزاری نمایش��گاه تجهیزات و 
مواد آزمایشگاهی س��اخت ایران نیز اقدامات دیگری است که فضا 
را برای حرکت هرچه علمی این کس��ب و کارها و نقش آفرینی شان 

در اقتصاد به ارمغان آورد.
حمایت از توس��عه فناوری ه��ای راهبردی به کمک س��تادها در 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کمک به ارتقای جایگاه 
ایران در علوم و فناوری های پیش��رفته را به همراه داش��ته اس��ت. 
معاونت علمی و فناوری کمک به پیشرفت کشور و حرکت در مسیر 
توسعه را با حمایت  از پروژه های کاربردی، راهبردی و اولویت دار در 

قالب »طرح کالن ملی« ادامه داد.
کمک به توس��عه طرح ه��ای خالقانه و ثبت اخت��راع بین المللی 
گام دیگ��ری اس��ت که با حمایت معاونت علم��ی و فناوری از ثبت 
پتنت ه��ای بین الملل��ی دنب��ال می ش��ود. این معاون��ت همچنین 
در راس��تای سیاس��ت های جذب نخبگان ایرانی خارج از کش��ور، 
برنامه ه��ای مس��تمر و م��دون را ب��رای ج��ذب فارغ التحصیالن و 
متخصصین از دانش��گاه های برتر دنیا اجرا کرد؛ طرحی که ماحصل 
آن بازگش��ت میانگین روزانه ی��ک نفر و در مجموع بیش از ۱۴۰۰ 
نخبه ایرانی به کش��ور ب��ود. این گام اثرمند و حض��ور برترین های 
علمی، زمینه س��از رونق اس��تارت آپ هایی ش��د که اکنون در جمع 

برترین کسب و کارهای اشتغال و ثروت آفرین جای دارند.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین از پارک های 
عل��م و فن��اوری، مراک��ز نوآوری و ش��تابدهی و ایج��اد ناحیه های 
نوآوری ش��هری را نوآوری توس��عه و رونق زیس��ت بوم استارت آپی 
کش��ور حمایت کرد ک��ه نتیجه آن بروز و ش��کوفایی کارخانه های 
نوآوری در ش��هرهای بزرگ از جمله پایتخت و ش��کل گیری ناحیه 
 نوآوری ش��ریف با تمرکز بیش از ۴۰۰ کس��ب و کار دانش بنیان و 
استارت آپی، حوالی یکی از بزرگ ترین دانشگاه های صنعتی منطقه 

یعنی دانشگاه صنعتی شریف بوده است.

در پـی انتشـار دعوت نامه مایکروسـافت بـرای رویدادی در دهـم مهر، گمانه زنی هـا مبنی بر رونمایی سـری جدید 
دستگاه های این شرکت قوت گرفته است.

به گزارش زومیت، مایکروسـافت قصد دارد رویدادی را در دوم اکتبر مصادف با دهم مهر برگزار کند. گفته می شـود 
که این رویداد بر معرفی محصوالت جدید سـری سـرفیس متمرکز خواهد بود. این محصوالت می توانند سـرفیس پرو 
7، سـرفیس بوک 3 و سـرفیس لپ تاپ 3 باشـند. همچنین، احتمال دارد ردموندی ها Centaurus را که دستگاهی با 

نمایشگر دوگانه است رونمایی کنند.
 Save the  در دعوت نامه  ارسالی مایکروسافت، اطالعاتی در مورد زمان و مکان برگزاری رویداد داده شده است. جمله
date به معنای »این تاریخ را ثبت کنید« نیز بر اهمیت رویداد پیش رو تأکید کرده است، اما هیچ اطالع دیگری در مورد 
آنچه که در این مراسـم رونمایی خواهد شـد داده نشده اسـت. با وجود این، تصویر ناقص لوگوی مایکروسافت در میانه 
و هشـتگ #MicrosoftEvent در پایین دعوت نامه این فرضیه را ایجاد می کند که به احتمال زیاد شـاهد رونمایی از 

سخت افزارهای جدید در کنار معرفی نسخه  جدید ویندوز از غول دنیای فناوری باشیم.
از مواردی که انتظار می رود در نسخه های جدید محصوالت سرفیس ارتقا داده شود، درگاه های این محصوالت و البته 
پردازنده ها آنها اسـت. سـرفیس بوک 2 و سرفیس گو دو محصول مایکروسـافت هستند که از درگاه USB نوع C بهره 
می برند، اما این ویژگی هنوز در سـرفیس لپ تاپ و سـرفیس پرو ظاهر نشده است. مضاف بر این، به روزرسانی پردازنده  
 RTX یا آیس لیـک و پردازنده های گرافیکی Comet Lake ،سـرفیس های جدید به نسـل دهم پردازنده های اینتـل
انویدیا نیز دور از انتظار نیست. به عالوه، مدتی است که شایعاتی مبنی بر استفاده  پردازنده AMD در سرفیس لپ تاپ 

بعدی قوت گرفته است و در مورد سرفیس پرو نیز گفته می شود که از اسنپدراگون 8cx در آن استفاده خواهد شد.
از دیگر مواردی که احتمال رونمایی آن در رویداد پیش رو وجود دارد،Windows Core OS است؛ سیستم ماژوالری 
که  به مدت طوالنی سـوژه  اخبار اسـت، اما هیچ زمان دقیقی برای رونمایی آن مشـخص نشـده است. در هر حال، این 

سیستم عامل نیز با احتمال ضعیف تر می تواند جزو گزینه های مورد انتظار در رویداد دهم مهر باشد.
در بخش نرم افزار نیز رونمایی از ویژگی های جدید نسـخه های آتی ویندوز 10کامال محتمل اسـت. مایکروسافت هنوز 
به طور رسـمی جدیدتریـن برنامه های خود برای ارائه  وینـدوز 10 را اعالم نکرده، اما منابع آگاه می گویند به روزرسـانی 
19H2 شـامل ویژگی هایی اسـت که مختص کاربران تجاری خواهد بود. این ویژگی ها در به روزرسـانی 20H1 که اوایل 
سـال 2020 منتشـر می شـود در دسـترس عموم قرار خواهند گرفت. یکی از ویژگی های مورد بحث امکان اضافه کردن 
دسـتیار صوتی متفرقه به صفحه  قفل ویندوز اسـت. رونمایی از ویژگی های جدید آفیس 365 نیز می تواند از برنامه های 

مایکروسافت برای دهم مهر باشد.

نگاهی به اقدامات معاونت علمی و فناوری برای توسعه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری

مایکروسافت در رویداد دهم مهر احتماال از عزمی که »زیست بوم« آفرید
محصوالت جدید رونمایی خواهد کرد

دریچــه

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت س��اختار آموزش در کش��ور باید متحول 
شود و براساس مدل های جدید کتابخوانی در دنیا و استفاده از استارت آپ ها تغییر یابد.
به گزارش ایس��نا، دکتر س��ورنا س��تاری در سفر به استان بوش��هر و در آیین افتتاح 
کتابخانه عمومی بوشهر با تاکید بر ترویج و توسعه فرهنگ کتابخوانی، اظهار داشت: از 

طرح های نوین در ساختار آموزش کشور استفاده شود.
وی اف��زود: ب��ا توجه به ظرفیت بس��یار باالی اس��تان بوش��هر باید زیرس��اخت های 

کتابخانه ای در این استان توسعه یابد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه شرکت های نوپا در حوزه کتاب 
باید گس��ترش یابند، گفت: باید استارت آپ های جدید برای ترویج کتاب و کتاب خوانی 

راه اندازی شود.

استارت آپ های جدید برای ترویج 
کتاب خوانی راه اندازی شوند

شنبه
9 شهریور 1398
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نخس��تین دوره بوت کمپ تخصصی هوش مصنوعی با حمایت ستاد توسعه 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
هفتم شهریورماه سال جاری با هدف توسعه مدل کسب و کارهای حوزه هوش 

مصنوعی برگزار می شود.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، با 
ش��کل گیری زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری در 
کشور، مفاهیم و رویدادهای جدیدی پا به عرصه 
اقتصاد، فرهنگ و جامعه گذاش��تند که هر کدام 
از ای��ن مفاهیم بیگانه می توانند انقالبی بزرگ در 
اقتصاد و اشتغال کشور ایجاد کنند؛ رویدادهایی 
ک��ه علوم نوین را نش��انه رفته اند و مدل توس��عه 

اشتغال در کشور را تغییر داده اند.
بوت کمپ ها دوره های فش��رده ای هستند که 
ش��ما را ب��رای ورود به بازار کار آم��اده می کنند. 
دوره هایی جدی و پر از چالش های متفاوت برای 

اینکه بتوانید توانایی خود را در حوزه کاری تان باال ببرید.
یکی از این بوت کمپ هایی که با اس��تقبال خوبی روبه رو اس��ت بوت کمپ 
تخصصی هوش مصنوعی اس��ت که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری با هدف توسعه مدل کسب و کارهای حوزه هوش مصنوعی و تربیت 
تیم های کارآفری��ن برای فعالیت در حوزه ه��وش مصنوعی و یادگیری عمیق 

برگزار می شود.
از دیگر اهداف این رویداد تخصصی، می توان 
به »توس��عه پلتفرم های سرویس دهی در حوزه 
ه��وش مصنوع��ی«، »معرف��ی عالقه من��دان و 
فع��االن حوزه های مدیریت و بازاریابی به تیم ها 
و متخصصان هوش مصنوعی به منظور توس��عه 
آنه��ا و تبدیل ش��دن ب��ه کس��ب و کار حوزه 
ه��وش مصنوع��ی«، »انتخاب چن��د تیم برای 
س��رمایه گذاری«، »معرف��ی متخصصان هوش 
مصنوعی به کس��ب و کارهای مطرح دیجیتال 

اشاره کرد.
ای��ن رویداد علمی با حمایت س��تاد توس��عه 
اقتص��اد دیجیت��ال و هوشمندس��ازی معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری و توس��ط 
مجموع��ه همتک با رویکرد ارائه طرح های نوآورانه و فناورانه تیم های تش��کیل 
ش��ده در فرآیند بوت کمپ به سرمایه گذاران و عالقه مندان حوزه کارآفرینی و 

هوش مصنوعی برگزار می شود.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین گفت 
استارت آپ ها بهترین ظرفیت برای کسب و کارهای جدید و ایجاد درآمد پایدار 

برای شهرداری ها هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، رویداد اس��تارت آپی، 
کارآفرین��ی و گردش��گری عص��ر چهارش��نبه با 
حضور علیرضا خزائل��ی مدیرکل میراث فرهنگی 
اس��تان قزوین، علیرضا کش��اورز قاس��می عضو 
ات��اق بازرگان��ی قزوین و جمع��ی از عالقه مندان 
به فعالیت های اس��تارت آپی در مح��ل دولتخانه 

صفوی قزوین برگزار شد.
عب��اس کش��اورز صفیعی، سرپرس��ت معاونت 
برنامه ریزی و توس��عه س��رمایه انسانی شهرداری 
قزوین در این برنامه اظهار داش��ت: باید پرس��ید 
چرا برخی معماری ها و فضاهای سنتی و تاریخی 
همچن��ان جذابی��ت دارد و برای مردم احس��اس 
ش��یرینی ایجاد می کند اما س��اخت و س��ازهای 

جدید این ویژگی را ندارد.
وی اضافه کرد: جنس خدمات ش��هرداری ها توسعه فیزیکی و کالبدی شهر 
اس��ت در حالی که مردم به توس��عه اجتماعی هم مانند توس��عه کالبدی نیاز 

دارن��د و این موضوع باید م��ورد توجه قرار گیرد و امروز ای��ن موضوع مطالبه 
شهروندان است.

صفیعی بیان کرد: ش��هرداری ها امروزه الزام دارن��د برای ایجاد درآمد پایدار 
دنبال کسب و کار پایدار باشند و استارت آپ ها 

بهترین ظرفیت در این عرصه هستند.
علیرضا کش��اورز قاسمی، عضو اتاق بازرگانی 
قزوین ه��م گفت: بخش خصوص��ی از حامیان 
فعالیت های استارت آپی محسوب می شود و در 
اتاق بازرگانی آمادگی داریم از ایده های خالقانه 
که بتواند به صنعت و تولید کمک کند حمایت 

کنیم.
وی اف��زود: در بخ��ش صنعت با مش��کالت 
زی��ادی مواجهیم که با وج��ود جوانان خالق و 
ایده پ��رداز می توان امیدوار بود بخش��ی از این 

مشکالت را حل کنیم.
کش��اورز قاس��می تصریح کرد: اس��تفاده از 
اس��تارت  آپ ها در ایجاد فضای کس��ب و کارهای جدید و اشتغال نقش مهمی 
دارد و اگر به خوبی معرفی ش��ود می تواند مورد اس��تقبال بس��یاری از جوانان 

قرار گیرد.

استارت آپ ها بهترین ظرفیت برای کسب و کارهای جدید هستندمتخصصان هوش مصنوعی به بازار کسب وکار دیجیتال پیوند می خورند

با حمایت س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان، س��تاد توسعه 
فناوری های ح��وزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی 
و فن��اوری و صندوق نوآوری و ش��کوفایی از نخس��تین هاب صادراتی 

محتوای دیجیتال کشور رونمایی می شود.
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازی معاونت علمی و فناوری با اشاره به 
برگزاری مراس��م رونمایی از نخستین هاب صادراتی محتوای دیجیتال 
کش��ور، بیان کرد: این هاب به عنوان نخستین هاب صادرات محتوای 
دیجیت��ال در حوزه ه��ای مختلفی چ��ون نرم افزارهای تلف��ن همراه، 

محتوای ویدئویی و انیمیشن فعالیت می کند.
وی اف��زود: در ح��ال حاضر ۲۲ هزار 
برنامه نویس در حوزه طراحی و توسعه 
بازار  نرم افزاره��ای کارب��ردی در کافه 
فعالیت می کنند که این تعداد، فعالیت 
قاب��ل قبول��ی در بازاره��ای بین المللی 
ندارن��د و بازار داخل��ی آنها نیز بزرگ و 

قابل توجه نیست.
به گفت��ه محمدی، بس��یاری از این 
نرم افزاره��ا ظرفیت حضور در بازارهای 
بین المللی را دارند؛ اما شرایط و ضوابط 
حضور در این بازارها را برای خود ایجاد 
نکرده اند. به طور مث��ال این نرم افزارها 
به زبان های رایج جهانی مجهز نیستند 
و طراح��ی مقبولی ب��رای ارائه در بازار 

جهانی ندارند.
 نرم افزارهای کاربردی ایرانی در 

بازار جهانی حضور می یابند
وی همچنی��ن تصریح کرد: به همین 
دلیل نیاز بود که یک مجموعه ای برای 
حمای��ت از آنها ش��کل بگی��رد تا این 
نرم افزارهای کاربردی ش��رایط فعالیت 
و ف��روش در بازاره��ای بین الملل��ی را 
نیز بیابند و ب��ه بازارهای جهانی مانند 

اپ استور و گوگل پلی دست بیابند.
 دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه 
اقتص��اد دیجیت��ال و هوشمندس��ازی 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به تغییرات موردنیاز 
ای��ن نرم افزارها برای حضور در ب��ازار جهانی، عنوان کرد: این مجموعه 
طراحی  ش��ده تالش می کن��د تا نرم افزاره��ای موج��ود در کافه بازار 
برای ورود به بازارهای جهانی چند زبانه ش��وند و به عنوان واس��طه ای 
بین المللی از حضور آنها در دنیا حمایت کند. همچنین طراحی آنها در 

قالب یک مدل مورد پسند جهانی تغییر کند.
وی همچنین بی��ان کرد: هاب صادراتی محتوای دیجیتال بخش��ی 
از یک پازل بزرگ تری به نام اکوسیس��تم اش��تغال دیجیتال است. این 
اکوسیس��تم با برگزاری بوت کمپ ها و شتاب دهنده های برنامه نویسی، 
توسعه خواهد یافت. در واقع نرم افزارهای موجود ابتدا در بوت کمپ ها 

حضور می یابند، س��پس به ش��تاب دهنده تبدیل می شوند و در مرحله 
نهای��ی پس از تبدیل ش��دن به یک ش��رکت، به بازاره��ای جهانی راه 

