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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

1.4 میلیارد دالر ارز ترجیحی در 2 ماه گذشته تخصیص داده شد

تداوم دالر 4200 تومانی 
در 1400

فرصت امروز: در ش��رایطی که ماه هاس��ت کارشناسان و نهادهای پژوهش��ی بر شکست سیاست ارز ترجیحی در 
اقتصاد ایران پافش��اری می کنند و خواس��تار حذف ارز 4200 تومانی از دستور کار دولت هستند، اما دخل و خرج 
دولت در دو ماه گذش��ته نش��ان می دهد که پای این سیاس��ت شکست خورده به س��ال 1400 نیز کشیده شده و 
در اس��فندماه سال گذش��ته و فروردین ماه امسال در مجموع 1.4 میلیارد دالر ارز ترجیحی برای واردات کاالهای 
اساس��ی و نهاده های دامی اختصاص داده شده اس��ت. تخصیص 1.4 میلیارد دالری ارز دولتی به اقالم و کاالهای 

اساسی در حالی است که قیمت این کاالها در هفته های گذشته جهش قابل توجهی داشته و اختصاص این...

شاخص بورس بار دیگر به کانال یک میلیون و 100 هزار واحد عقب نشینی کرد

توقف بورس پشت چراغ قرمز
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بیشترین ضرر و زیان نصیب کدام بازارها شد؟

بازدهی بازارهای مالی در فروردین

8

مدیریتوکسبوکار

3

ریزش ناگهانی ارزهای دیجیتال بار دیگر بازار حدس و گمان درباره آینده رمزارزها را داغ کرده است. 
نقل قول جالبی از بیل گیتس وجود دارد که می گوید »کسـانی که به اندازه ایالن ماسـک پول دارند، 

وارد این بازار شـوند.« ایالن ماسـک اگر مبالغ سـنگینی را در بازار رمزارزها از دست بدهد 
نگرانی چندانی نخواهد داشت، اما از دست رفتن 100 میلیون تومان می تواند زندگی فردی...

اگر به اندازه ایالن ماسک پول دارید، وارد بازار رمزارزها شوید

بازی ترس و طمع در بازار رمزارزها

نگـــاه

روند فعلی معامالت بورس 
تا کجا ادامه دارد؟

خوش بینی بازار 
سهام به احیای 

برجام
به اعتقاد یک کارشناس بازار 
س��رمایه، روند فعل��ی معامالت 
ب��ورس تا زم��ان ایج��اد ثبات 
نسبی در بازار ادامه پیدا می کند 
و از آنجایی که اکنون چشم انداز 
روش��نی برای بازار س��رمایه و 
س��ایر پارامتره��ای اقتص��ادی 
میس��ر نیس��ت بنابرای��ن طرف 
تقاض��ا ه��م مبادرت ب��ه خرید 
نخواهد کرد، این افراد ش��رایط 
کش��ور را رصد می کنن��د تا در 
زم��ان تعیین تکلی��ف وضعیت 
سیاس��ی و اقتصادی کش��ور و 
متناسب با آن وارد عمل شوند.

روند  به  امیرباق��ری  امیرعلی 
معامالت بورس در هفته ای که 
گذش��ت اش��اره کرد و به ایرنا، 
گفت: فش��ار عرضه در معامالت 
هفته گذشته بازار سهام مشهود 
بود، ای��ن روی��ه در ادامه روند 
نزولی ش��اخص ب��ورس صورت 
گرف��ت که از چند ماه گذش��ته 
در ب��ازار ش��کل گرفته اس��ت. 
نکت��ه ای ک��ه باید ب��ه آن دقت 
کرد، این اس��ت که این فش��ار 
فروش به دلیل روش��ن ش��دن 
چشم انداز سیاسی، از بین رفتن 
تورم س��نگین انتظاری و وجود 

نرخ  برای  چشم اندازها 
4باالی ارز بود. بازار به...

12 رمضان 1442 - س�ال هفتم
شماره   1766

8 صفحه - 5000 تومان

Sun.25 Apr 2021

بانک پاس��ارگاد در کنار کوش��ش همیشگی در راستای 
تقویت و ارتقای مس��تمر روابط با تمام مشتریان ارزشمند 
و محترم خود، چندین س��ال اس��ت که اقدام به راه اندازی 
»باش��گاه مشتریان بانک پاسارگاد« کرده و به طور مستمر 

خدمات ارائه شده به اعضای این باشگاه را ارتقا می بخشد.
ب��ه گ��زارش »فرصت امروز«، باش��گاه مش��تریان بانک 
پاس��ارگاد با شعار »تعالی مش��ترک برای همه ذی نفعان« 
راه اندازی شده اس��ت و یکی از زیرساخت های استراتژیک 
اج��رای برنامه های وف��اداری ارزش محور برای مش��تریان 
گران س��نگ این بانک به حس��اب می آید. از جمله اهداف 
اصلی باش��گاه مش��تریان بانک پاس��ارگاد می توان به این 
موارد اش��اره کرد: ایجاد تعامل دوس��ویه و موثر بین بانک 

و مش��تریان، درک نیازها و خواس��ته های مشتریان و ارائه 
محصوالت و خدمات ویژه متناسب با نیازهای آنها، افزایش 
می��زان رضایتمندی مش��تریان، ارتقا و توس��عه بانکداری 
الکترونیکی، بازاریابی اثربخش خدمات نوین بانکی، تشویق 
مشتریان جهت جمع آوری امتیازات و شرکت در طرح های 

ویژه اعضای باشگاه مشتریان.
بانک پاس��ارگاد همچنین خدمات متنوعی را در باشگاه 
مشتریان خود به مشتریان ارائه می دهد. از جمله طرح های 
ارائه شده در این باشگاه می توان به »طرح مشتریان وفادار« 
اش��اره نمود. در »طرح مشتریان وفادار«، بانک پاسارگاد با 
ه��دف ارج نهادن به اعتماد و همراهی مش��تریان به ویژه 
مشتریان خاص و وفادار اقدام به راه اندازی نظام امتیاز دهی 

متناس��ب با میزان تعامل مش��تریان با بانک کرده است. از 
جمله معیارهای کس��ب امتیاز می توان به: موجودی انواع 
سپرده های س��رمایه گذاری، تراکنش حس��اب های کارت، 
تراکنش های بانکداری مجازی، میزان استفاده از کارت های 
اعتباری، دریافت تسهیالت و ایفای به موقع تعهدات، تعداد 
و مبلغ ضمانت نامه های صادره، گشایش اعتبارات اسنادی، 
س��ابقه فعالیت با بانک، عدم وجود چک برگشتی و... اشاره 

کرد.
بر این اس��اس و مطابق با معیار های مذکور، مش��تریان 
به چهار گروه فرین، زرین، س��یمین و بلورین طبقه بندی 
شده اند. هر ساله نیز در سه مرتبه سطح بندی اعضا صورت 
می پذیرد و این س��طح بندی در پایان تیر، آبان و اسفندماه 

هر سال انجام می شود. در این میان، هر یک اعضای باشگاه 
مش��تریان بانک پاسارگاد می توانند به محض احراز شرایط 
عضوی��ت در هر ک��دام از رده های فرین، زرین و س��یمین 
ضمن برخورداری از خدمات تکریمی در شعبه های بانک از 

خدمات ویژه رفاهی به شرح ذیل بهره مند گردند:
خدمات ویژه رفاهی با توجه به رده بندی اعضا در ابتدای 
ه��ر دوره تخصیص می یابد و ش��امل: اس��تفاده از خدمات 
دوره ای ارائه شده از طرف باشگاه به اعضای محترم، استفاده 
از خدمات ویژه مس��افرتی و فرودگاهی ش��امل انجام کلیه 
تشریفات فرودگاهی در جایگاه تشریفات اختصاصی فرودگاه 
بین المللی امام خمین��ی )ره(، بهره مندی از خدمات اجاره 
خودرو در داخل و خارج از کشور توسط شرکت بین المللی 

اجاره خودرو یوروپکار در ایران، بهره مندی از امتیازات ویژه 
در زمینه بیمه های درمان مسافرتی، حوادث انفرادی، بیمه 
بدنه اتومبیل، بیمه آتش س��وزی و بیمه مس��ئولیت مدنی 
حرفه ای و عمومی و... اس��ت. عالوه ب��ر مجموعه خدمات 
 VIP( ذکرشده، خدمات خرید گل و گیاه به صورت آنالین
SHOP( و خشکش��ویی و لباسش��ویی آنالین نیز به این 

خدمات اضافه شده است.
کلیه اعضای محترم باش��گاه و مش��تریان محترم بانک 
پاس��ارگاد جهت دریافت اطالعات تکمیل��ی می توانند به 
club. سایت باشگاه مشتریان بانک پاس��ارگاد )به آدرس
bpi.ir( مراجع��ه و یا با مرکز تماس باش��گاه مش��تریان با 

شماره 82890 تماس حاصل فرمایند.

رئیس جمهور از عدم رعایت پروتکل های بهداش��تی از سوی 
برخ��ی از مبتالیان به کرونا انتقاد ک��رد و گفت دو هفته آینده 
حس��اس است و امکانات بهداشتی و درمانی ما نامحدود نیست 
و محدودیت دارد. نیروی انس��انی ما هم توان مشخصی دارد و 

سطح تحمل مردم نیز سطح خاصی است.
حسن روحانی روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
با بیان اینکه همه آنانی که نظارت و کنترل را به دس��ت دارند 
باید کارشان را تشدید کنند، افزود: اگر جز این باشد نمی توانیم 
به راحتی از این موج خالص شویم؛ البته مردم هم آنطور که باید 
پروتکل ها را رعایت نمی کنند که الزم اس��ت در این زمینه هم 
مردم توجه بیشتری داشته باشند. دو هفته آینده حساس است و 
امکانات بهداشتی و درمانی ما نامحدود نیست و محدودیت دارد. 
نیروی انس��انی ما هم توان مشخصی دارد و سطح تحمل مردم 
نیز سطح خاصی است. پس هم دولت و هم مردم وظایفی دارند 

و باید با هم پیش روند.
روحانی با اشاره به اینکه بیشتر استان های ما در مسیر پیک 
این بیماری هستند و به پیک نهایی آن نرسیدند، ادامه داد: 18 
استان به طور ویژه نام برده شد که شرایط شان مساعد نیست و 
هفت اس��تان از این استان ها، شرایط شان بدتر است. 12 استان 
ش��رایطی دارند که اگر مراقبت کنند، وضعیت بهتری خواهند 
داشت. سایر اس��تان ها از نظر ابتال، بستری ها و فوتی ها شرایط 

نگران کننده ای دارند و باید در این شرایط مراقبت کنیم.
سرجمع رعایت پروتکل های بهداشتی زیر ۶0درصد

به گفته رئیس جمهوری، مردم هم باید مراقبت را باال ببرند. 
امروز )ش��نبه( گزارش داده شد که مردم هم مراقبت نمی کنند 
و سرجمع رعایت پروتکل های بهداشتی زیر 60درصد است، در 
حالی که رعایت پروتکل ها باید باالی 80 و 90درصد برسد تا از 

این موج عبور کنیم.
او با ی��ادآوری اینکه مردم رعای��ت پروتکل ها را به عنوان 
وظیف��ه دینی، اخالقی و انس��انی ببینند، گف��ت: آنهایی که 
بهداشت عمومی را با خطر روبه رو می سازند، اقدام شان علیه 
بهداش��ت عمومی است و یک جرم در این زمینه وجود دارد 

و قوه قضائیه می تواند اقدام کند. روحانی با اشاره به آمارها و 
ارق��ام  نگران کننده تصریح کرد: باید با همه توان مان مراعات 
کنیم. دولت وظیف��ه دارد مایحتاج عمومی م��ردم را تامین 
کن��د. در هفته های گذش��ته دیدید وقتی ب��رای تامین یکی 
از مایحتاج دش��واری ایجاد ش��ده بود، مردم چه دشواری ای 

برای شان ایجاد و چه صف هایی ایجاد شد.
وی با بیان اینکه در زیرس��اخت های ش��هری نیز دولت باید 
تالش کند، افزود: ش��رایط آبی و برق ما متفاوت است. مصرف 
برق نس��بت به پارسال باالتر رفته است. در خشکسالی هستیم 
و مردم باید مراعات کنند. دولت می داند اگر یک روز آب، برق، 
تلفن و اینترنت نباشد، چه سختی ای برای مردم ایجاد می شود. 
تامین همه وس��ایل مربوط به بهداش��ت و درمان جزو وظایف 
دولت اس��ت، اضافه کردن تخت ها، اضافه کردن تخت های ویژه 
و وارد ک��ردن دارو و تجهیزاتی که موردنظر اس��ت یا در داخل 
باید تولید شود و همچنین تامین ریال و ارز موردنیاز همه جزو 

وظایف سنگین دولت است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه متاسفانه به طور روشن مسائل 
برای مردم توضیح داده نمی شود، ادامه داد: عده ای هستند که از 
هر فرصتی می خواهند سوءاستفاده کنند. ما برای اینکه بتوانیم 
از یک واکس��ن از س��بد کواکس که مرجع ما هست، استفاده 
کنیم، 178 میلی��ون دالر پول می خواهیم. ما پ��ول داریم، اما 
انتقال آن مش��کل اس��ت. اینکه ما می گوییم تحریم روی همه 
زندگی مردم تاثیر می گذارد بعضی ها باور نمی کنند و خبر ندارند 

که اداره کشور چگونه است.
روحانی یادآور ش��د: برخی نمی دانند که در این کشور برای 
اینک��ه مرغ را پرورش دهیم و گوش��ت آن در اختیار مردم قرار 
گی��رد، چه مراحلی را طی می کند. عمدتا نگه��داری و آب آن 
داخلی است، اما تمام نهاده های آن مثل کنجاله و جو و ذرت از 
خارج وارد می ش��ود. حتی مرغ اجداد از خارج وارد می شود که 

تحریم در این زمینه برای ما مشکل ایجاد کرده است.
او در بخ��ش دیگری از س��خنانش با تاکید ب��ر اینکه یکی از 
اولویت های بزرگ دولت واکسن است، گفت: به رئیس کل بانک 

مرکزی دس��تور دادم که اولویت اول برای تامین ارز، واکس��ن 
اس��ت. هیچ اولویتی باالتر از آن نیس��ت و حتی در جلسه قبل 
دولت به او دس��تور دادم که با هر مشکلی هست، 100 میلیون 
دالر پول آن را کنار بگذارد، اما برای جا به جا کردن این پول ها 

با مشکالت بزرگی مواجه هستیم.
به گفته وی، واکسن خریداری کردیم و می کنیم و پول آن را 
هم تامین می کنیم، وزارت خارجه و بانک مرکزی،  وزیرانی که 
در کمیسیون مش��ترک برخی کشورها هستند همه شبانه روز 
تالش می کنند. اگر 24 ساعت یکی از این تالش ها را روی کاغذ 
بیاوریم مردم می بینند که پول واکس��ن فالن کش��ور شرقی یا 
غربی را می خواهیم پرداخت کنیم، چه مش��کالتی وجود دارد؛ 

واقعا تحریم یک جنایت بزرگ است.
عده ای همه مشکالت را بر دوش دولت می اندازند

رئیس جمه��وری ب��ا بی��ان اینکه متاس��فانه ع��ده ای روی 
باندبازی های سیاس��ی برای اینکه همه مش��کالت را به دوش 
دولت بیندازند حاضر نیس��تند مسئله را بفهمند، تصریح کرد: 
حاضر نیستند بفهمند برای اینکه واکسن وارد کنیم حداقل یک 
و نیم میلیارد دالر پول می خواهیم. جا به جایی و تامین پول و 
خرید آنها از کش��ورهای مختلف آسان نیست؛ البته االن بخش 
خصوصی هم آزاد ش��ده که زیر نظر وزارت بهداش��ت واکسن 
وارد کند و حتی اگر وزارت بهداش��ت نیازهایی دارد، باز بخش 
خصوصی تامین کند. این کار آسان و ساده نیست. حمل و نقل و 

جابه جایی، نظارت و  امنیت واکسن ها همه مطرح است.
او یادآور ش��د: واکسن از زمانی که س��فارش داده می شود تا 
کشور طرف معامله موافقت می کند تا قرارداد آماده و خریداری 
می شود تا مقداری که می توانند به ما واکسن بدهند، همه را باید 
در نظر بگیریم. واکسن االن جزو کاالهایی نیست که بتوانیم هر 
مقدار بخواهیم بخریم بنابراین این کار ساده و آسان نیست. ما 

این کار بزرگ را داریم انجام می دهیم.
روحانی با اشاره به اینکه متاسفانه از روز اول تا امروز ما گرفتار 
تحری��م بودیم، ادامه داد: همین ام��روز هم که داریم پول را جا 
به جا می کنیم گرفتار تحریم هس��تیم. از کشوری می خواهیم 

به کش��ور دیگری پول جا به جا کنیم، مش��کل داریم. حتی در 
انتقال پول از عراق به س��وریه چقدر دردسر داریم تا یک مورد 

جابه جایی انجام شود.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه خرید واکسن کرونا یک اولویت 
اس��ت و پول واکسن را تامین خواهیم کرد، گفت: واکسن را به 
اندازه کافی وارد می کنیم و شرایط ما در واکسیناسیون حتما از 
اواخر ماه اردیبهشت بهتر خواهد بود. از وزارت بهداشت و درمان 
که بار س��نگینی بر دوش آنها است هم می خواهم که در بخش 
واکس��ن به خوبی برای مردم توضیح دهند که چند دز واکسن 
وارد ش��ده اس��ت،  کجا این واکسیناسیون انجام گرفته و به چه 
افرادی تزریق شده است و همه اطالعات الزم را در اختیار آنها 

گذاشته شود.
وی به ضرورت رعایت پروتکل های بهداش��تی از سوی مردم 
اش��اره کرد و اف��زود: از این مهمتر، آن اس��ت فردی که به این 
ویروس مبتال شده، چگونه این ابتال را سریعا بفهمیم؟ یک نفر 
تس��ت داد، چند ساعت بعد می فهمیم که این ابتال مثبت بوده 
است یا غیرمثبت؟ س��اعات را باید کم کنیم. من نمی دانم این 
موضوع 48 ساعت طول می کشد یا 72 ساعت؟ هر چقدر طول 

می کشد این زمان باید کوتاه شود.
روحانی با بیان اینکه ابتالی فرد به ویروس کرونا را باید به فرد 
مبتال، محل کار و خانواده اش اطالع داد، اضافه کرد: من چندین 
بار این مس��ئله را در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کرده ام و 
دیگر خسته شده ام. هنوز هم این کار انجام نمی شود، یعنی فرد 
تس��ت می دهد، به زور به خودش بعد از 72 ساعت می گویند، 
تس��تت مثبت بوده است، اما باز هم این موضوع را به خانواده  و 

محل کارش اطالع نمی دهند.
او ب��ا بیان اینک��ه یک��ی از نظارت هایی که بای��د به صورت 
جدی انجام ش��ود، همین مسئله است، یادآور شد: بعضی ها که 
تست ش��ان مثبت بوده، این موضوع را به اداره و خانواده ش��ان 
و دوستان ش��ان نمی گویند. حداقل اینکه هر کس��ی تس��تش 
مثبت اس��ت، باید به خود او، سرپرست خانواده و محل کارش 
بالفاصله اطالع داده ش��ود. فرد تست می دهد ولی به قرنطینه 

نم��ی رود بلکه به اداره و جمع خانواده م��ی رود. تازه بعد از 48 
ساعت اطالع داده می شود که تستش مثبت و در تمام این 48 
س��اعت، او اطرافیانش را آلوده کرده است. سرعت عمل یکی از 

ضرورت هایی است که باید انجام شود.
ویروس هندی از ویروس انگلیسی بدتر است

روحانی از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی برخی از 
مبتالیان به کرونا انتقاد کرد و گفت: متاسفانه عده ای از افرادی 
که تست شان مثبت می ش��وند، قرنطینه را رعایت نمی کنند و 
به خیابان و فروش��گاه می روند. برخورد با این افراد از ضرورت ها 
است. باید با آنها برخورد شدید شود چون این افراد کل جامعه 

را آلوده می کنند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز خطر ویروس هندی پیش 
روی ماس��ت، تاکید کرد: ویروس هندی از ویروس انگلیس��ی، 
برزیلی، آفریقای جنوبی بدتر است. اگر این ویروس وارد کشور 
شود، ما مش��کل بزرگی پیدا می کنیم. از استاندارهای خراسان 
رض��وی، خراس��ان جنوبی و سیس��تان و بلوچس��تان و حتی 
اس��تان های جنوبی مانند کرمان و هرمزگان می خواهم مراعات 
کنند و بدانند تکلیف بزرگی برعهده شان است که این ویروس 

خطرناک وارد کشور نشود.
روحانی افزود: نیروهای مس��لح، مرزبانی، استانداری ها، هالل 
احم��ر، وزارت بهداش��ت، وزارت راه و هم��ه دس��تگاه ها امروز 
)شنبه( بعدازظهر قرارگاه در این زمینه تشکیل جلسه می دهد 
و چارچوبی برای همه دس��تگاه ها تصویب می ش��ود. ان شاءاهلل 
نیروهای مس��لح هم کمک کنند تا مردم دچار گرفتاری مجدد 

نشوند.
او در پایان با بیان اینکه در ش��رایط سخت برای اداره کشور، 
همانطور که وضعیت قرمز است اگر می شود باید حاشیه سازی 
هم قرمز شود، تصریح کرد: لطفا حاشیه سازی را کنار بگذاریم و 
با لس��ان انسانی و اخالقی با هم حرف بزنیم تا با یاری همدیگر 
از این موج عبور کنیم. مردم مطمئن باشند دولت برای ساخت 
واکسن داخلی و وارد کردن واکسن خارجی همه توان و اولویت 

خود را به کار گرفته است و خواهد گرفت.

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:
2 هفته آینده حساس است

خدمات جدید باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد

بررسی 5 راهکار تغییر دفتر شرکت

چالش تغییر مکان کسب و کار و راهکارهای آن
بدون تردید تغییر مکان کس��ب و کار برای هر برندی دش��وار خواهد بود. این امر برای کس��ب و کارهای 
در تعامل مس��تقیم با مش��تریان پیچیده تر نیز هس��ت. بسیاری از کس��ب و کارها تمایلی برای تغییر محل 
فعالیت ش��ان ندارند، اما در عرصه کسب و کار همه چیز مطابق با سلیقه برندها پیش نمی رود. یافتن مکانی 
تازه برای فعالیت کسب و کار، به هر دلیلی، چندان هم فاجعه نیست. البته به شرط اینکه به درستی مکان 
تازه را انتخاب نماییم. در غیر این صورت باید به طور مداوم نگران موقعیت مکانی کس��ب و کارمان باش��یم. 
بسیاری از کسب و کارها نیاز به تغییر موقعیت مکانی را تجربه می کنند. استفاده از توصیه های حرفه ای در...



