
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش از ارائه »كارنامه« و »پرونده ســامت و 
بهداشت« دانش آموزان به صورت الكترونيكي از اول مهرماه خبر داد و گفت: 
اين امر در مدارسي كه بسترهاي الكترونيك آنها فراهم است، انجام خواهد شد. 
به گزارش ايســنا، سيد جواد حســيني در مراســم انعقاد تفاهمنامه با وزير 
ارتباطات در نمايشــگاه الكامپ با بيان اينكه كارشناسان دو وزارتخانه با نگاه 
مثبت براي انجام اين تفاهمنامه تاش كردند، گفت: هوشمندسازي در ماده 
۶۹ قانون برنامه ششم توسعه تكليف شده است. وي افزود: اگر به دنبال ميهن 
الكترونيك و توسعه هســتيم، كانون آن مدارس هســتند. مدرسه موسسه 
تحول آفرين و كارگزاران تحول، معلمان هستند. وي با اشاره به شعار تردد امواج 

به جاي تردد افراد گفت: بهترين راه تحقق اين شعار مدارس هستند. اكنون 
۲۲ درصد مدارس ما هوشمند هستند و ۷۷ هزار مدرسه ما به نوعي به خدمات 
اينترنتي متصل اند؛ ولي بايد اين رقم افزايش يابد. سرپرست وزارت آموزش و 
پرورش با اشاره به كاركردهاي مثبت هوشمندسازي و فناوري اطاعات گفت: 
اين امر هزينه ها و فعاليت هاي كيفي را تقويت و بســترهاي آموزش را به طور 
ساده و دقيق فراهم مي كند و قادر خواهيم بود از بخش خصوصي و همچنين 
خيرين اســتفاده كنيم. حســيني ادامه داد: براي ارتباط رساني به مدارس و 
استقرار عدالت اجتماعي نيز از اين شبكه مي توانيم استفاده كنيم. وي با بيان 
اينكه از امروز تاش جدي خود را براي عمل به مفاد تفاهمنامه آغاز مي كنيم 

كه شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر و حاشيه شــهرها و روستاها را مدنظر قرار داده 
است، گفت: در آموزش و پرورش بايد براي جامعه مخاطب تبيين كنيم كه بين 
خصوصي سازي و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي تفاوت وجود دارد كه اين 
اختاف درباره مدارس غيردولتي هم وجود دارد. ما براي هوشمندسازي قطعا 
بايد از همه ظرفيت ها ازجمله بخش خصوصي، حاكميت و دولت استفاده كنيم. 
حسيني ادامه داد: شبكه هايي چون ســيناروبيك، شبكه تعاملي و... آمادگي 
مدارس را در يادگيري و ياددهي ارتقا مي دهد. به گفته وي، از اول مهر كارنامه 
و پرونده سامت و بهداشت دانش آموزان در مدارسي كه بسترهاي الكترونيك 
آنها فراهم اســت، به صورت الكترونيكي ارائه خواهد شد. حسيني ادامه داد: 

سر مدرسه را مي خواهيم خلوت كنيم. مدارس ما اكنون به لحاظ فعاليت هاي 
مختلف سرشان شلوغ است و از طريق بسترهاي فناورانه قصد خلوت كردن سر 
مدارس و آموزش كيفي تعاملي آنها را داريم. وي در پاسخ به پرسشي درباره 
شمار مدارس هوشمند گفت: بيش از ۱۲۲ هزار كاس درس ما هوشمندسازي 
شــده اند و تخته هوشــمند در كاس ها وجود دارد، البته نرخ برخورداري از 
امكانات فناورانه متفاوت است؛ در برخي مناطق به ازاي هر ۱۰۰ دانش آموز ۷ 
كامپيوتر داريم؛ اما در برخي مناطق به ازاي هر ۱۰۰ دانش آموز، نيم كامپيوتر 
وجود دارد. سرپرست وزارت آموزش و پرورش افزود: ۱۲ هزار محتواي آموزشي 

هوشمند را توليد كرده ايم. 

افزايش ســقف فــردي و زوجين تســهيات 
ســاخت مســكن در تهران به ترتيب تا ۱۰۰ و 
۱۶۰ ميليــون تومــان مــورد موافقــت قرار 
گرفت. ســقف اين تسهيات در شــهر تهران 
براي هــر نفر بــه يك ميليــارد ريــال و براي 
 زوجين به يــك ميليــارد و ۶۰۰ ميليون ريال 

رسيده است. 
در شــهرهاي بــزرگ بــاالي ۲۰۰ هــزار نفر 
جمعيت، ســقف تســهيات انفرادي ساخت 
مســكن بانك ملي ايــران ۸۰۰ ميليون ريال و 
 براي زوجين يك ميليــارد و ۲۰۰ ميليون ريال

 خواهد بود. 
در ساير مناطق شهري نيز سقف اين تسهيات 
۶۰۰ ميليون ريال و بــراي زوجين يك ميليارد 
ريال در نظر گرفته شده است. اعطاي تسهيات 
دوران مشــاركت مدني ســاخت مســكن تا 
حداكثــر ۸۰ درصــد كل ســرمايه گذاري در 

طرح، بدون احتســاب قيمت زمين امكان پذير 
اســت. هيات مديره بانك ملي ايــران مصوب 
كرد كه بــا هدف حمايت و تشــويق ســاخت 
واحدهاي مســكوني كوچك و متوسط مقياس، 
ســقف هاي جديــد فقــط بــراي واحدهاي 
 بــا زيربنــاي مفيد حداكثــر ۱۰۰ متــر مربع

 مجاز باشد.
 بــراي واحدهــاي بيــش از ۱۰۰ متــر مربع، 
سقف هاي مصرح در مصوبات قبلي برقرار خواهد 

بود. 
 همچنين قابليت انتقال سهم الشــركه بانك در 
تسهيات اعطايي ساخت مسكن به خريداران 
واحدهاي ساخته شده در همه بانك هاي تجاري 
)دولتي و خصوصي( و بانك مســكن به ازاي هر 
واحد مسكوني در چارچوب رعايت تعادل منابع 
و مصارف بانك ها در قالب سقف هاي اعام شده 

امكان پذير است. 

مديركل دفتر توسعه كارآفريني و بهره وري نيروي 
كار گفت: در حالي كه برخي به واســطه رانت دو 
روزه مي توانند كسب وكار خود را راه اندازي كنند؛ 
اما متوسط ايجاد كسب و كار جديد در كشور ۷۲.5 
روز است. رحيم ســرهنگي با بيان اينكه در بعد 
درهم ريختگي بخش خصوصي متاسفانه هيچ كدام 
از نهادهاي ايجادشده از پارلمان بخش خصوصي 
گرفته تا كانون ها و انجمن هاي صنفي نتوانستند 
به درستي بخش خصوصي را نمايندگي كنند، به 
راهكارهاي رشد و بهبود فضاي كسب وكار اشاره 
كرد و ادامه داد: به نظر مي رسد قدم اول شفافيت 
اين است كه مشــخص شود چه كســاني از چه 
مزايايي استفاده مي كنند؛ چراكه گويي شاخص 
سهولت راه اندازي كســب وكار در فضاي رانتي و 
ناسالم خيلي بهتر از فضاي عمومي است، به اين 
معني كه يك نفر مي تواند از راه ناسالم در عرض دو 
روز كسب و كار خود را راه اندازي كند؛ ولي متوسط 

راه اندازي كسب و كار در كشور حدود ۷۲.5 روز 
است. پس بايد ساختارهاي مزاحم را حذف كرد 
و شفافيت نخستين قدم اســت. وي اضافه كرد: 
قدم دوم تعامل و گفتگوي صحيــح بين اجزاي 
اكوسيســتم كارآفريني كشــور از جمله دولت و 
كارآفرينان است تا قوانين و مقررات و آيين نامه ها 
با تفكر آنچه به صاح كل كشور است، نوشته شود 
نه صاح بخشــي از فعاالن كسب و كار؛ به عنوان 
مثال در بخش پوشــاك اگر حذف تعرفه واردات 
پارچه يا پنبه منافع عــده اي را به خطر مي اندازد 
از طرفي ممكن اســت منجر به رشد توليدهاي 
پوشاك شــود و بتواند ۸۰ درصد پوشاك قاچاق 
كشــور را جايگزين كند. ســرهنگي تاكيد كرد: 
بنابراين براي بهبود فضاي كســب وكار بايد نگاه 
بخشي به وضع آيين نامه ها و دستورالعمل ها داشت 
و اين يعني براي هر رسته برنامه و آيين نامه هايي 

مشخص تدوين كرد. 

نماينده مردم بافــق در مجلــس از طرح جديد 
نماينــدگان بــراي اســتخدام و تعيين تكليف 

گروه هاي مختلف معلمان خبر داد. 
محمدرضــا صباغيــان، نماينده مــردم بافق و 
مهريز در مجلس با اشاره به مصوبه سال گذشته 
مجلس درباره گروه هاي مختلف معلمان، گفت: 
طبق اين مصوبه، گروه هــاي مختلف معلمان از 
جمله نيروهاي حق التدريســي، خريد خدماتي 
و... كه تا ســال ۹۱ در آموزش و پــرورش بودند 
در صورت طي دوره اي در دانشــگاه فرهنگيان، 
 مي توانســتند به اســتخدام آمــوزش و پرورش 

دربيايند. 
وي افــزود: با تصويــب اين مصوبــه در مجلس 
گروه هــاي مختلــف فرهنگيــان تا ســال ۹۱ 
تعيين تكليف شــدند؛ اما از ســال ۹۱ به بعد باز 
 هــم گروه هاي مختلــف فرهنگيــان باتكليف

 هستند. 

نماينده مردم بافق در مجلس با بيان اينكه اخيرا 
طرحي براي تعيين تكليف معلمان حق التدريس، 
معلمــان خريــد خدمــات آموزشــي و نهضت 
سوادآموزي ها از سال ۹۱ به بعد تدوين شد، ادامه 
داد: اين طرح 5۰ امضا داشت و در حال حاضر در 

حال بررسي در كميسيون آموزش است. 
صباغيان با اشاره به اينكه طي سال هاي آينده در 
حدود 35۰ هزار معلم بازنشست مي شوند، تصريح 
كرد: آموزش و پرورش نياز به گروه هاي مختلف 
معلمــان باتكليف دارد؛ طرح مذكــور نيز براي 
استخدام و تعيين تكليف نيروهاي خريد خدمات 
آموزشي و نيروهاي حق التدريسي پس از سال ۹۱ 

در مجلس تدوين شده است. 
صباغيــان تاكيد كرد: پس از بررســي و تصويب 
در كميســيون آمــوزش بــه هيات رئيســه 
 ارائه مي شــود تــا در جلســه علني نيــز مورد

 بررسي قرار گيرد. 

دولت ژاپن قصد دارد تاشي جهاني را براي ايجاد 
يك مكانيسم بين المللي مناســب براي مديريت 

تبادل ارزهاي مجازي رهبري كند. 
به گزارش تسنيم به نقل از زد.دي.نت، اين سيستم 
شبيه سوئيفت، ســرويس جهاني پيام دهي مالي 
است كه تبادالت مالي با ارزهاي سنتي را در سراسر 
جهان تســهيل مي كند. يك مقام آگاه از موضوع 
گفت: اين شبكه طي تنها چند سال ساخته مي شود. 
اين طرح ها علني نشده اند؛ ولي منابع آگاه مي گويند 
دولت ژاپن قصد دارد اين مكانيزم مالي را تقســيم 
كند و به دنبال همكاري ساير كشورها در اين زمينه 
است. يك تيم شبيه گروه ويژه اقدام مالي )فتف(، بر 
ساخت اين مكانيسم ارز مجازي نظارت مي كند. اين 
مكانيسم در ماه ژوئن پس از معرفي توسط وزارت 
دارايي و آژانــس خدمات مالي ژاپــن، به تصويب 

رسيد. مقامات ژاپن اميدوارند اين شبكه وسيله اي 
براي نظارت بر تجارت ارز مجازي به نفع مبارزه با 
پولشويي باشد. در حالي كه تاجران و سرمايه گذاران 
قانوني بسياري در ارز مجازي مثل بيت كوين فعاليت 
مي كنند، ارز مجازي جرائمي را هم دربر مي گيرد، 
مثل خريد بي نام و نشان كاالها و خدمات غيرقانوني. 
به عاوه، ارز مجازي تبديل شده به راهي براي پاك 
كردن ســرمايه هاي مجرمانه. ولي هنوز مشخص 
نيست اين مكانيسم چگونه عمل مي كند. اگر قرار 
است اين شبكه بهترين ناظر بر معامات ارز مجازي 
باشد، نياز به حمايت و شركت تمام تبادالت جهاني 
ارز مجازي دارد كه آن هم نيازمند تاش بين المللي، 

سرمايه گذاري، توسعه و مقبوليت همگاني است. 
يك مكانيــزم جهاني بــراي تجــارت ارز مجازي 
مي تواند تجارت مبهم اين ارز را واضح تر كند؛ ولي 

گروه كشورهاي جي ۲۰ مي خواهد فعاليت مجرمانه 
توسط ارز مجازي را از ريشه حل و فصل كند. 

