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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

موسسهفیچازبهبوداقتصادیایراندرصورترفعتحریمهاگزارشداد

 رشد 8 درصدی
با احیای برجام

فرصت امروز: موسس��ه فیچ از پتانس��یل رش��د باالی 8درصدی اقتصاد ایران در صورت احیای برجام خبر داد. 
موسس��ه اعتباری فیچ که یکی از س��ه موسس��ه برتر رتبه بندی جهان اس��ت، در یک گزارش به بررسی وضعیت 
اقتصاد ایران و ریسک ها و احتماالت پیش روی آن پرداخت و از وضعیت شاخص های کالن اقتصاد ایران گزارش 
داد. به گفته موسس��ه فیچ، انتظار می رود پس از بازگش��ت ایران و آمریکا به توافق هسته ای، در سال جاری تولید 

نفت ایران 6.9 درصد و در سال آینده 37.1 درصد افزایش پیدا کند. نرخ رشد اقتصادی نیز در سال جاری...

دالردرمیانهکانال23هزارتومانواردفصلتابستانشد

تغییراتدالردربهار1400

3

2

5

تقاضایکاذبدربازارخودرو
ناشیازنابسامانیاقتصادکشوراست

چالشبازاریابیوحضوربهتردرفضایآنالین
براس��اس گ��زارش موسس��ه مارکتینگ چارت، اف��راد به طور معم��ول روزانه 8 س��اعت در اینترنت وقت 
می گذرانند. این امر به معنای تاثیرگذاری باالی فضای اینترنت بر روی زندگی روزمره اغلب ماس��ت. کسب 
و کارها نیز در این میان راه ش��ان برای تعامل با ما را پیدا کرده اند. تجربه روزمره حضور در فضای آنالین به 
طور اجتناب ناپذیری همراه با تعامل با برندهای مختلف است. البته در این میان برخی از برندها بسیار بهتر 
از س��ایرین عمل می کنند. چالش اصلی پیش روی کس��ب و کارها برای بازاریابی و حضور در فضای آنالین 
توانایی ش��ان برای جلب نظر مخاطب هدف و همچنین طراحی محتوای جذاب اس��ت. ش��اید این نکات در 
نگاه نخست بسیار ساده به نظر برسد، اما در مرحله اجرا دردسرهای زیادی به همراه دارد. هدف اصلی در...
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فرصتامروز:بورستهرانبارشددستهجمعیشاخصهابهاستقبالفصلتابستانرفت.درسومین
روزهفتـهوآخریـنروزخردادماهروندبازارسـرمایهتمامصعودیبودوشـاخصکلبورسبیشاز

4هزارواحدرشـدکرد.شـاخصکلبـورسبااینرشـد4هزارو83۷واحـدیدرارتفاع
یکمیلیونو1۶8هزارواحدایستاد.اینسومینروزیاستکهشاخصکلبورسپساز...

شاخصکلبورسبارشد4هزارواحدیبهرقمیکمیلیونو1۶8هزارواحدرسید

سبزپوشی بورس در آخرین روز بهار

یادداشت
مانعتجارت
درپساتحریم

محمدالهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

در دول��ت یازده��م با حصول 
توافق بین المللی، تجارت کشور 
رون��ق گرفت، تورم ب��ه زیر 10 
درصد رس��ید و نرخ ارز در یک 
دامنه باثبات قرار گرفت. رش��د 
اقتص��ادی مثبت ش��د و این از 
دستاوردهای دولت یازدهم بود. 
س��پس با خ��روج دونالد ترامپ 
از برج��ام، دول��ت ای��ران تحت 
فش��ار همه جانبه ق��رار گرفت. 
تص��ور بر ای��ن بود ک��ه ایاالت 
متحده آمریکا یک کش��ور است 
و پنج کشور دیگر هم در برجام 
حض��ور دارند و با حرکت ترامپ 
همراهی نمی کنند. اما با خروج 
آمریکا از برج��ام، میزان فروش 
نفت براس��اس اعالم مسئوالنی 
که در کسوت نامزدهای ریاست 
جمهوری س��یزدهم ه��م دیده 
ش��دند، به کمت��ر از 5 میلیارد 
دالر رس��ید. با توجه به کاهش 
درآمده��ای دول��ت همچنی��ن 
ت��ورم افزایش یافت ک��ه پیامد 
قطعی آن، کاهش درآمد سرانه 
و فشار بیش��تر به خانوارها بود. 
هم اکن��ون ک��ه شش��مین دور 
مذاک��رات برجامی انجام ش��ده 
اس��ت، این امید وجود دارد که با 

لغو تحریم ها کش��ور به 
2شرایط پیش از خروج ...