فرصت امروز: در شرایطی که ماه هاست کارشناسان و نهادهای پژوهشی 
بر شکس��ت سیاس��ت ارز ترجیحی در اقتصاد ایران پافش��اری می کنند و 
خواس��تار حذف ارز 4200 تومانی از دستور کار دولت هستند، اما دخل و 
خرج دولت در دو ماه گذشته نشان می دهد که پای این سیاست شکست 
خورده به س��ال 1400 نیز کش��یده شده و در اس��فندماه سال گذشته و 
فروردین ماه امسال در مجموع 1.4 میلیارد دالر ارز ترجیحی برای واردات 
کاالهای اساس��ی و نهاده های دامی اختصاص داده ش��ده است. تخصیص 
1.4 میلیارد دالری ارز دولتی به اقالم و کاالهای اساس��ی در حالی اس��ت 
ک��ه قیمت این کاالها در هفته های گذش��ته جهش قابل توجهی داش��ته 
و اختص��اص این میزان ارز ترجیحی باعث کنت��رل و مهار تورم کاالهای 

اساسی نشده است.
براس��اس آنچه ش��یوا راوش��ی، مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک 
مرکزی در یک برنامه تلویزیونی اعالم کرده، در دو ماه گذشته 1.4 میلیارد 
دالر ارز ترجیحی از ارزهای تعیین ش��ده برای سال 1400 تخصیص یافته 
و 900میلی��ون دالر از این مبلغ تامین ش��ده اس��ت. به منظور  عدم وقفه 
در واردات کاالهای اساس��ی، تخصیص ارز ترجیحی تعیین شده برای سال 
1400 از اسفندماه سال گذشته آغاز شده است. این ارز به صورت تدریجی 
و از محل صادرات به دست می آید و به منظور کنترل قیمت ها، به برخی 

از نهاده های تولید و کاالهای اساسی تخصیص می یابد.
تکرار سیاست شکست خورده ارز ترجیحی

اما با وجود تخصیص های صورت گرفته از س��وی بانک مرکزی، ش��اهد 
تالطم در بازار کاالهای اساس��ی در ماه ه��ای اخیر بوده ایم و ازدحام مردم 
در صف های طوالنی مرغ و روغن نش��ان دهنده عدم کارایی سیاس��ت ارز 
ترجیحی بوده اس��ت. با این وجود و به رغ��م تکرار این ناکامی ها در طول 
سه سال گذشته، دولت دوازدهم اما با استدالل جلوگیری از افزایش قیمت 
کاالهای اساس��ی، همچنان به تخصیص ارز 4200 تومانی ادامه می دهد. 
کما اینکه دولت برای شش ماه  ابتدایی امسال 6 میلیارد دالر ارز ترجیحی 

ب��رای واردات کاالهای اساس��ی در نظر گرفته اس��ت، ام��ا نکته مهم این 
اس��ت که با وجود این میزان تخصیص ارز برای کاالهای اساسی از جمله 
نهاده های دامی و مواد اولیه تولید روغن در ماه های گذشته شاهد کمبود 
روغن نباتی و مرغ، چندین برابر شدن قیمت آنها و شکل گیری صف های 
طوالنی در ش��هرهای مختلف برای خرید این کاالهای اساسی )آن هم در 

اوج شیوع کرونا( بوده ایم.
از سوی دیگر، بخشی از کاالهای اساسی که با ارز ترجیحی در ماه های 
گذش��ته وارد گمرک ایران شده است، به دلیل نهایی نشدن تخصیص ارز 
در گمرکات باقی مانده و احتمال خراب ش��دن آنها وجود دارد، کما اینکه 
خبرهای مختلفی از فاسدشدن برخی کاالهای اساسی واردشده در گمرک 
در چند وقت گذش��ته منتشر شده اس��ت. در این باره مدیرکل عملیات و 
تعهدات ارزی بانک مرکزی گفته اس��ت: »در این مس��ئله دو موضوع باید 
م��ورد توجه قرار بگیرد. اول وظیفه کلی��دی وزارتخانه های متولی واردات 
اس��ت تا با توج��ه به ارز های تخصیص پیدا کرده و اعالم ش��ده از س��وی 
بانک مرکزی بتوانند برنامه ریزی درس��تی از اولویت تامین ارز این کاالها 
انج��ام دهند و از بروز چنین ناهماهنگی هایی جلوگیری کنند. این وظیفه 
وزارتخانه ها اس��ت که در برخی مقاطع زمانی بتوانند از ارز تخصیص یافته 
برای تامین کاالهایی با اولویت باالتر استفاده کنند و با مدیریت مطلوب از 

بروز کمبود کاال جلوگیری شود.«
به گفته راوشی، »دومین نکته مهم و بخش دیگر همکاری بانک مرکزی 
در زمینه تخصیص ارز، اس��تفاده از مکانیزم اعتباری است. در این فرآیند 
واردکنندگان بزرگی که در این سال ها ضمن تعامل با فروشندگان خارجی 
ثابت کرده اند که امکان دریافت اسناد حمل و ترخیص کاال در زمان کوتاه 
با تعهد پرداخت را دارند می توانند با هماهنگی وزارتخانه ها و بانک مرکزی 
نسبت به واردات کاالها اقدام کنند و با محاسبه ای که از پیش بینی درآمدها 
وجود دارد ارز آن ظرف س��ه ماه پرداخت می شود. به این ترتیب کشور با 

کمبود و محدودیت کاال مواجه نمی شود.«

تورم کاالهای اساسی با وجود تخصیص ارز
تداوم سیاست ارز 4200 تومانی در سال 1400 در حالی است که از یک 
سو کارشناسان و فعاالن بخش خصوصی بارها نسبت به کارکردهای سوء و 
منفی آن هشدار داده اند و از سوی دیگر بارها شاهد شکست این سیاست 
به رغم تخصیص گسترده ارز ترجیحی در سال های   گذشته  بوده ایم. آخرین 
ردپ��ای این شکس��ت را می توان در بازار مرغ جس��ت وجو کرد؛ جایی که 
ب��ا وجود اختصاص ارز 4200 تومانی اما ش��اهد کمب��ود آن در بازار طی 
هفته های گذش��ته بوده ایم. البته ممکن اس��ت نیت دولت برای تخصیص 
دالر 4200 تومانی برای واردات نهاده های دامی، این باشد که قیمت مرغ 
در بازار ثابت بماند، اما نکته مهم آن است که این اتفاق در عمل رخ نداده 

و قیمت ها افزایش یافته اند.
ارزیابی ها نشان می دهد نهاده های دامی 70 تا 80 درصد قیمت تمام شده 
مرغ را تشکیل می دهد، اما سیاست دستوری دولت باعث شده است که از 
یکسو صرفه اقتصادی تولید مرغ از بین رود و از سوی دیگر، کمبود تولید 
به س��ایر مشکالت این بخش نیز اضافه ش��ود. نهایتا برآیند این دو عامل 
قیمت ها را بی��ش از پیش تحت تاثیر قرار داد و باعث افزایش قیمت مرغ 
در بازار شد. جالب اینجاست که رئیس کل بانک مرکزی نیز با اعطای ارز 
4200 تومانی مخالف اس��ت، اما به رغ��م این مخالفت، بانک مرکزی تابع 
سیاست های دولت و ناچار به تخصیص ارز است. عبدالناصر همتی در این 
باره گفته بود: »من از ابتدا با اعطای چنین ارزی مخالف بودم و هنوز هم 
مخالفم، اما تابع سیاست های دولت هم هستم و می دانم دولت قصد خیر 
دارد و می خواهد کاالهای اساسی با قیمت پایین به دست طبقات مختلف 

جامعه برسد.«
با اینکه دولت دوازدهم در آخرین ماه های فعالیت خود به س��ر می برد، 
اما به نظر می رسد حداقل تا پایان عمر این دولت شاهد تداوم سیاست ارز 
ترجیحی خواهیم بود، هرچند تکرار این سیاس��ت شکست خورده موجب 

اتالف منابع در اقتصاد ایران می شود.

1.4 میلیارد دالر ارز ترجیحی در 2 ماه گذشته تخصیص داده شد

تداوم دالر 4200 تومانی در 1400

یکی از ش��اخص هاي مهم توس��عه کش��ورها در ق��رن 21، عملکرد 
زیست محیطی یا توسعه زیست محیطی آنها است. این شاخص، معیاري 
جهت ارزیابی پیش��رفت کشورها در زمینه محیط زیست است و هر دو 
س��ال یک بار در اجالس جهانی اقتصاد در داووس با همکاري دانش��گاه 
ییل و کلمبیا منتش��ر می شود. آخرین گزارش شاخص عملکرد محیط 
زیست در ژوئن سال 2020 منتشر شد که در آن 32 زیرشاخص در 11 
زمینه در 180 کشور اندازه گیري شده و ایران با کسب امتیاز 48 در رده 
67 قرار گرفته است بنابراین ایران در رده کشورهایی با عملکرد ضعیف 
در محیط زیست قرار دارد. بررسی شاخص عملکرد محیط زیست بیانگر 

نوسانات متعدد ایران در این زمینه است.
در ش��اخص عملکرد زیست محیطی، معیارهاي مختلفی اندازه گیري 
می ش��وند ک��ه مجموع آنها در کن��ار هم، نمره هر کش��ور و در نتیجه 
رتبه بندي را مش��خص می کند. وضعیت ای��ران نیز بیانگر بهبود اوضاع 
در برخی حوزه هاي زیست محیطی و البته ضعف در برخی شاخص هاي 
عملکردي داشته است. براي مثال، در بخش آلودگی این شاخص، ایران 
رتب��ه 59 و نم��ره 48.3 را دارد، اما در دو بخ��ش آلودگی هواي ذرات 
کوچک تر از 2.5 میکرون و آلودگی ناشی از ازن، شرایط نامطلوب است 
و نمره ها کمتر از 30 اس��ت. معضل آلودگی ه��واي ذرات کوچک تر از 
2.5 میکرون در ایران پیش��ینه طوالنی دارد، اما آلودگی هواي ازن که 
بیشتر در فصل هاي تابستان مشاهده می شود، بحران جدیدي است که 
ایران را جزو 50 کشور آخر در این رابطه قرار داده است. یکی از بدترین 
رتبه هاي ایران در این ش��اخص مربوط به تنوع زیستی است؛ موضوعی 

که هر از گاهی خبر از شرایط ناگوار آن در ایران هم شنیده می شود.
در این بخش رتبه ایران از کش��ورهایی مثل عربس��تان، قطر، عراق، 
نیجریه، کنیا، مصر هم ضعیف تر اس��ت و با امتیاز 38.4 در رتبه 137 
قرار دارد. در بخش تغییر اقلیم نیز که متغیرهایی نظیر انتشار گازهاي 
گلخانه اي بررس��ی ش��ده ایران رتبه 74 را دارد. س��رانه انتشار گازهاي 

گلخانه اي در ایران 7.5 تا 8 تن است و میزان انتشار آن در سالیان اخیر 
رون��دي صعودي را طی کرده و س��الیانه 6.5 درصد افزایش پیدا کرده 
اس��ت. عالوه بر این، معیاري به نام تصفیه فاضالب در این شاخص قرار 
دارد که ایران در رتبه 87 آن قرار دارد و پایین ترین نمره ش��اخص هاي 

زیست محیطی کشور هم با نمره 3.7 مربوط به این بخش است.
به گفته مرکز پژوهش های مجلس، پیش شرط قرار گرفتن هر جامعه اي 
در مدار توس��عه پایدار، حفظ پایداري کارکردهاي محیط زیست است 
زی��را کارکردهاي همه نظام هاي اقتصادي، اجتماعی به پایداري محیط 
زیست بستگی دارد. به همین علت در خالل سال هاي اخیر برنامه ریزي 
و تدوین و تصویب قوانین و راهبردهاي گوناگون براي بهره برداري پایدار 
از منابع به عنوان یکی از مهمترین مسائل اقتصادي، زیست محیطی و 
اجتماعی در کانون توجه جامعه جهانی قرار گرفته است، اما بی توجهی 
ب��ه این مبان��ی، می تواند به ادامه روند تخریب محیط زیس��ت، نابودي 
تنوع زیس��تی و به دنبال آن به بروز طیف گسترده اي از ناهنجاري ها و 
تنش هاي اجتماعی منتهی شود. به همین دلیل اتخاذ تدابیر مناسب به 
منظور برقراري توازن بین منابع و مصارف در زمره مهمترین مؤلفه هایی 
هس��تند که باید در نظام برنامه ریزي و سیاس��ت گذاري کشور به آنها 
توجه شود. این مهم زمانی دست یافتنی است که مالحظات و مؤلفه هاي 
محیط زیست از بدو شروع و در عالی ترین سطوح مورد توجه قرار گیرد. 
نهادینه کردن توس��عه پایدار در کشور مستلزم اجراي قوانین و مقررات 
و ضوابط زیس��ت محیطی اس��ت تا برمبناي آنها بتوان پایداري توسعه 

اقتصادي را تامین کرد.
در چند دهه اخیر به ویژه طی س��ال های برنامه ششم توسعه ابزارهای 
قانونی مختلفی جهت حفظ و حراس��ت از محیط زیست کشور تدوین و 
به مرحله اجرا درآمده و در بس��یاری م��وارد دولت با حضور و عضویت در 
کنوانسیون های جهانی و مجامع حمایتی منطقه ای و بین المللی رویکرد 
حفظ محیط زیس��ت را دنبال کرده اس��ت، اما ش��واهد امر گویای نتایج 

مطلوبی از عملکرد دس��تگاه های مرتبط در حفظ و پاس��داری از محیط 
زیست ملی نیست. همچنین در حیطه قوانین، وجود مسائلی نظیر تعدد 
قوانین و مقررات زیست محیطی، نبود ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم 
به روزرسانی و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمی، عدم تناسب 
جرائم با خس��ارات وارده بر محیط زیس��ت و عدم تعیین دقیق ارزش های 
اقتصادی عوامل زیست محیطی مشکالت مضاعفی را در نظارت، کنترل 
و اجرایی نمودن قوانین زیست محیطی موجود پدید آورده است. با توجه 
به نادیده گرفتن حدود نیمی از وظایف و مس��ئولیت های زیست محیطی 
توس��ط سازمان محیط زیست کشور و کوتاهی این سازمان در این قضیه 
و اینکه الزامات زیس��ت محیطی در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور 
تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته است به طور کلی عملکرد دولت یازدهم 
و دوازدهم در زمینه محیط زیس��ت در قیاس با حجم بحران های زیست 
محیط��ی و اهمیت موضوع از ابعاد مختلف امنیتی، سیاس��ی، اقتصادی، 
اجتماعی و سالمت مطلوب تلقی نمی شود. لذا پیشنهاد می شود در برنامه 
هفتم توسعه، مالحظات زیست محیطی به صورت واقعی و با ضمانت اجرایی 

قوی تر در متن برنامه ها و بودجه سنواتی ملحوظ و به اجرا درآید.
جایگاه ایران در شاخص عملکرد محیط زیست طی سال های 

200۶ تا 2020 میالدی
رتبه سال 
53  2006
67  2008
60  2010
114  2012
83  2014
105  2016
80  2018
67  2020

ایران در شاخص عملکرد محیط زیست در رتبه ۶7 جهان ایستاد

ارتباطات

اپراتورها چطور دسترسی به کالب هاوس را مختل کردند؟
جزییات تخلف اپراتورها

کالب هاوس این روزها ش��بکه اجتماعی غالب در ایران است و روزی 
نیس��ت که خبری درباره فیلترینگ و یا اختالل این اپلیکیش��ن صوتی 
ش��نیده نش��ود. مهمترین حاش��یه این پدیده اجتماعی نیز اختالل در 
دسترس��ی به کالب هاوس و تهدید وزیر ارتباطات به جریمه اپراتورهای 
خاطی اس��ت. محمدجواد آذری جهرمی در آخری��ن روزهای فروردین 
ماه امس��ال طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، جریمه روزانه 50 
میلیارد تومانی برای اپراتورهای مختل کننده کالب هاوس را پیش��نهاد 
داد و گفت که اگر تا یک هفته دیگر اختالل های این شبکه حل نشود، 
جریمه روزانه 50 میلیارد تومان در انتظار اپراتورهای متخلف است و در 
صورت ادامه دار شدن این اختالل، تعلیق از فروش و کاهش مدت پروانه 

را به  دنبال خواهد داشت.
هیأت وزیران نیز در جلسه 29 فروردین ماه به ریاست رئیس جمهور 
ضمن تأکید بر حق آزاد ش��هروندان در دسترسی به اطالعات و خالف 
برشمردن اقدامات اخیر اپراتورها، جرایم سنگینی برای این گونه تخلفات 
تصویب کرد. براساس این مصوبه دولت، سازمان تنظیم مقررات موظف 
است با جمع آوری مستندات فنی ظرف 24 ساعت محدودیت، اختالل 
یا انس��داد را به کارورها )اپراتوره��ا( اعالم و هم زمان مراتب محدودیت، 

اختالل یا انسداد را در پایگاه اطالع رسانی خود منتشر کند.
حاال جزییات تخلف اپراتورها منتش��ر ش��ده و براساس آنچه سازمان 
تنظیم مق��ررات گزارش داده اس��ت، اپراتورهای همراه اول، ایرانس��ل 
و مخاب��رات ب��ا تغییر نحوه مس��یریابی و تغییر DNS، دسترس��ی به 
کالب ه��اوس را مختل کردند تا این طور به نظر برس��د که این ش��بکه 
اجتماعی دچار اختالل ش��ده است. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی که براساس مصوبه هیأت وزیران موظف شده تخلف اپراتورهای 
همراه  اول، ایرانس��ل و مخابرات برای ایجاد اختالل در شبکه اجتماعی 
کالب هاوس را بررسی کرده و جزییات آن را در سایت خود منتشر کند، 

روز گذشته )شنبه( جزییات فنی این تخلف را منتشر کرد.
* هم��راه اول؛ با تغییر DNS: طبق بیانیه س��ازمان تنظیم مقررات 
 DNS و ارتباط��ات رادیویی، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران ب��ا تغییر
)خدمات دهندگان نام دامنه( کالب هاوس را بر روی اپراتور خود مسدود 
کرده اس��ت. تغییر دیگر انجام شده در روش مسدودسازی است که به 
جای بازگرداندن آدرس پیوندها اقدام به عدم پاس��خ به آدرس س��ایت 
موردنظر کرده است، به نحوی که پاسخی برای درخواست این دامنه ها 
از س��وی DNS سرورهای آن شرکت داده نمی شود اما با DNS های 
دیگر مانند 8.8.8.8 پاسخ داده می شود و این موضوع حکایت از این دارد 
که این دامنه بر روی DNS های اپراتور همراه اول مسدود شده است. 
همچنی��ن در ابتدای اختالل با توجه به وجود DNS Cache احتماال 

100 درصد کاربران با انسداد مواجه نمی شدند.
* ایرانس��ل ب��ا تغییر در نح��وه مس��یریابی: در اپراتور ایرانس��ل نیز 
مسدودس��ازی ب��ه صورت IP در برخی مناطق انجام ش��ده اس��ت، به 
WWW.clubhouseapi. ه��ای دامن��ه IP ای��ن صورت ک��ه ابتدا
com استخراج شده و س��پس روی روتر آن اپراتور مسدود شده است. 
اپراتور ایرانس��ل اقدام به مسدودسازی در برخی مناطق خود کرده و در 
برخی مناطق دیگر انس��داد را حذف کرده است. این انسداد به گونه ای 
به نظر می رس��د که کاربر احس��اس می کند برنامه کالب هاوس دچار 
اختالل است. بعد از برقراری ارتباط بین کاربر و سامانه مرکزی نرم افزار، 
تجهیزات ش��بکه اپرات��ور با درصد باالیی بس��ته های ارتباطی را حذف 
می کند و این کار باعث اختالل شدید می شود و پیام رسان مکررا جهت 
برق��راری مجدد ارتباط، اقدام می کند و کارب��ر پس از طی زمان انتظار 

طوالنی به این نتیجه می رسد که ارتباط ممکن نیست.
* ش��رکت مخاب��رات؛ مسدودس��ازی آدرس IP: در ای��ن اپرات��ور 
مسدودس��ازی به صورت آدرس IP انجام شده است به این صورت که 
ابتدای IP های دامنه س��ایت کالب هاوس اس��تخراج شده و سپس بر 
روی روتر آن اپراتور مس��دود شده اس��ت. این انسداد نیز به گونه ای به 
نظر می رس��د که کاربر احس��اس کند برنامه کالب هاوس دچار اختالل 

شده است.

10 دقیقه مکالمه در هر اپراتور چقدر درمی آید؟
هزینه مکالمه اپراتورهای تلفن همراه

10 دقیق��ه مکالمه در هر یک از اپراتورهای همراه اول، ایرانس��ل و 
رایتل تعرفه  متفاوتی دارد ک��ه از حداقل 555 تا حداکثر 899 تومان 
را شامل می ش��ود. اگرچه ابزارهای زیادی برای ارتباط وجود دارد، اما 
همچنان یکی از این راه ها برقراری تماس است و تلفن همراه هم یکی 
از مهمتری��ن نقش ها را ایفا می کند. در این بین، هر یک از اپراتورهای 
همراه اول، ایرانس��ل و رایتل تعرفه های خ��ود را برای برقراری تماس 

دارند که از حداقل 555 تا حداکثر 899 تومان را دربرمی گیرد.
* هم��راه اول: در ح��ال حاضر، تعرفه برقراری تماس با اس��تفاده از 
سیم کارت های دائمی همراه اول به تلفن ثابت و همراه اول و همچنین 
به س��ایر اپراتورها، 59.9 تومان به ازای هر دقیقه مکالمه است. تعرفه 
برقراری تماس با س��یم کارت های اعتباری همراه اول به تلفن ثابت و 
هم��راه اول و همچنین اپراتورهای دیگر نی��ز 89.9 تومان به ازای هر 
دقیقه مکالمه است. البته معیار محاسبه تعرفه یک تماس براساس ثانیه 
اس��ت. برای مثال، هزینه یک تماس 10 دقیقه ای با سیم کارت دائمی 

همراه اول، 599 تومان و با سیم کارت اعتباری، 899 تومان است.
* ایرانسل: در اپراتور ایرانسل، برقراری تماس داخل شبکه ایرانسل 
)از خطوط ایرانسل به خط ایرانسل دیگر( و همچنین برقراری تماس 
خارج شبکه ایرانسل )از ایرانسل به سایر خطوط از جمله خطوط تلفن 
همراه و ثابت( برای سیم کارت های دائمی 59.9 تومان برای هر دقیقه 
یا 0.99 تومان برای هر ثانیه است. در سیم کارت های اعتباری نیز این 
هزینه 89.9 تومان برای هر دقیقه یا 1.49 تومان برای هر ثانیه است. 
برای مثال، 10 دقیقه تماس تلفنی با س��یم کارت های دائمی ایرانسل 

599 تومان و با سیم کارت های اعتباری ایرانسل، 899 تومان است.
* رایتل: مبنای محاس��به تعرفه کلیه تماس ها در اپراتور رایتل نیز 
مانند دو اپراتور دیگر براس��اس ثانیه  اس��ت. در سیم کارت های دائمی 
رایت��ل، برق��راری مکالمه درون ش��بکه رایگان اس��ت و تماس صوتی 
برون ش��بکه 55.5 تومان به ازای هر دقیقه اس��ت. در سیم کارت های 
اعتباری رایتل نیز برقراری مکالمه درون شبکه رایگان است و هر دقیقه 
مکالمه برون شبکه، 88.8 تومان هزینه دارد. در واقع، 10 دقیقه تماس 
تلفنی برون شبکه با استفاده از سیم کارت های دائمی رایتل 555 تومان 

و با استفاده از سیم کارت های اعتباری، 888 تومان است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه

5 اردیبهشت 1400

شماره 1766



فروردین 1400 را باید ماه ناخوشی بسیاری از بازارها دانست چراکه در 
این ماه ارزش س��رمایه گذاری در بازارهای ارز، سکه و بورس کاهش قابل 
توجهی یافت. بررسی بازارهای مالی در فروردین ماهی که گذشت، نشان 
می دهد در نخستین ماه سال 1400 همه بازارها دچار افت ارزش شده اند، 
اما در این میان، سرمایه گذاران بازار سکه و طال بیشترین ضرر را متحمل 
شدند و در مقابل، معامله گران ارز دچار ضرر و زیان کمتری شدند. کاهش 
7درصدی ارزش سکه امامی، برگشت دالر به کانال 23 هزار تومان و افت 

6 درصدی بازار سهام نیز از دیگر رخدادهای اولین ماه سال بود.
ب��ه گزارش خبرآنالی��ن، بازار فلزات گرانبها در فروردین ماه بیش��ترین 
ری��زش قیمتی را تجربه کرد، به طوری که هر گرم طالی 18 عیار در این 
ماه افت حداقل 80 هزار تومانی را پش��ت سر گذاشت و از نرخ گرمی یک 
میلیون و 85 هزار تومان در واپسین روزهای اسفندماه 99 به گرمی تقریبا 
ی��ک میلیون تا یک میلیون و 5 هزار توم��ان در آخرین روز فروردین ماه 
1400 رسید که نشان دهنده افت 7.3 تا 7.5 درصدی ارزش طال در بازار 
بود. با وجود کاهش نرخ طال، تعطیالت اجباری کرونایی اصناف نیز باعث 