در هميــن ماه گروه جــي ۲۰ حمايت خــود را از 
خط مشــي هاي جديد ارز مجازي اعام كرد. اين 
خط مشي ها باعث مي شوند مكانيسم هاي تجارت 
ارز مجازي اطاعات كاربرها را در اختيار نهادهاي 
ناظر قــرار دهند. اين رهنمون ها كه توســط فتف 
منتشر مي شوند و تحت حمايت جي ۲۰ هستند، 
مي گويند براي جلوگيري از پولشويي و فعاليت هاي 
مجرمانه، مبادالت بايد براســاس اطاعات دارنده 
حساب انجام شوند. در حالي كه سوئيفت احتماال 
آينده تجــارت ارز مجازي نيســت؛ ولي همچنان 
قدرت خود را دارد. سوئيفت اميدوار است مكانيسم 
جديد تاخيرهاي به وجودآمده در تسويه حساب ها 

را جبران كند.

ســخنگوي كانون صرافان ايرانيــان درباره ادعاي 
خريد و فروش بيت كوين توســط صرافي ها گفت: 
هيچ صرافي را نمي شناســيم كه اقــدام به خريد و 
فروش بيت كوين كند، چراكه اگر اين كار هم انجام 
شود، هيچ كسی آن را به طور رسمي انجام نمي دهد؛ 
اما در صورت مواجهه با چنين مــواردي، آنها را به 
نهادهاي مســئول در اين باره معرفي مي كنيم. به 
گزارش ايسنا، چند سالي مي شود كه خريد و فروش 
رمزارزها در دنيا بيش از پيش مورد توجه مردم قرار 
گرفته است و افراد بيشــتري در اين حيطه فعاليت 
دارند. البته در مدت اخير، قيمت اين رمزارزها به ويژه 
مهم ترين و مشهورترين آنها كه بيت كوين نام دارد، 
نوسانات شديد قيمتي داشته و پس از يك دوره رشد 
ناگهاني قيمت، بار ديگر در مدار نزول قرار گرفت و 
قيمت آن كاهش يافت. با فراگير شدن بيت كوين، 

خريد و فروش و ساير راه هاي درآمدزاي آن در ايران 
نيز به طور غيررسمي رايج شد و اين در حالي است 
كه براســاس قانون، خريد و فــروش بيت كوين در 
ايران ممنوع اســت. البته اين روزها در ايران بيش 
از خريد و فــروش بيت كوين، اســتفاده از ماينرها 
)استخراج كننده ها( رواج بيشــتري يافته و برخي 
افراد با واردات ماينر به دنبــال ايجاد درآمدي براي 
خود هستند. اين ماينرها برق زيادي مصرف مي كنند 
و همين امر ســبب شــده برخي افراد با استفاده از 
برق هاي صنعتي و كشاورزي كه قيمت ارزان تري 
دارد، براي ماينينگ اســتفاده كنند؛ اما دولت در 
هفته هاي اخير با جديت اين موضوع را پيگيري كرده 
و گفته مي شــود كه وزارت نيرو نيز در حال بررسي 
براي وضع تعرفه اي درباره ماينينگ بيت كوين است. 
اين در حالي است كه هنوز خريد و فروش بيت كوين 

در ايران ممنوع بوده، اما نكته جالب تر اينكه تاكنون 
مواردي از برخورد با فعاالن اين رمزارز اعام نشده 
اســت. همچنين شــنيده ها حاكي از ورود برخي 
صرافي ها به خريد و فروش بيت كوين اســت و اين 
در حالي است كه بانك مركزي ممنوعيت خريد و 
فروش بيت كوين يا هر رمزارز ديگري را مورد تاكيد 
قرار داده است. اما در اين رابطه كامران سلطاني زاده، 
سخنگوي كانون صرافان ايرانيان با بيان اينكه طبق 
قانون خريد و فروش ارز مجازي تاكنون به صورت 
رســمي هم قابل تاييد نبوده اســت، اظهار كرد: تا 
زماني كه قانــون اين اجازه را به مــا ندهد، خريد و 
فروش بيت كوين را انجام نمي دهيم؛ اما در عين حال 
تبليغات گسترده اي در شبكه هاي اجتماعي در اين 
خصوص ديده مي شود كه صراف هم نيستند و كسي 

هم با آنها برخوردي نكرده است. 

ارائه الكترونيكي كارنامه  به دانش آموزان  از مهرماه

هيچ   صرافي بيت كوين خريد و فروش  نمي كندژاپن   سوئيفت   ارزهاي مجازي   راه اندازي   مي كند
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 در  تهران

 ۳۰  درصد افزايش  
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سرمقاله

يادداشت

خسارت کندی
 ترخیص کاال

 رکود عمیق 
در بازار مسکن

يكی از مشكات عديده ای 
كه بخش خصوصــی را با 
چالش روبه رو كرده، موانع 
و محدوديت  هايی است كه 
از جانب ســازمان های دولتی ايجاد می شود. 
اين موانع را چــه در تجــارت كاال و چه در امر 

توليد يك...

  محمدحسین برخوردار، عضو 
سابق اتاق بازرگانی تهران

  حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران  امالک
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واكنش بازارها  به توقيف 
نفتكش    انگليسی

 فرصت سوزی  در 
 ارز    آوری از  صادرات  گل

»کسب و کار«  تبعیض  بین  دولتی ها  و  خصوصی ها  در  ترخیص کاال  را  بررسی  می کند

رانت  در  ترخیص کاال   از  گمرک
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مقاومت   قیمتی   مسکن   در   مناطق   پرتقاضا
»کسب و کار«    بررسی    می کند

در اولين جلسه معاماتی بازارهای داخلی پس از 
توقيف نفتكش  انگليسی در تنگه هرمز، بازار سرمايه 
با هيجانی ابهام آلود مواجه بود و شاخص كل پس 
از رشــد حدود ۶۰۰ واحدی به تدريج رو به افول 
گذاشت. همچنين در بازار ارز رشد قيمت دالر و يورو 
و افت قيمت مابقی ارزها اتفاق افتاد و بازار طا نيز با 
نوسان جزئی، كاهش اندك قيمت ها را تجربه كرد. 
عصر جمعه يگان شناوری سپاه يك فروند نفتكش 
انگليسی را به درخواست سازمان بنادر و دريانوردی 
اســتان هرمزگان و به علت رعايت نكردن قوانين 
بين المللی توقيف كرد. اين اقدام در كنار اسنادی 
كه سپاه برای رد ادعای رئيس جمهور آمريكا مبنی 
بر هدف قرار دادن يك پهپاد ايرانی در هفته گذشته 

منتشر كرده بود، داغ ترين...

 اهميت صنعــت گل و گيــاه و ارزآوری آن را زمانی 
درمی يابيم كه بدانيم قيمت هر 3۰ تا 4۰ شاخه گل 
رز صادراتی معادل قيمت يك بشــكه نفت اســت و 
می تواند جايگزين مناســبی برای درآمدهای نفتی 
باشد. حال سوال اصلی اينجاست كه چرا كشور ما با 
داشتن آب و هوای چهارفصل و خاك مناسب و با تمام 
توانمندی های بالقوه نتوانسته سهم قابل توجهی از بازار 
چند ده ميلياردی صادرات گل را به خود اختصاص 
دهد؟در اين رابطــه رئيس هيأت مديــره اتحاديه 
توليدكنندگان گل و گياه با بيان اين كه به دليل نبود 
زيرساخت های الزم، 4۰درصد گل و گياه توليد داخل 
از بين می رود، گفت: ايران در جايگاه هفدهم توليد گل 

در جهان است اما سال گذشته...

در شهر تهران

وام ساخت مسكن براي زوجين به ۱۶۰ ميليون افزايش يافت
متوسط راه اندازي کسب وکار 72/5 روز است

كسب وكار   دو   روزه   با   رانت
نماينده مردم بافق در مجلس خبر داد

طرح جديد  مجلس براي استخدام معلمان حق التدريسي



اقتصاد2
ایران وجهان

وزیر صنعت:
به هیچ عنوان اجــازه ورود به 

کاالهای گروه ۴ داده نمی شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به اینکه 
حدود ۹۰ درصد کاالهای موجود در گمرک جزو 
کاالهای اساسی است، تاکید کرد که به هیچ عنوان 
اجازه ورود کاالهای گروه چهار به کشور داده نشده 

و با واردکنندگان آنها برخورد می شود.
به گزارش ایســنا،  اولین میز تخصصی تعمیق 
ســاخت داخل در صنعت خودرو با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت )صمــت(، معاون امور 
صنایع وزارت صمت و جمعی از قطعه ســازان و 
خودروسازان در نمایشــگاه فرصت های ساخت 

داخل و رونق تولید، برگزار شد.
در حاشیه این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود ۹۰ 
درصد کاالهای موجود در گمرک جزو کاالهای 
اساسی است و اکنون با همکاری گمرک در تالش 
هستیم که کاالهای گروه چهار را شناسایی کنیم و 

به هیچ وجه به آنها اجازه ورود نخواهیم داد.
وی افزود: روند ترخیص کاال روند طبیعی خود را 
طی می کند و با همکاری گمرک و بانک مرکزی 

سعی می کنیم این روند تسریع شود.
رحمانی بــا بیان اینکه سیاســت ما در خصوص 
کاالهای گروه چهار کامال مشخص و غیرقابل تغییر 
اســت، تصریح کرد که به هیچ عنوان اجازه ورود 

کاالهای گروه چهار به کشور داد نمی شود.
وی افزود: تالش می کنیم برنامه ای اتخاذ کنیم که 
از مبدأ اجازه حرکت این کاالها را به کشور ندهیم 
و در صــورت ورود این کاالها بــه گمرک، عالوه 
بر جلوگیری از ترخیص آن هــا، با واردکنندگان 
برخورد قانونی خواهد شد. کاالهای گروه چهارم 
شامل حدود ۱۴۰۰ قلم کاالی لوکس و مصرفی 
همچون لوازم آرایشــی بهداشــتی، محصوالت 
خوراکی، خودرو، کفش، کیف، سایر مصنوعات 
چرمی و... غیره هستند که دارای تولیدات مشابه 
داخل هستند. با مصوبه هیات دولت از تیر ماه سال 

گذشته )۱۳۹۷( واردات آنها ممنوع شده است.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن تشریح کرد
پرداخــت 102 هــزار فقره 

تسهیالت مسکن
محمد حســن علمداری در گفت و گو با پایگاه 
خبری بانک مسکن-هیبنا با بیان اینکه ماموریت 
پرداخت تسهیالت در اولین فصل از سال جاری 
به رغم افزایش بار تعهد و مسوولیت این بانک در 
قبال آسیب دیدگان استان های سیل زده کشور، 
همچنان ادامه داشت،  افزود: بهار امسال ۱۰2 هزار 
و 2۹5 فقره انواع تسهیالت توسط بانک مسکن 
به گروه های مختلف متقاضی شامل متقاضیان 
ساخت مسکن، متقاضیان خرید مسکن، آسیب 
دیدگان در حوادث غیرمترقبه به منظور بازسازی 
منازل و ... پرداخت شد. مجموع ارزش ریالی کل 
تسهیالت پرداخت شده توسط بانک مسکن در سه 
ماه اول امسال ۴ هزار و ۳۰8 میلیارد تومان بوده 
است که 5.۳ درصد نســبت به ارزش تسهیالت 
پرداختی در سه ماه اول سال ۹۷ رشد داشته است.

مدیر امور اعتباری بانک مسکن درباره جزییات 
و اجزای تســهیالت پرداخت شده در سه ماه اول 
امسال افزود: از ابتدای سال ۹8 تا پایان خرداد ماه، 
۳۱ هزار و 2۱۱ نفر در سراسر کشور با استفاده از 

تسهیالت بانک مسکن توانستند خانه دار شوند. 

معاون شعب و بازاریابی:
شــعبه جایگزین شعبه میدان 
حسن آباد بانک صادرات ایران 

فعالیت خود را آغاز کرد
شعبه جایگزین شعبه میدان حســن آباد بانک 
صادرات ایران از صبح امروز فعالیت خود را آغاز کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، علی 
حاجی پور، معاون شعب و بازاریابی بانک صادرات 
ایران با بیان این مطلب گفت: چهارشنبه شب در 
اثر آتش سوزی انبار یراق آالت در میدان حسن آباد 
تهران، بخشی از شعبه 22۰ بانک صادرات ایران 
که در همان ساختمان واقع بود، دچار آتش سوزی 
شد اما خوشبختانه به سیستم های اصلی و صندوق 
این بانک آسیبی وارد نشــد. وی افزود: به دنبال 
این واقعه و پس از خاموش شــدن آتش در صبح 
روز پنجشــنبه، برای جلوگیری از کاهش سطح 
خدمات رسانی به مشــتریان آن شعبه، در کمتر 
از 2۴ ساعت، با همت و تالش مدیران و همکاران 
ستاد مرکزی و منطقه مرکز تهران، شعبه دیگری 
در نزدیکی همان بنا با همان کد شعبه، تجهیز و 
اطالعات مشتریان به شعبه جدید انتقال داده شد.