می یابند.
محم��دی در ادام��ه تصری��ح کرد: پلتف��رم هاب ص��ادرات محتوای 
دیجیتال توس��ط شرکت توس��عه محتوای بین المللی پارس دیجیتال 
)PDE( طراحی ش��ده اس��ت و ب��ا حمایت معاونت علم��ی و فناوری 

ریاست جمهوری افتتاح می شود.
 اولین هاب صادراتی محتوای دیجیتال

امیر سرکندی، عضو هیات مدیره شرکت توسعه محتوای بین المللی 
پ��ارس دیجیتال مراس��م رونمای��ي از اولین ه��اب صادراتی محتوای 
دیجیتال کش��ور، اظهار داش��ت: مراس��م رونمایی این هاب صادراتی 
روز ش��نبه ۹ ش��هریور برگزار خواهد 
ش��د. این مراسم با حضور و سخنراني 
عل��ی وح��دت )رئیس هی��ات عامل 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی( و  امیر 
خوراکیان )معاون فرهنگی، اجتماعی 
و امور محتوایی ش��ورای عالی فضای 
مج��ازی( پروی��ز کرمي )دبیر س��تاد 
فرهنگس��ازي اقتص��اد دانش بنیان( و  
مهدي محمدي  )دبیر س��تاد اقتصاد 

دیجیتال( برگزار می شود.
س��رکندي با بیان اینکه در حاشیه 
ای��ن رونمایی دومی��ن پنل تخصصی 
صادرات محتوای دیجیتال نیز برگزار 
می ش��ود، اظه��ار داش��ت: ای��ن پنل 
تخصصی با موضوع صادرات محتوای 
دیجیتال و حضور مه��دی محمدی، 
حمیدرضا احمدیان، سیاوش ملکی فر 
و محمدرضا طالیی در محل صندوق 

نوآوری و شکوفایی برگزار می شود.
وی با اش��اره به پتانسیل های ایران 
اقتص��اد  و  دانش بنی��ان  بخ��ش  در 
دیجیتال بیان کرد: این هاب به عنوان 
اولین هاب صادرات محتوای دیجیتال 
در س��ه گروه  اپلیکیشن های موبایل، 
محتوای ویدئویی و انیمیشن فعالیت 
خواه��د کرد. این پلتف��رم ارائه دهنده 
خدمات بسترس��ازی، استانداردس��ازی، ترجم��ه، انتش��ار و بازاریابی 
دیجیتال اس��ت ک��ه تولیدکنندگان محت��وای دیجیت��ال می توانند با 
مراجعه به وب سایت farhang.isti.ir از این خدمات بهره مند شوند.
وی افزود: پس از آنکه سرویس ها به هاب معرفی می شوند،  از لحاظ 
فنی،  محتوایی، ایده محوری و تقاضای بازار مورد ارزیابی قرار می گیرند.
وی ادامه داد: در راس��تای ایج��اد ارتباطات تجاری برای انتش��ار و 
انتقال ارز ش��بکه ای از ش��رکت ها و نمایندگان در خارج از ایران و در 
PDE مناطق جغرافیایی متنوع موردنیاز است، به همین منظور هاب

فعالیت های خود را در کش��ورهای دیگر نیز با تاسیس نمایندگی آغاز 
کرده است.

دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری:

نخستین هاب صادراتی محتوای دیجیتال کشور رونمایی می شود

یادداشـت

س��تاد توس��عه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیش��رفته و ساخت معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری با هدف اس��تعدادیابی و تربیت نیروی انس��انی خالق، اقدام 
به حمایت از برگزاری دوره های آموزش��ی چاپ سه بعدی به دانش آموزان و دانشجویان 
کرده اس��ت. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، چاپ سه بعدی یکی از فناوری های جذاب و نوینی است که می تواند ایده های 
ذهن��ی افراد را به واقعیت تبدیل کن��د. رویایی که به همت متخصصان و نخبگان رنگ 
واقعی به خود گرفت. این فناوری نوین به شما اجازه می دهد که یک مدل سه بعدی از 
چیزی که در ذهن دارید را بسازید. این مدل را به زبان دستگاه پرینتر سه بعدی ترجمه 
کنید و دستگاه هم با زبانی که با آن ارتباط برقرار کرده اید می فهمد که چه چیزی باید 

بسازد و پس از ساخت آن را به شما تحویل  دهد.

صنعت چاپ سه بعدی با کمک 
دانش آموزان خالق رونق می گیرد



حوزه کسب و کار معطوف به تالش برندها برای کسب سود است. این امر از طریق 
فروش محصوالت به دامنه وس��یعی از مشتریان صورت می گیرد. به نظر من حوزه 
فروش و به طور کلی کس��ب و کار شباهت بسیار زیادی به زندگی روزمره ما دارد. 
گاهی اوقات در حوزه کس��ب و کار امکان صرف هزینه های باال وجود ندارد. به طور 
معمول اغلب برندها با بودجه ای اندک مواجه هستند. به همین خاطر سرمایه گذاری 
کالن با پذیرش ریس��ک های باال در زمینه تولید محصوالت به هیچ وجه منطقی به 
نظر نمی رس��د. بهترین تجربه عینی پیوند کس��ب و کار و زندگی برای من مراسم 
عروسی ام بود. به طور معمول هر فردی آرزوهای بسیار زیادی برای روز عروسی اش 
دارد، با این حال وقتی با هزینه های سرسام آور این مراسم مواجه شوید، به احتمال 
زیاد قید بسیاری از رویاهای تان را خواهید زد. بدون تردید کسب و کارهای مرتبط 
با مراسم عروسی سود بسیار زیادی کسب می کنند. در این مراسم حتی کوچک ترین 
المان تزئینی نیز هزینه گزافی خواهد داش��ت. من وقت��ی با هزینه های گزاف این 
مراس��م مواجه ش��دم، تصمیم به کاهش حداکثری مخارج گرفتم. این امر به دلیل 
بودجه محدود من برای عروسی و همچنین شرایط مالی والدینم بود. آنها حاضر به 
پرداخت بودجه بیشتر برای استفاده از المان های لوکس در عروسی نبودند. به همین 
خاطر در نهایت قید اس��تفاده از گل ه��ای رز واقعی را زدم. وجود گل های واقعی یا 
طبیعی در مراسم عروسی چه فرقی دارد؟ درست به مانند مراسم عروسی، در حوزه 

کسب و کار نیز گاهی اوقات باید قید برخی از کارها را زد. 
نکته جالب در این میان نحوه رفتار فروش��نده لباس عروس بود. من هرگز قصد 
صرف هزینه باال برای لباسم را نداشتم، با این حال نحوه رفتار فروشنده لباس من 
را تحت تاثیر قرار داد. به این ترتیب من لباس��ی بسیار بیشتر از بودجه مورد نظرم 
خری��داری کردم. درس مهم من از نحوه رفتار فروش��نده موردنظر و تصمیم گیری 
خریدم بسیار کلیدی است. بر این اساس ما هنگام مشاهده احترام و ارزشمندی از 
سوی فروشندگان اعتماد بیشتری به آنها خواهیم داشت. این امر موجب تمایل به 

پرداخت بیشتر برای خرید محصوالت از سوی ما می شود. 
بدون شک در هر شرکتی بخش بازاریابی سخت در حال تالش برای فراهم سازی 
محتوای جذاب برای مخاطب به منظور افزایش فروش و موفقیت است. به نظر من 
بخش بازاریابی اهمیت بس��یار باالیی دارد، با این حال توجه ویژه به بخش فروش 
بای��د اولویت هر برندی باش��د. در یک جمع  بندی کلی، هی��چ برندی بدون فروش 
محصوالتش توانایی ادامه فعالیت در بازار کسب و کار را نخواهد داشت. به نظر من 
هر فروشنده ماهری باید برند شخصی خود را داشته باشد. به این ترتیب مشتریان به 
فروشنده موردنظر اعتماد بیشتر خواهند کرد. در نتیجه فرآیند فروش بسیار سریع تر 

و بدون هرگونه دردسری پیش خواهد رفت. 
در ادامه این مقاله من به بررس��ی پنج نکته مهم در زمینه برندس��ازی شخصی 
فروش��ندگان ش��رکت ها خواهم پرداخت. توصیه های من برای اغلب فروش��ندگان 
در کس��ب و کارهای مختلف قابل اجراس��ت. اگرچه در برخی از موارد خالقیت و 

ایده پردازی شما نیز مورد نیاز خواهد بود. 
1. میزبانی از سمینار اینترنتی

اگرچه حوزه های کسب و کار با یکدیگر تفاوت  عمده ای دارد، با این حال فرآیند 
فروش در هر کدام از آنها ش��باهت های بس��یار به هم خواهد داشت. در هر کسب و 
کاری ما باید ش��ناخت دقیق و محکمی از مخاطب مورد نظرمان داشته باشیم. در 
غیر این صورت بهترین محصوالت مان نیز توانایی جلب نظر مش��تریان را نخواهد 
داشت. همکاری با تیم بازاریابی شرکت به منظور طراحی محتوای موردنظر و عالقه 
مشتریان اهمیت بس��یار زیادی دارد. به هر حال بازاریاب ها درک دقیق تری از نوع 

محتوای مورد عالقه و سلیقه مشتریان شرکت خواهند داشت. 
یکی از راهکارهای مهم در زمینه برندسازی شخصی ارتقای جایگاه مان به عنوان 
کارشناس��ی ماهر اس��ت. در زمینه فروش این امر از طریق برگزاری س��مینارهای 
اینترنتی امکان پذیر خواهد بود. وقتی مش��تریان ما را به چش��م کارش��ناس خبره 
ح��وزه فروش قب��ول کنند، حرف های مان تاثیرگذاری بس��یار بیش��تری روی آنها 
خواهد داش��ت. بدون تردید فعالیت به عنوان کارش��ناس فقط با اطالق این نام به 
خودمان صورت نمی گیرد. ما باید در تالش برای تحلیل و بررسی دقیق ویژگی های 
محصوالت مختلف باش��یم. به این ترتیب مخاطب پس از مطالعه تحلیل های ما به 
سراغ خرید براساس توصیه ما خواهد رفت. این امر اهمیت بسیار باالیی دارد. وقتی 
مخاطب ما را به چشم کارشناس و فرد مورد اعتماد خود نگاه کند، توانایی ما برای 

اقناع وی در زمینه خرید محصوالت موردنظرمان بیشتر می شود. 
حضور فعاالنه در سمینارهای اینترنتی مخاطب را تحت تاثیر شما و برندتان قرار 
می ده��د. نکت��ه مهم در این میان عدم اعتماد به نف��س کافی هر برند برای حضور 
فعال در سمینارهای واقعی و اینترنتی است. با این کار برند ما جایگاه خود را میان 
رقبا ارتقا خواهد داد. به عالوه، فروشندگان شرکت نیز موفق به توسعه مناسب برند 

شخصی شان خواهند شد. 
2. تعامل از طریق ایمیل

هر فروشنده ای باید به خوبی راهکارهای خلق یک ایمیل تاثیرگذار را بداند. برخی 
از نکات مهم در این زمینه به شرح ذیل است:

• توجه به محتوا: اگر ش��ما به تازگی یک سمینار آنالین برگزار کرده اید، در متن 
ایمیل از گفته ها و اطالعات مربوط به آن استفاده کنید. وقتی در یک ایمیل محتوای 
اطالعاتی ارزش��مندی وجود داش��ته باش��د، تمایل مخاطب به مطالعه آن افزایش 

خواهد یافت.
• اهمیت شخصی س��ازی: فروش در س��ال ۲۰۱۹ به طور کامل وابسته به توانایی 
برندها در زمینه شخصی سازی پیشنهادهای شان برای مشتریان است. به این ترتیب 
با توجه به س��لیقه شخصی مش��تریان مان باید فرآیند بازاریابی و فروش ایمیلی را 

پیش ببریم.
• اهمیت کوتاه نویس��ی: مهم ترین عنصر در موفقیت ایمیل ها نگارش کوتاه متن 
اس��ت. هیچ کاربری حوصله مطالعه یک ایمیل بس��یار طوالنی را ندارد. به همین 
خاطر در صورت نگارش متن بیش از اندازه طوالنی سرنوش��ت مناس��بی در انتظار 

آن نخواهد بود.
3. توجه به محتوا، وبالگ ها و نویسندگی مهمان در سایت های 

معتبر
تعامل نزدیک با خبرگزاری ها و س��ایت های تحلیلی معتبر در زمینه فروش اهمیت 
بسیار زیادی در فرآیند برندسازی شخصی دارد. مرجع اصلی بسیاری از مردم برای خرید 
مشاهده و ارزیابی محصوالت در سایت های فروش بزرگ است. بسیاری از فروشندگان 
معتبر در چنین سایت هایی مقاالت و تحلیل های خود را بارگذاری می کنند. به این ترتیب 
ام��کان جلب توجه مخاطب هدف بدون نیاز به صرف کمترین هزینه ای وجود خواهد 
داشت. نکته مهم در این میان شروع کار از سایت های کوچک است. بدون شک امکان 
نگارش مقاله در سایت های بزرگ پیش از دستیابی به سطح مشخصی از تجربه و اعتبار 
وجود نخواهد داشت. مزیت اصلی همکاری با رسانه ها و سایت های تحلیلی امکان توسعه 
جایگاه مان از یک فروشنده معمولی به کارشناس خبره حوزه کسب و کار و فروش است. 
این امر اعتماد مشتریان به ما را افزایش می دهد. نکته مهم درخصص اعتماد مشتریان 
افزایش توان تاثیرگذاری ما بر روی آنهاست. به این ترتیب دیگر نیازی به صرف هزینه های 

سرسام آور بر روی تبلیغ محصوالت مان نخواهد بود. 
فروش��ندگان ب��زرگ عالوه بر هم��کاری با رس��انه ها در زمینه تولی��د محتوا و 
وبالگ نویسی نیز مهارت دارند. اغلب فروشندگان بزرگ دنیا وبالگ شخصی دارند. 

این امر جلوه ای حرفه ای به برند ش��خصی م��ا خواهد داد. جذب ترافیک به وبالگ 
ش��خصی یکی از مهم ترین دغدغه های هر فروشنده ای محسوب می شود. به همین 
دلیل فروش��ندگان ماهر در سراس��ر دنیا آگاهی مطلوبی از فرآیند سئو یا مدیریت 
محتوا در اینترنت دارند. این امر به آنها فرصت افزایش مخاطب های شان را می دهد. 