شده تا خرید و فروشی در این بازار وجود نداشته باشد.
قیمت سکه امامی نیز در فروردین ماه بیش از 700 هزار تومان کاهش 
یاف��ت و از رق��م 10 میلیون و 760 هزار تومان در آخرین روزهای س��ال 
گذشته به 10 میلیون و 58 هزار تومان در واپسین روز فروردین ماه امسال 
رسید که نشان دهنده کاهش حداقل 7 درصدی این مسکوک است. نکته 

جالب توجه در این بازار، تخلیه شدید حباب سکه بود، به طوری که حباب 
س��که بهار آزادی به کمترین میزان خود در ماه های اخیر رس��ید و رکورد 
رقم 36 هزار تومان را به ثبت رساند. با توجه به تعطیلی اجباری کرونایی 
هیچ خرید و فروشی در بازار فلزات گرانبها انجام نشده و همچنین کاهش 

نرخ ارز نیز بر ریزش قیمتها در این بازار موثر بوده است.
در این خصوص، محمد کش��تی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر 
درباره وضعیت بازار سکه و طال در آخرین هفته فروردین ماه می گوید: در 
هفته ای که گذش��ت نرخ اونس جهانی روند افزایش��ی طی کرد و به طور 
متوس��ط ح��دود 16 دالر بر قیمت جهانی طال افزوده ش��د. همچنین در 
بازار داخلی نیز نرخ ارز روند کاهشی را طی کرد و هر دالر آمریکا به طور 
متوس��ط با هزار تومان کاهش به کانال 23 هزار تومان بازگشت. بر همین 
اس��اس، افت ارزش دالر سبب شد تا شاهد نوس��ان و کاهش نرخ سکه و 

طال در بازار باشیم و همین مسئله از میزان حباب انواع سکه نیز کاست.
به گفته کشتی آرای، در آخرین هفته فروردین ماه همچنین قیمت سکه 
طرح قدیم حدود 400 هزار تومان، سکه طرح جدید 450 هزار تومان، نیم 
س��که 550 هزار تومان،  ربع سکه 200 هزار تومان و سکه های گرمی هم 
150 هزار تومان کاهش یافت که در مجموع و به طور متوسط در هفته ای 

که گذشت از حباب سکه 200 هزار تومان کاسته شد.
او با بیان اینکه طالی آب ش��ده دچار کاهش 150 هزار تومانی نرخ شد 
و از ارزش هر گرم طالی 18 عیار نیز حدود 32 هزار تومان کاس��ته ش��د، 

می افزاید: کاهش داد و س��تدها در نتیجه تعطی��الت اصناف و همچنین 
ریزش نرخ ارز و به ویژه دالر در بازار س��بب تخلیه حباب س��که در بازار 
فلزات گرانبها شده است. از سوی دیگر با توجه به نتایج نشست های وین و 
نوسانات قیمت انس جهانی می توان انتظار داشت در روزهای آینده شاهد 

نوسان و تغییرات قیمت ها در بازار سکه و طال باشیم.
در این میان، بازار ارز را باید بازاری با کمترین افت ارزش در ماه نخست 
سال 1400 دانست. در اسفندماه 99 هر دالر آمریکا 23 هزار و 963 تومان 
داد و س��تد می ش��د، اما در فروردین ماه امسال ارزش این ارز 522 تومان 
افت کرد و براساس اعالم صرافی ملی هر دالر در آخرین روز فروردین ماه 

به نرخ 23 هزار و 441 تومان معامله شد.
اوضاع در بازار س��هام نیز چندان متفاوت از دیگ��ر بازارهای مالی نبود. 
بررسی ها نشان می دهد شاخص کل بورس تهران در فروردین ماه بازدهی 
منفی 6.7 درصدی را ثبت کرده اس��ت. براس��اس آمارهای سازمان بورس 
و اوراق بهادار، ش��اخص کل در پایان آخرین هفته س��ال 99 بر روی پله 
یک میلی��ون و 307 هزار واحد ایس��تاده بود، ام��ا در روز 31 فروردین ماه 
1400 ش��اخص کل مجددا دچار افت 88 هزار واحدی ش��د و تا جایگاه 
ی��ک  میلیون و219 هزار واح��دی پایین آمد. افت مکرر ارزش س��هام در 
بازار س��رمایه در آخری��ن روزهای فروردین ماه موج��ب اعتراضات فراوان 
س��رمایه گذاران در شهرهای مختلف نیز ش��د و آنها منتظر چاره اندیشی 

دولت و مسئوالن هستند.

بیشترین ضرر و زیان نصیب کدام بازارها شد؟

بازدهی بازارهای مالی در فروردین

ریزش ناگهان��ی ارزهای دیجیتال بار دیگر بازار ح��دس و گمان درباره 
آینده رمزارزها را داغ کرده اس��ت. نقل ق��ول جالبی از بیل گیتس وجود 
دارد که می گوید »کس��انی که به اندازه ایالن ماسک پول دارند، وارد این 
بازار ش��وند.« ایالن ماسک اگر مبالغ سنگینی را در بازار رمزارزها از دست 
بدهد نگرانی چندانی نخواهد داشت، اما از دست رفتن 100 میلیون تومان 
می تواند زندگی فردی که همه دارایی اش را به اشتباه وارد این بازار کرده، 
به کلی تغییر دهد. به گزارش ایرناپالس، فعالیت در بازارهای مالی همواره 
دارای دو وجه ریس��ک و بازده اس��ت و معامله گران و سرمایه گذاران باید 
همانقدر که با انگیزه کسب بازدهی به این بازارها نگاه می کنند، وجه دیگر 
یعنی ریسک را هم در نظر بگیرند. این موضوع به  ویژه در رابطه با بازارهای 
نوینی همانند بازار رمزارزها اهمیت بیشتری دارد زیرا دولت ها، بانک های 
مرکزی و بورس ها در جهان، رویکردهای متفاوتی نس��بت به رمزارز دارند 
و همین تفاوت رویکردها، ریسک سیس��تماتیک بازار رمزارزها را افزایش 
می دهد. به  عنوان نمونه سیاست همسایه غربی ما یعنی ترکیه، سیاستی 
محافظه کارانه  است و فعالیت برخی صرافی های فعال در زمینه رمزارزها در 
این کش��ور محدود شده؛ آن هم در حالی که در آمریکا یکی از بزرگترین 
صرافی ه��ای فعال در زمینه رمزارزها به  عنوان یکی ش��رکت س��هامی در 
ب��ورس نیویورک به فعالیت خود ادامه خواهد داد و تحت نظارت نهادهای 
رس��می قرار می گیرد. در ایران نیز بانک مرکزی به  عنوان سیاس��ت گذار 
پول��ی رویکرد مش��خصی را در رابطه با رمزارزها در پیش گرفته اس��ت و 
بارها درباره ممنوعیت این دست معامله ها هشدار داده است. از طرف دیگر 
فعاالن صنفی حوزه رمزارزها و کارشناسان فناوری مالی معتقدند می توان 
از فرصت های این فناوری و ابزارهای مبتنی بر آن بهره مند شد اما باید هر 

دو روی سکه یعنی ریسک و بازده را در نظر گرفت.
براس��اس این گزارش، بازار رمزارزها در روزهای گذشته ریزش ناگهانی 
را تجربه کرده اس��ت. ریزش بازار رمزارزها از هفته گذشته و جایی شروع 
ش��د که قیمت بیت کوین پس از قرار گرفتن در نقطه ای بیش از 64 هزار 
دالر وارد مسیر نزولی شد. با این حال، ریزش ناگهانی بازار رمزارزها در روز 
یکش��نبه اتفاق افتاد، زمانی که در طول یک شب، ارزش بیت کوین از 61 
هزار دالر به حدود 53 هزار دالر س��قوط کرد و سایر رمزارزهای شناخته 
ش��ده مانند اتریوم هم چنین س��قوطی را تجربه کردن��د، با این حال این 
ریزش همچنان ادامه دارد به گونه ای که اکنون ارزش بیت کوین به زیر 49 
هزار دالر نیز رس��یده است. این موضوع برای سرمایه گذاران و معامله گران 
ایرانی بازار رمزارزها از این نظر اهمیت دارد که برخی از این افراد، پس از 
تجربه زیان بورسی در سال گذشته، به بازار رمزارزها کوچ کرده  بودند و این 

بار در این بازار جهانی پرریسک، متحمل ضرر و زیان شدند.
درباره دالیل این ریزش، گمانه زنی های زیادی مطرح می شود. رضا قربانی 
رئیس کمیس��یون فین تک س��ازمان نظام صنفی رایانه ای اس��تان تهران، 
مجموع��ه ای از عوامل را در ریزش ناگهانی بازار رمزارزها دخیل دانس��ت 
و گفت: دالی��ل مختلفی برای ریزش اخیر بازار رمزارزها آورده می ش��ود. 
به عنوان نمونه بخش��ی از استخراج بیت کوین دچار مشکل شده است. در 
بخش��ی از چی��ن و در جایی که تعداد زی��ادی از ماینرها در حال فعالیت 
هس��تند و حجم قابل توجهی از استخراج را شامل می شود مشکالتی در 
زمینه برق ایجاد ش��ده تا جایی که سختی ش��بکه نیز افزایش پیدا کرده 
اس��ت. به گفته وی، ترکیه نیز برخورد س��لبی با این موضوع کرده است. 
همچنین ش��رکت ریپل از طرف نهاد رگوالتور تحت فش��ار قرار گرفته و 
شرکت کوین بیس که یکی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه ارزهای 
دیجیتال اس��ت، در بورس نیویورک عرضه ش��د و برخی این طور برداشت 
کردن��د ک��ه ورود بازیگران ب��ازار رمزارزها به بازارهای رس��می به معنای 
محدودش��دن بخش های غیررسمی آن است. همه این عوامل در کنار هم 

موجب شده شوکی به بازار وارد شود.
او در پاس��خ به این پرس��ش که ارزش گذاری در ب��ازار رمزارزها چگونه 
انجام می ش��ود، گفت: ارزش گذاری علم و هنر اس��ت. اگر رمزارزها را نیز 
کنار بگذاریم، می توانیم این پرس��ش را مطرح کنیم که ارزش گذاری یک 
دارایی قابل معامله در بازار چگونه انجام می شود؟ به عنوان نمونه یک ملک، 
خودرو یا حتی طال و سکه بهار آزادی یا حتی ارزش گذاری یک کسب وکار 
که تا حدودی پیچیده تر است، چگونه صورت می گیرد؟ موضوع های مالی 
پیچیده  هستند زیرا فقط عدد و رقم و فرمول نیست، بلکه هنر نیز هست. 
موضوع های حاشیه ای مانند روانشناس��ی اجتماعی بر آن اثرگذار است و 
ترکیب اینها موجب ترس افراد از آن می شود. تنها راهی که برای این گونه 
قیمت گذاری ها داریم س��ازوکار بازار است که بهترین مدل آن را در بورس 
می بینیم؛ جایی که قیمت ها در آن مدام در حال تغییر است. اگر قرار بود 
س��همی در بورس، برمبنای ارزش ذاتی خود معامله ش��ود، این تغییرات 
قیمتی وجود نداش��ت. به اعتقاد قربانی، هر جایی که بشود بخش زیادی 
از م��ردم را هدایت کرد به اینکه چیزی ارزش دارد و ارزش آن قابل تغییر 
است، برای سفته بازان ارزشمند خواهد بود بنابراین نه فقط بازار رمزارزها 
بلکه سایر بازارها نیز به همین صورت است و در همه طبقات دارایی دیده 
می ش��ود. در بازار رمزارزها نه فقط در ایران بلکه در دنیا به  دنبال مسائلی 
ک��ه پس از کرونا به  وجود آمد، آنق��در جذابیت  این بازار افزایش یافت که 

تغییرات قیمتی زیادی را در آن مشاهده کردیم.

رئیس کمیس��یون فین تک س��ازمان نظام صنفی رایانه ای تهران درباره 
ارزش ذاتی بیت کوین نیز گفت: ما نمی توانیم بگوییم ارزش ذاتی بیت کوین 
چه میزان است و حداکثر می توانیم بگوییم بیت کوین ارزشمند است و در 
طول زمان نیز ارزش آن افزایش پیدا می کند. با این حال رخدادهای یک 
سال اخیر توسط هیچ تحلیلگری پیش بینی نشده بود. پیش بینی هایی که 
مطرح می ش��د خطای بسیار باالیی داش��ت و از آنجایی که بازار صعودی 
بود، توجه چندانی به آنها نمی شد. کافی است که بازار نزولی شود و عموم 
افراد دچار وحشت شوند. تنها در چنین شرایطی است که افراد به تحلیل 
و پیش بینی توجه می کنند. ش��ما می توانید بگویید توئیت ایالن ماسک، 
س��رمایه گذاری یک صندوق س��هامی در بیت کوین یا چراغ سبز نهادهای 
رگوالت��وری در افزایش قیم��ت بیت کوین مؤثر بوده، ام��ا همه این موارد 
در واقع توجیه هایی هس��تند که وجود دارد. قسمت تأسفبار آنجاست که 
ع��ده ای همین توجیه ها را به عنوان تحلیل به مردمی ارائه می کنند. اینها 
افرادی هستند که دانشی درباره بالک چین، دفتر کل توزیع  شده و چرایی 
ارزش��مندبودن بیت کوین و دیگر رمزارزها ندارند و مردمی را که تقریبا در 
همه بازارهای ایران آسیب دیده اند، برای به ورود به چنین بازار پرریسکی 
دعوت می کنند. این کارش��ناس فین تیک با تأکی��د بر پرهیز ار رفتارهای 
شتاب زده در امر سرمایه گذاری و معامله گری در بازار رمزارزها گفت: افراد 
باید دقت داشته باشند که با همه ویژگی های مثبت، این بازار رگوله نشده و 
ریسک بسیار باالیی دارد. افراد نباید تحت تأثیر این موضوع قرار بگیرند که 
بازار رفت و ما فرصت را از دست دادیم. این تفکر خطرناکی است و موجب 
تصمیم گیری ش��تاب زده می شود. رفتار ما معموال اینگونه است که اگر در 
بازاری س��رمایه گذاری نکنیم، این حس را داریم که فرصتی را از دس��ت 
داده ایم. اگر در بازاری س��رمایه گذاری کنیم، با نخس��تین شوک و ریزش 
وحش��ت می کنند و جنبه های منفی را هم می بینند. در این س��ال ها بازار 
رمزارزها در کنار صعود، ریزش های قابل توجهی را هم تجربه کرده است.

قربانی در انتها به نقل قول جالبی از بیل گیتس اشاره کرد و گفت: نقل 
قول جالبی از بیل گیتس وجود دارد که می گوید کسانی که به اندازه ایالن 
ماس��ک پول دارند، وارد این بازار ش��وند! ایالن ماسک اگر مبالغ سنگینی 
را در بازار رمزارزها از دس��ت بدهد نگرانی چندانی نخواهد داش��ت، اما از 
دست رفتن 100 میلیون تومان می تواند زندگی فردی که همه دارایی اش 
را به اش��تباه وارد این بازار ک��رده، به کلی تغییر دهد بنابراین اینکه افراد، 
پولی را که به آن نیاز دارند برای س��رمایه گذاری در چنین بازاری استفاده 
کنند، رویکرد نادرس��تی اس��ت و نباید همان ابتدای کار با مبالغ سنگین 

سرمایه گذاری کنند.

اگر به اندازه ایالن ماسک پول دارید، وارد بازار رمزارزها شوید

بازی ترس و طمع در بازار رمزارزها

بانکنامه

کاهش 30 هزار تومانی قیمت سکه
سکه به پایین ترین حد قیمتی رسید

در چهارمین روز اردیبهش��ت ماه نوس��ان قیمت ها در بازار فلزات 
گرانبها س��بب شد تا س��که امامی به قیمت 10 میلیون و  37 هزار 
تومان ارزش گذاری شود. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
در بازار تهران، 30 هزار تومان نس��بت به پنجشنبه گذشته کاهش 
یافت و به 10 میلیون و 37 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز 10 میلیون تومان معامله ش��د. همچنین نیم س��که 
بهار آزادی 5 میلیون و 600 هزار تومان، ربع سکه 3میلیون و 600 
هزار تومان و س��که یک گرمی هم 2 میلی��ون تومان قیمت خورد. 
در ب��ازار ط��ال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عی��ار به یک میلیون و 7 
هزار تومان رس��ید. هر مثقال طال هم ب��ه قیمت 4 میلیون و 365 
هزار تومان معامله شد. اونس جهانی طال نیز یک هزار و 777 دالر و 
8861 س��نت فروخته شد. همچنین نرخ دالر در صرافی های بانکی 
تغیی��ری نک��رد و در رقم 23 هزار و 333 توم��ان باقی ماند. قیمت 
فروش یورو نیز بدون تغییر نس��بت به پنجشنبه گذشته 27 هزار و 

977 تومان شد.

دبیرکل کانون بانک ها مطرح کرد
پرداخت مالیات بابت پرداخت سود اضافه 

بانک ها
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت اگر با 
نرخ های علی الحساب، بانک ها سودی اضافه تر از نرخ مصوب بدهند 
آن مقدار اضافی مورد قبول و تایید بانک مرکزی نیس��ت و مشمول 

مالیات می شود.
محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوص��ی در گفت وگ��و با ایبنا درخصوص ال��زام بانک ها بر رعایت 
نرخ های س��ود مصوب ش��ورای پ��ول و اعتبار اف��زود: آنچه که در 
ابالغیه ه��ا و مصوبات ش��ورای پ��ول و اعتبار و بان��ک مرکزی برای 
بانک ها تکلیف ش��ده است، پیش بینی حداکثر نرخ 18 درصد برای 
تس��هیالت اعطایی بانک ها اس��ت. این نرخ برای معامالتی است که 
هنگام اعطای تس��هیالت قطعی منعقد می شود بنابراین نرخ قطعی 
است و حداکثر برای سود تسهیالت می تواند 18درصد برای بانک ها 

باشد.
وی افزود: اما آنچه مش��ارکت یا مضاربه بین بانک ها و مش��تریان 
اس��ت،  پیش بینی باید براساس نرخ 18درصد باشد. اگر پیش بینی 
بیش��تر از این رقم باش��د، بانک مرکزی به بانک ها گفته اس��ت که 
توجیه��ات این پیش بین��ی را برای بانک مرکزی ارس��ال کنند، اگر 
مج��وز گرفتند با نرخ باالتر می توانند ق��رارداد را منعقد کند. حتی 
اگر این کار را نکنند و قرارداد منعقد شود و عمال در پایان کار سود 
حاصله بیش��تر از 18درصد شود باید به نسبتی که در قرارداد آمده 
است س��ود بین طرفین تقسیم شود، این آن چیزی است که بانک 
مرکزی به بانک ها گفته اس��ت و بانک ها ملزم هستند این مسئله را 
رعای��ت کنند، حاال اگر بعضی بانک ها می آیند و روش هایی خالقانه 
- متقلبانه دنبال می کنند، باید گفت که این روش خطاس��ت و باید 
با برخورد مدیریت نظارت بر بانک ها روبه رو ش��وند. نباید روش های 
ناپسندی را برای اضافه گرفتن سود از مشتریان ابداع و عمل کنند. 
به هرحال هرگونه عدول از این مصوبات شورای پول و اعتبار خطای 

بانکی است که حتما باید با بانک ها برخورد شود.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی درخصوص 
س��پرده گذاری گفت: نرخ هایی ب��رای س��پرده گذاری کوتاه مدت و 
بلندمدت توس��ط بانک مرکزی تعیین شده اس��ت کما اینکه برای 
س��پرده گذاری دو ساله 18درصد، برای یک س��اله 16درصد، برای 
9 ماهه 15درصد و موارد دیگر؛ در این ش��رایط بانک ها این نرخ ها 
را باید در هنگام س��پرده گذاری مش��تریان و قرارداد براساس مدت 
مطلوب س��پرده گذار، تعیین کنند و نرخ در آنجا مشخص می شود و 
بر آن اس��اس سود به مشتریان ماهانه پرداخت می شود. این سودی 
که می دهند سود علی الحساب محسوب می شود یعنی قطعی نیست 

که حتما این میزان سود باشد.
جمش��یدی تاکی��د کرد: در این ش��رایط،  قرارداد بین مش��تری 
و بان��ک امضا می ش��ود. در این ق��رارداد پول، ودیعه بانک س��پرده 
می ش��ود و به بانک هم وکالت داده می ش��ود که با این پول آنگونه 
که صالح و بهتر اس��ت و اقتصادی تر اس��ت کار کن��د. بانک هم با 
آنها تس��هیالت به مردم می دهد و س��رمایه گذاری های مجاز انجام 
می دهد و بر این اس��اس در پایان دوره مالی از مجموع تس��هیالت 
که داده اس��ت برآورد سود را مشخص می کند و بانک حق الوکاله ای 
که مش��خص شده اس��ت را برمی دارد و بقیه سود برای سپرده گذار 
اس��ت. حال اگر این مقدار سود را براساس بررسی های خودش و به 
تایید حس��ابرس قانونی خودش برساند و مشخص شد که اضافه بر 
آن مجموعه علی الحساب های پرداختی به سپرده گذاران بوده است، 
آن مقدار را به مش��تری پرداخت خواهد ک��رد که این مقدار بعد از 
تایید حس��ابرس های بانک مرکزی و پس از تصویب مجمع عمومی 
خ��ود آن بان��ک خواهد بود. در نهایت آن س��ود قطعی اس��ت و به 
نسبت ماندگاری سپرده های مشتریان و نوع سپرده های کوتاه مدت 
و بلندمدت بین مشتریان تقسیم می شود.  این سود قطعی برای آن 

سپرده گذاران است و به آن مالیات تعلق نمی گیرد.
دبی��رکل کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی افزود: اما 
اگر با نرخ های علی الحس��اب، بانک ها سودی اضافه تر از نرخ مصوب 
بدهن��د آن مق��دار اضافی مورد قبول و تایید بانک مرکزی نیس��ت 
و مورد قبول س��ازمان مالیاتی هم نیس��ت و س��ازمان امور مالیاتی 
نس��بت به آن اضافه برداش��ت مالیات دریافت می کند؛ در حقیقت 
اینها درآمدهایی است که ایجاد شده و اضافه بر آن برخالف مصوبه 
بانک مرکزی پرداخت شده است بنابراین از آن درآمد مالیات گرفته 
می ش��ود. به بیان دیگر، مالیات بر مازاد س��ودی است که عالوه بر 
نرخ های علی الحس��اب مشتریان پرداخت می ش��ود و این مالیات از 

بانک دریافت می شود زیرا بانک خطا می کند.
وی در ادامه یادآور ش��د: این مالیات پیش از این هم بوده منتها 
از قبل سازمان امور مالیاتی به اشتباه برخالف قانون عملیات بانکی 
ب��دون ربا از مابه التفاوت اضافی ک��ه در پایان دوره ایجاد و به تایید 
بانک مرکزی می رس��د و به مشتریان و س��پرده گذاران تعلق دارد، 
مالی��ات اخذ می کرد ک��ه مورد اعتراض قرار گرف��ت و اخیرا ظاهرا 

پذیرفته شد که این رویه ادامه نیابد.
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روند فعلی معامالت بورس تا کجا ادامه دارد؟
خوش بینی بازار سهام به احیای برجام

به اعتقاد یک کارش��ناس بازار س��رمایه، روند فعلی معامالت بورس 
ت��ا زمان ایجاد ثبات نس��بی در بازار ادامه پیدا می کن��د و از آنجایی 
که اکنون چش��م انداز روشنی برای بازار س��رمایه و سایر پارامترهای 
اقتصادی میس��ر نیس��ت بنابراین طرف تقاضا هم مب��ادرت به خرید 
نخواهد کرد، این افراد ش��رایط کش��ور را رصد می کنن��د تا در زمان 
تعیین تکلیف وضعیت سیاس��ی و اقتصادی کش��ور و متناس��ب با آن 