11 ذوالقعده 1442 - س�ال هفتم
شماره   1805

8 صفحه - 5000 تومان

Tue.22 jun 2021

فرصت امروز: توس��عه یافتگی، آرمان و رویای همه 
کش��ورها در ط��ول تاریخ بوده، اما هر کدام س��بک 
و س��یاق متفاوتی را برای رس��یدن به توسعه دنبال 
کرده ان��د. یکی از بهتری��ن مثال ها در ای��ن زمینه، 
الگوی چینی توس��عه اس��ت و آنچه که امروز تحت 
عنوان معجزه رش��د و توس��عه اقتصادی چین از آن 
یاد می ش��ود. در حال حاضر کمت��ر رخداد و اتفاقی 
در سطح بین المللی وجود دارد که پای اژدهای زرد 
در میان نباش��د. چین موضوع خبرساز جهان است 
و آخرین خبرس��ازی این ق��درت نوظهور جهانی به 
ط��رح هفت کش��ور صنعتی برای مقابل��ه با افزایش 
نف��وذ جهانی چین برمی گردد که در نشس��ت اخیر 

این گروه در کورنوال انگلیس مطرح شد.
س��وال این است که معجزه اقتصادی چین چگونه 
رقم خورد و آیا الگوی چینی توس��عه در کشورهای 
دیگر از جمله ایران نیز امکان پذیر اس��ت؟ بررسی ها 
نش��ان می دهد که چین برای رس��یدن به توس��عه 
پای��دار، چهار گام را س��پری ک��رده و بهبود محیط 
کسب وکار یکی از مهمترین اجزای برنامه اصالحات 
و حرکت به س��مت اقتصاد باز در این کشور طی 40 
سال گذش��ته بوده اس��ت. نتیجه این رویکرد همانا 
جذب حجم عظیم سرمایه خارجی و کمک به رشد 
اقتص��ادی و کاه��ش فقر در این کش��ور بوده و طی 
40 سال زمان سپری ش��ده از آغاز انجام اصالحات 
و حرکت به س��مت اقتصاد باز در چین، این کش��ور 
تعه��د خود به بهب��ود محیط کس��ب وکار را همواره 

حفظ کرده است.
چی��ن در مرحل��ه اول بی��ن س��ال های 1979 تا 
1991 میالدی به این موضوع توجه کرد که توسعه 
نمی تواند جدا از سایر مناطق جهان رخ دهد. مرحله 
دوم اصالحات از س��ال 1992 تا 2001 ش��روع شد 
که اصالحات بازارمحور در دس��تور کار قرار گرفت و 
در مرحله سوم یعنی از س��ال های 2002 تا 2012 
اصالحات هدایت شده با قوانین بین المللی در محیط 
کسب و کار چین مدنظر قرار گرفت. نهایتا در مرحله 
چهارم که از س��ال 2013 تا هم اکن��ون ادامه دارد، 
چی��ن با اصالح��ات نظام من��د توانس��ته 65 پله در 
شاخص سهولت کسب وکار بانک جهانی صعود کند.

براساس گزارشی که مرکز پژوهش های اتاق ایران 
منتش��ر کرده، اگر چه اصالح��ات اقتصادی در چهار 
دوره متوال��ی در چین صورت گرفت��ه، اما مضامین 
این اصالحات یکسان و مبتنی بر پنج محور »جذب 
س��رمایه گذاری خارجی«، »اخذ مالیات ترجیحی«، 
»کاه��ش بوروکراس��ی دولت��ی«، »تمرکززدای��ی از 
دولت« و »بهبود سطح آزادی اقتصادی« بوده است. 
م��واردی که در ح��دود چهار دهه به  طور مس��تمر 
در معرض اص��الح مداوم بوده و زمین��ه ارتقای 65 

رتب��ه ای چین در بهبود محیط کس��ب و کار را فراهم 
کرده است. 