به این ترتیب برند شخصی آنها روز به روز شهرت بیشتری کسب می کند. 
4. جادوی گفتار

چند بار تا به حال به عنوان صاحب یک کس��ب و کار نس��بت به موفقیت تان در 
زمینه فروش در صورت حضور فروش��نده شرکت تان در جلسه با خریدار اطمینان 
داشته اید؟ یکی از ویژگی های مهم فروشندگان موفق اهمیت شان از دیدگاه صاحبان 
کسب و کار است.  آنها توانایی تغییر نتیجه نهایی معامالت و فرآیند فروش را دارند. 
به راستی چرا این افراد تا این حد توانایی تعیین نتیجه نهایی معامالت را دارند؟ به 
منظور پاسخ به این پرسش باید به شیوه رفتار فروشندگان بزرگ توجه کنیم. آنها 
همیشه راهکارهای ایجاد ارتباط نزدیک به خریدار را دارند. به این ترتیب در کسری 
از ثانیه با فرد مورد نظر صمیمی می شوند. ایجاد صمیمیت نقش موثری در افزایش 
اعتماد طرف مقابل دارد. به این ترتیب تمایل وی برای خرید از ما بیشتر خواهد شد. 
وقتی یک فروش��نده رفتار حرفه ای و صمیمی با مش��تریان دارد، جایگاه برند ما 
ارتقای معناداری خواهد یافت. یکی از نکات مهم در زمینه همکاری با فروشندگان 
عدم احس��اس خطر در پی تالش آنها برای س��اماندهی به برند شخصی شان است. 
وقتی فروش��ندگان ما برند ش��خصی مناسبی داشته باشند، توانایی کلی برند ما در 

زمینه فروش افزایش خواهد یافت. 
بهترین ش��یوه برای ایجاد برند شخصی به عنوان فروشنده گفت وگو با مشتریان 
اس��ت. ع��الوه بر گفت وگوی ش��خصی یا هر ک��دام از آنها، تالش ب��رای حضور در 
مراسم های مهم و حضور پشت میکروفون ضروری خواهد بود. به این ترتیب دامنه 
مخاطب های ما افزایش چش��مگیری می یابد. این امر نقش انکارناپذیری در زمینه 
افزایش ش��مار مشتریان برندمان خواهد داش��ت. کمک به فروشندگان شرکت در 
زمینه توس��عه جایگاه شان به عنوان فروشنده اهمیت بسیار باالیی دارد. برندسازی 

شخصی آنها در نهایت به سود ما نیز خواهد بود. 
5. اهمیت شبکه های اجتماعی

ش��بکه های اجتماعی یکی از تاثیرگذارترین و س��اده ترین شیوه های برندسازی 
ش��خصی برای تمامی اهالی کسب و کار است. فروش��ندگان در این زمینه مهارت 
بس��یار زیادی دارن��د. موفقیت در زمینه تم��ام توصیه ها و تکنیک ها بس��تگی به 
توانایی مناس��ب ما در شبکه های اجتماعی دارد. شبکه های اجتماعی نقش پلتفرم 
اطالع رسانی را دارند. به این ترتیب اخبار و جزییات تمام فعالیت های ما باید از این 

طریق با مشتریان در میان گذاشته شود. 
یکی از بهترین پلتفرم های اجتماعی برای فروشندگان لینکدین است. حضور در 
گروه های تخصصی لینکدین فرصت یادگیری نکات و مهارت های اساسی را فراهم 
می آورد. در زمینه اطالع رس��انی توییتر از همه ش��بکه های اجتماعی بهتر است. بر 
این اس��اس اخبار مهم را فقط از طریق این پلتفرم باید به اش��تراک گذاشت. بقیه 
شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام نقش نمایش پشت صحنه کسب و کارمان را 

دارد. به این ترتیب امکان ایجاد رابطه ای نزدیک با مشتریان فراهم می شود. 
نکته پایانی در این زمینه توجه به برندسازی به عنوان فرآیندی برای ایجاد رابطه 
نزدیک به مشتریان است. اشتباه بسیاری از برندها تلقی این فرآیند به عنوان عمل 
افزایش فروش است. بدون تردید افزایش فروش نیز یکی از نتایج برندسازی شخصی 
به عنوان فروشنده است، با این حال تنها نتیجه موردنظر نیست. تالش برای شناخت 
بهتر مشتریان و بهبود سطح مهارت های مان باید در اولویت فرآیند برندسازی قرار 

داشته باشد. در غیر این صورت امکان توسعه پایدار برند وجود نخواهد داشت. 
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6 اشتباه رایج در هنگام توصیف برند

در رابط��ه ب��ا برندها، ای��ن امر که خ��ود را چگونه توصیف 
می کنید، بس��یار مهم اس��ت. درواقع این اقدام در نوع نگرش 
افراد نس��بت به شما تاثیر بس��زایی را خواهد داشت. در این 
رابطه همواره ش��اهد اشتباهاتی هستیم که شخصیت برند را 
عمال نابود می س��ازد. این امر در حالی اس��ت که در بسیاری 
از موارد، افراد حتی از نادرس��ت ب��ودن اقدام خود نیز آگاهی 
ندارند. به همین خاطر بس��یار مهم است تا با نمونه های رایج 
آن آش��نا ش��وید. درواقع با توجه به تاثیر کالم، الزم است تا 
بهترین عملکرد ممکن را داش��ته باشید. در همین راستا و در 

ادامه به بررسی ۱۲ مورد منتخب، خواهیم پرداخت.
1-خود را بهترین معرفی می کنید

این امر که خود را بهترین بدانید، بدون ش��ک بیش از حد 
خودس��تایی خواهد بود. درواقع هیچ برن��دی را نمی توان در 
باالترین سطح خود، تصور کرد. به همین خاطر این امر باعث 
خواهد ش��د تا مخاطب فکر کند که شما نسبت به ضعف های 
خود آگاه نبوده و برنامه ای برای پیشرفت ندارید. همچنین با 
توج��ه به این امر که باید در تالش برای ایجاد ارتباط عاطفی 
با مخاطب باش��ید، غیرواقعی بودن بودن و غرور بیش از حد، 
تمایل اف��راد را برای این ارتباط کاهش خواهد داد. به همین 
خاطر خود را هیچ گاه در باالترین سطح معرفی نکنید. این امر 
بیانگر صداقت ش��ما با مخاطب خواهد بود. درواقع هر ادعایی 
که دارید، باید کامال با عملکرد شما همخوانی داشته باشد، با 
توجه به این امر که همواره امکان بهتر ش��دن وجود دارد، به 
همین خاطر استفاده از لفظ بهترین، عمال بی معنا خواهد بود. 

 2-از کلماتی با بار معنایی بیش از حد منفی
استفاده می کنید

اگرچه ممکن اس��ت این کلمات را در جمله  هایی درس��ت 
و کام��ال مثبت مورد اس��تفاده قرار داده باش��ید، با این حال 
واقعیت این است که برخی از کلمات به قدری بار معنایی بد 
و منفی ای دارد که حتی اس��تفاده از آنها در بهترین جمالت 
نی��ز از تاثیر آنها کم نخواهد کرد. به همین خاطر الزم اس��ت 
تا برای بیان منظور خود، از کلمات جایگزین دیگر اس��تفاده 
کنی��د. علت این امر به این خاطر اس��ت تقریبا هیچ کس��ی، 
این کلمات را برای اتفاقی س��ودمند نشنیده است. برای مثال 
تخریب از جمله این موارد محس��وب می-ش��ود، با این حال 
عبارت از بین بردن، می تواند جایگزین مناس��بی باشد که بار 
معنای��ی منفی ای را به همراه ندارد. ب��ه همین خاطر همواره 
الزم اس��ت تا متن س��خنرانی خود را مورد بازبینی قرار داده 

و این کلمات را حذف و یا با مواردی دیگر جایگزین کنید. 
3-بیش از حد برخی از موضوعات را تکرار می کنید

تکرار بیش از حد مخاطب را خسته خواهد کرد. برای مثال 
ممکن است شما در یک زمینه دست به خالقیتی زده باشید، 
ب��ا این حال این امر نباید به جمله همیش��گی ش��ما در تمام 
دقایق س��خنرانی تبدیل ش��ود. به همین خاطر الزم است تا 
ب��رای تمامی دقایق خود برنامه ریزی داش��ته و با تکرار بیش 
از ح��د، خ��ود را به عن��وان برندی که تنها به یک دس��تاورد 
اتکا دارد، معرفی نکنید. درواقع برای سخنرانی های خود باید 
ب��ه مخاطبان خ��ود نیز توجه داش��ته و از ناراحت کردن آنها 

خودداری کنید. 
4-اقدامات خود را بیش از حد بزرگ می دانید

شما ممکن اس��ت به علت یک تصمیم درست، موفق شده 
باش��ید تا تغییری سودمند را در بازار خود ایجاد کرده باشید، 
با این حال تواضع، امری اس��ت که در مخاطب تاثیر بسیاری 
را خواهد داش��ت. به همین خاطر با کوچک شمردن اقدامات 
خود، محبوبیت بیش��تری را به دس��ت آوری��د. در نهایت این 
امر باعث خواهد ش��د تا افراد تصور کنند که چنین اقداماتی، 
برای ش��ما مهم تلقی نشده و قابلیت انجام کارهای به مراتب 

بزرگتری را دارید. 
5-خود را برندی کامال معتبر می دانید

 اعتبار ابدا با گفته های ش��ما به دست نخواهد آمد. درواقع 
عملکرد و دس��تاوردهای ش��ما در طول زم��ان، این امر را در 
ذهن مش��تریان ایجاد خواهد کرد. به همین خاطر تصور این 
ام��ر که تنها با بی��ان آن، اعتبار الزم  را به دس��ت می آورید، 
کامال نادرست است. درواقع در هنگام صحبت کردن در رابطه 
با این موضوع، الزم اس��ت تا تمامی دستاوردها و عملکردهای 
خود را در معرض دید مش��تری قرار داده و تنها عنوان کنید 
که طی این سال ها همواره در تالش برای افزایش اعتبار خود 
بوده ای��د و همه این اتفاقات، از توجه و لطف ش��ما مخاطبان 
به دس��ت آمده است. درواقع شما باید قدردان مشتریان خود 
باشید که زمینه رشد و بقای شما را فراهم کرده اند. به همین 
خاط��ر هیچ گاه خود را معتبر معرفی نکرده و همواره این باور 
را حفظ کنید که ش��ما بهتر از این نیز خواهید ش��د. درواقع 
افراد پس از مش��اهده عملکرد و دستاوردهای شما، نسبت به 
میزان اعتبارتان نظر خواهن��د داد و نباید در این رابطه خود 

تصمیم گیری کنید.
 6-به صورت هدفمند در رابطه با برند خود

صحبت نمی کنید
بس��یاری از برندها ابتدا از قابلیت ه��ا و امکانات محصوالت 
خ��ود صحبت کرده و در آخر به س��راغ ش��عار و آرمان خود 
می روند. این امر درس��ت انتقادی اس��ت که سایمون سینک 
در کتاب دایره طالیی خود عنوان کرده اس��ت. درواقع ش��ما 
برای معرفی حرفه ای برند، الزم اس��ت تا کامال متفاوت رفتار 
کنی��د. به همین خاطر معرفی و صحبت در رابطه با ش��عار و 
آرمان اصلی ش��رکت، نخستین اقدام باید باشد. این امر باعث 
خواهد ش��د تا ذهن مخاطب، آمادگی الزم برای پذیرش برند 
و محصوالت ش��ما را پیدا کند. در مرحله بعد تنها کافی است 
ت��ا عملکرد و کیفیت محصوالت خود را با آنها پیوند دهید. با 
نگاهی به کنفرانس  های معرفی محصوالت برند اپل، به رعایت 

این اصل پی خواهید برد. 
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یوتیوب دومین س��ایت پربازدید در اینترنت است. با داشتن ۲میلیارد کاربر فعال 
و بارگ��ذاری ویدئو ب��ه ۸۰ زبان مختلف این پلتفرم یکی از مهم ترین گزینه ها برای 
توس��عه برند محسوب می ش��ود. به این ترتیب توجه هر بازاریابی در سراسر دنیا به 

یوتیوب جلب خواهد شد. 
اق��دام برای توس��عه برند در یوتیوب مزیت های خاص خ��ود را دارد، با این حال 
پرس��ش اصلی چگونگی شروع کار در این پلتفرم است. در این مطالب هدف اصلی 
من بررس��ی ۱۴ راهکار س��اده و تاثیرگذار برای برندسازی در این پلتفرم مشهور و 

جهانی است. 
1. توسعه یک دیدگاه مشخص

برندها به طور معمول در یوتیوب با ایجاد کانال به فعالیت می پردازند. ایجاد یک 
کانال مستقل برای برندمان و تعیین هدفی مشخص نقش انکارناپذیری در موفقیت 
ما خواهد داش��ت. متاسفانه بس��یاری از برندها در زمینه انتخاب هدف و دیدگاهی 
مشخص برای کانال یوتیوب شان با مشکل مواجه هستند. چالش اصلی تالش آنها 
برای پیگیری چند دیدگاه مختلف در کنار هم اس��ت. چنین امری در اغلب موارد 
محکوم به شکست خواهد بود. به هر حال برندها بدون تمرکز بر روی یک دیدگاه 
و هدف مش��خص امکان دس��تیابی به موفقیت را نخواهند داشت. در مورد کسب و 
کارهای کوچک این امر از اهمیت بیشتری برخوردار است. آنها مانند برندهای بزرگ 
دارای بودجه فراوان برای توس��عه کس��ب و کارش��ان در مقیاس وسیع نیستند. به 

همین دلیل باید بر روی یک یا حداکثر دو هدف اصلی تمرکز کنند. 
به منظور شروع فعالیت در یوتیوب باید دیدگاهی جذاب، مرتبط با کسب و کارمان 
 AsapSCIENCE و ارزش��مند برای مخاطب انتخاب کنیم. به عنوان مثال، برند
دیدگاه جالبی را برای مدیریت کانال خود توسعه داده اند. آنها در کانال یوتیوب شان 
ویدئوهای��ی تح��ت عنوان »چه می ش��د اگر...« دارن��د. در این مجموع��ه ویدئوها 
کارشناس های این برند از پژوهش های علمی برای پاسخگویی به پرسش های متنوع 
 AsapSCIENCE و هیجان انگیز کاربران استفاده می کنند. وقتی شعار موسسه
تحت عنوان »تبدیل علم به مقوله ای معنادار برای همه« را در نظر داش��ته باشیم، 

ویدئوهای کانال یوتیوب شان معنای بسیار بیشتری پیدا خواهد کرد. 
2. ایجاد اکانت مخصوص برند

به منظور استفاده حرفه ای از یوتیوب باید اکانت منحصر به فردی برای برندمان 
داش��ته باش��یم. مزیت اصلی این امر دسترسی به امکانات بیش��تری در مقایسه با 
اکانت ه��ای معمولی اس��ت. به عنوان مث��ال، در اکانت های مخص��وص برند امکان 
دسترس��ی به اطالعات کاربردی در مورد مخاطب  وج��ود دارد. عالوه بر این امکان 
دسترسی ساده و گفت وگو با سایر اعضای تیم شرکت نیز وجود دارد. این امر موجب 

مدیریت ساده تر اکانت برندمان در یوتیوب خواهد شد. 
خوشبختانه بخش پشتیبانی پلتفرم یوتیوب توضیحات جامعی در مورد امکانات 
اکان��ت مخصوص برندها و ویژگی های آن دارد. در صورت تمایل مطالعه این بخش 

کاربردی خواهد بود. 
3. ایجاد هویت بصری قوی

در مرحل��ه بعد باید نس��بت به نم��ای ظاهری برندمان اطمین��ان حاصل کنیم. 
نخس��تین مرحله در این راس��تا اطمینان از طراحی لوگوی مناس��ب برای تصویر 
پروفایل اکانت مان است. هیچ کاربری به برندی بدون تصویر پروفایل اعتماد نخواهد 
کرد. در مورد برندهای شخصی استفاده از تصویر خودمان مناسب خواهد بود، با این 
حال وضعیت برندهای معمولی متفاوت است. در اینجا به منظور شناسایی راحت تر 

مخاطب باید الزاما از لوگوی شرکت به عنوان تصویر پروفایل استفاده کرد. 
خوش��بختانه یوتیوب در اینجا نیز راهنمایی های فراوان��ی به برندها می کند. به 
این ترتیب در زمان بارگذاری تصویر پروفایل به توصیه های مندرج در کنار صفحه 
توجه کنید. به منظور جلب نظر هرچه بیشتر مخاطب تصاویر ما باید دارای حداقل 
کیفیت استاندارد باشد. در غیر این صورت به هنگام نمایش برای مخاطب تار جلوه 

خواهد کرد. 
یک��ی از بهترین عملکردها در زمینه انتخاب جلوه ه��ای بصری مربوط به اکانت 
رسمی ناساس��ت. این موسسه تحقیقاتی حوزه هوا و فضا از لوگوی رسمی خود به 
عنوان تصویر پروفایل استفاد کرده است. همچنین آنها یک تصویر فوق العاده زیبا از 

فضای کیهانی را نیز به عنوان بنر اکانت شان انخاب کرده اند. 
4. اهمیت بخش توضیحات کانال

همیشه باید توجه ویژه ای به بخش »درباره ما« داشته باشیم. کاربران به منظور 
ش��ناخت بهتر برندها همیش��ه این بخش را مورد مطالعه قرار می دهند. در صورت 
بی توجهی ما به این بخش کاربران از منابع بیرونی برای شناخت ما استفاده خواهند 

کرد. 
نگارش بخش توضیحات باید گزارش��ی کوتاه و چکیده از ماهیت کس��ب و کار 
و برندمان باش��د. الگوریتم یوتیوب و همینطور گوگل حساس��یت زیادی نسبت به 
توضیحات کانال های یوتیوب دارد. به این ترتیب با درج توضیحات مناس��ب شانس 
برندمان برای نمایش در رتبه های بهتر جس��ت وجوی کاربران افزایش چشمگیری 

خواهد داشت. 
ب��دون تردید ارائه توضیحات کوتاه همیش��ه مخاطب را قانع نمی کند. به همین 