خبر

بانک ها

هرچند برخــی از گزارش ها 
حاکی از عقب نشینی قیمتی 
برخی از واحدهای مسکونی 
در محله های لوکس است. اما 
بازار مسکن در اکثر مناطق به 
ویژه مناطق پرتقاضا در برابر ریزش قیمت ها همچنان 

مقاومت می کند.
از یک ســو متقاضیان در انتظار کاهــش قیمت ها و از 
ســوی دیگر عرضه کنندگان در انتظار عرضه مسکن با 
قیمت های دلخواه هستند. اما با توجه به کاهش بیش از 
6۰ درصدی معامالت مسکن به نظر نمی رسد تحرکی 
از جانب متقاضیان برای خرید مســکن تا مادامی که 

قیمت ها منقطی نشود، شکل بگیرد. 
طی هفته های گذشته با وجود اقداماتی که دولتی ها در 
دستور کار برای اصالح قیمت مسکن قرار داده بودند، از 
زبان روسای اتحادیه مســکن مدام خبر کاهش قیمت 
مسکن را شنیده ایم. اما معلوم نیست این پیش بینی و خبر 
کی به صورت عملیاتی در بازار مسکن، محقق می شود. 
البته چندین متغیر تاثیرگذار مثل قیمت ارز، تحوالت 
بازار طال و ســکه و همچنین عوامل سیاسی در تغییر 

قیمتی مسکن، موثر است. با این حال افت قدرت خرید 
مردم و عدم تناسب نرخ های فعلی بازار مسکن با سرمایه 
متقاضیان مهم ترین متغیری است که از دید کارشناسان 

می تواند به تغییر قیمت ها در بازار مسکن، کمک کند.

بر اســاس آمارها متوســط قیمت مســکن تهران در 
اردیبهشت ماه سال ۹8 با ۱۱2 درصد افزایش به بیش 
از ۱2 میلیون تومان به ازای هر متر مربع رسیده است.از 
سوی دیگر، تعداد معامالت مسکن در اردیبهشت ماه 

۹8 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۳۷ درصدی 
داشته است.

در همین رابطه مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد 
مسکن با بیان اینکه برگشت قیمت ها بعید است و باید 
واقع نگر باشیم و این گونه اظهارنظرها برای مردم انتظار 
ایجاد می کند و زندگی آنها را مختل خواهد کرد، گفت: 
خود مشاوران امالک از اولین کسانی هستند که آتش 
افزایش قیمت ها دامن آنها را می گیرد چرا که با افزایش 

قیمت ها میزان معامالت کمتر می شود.
فرهادیه در پاسخ به این سوال که امکان برگشت قیمت 
در بازار مسکن وجود دارد گفت: برگشت قیمت ها بعید 
است و  باید واقع نگر باشیم و این گونه اظهارنظرها برای 
مردم انتظار ایجاد می کند و زندگی آنها را مختل خواهد 
کرد. مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن با بیان 
اینکه به طور قطع با این اقدامات وزارت راه و شهرسازی 
جلوی افزایش قیمت مسکن گرفته می شود گفت: باید 
بازار مســکن را مدیریت کرد و احتماال به ثبات قیمت 

خواهیم رسید.
وی تاکید کرد: بازار مسکن به اندازه کشش تقاضا رشد 
کرده است و اگر اقتصاد کالن پایدار شود التهاب بیرونی 
که بازار مســکن را هم تحت فشار گذاشته کاهش پیدا 

می کند.

موضوع ترخیص کاالها از 
جمله کاالی اساسی یکی از 
چالش های مهمی است که 
طی ماه هــای اخیر از زبان 
فعاالن اقتصادی گرفته تا 
مســئوالن دولتی شنیده شده اســت. با این حال 
علی رغم سرعتی که گفته می شود در ترخیص این 
کاالها طی مدت اخیر صورت گرفته، کماکان خیلی 
از فعاالن اقتصادی در صــف انتظار برای ترخیص 
کاال هســتند و این موضوع در حالیست که برخی 
از شــرکت های دولتی به راحتی موفق به ترخیص 

کاال خواهند شد.
از ســوی صحبت های ضد و نقیضی کــه در مورد 
موضوع ترخیــص کاال گفته می شــود، موضوع را 

پیچیده تر می کنــد. چند وقت پیــش رئیس کل 
گمرک گفته بود میانگین ترخیص کاالهای اساسی 
از زمان اظهار تا آغاز فرآیند شروع خروج بین یک تا 
2 روز است.اما این در حالیست که طبق آنچه وزیر 
صنعت اعالم کرده ۹۰ درصــد کاالی موجود جزو 
کاالی اساســی اســت و همین امر نشان می دهد، 
موانع متعددی برای ترخیص این کاالها وجود دارد. 
آنگونه که آمار رسمی منتشر شده نشان می دهد، 
تعداد شناورهای ورودی حامل کاالهای اساسی به 
بندر امام خمینی )ره( طی دو ماه نخســت امسال، 
رکــورد جدیدی را ثبــت کرده و به حــدود 625 
هزار و ۹۴۰ تن رســیده که در شرایط تحریم های 
اقتصادی، خبــر خوبی برای کشــور محســوب 
می شــود؛ اما از طرفی امکانات این بندر جوابگوی 
پذیرش این میزان از شــناورها نیســت به طوری 
که نوبت کشــتی ها برای پهلو گرفتن در اســکله 

بعضاً تــا دو هفته نیز به طــول می انجامد و هزینه 
 دموراژ مضاعفی را به محموله های وارداتی تحمیل 

می کند.
در این میان، فعاالن اقتصادی می گویند که هزینه 
دموراژ کشتی ها تا 2۰ هزار دالر در روز نیز اعالم و 

برآورد شده است.
در همین رابطــه گفته می شــود ورودی بیش از 
ظرفیت کاالهای اساســی، این روزهــا بندر امام 
خمینی را با مشــکالت عدیده ای روبــه رو کرده 
است؛ به نحوی که گنجایش انبارهای سرپوشیده 
بندر قادر به پاسخگویی به این حجم از ورودی کاال 
نیستند و در روزهای گذشته، قسمتی از کاالها به 
انبارهای روباز منتقل شده اند که این مساله امکان 
افت کاال و افزایش اســیدیته دانه هــای روغنی را 

افزایش می دهد.
عیســی تجریشــی، یکی دیگر از ترخیص کاران 

گفت: از طرف دیگر بعد مسافت دیگر بنادر کشور 
از جمله بندر شــهید رجایی، تا بازار مصرف نسبت 
به بندر امــام خمینــی طوالنی تر بوده و شــبکه 
ریلی نیــز از توانمندی الزم بــرای حمل کاالهای 
ورودی برخوردار نیست، چراکه وجود گردنه های 
صعب العبور امکان توســعه را از شبکه ریلی سلب 
کرده اســت. از طرفی کرایه حمل ریلــی از بندر 
شــهید رجایی با کرایه حمل جاده ای از بندر امام 
 خمینــی برابری می کنــد و از این منظــر برتری 

نسبت به آن ندارد.
نکته اما اینجا است که دولت نه تنها برای حل این 
مشکل چاره اندیشــی نکرده بلکه با اولویت قائل 
شدن برای کشتی های متعلق به شرکت های دولتی 
چون شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی 
ایران، بارگیری کشتی های خصوصی در مقاطعی 

توسط سازمان پایانه ها ممنوع اعالم شده است.

»کسب و کار« بررسی می کند

مقاومت قیمتی مسکن در مناطق پرتقاضا

»کسب و کار« انباشت کاالی اساسی در گمرک را بررسی می کند

رانت  در  ترخیص کاال   از  گمرک

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

 میــزان  اجاره بهــا در  تهــران
 ۳0  درصد افزایش  یافته  است

رئیس جمهور با اشــاره به ضــرورت افزایش 
هماهنگی و تمرکز میان دستگاه های مسئول 
در بخش مســکن، گفت: کمک به مردم در 
بخش مسکن موجب افزایش رفاه، آسایش و 
امنیت آنان شده و ضمن ایجاد سرمایه برای 
مردم، ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی به آنان 

را تسهیل خواهد کرد.
 روحانــی با ابــراز تأســف از وقــوع حادثه 
آتش سوزی در میدان حسن آباد تهران، اظهار 
داشت: آثار و ابنیه تاریخی نشان دهنده هویت 
ملی و تاریخی و هنر ایرانیان بوده و ارزشــی 
ملی، فرهنگی و باستانی دارد که باید از آنها به 

خوبی حفظ و حراست کرد.
وی  با بیان اینکه شــهرداری ها باید برنامه ای 
فوری برای بازســازی و مقاوم ســازی ابنیه 
تاریخی و ســاماندهی اماکن مجاور آنها که 
امکان حادثه آفرینی دارند، داشــته باشــند، 
گفت: براســاس قول شــهردار تهران میدان 
حســن آباد ظرف مدت 6 ماه به حالت قبلی 
بازگشته و اقدامات بعدی برای حفاظت از این 

اثر تاریخی انجام خواهد شد.
روحانی با اشاره به گزارش های ارایه شده در 
این جلسه از سوی مســئوالن دستگاه های 
ذیربط در بخش مسکن، اظهار داشت: در این 
راستا بنیاد مسکن انقالب اسالمی در بخش 
مسکن روســتایی 2۰۰ هزار مسکن در سال 
جاری و 2۰۰ هزار مسکن سال آینده ایجاد و 
وزارت راه و شهرسازی نیز امسال و سال آینده 
در مجموع ۴۰۰ هزار مسکن را ایجاد و 5۰۰ 

هزار مسکن نیز تکمیل خواهد کرد.
رئیس جمهــور ادامه داد: ایجــاد این تعداد 
مســکن رقم قابل توجهی اســت که باید بر 
مبنای  قولی که دســتگاه ها داده اند، تا پایان 

سال ۹8 و ۹۹ تکمیل شود.
رئیس جمهــور با اشــاره به اجــرای طرح 
تأمین مســکن کارمندان توسط وزارت راه و 
شهرســازی، گفت: اگر بتوانیم با برنامه ریزی 
مناسب ظرف مدت چند سال واحدی مسکونی 
برای کارمندان ایجاد کرده و در اختیارشــان 
قرار دهیم، اقدامی بسیار خوب برای جوانانی 
است که تازه مشغول بکار شــده و با این کار 
دغدغه آنها در زمینه تأمین مســکن کاهش 

خواهد یافت.
 روحانی با انتقاد از گزارش ها و اعداد و ارقامی 
که در زمینه افزایش اجاره بها از سوی برخی 
رسانه ها منتشر می شود، گفت: براساس آمار 
وزارت راه و شهرســازی در بخش مســکن 
استیجاری به طور متوســط در تهران میزان 
اجاره بها ۳۰ درصد  افزایش یافته که این رقم 
امیدوارکننده است. البته مطلوب نبوده اما در 
عین حال با آمار و ارقامی که این روزها منتشر 
می شود، متفاوت است. رئیس جمهور تصریح 
کرد: شهرداران کالنشهرها می توانند طرحی 
برای اجاره ارزان مسکن به اقشاری که تحت 
فشار اقتصادی هســتند، داشته باشند که در 

این راستا باید برنامه ریزی کنند.
 روحانی با اشاره به اهمیت اجرای طرح احیاء 
بافت فرسوده در نقاط مختلف کشور، گفت: 
هر کجا زمین دولتی مناســب برای ساخت و 
ساز وجود دارد، ضروری است که برای ساخت 

مسکن در اختیار دستگاه مربوطه قرار گیرد.

نرخ فروش دالر 11 هزار و ۷00 
تومان اعالم شد

صرافی های بانک ها ، قیمت دالر را برای فروش 
به مردم، ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان اعالم کرده اند 
که نسبت به روز پنجشنبه تقریبا 2۰۰ تومان 

افزایش داشته است.
به گزارش ایلنــا، صرافی های بانک ها، قیمت 
دالر را بــرای فروش بــه مــردم، ۱۱ هزار و 
۷۰۰ تومان اعالم کرده اند که نســبت به روز 
پنجشنبه تقریبا 2۰۰ تومان  افزایش داشته 
است. این صرافی ها دالر را از مردم با قیمت ۱۱ 

هزار و 6۰۰ تومان خریداری می کنند.
برهمین  اساس طی روز جاری قیمت فروش 
یورو در صرافی های بانک ها، ۱۳ هزار و 6۰۰ 
تومان اعالم شده است؛  قیمت خرید یورو نیز 
در این صرافی ها ۱۳ هزار و  5۰۰ تومان است.