این مطالعه که از گزارش یک موسس��ه پژوهش��ی 
در چین با عنوان »گزارش بهبود محیط کس��ب وکار 
در چین: فعالیت ها و تجربه ها« ترجمه ش��ده است، 
نش��ان می دهد بهبود محیط کسب و کار در چین به 
لط��ف اجرای مجموعه ای از سیاس��ت های اقتصادی 
و ن��ه ی��ک چک لیس��ت از اقدامات به  دس��ت آمده 
است. اصالح قوانین و اس��تواری مالکیت خصوصی، 
توس��عه سیاس��ت های تجاری، تقدم دادن به جذب 
س��رمایه گذاران خارجی و کاستن از حجم مداخالت 
دولت در اقتصاد ازجمله مواردی بوده که زمینه س��از 
صع��ود چی��ن به جایگاه س��ی ویکم ش��اخص انجام 
کس��ب وکار بانک جهانی بوده اس��ت. در این مسیر 
تجدیدنظر یا اصالح 3هزار قانون و سیاست نامناسب 
در ح��وزه اقتصاد و حقوق مالکی��ت یکی از اقدامات 
قوی دولت چین در زمینه بهبود محیط کس��ب و کار 

بوده است.
براساس این گزارش، جایگاه چین در شاخص های 
کس��ب وکار نشان می دهد این کش��ور در دو مقطع 
توانس��ته جهش های بزرگ��ی را تجربه کند. در دوره 
نخس��ت که سه مرحله داش��ت، به مدد پیوستن به 
اقتص��اد جهان��ی و بارگ��زاری دامن��ه ای از تغییرات 
حقوقی، چین به جمع 100 کش��ور نخس��ت جهان 
پیوست و در دوره دوم یا مرحله چهارم نیز با تقویت 
مسیر قبلی خود را به رتبه 31 جهان رساند. گزارش 
مذکور نشان می دهد س��ه دوره اصالحات اقتصادی 
چی��ن در فاصله س��ال های 1979 ت��ا 2012 کمک 
کرده تا رتبه چین تا س��طح نود و شش��مین کشور 
جهان در ش��اخص کس��ب وکار صعود کند. اوج کار 
دولت چین در بهبود محیط کسب و کار این کشور اما 
در دوره چهارم رخ داده است. در واقع افزایش عمق 
اصالحات در چهارمین دوره که در فاصله س��ال های 
2013 ت��ا امروز اجرا ش��ده، تحولی همه جانبه را در 
این کش��ور ایجاد ک��رده؛ به طوری ک��ه ضمن صعود 
65پله ای در شاخص کسب وکار، چین را دوازدهمین 
کش��ور جهان در زمینه دسترسی به برق و پنجمین 
کش��ور جه��ان در زمینه عمل ب��ه قراردادها تبدیل 

کرده است.
این گزارش در جمع بن��دی مطالب خود این گونه 
نتیج��ه گرفته اس��ت: نقش محیط کس��ب وکار در 
فرآیند توس��عه بسیار مهم اس��ت، زیرا رابطه مثبت 
و مس��تقیمی بین محیط کس��ب و کار با بسیاري از 
اثرات خارجی توسعه اقتصادي از جمله فرصت هاي 
اشتغال، ایجاد و به اش��تراك گذاري ثروت، صادرات 
و همچنی��ن توس��عه اقتصادي و منطق��ه اي متوازن 
و م��وارد دیگ��ر وج��ود دارد. دولت چی��ن از زمان 