وارد عمل شوند.
امیرعلی امیرباقری به روند معامالت بورس در هفته ای که گذش��ت 
اشاره کرد و به ایرنا، گفت: فشار عرضه در معامالت هفته گذشته بازار 
سهام مشهود بود، این رویه در ادامه روند نزولی شاخص بورس صورت 
گرفت که از چند ماه گذش��ته در بازار شکل گرفته است. نکته ای که 
باید به آن دقت کرد، این اس��ت که این فش��ار فروش به دلیل روشن 
ش��دن چشم انداز سیاسی، از بین رفتن تورم سنگین انتظاری و وجود 
چش��م اندازها برای نرخ باالی ارز بود. بازار به این نتیجه رس��ید که به 
احتم��ال زیاد ب��رای کوتاه مدت فضای رکودی در بدن��ه بازار فیزیکی 
حاکم می ش��ود و بالطبع بازار سرمایه هم از این موضوع تاثیر خواهد 

پذیرفت.
او با بیان اینکه مطالعات تاریخی نش��ان دهنده آن است که در دوره 
دوم هشت ساله ریاست جمهوری فنر تورم آزاد می شود و با جهش ارز 
همراه می ش��ویم، گفت: این موضوع نشأت گرفته از کنترل دستوری 
نرخ ارز در اقتصاد ایران اس��ت و با ادامه این روند به فاصله چند سال 

شاهد جهش سنگین تری خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد، سکانداران پولی و مالی کشور 
به این نتیجه رس��یده اند که رویه قیمت گذاری دستوری، رویه ای بوده 
اس��ت که نتیجه ای جز تورم سمی، ایجاد رانت و سرریز شدن سرمایه 
مردم به جیب عده ای محدود نداش��ته است، افزود: سیاست دستوری 
قیمت ه��ا در مورد ن��رخ ارز و هر کاالی دیگ��ری و مقابله با بازار آزاد 
نتیجه ای جز پرتاب تورم به آینده، توزیع رانت و فش��ار بر دهک های 
پایین جامعه نداشته است و به طور حتم باید اقدامی برای اصالح این 

رویه صورت گیرد.
امیرباقری سپس به روند معامالت بازار سهام در فروردین ماه اشاره 
کرد و ادامه داد: بازار در نیمه نخس��ت س��ال 99 قله ای در نزدیکی 2 
میلیون و 100 هزار واحد را به ثبت رس��اند، ورود ش��اخص بورس به 
چنین قله ای با توجه به نرخ بس��یار ب��االی ارز و نرخ تورم تا حدودی 

توجیه پذیر بود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه از آنجایی که روندهای 
سیاسی به مرور دس��تخوش تغییر و چرخش شدند بالطبع انتظارات 
اقتص��ادی هم با تعدیل همراه ش��دند، گفت: به دنبال چنین اتفاقاتی 
نه تنها دیگر آن چشم اندازهای مثبت محقق نشدند بلکه روند معامالت 
بازار به س��مت ثبات نس��بی چرخش پیدا کرد و کلیت اقتصاد هم به 
سمت رکود به حرکت درآمد. با توجه به این اتفاقات، بازار اضافه پرش 
خود را در بس��یاری از سهامی که دچار حباب شده بودند پس گرفت 
و با نزدیک ش��دن به قیمت هایی که ب��ا واقعیات حاضر و آتی اقتصاد 

همخوانی نسبی داشت سعی در تعدیل قیمت ها کرد.
ب��ه گفته وی، به طور طبیعی ب��ا توجه به وجود چنین وضعیتی در 
بازار، عده بس��یار زیادی از افراد که با ناآگاهی و بدون تحقیقات اقدام 
به سرمایه گذاری در بورس کرده بودند، بدون اطالع از ریسک های این 
بازار متضرر شدند و این حرکت جمعی برای چندین بار سبب ضرر و 

زیان های سنگین مردم شد.
امیرباقری با اشاره به اینکه بازار سهام در فروردین ماه از این امر جدا 
نبود و در این ماه شاهد رخ دادن امیدهای سیاسی و گره گشایی های 
برجامی در بازار بودیم، افزود: ایجاد چنین وضعیتی باعث ش��د که تا 
حدودی بازار نس��بت به اتمسفر آینده سیاسی کشور خوشبین شود و 
همین امر تورم انتظاری را در بس��تر بازار سرمایه کمرنگ کرد. طرف 
تقاضا اکنون منتظر روش��ن و ش��فاف شدن ش��رایط حاکم در کشور 
اس��ت و س��رمایه گذاران به محض روش ش��دن افق ها دوباره اقدام به 

سرمایه گذاری در بازار سهام خواهند کرد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با اشاره به اینکه بعید به نظر می رسد 
طرف تقاضا مانند گذش��ته به س��مت هر سهمی پیش رود، گفت: در 
آینده کوتاه مدت و میان مدت رش��د صنایع و سهام از یکدیگر تفکیک 
می شوند و سمت و سوی خود را براساس واقعیات اقتصادی و با توجه 

به اتفاقات عملیاتی مشخص می کنند.
او با اش��اره به اینکه نباید در کوتاه مدت و میان مدت انتظار رش��د 
جمعی همه س��هام را با یکدیگر داش��ته باش��یم، گفت: رشد جمعی 
س��هام به دلیل تضعیف رش��د پول ملی اتفاق می افت��د بنابراین بعید 
به نظر می رس��د که در کوتاه مدت و میان مدت ش��اهد چنین اتفاقی 

در بازار باشیم.
امیرباقری همچنین به سهامداران توصیه کرد: بازار سرمایه از جمله  
بازارهایی اس��ت که مزد ریس��ک را با کس��ب بازدهی جبران می کند 
بنابراین بازار س��هام از جمله بازارهایی است که امکان ندارد بدون در 

نظر گرفتن ریسک به بازدهی معقول دست پیدا کند.
وی ریسک را جزو مسائل الینفک سرمایه گذاری در بازار دانست 
و افزود: س��رمایه گذاران باید با توجه به نرخ بازده مورد انتظار خود 
و ریس��ک های حس��اب ش��ده که در افراد متفاوت اس��ت، اقدام به 
س��رمایه گذاری در بازار کنند و به طور حتم در سرمایه گذاری های 
خود از ابزارهای بدون ریس��ک مانند اس��ناد خزان��ه، صندوق های 
س��رمایه گذاری با درآمد ثابت و ابزارهای ترکیبی اس��تفاده کنند تا 

بتوانند نرخ بازده معقول را در میان مدت و بلندمدت کسب کنند.
امیرباقری در پایان به اس��تقبال س��رمایه گذاران به ب��ازار رمزارزها 
اش��اره کرد و گفت: این موضوع باید مدنظر باش��د، بازار رمزارزها که 
این روزها مورد اس��تقبال س��رمایه گذاران قرار گرفته اس��ت در ادامه 
ح��رکات جمعی س��رمایه گذاران که برای مدتی در بازار ارز، س��که و 
بورس بوده است و اکنون این حرکت جمعی به بازار رمزارزها سرایت 
کرده اس��ت. به هر حال س��رمایه گذاران باید آشنایی کافی نسبت به 
نوس��ان سنگین این بازارها داشته باش��ند و بدانند که در این  بازارها 
مدل های ارزش گذاری پاس��خگو نیست و نمی توان ارزش ذاتی آنها را 
به دلیل نبود س��ابقه معامالتی و تحلیل تکنیکال مورد بررس��ی قرار 
داد.  نبود روش تحلیلی و س��رمایه گذاری  برمبنای ش��انس، احتمال 
معامالت قمارگونه را تقویت می کند که عالوه بر مش��کالت ش��رعی، 
نوس��انات شدید می تواند مشکالت و ریس��ک های سنگین را در سبد 

سهام تحمیل کند.

نگــــاه

فرصت امروز: روند کاهشی بورس تهران روز گذشته تا جایی ادامه یافت 
که ش��اخص کل برای چندمین بار در طول ماه های گذشته به کانال یک 
میلیون و 100 هزار واحد عقبگرد کرد. ش��اخص کل بورس در چهارمین 
روز اردیبهش��ت ماه 7  هزار و 711 واحد افت کرد و تا رقم یک میلیون و 
199 هزار واحد عقب رفت. همچنین ش��اخص کل )هم وزن( با یک هزار و 
16 واح��د کاهش به 429 هزار و 61 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 
661 واحد افت به 279 هزار و 298 واحد رسید. شاخص بازار اول 4 هزار 
و 845 واحد و شاخص بازار دوم 18 هزار و 353 واحد کاهش داشتند. در 
معامالت روز شنبه بیش از 3میلیارد و 95 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 

بهادار به ارزش 22 هزار و 750 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی(، سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا(، ایران خودرو )خودرو(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، گروه دارویی 
برک��ت )برکت(، بانک تج��ارت )وتجارت( و بانک مل��ت )وبملت( ازجمله 
نمادهای پُرتراکنش بودند. گروه بانک ها همانند روزهای قبل صدرنش��ین 
برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 688 میلیون و 322 میلیون 
برگه سهم به ارزش 2هزار و 359 میلیارد ریال دادوستد شد. در آن سوی 
بازار س��رمایه نیز شاخص فرابورس نزدیک به 47 واحد کاهش داشت و بر 
روی کان��ال 17هزار و 681 واحد ثابت مان��د. در این بازار 519 میلیون و 
395 هزار برگه سهم به ارزش 11 هزار و 861  میلیارد ریال دادوستد شد.

تحوالت بورس در آخرین هفته فروردین ماه
معام��الت ب��ورس تهران در آخری��ن هفته فروردین ماه ک��ه البته یک 
روز اردیبهش��تی هم داش��ت، با بازدهی منفی به پایان رس��ید و شاخص 
س��هام با افت 2.9 درصدی مواجه شد و تا یک میلیون و 207 هزار واحد 
عقب نشس��ت. ش��اخص هم وزن نی��ز در این هفته با کاه��ش حدود یک 
درصدی مواجه ش��د. نگاهی به عملکرد صنایع سی وهشت گانه بورسی در 
دادوستدهای هفته گذشته نشان می دهد تنها چهارگروه توانستند هفته ای 
سبز را پشت سر بگذارند. به این ترتیب بانکی ها به عنوان سبزترین صنعت 
بورس��ی در هفته منتهی به یک اردیبهشت ماه تنها 0.2 درصد مثبت بود 
و دیگر گروه های مثبت ش��امل س��ایر مالی، محصوالت چوبی و استخراج 

زغال سنگ رشدی کمتر از 0.1 درصد داشتند.

داغ ش��دن مباحث برجام��ی از جمله مهمترین دالیل��ی بود که هفته 
گذش��ته توجه سرمایه گذاران را به بانک ها جلب کرد. گروهی که می تواند 
به واس��طه رفع تحریم ها و آزادس��ازی پول های بلوکه شده و به دنبال آن 
تسهیل نقل و انتقال مالی بین المللی شاهد بهبود وضعیت مالی باشد. در 
حال حاضر »وبملت« بیشترین دارایی ارزی بلوکه شده را دارد و به همین 
دلیل است که پس از افزایش خوش بینی ها نسبت به بازگشت طرفین به 
برجام و احیای برنامه جامع اقدام مش��ترک مورد توجه قرار گرفته است و 

این هفته را هرچند کم رمق اما مثبت به پایان رساند.
در آن سوی بازار اما عمدتا گروه های کامودیتی محور قرار داشتند که با 
افت قیمت مواجه شدند. منفی ترین گروه بورس تهران در هفته منتهی به 
یک اردیبهشت ماه پاالیش��ی ها بودند. این صنعت معامالت هفتگی خود 
را با افت 6.9 درصدی به پایان رس��اند. پس از آن اما خرده فروش��ی با تک 
س��هم افق، کاهش قیمت 5 درصدی را تجربه کرد. در میان دیگر صنایع 
منف��ی بورس در هفته گذش��ته فلزی ها بودند که ب��ا کاهش قیمت 1.2 
درصدی زیرمجموعه های خود مواجه ش��د. معدنی ها نیز شرایط مشابهی 
را تجربه کردند و 3.7 درصد دیگر در مقیاس هفته عقب نش��ینی کردند. 
پتروش��یمی ها نیز در هفته منتهی به یک اردیبهشت ماه افت قیمت 3.7 

درصدی را ثبت کردند.
در آخرین روز کاری هفته گذشته همچنین سیمانی ها آماده بازگشت به 
گردونه معامالت شدند. نمادهایی که پس از دریافت مجوز افزایش قیمت 
40 درصدی س��یمان و افزایش قیمت هر تن س��یمان خاکستری تیپ 2 
فل��ه به 308 هزار تومان با توقف نماد معامالتی خود مواجه ش��ده بودند. 
با چنین ش��رایطی عموما فعاالن بازار انتظار جهش قیمتی س��هام مرتبط 
در روز بازگش��ایی بدون دامنه نوس��ان را دارند، اما شرایط به گونه دیگری 
رقم خورد. بسیاری از سیمان سازان افت های 40 الی 50درصدی را تجربه 

کردند؛ اتفاقی که منجر شد ناظر بازگشایی را به روزی دیگر موکول کند.
عملکرد صنایع بورسی در اولین ماه سال

نخستین ماه از سال جدید پشت سر گذاشته شد و شاخص کل بورس 
تهران با افت 6.7 درصدی همراه ش��د. شاخص کل هم وزن اما تنها 1.85 
درصد عقب نشس��ت؛ موضوع��ی که گواهی بر س��بقت نمادهای باارزش 

بازار پایین تر و عموما ریالی از گروه های بزرگ بازار س��هام داشت. با وجود 
عقبگرد بیش از 6 درصدی ش��اخص کل بورس تهران در فروردین 1400 
اما 32 صنعت وضعیتی مناسب تر از نماگر سهام را تجربه کردند و در این 
میان 11 گروه نیز با رشد قیمت زیرمجموعه های خود همراه شدند. به این 
ترتیب تنها چهار گروه بزرگ کاالیی بازار سهام شامل فرآورده های نفتی، 
فلزات اساسی، محصوالت شیمیایی، کانه های فلزی به همراه گروه خودرو 
و خرده فروش��ی بودند که با افتی بیشتر از شاخص کل )بین 15.1 تا 6.8 
درصد( مواجه ش��ده و به عبارتی اهرم فش��ار بر این نماگر بورسی بودند. 
گروه های کامودیتی محوری که سهم بیش از 58 درصدی از کل ارزش این 

بازار را در اختیار دارند.
در این راس��تا، پتروشیمی ها با افت 15.1 درصد قعرنشین شدند و پس 
از آن بیش��ترین افت ماهانه از آن زیرمجموعه های گروه فلزات اساس��ی با 
کاهش 11.1 درصدی میانگین قیمت ها ش��د. پتروش��یمی ها نیز شرایط 
مشابهی را تجربه کردند و افت 10 درصدی در اولین ماه از سال جدید را 
تجربه کردند. معدنی ها با کاهش قیمت 7.7 درصدی بهترین عملکرد میان 

دسته از صنایع را داشتند.
فضای انتظاری حاکم بر بازار که عمدتا به نامعلوم بودن آینده مذاکرات 
احیای برجام و در نتیجه نرخ دالر بازمی گردد، س��بب شده تا معامله گران 
تمایل چندانی به خرید گروه هایی که از نرخ دالر بیشترین اثر را می پذیرند، 
نداشته و س��راغ صنایع ریالی بورس بروند. شاید به همین دلیل است که 
با وجود پتانسیل های بنیادی قوی در بنگاه های کامودیتی محور اما قیمت 
سهام آنها درجای بیشتری می زند. اخبار برجامی این روزها از سوی فعاالن 
بورسی بیش از گذشته رصد می شود تا تکه های پازل نقشه سرمایه گذاری 

در سال جاری تکمیل شود.
همان طور که اش��اره ش��د، با وجود افت 6.7 درصدی ش��اخص کل از 
ابتدای س��ال تاکنون اما 11 گروه جامه س��بز به ت��ن دارند. در این میان 
صنعت منس��وجات با تک نماد بورسی »نمرینو« بازده حدود 22 درصدی 
در فروردین 1400 از آن س��هامداران کرده اس��ت. صنعتی که تنها 0.03 
درصد از ارزش کل بازار را در اختیار دارد. 21 گروه نیز با وجود افت نماگر 
صنعت خود اما شرایط مساعدتری را نسبت به شاخص کل تجربه می کنند.

شاخص بورس بار دیگر به کانال یک میلیون و 100 هزار واحد عقب نشینی کرد

توقف بورس پشت چراغ قرمز

چراغ قرمزهای پی در پی بازار س��رمایه که استارت آن از تابستان سال 
گذش��ته زده ش��د و دامنه آن حتی به سال جدید نیز کشیده شده است، 
بیش از 100نفر از مدیران و کارشناس��ان بازار س��رمایه را بر آن داشت تا 
در آس��تانه برگزاری جلسه شورای هماهنگی اقتصادی با صدور بیانیه ای، 
هش��ت راهکار را برای بهبود وضعیت بازار سهام و خروج از بحران کنونی 
ارائه کنند. درخصوص محورهای اصلی این نامه، همایون دارابی، کارشناس 
بازار سرمایه و از امضاکنندگان این بیانیه می گوید: در حال حاضر ابهامات 
پیش روی بازار سرمایه حداقل در چهار حوزه اصلی قابل دسته بندی است؛ 
نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت گذاری دس��توری و نتیجه انتخابات آتی ریاست 

جمهوری از جمله این ابهامات است.
دارابی با بیان اینکه دو مسئله مهم در این لیست به حوزه سیاست گذاری 
پولی و بانک مرکزی باز می گردد، ادامه می دهد: اهمیت این دو مسئله هم 
در این اس��ت که اگر شما نرخ بهره را جابه جا کنید به صورت مستقیم در 
ارزش گذاری سهام تاثیر می گذارد که به پدیده االکلنگ نرخ بهره و شاخص 

بورس معروف است.
او با اشاره به اینکه بازار سرمایه به نرخ سود حساس است، می افزاید:  به 
همین خاطر در حال حاضر که نرخ بهره تقریبا س��ه برابر ابتدای سال 99 
اس��ت به طور طبیعی بازار نیازمند پایان دهی به سیاس��ت انقباضی است؛ 
چون ریسک امروز اقتصاد ایران با میانه سال 99 و احتمال پیروزی ترامپ 

در انتخابات آمریکا برابر نیست.

به گفته دارابی، اگر قرار باش��د در آن سطح ریسک نرخ بهره 22درصد 
باش��د و  امروز هم با پیشرفت مذاکرات برجام و رشد بهای نفت و افزایش 
صادرات ایران نرخ همان باشد کال سیاست گذاری بازار پول بی معنا خواهد 

شد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تاثیر نرخ ارز به عنوان یکی دیگر 
از محورهای مورد تاکید در بیانیه فعاالن بازار س��رمایه به س��ران سه قوه 
می گوید: نرخ ارز تقریبا برای 60درصد ش��رکت های تش��کیلدهنده ارزش 
بازار ما دارای اهمیت اس��ت، لذا اگر سناریوهای متفاوت و متناقضی از ارز 
به جامعه اعالم ش��ود باعث سردرگمی بازار می شود. در حال حاضر تلفیق 
مذاکرات سیاس��ی برجام و تالطم ب��ازار ارز موجب بالتکلیفی واردکننده 
و صادرکنن��ده اس��ت و در همی��ن حال س��رمایهگذاران نی��ز نمی توانند 
ارزش گذاری درس��تی انج��ام بدهند و به همین خاط��ر موضوع ارز باعث 
ش��ده است که عمال تصمیم گیری انجام نش��ود. از سوی دیگر از آنجا که 
اقتص��اد نیاز به تثبیت نرخ ارز دارد، هرگونه بح��ث افزایش یا کاهش ارز، 
تاثیر منفی بر س��رمایه گذاری دارد. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به 
تاثیرات مخرب قیمت گذاری دستوری بر حقوق سهامداران ادامه می دهد: 
قیمت گذاری دستوری برای بازار به خصوص در صنعت های خودرو، فوالد، 
مواد معدنی و مواد غذایی بس��یار آزار دهنده ش��ده اس��ت و به رغم اینکه 
اغلب مس��ئوالن با آن مخالفت کرده اند، همچنان در حال اجراست. نکته 
نگران کننده این اس��ت که این معضل رفته رفته به چالش��ی حیاتی برای 

ش��رکت ها تبدیل ش��ده و به دلیل نرخ گذاری اشتباه، برخی از صنایع را با 
زیان سنگین مواجه کرده است. اگر این مشکل حل نشود ممکن است در 
آینده نزدیک به ورشکس��تگی صنایعی نظیر خودروسازی منجر شود؛ لذا 

در این بخش، خروج فوری از شرایط قیمت گذاری دستوری الزم است.
دارابی با اشاره به اینکه همانطور که در بیانیه خود به سران قوا هم تاکید 
کردیم، سیاست های تشویقی یکی از ابزارهایی است که می تواند به عنوان 
محرک در کنار نرخ گذاری های غیردس��توری کم��ک بزرگی به اقتصاد و 
بازار س��رمایه باشد، به انتخابات ریاست جمهوری در کشور اشاره می کند 
و می افزاید: همواره در س��ال پایانی دولت به خصوص در زمانی که دولت 
در دوره دوم قرار دارد موضوع انتخابات چالش بازار سرمایه است. به دلیل 
نداشتن حزب در کشور عموما تا آخرین لحظه مشخص نیست کاندیداها 
و در نهایت رئیس جمهور منتخب چه کسی خواهد بود؛ این ابهام تا زمان 
انتخاب وزرا با بازار همراه اس��ت و در نتیجه تا زمانی که ش��خص رئیس 

جمهور مشخص نشود، الجرم بازار در این مورد با ابهام مواجه است.
این کارش��ناس بازار سرمایه در انتها با اش��اره به این ابهامات چهارگانه 
می گوید: با توجه به این چهار ابهام، بازار سرمایه در حال حاضر نشانه هایی 
از نزدیکی به کف قیمتی را شاهد است و اتخاذ برخی سیاست ها برای رفع 
این چهار ابهام می تواند به بازار کمک کند. به ویژه الزم است برای کمک 
به کل اقتصاد در وهله اول نرخ بهره کاهش یابد و نرخ ارز تثبیت و روشن 

شود؛ این دو موضوع می تواند خریداران را از الک دفاعی خارج کند.