خاط��ر از نظر من درج لینک جانبی برای ارائه توضیحات بیش��تر به مخاطب های 
عالقه مند ضروری خواهد بود. به این ترتیب کاربران امکان آشنایی دقیق تر با برند 
ما را خواهند داشت. پیشنهاد من برای لینک جانبی هدایت کاربران به سوی بخش 
توضیحات سایت رسمی برندمان است. این بخش دارای توضیحات بسیار بیشتری 

در مورد برندها ماست. 
5. افزودن اطالعات تماس

یوتیوب یک شبکه اجتماعی است. هدف اصلی از فعالیت در شبکه های اجتماعی 
نیز ایجاد ارتباط اس��ت. به همین دلیل توجه به بخش اطالعات تماس برندمان در 
یوتیوب ضروری است. با درج اطالعات تماس مناسب کاربران امکان دسترسی سریع 
به ما را خواهند داشت. نکته مهم در اینجا درج آدرس اکانت های دیگر برندمان در 
سایر شبک های اجتماعی است. به این ترتیب کاربران امکان مشاهده مطالب ما در 
پلتفرم های مشهور دیگر را نیز دارند. بهترین مکان برای درج آدرس سایر اکانت های 
برند بخش بنر اکانت یا کانال اس��ت. این آدرس باید به صورت کوچک در گوش��ه 

سمت راست بنر قرار داده شود. 
افزودن ش��ماره تماس، ایمیل، آدرس دفتر و فروشگاه رسمی در بخش اطالعات 
تماس ضروری خواهد بود. به عالوه در صورت داش��تن روبات پشتیبان باید لینک 

ارتباط با آن را نیز درج کنیم. 
6. تایید رسمی اکانت مان

این مرحله در موفقیت فرآیند توسعه برند اهمیت کلیدی دارد. در یوتیوب فقط 
اکانت های تاییدش��ده امکان بارگذاری ویدئوهای بیش از ۱۵ دقیقه را دارند. عالوه 
بر این، امکانات متنوع دیگری نیز در اختیار اکانت های تاییدش��ده قرار می گیرد. به 

برخی از این امکانات اضافی در بخش های بعدی اشاره خواهیم کرد. 
اقدام برای تایید اکانت برندمان بسیار ساده است. فقط باید کشور محل فعالیت 
برندمان و ش��ماره تماس را در آدرس Youtube.com/Verify قرار دهیم. بقیه 

کارها از سوی یوتیوب دنبال خواهد شد. 
7. بررسی وضعیت رقبا

ش��روع کار در یوتیوب برای برندهای تازه کار امر دش��واری محسوب می شود. به 
همین دلیل توصیه من بررسی وضعیت فعالیت رقبای مان در این پلتفرم است. این 
امر مزیت آش��نایی به دستاوردها و تجربه رقبا بدون نیاز به پرداخت هزینه را دارد. 
پیشگیری از تکرار اشتباهات رقبا در فعالیت برندسازی یکی از دغدغه های اصلی هر 
کارآفرینی محسوب می شود. به این ترتیب با ارزیابی وضعیت فعالیت رقبا در یوتیوب 

امکان دستیابی به نکات ارزشمند وجود دارد. 
به منظور ارزیابی وضعیت فعالیت رقبا در ش��بکه های اجتماعی پاس��خگویی به 

پرسش های ذیل مفید خواهد بود:
• رقبای ما چه نوع ویدئوهایی را در یوتیوب بارگذاری می کنند؟

• کلیدواژه های مورد استفاده آنها کدام است؟
• آنها چگونه کاربران را به دنبال کردن کانال شان ترغیب می کنند؟

• نحوه پاسخگویی آنها به کامنت های منفی چگونه است؟
8. خلق یک برنامه مستمر

ب��ه عنوان یک برند باید به کانال مان تحت عنوان کانال تلویزیونی نگاه کنیم. 
برنامه ریزی برای بارگذاری نوع مش��خصی از محتوای ویدئویی در روز و ساعت 
مشخص هفته اقدام مناسبی در راستای جلب توجه مخاطب خواهد بود. مزیت 
اصلی این امر امکان اطالع  کاربران از زمان دقیق بارگذاری پس��ت های ماس��ت. 

به این ترتیب آنها در زمان یکس��ان برای مش��اهده پس��ت های ما خواهند آمد. 
برخی از توصیه های کاربردی در زمینه طراحی برنامه منس��جم برای برندمان 
در عین س��ادگی اهمیت باالیی دارد. نخس��تین عامل مهم به اش��تراک گذاری 
برنامه طراحی ش��ده اس��ت. کارب��ران بدون اطالع از برنامه م��ا امکان پیروی از 
آن را نخواهن��د داش��ت. نکته مهم بع��دی طراحی این برنامه مطابق با س��لیقه 
و س��اعت های اوج حضور کاربران در یوتیوب اس��ت. در نهای��ت نیز باید عنصر 
انعطاف پذیری را مدنظر داش��ت. شاید گاهی اوقات ویدئوهای ما با اندکی تاخیر 
ی��ا زودتر از زمان مقرر بارگذاری ش��ود. این امر باید از قب��ل به اطالع کاربران 

برس��د. 
9. طراحی جدول محتوایی

طراحی جدول برای ارزیابی وضعیت پخش ویدئوها امر بسیار مطلوبی است، با این 
حال پایبندی به آن بسیار دشوارتر خواهد بود. 

توصیه من در این بخش طراحی یک جدول محتوایی ساده است. به این ترتیب 
ما هیچ وقت از نظر محتوایی دست مان خالی نخواهد شد. بسیاری از برندها به دلیل 

بی توجهی به این امر در عمل با کمبود محتوا به صورت مداوم مواجه می شوند. 
خوش��بختانه امروزه ابزارهای بسیار زیادی برای طراحی تقویم وجود دارد، با این 
حال به نظر من استفاده از نرم افزار اکسل بهترین گزینه خواهد بود. در این جدول 
عالوه بر درج نام ویدئوها باید اطالعات مهم پیرامون هر ویدئو را نیز درج کنیم. به 
این ترتیب در پایان ماه اطالعات کاربردی و مهمی در اختیار خواهیم داشت. اگر در 
 Hootsuite زمینه طراحی جدول نگرانی زیادی دارید، اس��تفاده از ابزار مدیریت

امکان طراحی جدول به ساده ترین شکل را فراهم خواهد کرد. 
10. ضرورت عملکرد همراه با وسواس

خوش��بختانه اکنون با تجربه فعالیت میلیون ها برند در یوتیوب شیوه های ساده 
و کارب��ردی ب��رای موفقیت در این پلتفرم وج��ود دارد. از نظر من بهترین نکته در 

این میان عملکرد وسواس��انه اس��ت. هر برندی در مورد محتوایی که در شبکه های 
اجتماعی به اشتراک می گذارد، باید حساسیت الزم را اعمال کند. بارگذاری محتوا 
بدون توجه به سلیقه مخاطب و جایگاه برندمان نتیجه نامناسبی از نظر برندسازی 

و بازاریابی به همراه دارد. 
مهم ترین عامل موفقیت برندها در زمینه عملکرد همراه با وسواس برای بارگذاری 
ویدئوها ویرایش هر پست پیش از بارگذاری است. امروزه کاربران یوتیوب و به طور 
کل��ی اینترنت حوصله کمی دارند. به همین دلی��ل ویدئوهای ما نباید بیش از حد 
طوالنی باش��د. از طریق ویرایش مناسب ویدئوها امکان حذف بخش های نامناسب 
وجود دارد. یکی از بدترین بخش های هر ویدئویی مکث زیاد میان صحنه هاست. با 
کاهش مدت زمان چنین مکث هایی امکان کسب موفقیت بیشتر در زمینه بازاریابی 

و برندسازی مبتنی بر یوتیوب وجود دارد. 
اگرچ��ه الگوریتم یوتیوب ش��باهت بس��یار زی��ادی به گ��وگل دارد، اما در عمل 
تفاوت های مهمی نیز در آن لحاظ شده است. مهم ترین فاکتور در زمینه طبقه بندی 
ویدئوها و نمایش آنها به مخاطب به عنوان نتیجه جس��ت جو مربوط به مدت زمان 
تماش��ای هر ویدئوی مان از سوی مخاطب اس��ت. هرچه یک ویدئو میانگین زمان 
بیش��تری داشت باش��د، رتبه اش در الگوریتم یوتیوب بهتر خواهد بود. تالش برای 
ارائه ویدئوهای کاربردی به مخاطب در این میان نقش اساسی بازی می کند. هرچه 
ویدئوی ما کاربر بیش��تری برای مخاطب در زمینه انتخاب محصول یا رفع نیازش 

داشته باشد، مدت زمان مشاهده بیشتری دریافت خواهد کرد. 
11. ذخیره سازی محتوا برای روزهای بارانی

زندگی همیشه شلوغی خاص خود را دارد. بدون شک تولید ویدئوهای باکیفیت 
به صورت مداوم دشواری های زیادی به همراه دارد. به عنوان یک برند برنامه پیش 
روی ما هیچ گاه مشخص نیست. به همین خاطر باید از همین ابتدا به فکر روزهای 
ش��لوغ کاری مان باشیم. گاهی اوقات به دلیل حجم باالی کاری امکان تولید ویدئو 
وجود ندارد. در این شرایط باید به فکر استفاده از بانک ذخیره اطالعاتی مان باشیم. 
منظ��ور من از بانک ذخیره اطالعاتی مجموعه ای از ویدئوهای ذخیره برندمان برای 
بارگذاری در روزهای ش��لوغ کاری است. به این ترتیب حجم باالی کارمان هیچ گاه 

موجب بروز اخالل در مدیریت کانال برندمان در یوتیوب نخواهد شد. 
12. اهمیت امکان کلیک بر روی ویدئوها

کاربران یوتیوب در طول روز به طور متوس��ط یک میلیارد س��اعت ویدئو تماشا 
می کنند. با این حس��اب تالش برای جلب مخاطب مناسب به ویدئوی برندمان کار 

دشواری خواهد بود. 
خوش��بختانه در اینجا نیز برخی از تکنیک های کاربردی وجود دارد. انتخاب 
تیت��ر اصل��ی اهمیت باالیی دارد، با این حال به نظر من عامل اصلی در موفقیت 
ویدئوها در یوتیوب توضیحات شان است. ارائه توضیحات با امکان کلیک بر روی 
آنها به منظور مش��اهده توضیحات کامل بهترین شیوه برای اطالع رسانی دقیق 
پیرامون ویدئوهای برندمان خواهد بود. به طور معمول کاربران پیش از مشاهده 
یک ویدئ��و به بخش توضیحات توج��ه می کنند. بنا بر این ن��گارش توضیحات 

مناس��ب کلید ما به س��وی موفقیت در زمینه جلب نظر کاربران خواهد بود. 
13. ایجاد فهرست های نمایش

بی��ش از ۷۰درص��د از زمان کارب��ران در یوتیوب صرف مش��اهده ویدئوهای 
پیش��نهادی الگوریتم این پلتفرم می ش��ود. با این حس��اب اطمین��ان از ویژگی 
مناس��ب ویدئوی برند ما به منظور نمایش در این بخش ضروری خواهد بود. در 
اینجا نوبت به ورود بخش فهرست نمایش به بازی برندسازی ماست. وقتی ما از 
فهرس��ت نمایش برای بارگذاری ویدئوهای مان استفاده می کنیم، مخاطب پس 
از مش��اهده یک ویدئو به طور خودکار به سوی ویدئو بعدی راهنمایی می شود. 
همچنین الگوریتم گوگل در این زمینه ویدئوهای پیش��نهادی را بیشتر از همان 

فهرس��ت پخش موردنظر انتخاب می کند. 
یکی از نکات بس��یار مهم در زمینه الگوریتم پیش��نهاد ویدئوی یوتیوب مربوط 
ب��ه اهمیت باالی توجه کاربران به هر ویدئو اس��ت. به این ترتیب با تولید محتوای 
ویدئویی جذاب برای مخاطب میزان توجه الگوریتم یوتیوب به ویدئوهای ما افزایش 

چشمگیری خواهد داشت.
14. استفاده از گزینه تبلیغاتی

در نهایت، باید به اش��تراک گذاری حاصل کارمان با مردم سراس��ر دنیا را به یاد 
داشته باشیم. امروزه دو راهکار برای توسعه هرچه بهتر ویدئوهای مربوط به برندها 
وجود دارد. راهکار نخست مربوط به پرداخت هزینه تبلیغات به یوتیوب است. این 
امر ویدئوی ما را در س��طح جهانی پخش خواهد ک��رد. راهکار دوم جذب ترافیک 
خارجی برای ویدئوهای مان اس��ت. به عنوان مثال، جذب کاربران از توییتر یا سایر 
ش��بکه های اجتماعی به ویدئوی مان اهمیت باالی��ی برای الگوریتم یوتیوب خواهد 
داشت. به این ترتیب در عمل ویدئوی ما توجه بسیار بیشتری را در مقیاس جهانی 

جلب می کند. 
بدون شک استفاده از گزینه دوم تبلیغات و توسعه محتوای برای برندهای دارای 
بودجه محدود مناس��ب خواهد بود. ب��ه این ترتیب بدون نیاز ب��ه پرداخت هزینه 
ویدئوهای ما در سطح جهانی بازدید خواهد یافت. البته باید مقیاس فعالیت برندمان 
را نیز در این امر مد نظر داشته باشیم. به طور معمول برندهای فعال در سطح محلی 

نیاز چندانی به نمایش ویدئوی شان به کاربران جهانی ندارند. 
hootsuite :منبع

بازاریابی اینترنتی موفق از نگاه 100 تن از 
برترین های این حرفه)8(

در هف��ت مطلب گذش��ته به ۵۳ن��گاه از برترین های حرفه 
بازاریابی اینترنتی اشاره کردیم و حال آنها را ادامه می دهیم.

)http://exitpromise.com(54-هالی مگیستر
حوزه کاری: کسب وکارهای کوچک

ای��ن امر که ی��ک س��رمایه گذار خوب پیدا کنی��د، بهترین 
اقدامی اس��ت که قبل از ش��روع فعالیت خ��ود می توان انجام 
داد. در این رابطه الزم اس��ت تا چشم انداز و اهداف مشخصی 
را داش��ته باش��ید تا مورد توجه این دسته از افراد قرار گیرید. 
بدون ش��ک با در دس��ت داش��تن یک بودجه مناسب، امکان 

فعالیت حرفه ای نیز برای شما مهیا خواهد شد. 
)http://thebrandedsolopreneur.com(55-در بلترامی

حوزه کاری: برندینگ 
در بازاریابی اینترنتی، اهمیت برندینگ چندین برابر اس��ت. 
به همین خاطر نیز الزم است تا در این رابطه تمامی اقدامات 
موج��ود را مورد توجه قرار دهی��د. در آخر فراموش نکنید که 
اف��راد باید خود را در ارتباط با یک ش��خص حقیقی و نه یک 
برن��د، بدانن��د. به همین خاط��ر باید از مکالم��ات تصویری و 
ارس��ال صدا برای ارتباط با مخاطبان استفاده کنید. همچنین 
در راس��تای کسب اعتماد بیشتر باید ویدئو های نقد و بررسی 
محصول را جزو موارد اصل��ی تولید محتوای خود قرار دهید. 
فراموش نکنید که ارتباط ش��ما با مش��تری می تواند خارج از 

محیط اینترنت نیز شکل گیرد. 
به همین خاطر در صورت تمایل افراد، نباید از نش��ان دادن 
خود و محصوالت در دنیای واقعی، واهمه ای داش��ته باش��ید. 
درواقع باید توجه داش��ته باش��ید که رفتار اقتصادی و الگوی 
خری��د اف��راد متفاوت ب��وده و الزم اس��ت تا به ای��ن تفاوت 

مشتری ها احترام بگذارید. 
)http://simplicitysmallbiz.com(56-سارا سانتاکروس

حوزه کاری: بازاریابی
در زمینه تهیه لیس��ت های مختلف، فعالی��ت کنید. در هر 
زمان، ش��ما با داده های جدید مواجه خواهید بود. بدون شک 
عدم دسته بندی آنها باعث خواهد شد تا امکان استفاده مفید 
از آنها در آینده وجود نداش��ته باش��د. ب��ه همین خاطر الزم 
اس��ت تا از یک نرم اف��زار برای این امر اس��تفاده کنید. بدون 
ش��ک در بازاریابی اینترنتی به این علت که ش��ما دسترس��ی 
کمی را ب��ه مخاطبان خود دارید، حف��ظ اطالعات و پل های 
ارتباطی با آنه��ا، کامال ضروری خواهد بود. در نهایت نباید از 
بازبینی مجدد داده ها، تهیه آمار و نمودار و به روزرس��انی  آنها 