گفتنی اســت؛ 5 صرافی بانکــی در خیابان 
فردوسی با داشــتن کارت ملی، کارت شتاب 
و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت ۱۰ تا 
۱5 تا 2۰۰۰ دالر آمریکا به متقاضیان واجد 

شرایط عرضه می کنند.

اخبار
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در اولین جلســه معامالتی بازارهای داخلی پس از 
توقیف نفتکش  انگلیسی در تنگه هرمز، بازار سرمایه 
با هیجانی ابهام آلود مواجه بود و شاخص کل پس از 
رشد حدود 6۰۰ واحدی به تدریج رو به افول گذاشت. 
همچنین در بازار ارز رشد قیمت دالر و یورو و افت قیمت 
مابقی ارزها اتفاق افتاد و بازار طال نیز با نوســان جزئی، 
کاهش اندک قیمت ها را تجربه کرد. عصر جمعه یگان 
شناوری سپاه یک فروند نفتکش انگلیسی را به درخواست 
سازمان بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان و به علت 
رعایت نکردن قوانین بین المللی توقیف کرد. این اقدام در 
کنار اسنادی که سپاه برای رد ادعای رئیس جمهور آمریکا 
مبنی بر هدف قرار دادن یک پهپاد ایرانی در هفته گذشته 
منتشــر کرده بود، داغ ترین خبرهایی بود که ظرفیت 
اثرگذاری بر بازارهای مالی را داشت و در همان ابتدا به 

رشد نسبی قیمت جهانی نفت دامن زد.
به گزارش اتاق بازرگانی  ایران  از همان زمانی که خبر 
توقیف نفتکش انگلیســی در تنگه هرمز روی خط 
رسانه ها رفت، این اقدام به پاسخ حقوقی ایران به رفتار 
نادرست انگلیسی ها در توقیف نفتکش ایرانی گریس ۱ 
در تنگه جبل الطارق بازتاب پیدا کرد. نفت کشی که ۱5 
روز پیش به بهانه دور زدن تحریم های یک پاالیشگاه 
سوری توقیف شــده بود و باوجود روشنگری ایران 
درباره عدم تخلف این نفتکش، توقیف آن همچنان 

ادامه پیدا کرده است.
عصر جمعه، روابــط عمومی نیروی دریایی ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با صدور اطالعیه ای اعالم 

کرد: عصر روز جمعــه، 28 تیــر ۱۳۹8، یک فروند 
نفتکش انگلیسی به نام stena impero هنگام عبور 
از تنگه هرمز به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات 
بین المللی دریایی بنا به درخواســت سازمان بنادر و 
دریانوردی اســتان هرمزگان، توسط یگان شناوری 
منطقه یکم نیروی دریایی سپاه توقیف و برای سیر 
مراحل قانونی و بررسی های الزم تحویل سازمان بنادر 

و دریانوردی شد.
کمتر از یک ساعت پس از صدور این اطالعیه، شایعه 
توقیف یک نفتکش انگلیسی دیگر با نام المصدر نیز 
در فضای مجازی منتشر کد که البته این بار مقامات 

نظامی ایران سریعاً تکذیب کردند.

صعود جزئی قیمــت جهانی نفت از کف 
قیمتی

پیرو این اتفاقات، قیمت جهانی نفت در آخرین ساعات 
از بازارهای جهانی رو به افزایش گذاشت و قیمت هر 
بشکه نفت برنت با نوسان 2.۴ درصدی، از 62.۱5 دالر 
تا 6۳.66 دالر رشــد کرد اما باز هم نتوانست از روند 
نزولی کوتاه مدت خارج شــود و عاقبت روی قیمت 

6۳.۱۳ دالر به کار خود پایان داد.
در حقیقت واکنش بازار جهانی نفت به ماجرای توقیف 
نفتکش انگلیســی در تنگه هرمــز، از جنس همان 
واکنش هایی بود که پیش ازایــن به توقیف نفتکش 
ایرانی در تنگه جبل الطارق و انهدام پهپاد آمریکایی 
توسط ایران نشــان داده شــده بود و فقط توانست 

قیمت های جهانی نفت را کمی از کف قیمتی باالتر 
بیاورد.

هیجان مبهم فعاالن بازار سرمایه
در اولیــن جلســه معامالتــی بــازار ســرمایه در 
هفته جاری، فعــاالن این بازار که سه شــنبه هفته 
گذشته ریزش ســهمگین ۷ هزار واحدی را تجربه 
کرده بودند با هیجــان مبهم وارد گود بازار شــدند 
اما در شــرایطی که شــاخص کل بورس تهران در 
سایه معامالت مثبت برخی از شــرکت های بزرگ 
توانسته بود به رشــد حدود 6۰۰ واحدی دست پیدا 
کند، افزایش فشار فروش در بازار باعث شد به تدریج 
رشد شاخص کل کم و کمتر شود و تا لحظه تنظیم 
 این گزارش کل مســیر رفته را برگردد و به 58 واحد 
برسد. نقطه قابل تأمل در معامالت امروز بازار سرمایه 
این بود که تا لحظــه تنظیم این گــزارش برخی از 
مؤثرترین نمادها در رشــد و ریزش شاخص کل که 
اغلب با معامالت دســتور به یدک کش های شاخص 
تبدیل می شدند نیز در بازه منفی معامله شدند و به 
ریزش شاخص کمک کردند. درمجموع فعاالن بازار 
سرمایه جلسه معامالتی امروز را با هیجانی ابهام آلود 
آغاز کردنــد و واکنش قابل توجهی به ریســک های 
احتمالی توقیف نفت کش در تنگه هرمز نشان ندادند.

نگاه دالر به باال
به نظر می رسد توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز 

و باال گرفتن تنش ایران و انگلیس در ماجرای توقیف 
نفتکش ها، به مذاق بازار ارز خوش آمده و تمایل این 
بازار به رشــد قیمت افزایش یافته است اما برخی از 
فعاالن بازار ارز معتقدند رشــد قیمت دالر و یورو در 
گشایش بازار امروز به واســطه دخالت بانک مرکزی 
بوده و مابقی ارزها در بازار با افت قیمت مواجه بوده اند.

به هرحال در شرایطی که قیمت دالر با ریزش قابل توجه 
در هفته هــای اخیر به حوالی ۱۱ هــزار و 5۰۰ تومان 
رسیده، در جریان معامالت امروز بازار ارز، نماگرهای 
تابلوی صرافان سبز شد و قیمت دالر و یورو به ترتیب 
۱.۷۴ و ۱.۴۹ درصد افزایش یافت. البته در گشــایش 
بازار ارز، قیمت دالر در شبکه صرافی با 5۰ تومان کاهش 
نسبت به قیمت روز پنج شنبه گذشته معامله شد اما 
سریعاً این افت جبران شد و هر دالر آمریکا با 2۰۰ تومان 

افزایش قیمت، روی ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان ایستاد.

سکه و طال؛ نوسانی و نامطمئن
امروز هر گرم طالی ۱8 عیــار در بازار تهران با ۰.۴۹ 
درصد کاهش نسبت به روز پنج شنبه، ۳۹۱ هزار و ۳۰۰ 
تومان معامله شد و از میان مسکوکات نیز به جز سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید با رشد جزئی مواجه شد، 

تغییر قیمت مابقی مسکوکات منفی بود.
در معامالت امروز هر ســکه تمام بهــار آزادی طرح 
جدید حدود ۱۰ تا 2۰ هزار تومان باالتر از ۴ میلیون 
تومان معامله شد اما مابقی مسکوکات با افت ۱۰ تا 2۰ 

هزارتومانی معامله شدند.

واکنش بازارها  به توقیف نفتکش    انگلیسی

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه به ۴ میلیون و ۹۵ هزار تومان رسید
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، شنبه ۲۹ تیر ۹۸ به ۴ میلیون و ۹۵ هزار تومان رسید. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون تومان، نیم سکه ۲ میلیون و 

۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۹۵۰ هزار تومان است. هر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۴۲۶ دالر و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۳۹۷ هزار و ۷۵۴ 
تومان است.

رکود عمیق  در بازار مسکن
حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک 

 افزایش و کاهش قیمت ها در بازارهای موازی به تبع روی قیمت مسکن اثرگذار است. اما با توجه به تخلیه اثرات این بازارها بر بازار مسکن و رشد صد  درصدی قیمت آن، به نظر نمی رسد از این پس شاهد رشد قیمت مسکن باشیم. با این حال 
کاهش قیمت مسکن قطعی و در کوتاه مدت نیست. بر اساس آنچه از وضعیت بازار قابل مشاهده است، قیمت مسکن تا پایان تابستان ثابت بوده و رکود عمیقی نیز در بازار مسکن تا پایان تابستان حاکم خواهد بود. بر اساس آمارها در تیر ماه 
سال جاری معامالت مسکن نسبت به سال گذشته 6۷ درصد کاهش داشته است. اما کاهش قیمت مسکن در صورت عدم افزایش قیمت ارز و عدم افزایش قیمت حامل های انرژی در واحدهای باالی ۱5۰ متر است. ولی در نیمه دوم سال 
به شرطی که روند کاهشی قیمت ها در بازار ارز ادامه دار باشد، واحدهای زیر ۱5۰ متر نیز مشمول کاهش قیمت خواهند شد. میزان افت قیمت نیز بین ۱۰ تا ۱5 و 2۰ تا 25 درصد است.  در صورتی که ارز افزایش قیمت داشته باشد، قیمت 
مسکن کاهشی نخواهد داشت. تنها باعث عمیق تر شدن رکود در بازار مسکن می شود. به طور کلی تر چند عامل اثرگذار بر قیمت ها در بازار مسکن برای پیش بینی وضعیت آینده مسکن، قابل توجه است. از جمله عوامل اصلی توازن بین 

عرضه و تقاضا وارائه تسهیالت بانکی است. برای کاهش اساسی قیمت مسکن اول باید تولید مسکن را افزایش داد و بعد از آن به افزایش قدرت خرید مردم کمک کرد.

خسارت کندی ترخیص کاال
محمد حسین برخوردار، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران

یکی از مشکالت عدیده ای که بخش خصوصی را با چالش روبه رو کرده، موانع و محدودیت  هایی است که از جانب سازمان های دولتی ایجاد می شود. این موانع را چه در تجارت کاال و چه در امر تولید یک کاال می توان دید. سخت گیری همین 
سازمان ها در روند ترخیص کاال باعث اتالف خیلی از کاالها شده که بعضا جزو کاالهای اساسی بوده است. اما آنچه معموال مانع از ترخیص این کاالها می شود، عدم گرفتن مجوز از سازمان هایی مثل وزارت بهداشت و سازمان استاندارد است. 
از آنجایی که ارتباط مستقیمی بین سالمت این کاال و سالمت مردم وجود دارد، شاید این سخت گیری ها تا حدی منطقی باشد، اما در نهایت نباید باعث از بین رفتن کاالیی شود که در سالمت آن هیچ مشکلی وجود ندارد. معموال برخی از 
افراد با نفوذی که در دستگاه های دولتی دارند، موانع واردات را دور می زنند و همین امر باعث گالیه فعاالن اقتصادی می شود. به همین دلیل است که با وجود ترخیص کوتاه مدت برخی از کاالها از گمرک به دلیل رانتی که وجود دارد، خیلی 

از شرکت های بخش خصوصی باید معطل بمانند. دولت و نهادهای دولتی باید برنامه ریزی دقیق تری در فرایند ترخیص کاال داشته باشند و شرایط حاضر را درنظر بگیرند.

يادداشت

سرمقاله
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بیست وپنجمین دوره  نمایشگاه بین المللی 
الکامپ در حال برگزاری اســت و شرکت 
ها و سازمان های بسیاری از داخل و خارج 
از کشــور به نمایش آخرین دستاوردهای 
خــود در حــوزه کامپیوتــر و رایانه می 
پردازند. همواره بر این موضوع تاکید شــده است که برگزاری چنین 
رویدادهایی به دلیل فضای کاری مشــترک شرکت کنندگان در آن 
منجر به تعامل و تبادل اطالعات مابین موسسان و سکوی پرتاب کسب 
 و کارهای ایرانی بخصوص کسب و کارهای نوین و استارت آپ هاست. 
نگاه ها به برگزاری این نمایشگاه و نمایشــگاه هایی در این رابطه باید 
نگاه صادراتی باشد چراکه هزینه های شرکت در رویدادهای خارجی 
برای کســب و کارهای ایرانی در این شرایط بســیار زیاد است و نمی 
 توان برای حضور مداوم آنها برنامه ریزی کرد. بنابراین باید با دعوت از 
شــرکت های خارجی و کســب و کارهای بنام راه را برای مذاکرات و 
همکاری با شرکت های بزرگ را در داخل کشور فراهم کرد. از طرف دیگر 
حضور بازدیدکنندگان خارجی نیز باید مورد توجه باشد. بازدیدهایی که 

بتواند منجر به انعقاد قراردادهای همکاری و صادراتی شود.
۳۲ هزار متر فضای مفید کل نمایشــگاه است که بیش از ۸ هزار متر به 
استارت آپ ها تعلق گرفته است. الکام استارز با تمام پر مخاطب بودنش 
بخشی است که اگر بخواهد به شکل مستقل انجام شود اقتصادی نخواهد 
بود. ترکیب این زیست بوم باعث می شود چنین مشکالت اقتصادی به 
وجود نیاید. حضور استارت آپ های بزرگ در الکامپ نشان می دهد میزان 
پیشرفت در این نمایشگاه به چه میزان بوده است. شرکت هایی که تا چند 
سال قبل یک استند ساده در نمایشگاه داشتند اما االن توان این را پیدا 
کرده اند که غرفه های بزرگ داشته باشند. گزارش »کسب و کار«  را از 
تازه های فناوری و نوآوری در الکامپ بیست و پنجم در ذیل می خوانید. 