از کاهش نرخ بهره تا تثبیت نرخ ارز

بازار سرمایه چگونه از الک دفاعی خارج می شود؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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نویسنده: علی آل علی

عرصه کسب و کار و ایمیل مارکتینگ جذابیت بسیار زیادی دارد، البته به شرط 
اینکه فرصتی برای کارهای تازه و خالقانه داشته باشید. هیچ کس مایل به انجام دادن 
کاره��ای تکراری و غیرتخصصی برای مدت طوالنی نیس��ت. مهاجم فوتبالی را در 
نظر بگیرید که دارای مهارت گلزنی باالیی اس��ت، اما به طور مداوم در پس��ت های 
غیرتخصصی اش به کار گرفته می ش��ود. بدون شک این بازیکن پس از مدتی تمام 
انگی��زه اش را از دس��ت خواهد داد.  ماجرای فوق در مورد دنیای کس��ب و کار نیز 
مصداق دارد. اگر بازاریاب ها برای مدت طوالنی مشغول رسیدگی به کارهای جزئی 
و تکراری باش��ند، به تدریج انگیزه و کیفیت کاری ش��ان افت خواهد کرد. اگر قرار 
باش��د شما در طول روز مسئول پاس��خ دادن به ایمیل های مشتریان در کنار سایر 
کارهای تان باشید، چه احساسی خواهید داشت؟ بدون شک این کار ساده و در عین 
حال زمانبر در صدر فهرست عالقه مندی شما قرار ندارد. اگر شما هم فکر می کنید 
هیچ راهی برای خالصی از چنین کارهای تکراری در عرصه کس��ب و کار نیس��ت، 
باید همینجا ش��ما را متوقف کنیم. فرمول نجات بخش ما در این مقاله برای ش��ما 
اتوماسیون در ایمیل مارکتینگ است.  شاید شما هم چند باری نام اتوماسیوِن ایمیل 
مارکتینگ را شنیده باشید. اگر فکر می کنید دارای اطالعات دقیقی از این مفهوم 
هس��تید، باید اندکی شما را ناامید کنیم. اغلب مردم آگاهی دقیقی از اتوماسیون و 
کاربردش در ایمیل مارکتینگ ندارند. پیگیری خودکار امور با اس��تفاده از ابزارهای 
هوش��مند دیگر فقط موضوع فیلم های علمی و تخیلی نیست. اگر شما با شنیدن 
نام اتوماس��یون فورا به فکر نبرد کالسیک میان انسان ها و ربات ها می افتید، سخت 
در اش��تباهید. در اینجا خبری از صحنه های اکشن فیلم های هالیوودی نیست. در 
عوض اتوماسیون در ایمیل مارکتینگ برای کمک به تیم های بازاریابی در دسترس 
قرار دارد.  همانطور که پیش از این اش��اره شد، اتوماسیون در ایمیل مارکتینگ به 
گوش بس��یاری از افراد خورده است، اما کمتر تعریف درستی از این مفهوم صورت 
می گیرد، چه برسد به اینکه مزایا و راهکارهای استفاده از آن نیز بیان شود. اگر شما 
هم در بحث های دوستانه با همکاران تان این مفهوم را شنیده اید، اما آگاهی دقیقی 
از آن ندارید، مقاله کنونی مخصوص شماس��ت. ما در این مقاله به بررسی چیستی 
اتوماس��یون در ایمیل مارکتینگ، مزایای آن و همچنین ش��یوه های اجرای آن در 
عمل خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید تا ماجراجویی جذابی را شروع کنیم.
اتوماسیون در ایمیل مارکتینگ: تعریفی کوتاه از ترکیبی جذاب!

همانطور که از نام ترکیب اتوماسیون در ایمیل مارکتینگ می شود حدس زد، این 
استراتژی به فرآیند ارسال ایمیل بازاریابی برای مخاطب هدف به صورت اتوماتیک 
اش��اره دارد. امروزه مفهوم اتوماسیون برای اش��اره به کارهای خودکار و بدون نیاز 
به مداخله عامل انس��انی به کار می رود. س��اده ترین مثال در این رابطه هم مربوط 
به ادارات گوناگون مانند بانک هاس��ت. امروزه بسیاری از کارهای بانکی نظیر نوبت 
گرفتن، درخواس��ت انتقال وجه و بستن حساب به صورت خودکار از سوی بانک ها 
پیگیری می ش��ود؛ البته مگر اینکه در عهد باستان مشغول پیگیری امور بانکی تان 
باشید.  ارسال خودکار ایمیل بازاریابی برای مخاطب هدف در نگاه اول بسیار ساده 
به نظر می رسد، اما باور کنید یا نه، تمام ماجرا به سادگی نگاه نخست نیست. کسب 
و کارها برای موفقیت در بازاریابی ایمیلی نیاز به مهارت باال و همچنین استفاده از 
تکنیک های درست دارند. اگر ارسال ایمیل بازاریابی برای مخاطب هدف بدون نیاز 
به انجام کارهای تکراری برای شما نیز جذاب است، باید پیش از اجرای این شیوه 
در کسب و کارتان به برخی از نکات کلیدی توجه نمایید. در غیر این صورت بدون 
آمادگی الزم وارد زمین مسابقه خواهید شد.  برخی از کارآفرینان نسبت به استفاده 
از ش��یوه های تازه در کسب و کار مقاومت بسیار زیادی از خود نشان می دهند. اگر 
ش��ما هم تا اینجای کار نس��بت به استفاده از اتوماسیون در ایمیل مارکتینگ قانع 
نشده اید، در ادامه به برخی از مزیت های این شیوه توجه نمایید. شاید با توضیحات 
پیش روی، تصمیم تان عوض شد و شانسی به ترکیب اتوماسیون و ایمیل مارکتینگ 

برای درخشش در تیم بازاریابی تان دادید. 
مزایای اتوماسیون در ایمیل مارکتینگ 

حاال که با اتوماس��یون در ایمیل مارکتینگ آش��نایی ابتدایی پیدا کردیم، واقعا 
مزایای آن چیس��ت؟ آیا این ش��یوه تاثیر عملی بر روی وضعیت بازاریابی کسب و 
کارها دارد یا اینکه فقط سر و صدایی برای هیچ است؟ در ادامه با بررسی برخی از 
مزایای اتوماسیون در ایمیل مارکتینگ به این دست از سواالت جواب خواهیم داد. 

1. صرفه جویی در زمان
همانطور که قبل تر اش��اره ش��د، ارسال ایمیل برای مش��تریان یا پاسخ دادن به 
پیام های ش��ان زمان بسیار زیادی می خواهد. از آنجایی که این کار چندان جذاب و 
هیجان انگیز نیست، کمتر کارآفرینی برای انجامش داوطلب می شود. شما در کسب 
و کارتان با اس��تفاده از اتوماس��یون در ایمیل مارکتینگ می توانید در مدت زمانی 
کوتاه برای تمام مشتریان هدف تان ایمیل ارسال کنید. شما با این کار صرفه جویی 
در زمان را به مرحله تازه ای خواهید رساند. ورود به مرحله جدید از صرفه جویی در 
زمان، درس��ت مانند بازی های کامپیوتری همراه با جوایزی است. مهمترین جایزه 
در این میان فراهم ش��دن زم��ان کافی برای پرداختن به کاره��ای مهمتر و مورد 

عالقه تان خواهد بود.  
2. تعامل بیشتر با مشتریان

اگر شما در کسب و کارتان به فکر مشتریان نباشید، آنها به سراغ رقبای تان خواهند 
رفت. این قانون بی رحمانه دنیای کس��ب و کار است بنابراین باید همیشه نظرات و 
خواس��ته های مش��تریان را در اولویت قرار دهید. انسان ها در زندگی اجتماعی شان 
هرچه تعامل بیش��تری با هم داشته باشند، احساس صمیمیت و نزدیکی بیشتری 

با یکدیگر خواهند داش��ت. این مس��ئله در مورد رابطه میان برندها و مشتریان نیز 
مص��داق دارد. اج��ازه دهید یک مثال کاربردی بزنیم. فرض کنید ش��ما مربی یک 
تیم فوتبال هس��تید. اگر بخواهید بازیکنان تان بهترین عملکردشان را نشان دهند، 
چه کاری باید انجام دهید؟ بدون شک تمرین های کاربردی و آماده سازی بازیکنان 
نقش مهمی در موفقیت هر تیم دارد، اما نکته اساسی ایجاد ارتباط و تعامل نزدیک 
با بازیکنان است.  کسب و کارها، درست مانند مربیان فوتبال، برای ترغیب مشتریان 
به خرید باید با آنها ارتباط نزدیکی ایجاد کنند. اس��تفاده از اتوماس��یون در ایمیل 
مارکتینگ این فرصت را به کس��ب و کارها خواهد داد. هرچه ایمیل های بیشتری 
برای مش��تریان در طول هفته ارسال کنید، سطح تعامل تان با آنها افزایش خواهد 
یافت. البته این امر به معنای ارس��ال بیش از اندازه ایمیل برای مش��تریان نیست. 
چنین کاری معجون ایمیل مارکتینگ شما را برای مشتریان بیش از اندازه شیرین 
خواهد کرد بنابراین باید تعادل را در ارسال ایمیل برای مخاطب هدف رعایت نمایید. 
وقتی انجام دادن یک کار برای انس��ان ها س��اده می شود، تمایل بیشتری به آن 
پیدا می کنند. یک مثال س��اده در این میان دوچرخه س��واری اس��ت. وقتی ش��ما 
دوچرخه س��واری را بلد نباش��ید، هرگز به س��راغش نخواهید رفت، با این حال به 
محض یاد گرفتن آن تمایل زیادی برای دوچرخه سواری در زمان های خالی تان پیدا 
می کنید. اتوماسیون در ایمیل مارکتینگ نیز همین وضعیت را دارد. وقتی برندها 
راهکار ساده ای برای ارسال ایمیل به مخاطب هدف پیدا کنند، تعامل با آنها بدل به 

گزینه ای جذاب می شود. 
ش��اید استفاده از اتوماس��یون در ایمیل مارکتینگ برای شما در مراحل ابتدایی 
سخت باشد، اما وقتی در این حوزه حرفه ای شوید، کمتر برندی توان رقابت با شما 

را خواهد داشت. 
3. خداحافظی با اشتباهات احتمالی بازاریاب ها

همه افراد در طول زندگی ش��ان بارها و بارها اش��تباه می کنند. اگر کسی را پیدا 
کردید که هرگز اش��تباه نکرده، ما را هم بی خبر نگذارید. اش��تباه کردن در زندگی 
شخصی یا اش��تباه در دنیای کسب و کار متفاوت است. وقتی اشتباهات شما وارد 
عرصه کس��ب و کار شود، گذشتن از آنها به سادگی امکان پذیر نخواهد بود. گاهی 
اوقات اشتباهی کوچک باعث سقوط آزاد یک کسب و کار می شود بنابراین باید در 

دنیای کسب و کار با احتیاط قدم بردارید. 
اشتباهات بازاریابی همیشه و همه جا رخ می دهد. شاید شما هم جزو آن دسته 
از افراد باشید که اشتباهات بازاریابی را بخشی از طبیعت این کار ارزیابی می کنند. 
پاسخ ما به این باور منفی است. اشتباهات بازاریابی یک امر درمان ناپذیر نیست. ما 
در روزنامه فرصت امروز معتقدیم هر مشکلی یک راه چاره دارد. راه حل اشتباهات 

بازاریاب ها نیز استفاده از اتوماسیون است. 
فرض کنید مس��ابقه فوتبالی میان انس��ان ها و ربات های فوق هوشمند در آینده 
برگزار شود. به نظر شما کدام تیم برنده خواهد شد؟ یک فرض جذاب در این میان 
پیروزی تیم ربات ها به دلیل ضریب اش��تباه بس��یار پایین ترشان در مقایسه با تیم 
انسان هاست. اگر همین فرض را در مورد عرصه بازاریابی به کار بگیریم، اتوماسیون 

بازاریابی میزان اشتباهات کسب و کار شما را به شدت کاهش خواهد داد. 
4. ایجاد تمایز با رقبا

کیفیت در کسب و کار حرف اول و آخر را می زند. اگر کمپین های بازاریابی شما 
دارای کیفیت قابل مالحظه ای در مقایسه با رقبا باشد، هیچ دلیلی برای عدم عالقه 
مشتریان به شما در کار نخواهد بود. بسیاری از برندها در مورد ایجاد تمایز با رقبا 
حرف های بسیار زیبایی می زنند، اما باید بدانند که حرف زدن کافی نیست. اگر شما 
مایل به جلب نظر مشتریان و بهبود وضعیت برندتان هستید، باید آستین ها را باال 

بزنید و وارد میدان عمل شوید. 
مش��تریان در کسب و کارهای مختلف به شدت هوشمندانه عمل می کنند. آنها 
دیگر به شعارهای کسب و کارها اعتنایی ندارند، بلکه عمل برندها برای شان مالک 
است. به عبارت خودمانی، دیگر نمی توانید کالغ سیاه را به جای قناری به مشتریان 
بفروشید. استفاده از اتوماسیون در ایمیل مارکتینگ می تواند راهکار نجات بخش شما 

باشد، البته به شرط اینکه تعارف را کنار گذاشته و وارد گود شوید. 

همانطور که اش��اره کردیم، بسیاری از برندها فقط در حرف طرفدار ایجاد تمایز 
با رقبا و اتوماسیون بازاریابی هستند. وقتی پای عمل می رسد، فقط تعداد کمی از 
برندها سر حرف شان هستند. اگر شما جزو آن دسته از برندهای اندک باشید، خود 

به خود تمایز بزرگی با رقبای تان ایجاد خواهید کرد. 
اتوماسیون در ایمیل مارکتینگ: چطور و چگونه

ت��ا اینجا کالس درس هیجان انگیزی در مورد اتوماس��یون در ایمیل مارکتینگ 
برگزار کرده ایم، اما بدون اجرای این استراتژی به طور عملی هیچ موفقیتی در کار 
نخواهد بود. وضعیت کنونی ش��ما مانند بازیگری اس��ت که در کالس های مختلف 
بازیگری شرکت کرده، اما تا به حال جلوی دوربین نرفته است. حاال ما قصد داریم 
ش��ما را جلوی دوربین ببریم. در ادامه چگونگی اس��تفاده از اتوماس��یون در ایمیل 

مارکتینگ را به صورت عملی یاد خواهیم گرفت. 
موفقیت در ایمیل مارکتینگ یک ش��به صورت نمی گیرد. شما باید برنامه ریزی 
درستی برای ایمیل مارکتینگ و همچنین استفاده از اتوماسیون داشته باشید. آماده 
ش��دن برای یک رقابت حس��اس از هر چیزی مهمتر است بنابراین پیش از اجرای 
استراتژی اتوماسیون در ایمیل مارکتینگ از آمادگی کسب و کارتان مطمئن شوید. 
در غیر این صورت ش��اید پل هایی که برای موفقیت برندتان در ذهن س��اخته اید، 

کامال فرو بریزد. 
آماده شدن برای استفاده از اتوماسیون در ایمیل مارکتینگ مانند آمادگی پیش 
از مسابقه های ورزشی است. تیم های ورزشی پیش از هر مسابقه اقدام به تمرین و 
همینط��ور ارزیابی عملکرد رقبا می کنند. اگر ش��ما هم قصد دارید که تیم تان را با 
تمام توان به زمین مسابقه بازاریابی بفرستید، در ادامه با ما همراه باشید. این شما 
و این هم برخی از نکات اساس��ی برای آمادگی بیشتر در استفاده از اتوماسیون در 

ایمیل مارکتینگ. 
گردآوری اطالعات: مهمترین بخِش تمرین در ایمیل مارکتینگ

فکر می کنم اغلب افراد دس��ت کم یک بار ش��عار مش��هور »محتوا پادشاه عرصه 
بازاریابی است« را شنیده باشند. امروزه با پیشرفت فناوری به غیر از محتوا باید به 
داده های معتبر نیز توجه نشان دهید. نقش داده های کاربردی برای بهبود کیفیت 

بازاریابی انکارناپذیر است. 
فرض کنید در یک مهمانی حضور دارید. اگر قرار باش��د غذایی در این مراس��م 
س��رو شود، آیا نوع آن برای ش��ما مهم خواهد بود؟ بدون تردید پاسخ مثبت است. 
هیچ کس تمایلی به صرف یک وعده غذایی که از آن متنفر است، ندارد. استفاده از 
داده های معتبر در اتوماس��یون ایمیل مارکتینگ دقیقا همین نقش را ایفا می کند. 
کس��ب و کارها برای تبدیل محتوای خام بازاریابی شان به نمونه هایی در استاندارد 
جهانی نیاز به داده های دقیق دارند. پرس��ش اصلی در این میان نحوه دسترسی به 

داده های معتبر است.
اجازه دهید اندکی به عقب برگردیم، اصال داده معتبر با غیرمعتبر چه تفاوتی دارد؟ 
معیار اصلی ما در این بخش ارزیابی منتشرکننده داده هاست. بی شک حرف های یک 
کارآفرین موفق مانند بیل گیتس بسیار دقیق تر از نظرات پراکنده افراد عادی است. 
در زمین��ه بازاریابی ایمیلی نیز باید به داده ها و اطالعات ش��رکت های معتبر توجه 
کنید.  شما برای استفاده از داده ها در ایمیل مارکتینگ با منابع بسیار زیادی مواجه 
هستید. گاهی اوقات دسترسی به منابع مختلف خودش مهمترین عامل سردرگمی 
است. دست کم برای من که اینطور است. منبعی که ما در اینجا قصد معرفی اش را 

داریم، یکی از معتبرترین گزینه های در دسترس است.
گوگل نامی آش��نا در عرصه کس��ب و کار اس��ت. تجربه اغلب مردم از آشنایی با 
اینترنت از طریق موتور جست وجوی گوگل صورت گرفته است. اگر به دامنه وسیع 
فعالیت گوگل نگاه کنیم، حضور این کسب و کار به عنوان یکی از معتبرترین منابع 

برای دسترسی به داده های معتبر عجیب نخواهد بود. 
اب��زار گوگل آنالیتیکس )Google Analytics( دامنه وس��یعی از داده ها را در 
دسترس کس��ب و کارها قرار می دهد. شما با توجه به نیازتان امکان جست وجوی 
کلیدواژه ها و دسترس��ی به بانک جامعی از داده ها را خواهید داش��ت. با استفاده از 
داده های معتبر امکان شخصی سازی محتوا برای مشتریان فراهم می شود. این یعنی 

شما بیشترین بازگشت سرمایه )ROI( از ایمیل مارکتینگ را تجربه خواهید کرد؛ 
آن هم بدون نیاز به پرداخت هیچ گونه مبلغی.

ارائه تخفیف های جذاب: راهکاری مطمئن برای جذب مشتریان
آیا تا به حال تجربه مراجعه به یک فروش��گاه و دس��ت خالی از آنجا برگشتن را 
دارید؟ بی تردید اغلب مردم چنین تجربه ای را داشته اند. اگر از شما بخواهید دلیل 
اصلی صرف نظرتان از خرید را بیان کنید، چه خواهید گفت؟ اجازه دهید در ارائه 

پاسخ کمک تان کنیم: هزینه باالی محصوالت. 
اگر پای صحبت کسب و کارها در مورد دلیل قیمت های باال بنشینیم، داستان های 
طوالنی را به خوردمان می دهند. البته در این ماجرا تا حدودی حق با آنها نیز هست. 
قیم��ت مواد اولیه و همچنین هزینه حمل و نقل محصوالت خارج از کنترل اغلب 

کسب و کارهاست، اما در عوض برخی دیگر از موارد جای بازی دارد. 
تولید محتوا برای ایمیل مارکتینگ بر محور تخفیف های جذاب همیشه تاثیرگذار 
اس��ت. بیایید با هم صادق باش��یم، همه مردم از تخفیف در هنگام خرید استقبال 
می کنند بنابراین برای توسعه کسب و کار و تجربه ایمیل مارکتینگ موفق باید به 

سراغ کوپن ها و کدهای تخفیف بروید. 
انتخاب سرویس اتوماسیون مناسب: آخرین و حساس ترین 

مرحله 
همانطور که شما در مورد دسترسی به داده های معتبر با گزینه های زیادی مواجه 
هستید، در مورد سرویس های اتوماسیون نیز همان آش و همان کاسه پیش روی تان 
قرار دارد. آیا باز هم نگران سردرگمی در میان گزینه های انبوه هستید؟ ما در روزنامه 
فرصت امروز برخی از س��رویس های اتوماسیون در حوزه ایمیل مارکتینگ را برای 

شما آماده کرده ایم بنابراین خیال تان از این بابت راحت باشد. 
میل چیمپ )MailChimp( نخستن گزینه ما برای استفاده از اتوماسیون در 
ایمیل مارکتینگ اس��ت. البته این ابزار امکانات بیش��تری در مقایسه با اتوماسیون 
صرف دارد. اغلب کس��ب و کارها به دلیل س��ادگی کار با میل چیمپ به سراغش 
می روند بنابراین اگر زیبایی رابط کاربری و ارسال سریع ایمیل ها در اولویت تان است، 

در انتخاب میل چیمپ شک نکنید. 
ابزار س��ند پالس )SendPulse( یکی دیگر از گزینه های مناسب برای پیگیری 
اتوماسیون در ایمیل مارکتینگ است. البته پیشنهاد اول ما این ابزار نیست، چراکه 
ماهیتی بس��یار حرفه ای دارد. شما برای حرفه ای شدن در کار با این ابزار دست کم 
یک هفته زمان الزم خواهید داشت. البته اگر در کار با سند پالس حرفه ای شوید، 

هیچ ابزار دیگری به چشم تان نخواهد آمد. 
بدون تردید گزینه های اتوماس��یون در ایمیل مارکتینگ بس��یار بیشتر از میل 
چیمپ و سند پالس است. به عنوان مثال میل جت )MailJet( را نیز می توانید به 
فهرست تان وارد کنید، اما این امر فقط سردرگمی و تردید برای انتخاب را به همراه 

خواهد داشت بنابراین به همان دو گزینه ابتدایی اکتفا کنید. 
ایده هایی برای اتوماسیون در ایمیل مارکتینگ

کم کم داریم به پایان راهنمای جامع مان درباره اتوماسیون در ایمیل مارکتینگ 
نزدیک می ش��ویم. البته ما بدون بررسی برخی از ایده های مناسب برای اجرای این 
استراتژی شما را تنها نخواهیم گذاشت. این شما و این هم آخرین بخش راهنمای 

جامع ما برای کسب و کارها.
1. ایمیل های خوش آمدگویی

وقتی یک مشتری تازه به لیست خریداران برند شما اضافه می شود، چه احساسی 
دارید؟ اگر کسب و کاری از مشاهده مشتری تازه ناراحت شود، قطعا یک جای کار 
ایراد دارد. خوش��حالی کس��ب و کارها از مشاهده مشتری جدید باید در رفتارشان 

مشخص باشد. 
ارسال ایمیل های خوش آمدگویی با استفاده از اتوماسیون راهکاری رایج در میان 
کس��ب و کارها محس��وب می ش��ود. این تکنیک حتی پس از ثبت نام کاربران در 
خبرنامه برند نیز به درد بخور خواهد بود. همه ش��ما از اهمیت محتواص تصویری 
در بازاریابی آگاهی دارید بنابراین در ایمیل خوش آمدگویی به مش��تریان از تصاویر 

مرتبط با موضوع در کنار متن خوش آمدگویی استفاده کنید. 
2. ایمیل تکمیل فرآیند خرید

فروش آنالین در طول سال های اخیر نظر بسیاری از برندها را به خود جلب کرده 
است. اگر کسب و کار شما هم در زمینه فروش آنالین فعالیت قابل مالحظه ای دارد، 

باید به ارسال ایمیل تکمیل فرآیند خرید برای مشتریان توجه کنید. 
ایمیل تکمیل فرآیند خرید به مش��تریان درباره نتیجه خریدش��ان اطالع رسانی 
می کند. استفاده از اتوماسیون در این رابطه به معنای ارسال فوری یک ایمیل برای 
هر مشتری دقیقا چند لحظه پس از خرید است. به عبارت دیگر، اتوماسیون در اینجا 

سرعت عمل کسب و کارتان را به رخ رقبا خواهد کشید. 
3. ایمیل سپاسگزاری از مشتریان

قدردانی از مشتریان همیشه وضعیت بازاریابی شما را از این رو به آن رو می کند. 
حتی اگر مشتریان از دست شما خیلی عصبانی هم باشند، چنین ایمیل هایی اندکی 
آنها را آرام خواهد کرد بنابراین هرگز ارسال چنین ایمیل هایی از طریق اتوماسیون 
را فراموش نکنید.  قدردانی از مشتریان نیازی به دلیل مشخصی ندارد. یک خرید، 
تعامل نزدیک با برند و حتی شرکت در نظرسنجی کسب و کارتان فرصت مناسبی 

برای قدردانی و سپاسگزاری فراهم خواهد کرد. 
سخن پایانی 

نظر شما درباره اتوماسیون در ایمیل مارکتینگ چیست؟ آیا این استراتژی از نظر 
شما برای کسب و کارتان مفید خواهد بود؟ من و همکارانم در روزنامه فرصت امروز 
امیدواریم مقاله کنونی کمکی هرچند کوچک به شما برای آشنایی با اتوماسیون در 

ایمیل مارکتینگ کرده باشد. 