غافل شوید. 
)http://www.enmast.com(57-برد فریس

حوزه کاری: کسب وکارهای کوچک
دالیل شسکت سایرین را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهید. 
این امر یک راهکار عالی برای به دس��ت آوردن بهترین الگوی 
رفتاری خواهد بود، با این حال این اقدام شما باید با توجه به 
برندهای محلی و در تعداد باال انجام ش��ود تا خروجی بس��یار 
مناسبی را به همراه داش��ته باشد. به همین خاطر الزم است 
ت��ا به یادگیری نیز به عن��وان یک بخش مهم از کار در زمینه 

بازاریابی اینترنتی، نگاه کنید. 
)http://www.jacobcurtis.com(58-جیکوب کورتیس

حوزه کاری: بازاریابی
از اهمی��ت ش��بکه های اجتماع��ی غافل نش��وید. در موارد 
متعددی مشاهده می شود که افراد مدتی بعد از شروع فعالیت 
خ��ود، اقدام به حضور در ش��بکه های اجتماعی می کنند. این 
امر در حالی اس��ت که شبکه های اجتماعی شانس دیده شدن 
شما را افزایش خواهند داد و این درست چیزی است که شما 
خصوص��ا در ابت��دای کار خود نیاز خواهید داش��ت. به همین 
خاطر نیز الزم اس��ت تا در ابتدا اولویت بندی خوبی نسبت به 
اهمیت هر یک از ش��بکه های اجتماعی قائل شده و در تالش 
برای حضور در تمامی آنها باشید. بدون شک هر شبکه، حاوی 

تعداد باالیی مخاطب است. 
همچنین در راس��تای رقابت با سایر برندهایی که از مدت   ها 
قبل کار خود را آغاز کرده اند، ش��ما به فعالیت بیش��تری نیاز 
خواهید داش��ت. درواقع فعالیت تنها در یک ش��بکه، مختص 
به زمانی اس��ت که ش��ما به شهرت الزم دست پیدا کرده و به 
آمارهای الزم برای انتخاب بهترین گزینه موجود، دس��ت پیدا 

کرده باشید. 
 59-استفانی چندلر

)http://nonfictionauthorsassociation.com
حوزه کاری: نویسندگی حوزه بازاریابی و کسب وکار

طراحی س��ایت و مدیریت آن را به ف��ردی حرفه ای محول 
س��ازید. بدون شک نحوه فعالیت شما، اعتبار برند خواهد بود. 
ب��ه همین خاط��ر در صورتی که در ای��ن زمینه مهارت کافی 
را نداری��د، الزم اس��ت تا تنه��ا خواس��ته ها و نیازهای خود را 
تعیین ک��رده و طراحی حرفه ای را به فردی متخصص واگذار 
کنید. فراموش نکنید که سایت رسمی، پایگاه اصلی شما برای 
فعالیت بازاریابی اینترنت��ی خواهد بود. به همین خاطر صرفا 
ایجاد یک سایت مناس��ب کافی نبوده و باید به مسائلی نظیر 

سئو نیز توجه داشته باشید. 
)http://www.chic-ceo.com(60-استفانی برنس

حوزه کاری: کارآفرینی
تنها ش��عار نباش��ید. درواقع این امر که ب��ا مدرک ادعاهای 
خود را اثبات کنید، بدون شک تاثیرگذاری به مراتب باالتری 
را به همراه خواهد داشت. برای مثال می توانید از مشتریان در 
هن��گام خرید، کارمندان در هنگام کار و مواردی از این قبیل 
عکس ارس��ال کرده و در تالش برای نشان دادن سطح توانایی 

و عملکرد مناسب خود باشید. 
ادامه دارد ...
bizhumm :منبع

ایستگاهبازاریابی بررسی 14 تکنیک کاربردی برای برندسازی در یوتیوب

اصول توسعه برند در یوتیوب
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7 اکانت توییتری که هر کارآفرینی باید آنها 
را دنبال کند

توییتر یکی از ش��بکه های اجتماعی محبوب اس��ت که بیشترین 
تعداد چهره سرشناس از سرتاسر جهان را در اختیار دارد. به همین 
خاطر برای دنبال کردن افراد، توییتر بهترین گزینه موجود محسوب 
می ش��ود. در این رابطه برای کارآفرین ه��ا، از درجه اهمیت باالتری 
برخوردار اس��ت. اگرچه ممکن است تصور کنید که تنها افراد فعال 
در حوزه های تخصصی نظیر مدیریت، کارآفرینی، بازاریابی و... جزو 
انتخاب های لیس��ت ما خواهند بود، با این حال واقعیت این اس��ت 
که در این مقاله با نگاهی متفاوت، به بررس��ی افراد مختلف و حتی 
بی ارتب��اط با ح��وزه کارآفرینی، پرداخته ایم. در همین راس��تا و در 
ادامه، هفت حس��اب کاربری منتخب را مورد بررس��ی قرار خواهیم 

داد. 
)sivers@(1-درک سیورز

وی یکی از متخصصین در زمینه برنامه نویس��ی محسوب می شود 
که چندین س��ابقه اجرایی در زمینه کارآفرینی باعث ش��ده اس��ت 
تا س��خنرانی های وی با اس��تقبال بی نظیری مواجه ش��ود. درواقع 
محبوبیت وی به علت توصیه های خاص وی اس��ت که در آن اصول 
روانشناس��ی را نیز می توان مشاهده کرد. وی در صفحه توییتر خود 
به صورت مداوم، مطالب ارزش��مندی را ق��رار می دهد که برای هر 
کارآفرینی می تواند کامال کارساز باشد. تنوع مطالب وی باعث شده 
اس��ت تا حس��اب کاربری درک س��یورز را به عنوان گزینه نخست، 

معرفی کنیم. 
)bt_dmb@(2-بوید تینزلی

اگرچه وی یک نوازنده مطرح محس��وب می شود و در نگاه نخست 
عمال نمی توان دنبال کردن وی را برای کارآفرینان مفید تلقی کرد، 
با این حال واقعیت این اس��ت که وی در زمینه تعامل با مخاطبان، 
بس��یار موفق عمل کرده و از راهکارهای بس��یار خالقانه ای استفاده 
می  کند. به همین خاطر بررس��ی اقدامات وی، می تواند ش��ما را به 

عملکردی حرفه ای در توییتر نزدیک کند.
)robdelaney@((3-راب دلینی

هر کارآفرینی باید حداقل برای لحظاتی ش��اد باش��د تا از فشار و 
استرس ناشی از حجم باالی کار خود، رهایی یابد. برای این امر راب 
دلینی)کمدین مطرح آمریکایی(، گزینه مناسبی محسوب می شود. 
وی هر روزه توییت های طنزی را به اش��تراک می گذارد که خواندن 
آن ب��رای ه��ر فردی، لحظات ش��ادی را رقم خواه��د زد. به همین 
خاطر س��ودمند ب��ودن را نباید تنها در حوزه ه��ای تخصصی دنبال 
کنید. بدون شک با یک روحیه بهتر، در انجام کارهای خود عملکرد 

درخشان تری را خواهید داشت.
)BarackObama@(4-باراک اوباما

چهل و چهارمین رئیس جمهور تاریخ آمریکا، در حس��اب کاربری 
توییت��ر خود، همواره اتفاقات را مورد تحلی��ل قرار داده و نظر خود 
را عنوان می کند. فراموش نکنید که یک دیدگاه درس��ت نسبت به 
اتفاقات، در تصمیم گیری های شما تاثیری مستقیم را خواهد داشت. 
به همی��ن خاطر حتی در صورتی که به سیاس��ت عالقه ای ندارید، 
بای��د این نکته را مورد توجه قرار دهی��د که برخی از اتفاقات، تاثیر 
مستقیمی را در اقتصاد و شرایط بازار خواهد داشت. به همین خاطر 

نباید دنبال کردن وی را اقدامی بی فایده تلقی کنید. 
)marissamayer@( 5-مریسا مایر

مریس��ا مای��ر، یک��ی از تاثیرگذارترین بانوان ح��ال حاضر جهان 
و مدیرعام��ل برند یاهو اس��ت. قبل از رس��یدن به ای��ن جایگاه وی 
ب��رای مدتی به عنوان یکی از مدیران گ��وگل نیز فعالیت کرده و از 
وی به عنوان ناجی یاهو یاد می ش��ود. جالب اس��ت بدانید که او در 
حس��اب کاربری توییتر خود، هم��واره از اقدامات آتی صحبت کرده 
و تجربیات خود را به اش��تراک می گ��ذارد. به همین خاطر پیگیری 

مطالب وی، می تواند کامال سودمند باشد. 
)KauffmanFDN@(6-بنیاد کافمن

کافم��ن در حال حاض��ر، بزرگترین بنیاد خصوص��ی در آمریکا با 
۲ میلیون دالر محس��وب می ش��ود. آنها در حس��اب کاربری خود، 
مطال��ب بس��یار ارزش��مندی را در تمامی حوزه ه��ای کارآفرینی و 
کسب وکار منتش��ر می کنند. با توجه به تخصصی بو دن مطالب آنها، 

هر کارآفرینی باید این صفحه را نیز دنبال کند. 
)chrisducker@(7-کریس داکر

کریس داکر از جمله کارآفرینان موفق جهان محس��وب می ش��ود 
که نظرات وی مورد توجه بس��یاری قرار گرفته است. وی در حساب 
کاربری خود، همواره به بررسی مشکالت رایج کارآفرین ها پرداخته 
و راهنمایی های مفیدی را ارائه می دهد. بدون ش��ک با دنبال کردن 
مطالب وی، ممکن اس��ت با بس��یاری از مش��کالت خود نیز مواجه 

شوید. 
businesscollective :منبع

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

آرزوی بس��یاری از صاحبان کسب و کارهای کوچک توسعه وضعیت 
فعالیت برندش��ان اس��ت. جالب اینکه اغلب آنها تمایل به رشد و توسعه 
سریع کسب و کارشان دارند. اگر ما عجله زیادی در زمینه توسعه کسب 
و کار کوچک مان داش��ته باشیم، خطر از دست دادن همه چیز افزایش 
خواهد یافت. برند Wise Acre در زمینه تولید بستنی یخی و فروش 
دستورالعمل تهیه دس��رهای خوشمزه فعالیت داشت. هیات مدیره این 
برند پیش از کس��ب سود ثابت اقدام به توس��عه سریع برندشان کردند. 
به این ترتیب ش��مار باالیی از کارمندان و فروشگاه های مختلف از سوی 
Wise Acre خریداری ش��د. به دلیل توس��عه بسیار س��ریع این برند 
کمتر از چند سال ورشکسته شد. هنوز هم برخی از بدهی های مدیران 

این شرکت به سازمان های مختلف پرداخت نشده است. 
بدون ش��ک توسعه کس��ب و کار با پرهیز از بروز اشتباه های سنگین 
ضروری اس��ت. در این مس��یر باید به نکات زیادی توجه داشت. اگرچه 
بسیاری از برندها نس��بت به ضرورت توسعه کسب و کار همراه با دقت 
و توجه باال واقف هس��تند، اما در عمل اش��تباهات زیادی در این مسیر 
انجام می دهند. به همین دلیل من در این مقاله به بررسی پنج تکنیک 

مهم در زمینه توسعه کسب و کار خواهم پرداخت. 
1. اولویت توسعه فرهنگ شرکت

شرکت های موفق همیشه از فرهنگ غنی برخوردار هستند. مشتریان 
در بیش��تر مواقع نه ب��ه خاطر ویژگی های منحصر ب��ه فرد محصوالت، 
بلک��ه فرهنگ جذاب برندها اق��دام به خرید مداوم از یک برند می کنند. 
متاسفانه امروزه بسیاری از برندها نسبت به این امر توجه الزم را ندارند. 
به عالوه، برخی از کارآفرینان نیز ش��ناخت و آگاهی موردنیاز از مفهوم 
فرهنگ شرکت را ندارند. به نظر من بررسی برخی از پرسش های اساسی 

در این زمینه راهگشا خواهد بود. به پرسش های ذیل توجه کنید:
• چرا شرکت ما وجود دارد؟

• چرا ما در تالش برای فعالیت در حوزه کس��ب و کار به شیوه خاص 
خودمان هستیم؟

• شرکت ما به چه ارزش هایی اعتقاد عمیق دارد؟
• ارزش های مرکزی برندمان کدام است؟

هنگامی که کارمندان احس��اس تعلق خاطر به برند ما داشته باشند، 
تمایل بسیار بیشتری به ادامه همکاری با ما در زمان های دشوار خواهند 
داش��ت. به عالوه، فرهنگ قوی شرکت ها امکان جلب نظر مشتریان تازه 
را نیز فراهم می س��ازد. نکته مهم در این میان تداوم در زمینه توس��عه 
فرهنگ ش��رکت مان اس��ت. به این ترتیب در طول زمان ش��مار هرچه 
بیشتری از مش��تریان به برند ما جلب می شوند. از سوی دیگر، فرهنگ 

شرکت مان نیز در میان کارمندان پذیرفته خواهد شد. 
نحوه توس��عه فرهنگ ش��رکت اهمیت باالیی دارد. امروزه کانال های 

ارتباطی بس��یار متنوعی در دس��ترس برندها قرار دارد. به همین خاطر 
اس��تفاده درست از آنها باید در اولویت باشد. توسعه فرهنگ شرکت در 
ش��بکه های اجتماعی وب سایت رس��می برندمان بهترین گزینه خواهد 
بود. به این ترتیب دامنه وسیعی از مشتریان پیام برند ما را می شنوند.

2. استخدام افراد مناسب
مرحله اس��تخدام نیروی کار مهم ترین بخش در زمینه توسعه برندها 
محسوب می شود. هیچ برندی بدون در اختیار داشتن کارمندان حرفه ای 
و ماهر امکان توسعه کسب و کارش را ندارد. بهترین تکنیک از نظر من 
برای استخدام کارمندان ماهر تشکیل بخش ارزیابی است. این بخش در 
کسب و کارهای کوچک باید شامل دو یا سه فرد مهم در شرکت باشد. 
به این ترتیب مصاحبه های اس��تخدامی به صورت همزمان با حضور این 
افراد برگزار می شود. تصمیم گیری در مورد استخدام افراد باید از طریق 

گفت وگو و رایزنی میان افراد حاضر در بخش ارزیابی صورت گیرد. 
مهم ترین معیارها در زمینه انتخاب افراد مناس��ب با توجه به س��ابقه 
کاری یا تحصیلی افراد داوطلب مش��خص می ش��ود. بس��یاری از برندها 
فق��ط تجربه بیش��تر را مالک قرار می دهند. با این حال باید نس��بت به 
عملکرد تحصیلی کارمندان نیز توجه داش��ته باش��یم. امروزه کارمندان 
دارای تحصی��الت عال��ی توانایی افزودن ارزش بیش��تری به برندمان را 
ندارن��د. به این ترتی��ب در عمل آنه��ا نه تنها کارمندان ش��رکت، بلکه 

مشاوران ما نیز محسوب خواهند شد. 
بدون تردید ش��یوه زندگی مطابق الگ��وی کارآفرینی و ضرورت های 
اس��تارت آپ های کوچک مناس��ب هر فردی نیس��ت. به ای��ن ترتیب با 
ارزیابی دقیق وضعیت هر داوطلب امکان استخدام نیروی کار مناسب با 

شرایط برندمان فراهم خواهد شد. 
3. توجه به نوآوری در بخش های مناسب

به هنگام توس��عه کس��ب و کار کوچک مان معموال سرمایه گذاری بر 
روی نوآوری و توس��عه کیفیت محصوالت جذاب به نظر می رسد. برخی 
از برنده��ا نیز در تالش ب��رای افزایش میزان تولید خ��ود خواهند بود. 
به نظ��ر من صرف افزایش مقدار تولید ش��رکت ها ب��ه معنای موفقیت 
در توس��عه کس��ب و کار نیست. برندهای بزرگ همیش��ه با نوآوری در 
زمینه های مناسب کاری موفق به توسعه شرکت شان شده اند. به عنوان 
یک ش��رکت کوچک پی��روی از الگوی برندهای موف��ق بهترین راهکار 
در دس��ترس خواهد بود. این ش��یوه تضمین معتبری به ما در راستای 