اصالحات و گشایش هاي سال 1978 توجه مداومی 
به س��اخت یک دولت بازارگرا داشته است. در طول 
س��ال هاي اخیر، دول��ت چین یک بس��ته اصالحی 
عمده را پیش��نهاد کرده اس��ت که بر تمرکززدایی، 
مقررات زدای��ی و خدم��ات بهبودیافت��ه تاکید دارد. 
فرآیند تمرکززدایی سعی دارد قدرت را به دولت هاي 
محل��ی تفویض نموده و لغو اختیارات دولت را بدون 
زمینه هاي حقوقی ش��فاف انجام دهد. مقررات زدایی 
و مقررات گذاري به ش��کل موازي ارتقا داده می شود. 
فرآیند مقررات زدایی س��عی دارد دول��ت را از انجام 
اقدام��ات بیش از ح��د اقتص��ادي و اجتماعی براي 
برقراري س��لطه ب��ازار در زمینه تخصی��ص منابع و 
استقالل اجتماعی باز دارد. براي مثال، فهرست هاي 
منف��ی در زمینه های��ی مانن��د تایی��د پروژه ه��اي 

سرمایه گذاري به کار گرفته می شوند.
فرآیند مقررات گذاري سعی دارد از طریق ابزارهاي 
الکترونیک��ی، بازدهی  نوآوران��ه اي چ��ون نظ��ارت 
و اثربخش��ی را افزای��ش داده و هزینه ه��اي تایید را 
کاهش ده��د. دولت خدمات محور قص��د دارد مثال 
با کاهش فرآیندهاي اداري از طریق فروش��گاه هاي 
پنج��ره واحد، کیفیت و بازده خدمات را بهبود دهد. 
اصالحاتی از این دس��ت، به بهبود محیط کس��ب و 
کار چین و تثبیت رش��د اقتصادي در محیط بسیار 

پیچیده جهانی کمک زیادي کرده است.
اگرچه چین پیشرفت هایی در زمینه اصالح محیط 
کسب و کار داشته است، اما دولت این کشور به طور 
واض��ح از این موضوع آگاه��ی دارد که موفقیت هاي 
گذشته تضمین کننده موفقیت هاي آتی نخواهند بود. 
بهبود محیط کس��ب وکار یک فرآیند مستمر است. 
چین در چارچوب س��هولت انجام کسب و کار هنوز 
از کش��ورها و مناطق پیش��رفته دیگر در زمینه هایی 
مانند دریافت اعتبار، حل مشکالت مربوط به ناتوانی 
پرداخت، پرداخت مالیات و تجارت بین مرزي عقب 
بوده و هنوز فضاي بزرگی براي پیشرفت وجود دارد. 
شکاف موجود بین شهرهاي دیگر و پکن و شانگهاي 
عمیق اس��ت. تفاوت ها در زمینه مخ��ارج مالی بین 
پکن و شانگهاي و استان هایی مانند گانسو که کمتر 
توسعه  یافته اند بسیار زیاد است و این موضوع باعث 
می ش��ود تا فرآیند استانداردس��ازي خدمات دولتی 
ب��راي ش��رکت ها و اف��راد ب��ه کاري غیرواقع گرایانه 
تبدیل ش��ود. چین همچنین با طیف وس��یع تري از 
چالش هاي نهادي، اقتصادي و حقوقی روبه رو است، 
از جمل��ه به اش��تراك گذاري داده ها بین آژانس هاي 
دولتی، بهبود نظام قضایی، حرکت بیش��تر به سمت 
اقتص��اد ب��ازار، بهبود کمی��ت و کیفیت مش��ارکت 
نهادهاي بازار و اطمینان از برقراري ش��رایط رقابتی. 
اصالح��ات نهادي ک��ردن مرکزیت یافت��ه، منجر به 

فروکش انگیزه ها در داخل بخش دولتی شده است. 
اقداماتی که قبال ذکر ش��دند، مانند فهرس��ت نیرو، 
ش��رایط موردنیاز، الزام ش��دیدتر به پاس��خگویی و 
افزایش فشار شهروندان و موارد دیگر، تا حدي باعث 
کاهش اش��تیاق افراد نسبت به مشاغل بخش دولتی 
شده است. کاهش انگیزه ها می تواند بر قدرت دولت 
در انجام خدمات و نظارت و متعاقبا شایستگی دولت 
اثرگذار باشد. مشارکت شهروندان افزایش یافته، اما 
میزان و کانال هاي مشارکتی همچنان محدود است.