اتوماسیون در ایمیل مارکتینگ؛ راهنمایی جامع برای کسب و کارها
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توصیه های اینستاگرام برای اینفلوئنسر 
مارکتینگ موفق

به قلم: اندرو هاتکینسون
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

ت��ب و تاب ورود به عرصه بازاریابی در باالترین ح��د خود قرار دارد. یکی از 
الگوهای پرطرفدار بازاریابی در این میان مربوط به اینفلوئنسر مارکتینگ است. 
این شیوه براساس استفاده از اعتبار یک فرد مورد قبول کاربران از سوی کسب 
و کارها س��امان پیدا می کند. اگر شما هم به دنبال همکاری با یک اینفلوئنسر 
برای بهبود وضعیت بازاریابی برندتان یا فعالیت به عنوان اینفلوئنس��ر هستید، 
توجه به برخی از نکات مورد بحث در این مقاله کاربردی خواهد بود. نکته جالب 
اینکه اینس��تاگرام اخیرا برخی از توصیه های مهم و تاثیرگذار برای اینفلوئنسر 
مارکتینگ را در اختیار کاربرانش قرار داده اس��ت.  همکاری با اینفلوئنس��رها 
نقش مهمی در موفقیت بازاریابی هر کس��ب و کار دارد. امروزه حضور برندها 
در شبکه های اجتماعی بدون همکاری با دست کم یک اینفلوئنسر قابل تصور 
نیست. شاید یک دهه پیش همکاری با اینفلوئنسرها یک گزینه دلبخواهی برای 
کس��ب و کارها بود، اما امروزه بدل به یکی از گزینه های ضروری برای هر برند 
ش��ده است.  همکاری مناسب با اینفلوئنس��رها در عرصه بازاریابی باید جایگاه 
کس��ب و کارمان در میان کاربران را به طور قابل مالحظه ای توسعه دهد. این 
امر همراه با نتایج ملموس مانند خرید بیشتر یا دست کم تعامل باالتر کاربران با 
برند نیز خواهد بود بنابراین در ارزیابی وضعیت توسعه کسب و کار با همکاری 

اینفلوئنسرها در اینستاگرام باید به این نکات توجه داشته باشیم. 
جولز الند، موس��س ش��رکت تریبی، کس��ب و کارش را در زمینه مش��اوره 
بازاریابی و تولید محتوا س��اماندهی کرده اس��ت. هدف اصلی ش��رکت تریبی 
کمک به برندها برای همکاری با اینفلوئنسرهای مناسب برای کسب و کارشان 
است. این امر اهمیت بسیار زیادی دارد. ساالنه شمار باالیی از برندها به دلیل 
همکاری با اینفلوئنسرهای نامناسب در عمل امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را از دس��ت می دهند. شاید این نکته در ابتدا بیش از اندازه ساده به نظر 
برسد، اما شمار باالیی از برندها چنین اشتباهی در زمینه بازاریابی و اینفلوئنسر 
مارکتینگ انجام می دهند.  الند براساس تجربه شخصی و همچنین توصیه های 
اخیر اینستاگرام برای اینفلوئنسر مارکتینگ چند نکته مهم را مدنظر قرار داده 
است. در ادامه برخی از مهمترین نکات برای بازاریابی و همکاری با اینفلوئنسرها 

در اینستاگرام را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
ورود به عرصه خالقیت مشتریان

الند در نخس��تین توصیه اش برای کسب و کارها توجه به محتوای تولیدی 
کارب��ران )User Generated Content( را مدنظ��ر ق��رار می دهد. امروزه 
برندها به طور معمول دارای دامنه ای مشخص از مشتریان وفادار یا عالقه مندان 
به کس��ب و کارش��ان هس��تند. این دس��ته از افراد برای تعامل بهت��ر با برند 
تمایل باالیی نش��ان می دهند. یکی از نشانه های این امر تولید محتوا پیرامون 
برندهاست. استفاده از چنین محتوایی شانس هر برند برای تاثیرگذاری بر روی 

سایر کاربران و مشتریان بالقوه اش را افزایش می دهد. 
بازاریابی با همکاری اینفلوئنسرها همیشه گزینه ای جذاب برای برندها بوده 
است. نکته مهم در این میان توجه به جایگاه مشتریان به عنوان بهترین عامل 
تاثیرگذاری بر روی کاربران در اینستاگرام است. استفاده از مشتریان به عنوان 
اینفلوئنس��رهای اصلی یک کسب و کار اهمیت بسیار زیادی دارد. الند در این 
رابط��ه بر روی اعتبار محت��وای تولیدی کاربران تاکی��د دارد: »این نوع محتوا 
دارای اعتبار و تاثیرگذاری بس��یار زیادی در مقایس��ه با انواع دیگر محتواست. 
بدون تردید هیچ کس بهتر از مشتریان و مخاطب هدف یک برند توانایی تولید 
محتوای تاثیرگذار را ندارد بنابراین استفاده از چنین محتوایی برای بازاریابی در 

عرصه کسب و کار ضروری خواهد بود.«
پیدا کردن مشتریان خوشحال و به اشتراک گذاری داستان شان

الند تالش برای یافتن مشتریان خوشحال و راضی از کسب و کار را ضروری 
می داند، با این حال این امر برای تاثیرگذاری بر روی دیگر مشتریان به تنهایی 
کافی نیس��ت. بدون تردید هر برند دارای داستان های مشخصی از مشتریانش 
است. نکته مهم در این میان اتکا بر روی داستان های واقعی مشتریان است. در 
غیر این صورت ماهیت نادرس��ت و تقلبی داستان ها به زودی مشخص خواهد 
شد.  استفاده از داستان مشتریان راضی و خوشحال کار ساده ای نیست. شاید 
برخ��ی از برندها چنین داس��تان هایی را بدون هرگونه خالقی��ت بازاریابی به 
اشتراک بگذارند، اما تاثیرگذاری الزم بر روی کاربران پدید نخواهد آمد. درست 
در همین جا نقش اینفلوئنسرها مشخص می شود. هر اینفلوئنسر امکان تبدیل 
داس��تان مشتریان پیرامون برند به یک محتوای تاثیرگذار را دارد بنابراین باید 
همکاری با اینفلوئنسرها برای تبدیل داستان های معمولی برند و مشتریانش به 

محتوایی جذاب را مدنظر قرار دهیم.
بدون تردید کس��ب و کارها امکان تبدیل داس��تان های اصلی مشتریان به 
محت��وای جذاب بازاریاب��ی را دارند. نکته مهم در این میان نی��از به مهارت و 
البته دامنه متنوعی از مخاطب هدف برای تاثیرگذاری محتوای موردنظر است. 
اینفلوئنسرها به دلیل شهرت و اعتبار در حوزه های تخصصی این کار را به خوبی 
انجام می دهند بنابراین همکاری با آنها در بلندمدت مزیت های بیشتری برای 

هر برند خواهد داشت. 
همکاری بلندمدت با اینفلوئنس��رها باید مدنظر هر برندی قرار داشته باشد. 
مزی��ت این امر امکان تاثیرگذاری بر روی مش��تریان با اس��تفاده از یک نمای 
ثابت اس��ت. بس��یاری از برندها در کوتاه مدت اقدام به تغییر اینفلوئنسر طرف 
قراردادشان می کنند. شاید این امر در نگاه نخست جذابیت های بسیاری زیادی 

داشته باشد، اما مشتریان از آن استقبال چندانی نخواهند کرد. 
استفاده از محتوای تبلیغاتی ویژه در اینستاگرام

اینستاگرام برخی از محتوای بازاریابی برندها را در صورت تمایل همان کسب 
و کار به عنوان محتوای تبلیغاتی ویژه در اختیار کاربران قرار می دهد. این امر 
نقش مهمی در جلب نظر مش��تریان در ش��بکه های اجتماعی و به طور ویژه 
اینستاگرام دارد. امروزه بسیاری از کاربران به محتوای تبلیغاتی در اینستاگرام 
توجه زیادی نشان نمی دهند. بدون تردید حضور یک چهره شناخته شده مانند 
اینفلوئنسرها برای آنها اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. این امر موجب جلب 

نظر کاربران به صورت حرفه ای و تاثیرگذاری مناسب بر روی آنها می شود. 
برخی از برندها با استفاده از حضور اینفلوئنسرهای مشهور و معتبر اقدام به 
تهی��ه محتوای تبلیغاتی می کنند. این امر نگاه کاربران به محتوای تبلیغاتی را 
به طور کامل تغییر خواهد داد. اگر کس��ب و کار شما نیز با افت توجه کاربران 
به محتوای تبلیغاتی اش مواجه اس��ت، باید از این ش��یوه برای تغییر وضعیت 
تبلیغاتی ش��ان اس��تفاده نمایید.  بدون تردید توصیه های بس��یار زیادی برای 
بازاریابی و همکاری مناس��ب با اینفلوئنس��رها در فض��ای اینترنت وجود دارد. 
نکته مهم در این میان اعتبار توصیه های اینستاگرام برای کاربران و برندهاست 
بنابراین اس��تفاده از توصیه های مورد بحث در ای��ن مقاله مهارت برندها برای 

همکاری با اینفلوئنسرها را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. 
socialmediatoday.com :منبع

رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir

به قلم: نادینی شارما
نویسنده حوزه بازاریابی و تبلیغات

مترجم: امیر آل علی

در هر حوزه ای می توان نمونه های متعدد بس��یاری از برندهای موفق را 
مثال زد، با این حال در رابطه با مواردی که منجر به یک انقالب شده اند، 
این اقدام ابدا ساده نخواهد بود. در این راستا نتفلیکس موفق شده تا خود را 
به عنوان نخستین تلویزیون اینترنتی معرفی نماید که مورد تقلید برندهای 
دیگر نظیر اپل نیز واقع شده است. آمارهای در رابطه با این برند فوق العاده 
بوده و از س��ال 2016 تا 2020 رش��دی 183 درصدی را داشته است. در 
ح��ال حاضر ای��ن برند بیش از 200 میلیون کاربر از سراس��ر جهان را در 
اختیار دارد. این حجم از موفقیت بدون ش��ک حاوی نکاتی برای موفقیت 

است که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد. 
1-تولید محتوای اختصاصی

نتفلیکس در حالی کار خود را آغاز کرد که رقبای بسیار قدرتمندی را داشته 
است. تحت این شرایط آنها می توانستند صرفا نمایش دهنده تولیدات سایرین 
در بس��تر اینترنت باشند. این امر بدون شک آنها را وارد یک عرصه کم ریسک 
می کرد. با این حال برای موفقیت نیاز است که شما محتوای اختصاصی خود 
را داشته باشید. درواقع انجام اقدامی تکراری، هیچ گاه باالترین حد نتایج را به 
همراه نخواهد داشت. همین امر باعث شد تا شاهد آثار بی نظیری مانند خانه 
پوشالی و مرد ایرلندی باشیم که جوایز متعددی را به دست آوردند. این اقدام 
باعث شد تا نام نتفلیکس به سرعت شناخته  شده و محبوب شود. در این راستا 
آمارها نیز حاکی از آن است که پربازدیدترین سریال ها و فیلم های این شبکه، 
مواردی اس��ت که متعلق به خودش��ان است. همچنین آمار دیگر حاکی از آن 
اس��ت که در حدود 60 درصد از مخاطبان ح��ال حاضر، از طریق توصیه های 
اطرافی��ان نتفلیکس را انتخاب کرده اند ک��ه دلیل اصلی آن وجود محتواهایی 
اس��ت که در هیچ جای دیگری مش��اهده نمی ش��ود. رید هستینگز )موسس 
نتفلیکس( طی مصاحبه ای اعالم کرده است که این شرکت همواره بودجه های 
باالیی را برای تولیدات جدیدتر و باکیفیت تر اختصاص می دهد که بیانگر تداوم 
توجه آنها به این بخش است. به صورت کلی اگر خواهان این امر هستید که در 
بازار تمامی رقبا را به چالش بکشید، الزم است تا شیوه کاری شما منحصر به 

فرد باشد. درواقع نوآوری در این برند به خوبی مشاهده می شود. 
2-بازاریابی مبتنی بر داده 

از دیگ��ر اقداماتی که تیم نتفلیکس در آن بس��یار خ��وب عمل کرده، 
تصمیم گیری در زمینه بازاریابی براساس داده ها است. درواقع آنها سیستم 
جمع آوری داده بسیار قوی ای دارند و این اقدام را برای تمامی محتواهای 
خود انجام می دهند. این داده ها به آنها کمک می کند تا به درک درستی از 
وضعیت حال حاضر دست پیدا کرده و بتوانند مسائل را پیش بینی نمایند. 
درواقع شیوه کار نتفلیکس در این زمینه به خوبی توسط نیل پاتل توضیح 
داده ش��ده که توصیه می ش��ود ویدئوی مخصوص او را مشاهده کنید. در 
کن��ار این موضوع، نتفلیکس اطالعات جامع��ی را در رابطه با هر محتوای 
خود ایجاد کرده است که خود باعث می شود تا تمایل به مشاهده در افراد 
چندین برابر ش��ود. درواقع به هر میزان ک��ه مخاطب اطالعات باالتری را 
داشته باشد، احساس نیاز نیز افزایش پیدا خواهد بود، با این حال برای این 
امر که به صورت کامال حرفه ای و درست به مانند نتفلیکس اقدام نمایید، 
الزم است تا در کنار تالش برای ارائه داده های موردنیاز، از جذابیت بصری 

و حالت سرگرم کنندگی آن نیز غافل نشوید. 
3-محدود نبودن به شبکه خود 

اگرچه حضور یک برند مطرح در ش��بکه های اجتماعی نظیر یوتیوب در 
ظاهر به نفع رقیب تلقی می ش��ود، با این حال واقعیت این است که چنین 
تصمیمی، یک اقدام برد-برد است. درواقع با محدود نکردن خود و حضور در 
کانال های دیگر جذب مخاطب، شما شانس پیداکردن مخاطبان بیشتری 
را خواهید داشت. در این راستا نتفلیکس اقدامی بسیار جالب را انجام داده 
اس��ت. درواقع ش��ما به برخی از محتواها حتی بدون خرید حق اش��تراک 
در ش��بکه هایی نظیر یوتیوب و اینستاگرام دسترس��ی دارید. این امر برای 
بس��یاری از افراد ممکن است اقدامی پرضرر تلقی شود، با این حال چنین 
اقدام رایگانی، درس��ت در راستای ایجاد احس��اس نیاز است. درواقع حتی 

اگر یک فیلم و یا س��ریال شما به صورت رایگان هم مشاهده شود، این امر 
باعث خواهد شد تا اعتماد افراد به کیفیت شما بیشتر شود و با از بین رفتن 
تردیدهای موجود، به یک باره شاهد افزایش چشمگیر تعداد مخاطبان خود 
باش��ید. در این راس��تا توجه داشته باشید که کانال یوتیوب در حال حاضر 
بیش از 2 میلیون دنبال کننده دارد. با توجه به سیاس��ت یوتیوب مبنی بر 
شریک کردن تولیدکنندگان محتوا در سود تبلیغات، ساالنه سودی فراتر از 
حد تصور نصیب این برند خالق می ش��ود. این برند در اینستاگرام اقدامات 
متفاوتی نسبت به کانال یوتیوب خود انجام می دهد. این امر باعث شده تا 
شاهد اقداماتی تکراری نباشیم و هر دو صفحه، ارزش دنبال کردن را داشته 
باشد. نکته مهمی که از این اقدام نتفلیکس می توان آموخت این است که 
همواره الزم است تا به دنبال تنوع بخشیدن به منابع درآمدی خود باشید 
و ب��ا نگاهی بلندمدت، حتی برخی از اقدامات رایگان با نتایج فوق العاده ای 
همراه خواهد بود. درواقع برای رس��یدن به س��طح های باال، همواره باید رو 

به جلو گام بردارید و به دنبال استفاده درست از امکانات موجود باشید. 
4-تغییر براساس شرایط موجود 

این امر یک واقعیت است که تمامی کشورها از درآمد سرانه یکسانی برخوردار 
نیستند. درواقع واحد پول کشورهای مختلف در یک سطح قرار نداشته و این 
امر باعث می شود که حق اشتراکی که ممکن است برای اروپایی ها کامال مقرون 
به صرفه باشد، برای کشورهای آسیایی گران قیمت به نظر برسد. اگر در حرفه 
خود چنین تفاوت هایی را درک نمایید، بدون ش��ک شانس موفقیت باالیی 
را خواهید داش��ت. برای مثال نتفلیکس در کشور هند اقدام به انجام طرحی 
جالب کرده اس��ت. برطبق آمارها بیش از 70 درصد افراد این کشور از طریق 
گوشی های هوشمند خود به اینترنت متصل می شوند. همچنین هند دومین 
کشور پرجمعیت جهان محسوب می شود. به همین خاطر حضور در این بازار 
می تواند با س��ود بسیاری همراه باشد. به همین خاطر نیز آنها طرحی ویژه را 
برای کاربران تلفن های همراه این کشور ایجاد کردند که هزینه حق اشتراک 
آن به مراتب کمتر از حالت عادی اس��ت. این امر باعث شد تا تعداد زیادی از 
ساکنان هند، به سمت نتفلیکس تمایل پیدا کنند. این امر درست طرحی است 
که در جمعه های سیاه شاهد آن هستیم که با کاهش قیمت، تعداد مشتری 
را به  باالترین س��طح ممکن برس��انیم. این امر باعث خواهد شد تا سودآوری 
فراتر از حد تصوری را شاهد باشیم. در این راستا توصیه می شود که شما نیز 
برای قیمت گذاری محصول خود، به تفاوت مناطق مختلف توجه داشته باشید. 
درواقع با یک پیشنهاد جدید، می توانید وضعیت فروش خود را کامال دگرگون 
نمایید. بنا بر یک جمله مشهور، بازار خوب و بد وجود نداشته و تنها فروشنده 
خوب و بد مطرح است. به همین خاطر شما باید تالش کنید که همواره یک 
فروش��نده خوب باشید. تحت این شرایط در هر حوزه کسب و کار و وضعیت 

بازاری، سودآوری خود را خواهید داشت. 
5-توجه به بازاریابی ایمیلی

در ش��رایطی که بس��یاری از افراد تصور می کنند بازاریابی ایمیلی تاثیر 
خود را از دست داده است، با این حال واقعیت این است که حداقل تجربه 
نتفلیک��س خالف آن را به اثبات می رس��اند. درواق��ع آنها از طریق آدرس 
ایمیل کاربران خود که هنگام ثبت نام دریافت می کنند، برای تعامل مداوم 
استفاده کرده و در این راستا همواره پیشنهادهای جدیدی را ارائه می دهند. 
این امر باعث می ش��ود که برند آنها به صورت مدام یادآوری شود. نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که از طریق ایمیل، می توانید 

پیام های موردنظر خود را به صورت شخصی سازی شده ارسال نمایید. این 
امر تاثیر فوق العاده ای را بر روی مخاطب دارد. همچنین با چنین اقدامی، 
می توانید ارتباط خود را حفظ کرده و از آن برای اقداماتی نظیر شناسایی 
نیازهای جدید و مش��کالت موجود، اس��تفاده نمایید. به همین خاطر نیز 
ضروری اس��ت که از همین امروز به دنبال کسب اطالعات مشتریان خود 

خصوصا پل های ارتباطی نظیر آدرس ایمیل آنها باشید. 
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اخبار

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت 
شهرک های صنعتی استان گیالن ، فریبرز سعیدی کیا طی نشستی 
با معاونین و مدیران ستادی شرکت شهرکهای صنعتی استان به بیان 
اهمیت نام گذاری ســال جدید از سوی رهبر معظم انقالب پرداخت و 
گفت : سال " تولید –پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها " که از سوی مقام 
معظم رهبری نامگذاری شده ، نقشه راه روشن و آینده ساز برای عبور 

از مراحل رشد و توسعه و رسیدن به پیشرفت همراه با عدالت است.
وی در ادامه بیان داشـت : شـعار سـال با عنوان " تولید –پشتیبانی 
هـا ، مانـع زدایـی ها " از سـوی مقام معظـم رهبری در راسـتای اقدام 
و عمـل در اجـرای پـروژه هـای عمرانی شـهرک هـا و نواحی صنعتی 
اسـتان و اقتصاد مقاومتی در مدیریت مناسـب و اجرای درسـت پروژه 
هـا ، کاهـش هزینـه ها و کیفیت مطلوب آنها میباشـد . سـعیدی کیا 
افـزود: دیـدگاه مجموعـه صنعتی کشـور مبتنی بر ایجـاد تحول بیش 
از پیش در زمینه توسـعه صنعتی اسـت و منظور نمودن مشـوق ها و 
تخفیـف هـا نیـز به همین منظور می باشـد لذا اطالع رسـانی توسـط 
ابزارهـای مختلـف بـه جامعـه صنعتی، سـرمایه گـذاران، عمـوم افراد 
جامعـه در خصـوص ایـن موضـوع از ضروریـات محسـوب مـی شـود. 

رئیـس هیئـت مدیره شـرکت شـهرک هـای صنعتـی اسـتان گفت : 
مدیـران شـهرک هـا و نواحـی صنعتـی اسـتان میبایسـت بـا حضـور 

همیشـگی و پیگیـری مـداوم و برقـراری ارتبـاط چهـره بـه چهـره با 
صاحبـان صنایـع دغدغه هـا و نیازهـای این خادمین بـی منت عرصه 
صنعت را شناسـایی و با تعامل دو سـویه با مسـئولین شهرسـتانی در 
جهـت پاسـخگویی و رفـع مشـکالت صنعتگران اقـدام نماینـد .  وی 
در ادامـه بیـان داشـت : مدیران شـهرک هـا و نواحی صنعتی اسـتان 
میبایسـت بـه موضوعاتـی همچون نگهـداری از زیرسـاخت ها، فضای 
سـبز ، یکسـان سـازی تابلوهای ورودی شـهرکهای صنعتی در سـطح 
اسـتان، سـاماندهی پسـماندهای واحدهای صنعتی، نظـارت دقیق بر 
تجهیـزات و ادوات ایسـتگاه های آتش نشـانی مسـتقر در شـهرکهای 
صنعتـی، شناسـایی مشـکالت واحدهـای صنعتـی راکد، فعـال، نیمه 
سـاخت و ... از مرحلـه واگـذاری زمین تا بهره برداری رسـیدن را بیش 
از پیش دقت نظر و توجه داشـته باشـند. مدیرعامل شـرکت شـهرک 
هـای صنعتـی اسـتان در ادامه به بیـان اهمیت پیگیری امور شـهرک 
هـا و نواحـی صنعتی پرداخت و گفت : شناسـایی مشـکالت و تکمیل 
زیرسـاخت های الزم بـرای شـهرک های صنعتـی بایـد در اولویت قرار 
گیـرد و مشـکالت تامیـن زیرسـاخت های حیاتـی واحدهـای صنعتی 
همچـون بـرق، آب، فاضـالب، معارضین و اسـناد با فوریت حل شـود.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با 
نگران کننده خواندن رشد مصرف برق در استان، گفت: اگر رشد مصرف 
برق به همین روال ادامه داشته باشد امکان هر چیزی حتی خاموشی در 

تابستان پیش رو وجود دارد.
محمود دشــت بزرگ اظهار کرد: در حال تجربه رشد بی سابقه اوج 
مصرف برق در استان هستیم که هشدار آمیز است و تداوم آن و پیشی 
گرفتن مصرف از تولید می تواند شــبکه برق را با چالش های جدی رو 
به رو کند. وی افزود: رشــد مصرف برق در استان از هفته گذشته سیر 
صعودی گرفته و در ۴۸ ســاعت گذشته پیک مصرف نسبت به مدت 
مشــابه در سال قبل، رشــدی ۴۲ درصدی را نشان می دهد و در حال 
ورود به محدوده ۶ هزار مگاوات است که برای این وقت سال، بی سابقه 

و غیر منتظره است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با اشاره به دالیل احتمالی 
افزایش مصرف بــرق، بیان کرد: افزایش دمای اســتان به ۴۲ درجه و 

اســتفاده مردم از وسایل الکتریکی سرمایشی و شرایط کرونایی کشور 
در این رشد مصرف نقش دارد و حتی ممکن است بخشی از این مصرف 
غیرمتعارف، مربوط به اســتفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز 

باشد که باید بررسی های الزم در این زمینه صورت بگیرد.
دشت بزرگ با اشاره به کاهش بارندگی ها و کاهش ۳۶ درصدی آورد 
رودخانه ها و سدهای خوزستان نســبت به سال قبل، تصریح کرد: به 
همین میزان کاهش ذخیره سدها در تولید برق نیروگاه های برق آبی نیز 
کاهش خواهیم داشت که با توجه به رشد فزاینده مصرف برق، دردسر 

ساز خواهد بود و باید به فکر راه های جایگزین برای جبران آن باشیم.
وی تاکید کرد: یکی از ارزان ترین و راحت ترین اقدامات در شــرایط 
موجود، مدیریت مصرف برق است که از مشترکان انتظار می رود آن را 

در نظر داشته باشند و با صنعت برق کشور همکاری کنند.