ارائه ٨۴ سرویس دفاتر خدمات الکترونیک شهر 
مدیرعامل موسســه فناوران شــهر از ارائه خدمات در میز خدمت 
الکترونیک شهرداری تهران در نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۹ خبر داد و 
گفت: تمامی ۸۴ سرویس دفاتر خدمات الکترونیک شهر در الکامپ 
۲۰۱۹ قابل ارائه است. داوود لطفی با اشاره به ارائه خدمات الکترونیک 
در میز خدمت الکترونیک شهرداری تهران در نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۹ 
به شهروندان اظهار کرد: این خدمات در نمایشگاه الکامپ از تاریخ ۲۷ 
تیر ماه ۹۸ لغایت ۳۰ تیرماه ۹۸ ارائه می شود. وی با اشاره به هدف 

شرکت موسسه فناوران شــهر برای ارائه خدمات در الکامپ۲۰۱۹ 
تصریح کرد: معرفی فعالیت های دفاتر خدمــات الکترونیک و ارائه 
ســرویس های شــهروندی به مراجعین از جمله این اهداف است. 
مدیرعامل موسسه فناوران شهر به خدمات قابل ارائه در الکامپ ۲۰۱۹ 
اشاره کرد و گفت: تمامی ۸۴ سرویس دفاتر خدمات الکترونیک شهر 
در الکامپ ۲۰۱۹ قابل ارائه است. همچنین خدمات مرتبط با سرویس 
های تک مرحله ای از جمله عوارض خودرو و طرح ترافیک در الکامپ 

به شهروندان ارائه می شود.

ایرانسل و صبا ایده تفاهمنامه همکاری امضا کردند
همزمان با برگزاری نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۹ ایرانسل و شرکت »صبا 
ایده« تفاهم نامه همکاری امضا کردند. ئتفاهم نامه همکاری با صبا ایده 
با هدف همکاری در ارائه خدمات محتوایی و ویدئویی بر بستر ایرانسل 
و هم افزایی توسعه بازار خدمات محتوایی و دیجیتالی کشور بین دکتر 
بیژن عباسی آرند، مدیرعامل ایرانسل و محمد جواد شکوری مقدم، 
مدیرعامل صبا ایده امضا شد. آپارات، فیلیمو، کلوب، میهن بالگ و 
صبا ویژن از محصوالت شرکت صبا ایده هستند که هر یک به صورت 
جداگانه در حوزه های تولید و انتشار محتواهای نمایشی و شبکه های 
اجتماعی فعالیت دارند. ایرانسل نیز با تلویزیون اینترنتی لنز مجموعه 
ای از جدیدترین فیلم ها، ســریال های ایرانی و خارجی، برنامه های 
زنده تلویزیونی، پخش مســابقه های ورزشــی را به مخاطبان ارائه 
می دهد. ایرانسل در نمایشگاه الکامپ ۲۰۱۹ غرفه های جداگانه ای 
در سالن های ۶، ۸-۹، ۱۸، ۲۷ و ۳۸ و محوطه نمایشگاه را برای ارائه و 

معرفی خدمات خود، در نظر گرفته است.

نسخه جهانی پیام رسان گپ در دسترس قرار گرفت
در نمایشگاه الکامپ تهران مدیرعامل پیام رسان گپ در مورد اهداف 
و چالشهای این شرکت را تشــریح کرد. مهدی انجیدنی مدیرعامل 
پیام رسان داخلی گپ در مورد آخرین وضعیت فعالیت این پیام رسان 
گفت: هدف گــپ با داشــتن بیش از ۳ میلیــون کاربرفعــال، ارائه 
زیرساخت های مناســب به تمامی ارائه دهندگان کسب و کار است. 
وی ادامه داد: گپ پوشش نیازهای خدمات اجتماعی کسب و کارهای 
 بزرگ و ســازمان ها را در طرح تجاری خود دارد.بــه گفته وی، اخیرا 
گیم سنتر پیام رسان گپ راه اندازی شــده که ارائه خدمات با سرعت 
بیشتر و هزینه کمتر توسط ارائه دهندگان بازی به کاربران خارجی و 
داخلی را فراهم می کند.انجیدنی از سرمایه گذاری مشترک با اپراتور 
ایرانسل و شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی خبر داد و گفت: طی تفاهمی 
 در دو کشوری که ام  تی ان حضور دارد فعالیت را آغاز کرده ایم. مدیرعامل 

پیام رسان گپ ادامه داد: نسخه اینترنشــنال گپ در سراسر دنیا در 
دسترس است و بقیه کشور ها به دنبال خرید الیسنس هستند که پیام 
رسان داخلی خود را برای اهداف تجاری خود داشته باشند. وی خاطر 
نشان کرد: پیام رسان گپ دارای دو برند شامل گپ و ویدا بوده که هر دو 
فعال هستند و در کشورهایی که با تحریم های ایران مشکل دارند با برند 
انگلیسی ویدا و در کشورهایی که با تحریم های ایران مشکلی ندارند با 
برند گپ حضور داریم. وی گفت: بیش از ۱۲ سال است که در انگلستان 
دفتر داریم.انجیدنی در مورد مسدود شدن حساب اصلی پیام رسان گپ 
گفت: بیست روز پیش با یک کارت سرقتی از درگاه گپ خرید اینترنتی 
انجام شده بود و به دلیل این تخلف حساب گپ مسدود شد که این امر 
کسب و کار های فعال روی گپ را با مشکل مواجه کرد، پس از آن طی 
مذاکراتی مسدودی کامل به مسدودی تا حد مبلغ تخلف کاهش پیدا 

کرد، اما مشکل هنوز برطرف نشده است.
وی خاطرنشان کرد: ۱۰ هزار کسب و کار استارت آپی در قالب بات 
به مشتریان خود روی گپ سرویس می دهند. او در پاسخ به سوالی 
درباره اعتماد ایرانی ها به پیام رسان های داخلی، گفت: حضور ۳۰ 
میلیون کاربر ایرانی در پوسته های فارسی تلگرام، در حالی که دولت 
عمال اعالم کرد این پوسته ها متعلق به سازمان های امنیتی کشور 
هستند و حضور بیست میلیون نفر در روبیکا نشان می دهد که باید 
روی این سوال که اساسا سرویس های ایرانی با چالش اعتماد مواجه 

هستند یا خیر تامل کرد.

هوشمندسازی فرایند ورود به دنیای آنالین
  کســب و کار های ســنتی یکی پس از دیگری وارد فضای آنالین 
می شوند تا در کنار حفظ توان رقابتی، بقای خود را تضمین کنند. 
در جریان بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ با شرکتی 
آشنا شدیم که به کسب و کارها کمک می کند به شکل هوشمند وارد 
این مسیر شوند. شرکت آرمان پردازان نوژن خدماتی نظیر طراحی 
و توسعه اپلیکیشن، طراحی وب سایت و پلتفرم های کسب و کار را 
انجام می دهد. این روزها واژگانی نظیر هوشندســازی، کالن داده، 
داده کاوی و مانند اینها را زیاد می شنویم. با این حال آرمان پردازان 
نوژن قصد دارد این واژه ها را از حالت انتزاعی درآورده و آنها را به شکل 
عملی پیاده سازی کند. »اشکان قویدل«، معاون فنی و اجرای نوژن 
از هوشمندسازی پلتفرم های کسب و کار صحبت کرد، اما منظور از 
پلتفرم کسب و کار چیست؟ قویدل می گوید: »پلتفرم کسب و کار 
هرگونه فضا یا بستری است که خدمت، کاال یا ارزش افزوده از طریق آن 
ارائه می شود. این پلتفرم بر اساس نوع کسب و کار، به شکل متفاوتی 
تعریف شده و می تواند دوسویه یا چندسویه باشد. یکی از مهم ترین 

مزایای شرکت نوژن، بهینه سازی عملکرد پلتفرم کسب و کار است 
تا با پرداخت هزینه ای معقول، بین عملکرد آفالین و آنالین بیزینس 

مورد نظر توازن ایجاد شود.«

اسنپ حامی توان تک 
اسنپ با حضور در بخش »توان تک« نمایشگاه الکامپ بار دیگر حمایت 
خود را از افراد توان یاب اعالم کرد. این ســومین حضور توان تک در 
نمایشگاه الکامپ است که تالش دارد تا ضمن معرفی استارتاپ های 
راه اندازی شده توسط افراد توان یاب، شــرکت هایی را که خدماتی 
به توان یابان ارائه می دهد معرفی کند. اسنپ به عنوان یک سامانه 
هوشــمند حمل و نقل همواره در فکر تســهیل فعالیت افراد دارای 
معلولیت در جامعه بوده است. در همین راستا از ابتدای سال ۹۶ این 
شرکت اعالم کرد که رانندگان توان یاب از پرداخت کمیسیون معاف 
هستند.اکنون بر اساس گزارشی که اسنپ منتشر کرده است، در یک 
سال گذشته ۴ هزار و ۲۰۰ نفر از رانندگان دارای معلولیت در اسنپ 
ثبت نام کرده اند. اسنپ همچنین می گوید که در مجموع حدود ۱۰ 
هزار نفر از توان یابان در ناوگان اسنپ مشغول به کار هستند و بیش از ۹ 
میلیون و ۵۰۰ هزار سفر از کل سفرهای ناوگان اسنپ توسط این افراد 
انجام شده است.مجموع کمیسیون افراد دارای معلولیت در یک سال 
گذشته مبلغ ۹ میلیارد تومان است که اسنپ این رقم را از اعتبار این 

افراد کسر نکرده است. 

استارت آپی که می خواهد شما را از گوگل بی نیاز کند 
نمایشگاه الکامپ امسال صحنه حضور استارت آپ های مختلفی بود 
که از بین آن ها استارت آپ های حوزه سفر و گردشگری نقش مؤثر و 
پررنگی ایفا می کردند. »سفر مارکت« که امسال غرفه بزرگی را در 

الکامپ به خود اختصاص داده بود، یکی از همین اســتارت آپ های 
سفر و گردشگری است که برای تسهیل برنامه ریزی سفر برای مردم 
کشورمان فعالیت می کند. از خرید بلیط هواپیما گرفته تا رزرو هتل 
و رزرو تورهای گردشگری، سفر مارکت کمک می کند که سریع تر به 
نتیجه دلخواهتان برسید و در جستجوی بلیط و مسائل مرتبط با آن 
هیچ نیازی به جستجو در گوگل نداشته باشید؛ ادعایی از سوی این 
استارت آپ که می تواند در صرفه جویی وقت تأثیر مهمی داشته باشد.

استارتاپ آرمه خدمات دندان پزشکی را تسهیل می کند
استارت آپ آرمه تخفیف پارســیان با هدف بهبود سالمت دهان و 
دندان تشکیل شده و ازجمله استارت آپ هایی است که در الکامپ 
۲۰۱۹ حضور دارد.  به ادعای موسوی ملکی، وضعیت بهداشت دهان و 
دندان در ایران اوضاع مناسبی ندارد و حدود ۸۰میلیون دندان پوسیده 
وجود دارد که به دلیل دشواری دسترسی به دندان پزشک و گران بودن 
هزینه های ترمیم به آن ها رسیدگی نمی شود و اغلب کشیده می شوند. 
موسوی ملکی استارتاپ آرمه به معنای دندان را از سال ۱۳۹۵ افتتاح 
کرده و به واسطه ی آن توانسته اســت بیش از ۲۰هزار کاربر را عضو 
این سامانه کند و در ۴۲ شهر کشور با دندان پزشکان قرارداد ببندد.