دستیابی به موفقیت می دهد. 
یکی از نمونه های موفق در زمینه نوآوری مناس��ب مربوط به برند اسنپ 
چت اس��ت. این استارت آپ برای نخستین بار امکان نمایش زنده ویدئو در 
شبکه های اجتماعی را به خدماتش افزود. از آن زمان تا به حال تقریبا تمام 

شبکه های اجتماعی بزرگ دنیا از این ایده الگوبرداری کرده اند. 
4. ایجاد آگاهی پیرامون برندمان

هنگام��ی که مش��تریان لوگ��و، کمپین ه��ای تبلیغاتی، بس��ته بندی 
محص��والت یا ش��عار برند ما را مش��اهده می کنند، خواس��ته اصلی هر 

ش��رکتی شناخت سریع خود از سوی مخاطب خواهد بود. این امر فقط 
در ص��ورت ایجاد آگاهی پیرام��ون برندمان امکان پذی��ر خواهد بود. به 
عنوان نمونه ای موفق ش��عار تبلیغاتی مش��هور نایک را در نظر بگیرید. 
امروزه هر کس ش��عار »فقط انجامش بده« را بشنود، سریع به یاد نایک 
و ای��ده جذاب تبلیغاتی اش خواهد افتاد. متاس��فانه امروزه بس��یاری از 
المان های مربوط به برندها در کمترین زمان ممکن فراموش می شود. به 
این ترتیب تالش برای ایجاد هویتی پایدار از برندمان در نگاه مشتریان 

امری پیچیده خواهد بود. 
بدون شک آرزوی هر برندی دستیابی به شهرت نایک است. به منظور 
دستیابی به این امر ما باید خالقیت بیشتری در زمینه بازاریابی به خرج 
دهی��م. جالب اینکه هن��وز هم در عصر ارتباطات برخ��ی از کارآفرینان 
نس��بت به اهمیت بازاریابی و تبلیغات مناس��ب برای کس��ب و کارشان 
توجه کافی را ندارند. اختصاص بودجه مناس��ب به این بخش همیش��ه 
س��ود بلندمدت زیادی برای برندها به ارمغان می آورد. البته باید نسبت 
به کیفیت محتوای تولیدی برندمان نیز توجه کافی را داش��ته باش��یم. 
در غی��ر این صورت موفقی��ت ما در عرصه کس��ب و کار چندان پایدار 

نخواهد بود. 
5. مشتریان فعلی خود را فراموش نکنید

بسیاری از صاحبان کس��ب و کارهای کوچک توجه بیش از اندازه ای 
ب��ه فرآیند جلب مش��تریان تازه دارند. این امر ب��ه طور خودکار موجب 
بی توجهی آنها به مش��تریان فعلی خواهد ش��د. به این ترتیب مشتریان 
فعلی برندها احس��اس بی ارزش��ی و فقدان احترام به خود می کنند. اگر 
برند ما توانایی حفظ مش��تریان خود را نداشته باشد، تالش برای جلب 
مش��تریان تازه بی نتیجه خواهد بود. به طور مشخص در چنین شرایطی 

هیچ پیشرفتی برای شرکت ها روی نخواهد داد. 
تالش برای نمایش احترام و عالقه برندمان به مشتریان فعلی اهمیت 
بس��یار باالیی دارد. فقط در این صورت امکان حفظ مش��تریان فعلی و 
تبدیل آنها به مش��تریان وفادار برندمان وجود خواهد داشت. سپس در 
کن��ار این فرآیند باید در تالش برای جلب مش��تریان تازه باش��یم. این 
فرآیند طبیعی توسعه کسب و کار در دنیای کنونی است. هرگونه اقدام 

دیگری تعادل موجود را برهم می زند. 
یکی از پیش نیازهای حفظ مش��تریان دسترسی به اطالعات کاربردی 
پیرامون س��لیقه و نیازشان است. این امر امکان تولید محتوای بازاریابی 

و محصوالت مطابق با خواسته مشتریان را فراهم می سازد. 
همه چیز با شما بستگی دارد

توسعه کسب و کار کوچک فرآیند هیجان انگیزی است. نکته مهم در 
ای��ن میان تالش مداوم و اصولی اس��ت. تکنیک های مورد بحث در این 
مقاله فرصت مناس��بی به صاحبان کس��ب و کارهای کوچک در راسای 
ش��ناخت بهتر فرآیند توسعه شرکت می دهد. در نهایت توسعه کسب و 

کار به طور کامل به انتخاب های شما بستگی خواهد داشت. 
entrepreneur :منبع

توسعه کسب و کارهای کوچک با 5 تکنیک کاربردی

چگونه کسب و کار کوچک مان را توسعه دهیم؟

به قلم: سید بلخی کارآفرین و بازاریاب
 ترجمه: علی آل علی     

شنبه
9 شهریور 1398

شماره 1382



تجلیل از شهردار قم در جشنواره مردمی کرامت
قم – خبرنگار فرصت امروز : جشنواره مردمی کرامت طی مراسمی با تجلیل از رابطان استانی به 
خصوص دکتر سقائیان نژاد شهردار قم توسط آیت اهلل سیدمحمد سعیدی تولیت آستان مقدس کریمه 
اهل بیت)س( در شهر مقدس قم به کار خود پایان داد. اختتامیه سومین جشنواره مردمی کرامت و 
آیین تجلیل از خادمان سفیران کریمه در سالن همایش های پژوهشکده عالمه طباطبایی)ره( حرم 
مطهر بانوی کرامت برگزار شد. آیت اهلل سیدمحمد سعیدی تولیت آستان مقدس کریمه اهل بیت)س(، 
حجت االسالم مهدی احمدی معاون فرهنگی حرم مطهر و حجت االسالم حبیب رضا ارزانی رئیس 

ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور در این آیین به ایراد سخن پرداختند.

به مناسبت هفته دولت؛ ۲۱۹ میلیارد ریال پروژه عمران روستایی در استان 
بوشهر به بهره برداری رسید

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز :  مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: همزمان با هفته 
دولت ۱۵۴ پروژه با اعتبار ۲۱۹ میلیارد ریال در روستاهای استان بوشهر افتتاح شد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ حمید حیدری بریدی در نشست با خبرنگاران در بوشهر 
به اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی پرداخت و اظهار داشت: در اجرای این طرح 
۵۸۷ فقره تسهیالت بانکی برای مقاوم سازی و ساخت مسکن روستایی به میزان ۳۹ میلیارد تومان 
پرداخت شد. وی با بیان اینکه ۷۱۳ پروژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در هفته دولت افتتاح 
می شود افزود: از یک هزار ۵۷۸ واحد مسکن روستایی که در دست ساخت است در هفته دولت ۷۱۳ پروژه آن با اعتبار ۱۷ میلیارد 
تومان افتتاح می شود. مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با بیان اینکه تسهیالت بانکی بهسازی و نوسازی مسکن روستایی از ۲۵ 
میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است خاطر نشان کرد: در اجرای این طرح ۳۶ میلیارد ریال کمک بالعوض از محل 
حساب ۱۰۰ امام)ره( به نیازمندان پرداخت شده است. حیدری با بیان اینکه امسال ۲۵۰۰ واحد مسکونی روستایی و شهرهای زیر۲۵ 
هزار نفر جمعیت بهســازی و مقاوم سازی می شود خاطر نشان کرد: تاکنون صاحبان ۱۰۵۸ واحد مسکونی روستایی استان برای 
دریافت وام به بانک های عامل معرفی شده اند که پیش بینی می شود عملیات اجرای بهسازی ۲۵۰۰ واحد مسکونی تا سه ماه آینده 
اجرایی شود. وی، با بیان اینکه تاکنون ۵۲ درصد واحدهای مسکونی روستایی استان بوشهر مقاوم سازی شده است از اجرای طرح 
اقدام ملی مسکن ویژه خبر داد و بیان کرد: در قالب این طرح سهم استان بوشهرساخت ۲۳۰۰ واحد مسکونی است. مدیرکل بنیاد 
مسکن استان بوشهر با اشاره به افتتاح طرح های هفته دولت تصریح کرد:همزمان با هفته دولت ۱۵۴ پروژه با اعتبار ۲۱۹ میلیارد 
ریال در روستاهای استان بوشهر افتتاح شد. حیدری با بیان اینکه سهمیه قیررایگان برای اسفالت معابر روستایی ۷ برابر افزایش یافت 
افزود: سهیمه قیر رایگان استان بوشهر در یکسال گذشته به ۷۰ میلیارد تومان رسید و عملیات اسفالت بیش از ۲۰۰ کیلومتر از معابر 
روستایی استان بوشهر آغاز شد. وی تصریح کرد: در هفته دولت ۶۳ کیلومتر از طرح اسفالت معابر روستایی استان بوشهر در قالب 

۱۵۴ پروژه افتتاح می شود.
    

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان: 
کسب و کار خانگی الگوی خانواده محور اشتغال است 

پرداخت ۱56 میلیارد ریال تسهیالت مشاغل خانگی در استان 
همدان – فاطمه صنیعی وحید : احمد توصیفیان مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان همدان در جلسه کمیته ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی استان، با تأکید بر اینکه 
توسعه مشاغل خانگی در راستای توسعه اشتغال و کارآفرینی در بیشتر کشورهای دنیا به عنوان 
یک الگوی موفق مطرح می شود، گفت: مشاغل خانگی نقش مهمی در صیانت و تحکیم بنیان 
خانواده جایگاه اقتصاد خانواده، توسعه تولید داخلی و افزایش روحیه خودباوری در اعضای خانواده 
دارد.   وی در ادامه گفت: اکثر صاحبان کسب و کار هاي خانگي بر این باورند که کار کردن در 
خانه، کیفیت زندگي آنان را بهبود مي بخشــد به گونه ای که کارکردن در خانه باعث مي شود که وقت بیشتري به خانواده و 
خانه اختصاص یابد و به دیگر مسائل و موضوعات خانواده، از قبیل تربیت و پرورش فرزندان توجه بیشتري شود به طوری که 
مشاغل خانگی یکی از الگوهای مشاغل جذاب است که برخی افراد به دلیل محیط امن خانه آن را به عنوان یک بنگاه اقتصادی 
می پذیرند.  توصیفیان در تعریف مشاغل خانگی گفت: هر نوع فعالیت اقتصادي در محل سکونت شخصي که با استفاده از امکانات 
و وسایل منزل راه اندازي شود کسب و کار خانگي است. وی افزود: مطابق قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ، مشاغل 
خانگی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار 
بدون مزاحمت و ایجاد اخالل در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کاالی قابل 
عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می شود. .  وی در زمینه مزایای کسب و کارهای خانگی تصریح کرد: این نوع کسب و 
کارها از امکانات منزل بهره می گیرند و هزینه راه اندازی و سرانه اشتغال آنها پایین است و در مشاغل خانگی زنان و مردان می 
توانند با توجه به مهارت خود در خانه، نه تنها برای خود بلکه برای سایر اعضای خانواده شغل ایجاد کنند.  توصیفیان در ادامه 
گفت: مزیت دیگر مشاغل خانگی انعطاف پذیری مشاغل خانگی، کاهش هزینه های رفت و آمد، استفاده از نیروی کار سایر 
اعضای خانواده و ایجاد زمینه های کار خانوادگی دیگر مزیت مشاغل خانگی می باشد، همچنین در کسب و کارهای خانگی 
امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد – شاگردی بین اعضاء خانواده نیز وجود دارد.  مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: مشاغل خانگی باعث توسعه فرهنگ کار در خانواده می گردد و در عین حال که فرزندان از 
حضور پدر یا مادرخود در منزل احساس امنیت می کنند، اهمیت کسب و کار را از نزدیک یاد می گیرند و والدین نیز در کنار 
خانواده و همراه با مراقبت از فرزندان، در محیط آرام، راحت و امن خانه مشغول به کار و کسب در آمد هستند.  وي تاکید کرد: 
مشاغل خانگي فرصتي براي استفاده از ظرفیت تک تک اعضاي خانوار به منظور کمک به تامین معیشت، افزایش درآمد، رفع 
نیا بنگاههاي اقتصادي بزرگتر، بهره وري بیشتر از امکانات و ظرفیت منازل مسکوني، افزایش اعتماد به نفس اعضاي خانواده، 
انتقال دانش بومي و ایجاد انگیزه در خانواده ها براي فراگیري دانش تولید در راستاي اشتغالزایي است.  دبیر کارگروه اشتغال 
استان با اشاره به توجه ویژه دولت تدبیر و امید به حمایت از تولید داخلي و فراهم کردن بسترهاي الزم براي ایجاد توسعه کسب 
و کارهاي خانگي افزود: از ابتداي اجرایي شدن قانون مشاغل خانگي فارغ از مجوزهاي اخذ شده توسط متقاضیان قبل از راه 
اندازي سامانه رسمي مشاغل خانگي استان تاکنون تعداد ۲۹۴۲۳ نفر بصورت شناسنامه دار در استان در سامانه مشاغل خانگي 

کشور مجوز اخذ و ثبت گردیده است  

فرماندار گرگان:
36۲ طرح و پروژه عمرانی و اقتصادی در شهر گرگان به بهره برداری رسید

گرگان – خبرنگار فرصت امروز : فرماندار_گرگان در آیین افتتاح متمرکز پروژه های عمرانی، اقتصادی و اشتغالزای شهرستان 
گرگان گفت:▫۳۶۲ طرح با اعتباری بالغ بر ۶ هزار و ۲۶ میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت با اشتغال زایی  ۴۱۰ نفر، در شهر گرگان 
افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.فرماندار گرگان ادامه داد:▫  از این میزان ۳۳۷ طرح و پروژه با اعتبار ۲ هزار و ۶۸۶ میلیارد ریال و با 
ایجاد اشتغال برای ۳۶۵ نفر افتتاح می شود و  ۲۵ طرح با اعتبار ۳ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۴۵ نفر در حوزه 
اقتصادی کلنگ زنی می شود.حمیدی با اشاره به جمعیت و نیاز شهرستان به ۷۰۰ لیتر آب بر ثانیه ،یادآور شد:▫با ۷۷ چاه آب، بیش از 
۹۵ درصد تأمین آب شهری گرگان از منابع آب زیر زمینی تأمین می شود که با توجه به ریسک پذیری منابع آب زیر زمینی و کاهش 
بارندگی ها، ضروری است به گرگان توجه ویژه ای شود و عملیات اجرایی سد شصت کال که قابلیت تأمین حدود ۳۰۰ لیتر بر ثانیه از 
آب های سطحی را دارد آغاز گردد.فرماندار گرگان در ادامه با بیان اینکه متأسفانه برخی ادارات کل استان در گرگان اداره شهرستانی 
ندارند، افزود:نیاز است ادارات کلی که در گرگان اداره شهرستانی ندارند یکی از معاونان مدیرکل را به عنوان مدیر شهرستانی قرار دهند 

تا این افراد بتوانند امورات را به صورت انجسام  یافته پیگیری کنند.