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: مدیر شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی منطقه آذربایجان شــرقی گفت: این منطقه موفق 
به کســب رتبه نخست کشــوری در جایگزینی مصرف بنزین موتور با 

سی ان جی در اسفند سال 1۳99 شد.
بــه گزارش خبرنگار ما در تبریز، علی روح اللهی با اشــاره به اهمیت 
توســعه صنعت ســی ان جی به عنوان ســوخت جایگزین و به تبع آن 
کاهــش مصرف بنزین و نتایج مطلوب آن در رشــد اقتصادی، کاهش 
آالینده های های زیست محیطی و همچنین ارتقای سالمت جامعه گفت: 
با توجه به منابع غنی گاز طبیعی کشــور، همت و تالش مســئوالن و 
کارکنان منطقه بر این اســت که از این ظرفیت در راستای اهداف عالی 
شرکت و شکوفایی اقتصادی استان استفاده شود. روح اللهی اظهار کرد: 
در این راســتا بر اساس رتبه بندی مناطق ۳۷ گانه، این منطقه با ۴1.۲ 
درصد رتبه اول جایگزینی مصرف بنزین موتور با ســی ان جی در بخش 
حمل  و نقل ســبک استان را در اسفند سال 99 به خود اختصاص داده 
است که خود نشان از تالش مجموعه منطقه آذربایجان شرقی در زمینه 
توسعه صنعت سوخت پاک در اســتان دارد. مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شــرقی خاطرنشان کرد: بر اساس 

کنترل و نظارت های انجام شده و پیگیری مستمر کارشناسان منطقه، 
بیــش از 9۷ درصد از تجهیزات جایگاه های عرضه گاز طبیعی اســتان 
فعال و 1۷۳ باب جایگاه ســی ان جی آماده ارائه خدمات سوخت رسانی 

به مشتریان است.
 پخش بیش از 57 هزار تن گاز مایع 

در آذربایجان شرقی
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 

همچنین از توزیع بیش از 5۷ هزار تن گاز مایع در ســطح این استان 
در سال 1۳99 خبر داد. علی روح اللهی با اشاره به اجرای طرح توزیع 
الکترونیکــی گاز مایع از مرداد ماه ســال 1۳99 گفت: با شناســایی 
مصرف کنندگان واقعــی، گاز مایع مورد نیاز مصارف خانوارهای نفت 
سفیدســوز و فاقد انشــعاب گاز طبیعی و برخی مصارف بخشــهای 
صنایع، اصناف و کشاورزی دارای مجوز از سازمانهای متولی با فرآیند 
مطلوب تــری توزیع می گردد. وی تصریح کــرد: با اجرای این طرح 
در راســتای تحقق دولت الکترونیک و حقوق شهروندی با عرضه گاز 
مایع به نرخ مصوب طی ســال 1۳99 بیــش از 5۷ هزار تن گاز مایع  
از طریق ۴ شــرکت موزع و ۲۷ باب تاسیسات گاز مایع در سطح این 
استان توزیع شــده است. همچنین گاز مایع مناطق شمالغرب کشور 
نیز توسط شرکتهای موزع از منطقه آذربایجان شرقی تامین گردیده 
اســت. روح اللهی افزود: خانوارهای نفت سفیدسوز و فاقد گاز طبیعی 
و شــهروندان واجد شرایط دریافت ســوخت گاز مایع بر اساس تأیید 
سازمانهای متولی می توانند نسبت به ثبت نام، احراز هویت و معرفی 
 حساب بانکی سرپرست خانوار در سامانه درخواست فرآورده های نفتی

http://newtejaratasan.niopdc.ir اقدام کنند.

ساری – دهقان: به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، 
محمد ابراهیم یخکشی در حاشبه بازدید معاون وزیر و مدیرکل مدیریت 
بحران کشور از سدهراز افزود : در سال 99 هم حدود 1۲۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای تکمیل سد هزار تخصیص یافت و توانستیم روند احداث سد 

را سرعت ببخشیم
وی میزان پیشــرفت فیزیکی ســد هراز را در حال حاضر ۴۰ درصد 
اعالم کرد و گفت که تا پایان ســال  1۰ درصد دیگر از عملیات اجرایی 

سد انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران افزود: در کنار احداث سد 
هراز  پروژه راه جایگزین را داریم که حدود ۸۰۰  تا یکهزار میلیارد تومان 

به قیمت روز اعتبار نیاز است.
وی با اعالم این که امســال برای این طرح از فاینانس نیز اســتفاده 
خواهد شد ، ابراز امیدواری کرد که با صدور مجوز از سوی سازمان برنامه 
و بودجه ، اعتبار بیشتری از آنچه که برای سال 1۴۰۰ پیش بینی شده 

برای تکمیل سد هراز مهیا شود.
یخکشی وعده داد که اگر اعتبار مورد نیاز از طرق مختلف تامین شود 

، سد هراز تا سه سال آینده به بهره برداری می رسد.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور در این بازدید برای تامین اعتبار 
بیشتر برای تکمیل سد هراز  از محل بودجه این سازمان قول مساعد داد.
قابلیت سد هزار تامین آب زراعی 11۰ هزار  هکتار اراضی  کشاورزی 
، آب شرب 1۴ شهر و 5۰۰ روستامنطقه و همچنین تامین انرژی برقابی 
به میزان ۲5 مگابایت و کنترل سیالب و بهبود شرایط زیست محطیی 

است..
ســد مخزنی هراز بر روی رودخانه ای بــا همین نام در آمل در حال 
ساخت است. این سد از نوع خاکی با هسته رسی   است که  قرار است 

به ارتفاع 15۰ متر با طول تاج ۳۷۳ متر ساخته شود.  
پیــش بینی شــده ظرفیت قابــل تنظیم این ســد ۶5۰ میلیون 
مترمکعب اســت و به تنهایی می تواند برابر با هشــت ســد بزرگ و 
کوچک موجود در مازندران و ۸۰۰ قطعه آببندان فعلی استان ذخیره 

سازی آب انجام دهد.
در پایان از سردهنه زراعی جمشید آباد نیز بازدید بعمل  آمد.

برگزاری نشست مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن با معاونین و مدیران ستادی استان 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان: شهرک های صنعتی می توانند نقش 
ممتاز و بارزی در راستای رشد و پیشرفت اقتصادی داشته باشند

مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان گفت:

امکان هر چیزی در تابستان وجود دارد، حتی خاموشی!

در جایگزینی مصرف بنزین موتور با سی ان جی کسب شد؛

رتبه نخست کشوری برای پخش فرآورده های نفتی آذربایجان شرقی 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران:

در سال جاری برای تکمیل سد هراز ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در نظرگرفته شده است

کمک سه میلیارد تومانی به مددجویان قمی مبتال به کرونا
قم - خبرنگار فرصت امروز: کمیته امداد استان قم در سال گذشته، سه 
میلیارد و ۳5 میلیون تومان به مددجویان تحت حمایت این نهاد که با شــیوع 

ویروس کرونا داغدار شدند یا آسیب دیدند کمک کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد، اکبر میرشکار، مدیرکل کمیته 
امداد استان قم، به خانواده هایی که از ابتدای شیوع ویروس کرونا داغدار عزیزان 
خود شــدند تسلیت گفت و اعالم کرد: در سال گذشته 1۴۷ نفر از افراد تحت 
حمایــت کمیته امداد قم نیز به همین دلیل عزادار شــدند که این نهاد به این 

خانواده ها ۸1۲ میلیون تومان کمک کرد.
وی بابیان اینکه کمیته امداد استان قم به عنوان پیشگام در کشور از همان روزهای نخست شیوع این ویروس کمک های بالعوض خود را 
به مددجویان تحت حمایت آغاز کرد افزود: درمجموع به مددجویانی که در موج های اول، دوم و سوم شیوع کرونا به این ویروس منحوس 

مبتال شدند 9۰۰ میلیون تومان به صورت بالعوض کمک کرد.
میرشکار از مشکالتی که در کسب وکارها و زندگی مردم در این مدت به وجود آمده است سخن گفت و اظهار کرد: افراد تحت حمایت 
کمیته امداد و حتی مجریان طرح های خودکفایی این نهاد هم با این معضل روبرو هستند که 5۰۰ میلیون تومان به برخی از کسب وکارها و 
۷۲۰ میلیون تومان هم به خانوارهای مستأجر کمک شد. مدیرکل کمیته امداد استان قم ضرورت حفظ سالمت و بهداشت این خانواده ها را 

خاطرنشان و بیان کرد: در سال گذشته 5۶ هزار ماسک و 19 هزار محلول ضدعفونی هم در بین مددجویان استان توزیع شد.

در راستای صیانت از حقوق شهروندی انجام شد ؛ بازسازی استراحتگاه 
رانندگان نفتکش انبار نفت شهید بهمنی مقدم رشت

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: به منظورصیانت ازحقوق شــهروندی 
رانندگان نفتکشهای انبار نفت شهید بهمنی مقدم شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه گیالن پروژه بازسازی و مرمت ساختمان استراحتگاه رانندگان 

نفتکش ها اوایل فروردین ماه سال جاری به بهره برداری رسید .
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن 
؛ انجام این پروژه از ابتدای اسفند ماه سال گذشته کلید خورد و با حمایت مدیر 
منطقه ، کورش باالدســت ، در راستای تکریم قشر زحمتکش عرصه سوخت 
رسانی و تالش بی وقفه کارکنان واحد خدمات مهندسی این منطقه طی مدت 

یک ماه در اوایل فروردین ماه امسال به بهره برداری رسید .
ســاختمان اســتراحتگاه رانندگان در مساحت تقریبی ۷5 متر مربع واقع در محوطه پارکینگ نفتکش های انبارنفت و دارای امکانات 
آشپزخانه ، سالن غذاخوری و سرویسهای بهداشتی است که اجرای پروژه فوق موجبات رضایت و شادی مجموعه شرکت ها ، پیمانکاران 

و رانندگان حمل و نقل را فراهم آورد .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان:
در اسفند 99، منابع طبیعی گلستان با 223۰ گزارش، بیشترین اخبار و 

گزارشات مردمی را در کشور داشته است
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان با اشاره به اهمیت برخورد با متخلفان حوزه منابع 
طبیعی گفت: در اسفند99، تعداد 1۸۳ پرونده تخلف در حوزه منابع طبیعی استان تشکیل و به مراجع قضایی تحویل داده شد.عبدالرحیم 
لطفی با اعالم این خبر افزود: استان گلستان در اسفند 99 با ۲۲۳۰ گزارش بیشترین اخبار و گزارشات مردمی را در کشور داشته که در 
پی آن 1۸۳ پرونده تخلفاتی تشکیل شده است.ایشان افزود: از این تعداد پرونده ۷۴ فقره پرونده کشفیات می باشد که شامل ۳۷۲ اصله 
چوب، ۸/1۸ متر مکعب حجم چوب ، 1۷1 استر حجم هیزم و ۲۰۳۰ کیلوگرگ محصوالت فرعی کشف و ضبط شده است.مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان خاطرنشان کرد:  پرونده تخلف قطع درخت و درختچه های ماده ۴۲، تعداد 51 فقره بوده که شامل 151۳ 
اصله درخت و درختچه و 5۳۰اصله نهال بوده است.لطفی با تاکید به برخورد جدی با قاچاقچیان و حامالن چوب و زغل و همچنین عوامل 
تخریب، حمل و جابه جایی چوب و زغال در استان ادامه داد: : در زمینه دستگیری و بازداشت متخلفین و توقیف تجهیزات وسائط نقلیه در 
اسفند 99، تعداد 1۶ فقره دستگیری و بازداشت و همچنین 1۰ دستگاه وسیله نقلیه توقیف و ۶ دستگاه تجهیزات از قبیل اره موتوری و غیره 
ضبط شد.وی در خصوص آمار حریق های حادث شده در اسفند 99 اظهار داشت: طبق آمار در جنگلهای طبیعی ۲1 فقره آتش سوزی با 
مساحت ۷ هکتار و 1 فقره نیز در جنگلهای دست کاشت با مساحت ۰.1 هکتار رخ داده است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزدرای استان 
با اشاره به افزایش دما و تراکم پوشش گیاهی در مراتع و جنگل های استان، از افزایش احتمال وقوع آتش سوزی در منابع طبیعی طبیعی 
استان خبر داد و گفت: کشاورزان، دامداران، گردشگران و تمام کسانی که در محیط های طبیعی برای فعالیت یا تفرج حاضر می شوند از 

روشن کردن آتش جداً خودداری نمایند

معاون تولید نیروگاه بخار شهید رجایی قزوین؛
شست و شوی برج های خنک کننده با هدف افزایش راندمان واحدها 

انجام می شود
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: عملیات شست و شوی برج های خنک 
کننده اصلی و کمکی نیروگاه شهید رجایی، به منظور تولید برق پایدار و مطمئن 

به انجام می رسد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علی پارسا 
اصل معاون تولید نیروگاه بخار در تشریح این خبر گفت: طبق برنامه ریزی های 
انجام شده، عملیات شست و شوی  برج های خنک کننده اصلی و کمکی نیروگاه 
بخار، به منظور افزایش راندمان و ارتقای کارایی این تجهیزات و کسب آمادگی 

تولید در پیک تابستان 1۴۰۰ آغاز شده و هم اکنون در حال انجام است.
پارسا اصل با اشاره به جزییات این خبر افزود: این طرح با پیش بینی انجام کار در دلتاهای برج های خنک کننده  آغاز شد که فاز اول 
آن با شست و شوی دلتاهای برج خنک کننده اصلی شماره ۲ شروع شده که در ادامه و در فاز دوم این پروژه، دلتاهای مربوط به برج های 
خنک کننده دیگر واحد ها هم شست و شو می شود. پارسا اصل افزود: پیش بینی می شود با انجام عملیات شست و شوی دلتاها، آمادگی 

و راندمان برج های خنک کننده برای تولید برق پایدار در فصل تابستان افزایش یابد.

افزایش سه برابری ظرفیت تخت های کرونایی مرکز آموزشی درمانی 
شهدای خلیج فارس  بوشهر

بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: رییس مرکز آموزشی درمانی شهدای 
خلیج فارس از افزایش ســه برابری ظرفیت تخت های کرونایی مرکز آموزشی 
درمانی شهدای خلیج فارس خبر داد. دکتر عاطفه اسفندیاری در گفتگو با روابط 
عمومی این مرکز گفت: در پی افزایش چشمگیر تعداد مبتالیان به بیماری کووید 
19، ظرفیت بخش ها و تخت های کرونایی بیمارســتان را به سه برابر افزایش 
دادیم و در حال ارائه خدمت به بیماران مشکوک و مبتال به کووید 19 هستیم. 

وی بیان نمود: از ابتدای سال جدید تاکنون بیش از 15۰۰ مراجعه به اورژانس 
کووید 19 بیمارستان داشتیم که از این تعداد بیش از 5۶۰ نفر بستری شده اند. 

دکتر اسفندیاری اشاره کرد: در مقایسه با آمار فروردین سال گذشته میزان مراجعین و بستری ها به بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده 
است و این مسئله باعث شد ما ظرفیت تخت های کرونای بیمارستان را به سه برابر افزایش دهیم. 

رییس مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس افزود: در خصوص میزان فوت ناشی از بیماری کووید 19، مقایسه آمار فرودین 1۴۰۰ 
با آمار فرودین سال گذشته نشان می دهد که این میزان به بیش از ۶ برابر افزایش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: به مردم توصیه می کنیم رعایت پروتکل های بهداشتی را جدی بگیرند زیرا کنترل کرونا تنها از طریق مشارکت های 
مردم و هماهنگی های بین بخشی حل خواهد شد.

 تکریم و معارفه مدیر امور آب و فاضالب شهرستان
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: طی مراسمی با حضور داراب بیرنوندی ، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین و علیرضایی 

، فرماندار شهرستان آوج ، آیین تکریم و معارفه مدیر امور آوج برگزار شد.
در این جلســه ، داراب بیرنوندی گزارشــی از آخرین اقدامات انجام شده شــرکت در ارتقای کمی و کیفی آب آشامیدنی در شهرها و 
روستاهای شهرستان آوج ارائه نمود و مشارکت خیرین آبرسان را در امر آبرسانی به روستاهای آوج در استان، کم نظیر خواند و از حمایتهای 

بی دریغ فرماندار و بخشداران این شهرستان تقدیر و تشکر کرد.
در ادامه نصرت اله علیرضایی، فرماندار شهرستان آوج ، از زحمات و تالشهای شبانه روزی و  پیگیری مسئوالنه  کمال اسماعیل زادگان 
مدیر سابق امور آوج در بحث آبرسانی به مردم شریف شهرها و روستاهای شهرستان آوج، تقدیر و تشکر نمود و اقدامات شایسته شرکت 
آب و فاضالب را در شهرستان آوج ستود. در ادامه محسن خمسه، طی حکمی از سوی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان، به عنوان 

مدیر جدید امور شهرستان آوج معرفی شد.
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آذربایجان شــرقی – ماهان فــالح: مدیرعامل شــرکت گاز 
آذربایجان شــرقی اعالم کرد: میزان برخورداری خانوارهای استان از گاز 

طبیعی در استان به 9۸.9 درصد رسید.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، سیدرضا رهنمای توحیدی با اعالم 
ایــن خبر اظهار کرد: بر این اســاس تعداد مشــترکان گاز طبیعی در 
آذربایجان شــرقی به بیش از یک میلیون و ۶۷5 هزار و 5۷۳ مشترک 
رســیده و اکنون 1۰۰ درصد خانــوار شــهری و 9۷.۸ درصد خانوار 
روستایی در اســتان از این گاز بهره مند هستند. وی همچنین افزود: 
سال گذشته با اجرای 9۸۷ کیلومتر شبکه گازرسانی و نصب 1۲ هزار و 
۳۶۲ علمک گاز، گام مهم در آبادانی و توزیع عادالنه رفاه در اقصی نقاط 
آذربایجان شرقی برداشته شده است. رهنمای توحیدی با اشاره به شعار 
سال مبنی بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها اظهار کرد: صنعت گاز 
به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی، اجتماعی و زیســت محیطی در 
استان، با تأمین جریان گاز مصرفی تولید کنندگان داخلی، بخش های 
صنعتی و کشــاورزی و ارائه بسته های حمایتی در این بخش، به شعار 

سال و تحقق منویات مقام معظم رهبری، جامه عمل خواهد پوشاند.
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: امسال با 
تمــام توان و بکارگیری راهکارهای نویــن علمی و فنی و برنامه ریزی 
های مدون، تمام اهداف و چشــم اندازهای سال 1۴۰۰ مبنی بر اتمام 
گازرسانی در استان و حفظ و نگهداری سرمایه های ملّی کشور را تحقق 

بخشیدیم و در استمرار خدمت رسانی صادقانه به مردم شریف استان 
تالش خواهیم کرد. رهنمای توحیدی همچنین با بیان آمار و گزارش 
حوادث ســال گذشــته، گفت: در پی وقوع ۲۴۷ حادثه به دلیل عدم 
رعایت نکات ایمنی توســط مشترکین گاز استان، 5۶ نفر جان خود را 
از دست داده و ۶۶ نفر با مصدومیت جّدی روبرو شدند که نسبت سال 
9۸، رشد ۴۷.۳۶ درصدی در میزان فوتی ها را داشتیم. وی در تشریح 
علل و آمار حوادث ناشــی از گاز در سال 99 اظهار کرد: کماکان نشت 
گاز از شیر مصرف به دلیل عدم نصب درپوش به تعداد ۸۶ مورد و نشت 
از شیلنگ گاز به علت بریدگی و پوسیدگی شیلنگ به تعداد ۴9 مورد، 
بیشترین علل حوادث ناشی از آتش سوزی و انفجار و عدم نصب اصولی 
دودکش به تعداد هشــت مورد از علل حوادث ناشی از گازگرفتگی می 
باشــد. رهنمای توحیدی توضیح داد: بیشترین تعداد حوادث در مرکز 
اســتان مربوط به اداره گاز منطقه ۲ با ۲۷ مورد و مناطق سه و چهار 
با ۲1 مورد و در شهرســتان ها، مربوط به مراغه با ۲۲ مورد و سراب با 

1۷ مورد است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اعالم کرد؛

بهره مندی 97.۸ درصد خانوار روستایی آذربایجان شرقی از گاز طبیعی
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به قلم: ایوان ویدجایا
کارشناس کسب و کار و صاحب سایت

noobpreneur.com
ترجمه: علی آل علی

ب��دون تردید تغییر مکان کس��ب و کار ب��رای هر برندی 
دش��وار خواهد بود. این امر برای کسب و کارهای در تعامل 
مستقیم با مشتریان پیچیده تر نیز هست. بسیاری از کسب 
و کارها تمایلی برای تغییر محل فعالیت شان ندارند، اما در 
عرصه کس��ب و کار همه چیز مطابق با سلیقه برندها پیش 
نم��ی رود. یافتن مکانی تازه برای فعالیت کس��ب و کار، به 
هر دلیلی، چندان هم فاجعه نیس��ت. البته به ش��رط اینکه 
به درس��تی مکان تازه را انتخاب نماییم. در غیر این صورت 
باید به طور مداوم نگران موقعیت مکانی کس��ب و کارمان 
باش��یم. بس��یاری از کس��ب و کارها نیاز به تغییر موقعیت 
مکانی را تجربه می کنند. اس��تفاده از توصیه های حرفه ای 
در این میان کمک شایانی به آنها برای تجربه فرآیند تغییر 

مکان شرکت به صورت موفقیت آمیز خواهد کرد. 
م��ا در این مقاله به بررس��ی پنج نکته مه��م و تاثیرگذار 
ب��رای تغیی��ر محل کس��ب و کار به ص��ورت موفقیت آمیز 
پرداخته ای��م. این امر به کارآفرینان برای مواجهه با یکی از 
مهمترین چالش های کسب و کارشان کمک خواهد کرد. 

اعالم آدرس جدید پیش از موعد
وقتی یک کس��ب و کار در تالش برای یافتن مکانی تازه 
ب��ه منظور پیگیری فعالیتش اس��ت، بای��د از مدت ها قبل 
آدرس تازه را در اختیار مش��تریانش ق��رار دهد. این امر از 
طریق ارس��ال ایمیل، پیام کوتاه و همچنین اعالم رس��می 
به مش��تریان در محل فعلی کس��ب و کار صورت می گیرد. 
بدون تردید هر کارآفرینی زمان متفاوتی برای اعالم رسمی 
آدرس تازه مدنظر دارد، اما اگر از سه ماه پیش از نقل مکان 
اقدام به اطالع رس��انی نماییم، دیگر مش��کلی از نظر یافتن 

آدرس تازه برندمان از سوی مشتریان پیش نخواهد آمد. 
حضور در شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها امری 
عادی اس��ت. امروزه ه��ر برندی در ش��بکه های اجتماعی 
حض��ور دارند بنابراین باید از این حضور و تعامل با کاربران 
نهای��ت اس��تفاده را برد. یکی از اس��تفاده های مهم در این 
میان اعالم تغییر مکان فروشگاه یا دفتر مرکزی برند است. 
این امر تاثیرگذاری مناسبی بر روی کاربران خواهد داشت. 
دس��ت کم دیگر نیازی برای صرف هزین��ه گزاف به منظور 
اع��الم این امر از رس��انه های مختلف نخواه��د بود. مزیت 
ش��بکه های اجتماعی امکان اطالع رسانی سریع به کاربران 
اس��ت. این ام��ر در کنار امکان بازنش��ر محتوای از س��وی 
کاربران برای برندها جذابیت بسیار زیادی به همراه دارد. 