به گفته مدیرعامل استارت آپ آرمه، در حوزه ی دندان پزشکی حدود 
۸۵درصد ظرفیت خالی وجود دارد که ســامانه ی آرمه با استفاده 
از این ظرفیت خالی، کاربران عضو این اســتارتاپ را با تخفیف های 
بیش از ۵۰ درصد به پزشــکان طرف قرارداد وصل می کند.درواقع، 
همان طورکه ســرویس های اینترنتی درخواست تاکسی با حذف 
آژانس ها هزینه های سفر را کاهش دادند، آرمه با حذف کلینیک ها 

هزینه های دندان پزشکی را کاهش می دهد. 

اهمیــت صنعــت گل و گیاه 
و ارزآوری آن را زمانــی در 
می یابیم که بدانیم قیمت هر 
۳۰ تا ۴۰ شاخه گل رز صادراتی 
معادل قیمت یک بشکه نفت 
است و می تواند جایگزین مناسب برای درآمدهای نفتی 
باشد. حال ســوال اصلی اینجاســت که چرا کشور ما با 
داشــتن آب و هوای چهارفصل و خاک مناسب و با تمام 
توانمندی های بالقوه نتوانسته سهم قابل توجهی از بازار 

چند ده میلیاردی صادرات گل را به خود اختصاص دهد؟
در این رابطه رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان 
گل و گیاه با بیان این که به دلیل نبود زیرساخت های الزم، 

۴۰درصد گل و گیاه تولید داخــل از بین می رود گفت: 
ایران در جایــگاه هفدهم تولید گل در جهان اســت اما 
سال گذشته فقط ۹۸ میلیون دالر درآمد از صادرات گل 
داشته است. غالمعلی ابراهیمی با اشاره به اینکه در ابتدای 
انقالب اسالمی، کشــور ایران وارد کننده گل و گیاه بود، 
افزود: امروز با ۴۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت گل، گیاهان 
زینتی و آپارتمانی و درخت و درختچه های زینتی یکی از 
صادرکنندگان گل در منطقه هستیم. وی گفت: در زمینه 
تولید گل های تک شاخه ای، آپارتمانی، گل های شاخه 
بریده و درختچه های زینتی بیش از ۵۸ هزار نفر اشتغال 

مستقیم در کشور وجود دارد.
او افزود: هم اکنون بصورت ساالنه ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
گل بصورت شاخه بریده،۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون انواع 
گلهای فضای ســبز، باغچه ای، درخت و درختچه های 
زینتی و ۷۰۰ میلیون انواع گلهای آپارتمانی در کشور تولید 

می شود. این تعداد گل در ۴ قطب تولید کشور یعنی تهران، 
مازندران، مرکزی و خوزستان تولید می شود. ابراهیمی با 
اشاره به جایگاه هفدهم ایران در تولید جهانی گل و گیاه، 
گفت: میزان صادرات ایران از این مقدار تولید، ۹۸ میلیون 
دالر در سال ۹۷ بود در حالی که ما توان صادرات بیش از 
۸۰۰ میلیون دالر در سال را داریم. وی با اشاره به بازار بزرگ 
منطقه شامل کشورهایی چون روسیه، عراق، کشورهای 
حوزه اوراسیا، کشورهای شرق ایران و حاشیه خلیج فارس 
گفت: ۹۵ درصد این کشورها وارد کننده گل و گیاه هستند 
که با تامین ۱۰ درصد این بــازار می توانیم یک میلیارد و 

۲۰۰ میلیون دالر درآمد داشته باشیم.
ابراهیمی بزرگ ترین مشکل را در این صنف، ناتوانی در 
تولید محصول رقابتی به دلیل هزینه باالی تولید و مالیات 
بر ارزش افزوده عنوان کرد و افزود: زیرساخت های الزم 
برای صادرات بوجود نیامده است و به همین دلیل بیش 

از ۴۰ درصد گل و گیاه تولید داخل از بین می رود که با 
تمهیدات الزم و ایجاد فرصت هــای صادراتی می توان 
آنرا به فرصت صادرات تبدیل کرد. مدیرکل گلخانه ای 
وزارت کشاورزی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولید 
گل و گیاه کشور بصورت گلخانه های کوچک و متوسط 
 است که اغلب بازار داخلی را نشانه گرفته اند، گفت: ایجاد 
تشــکل ها و تجمیع تولید یکی از بهتریــن راه ها برای 
دســتیابی به بازارهای خارجی و کاهــش هزینه های 
صادرات اســت. غالمرضا تقوی افزود: تولید در مقیاس 
کوچک عالوه بر اینکه برای تولیدکننده هزینه های باالیی 
را در بر دارد باعث می شود از عهده هزینه های بین راهی 
برنیامده و بازار خارجی را از دســت بدهد. تقوی گفت: 
دولت می تواند با احداث گلخانه ها و واحدهای تولیدی 
بزرگ، حمایت و اعطای تسهیالت و ترزیق دانش فنی 

باعث رونق در صادرات گل و گیاه شود.

»كسب و كار«  از درخشش استارت آپ ها در كنار شركت های بزرگ هوشمند در بزرگ ترین نمایشگاه فناورانه گزارش می دهد

الکامپ، سکوی پرتاب کسب وکارهای نوین

گلخانه ها  از عهده هزینه های بین راهی برنیامده و بازار خارجی را  از دست داده اند

فرصت سوزی  در  ارز  آوری از  صادرات  گل

گل به خودی در صادرات گل
بیژن موسی نژاد، کارشناس کشاورزی

میلیاردها شاخه گل همه ساله روی دست تولیدکنندگان در گلخانه هایی از مشکالت زیادی رنج می برند، می ماند و دستی برای کمک به سمت این افراد دراز نشده است. با اینکه مسووالن و متولیان بخش کشاورزی وضعیت تولید گل و 
صادرات آن را می دانند تاکنون قدمی برای بهبود شرایط تولید و نگهداری گل برنداشته اند. در گلخانه های ایران هنوز به سبک های سنتی گل پرورش پیدا می کند و در بسته بندی نیز هنوز روش های سنتی اجرا می شود بنابراین در نهایت 
با افزایش هزینه های تولید و بی مشتری ماندن میلیاردها شاخه گل روبه رو هستیم. تجهیزات پیشرفته تولید و پرورش گل در ایران مغفول مانده و کشاورز و تولیدکننده گل از استانداردهای روز دنیا در این صنعت دور مانده است به همین 
دلیل مشتریان خارجی خود را از دست داده است. شیوه های حمل و نقل و مدل نگهداری گل تا رسیدن به مقاصد طوالنی دست ایران را از بازارهای صادراتی گل کوتاه کرده و میدان را برای رقبا گسترده تر کرده است. متاسفانه با وجود 
اینکه ایران تنوع اقلیمی و خاک مناسب دارد و یکی از قطب های تولید گل و گیاه در دنیا شناخته شده، اما با بی  توجهی نه تنها از جایگاه واقعی خود کنار رفته بلکه صادرات آن در برخی از استان ها متوقف شده و یا فقط مربوط به بازار های 
صادراتی کشور های همسایه است. ساالنه میلیاردها شاخه گل روی دست تولیدکننده می ماند  وخسارت های جبران ناپذیری را به تولیدکننده وارد می کند. این همان گل به خودی در صادرات گل و گیاه است که ساالنه خسارت زیادی 
هم در درآمدهای داخلی و هم درآمدهای ارزی متوجه اقتصاد کشور می کند. در حوزه روابط بین الملل اگر نتوانیم به بازارهای جهانی کرده و تنها به بازار داخلی تکیه کنیم قطعاً این صنعت با شکست مواجه می شود. به هر ترتیب واحدهای 
تولیدی اکثراً سنتی هستند و زیرساخت های الزم در بخش صادرات آن طور که باید مهیا نیست. در بخش سرمایه گذاری، سود تسهیالت بانکی بسیار باالست و با توجه به کرایه های باالی حمل و نقل هوایی و هزینه های زیاد بسته بندی، انجام 
صادرات گل مقرون به صرفه نیست.  این در حالی است که دستگاه های حرارتی در گلخانه ها و افزایش مصرف انرژی همچنان سنتی هستند. اگر دولت در زمینه تسهیالت بانکی کم بهره و بلند مدت و مهیاسازی زیرساخت های صادرات از 

تولیدکنندگان حمایت کند، می توان با سرمایه گذاری مناسب در زمینه مکانیزه کردن تولید، هزینه تولید را کاهش داد و به سمت رقابت در بازارهای جهانی شتافت.
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News kasbokar@gmail.com

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

رئیــس اتحادیه فروشــندگان لــوازم صوتی و 
تصویری و تلفن همراه گفت: بــا وجود کاهش 
نرخ ارز در هفته گذشــته به دلیــل عدم تامین 
نیاز بــازار، قیمت تلفن همراه متناســب با افت 
ارزش دالر، کاهش نیافت. ابراهیم درســتی با 
اشــاره به اینکه در ابتدای ماه جاری اعالم شد 
بازار طی دو هفتــه آینده مورد رصــد و پایش 
قرار خواهد گرفــت تا وضعیــت واردات و رفع 
نیاز بازار تلفن همــراه به صــورت دقیق مورد 
مطالعه و تصمیم گیری قــرار گیرد، اظهار کرد: 
در چند هفته اخیر اتفاق خاصــی در بازار تلفن 
همراه رخ نــداده و می توان ایــن موضوع را در 
هفته گذشــته که قیمت دالر افت داشــت اما 
 قیمت تلفن همراه تغییر نداشــت، مشــاهده

 کرد.

رئیــس اتحادیه فروشــندگان لــوازم صوتی و 
تصویری و تلفن همراه خاطرنشــان کرد: عدم 
تاثیرگذاری کاهش نرخ ارز بر قیمت تلفن همراه 
گواه آن را دارد که بازار تلفن همــراه با کمبود 
عرضه مواجه اســت و باید شــرایط به گونه ای 
برنامه ریزی شــود که نیاز بازار به لحظه تامین و 
رفع شــود، که البته تاکید بر آن است که تامین 
نیاز از طریق مبادی رسمی انجام شود. وی بیان 
کرد: شــرکت های واردکننده رسمی برای چند 
روز آینده درخواست فرصت داشته اند تا با رصد 
بازار و انجام تشریفات قانونی واردات تلفن همراه، 
شرایط بهتری را برای بازار رقم بزنند؛ از این رو 
در روز دوشــنبه آتی جلسه ای در زمینه بررسی 
شرایط بازار و ارائه امکانات مرتبط با واردات کاال 

برگزار خواهد شد.

معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد 
کشــاورزی گفت: بر اســاس تصمیم سران سه 
قوه تصمیم گیری در مــورد ممنوعیت صادرات 
محصوالت کشــاورزی به کمیته ای متشکل از 
وزارتخانه های جهادکشاورزی، صنعت و اقتصاد 
و سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی سپرده 
شد.عبدالمهدی بخشنده معاون امور برنامه ریزی 
و اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی در حاشیه 
ـ خصوصی  مراسم ملی نقش مشارکت عمومیـ 
در توسعه بخش کشاورزی درباره برداشته شدن 
ممنوعیت صادرات محصوالت کشاورزی گفت: 
ما همــواره در وزارت جهاد کشــاورزی مخالف 
ممنوعیت صادرات هرگونه محصول کشاورزی 
هســتیم و هیچ گاه پیشــنهادی در این ارتباط 

نداشته ایم.
وی افزود: با توجه به اینکه ســران سه قوه قباًل 
تصویب کرده بودند کــه ممنوعیت صادرات و 
واردات مســئولیتش با وزارت صمت است، آنها 
تصمیم می گرفتنــد که صــادرات محصوالت 
مختلف از جمله کشاورزی آزاد یا ممنوع باشد.

معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد 
کشــاورزی ادامه داد: حجتی ۳ بار در ماه های 
گذشــته نامه نوشــته بود که موافق ممنوعیت 
صادرات محصوالت کشاورزی نیست و خواستار 
وضع عوارض صادراتی به جای ایجاد ممنوعیت 

شده بود.
بخشنده گفت: در صورتی که محصول کشاورزی 

زیاد صادر شــود و ایــن امر منجر شــود که در 
بازار داخلی قیمت آن محصــول افزایش یابد، 
می توان این موضــوع را از طریق وضع عوارض 
صادراتی کنترل کنیم، این روشــی اســت که 
در همه کشــورها از آن اســتفاده می شود.وی 
اظهار داشت: پیشــنهاد وزارت جهاد کشاورزی 
مورد قبول سران قوا قرار گرفته و مصوبه ای در 
این خصوص تصویب شــده و از هفته گذشته به 
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و گمرک 
ابالغ شده که تنها در شرایطی صادرات کاالیی 
را می توان ممنــوع کرد که ۶ عضــو کمیته ای 
ویــژه رأی به ممنوعیــت صــادرات آن دهند. 
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد 
کشاورزی در پاسخ به اینکه اعضای این کمیته 
را چه ســازمان هایی تشــکیل می دهند گفت: 
دبیرخانه این کمیته در سازمان توسعه تجارت 
قرار دارد و اعضــای آن شــامل وزارتخانه های 
جهادکشاورزی، صنعت معدن تجارت و اقتصاد 
 و امور دارایی و ســازمان برنامه و بودجه و اتاق 

بازرگانی است.
بخشنده یادآور شــد که در صورتی که ۶ عضو 
این کمیته به ممنوعیت صــادرات کاالیی رأی 
دهند می توان صادرات یــک کاال را ممنوع کرد 
اما این شــرط وجود دارد که بایــد پیش از یک 
ماه ممنوعیت صــادرات کاال به صادرکنندگان 
اعالم شود و این ممنوعیت تنها در زمانی ایجاد 

می شود که شرایط اضطرار باشد.