انتصاب سرپرست جدید مخابرات منطقه گیالن
رشت- مهناز نوبری -  با حکمی از سوی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ، مهندس علیرضا پارسایی ، به عنوان 
سرپرست جدید مخابرات منطقه گیالن منصوب شد. در مراسمی که ، چهارشنبه ، ۳۰ مرداد ۹۸  در سالن جلسات 
مخابرات منطقه گیالن با حضور مهندس یافتیان عضو هیأت مدیره ، مهندس بیدخام مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
و مدیران مخابرات منطقه گیالن برگزار شد ، مهندس علیرضا پارسایی به عنوان سرپرست جدید مخابرات منطقه گیالن 
معرفی و از خدمات ارزنده مهندس رسول آمویی ، مدیر سابق مخابرات این منطقه ، تقدیر به عمل آمد. مهندس یافتیان 
عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران ، در این مراسم  با بیان اینکه یکپارچگی استراتژی در شرکت وجود دارد گفت: 
اهداف و استراتژی در سطح تمامی مجموعه شرکت مخابرات ایران یکسان است اما تکنیک های مدیران در رسیدن به 
این اهداف و حرکت در مسیر اصلی استراتژی می تواند متفاوت باشد.عضو هیات مدیر شرکت مخابرات ایران با اشاره به 
بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اشتغال زایی و استفاده از تولیدات داخلی ، اظهار داشت: با اجرای طرح سراسری
FTTH در سطح کشور، شاهد حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال در شرکت مخابرت ایران بوده ایم.وی استفاده 
از فناوری های نوین را رویکرد اصلی شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و گفت: با پیشرفتی که هر روز در حوزه ارتباطات 
و فناوری اطالعات حاصل می شود، نقش ما را در استفاده از فناوری های نوین پررنگ تر می کند. از اینرو ، با استفاده از 
بستر فیبرنوری می توانیم به این فناوری ها دست پیدا کنیم. مهندس یافتیان با تاکید بر نقش نیروی انسانی در فعالیت 
های شرکت مخابرات ایران، اظهار داشت :  با استفاده از توانمندی  همکاران و ظرفیت های موجود استان ، رشد در حوزه 

تکنولوژی های جدید  و پیشرو امکانپذیر خواهد بود . 
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اخبار

اصفهان - قاسم اسد: معاون وزیر نفت  و مدیر عامل شرکت 
ملي پاالیش  وپخش فرآورده هــاي نفتي ایران  در جریان بازدید 
از پــروژه هاي در حال اجراي شــرکت پاالیــش نفت اصفهان  بر 
ضرورت تسریع انجام طرح ملي  جامع بهینه سازي و بهبود فرآیند 
این شــرکت تاکید کرد. علیرضا صادق آبادي  در حاشیه بازدید از 
روند اجراي  طرح جامع شرکت پاالیش نفت اصفهان و در نشست 
مشــترك با پیمانکاران،  این طرح را یکی از طرح های بسیار مهم 
پاالیش و پخش برشمرد و  تصریح کرد:  براي انجام هر چه بهتر آن ، 
همکاري چندجانبه پاالیشگاه اصفهان، پاالیش  وپخش و پیمانکاران، 
بیــش از پیش  صورت مي گیرد. وي با اعالم اینکه شــرکت ملي 
پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي ایران آماده هرگونه همکاری و 
مساعدت است، ابراز داشت: با مدیریت پیمانکاران و منسجم ساختن 
آنها شــاهد نتایجی مطلوب خواهیم بود  و به طور حتم  در بخش 
ریالی و ارزی نیز حمایت هاي پاالیش  وپخش  افزایش مي یابد.  در 
این نشست  مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز در خصوص 
روند اجراي پروژه هاي زیر مجموعه طرح جامع توضیحاتي ارائه نمود 

و اظهار داشت: طرح جامع بهینه سازي  وبهبود فرآیند ۶ زیرپروژه  
دارد که از سال ۹۴ پروژه احداث مجتمع بنزین سازي با تولید حدود 

۱۱ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ و ۵ راه اندازي شده است.
مرتضي ابراهیمي گفت: در ســال جاري نیز واحد تقطیر و گاز 
مایع شماره ۳  با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه در روز  و با هدف افزایش 
ضریب اطمینان فرآیند و بهبود کیفیت فرآورده هاي نفتي راه اندازي 
و مراحــل آزمایش نهایي خود را طي مــي نماید.  وي با تاکید بر 

این که هدف از راه اندازی این واحد بهبود عملکرد شرکت پاالیش 
نفت اصفهان بوده و ظرفیت پاالیشی افزایش نخواهد داشت، تصریح 
کرد: با راه اندازی کامل  این واحد در شــرایط عادي ، ظرفیت کلی 
پاالیشــگاه  از ۳۷۵ هزار به روزانه ۳۶۰ هزار بشکه کاهش  خواهد 

یافت.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان طرح احداث واحد هاي  
تصفیه گازوئیل، یوتیلیتي و مخازن را به عنوان  زیر پروژه دیگر طرح 
جامع  عنوان کرد و افزود: امید اســت مراحل اجرایي احداث واحد 
تصفیه گازوئیل  اواخر  سال جاري  پایان یافته و اوایل  سال آینده 

شاهد انجام مراحل راه اندازي واحد باشیم. 
وي ادامه داد: قرارداد RHU  یا  احداث  گوگرد زدایي از ته مانده 
برج هاي تقطیر  نیز با مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو در سال جاري منعقد 
شــده و مراحل طراحي آن در حال انجام است.  گفتني است اداي 
احترام به جایگاه شــهداي شرکت پاالیش نفت اصفهان  در دوران 
دفاع مقدس و مزار دو شــهید بي نشان دفن شده  در این شرکت، 

از برنامه هاي بازدید معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش بود.

تبریز - فالح: اســتاندار آذربایجان شــرقی با تأکید بر حفظ 
کرامت و منزلت بازنشستگان در جامعه، گفت: کسانی که در زمان 
اشــتغال به کار، خالصانه به مردم خدمت کرده اند به سعادت دنیا 
و آخرت دســت یافته اند، چرا که خدمــت به خلق خدا، باالترین 
عبادت است. دکتر محمدرضا پورمحمدی در آئین گرامی داشت روز 
خانواده و تکریم بازنشستگان نمونه استان در تاالر وحدت دانشگاه 
تبریز، اظهار داشــت: در بسیاری از جوامع، بازنشستگان به عنوان 
شهروندان ممتاز شناخته می شوند و از تجربیات آنها در بخش های 
مختلف اســتفاده می شود. وی با بیان اینکه بازنشستگی به معنی 

پیری و از کار افتادگی نیســت، افزود: بازنشستگان عزیز باید برای 
دوران بازنشستگی، برنامه داشته باشند و سازمان بازنشستگی نیز 
باید بیــش از پیش برای رفاه این عزیزان و بهره مندی آنها از انواع 
تســهیالت، تالش کند. استاندار آذربایجان شرقی همچنین یاد و 
خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای دولت را گرامی داشت و 
گفت: اگر بعد از سال ها، امروز به نیکی از این شهیدان یاد می کنیم 
به دلیل ویژگی های اخالقی واال و عشــق آنان به خدمت خالصانه 
به مردم اســت. در این مراســم از تالش هــا و خدمات تعدادی از 

بازنشستگان نمونه استان قدردانی شد.

تبریز - فالح: معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان 
شرقی در سفر به شهرستان مرند، دو طرح عمرانی و خدماتی را در 
این شهرستان افتتاح و در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه شرکت 

کرد.
حمیدرضا قاسم زاده در این سفر، پروژه آسفالت معابر ۲۵ روستای 
بخش مرکزی شهرستان مرند را با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال 
به صورت نمادین در روســتای "یام" افتتــاح کرد. برای اجرای این 
پروژه در مدت زمان ۵ ماه با همکاری بنیاد مســکن، دهیاری ها و 
شوراهای روستایی و مشارکت روستائیان، بیش از ۱۵۵ هزار مترمربع 
آسفالت ریزی صورت گرفته است. همچنین با حضور معاون استاندار 
آذربایجان شــرقی، طرح گازرسانی به ۸۴ واحد تولیدی و صنعتی 
شهرستان مرند با اعتباری بالغ بر ۱۳۱ میلیارد ریال به بهره برداری 

رســید. معاون توسعه مدیریت و منابع اســتاندار آذربایجان شرقی 
همچنین در مراســم تجلیل از کارمندان نمونه شهرســتان مرند، 
اظهار داشــت: آموزش نیروی انسانی در خصوص قوانین و مقررات 
و مهارت استفاده از ابزارها، مهم ترین اصل در اجرای درست طرح ها 

و برنامه های توسعه است. قاسم زاده با بیان اینکه هر رویشی نیازمند 
گذراندن دوره ای سخت است، افزود: کارمندان و کارگزاران دولت باید 
از همه توان خود برای جلب رضایت مندی مردم استفاده کنند و در 
این مسیر نباید از انتقادها و گالیه های مردم فراری باشند. وی تأکید 
کــرد: کارمندان باید جایگاه و وظایف خــود را در قوانین و مقررات 
موجود تشخیص دهند تا بتوانند با بیشترین تأثیرگذاری، نقش خود 
را در اجرای برنامه های دولت ایفا کنند. قاسم زاده همچنین با تاکید بر 
نقش کارمندان در تحقق اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: اگر کارمندان 
خود را جزیی از کالن اقتصاد مقاومتی دانسته و هر کدام به وظایف 
خود به درستی عمل کنند، موجب حفظ و تقویت شاکله این اقتصاد 
می شود. در این مراسم از کارمندان نمونه دستگاه های دولتی و نهادها 

و سازمان های مستقر در شهرستان مرند تجلیل شد.

اهواز – شبنم قجاوند : عملیات تعویض تسهیالت سرچاهی و 
درون چاهی چاه گازی ۳۱۳ مخزن گازی ژوراسیک که پرچالش 
ترین چاه گازی کشور محسوب می شود با موفقیت به اتمام رسید 
. مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با اعالم 
این خبر و در تشریح حساسیت و چالش های این عملیات اظهار 
داشــت : خرابی شیرهای سرچاهی اعم از ولوهای تزریق و تولید 
، شیرهای ایمنی ، شیر ایمنی سطحی ، شیرعمقی و شیراصلی 
فوقانی ، عدم کارایی درپوش فوقانی چاه ، انســداد کنترل الین 
مربوط به شــیر ایمنی درون چاهی و نیز غلظت بسیار باالی گاز 
هیدروژن سولفوره ) ppm ۲۵۰۰۰۰ ( موجب گردیده بود تا این 
عملیات از سطح بسیار باالیی از ریسک  برخوردار باشد . مهندس 
قبــاد ناصری افزود : از آنجایی که نیاز بود بطور همزمان چندین 
گروه کاری از شــرکت های مختلف مشارکت داشته باشند در 
ابتدای کار چندین جلسه هماهنگی و بمنظور تشریح عملیات با 
حضور گروه های مربوطه برگزار و برای غلبه بر چالش های موجود 
، اداره HSE به طور تخصصی در جلسات کارشناسی و در کنار 

گروه های عملیاتی قرار گرفت . وی افزود : در این عملیات که به 
مدت ۲۰ شبانه روز و با حضور تیم های مختلف صورت گرفت با 
تعویض درپوش چاه ، شیرآالت سرچاهی ، بازگشایی مسیرکنترل 
الین شــیر ایمنی درون چاهی ) ۳SV ( و ایمن ســازی چاه با 
اســتفاه از تجهیزات موجود و بدون نیاز به حضور دکل حفاری 
که خود موجب صرفه جویی قابــل توجهی در زمان و هزینه از 
بابت عدم حضور دکل حفاری می شــد و با بهره گیری از دانش 
فنی متخصصان صنعت نفت جنوب این چاه مجدداً عملیاتی و 

در مدار تولید قرار گرفت .   مهندس ناصری با اشاره به حضور و 
مشارکت گروه ها و تیم های مختلف بمنظور انجام این اقدام گفت 
: در این عملیات جهادی گروه های مستقر با فرماندهی مهندس 
فرزاد قربانی از واحد کنترل فوران چاه ستاد حضور داشته و فعالیت 
نمودند . همچنین معاونت امور فنی ) مهندســی نفت / حفاری 
( - مدیریت تعمیر ، تکمیــل و خدمات فنی چاه ها - مدیریت 
خدمات - اداره HSE و حراســت ) ستاد و شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان ( - شرکت ملی حفاری ایران - شرکت 
مپنا - بهداشــت و درمان صنعت نفت مسجدســلیمان در این 
عملیات همکاری صمیمانه داشتند  . الزم به ذکر است چاه گازی 
۳۱۳ در ۵۰ سال پیش در عمق ۴۴۲۸ متری تکمیل و تولید گاز 
از آن آغاز شد بدلیل درصد باالی هیدروژن سولفوره این چاه جزو 
یکی از چاه های پرچالش و پر ریسک محسوب می شود که با این 
عملیات جهادی و بدون حضور دکل تعمیراتی و با صرفه جویی 
زمان و مبلغ قابل توجه از بابت عدم استقرار دکل ، این چاه مجدداً 

در مدار تولید قرار گرفت .    

ایالم - هدی منصوری : چشــم ها به آن دوخته شــده،به 
دروازه ای که می تواند پای ایالمیان را به وادی تازه ای باز کند و 
دریچه ای به سوی توسعه باشد. با وجود آن می شود گفت، امید 
هنوز هست.پاالیشگاه گاز ایالم سالهاست که امیدبخش جوانان 
تحصیلکرده این دیار شــده اســت. این واحد صنعتی، روشنی 
بخش امیدی که خاموش نمی شــود. چشم های مردم این دیار 
به آن دوخته شده،به هیبت عظیم تجهیزاتش و شعله  فروزانش.
تا این شعله هست،امید به توســعه پایدار هم هست. به یقین 
می توان گفت پاالیشگاه گاز،دروازه طالیی توسعه استان ایالم 
است.سال گذشــته بود که این پاالیشگاه با تولید ۱.۵ میلیارد 
متر مکعب گاز شــیرین، ۱.۵ میلیون بشکه میعانات گازی،۴۰ 
هزارتن IPGو ۶۰ هزار تن گوگرد توانست رکورد چشمگیری 
را در زمینه تولید پایدار ثبت کند.پاالیشــگاه گاز ایالم همچون 
نگینی در میان کوه های سربه فلک کشیده و جنگل های بلوط 
ایالم می درخشد،که با حمایت از شرکت های دانش بنیان و مراکز 
علمی دانشــگاهی اســتان و با بکارگیری و تقویت پیمانکاران 
بومی،نقش بسزایی در توســعه استان ایالم داشته است. وجود 
پاالیشــگاه گاز ایالم، زمینه احداث پتروشیمی را فراهم آورده 
که به تبع آن صنایع پایین دســتی نیز بوجود خواهد آمد که 
خود زنجیره ایی از ایجاد فرصت های اشــتغال را بهمراه خواهد 
داشت.موقعیت مکانی این پاالیشگاه بعنوان تنها پاالیشگاه گاز 

غرب کشور به گونه ای است که شرایط استراتژیکی و خاصی را 
پدید می آورد که محصول گاز شهری به آسانی در اختیار مردم 
استان ایالم و استان های همجوار قرار می گیرد و از مزایای آن 
بهره مند می شوند. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره 
به اینکه ایجاد صنایع بزرگ در هر منطقه می تواند تاثیر بسزایی 
بر جنبه های مختلف اقتصاد داشته باشد که وجود این پاالیشگاه 
از این قاعده مستثنی نیست، گفت: پاالیشگاه  گاز ایالم از معدود 
صنایع بزرگ فعال در اســتان است که تاثیر بسزایی بر اقتصاد 

این دیار مرزی دارد. 
شــهریار داری پور افزود: اشتغال حدود یک هزار نفر نیروی 
کار و ایجاد فرصت های اشــتغال غیر مستقیم، کمک به رشد 
و توسعه پیمانکاران بومی، افزایش درآمدهای مالیاتی و تامین 
اجتماعی استان، خرید بخش قابل توجهی از تجهیزات عمومی 

مورد نیاز پاالیشگاه در استان و منطقه و حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و مراکز دانشــگاهی و تحقیقاتی استان در زمینه 
های پژوهش، بخشــی از تاثیرات این واحد صنعتی در اقتصاد 

استان است. 
وی با اشاره به اینکه موقعیت مکانی پاالیشگاه ایالم به عنوان 
تنها پاالیشگاه غرب کشور شرایط استراتژیک و خاصی را برای 
این شرکت به وجود آورده، تصریح کرد:عمده مصرف کنندگان 
گاز این پاالیشــگاه مربوط به بخش خانگی است که در فصل 
سرما و افزایش مصرف گاز، وجود این پاالیشگاه در این منطقه از 
کشور بسیار با اهمیت تر می شود، به نحوی که عالوه بر استان 
ایالم، استان های همجوار همچون کرمانشاه، همدان و لرستان از 
محصول گاز شهری این شرکت بهره مند می شوند و  از زمان راه 
اندازی پاالیشگاه از سال ۸۶ تاکنون مصرف کنندگان این استان 

ها با کمترین افت فشار مواجه بوده اند.
مدیر عامل شرکت پاالیش گاز ایالم خاطرنشان کرد: از زمان 
راه اندازی این پاالیشــگاه تاکنون، پنج محصول متان، اتان، گاز 
مایع خام، میعانات گازی و گوگرد تولید می کند که از این تعداد 
سه محصول میعانات گازی، گاز مایع خام و اتان خوراك مجتمع 
پتروشیمی ایالم می باشد و گوگرد تولیدی نیز به مصرف داخل 
کشور و بخشی هم به خارج کشور صادر می شود، گاز متان هم 