اگر کسب و کار شما دارای خبرنامه رسمی است، باید از 
آن نیز در راستای اطالع رسانی درست به مشتریان استفاده 
نمایید. اگر مش��تریان وفادار یک برند نسبت به آدرس تازه 
کسب و کار بی اطالع بمانند، به احتمال فراوان دیگر تمایلی 
برای خرید از شما نشان نخواهند داد. این امر نوعی فاجعه 
از نقطه نظر مدیریت مش��تریان خواهد بود. با این حساب 
پیش از بروز چنین مشکالتی باید نسبت به اطالع رسانی به 

مشتریان وفادار از طریق ایمیل اقدام نماییم. 
همکاری با موسسه حمل و نقل معتبر

رایانه های ش��رکت یک��ی از مهمترین دارایی های ش��ما 
محسوب می شود. هرگونه ریسکی در جا به جایی نادرست 
آنها هزینه بسیار زیادی برای برند به همراه خواهد داشت. 
هم��کاری با ش��رکت های حمل و نقل مناس��ب به منظور 
اطمینان از انتقال درست و بی خطر رایانه ها امری ضروری 
خواهد بود. متاسفانه بسیاری از برندها برای انتقال رایانه ها 

و دیگر تجهیزات شرکت کمتر به نکات ایمنی توجه دارند. 
گاهی اوقات هم از خود کارمندان برای انتقال این تجهیزات 
درخواس��ت صورت می گیرد. بدون تردید کارمندان دارای 
مهارت الزم برای انتقال وس��ایل ب��ا کمترین خطر ممکن 
نیستند. همین امر ریسک انتقال دارایی های شرکت مانند 

رایانه ها را افزایش می دهد. 
همکاری با ش��رکت های حمل و نقل معتبر کار دشواری 
نیست. مهمترین مس��ئله در این میان جست وجوی دقیق 
برای یافتن بهترین شرکت خواهد بود. این امر نیز به لطف 
فناوری اینترنت در مدت زمانی اندک قابل پیگیری است. 

توجه به هزینه های جا به جایی محل کسب و کار
ه��ر چقدر هم که برنامه جا به جایی محل کس��ب و کار 
شما دقیق باشد، بازهم باید به جزییات توجه نمایید. بدون 
شک تغییر مکان کس��ب و کار همراه با هزینه خواهد بود. 
این امر برای تمام برندها انکارناپذیر اس��ت. برخی از کسب 
و کاره��ا در فرآیند جا به جایی کس��ب و کار تمایل باالیی 
برای خرید تجهیزات تازه نشان می دهند. این امر همیشه با 
فروش زیر قیمت تجهیزات فعلی برند همراه است بنابراین 
برندها باید به این نکته مهم توجه الزم را نش��ان دهند. در 
غی��ر این صورت هزینه های جا به جایی به ش��دت افزایش 
پیدا خواهد کرد. اغلب اوقات ایده مناسب برای جا به جایی 
مناسب کسب و کار شامل توجه به هزینه های جا به جایی 
پیش از اجرای طرح اس��ت. پس از اندکی مطالعه در مورد 
هزینه های احتمالی باید برآورد نس��بی نس��بت به این امر 
داشته باشیم. س��پس با توجه به این نکات اقدام به اجرای 

فرآیند تغییر موقعیت کسب و کار نماییم. 
برخ��ی از کس��ب و کارها به ط��ور مداوم نی��از به تغییر 
موقعیت مکانی ش��ان پیدا می کنند. این امر اغلب اوقات به 
دلی��ل عقد قراردادهای کوتاه مدت برای اجاره یا رهن دفتر 
اس��ت. اگر کس��ب و کار شما دفتر مناس��بی را پیدا کرده 
است، باید نس��بت به انعقاد قراردادهای طوالنی مدت برای 
س��هولت کارتان اقدام نمایید. در غیر این صورت مشکالت 
مربوط به تغییر موقعیت مکانی برندتان به طور مداوم ادامه 
پیدا خواهد کرد. این امر به معنای هزینه های اضافی مداوم 

برای برندتان خواهد بود. 
ترس��یم یک مح��دوده بودجه برای جا به جایی کس��ب 
و کار ام��ری ضروری محس��وب می ش��ود. برندهای بزرگ 
همیش��ه محدوده مش��خصی از هزینه برای ج��ا به جایی 
شعبه های ش��ان در نظر می گیرند. این امر نظم مش��خصی 
به فرآیند پیش روی کس��ب و کارها می دهد بنابراین دیگر 
نیازی برای نگرانی پیرامون هزینه بیش از اندازه در فرآیند 

جا به جایی نخواهد بود. 
حسابرس��ی پیش از تغییر موقعیت مکانی کس��ب و کار 
نکته مهمی اس��ت. بس��یاری از برندها نسبت به بودجه در 
دسترس ش��ان برای جا به جایی کسب و کار اطالع دقیقی 
ندارن��د. همین امر در بلندمدت مش��کالت زیادی را ایجاد 
می کند. آگاه��ی دقیق از وضعیت برند همیش��ه کاربردی 
اس��ت. این امر با یک حسابرسی س��اده امکان پذیر خواهد 
بود. اگر کسب و کار شما دارای حسابدار مشخصی نیست، 
استفاده از نرم افزارهای حسابداری ایده جذابی خواهد بود. 
این امر اطالع نس��بی از وضعیت برند در اختیار کس��ب و 

کارها قرار می دهد. 
راه اندازی دوباره خدمات مشتریان

اتصال به اینترنت برای تمام کاربران ضروری اس��ت. این 
امر در حوزه کس��ب و کار نیز اهمیت باالیی دارد. بسیاری 
از کس��ب و کارها ب��دون اینترنت توانای��ی تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف یا پیگیری س��اده ترین کارها را ندارند. 
درس��ت به همین خاطر پیش از جا به جایی باید نسبت به 
هماهنگ��ی با اپراتور تهی��ه اینترنت برند و همچنین انتقال 

خطوط تلفن س��ابق ش��رکت اقدام کرد. بدون شک تغییر 
ناگهانی ش��ماره های تماس ش��رکت برای تمام مش��تریان 
غیرمنتظره و س��خت خواهد ب��ود. بس��یاری از برندها در 
پی چنین عملکردی در عمل مشتریان ش��ان را برای مدت 

زمانی هرچند کوتاه از دست می دهند.
ام��روزه در دنی��ای کس��ب و کار می��ان برنده��ا رقابت 
بس��یار زیادی در جریان اس��ت. بنابراین قطع ارتباط برند 
با مش��تریان حتی برای مدت زمانی اندک نیز دردسرس��از 
خواهد بود. توجه به این نکات پیش از جا به جایی و تغییر 
مکان ش��رکت ضروری اس��ت. بسیاری از ش��رکت ها برای 
رس��یدگی به این ن��کات طرح های وی��ژه ای دارند. این امر 
ش��امل انتقال خطوط پیش از موعد و همچنین ارائه برخی 
از شماره های جانبی برای مدت زمان اندک انتقال خطوط 
اس��ت. اگر در این میان خدمات ایمیلی برندتان را با قدرت 
بیش��تری پیگیری نمایید، شانس باالتری برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف خواهید داش��ت. اگر مش��تریان در 
ط��ول جا به جایی کس��ب و کار احس��اس کاهش کیفیت 
خدم��ات برند را تجربه نمایند، به احتمال زیاد ش��ماری از 
آنها را از دست خواهید داد. بی شک هیچ برندی در فرآیند 
دشوار جا به جایی تمایلی برای مواجهه با ریزش مشتریان 
نخواهد داشت. این امر آخرین دردسری است که یک برند 

در فرآیند جا به جایی مایل به تجربه اش خواهد بود. 
برگزاری مراسم رسمی برای تغییر مکان شرکت

همانطور که پیش از این نیز بیان ش��د، اطالع رس��انی به 
مشتریان درباره تغییر موقعیت مکانی شرکت اهمیت بسیار 
زیادی دارد. بی تردید س��رمایه گذاری بر روی ش��بکه های 
اجتماعی، س��رویس های ایمیل و تبلیغات رس��انه ای ایده 
جذابی اس��ت، اما هیچ کدام به اندازه برگزاری یک مراس��م 
رس��می برای جا به جایی نیست. این امر توجه بسیاری از 
مشتریان و رس��انه ها را جلب خواهد کرد بنابراین کسب و 
کار شما با اطمینان خاطر باال نسبت به آگاهی دامنه هرچه 

وسیع تری از کاربران امکان جا به جایی خواهد داشت. 
برگزاری مراسم های بزرگ برای جا به جایی موقعیت مکانی 
شرکت باید با توجه به بودجه در دسترس برند صورت گیرد. 
متاسفانه بسیاری از برندها در این راستا نکات اساسی را مدنظر 
قرار نمی دهند بنابراین به طور مداوم برای تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان با مشکالتی مواجه می شوند. همچنین در برخی از 
موارد حت��ی با صرف هزینه های گزاف نیز امکان تاثیرگذاری 
مناسب بر روی مشتریان را پیدا نمی کنند. الگوبرداری از تجربه 
دیگ��ر برندها در این میان نکته ض��روری خواهد بود. این امر 
برای کسب و کارها فرصت مناسبی به منظور تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان فراهم خواهد کرد. بدون تردید برندهای بزرگ 
و موفق دارای برنامه های بسیار متنوع تری در مقایسه با کسب 
و کار ش��ما برای جا به جایی شعبه های شان هستند بنابراین 
الگوب��رداری از آنها موجب پرهیز از تکرار مش��کالت رایج در 

زمینه جا به جایی خواهد شد. 
ام��روزه ج��ا به جایی کس��ب و کار امر س��اده ای به نظر 
می رسد. بسیاری از شرکت ها برای اجرای این امر حتی به 
نکات جانبی اش فکر هم نمی کنند. این امر در عمل موجب 
ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد شد. 
مش��تریان یک برند مهم دارایی اش هس��تند بنابراین باید 
به آنه��ا بیش از هر نکته دیگری توجه کرد. اطالع رس��انی 
درس��ت به مخاطب هدف در این میان اهمیت زیادی دارد. 
بدون تردید استفاده از نکات مورد بحث در این مقاله برای 
بهبود کیفیت انتقال موقعیت مکانی کسب و کار کاربردی 
خواهد ب��ود بنابراین با رعایت توصیه ه��ای مورد بحث در 
بخش های فوق تا حدود زی��ادی نگرانی تان از جا به جایی 

کسب و کارتان کاهش خواهد یافت. 
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بررسی 5 راهکار تغییر دفتر شرکت

چالش تغییر مکان کسب و کار و راهکارهای آن

به قلم: تاتیانا واک موریس
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

توس��عه کس��ب و کاره��ای آنالی��ن در دوران کرون��ا بر 
هیچ کس پوش��یده نیست. بس��یاری از برندها در این میان 
برای ورود به عرصه کس��ب و کارهای آنالین به طور مداوم 
با هم در رقابت هس��تند. یکی از ن��کات مهم در این میان 

توج��ه به افزایش ش��دید انتظارات مش��تریان از برندها در 
طول ماه های اخیر اس��ت. این امر برای بس��یاری از برندها 
شوکه کننده است. اینکه مشتریان از برندهای آنالین حتی 
بیش��تر از برندهای فیزیکی انتظار و توقع داش��ته باش��ند، 

مشکالت زیادی برای رفع شان ایجاد خواهد کرد. 
براس��اس نظرخواهی موسس��ه تاک دس��ت، 68 درصد 
از خری��داران در صورت مش��اهده کیفی��ت پایین خدمات 
مش��تریان نه تنه��ا اقدام به ترک برن��د موردنظر می کنند، 
بلکه دیگران را نیز نس��بت به این امر آگاه خواهند ساخت. 

نتیجه این امر کاهش شدید اعتبار کسب و کارهای آنالین 
است بنابراین برندها باید با درک درستی از وضعیت کنونی 

اقدام به ایجاد تغییر در عرصه کسب و کارشان نمایند. 
یک��ی از ن��کات جالب در م��ورد کیفیت ب��االی خدمات 
مش��تریان تاثی��ر پایین ت��ر آن بر روی وفاداری مش��تریان 
اس��ت. بر این اس��اس خدمات باکیفیت به مشتریان دیگر 
یک گزینه لوکس برای کس��ب و کارها به منظور جلب نظر 
مشتریان نیست، بلکه ضرورتی اساسی محسوب می شود. 
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چالش افزایش شدید انتظارات مشتریان در بحران کرونا

دورکاری و سرمایه گذاری بر روی بهترین تجهیزات
چه تجهیزاتی برای دورکاری در خانه نیاز است؟

به قلم: ایوان ویدجایا / کارشناس کسب و کار و صاحب سایت noobpreneur.com / ترجمه: علی آل علی

ویروس کرونا نحوه زندگی اغلب مردم را تغییر داده است. امروزه فرآیند دورکاری یکی از گزینه های رایج در میان کارآفرینان و 
کارمندان محس��وب می ش��ود. باتوجه به وضعیت کنونی بحران کرونا پایان یافتن این مسئله دست کم تا پایان سال جاری میالدی 
محتمل به نظر نمی رسد. دورکاری در این میان بدل به یکی از گزینه های رایج برای کسب و کارها شده است. این گزینه امکان ادامه 

روند فعالیت کسب و کارها در شرایط کنونی را فراهم می سازد. 
وضعیت کرونایی فقط بر روی اهالی کسب و کار تاثیر منفی نگذاشته است، اکنون مراکز آموزشی نیز فعالیت شان را به صورت 
دورکاری دنبال می کنند. این امر به معنای عدم حضور دانشجویان و دانش آموزان در مراکز تحصیلی است. دورکاری یکی از ترندهای 

اجتناب ناپذیر در آینده نزدیک است. البته همین حاال نیز بسیاری از برندها این گزینه را مورد استفاده قرار می دهند. 
اگر قرار بر فعالیت از خانه در طول روز باشد، باید نسبت به نکات جانبی برای کار بهتر توجه نماییم. بسیاری از دفترهای کاری 
دارای تجهیزات بسیار حرفه ای هستند. این امر برای کارآفرینان و کارمندان تجربه بسیار لذت بخشی فراهم می سازد. بدون تردید در 
خانه امکان فراهم سازی این نکات نیست بنابراین دورکاری اغلب اوقات همراه با کیفیت کاری اعضای شرکت است. اگر شما هم در 
زمینه دورکاری فعالیت دارید، باید نسبت به تهیه برخی از نیازهای اساسی برای فعالیت بدون دسترسی به تجهیزات دفتر کار آماده 

شوید. در ادامه برخی از مهمترین تجهیزات برای سرمایه گذاری در فرآیند دورکاری را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. ش��روع با یک میز مناس��ب: کارمندان و کارآفرینان اغلب ساعت های روز را در پشت میزهای شان سپری 
می کنند. این امر به معنای اهمیت میز کاری است. همانطور که پیش از این بیان کردیم، تجهیزات شرکت ها 
دارای کیفیت بسیار زیادی است. این امر شامل میزهای کاری نیز می شود. وقتی افراد در خانه های شان هستند، 
باید نسبت به تهیه دست کم یک میز مناسب برای دورکاری اقدام نمایند. شاید برخی از کسب و کارها در فرآیند 
خرید چنین تجهیزاتی به کارمندان شان کمک نمایند، اما حتی اگر این امر را نیز مدنظر نگیریم، باز هم نیاز به 
تهیه یک میز مناسب ضروری است.  خوشبختانه امروزه انواع میز برای خرید در دسترس است. این امر بودجه 
متغیر اغلب مردم را نیز پشتیبانی می کند. مهمترین مسئله در این میان توجه به راحتی میزهای موردنظر است. 
این امر اهمیت اساسی برای کسب و کارها خواهد داشت. اگر یک میز راحت باشد، ساعت های کاری برای افراد  
بدل به نوعی عذاب نخواهد ش��د.  بدون تردید میزهای بس��یار زیادی برای تهیه وجود دارد. توصیه ما در این 
بخش توجه به میزهای تاشو و کم حجم است. این امر برای خانه های کوچک اهمیت زیادی دارد، با استفاده از 

چنین میزهایی دیگر فضای زیادی از خانه بدل به دفتر کار نخواهد شد. 
2. خرید صندلی برای تکمیل تجربه دورکاری مطلوب: صندلی یکی دیگر از تجهیزات مهم برای سرمایه گذاری در فرآیند دورکاری 
است. اغلب مردم ساعت های زیادی از روز را بر روی صندلی سپری می کنند. کیفیت صندلی و راحتی اش برای تجربه کاری مناسب 
اهمیت باالیی دارد. درست مانند میز، در اینجا نیز گزینه های بسیار زیادی پیش روی افراد قرار دارد بنابراین با توجه به بودجه در 
دسترس تان باید اقدام به خرید یک صندلی مناسب نمایید.  امروزه برخی از شرکت های تولیدی اقدام به عرضه میز و صندلی در کنار 
هم می کنند. اغلب اوقات خرید میز و صندلی در قالب یک مجموعه همراه با تخفیف مناسبی است. این امر برای کارمندان درگیر 
در فرآیند دورکاری مزیت زیادی از نظر مالی به همراه خواهد داشت.  شاید برخی از کسب و کارها در فرآیند دورکاری اجازه انتقال 
برخی از تجهیزات شرکت مانند صندلی و میز به منزل کارمندان را بدهند. نکته مهم در این میان فضای در دسترس افراد در خانه 
است. اگر فضای اندکی داشته باشید، میزهای اداری بزرگ به کارتان نخواهد آمد بنابراین در این زمینه باید هوشمندانه عمل نمایید. 
در غیر این صورت به یکباره بخش قابل مالحظه ای از خانه تان بدل به دفتر کار خواهد شد.  اغلب میزها و صندلی های مخصوص 
گیمینگ دارای ش��باهت باالیی با صندلی های اداری از نظر راحتی هس��تند. البته چنین صندلی هایی حجم کمتری را نیز اشغال 

می کنند بنابراین کاربرد بسیار زیادی برای کارآفرینان خواهد داشت. 
3. تهیه موس و کیبورد راحت: موس و کیبورد شاید مهمترین ابزارها برای بهبود سطح کارایی تیم های  شرکت نباشد، اما نقش 
مهمی برای موفقیت شرکت ها ایفا می کند. بسیاری از کارمندان در طول سال های متمادی حضور در دفتر شرکت با مدل های خاصی 
از موس و کیبورد کار کرده اند. اگر این افراد در خانه شان دسترسی الزم به چنین تجهیزاتی را نداشته باشند، زمان بیشتری برای کار 
نیاز خواهند داشت. ساده ترین نمونه در این میان تایپ در لپ تاپ است. اگر شما به یک نوع خاص از کیبورد عادت داشته باشید، 
کار با کیبوردهای دیگر برای تان سخت خواهد شد. اغلب کسب و کارها در این موقعیت ها به دنبال کمک به کارمندان شان از طریق 
ارائه کم هزینه خرید تجهیزات هستند. اگر کسب و کار شما به هر دلیلی امکان ارائه چنین خدمات حمایتی به کارمندان را ندارد، 

باید دست کم برخی از توصیه های اساسی را به آنها ارائه نمایید. 
اگر در خانه کیبوردهای مخصوص گیمینگ دارید، باید از همین حاال بیخیال آن شوید. چنین کیبوردهایی به هیچ وجه برای 
تایپ یا کارهای اداری راحت نیست. مهمترین نکته در این میان راحتی شما به کیبورد است بنابراین به مدل یا قیمت محصوالت 

توجه زیادی نکنید. البته توجه به بودجه در دسترس نیز مهم خواهد بود. 
4. خداحافظی به حواس پرتی با هدفون: اگر شما در خانه تان صداهای پس زمینه اذیت کننده ای دارید، با سادگی با یک هدفون 
امکان رهایی از آنها را خواهید داشت. انتخاب موسیقی های بی کالم یا آرام بخش برای حذف صدای پس زمینه یکی از ایده های جذاب 
محسوب می شود. اگر شما قصد خرید هدفون برای رهایی از دست صداهای پس زمینه در منزل تان را دارید، باید به سراغ گزینه های 
نه چندان گران قیمت بروید. بسیاری از افراد در این میان به سراغ گزینه های بسیار گران می روند. این امر مشکالت بسیار زیادی از 

نظر مالی برای آنها ایجاد می کند. فقط به اندازه ای که صداهای اذیت کننده دیگر مزاحم کارتان نشود، کافی خواهد بود. 
5. انتخاب سرویس اینترنت پرسرعت: ارتباط در فرآیند دورکاری از طریق اینترنت دنبال می شود بنابراین دسترسی به اینترنت 
دارای س��رعت باال امری ضروری خواهد بود. اگر اینترنت منزل تان دارای س��رعت مناسبی نیست، شرایط با دورکاری تان به شدت 
تفاوت خواهد کرد. اکنون دیگر سرعت اینترنت در نحوه تعامل تان با دیگر اعضای شرکت تاثیرگذار است. بنابراین باید هرچه زودتر 
به دنبال خرید یک سرویس اینترنت پرسرعت باشید. شاید این امر در نگاه نخست اهمیت زیادی نداشته باشد، اما دست کم ارتباط 
سریع با دیگر اعضای شرکت و دسترسی به اطالعات موردنیازتان را تضمین خواهد کرد.  بدون تردید جست وجو برای یافتن سرویس 
اینترنت مناس��ب زمان قابل توجهی نیاز دارد. بهترین گزینه در این میان مش��ورت با همکاران و خرید سرویس های مناسب از نظر 

آنهاست. این امر موجب استفاده از تجربه آنها می شود. 
6. پرینتر مناسب برای تکمیل دورکاری: پیش از دوران کرونا شاید پرینتر خانگی شما بسیار کم مورد استفاده قرار می گرفت، اما 
اکنون شرایط به طور کامل متفاوت است. پرینتر در خانه برای دورکاری امری ضروری است. اغلب اوقات پرینترهای خانگی به دلیل 
عدم استفاده افراد در طول مدت زمان طوالنی نیاز به اندکی رسیدگی پیش از استفاده دوباره دارد بنابراین باید نسبت به این نکته 
برای تجربه ای مناسب از دورکاری توجه داشته باشیم. این امر تجربه دورکاری شما را تکمیل خواهد کرد.  اگر در خانه تان پرینتر 
ندارید، باید دست کم برای ماه های آتی از یک دوست آن را قرض کنید. توصیه اصلی در اینجا خرید یک پرینتر است. این امر هزینه 
به نسبت زیادی روی دست شما خواهد گذاشت، اما در طول دست کم یک سال آینده بسیاری از کارهای تان را راه می اندازد. استفاده 
از پرینترهای لیزری شاید هزینه بیشتری در مقایسه با دیگر نمونه ها به همراه داشته باشد، اما کیفیت چاپ  آن به مراتب باالتر خواهد 

بود بنابراین توصیه اصلی ما در اینجا خرید پرینترهای لیزری به جای نمونه های دیگر است. 
دورکاری در طول یک سال اخیر بدل به گزینه ای اجتناب ناپذیر شده است. کسب و کارها برای پیگیری مناسب شرایط کاری نیاز 
به استفاده از این استراتژی دارند. اگر شما هم در آستانه شروع به فعالیت در حالت دورکاری هستید، توجه به نکات مورد بحث در 

این مقاله برای تهیه برخی از مهمترین ابزارها و تجهیزات موردنیازتان کاربردی خواهد بود. 
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
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