مصوبه جدید سران قوا؛

تصمیم گیری ممنوعیت صادرات محصوالت کشاورزی
به کمیته ۶نفره واگذار شد

قیمت گوشی متناسب با افت نرخ دالر کاهش نیافت
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رئيس شركت ســهامي نمايشــگاه هاي بين المللي گفت: »سالن 
استارت آپ ها در تمامي رويدادهاي نمايشگاهي اين نمايشگاه برپا 
مي شود.« تفاهم همكاري ميان محمدباقر اثني عشري، رئيس سازمان 
نظام صنفي رايانه اي كشور و بهمن حسين زاده، رئيس شركت سهامي 
نمايشگاه هاي بين المللي كشور در حاشيه بيست وپنجمين نمايشگاه 
الكامپ امضا شد. حسين زاده در مراسم امضاي اين تفاهمنامه گفت: 
»ســاالنه ٩٠ رويداد نمايشــگاهي در محل دائمي نمايشگاه هاي 
بين المللي تهران برگزار مي شود و طبق اين تفاهمنامه با سازمان نظام 
صنفي رايانه اي قرار شد كه در كنار تمامي نمايشگاه ها، سالني نيز به 
استارت آپ هاي هر حوزه اختصاص داده شود.«وی افزود: »با توجه 
به اشراف سازمان نظام صنفي رايانه اي به سيستم استارت آپي كشور، 
اين سازمان با شركت نمايشــگاهي براي برگزاري اين نمايشگاه ها 
همكاري خواهد كرد.« حســين زاده گفت: »مــا نيازمند پلتفرم ها 
و اپليكيشــن هاي صنعت نمايشگاهي هســتيم و آمادگي داريم تا 
پلتفرم ها و اپليكيشن هاي استارت آپ هايي كه در زمينه هايي چون 
پاركينگ هوشمند، خريد الكترونيكي بليت و مديريت ترافيك و... 

فعاليت مي كنند، را حمايت كرده يا خريداري كنيم.«

نگاهي به زندگي ديجيتال در الكامپ ۲۵
در نمايشــگاه الكامپ كه بزرگ ترين رويداد ديجيتال كشور است 
امسال با توجه به گستره روزافزون حوزه ديجيتال در زندگي روزمره 
مردم و رفع نيازهاي اقشــار مختلف از طريق شبكه هاي اينترنتي، 
شاهد حضور پررنگ شــركت ها با محصوالت متفاوت براي زندگي 
آسان تر با استفاده از حوزه ديجيتال هستيم. در اين دوره از نمايشگاه 
الكامپ، در غرفه ۸ نمايشگاه بين المللي شركت هايي دور هم جمع 
شده اند كه در حوزه زندگي ديجيتال فعاليت مي كنند، برخي از اين 
شركت ها در حوزه رفع نياز روزمره افراد در منزل از قبيل خريد مواد 
از سوپرماركت، استفاده از خدمات ســرويس كار، خدمات آرايش و 
بهداشتي فعال هستند كه برخي از اين شركت ها و محصوالت آنها به 

اختصار معرفي مي شوند. 

Fresh سوپرماركت آنالين
اپليكيشــن فرش برپايه ديجي كاال از جمله ايــن فعاالن در زندگي 
ديجيتال است، در اين فروشــگاه آنالين، بيش از دو هزار محصول 
متنوع سوپرماركتي براي خريد مشتريان وجود دارد، در اين فروشگاه 
كاربران مي تواننــد تمامي محصوالت ســوپرماركتي از قبيل مواد 

خوراكي، شوينده، ســبزيجات و ميوه جات را خريداري و كمتر از ۳ 
ساعت كاالي خود را تحويل بگيرند. به گفته مسئوالن اين شركت، 
تمام كاالها قبل از رسيدن به يك سوم تاريخ زمان مصرف محصول 
معدوم و در اختيار مشتري قرار داده نمي شود. در بخش سبزيجات و 
ميوه جات تمام محصوالت ارگانيك و داراي استاندارد هستند و حتي 
سعي شده اقالم اين فروشگاه با تخفيف در خدمت كاربران قرار گيرد. 

ايران درخت
»ايران درخت« نام اپليكيشن مركز خريد اينترنتي گل و گياه است، 
فروشگاهي اينترنتي كه از سال ٩۶ با احســاس ضرورت در فضاي 
اينترنت مبني بر تامين گل و گيــاه، تصميم به آغاز كار خود گرفت. 
درنتيجه براي نخســتين بار در ايران سرويسي تحت عنوان تامين 
گل و گياه در سراسر كشور راه اندازي شده است. در اين مركز خريد 
آنالين مي توان گل و گياه هديه، خاك و كود و گلدان، طراحي آنالين 
گلدان، كوكداما )باغ معلق(، بذر، گل و گياه آپارتماني، مشاوره و توليد 
محتوا، طراحي و اجراي فضاي سبز و دسته گل و سبد گل تهيه كرد. 

آچارباز
آچارباز نام سامانه اعزام تعميركار به محل است، اين سامانه در جهت 
رفع نياز به ســرويس كار متخصص در محل افراد حتي در روزهاي 
تعطيل اســت، با اين ســامانه مي توان به ســرويس كار در بيش از 
۳٠٠ تخصص از جمله، ســرويس كار موبايل و تبلت، لوازم خانگي، 
پكيج و آبگرمكن، اجاق گاز و فر، صوتي و تصويري، يخچال فريزر و 
سايدباي سايد دسترسي داشت. با اســتفاده از اين اپليكيشن بدون 
هزينه اياب و ذهاب ســرويس كار در منزل حاضر مي شود، كاربران 
مي توانند خدمات خود را با يك ماه گارانتــي و به صورت دلخواه با 

تعيين زمان و مكان انتخاب كنند. 

واجارو
واجارو، كشاورزان و و روستايياني را كه محصوالت باكيفيت توليد مي كنند 
پيدا و مشتريان خود را كه كاربران هستند با كشاورزان آشنا مي كنند تا 
بتوانند خيلي راحت و ســاده محصوالت محلي را تهيــه و طعم بي نظير 
محصوالت طبيعي را تجربه كنند و از مزه خــوب غذا لذت ببرند. واجارو 
پلتفرم عرضه مستقيم محصوالت محلي از كشاورزان و روستاييان است، در 
اين پلتفرم شناسايي روستا و كشاورز، جمع آوري محصوالت، بسته بندي 

سنتي، سفارش آنالين و آسان و تحويل در منزل صورت مي گيرد. 

eface
اپليكشــني اســت كه در جهت پاســخي نو به نيازهاي شاغالن، 
ســالمندان، بيماران و مادران صاحب فرزند خردســال طراحي و 
راه اندازي شده اســت، در اين اپليكيشــن مي توان تمامي خدمات 
آرايشــي و بهداشــتي مختص بانوان را دريافت كــرد. مثال با اين 
اپليكيشن، آرايشگر در خانه شــما با كمترين هزينه و وقت حاضر 

مي شود. 

هيناوا
هيناوا سيستمي جامع با عملكردي متناســب با نيازهاي تك تك 
اعضاي خانواده اســت، اپليكيشن هيناوا به مشــتريان اين امكان 
را مي دهــد در هر زمان و مكانــي بتواند با اســتفاده از تلفن همراه 
خود از طريق اينترنت، مديريت خانه را در دســت داشــته باشــد. 
با اين اپليكيشــن مي توان از باز و بســته بودن در و پنجره ها، قفل 
هوشــمند با قابليــت و كنتــرل از راه دور، اعــالم هرگونه حركت 
در خانــه با حســگر تشــخيص حضور افــراد، تنظيم هوشــمند 
ســرمايش و گرمايش از راه دور، روشــن و خاموش كردن سيستم 
 روشــنايي به كمك كليد هوشمند توســط تلفن همراه برخوردار 

بود.
 بيست وپنجمين نمايشــگاه الكامپ، بزرگ ترين نمايشگاه فناورانه 
كشور روز پنج شــنبه، ۲۷ تيرماه با حضور وزيران ارتباطات ايران، 
روســيه، جمهوري آذربايجان و تركيه با شــعار »آينــده بهتر« در 
نمايشگاه بين المللي تهران گشايش يافت. اين نمايشگاه كه با شعار 
»آينده بهتر« آغاز به كار كرده است بخش هايي مانند الكام استارز، 
الكام تايكز، الكام ترندز و الكام گيمز را در خود جاي داده و بخشي نيز 
ويژه توان ياب ها دارد. براي  ميهمانان خارجي و داخلي بخشــي به 
عنوان سفرهاي الكامپي )الكامپ تور( طراحي شده تا عالقه مندان 
بتوانند با ثبت نام در اين تورها، از نمايشــگاه به شــكل ويژه بازديد 
كنند. همچنين با همكاري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
براي تاجران و ســرمايه گذاران خارجي كه قصد بازديد يا حضور در 
نمايشگاه دارند تسهيالتي در نظر گرفته شده تا حضورشان در كشور 
بدون مشكل انجام شود. نمايشگاه الكامپ تا يكشنبه، ۳٠ تير در محل 
نمايشگاه بين المللي تهران داير اســت و در انتهاي اين نمايشگاه به 
كارآفرين برتر، توانياب برتر، برترين شركتي كه در حوزه مسئوليت 
 اجتماعي فعاليت كــرده و بهتريــن غرفه جوايــزي تعلق خواهد

 گرفت. 

آگهی اختصاصی، موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره1۳٩۸۶٠۳1٠٠٠۶٠٠5۸4۶ مورخ ٩۸/٠۳/۲۶ هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضی به نام قنبر كاويانپور فرزند داود ششدانگ يك قطعه زمين با انباری به مساحت ۲۳۲.۲5 مترمربع پالك 11٠ فرعی 14 اصلی واقع در قريه زرين كال سفلی بخش 5 الحاقی ثبت نور محرز گرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم را مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد در صورتی كه اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار آگهی تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی تقديم دادخواست را 

به اداره ثبت محل تحويل دهد و بديهی است در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
                                     صفر رضوانی گيل كالئی     
                           رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

م الف: ۸45٠/٩۸/1۶٠ 
تاريخ انتشاراول: ٠4/1۶/٩۸

تاريخ انتشار دوم: ٠4/۳٠/٩۸     

اختصاص سالن استارت آپ ها در تمام رويدادهاي نمايشگاهي سال

رتروماركتینگ؛ نوستالژي به 
نفع بازاریابي

اين روز ها انواع و اقســام تكنيك هــاي بازاريابي با 
هدف افزايش ســطح فروش يك كسب وكار به كار 
گرفته مي شــوند. در اين ميــان نوروماركتينگ 
و رتروماركتينــگ متدهاي جديدتري هســتند. 
متخصصان اعتقاد دارند كــه تكنيك هاي مذكور 
تاثير مهمي بر روند فروش كسب وكارهاي مختلف 
خواهند داشــت. هر كدام از اين فنــون بازاريابي 
مزايا و معايب خاص خود را دارند و بنابر شــرايط 
منحصربه فرد كسب وكارتان مي توانيد يكي از آنها يا 
هر دو را اجرا كنيد. پيش از اين درباره نوروماركتينگ 
و اصول پايه اي آن به طور كامل بحث شــد. در اين 
مطلب به معرفي رتروماركتينــگ و ارائه تعريفي 
دقيق از آن خواهيم پرداخــت. رتروماركتينگ يا 
بازاريابي رترو، بهره برداري از يك نوســتالژي قوي 
براي افزايش جذابيت محصولي مدرن است. در اين 
روند يك هويت تجاري مشخص براساس نوستالژي 
خلق شده توسط محصوالت قبلي كسب وكار ايجاد 
مي شــود و هويت مذكور به كاال يا خدمات جديد 
منتقل خواهد شــد. در واقع محصول مورد نظر نه 
تنها كامال مدرن اســت، بلكه حال و هوايي آشنا را 
نيز در مخاطب زنده مي كنــد. بدين ترتيب تمايل 
وي براي خريد را به شــدت افزايــش مي دهد. به 
عنوان مثال بي.ام.و ميني يا فيات 5٠٠ خودرو هايي 
مدرن هســتند، اما مي توانيد با آنها در كســري از 
ثانيه به دهه ۶٠ ميالدي ســفر كنيد! گاهي اوقات 
محصوالت رتــرو نســخه اي به روزشــده از يك 
طراحي قديمي هســتند. امروزه رتروماركتينگ 
تاثيرات مستقيم و آشكاري بر تمام جنبه هاي يك 
كسب وكار دارد؛ چراكه مي تواند با تكيه بر خاطرات 
به يادماندنــي و محبوب مــردم، كااليي متفاوت و 
در عين حال آشــنا طراحي كند. اكنون با توجه به 
پيش درآمدي كــه درباره رتروماركتينگ اشــاره 
شد، پاسخ به ســواالت زير ضروري خواهد بود: چه 
فاكتورهايي يك محصول رتروماركتينگ شــده را 
از ديگر محصوالت مشــابه متمايز مي سازد؟ علت 
اهميت نوســتالژي هاي مختلف در روند بازاريابي 
چيســت؟ اينترنت و رتروماركتينگ چه نقشي در 
موفقيت رتروماركتينگ دارند؟ آيا رتروماركتينگ 

متدي موفق است؟

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

اثر پروانه اي )Butterfly effect( توجيهي بــه عقاليي و كامل از 
رفتارها و تصميم هــاي مديران كارآفرين و خالق و موفق به دســت 
مي دهد كه با يك حركت مناسب و كم انرژي توانسته اند موجبات تحول 
و دگرگوني هاي عظيم و توفيق هاي شگرفي را براي سازمان فراهم كنند. 