به عنوان گز شهری به مصرف می رسد

 تاکید معاون وزیر نفت بر لزوم شتاب
در اجراي پروژه هاي شرکت پاالیش نفت اصفهان

استاندار آذربایجان شرقی: کرامت و منزلت بازنشستگان حفظ شود
بازنشستگی به معنی از کار افتادگی نیست

با حضور معاون استاندار انجام شد:

افتتاح دو طرح عمرانی و خدماتی و تجلیل از کارمندان نمونه شهرستان مرند

با همت متخصصان صنعت نفت جنوب ؛

پرچالش ترین چاه گازی ایران بدون حادثه عملیاتی شد

پاالیشگاه گاز ایالم ،دروازه طالیی توسعه استان  
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برترین توصیه های کارآفرین ها در راستای افزایش فروش 
مترجم: امیر آل علی

برای بس��یاری از کارآفرین ها، فروش به یک کابوس همیشگی تبدیل شده است. این امر برای 
کارآفرین های جوان کامال دش��وارتر اس��ت. درواقع این افراد تمایل دارند تا شروع فوق العاده ای 
را داش��ته باشند. به همین خاطر یک شکس��ت، عمال روحیه آنها را نابود خواهد ساخت. در این 
رابط��ه گوش دادن به توصیه افرادی که با عملکرد خود میزان فروش فوق العاده ای را به دس��ت 
آورده اند، کامال س��ودمند خواهد بود. در همین راس��تا و در ادامه به بررس��ی ۱۰ مورد منتخب 

خواهیم پرداخت.
1-به بازار خود گوش دهید 

بدون توجه به بازار، هیچ سیاس��ت درس��تی را نمی توان برای فروش خود انتخاب کرد. درواقع 
هر بازار، از شرایط خاص خود برخوردار است که الزم است تا مورد توجه جدی  شما قرار گیرد. 
به همین خاطر نخستین اقدام شما باید بررسی اوضاع بازار  باشد. در این رابطه مشورت گرفتن 
از اف��راد باتجرب��ه، خود به بهبود عملکرد ش��ما کمک خواهد کرد. در نهایت با تحلیل درس��ت 
بازار، متوجه بس��یاری از فرصت ها و یا نقص هایی خواهید شد که با اتکا به آنها می توان عملکرد 

خیره کننده ای را به دست آورد. 
2-به دنبال فروشنده هایی بااستعداد باشید 

اف��رادی که اس��تعداد دارن��د، به خوبی در کار خود غرق ش��ده و نهایت تالش خ��ود را انجام 
می دهند. به همین خاطر اولویت اس��تخدامی ش��ما باید چنین افرادی باش��د. بدون شک با این 
اق��دام ش��اهد عملکرد خوب در زمینه ف��روش خواهید بود، با این حال هم��واره وجود یک فرد 

باتجربه ضروری است تا این افراد را به بهترین نحو ممکن مدیریت کنند. 
3-عملکرد بهترین ها را مورد ارزیابی قرار دهید 

بدون ش��ک بس��یاری از افراد و برندها عملکرد بهتری نس��بت به شما دارند. تحت این شرایط 
ضروری اس��ت تا اقدامات آنها را مورد ارزیابی قرار دهید. فراموش نکنید که اگرچه الهام گرفتن 
ب��رای انج��ام اقدامی جدید مهم اس��ت، با این حال حتی با انجام برخ��ی از اقدامات تکراری نیز 
می توانید به موفقیت الزم دس��ت پیدا کنید. به همین خاطر در صورتی که ایده ای ندارید، نباید 
اقدام��ات خود را بیه��وده تلقی کنید. برای بهترین خروجی از ای��ن اقدام خود، کمک گرفتن از 

مشاوران نیز کامال سودمند خواهد بود. 
4-محصول خود را به خوبی بشناسید

اگرچه این امر کمی عجیب به نظر می رس��د، با این حال واقعیت این اس��ت که تا زمانی که به 
شناخت کامل از محصول خود دست پیدا نکرده باشید، قادر به فروش آن نخواهید بود. به همین 
خاطر فعالیت در حوزه ای که با آن به خوبی آشنایی ندارید، همواره یک ریسک بزرگ محسوب 

می شود. در این رابطه اختصاص زمان برای آشنایی کامل، کامال کارساز خواهد بود. 
5-اقدامی را در دستور کار خود قرار ندادن همواره بهتر از انجام کارهای اشتباه 

است
ب��رای موفقی��ت افراد تصور می کنند که باید هر اقدامی را انج��ام دهند. درواقع تصور آنها این 
اس��ت که در دس��تور کار قرار دادن اقدامات متنوع، ش��انس موفقیت آنها را افزایش خواهد داد، 
با این حال واقعیت این اس��ت که این امر کامال اش��تباه اس��ت. درواقع برخی از اقدامات نه تنها 
س��ودمند نخواهند بود، بلکه ضررهایی را نیز به همراه خواهد داش��ت. همچنین انجام همزمان 
چن��د اقدام، احتم��ال خطا را افزایش خواهد داد. به همین خاطر ش��ما باید به خوبی بدانید که 

در چه زمان هایی چه اقداماتی را باید انجام داده و در چه مواقعی کامال سکوت اختیار کنید. 
6-دوبرابر بیشتر از آنچه دریافت می کنید را عرضه کنید 

شما باید در تالش برای این امر باشید که مخاطبان شما را بهترین گزینه موجود تلقی کنند. 
در این رابطه انجام کاری بیش��تر از س��ایر برندها، خود از جمله این موارد محس��وب می ش��ود. 
فرام��وش نکنید که این امر اگرچه ممکن اس��ت اقدامی مضر تلقی ش��ود، ب��ا این حال به علت 
افزایش تعداد مش��تریان، بس��یاری از هزینه ها جبران خواهد شد. به همین خاطر از کسب سود 

کم در ابتدای کار خود واهمه ای نداشته باشید. 
7-سریع ترین سیستم پاسخگویی را داشته باشید

سواالت و خواسته های افراد باید در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود. در غیر این صورت 
ممکن اس��ت آنها برندی دیگر را انتخاب کنند. به همین خاطر یک سیس��تم هوش��مند در این 
زمینه کامال ضروری خواهد بود. همچنین این امر که در تالش برای ۲۴ ساعته کردن آن باشید، 
خود به افزایش ش��انس فروش ش��ما کمک خواهد کرد. در نهایت فراموش نکنید که عدم انجام 
یک کار توس��ط برندهای دیگر، به عنوان مهر تایید بر روی ناکارآمد بودن آن محس��وب نبوده و 

الزم است تا همواره روش های متفاوت را نیز مورد توجه خود قرار دهید. 
8-به تولید محتوا بیش از تبلیغات توجه داشته باشید

تفاوت اصلی بازاریابی محتوا در مقایسه با تبلیغات این است که در آنها تبلیغات مستقیم انجام 
نمی ش��ود. اگرچه این امر در نگاه اول ممکن است یک نقص تلقی شود، با این حال واقعیت این 
اس��ت ک��ه هیچ فردی تمایل ندارد تا خود را درگیر تبلیغات کن��د. این امر در رابطه با بازاریابی 
محت��وا کامال متف��اوت بوده و افراد همواره از این مطالب، اس��تقبال می کنن��د. به همین خاطر 
ضروری اس��ت تا بودجه بیش��تری را به این بخش اختصاص دهید. در نهایت فراموش نکنید که 

برای تولید محتوا روش های مختلفی وجود دارد که باید آنها را مورد توجه خود قرار دهید.
9-ارتباط خود با مشتری را در باالترین سطح قرار دهید 

هر اقدامی برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان و تبدیل آنها به مش��تری می تواند س��ودمند 
باش��د. ب��رای مثال می توان از آ نها برای انجام برخ��ی از آزمایش ها دعوت به عمل آورید. درواقع 
به هر میزانی که ارتباط ش��ما بیش��تر باشد، شانس تبدیل شدن آنها به مشتری نیز افزایش پیدا 
خواهد کرد. در نهایت الزم اس��ت تا برنامه ای برای حفظ مش��تریان خود داش��ته باشید. درواقع 

تمرکز شما تنها بر روی جذب مشتریان جدید نباید باشد. 
10-دوستان زیادی داشته باشید 

به هر میزانی که دوستان بیشتری را داشته باشید، انجام کارها نیز راحت تر خواهد بود. به همین 
خاطر نیز همواره گفته می شود که بهترین مدیران، افرادی هستند که از مهارت های اجتماعی باالیی 
برخوردار باشند. در این رابطه فراموش نکنید که شما باید تنها به دنبال دوستانی برای خود باشید که 
در کسب وکارتان بتوانند مفید واقع شوند. درواقع شما نمی توانید ارتباطات بیش از حد گسترده ای را 

نیز داشته باشید. به همین خاطر باید بهترین ها را انتخاب کنید. 
businesscollective :منبع
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ایجاد ارتباط با دیگران یک غریزه  ذاتی انسان هاس��ت. تحقیقات 
اخیر نش��ان می دهند که این ارتباطات به خالقیت، انعطاف پذیری 
و حتی عمر طوالنی تر ما کمک می کنند، اما ما انسان ها به راحتی 

اهمیت این روابط را فراموش می کنیم. 
 آدام   گرانت یکی از معروف ترین نویسندگان و محققان می گوید 
که فش��ار پایان رس��اندن کارها در موعد مقرر آن و سرعت باالی 
تکنولوژی باعث ش��ده اند که آمریکایی های کمتری به دنبال پیدا 
ک��ردن روابط دوس��تانه در مح��ل کار خود باش��ند. در حقیقت، 
بس��یاری از ما از همکاران مان بس��یار دور هس��تیم. ما بیش��تر از 
هر زمان دیگری متحمل اس��ترس و فش��ار های عصبی هستیم و 

۵۰درصد انسان ها در شغل خود احساس بی ثباتی می کنند.
چگون��ه می توانی��م در فضاهای پر از اس��ترس و فش��ار ارتباط 
دوستانه ایجاد کنیم؟ ما معتقدیم که می توان این کار را با همدلی 

بیشتر انجام داد .
همدلی را می توان با انجام چهار کار نشان داد: متوجه  شدن درد 
و استرس دیگران، آن را مهم و حائز اهمیت شمردن، نگران شدن 

برای آن شخص و کاری برای کم کردن این استرس انجام دادن.
همدلی چه یک عمل گروهی چه فردی باشد ارزش ها در محل 
کار را افزایش می دهد. هم��دل بودن روش دیدن همکاران و دید 
ب��ه خودمان را  تغییر می دهد و به دیدن س��ازمان خود به عنوان 

سازمانی انسانی کمک می کند.
در ادام��ه ب��ه چه��ار روش همدل ک��ردن اف��راد در محل کار 

می پردازیم.
مهارت متوجه شدن رنج دیگران را افزایش دهید

نشانه های رنج در محل کار معموالً ثابت هستند. قاعده  معمول 
حرفه ای بیان  می کنند که نش��ان دادن احساسات زیادی در محل 
کاری ام��ری صحیح نیس��ت که ای��ن هنجار دیدن رن��ج دیگران 
را ب��رای ما س��خت تر می کند. توجه کردن بیش��تر همکاران و در 
دس��ترس قرار دادن خود هم به ص��ورت فیزیکی و هم به صورت 

روحی به متوجه شدن احساسات همکاران کمک خواهد کرد.

ظرفیت پرس و جوی خود را افزایش دهید
هنجار معمول در مورد جدا نگه داشتن زندگی کاری و شخصی 
می تواند مانعی برای پرس��یدن سؤاالت ش��خصی از همکاران مان 

باشد.
س��ازمان هایی از قبی��ل Accenture و EY اکن��ون در حال 
ارائه دادن برنامه های آموزش��ی چگونگ��ی پرس و جو از همکاران 
به منظور ایجاد همدلی در محل کار هس��تند. پرس��یدن »چطور 
هستید؟« یکی از این روش هاست. استفاده از این گونه سؤاالت با 
صداقت در زمان و فضای مناس��ب ممکن است احساس امنیت را 

افزایش دهد و راه را برای همدلی باز کند.
اگر پرسیدن مستقیم برای شما دشوار است، با به اشتراک  گذاری 
مش��کالت خود با آن ش��خص رابطه  نزدیک تری بس��ازید. در یک 
س��ازمانی ک��ه مورد تحقیق واقع ش��د، یکی از کارمن��دان قربانی 
خشونت در منزل بود و چند نفر از همکاران او احساس می کردند 
که پرس��ش مس��تقیم در مورد این موضوع از او مناس��ب نیست. 
به جای پرس��ش مس��تقیم از او مش��کالت خود را با وی در میان 

می گذاشتند.
احساس نگرانی خود را افزایش دهید

احساس کردن مش��کل ش��خصی دیگر معموالً با احساسی که 
محققان نگرانی همدردی می نامند همراه اس��ت. این احساس یک 
تمایل گرم برای خوب بودن احواالت طرف مقابل است. این حس 
زمانی که نقطه  مش��ترکی بین افراد وجود داشته باشند به راحتی 

به وجود می آید.
زمانی که تحقیقی در مورد دانشجویانی که همه چیزشان را در 
آتش از دس��ت داده اند و روش سازماندهی حمایت دانشگاه شان  از 
آنها انجام ش��د، از این نکته رونمایی شد که یکی از اعضای هیات 
مدی��ره که خود از آتش نجات پیدا کرده بود س��ازماندهی مؤثری 
انجام داده اس��ت. تجربه مشترک او به وی کمک کرد تا از منابعی 
مانن��د صندوق های اضطراری، لباس های جدی��د، رایانه ها و حتی 

مسکن حمایت کند.

اما داش��تن یک تجربه مش��ترک تنه��ا دلیل همدلی نیس��ت. 
دانش��جوی دیگری که قربانی این آتش س��وزی نبود نیز توانس��ت 

همدلی و همدردی عمیق خود برای هم کالسانش را نشان دهد.
او از ای��ن انگی��زه  اش ب��رای تس��هیل هماهنگ��ی کتاب ه��ا و 
یادداش��ت های طبقاتی استفاده می کرد و معناداری برنامه مدرسه  
خ��ود را ب��رای هم��ه کس��انی که در ت��الش برای کم��ک  به این 

دانشجویان بودند، افزایش داد.
با انجام اعمالی برای همدلی با دیگران خالقیت خود 

را افزایش دهید
زمانی که با ش��خصی با مشکالت رو به رو می شویم هنجارهای 
اجتماع��ی معم��والً به ما دس��توراتی ب��رای انج��ام می دهند. این 
هنجارها ش��امل تسلیت گفتن، پیش��نهاد کمک دادن  و فرستادن 
گل و یا کارت می شوند. این دستورات می تواند کمک کننده باشند 
اما در چشم ش��خص دریافت کننده معموال کلیشه ای و فاقد جلوه 

می کنند.
در س��ازمانی برادرزاده  یکی از مدیران قبل از یک جلس��ه  مهم 
کاری در تصادفی کش��ته ش��ده ب��ود. کارمندان این س��ازمان به 
جای پیروی از هنجارها و قاعده های کلیش��ه ای، به چندین روش 
ب��رای کمک به او فک��ر کردند. این روش ها ش��امل خارج  کردن او 
از جلس��ه  کاری، انجام  کارهای مه��م او، دادن مرخصی های خود 
به او، فرس��تادن ش��عرهایی برای خانواده  اش و سازماندهی مراسم  

ختم می شدند.
بس��یاری از مردم داش��تن همدلی و ارتباط در سازمان ها را به 
عنوان امری خ��وب می بینند. اما اگر همکاران صادقانه به یکدیگر 
اهمی��ت دهند خالقیت و انعطاف پذی��ری آنها تقویت پیدا می کند  
و در کارش��ان نیز پیش��رفت خواهند کرد. نادیده گرفتن مشکالت 
دیگران و رنج  ها و تظاهر به توجه نکردن به آنها آس��ان است اما با 
انجام این کارها می توانیم با دیگران همدل باش��یم و روابط محکم 

با یکدیگر بسازیم.
Hbr/ucan :منبع 

چگونه با همکاران مان رابطه ای محکم بسازیم؟
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