يك انديشــه خالق همچون بال زدن يك پروانه است 
در  مي تواند  كه 

مسيري آنچنان كارساز و انرژي آفرين باشد كه طوفان و تحول برپا كند 
و از اندک، بسيار سازد و همچنين هستند مديراني كه سرمايه بيكران و 
اختيارات گسترده را در درون سازمان خود چنان ناكارا و بيهوده مصرف 
مي كنند كه از آنها اثري جزئي، نصيب سازمان و جامعه مي شود. مديري 
كه فرايندها و ساختارهاي سازمان را به درستي بشناسد و احاطه كافي 
بر محيط را كامل كند و به تعبير مشــهور، زمين را تكان دهد. تفكر 
غيرسيستمي موجب مي شود تا اجزاي سيستم شناخته نشده و تاكيد 
بر تغييرات غيركليدي و كم ارزش كه بيشتر جنبه عارضه دارند، گذارده 
شوند. »حساسيت به شرايط اوليه« مهم ترين اصل در اثر پروانه اي است 
و يكي از نمونه هاي قابل لمس از اثر پروانــه اي در مديريت، موفقيت 
مديران خالق و كارآفرين است كه با حركت هاي كوچك موجب تغييرات 
عظيم شده اند و در برابر آنها مديراني هستند كه با صرف هزينه هاي 

گزاف در قسمت هاي بي اثر و نامناسب نتايج اندک داشته اند. 

اثر پروانه اي در مديريت
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بهترين راه پيش بيني آينده، ساختن آن است. 
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سئو به زبان ساده: همه چيز درباره كلمات كليدی
درباره نقش كلمات كلیدی در سئو چه می دانید؟

قسمت چهارم
  الهام ابوالفضلی

هنگامی كه كاربران كلمه كليدی را جستجو می كنند و وارد سايت می شوند تا زمانی 
كه محصول يا خدمت مورد نظر را خريداری كنند، مسيری طوالنی را طی می كنند كه 
در طول مسير نيازها و پرسش های متفاوتی دارند. الزم است برای هريك از اين مراحل، 
محتوای مناسبی ارائه شود كه هم به نياز كاربر پاسخ داده شود و هم منجر به ديده شدن 
نام كسب وكار و افزايش فروش شود. درواقع زمانی كه كاربر وارد سايت شما می شود از 
نام و كسب وكار شما چيز زيادی نمی داند، بنابراين همراهی با كاربر از طريق ارائه محتوای 
جالب، سبب می شود كاربر در انتهای مسير شناخت و آگاهی بيشتری از كسب وكار شما 
به دست آورد و هم محصول يا خدمت شما را بخرد و حتی برای دفعات بعد مجدد به 
وب سايت شما مراجعه كند. بنابراين دانستن اينكه كاربران در جستجوی چه چيزی 
هستند و چه می خواهند از مسائل زيربنايی است كه هر استراتژيست محتوا به كمك 
ابزارهايی چون پرسونای مشتری و نقشه همدلی، بايد آن را بداند. انتخاب كلمه كليدی 
مناسب، همان روند پيدا كردن و تجزيه و تحليل كردن عبارات و كلماتی است كه افراد 
در موتورهای جستجو سرچ می كنند. اين كار به طراحی استراتژی محتوايی و همچنين 
استراتژی های اصلی بازاريابی كمك می كند. عالوه بر اين متوجه می شويد كه افراد به چه 
مسائل و موضوعاتی توجه می كنند. اگر به تغييرات الگوريتم های سئو در طول سال های 
اخير توجه كنيد، متوجه می شويد اهميت كلمات كليدی در هر به روزرسانی الگوريتم ها، 
رو به افزايش است و به طور فزاينده ای نقش آنها در رتبه بندی سايت ها پررنگ تر می شود. 

چگونه تحقيق كلمات كليدی را انجام دهيم؟ 
۱-فهرســتی از موضوعات مهم و مرتبط با كسب وكار خود تهيه 
كنيد: در ابتدا بايد فهرستی از كلمات و عبارات متناسب با موضوع سايت را تهيه و پيدا 
كنيد. همان كلمات و عباراتی كه افراد برای پيدا كردن محتوای مورد نظر خود آنها را 
در موتورهای جستجو وارد و سرچ می كنند. گوگل برای رتبه بندی وب سايت ها به قصد 
و خواسته كاربران توجه زيادی می كند؛ ازاين رو ارائه محتوای كاربرپسند بسيار مهم 
است. با تحقيق درباره چنين كلمات كليدی و بررسی روند آنها به طور مرتب، می توانيد 
موضوعات محتواهای توليدی خود را آماده كنيد، محتواهای جذابی براساس نياز كاربران 
آماده و در سايت خود منتشر كنيد و از اين طريق آمار بازديدكنندگان از سايت خود را 
افزايش دهيد. برای مثال وب سايتی درباره آموزش ديجيتال ماركتينگ در نظر بگيريد، 
تصميم داريد برای آن محتوا توليد كنيد. در ابتدا به كمك ابزارها و روش های مخصوص 
متوجه می شويد كاربران در اين حوزه به دنبال يادگيری ديجيتال ماركتينگ هستند. 
پس بايد محتواهای آموزشی و مورد نياز را برای آنها آماده كنيد. برای اين كار موضوعات 
تخصصی ديجيتال ماركتينگ را تعريف می كنيد: اســتراتژی ديجيتال ماركتينگ، 
بازاريابی محتوايی، بازاريابی شــبكه های اجتماعی، ســئو، تبليغات در گوگل ادز، 

گوگل آنالتيكس، مديريت روابط با مشتری در محيط آنالين و طراحی كمپين 
۲-كلمات كليدی را برای هر موضوع تعريف كنيد: در اين مرحله كلمات 
كليدی مخصوصی را برای هر موضوع تعريف و برای توليد محتوا روی آنها متمركز كنيد. 
دقت كنيد كلمات كليدی ای را انتخاب كنيد كه برای رتبه بندی در صفحات نتايج موتور 
جســتجو )SERPs( اهميت دارند. در مثال قبل برای سايت ديجيتال ماركتينگ، 
كلمات كليدی برای هر يك دسته به عنوان نمونه بازاريابی محتوايی را پيدا كنيد.با 
بررسی متوجه می شويد كاربران عبارات زير را جستجو می كنند: چگونه محتوا توليد 
كنم؟ بازاريابی محتوايی چيست؟ مزايای استفاده از بازاريابی محتوايی، دوره آموزشی 
بازاريابی محتوايی، اهداف بازاريابی محتوايی و... مطمئنا فهرست طوالنی از چنين 
مواردی تهيه كنيد. تا اينجا فكر نكنيد كار را تمام كرديد و فهرست نهايی آماده شده 
است.بايد بتوانيد به آنچه در ذهن مشتريان بالقوه می گذرد نيز توجه كنيد؛ استفاده از 
ابزارهای متعدد اين امكان را به شما می دهد كه فهرست نهايی خود را به طور كامل تری 

آماده و همچنين اين كلمات را رتبه بندی كنيد. 
۳-فهرست كلمات كليدی را كامل تر كنيد: در اين مرحله نياز به خالقيت 
بيشتری داريد تا بتوانيد تحقيقات كامل تری انجام دهيد. اگر سعی می كنيد كه به كلمات 
كليدی بيشتری فكر كنيد، می توانيد از اين روش استفاده كنيد: به سايت گوگل برويد 
و كلمه كليدی را وارد و سپس نگاهی به پايين نتايج جستجوی گوگل كنيد. برخی 
پيشنهادات را خواهيد ديد. از اين پيشنهادات برای تهيه كلمات كليدی ديگر می توانيد 

ايده بگيريد. البته ابزارهای متنوع و ديگری نيز وجود دارد. 
4-از كلمات كليدی طوالنی تر هم استفاده كنيد: شايد فكر كنيد كه 
هرچه از كلمات كليدی كوتاه تر استفاده كنيد نتيجه بهتری بگيريد. با اين 
حال بايد گفت اگر توليد محتوا را به قصد فروش بيشتر و برندينگ بهتر انجام 
می دهيد الزم است از كلمات كليدی طوالنی تری نيز استفاده كنيد. كلمات 
كليدی طوالنی تر عبارات كليدی هستند كه شامل سه يا چند كلمه هستند 
و بر موضوع خاصی تاكيد می كنند. برعكس كلمات كليدی كوتاه كه معموال 

يك كلمه ای و عمومی هستند و به چيز خاصی اشاره نمی كنند. 
البته ابزارهای خاصی برای اين كار وجود دارد كه به شما كمك می كنند. 

همان طور كه قبال درباره مسير حركت كاربر در وب سايت گفتيم بايد اين 
نكته را اضافه كنم كه هرچه كاربر به انتهای مسير نزديك و با كسب وكار و 
محصول ما آشنا می شود اهميت استفاده از كلمات كليدی طوالنی بيشتر 
می شود. مثال ســايت ديجيتال ماركتينگ را در نظر بگيريد. برای موضوع 
بازاريابی محتوايی فهرست كلمات كليدی چون محتوا، بازاريابی محتوايی و 
آموزش بازاريابی محتوايی را تهيه كرديد. برای اضافه كردن كلمات كليدی 
طوالنی تر می توان به عبارات زير اشــاره كرد: يادگيری بازاريابی محتوايی 
در سايت آلفا )سايت آلفا نام سايت موردنظر است(، مهارت توليد محتوا با 

سايت آلفا و....
بنابراين بررسی و كنترل كنيد كه فهرست كلمات كليدی شما شامل هم 

كلمات كليدی عمومی و هم كلمات كليدی طوالنی باشد. 
۵-نگاهی به وضعيت كلمات كليــدی و عملكرد رقبا بيندازيد: 
اينكه رقبای تان چه روشــی درباره كلمات كليدی در پيش گرفتند بدين 
معنی نيست كه همان مســير را برای خود در پيش بگيريد. هيچ گاه فكر 
نكنيدكلمه كليدی كه برای رقيب شــما مهم اســت برای شما هم بايد 
مهم باشــد. با اين حال درك عملكرد رقيبان خود، كمك می كند روش 
انتخاب كلمات كليدی خود و رتبه بندی آنهــا را بهتر ارزيابی كنيد. حال 
سوال پيش می آيد كه چگونه از عملكرد رقبای خود در رتبه بندی كلمات 
كليدی آگاه شويم؟ به غير از جستجوی دستی كلمات كليدی در مرورگر 
و ديدن موقعيت رقبا، می توان از ابزار SEMrush ، استفاده كرد. اين ابزار 
 به شما گزارش هايی می دهد كه با مشاهده و بررسی آنها به عملكرد رقبای

 خود پی ببريد. 
6-از ابزار Google AdWords Keyword Planner استفاده 
كنيد: در اين مرحله فهرست كاملی از كلمات كليدی در دست داريد و بايد 
چنين فهرستی را بهينه كنيد؛ حتی شايد الزم باشد تعداد آنها را كاهش 
 Google AdWords Keyword Planner دهيد. برای اين كار از
استفاده كنيد. البته می توان از ابزارهای ديگر اســتفاده كرد. در اين ابزار 
می توانيد از حجم جســتجو و ميزان ترافيك بــرای كلمات كليدی مورد 
 google نظر آگاه شويد. برای درك روند كلمات كليدی از ابزاری به نام
trend استفاده كنيد تا هميشه فهرستی از بهترين كلمات كليدی مرتبط 

با كسب وكار خود را  داشته باشيد. 
ادامه دارد...
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