سازمان هاي اجتماعی به طور کلی هنوز کوچک و 
جوان بوده و به طور س��ازمانی با دولت مرتبط بوده 
یا وابس��تگی مالی به آن دارند و قادر به خودگردانی 
و اداره مش��ترك امور دولتی نیستند. در مسیر پیش 
رو، خالصه بندي و تک��رار روش هاي اصالحی خوب 
در مناطق آزمایشی چون شانگهاي و پکن و ارتقاي 
چارچوب هاي نهادي و نظارتی جهت حفظ ش��تاب 

اصالحات در چین، امري حیاتی است.
بااین وجود، روش هاي چین در زمینه بهینه سازي 
محی��ط کس��ب وکار می تواند داراي اث��رات جهانی 
باشد، مخصوصا براي بسیاري از اقتصادهاي جنوبی. 
ب��راي مثال، اگرچه آفریقا از مراحل بی س��ابقه اي از 
آزادس��ازي اقتص��ادي و اجراي سیاس��ت هاي مفید 
براي محیط کس��ب و کار عبور کرده اس��ت، اما این 
قاره همچنان با چالش هایی در زمینه انجام کس��ب 
و کار، اج��راي برنام��ه 2063 و برنام��ه 2030 براي 
توسعه پایدار روبه رو است. این چالش ها عبارت است 
از هزینه ه��اي باال براي راه اندازي و انجام کس��ب و 
کار، مانند فرآین��د طوالنی و الزامات پیچیده هنگام 
ثبت نام و کس��ب مجوز، هزینه ه��اي دریافت برق و 
همچنی��ن فرآیندهاي الزم براي تامی��ن برق، عدم 
دسترسی به تأمین مالی، مالیات هاي زیاد و تجارت 
بین مرزي کم. اینها چالش هایی است که چین سعی 
داش��ته است در طول س��ال ها با آنها مقابله کند. در 
این مقاله استدالل شده است که موفقیت مربوط در 
زمینه بهینه س��ازي محیط کس��ب وکار در چین که 
از طریق ش��اخص بانک جهانی براي س��هولت انجام 
کسب وکار سنجیده می شود؛ در اثر عواملی همچون 
رهبري قدرتمن��د و مالکیت برنامه اصالحی، اجراي 
کارآمد تحت پشتیبانی یک نظام قدرتمند انگیزشی 
و ی��ک نظام قدرتمن��د پاس��خگو و هماهنگ کننده 
چندذی نفع در سطوح ملی و محلی، تعامل با بخش 
خصوص��ی و اس��تفاده گس��ترده از تکنولوژي ه��اي 
جدید در خدم��ات دولت الکترونیکی به وجود آمده 
است. اگرچه بافتار می تواند بسیار متفاوت باشد، اما 
بس��یاري از روندهاي خاص مربوط به بهبود محیط 
کس��ب وکار در چین می توانند به عنوان یک مرجع 

در نظر گرفته شوند.

در طول س��ال ها، نقش جدی��د چین در چارچوب 
توس��عه جهانی، پویایی هاي جدیدي را در زمینه به 
اش��تراك گذاري دانش مربوط به توسعه ایجاد کرده 
اس��ت. چین به تدریج نق��ش فعال ت��ري در زمینه 
همکاري در توس��عه بین المللی پیدا کرده اس��ت و 
بیشتر به نهادها و س��ازمان هاي بین المللی پرداخته 
و کااله��اي عمومی منطقه اي و جهان��ی ارائه کرده 
است. آغاز ابتکار کمربند و جاده داراي این پتانسیل 
اس��ت که با کاهش یافتن هزینه هاي حمل و نقل از 
طریق زیرس��اخت هاي بهبودیافته، مزایاي زیادي را 
براي کش��ورهاي همکار و جهان ب��ه وجود آورد. اما 
در بس��یاري از موارد، موانع سیاسی بزرگتر از موانع 
زیرساختی هستند. این موانع شامل محدودیت هاي 
س��رمایه گذاري، تاخیر گمرکی، بوروکراس��ی اداري، 
بار مقرراتی، فس��اد و موارد دیگر اس��ت. نکته واضح 
این است که بهبود فضاي سرمایه گذاري یک مکمل 

ضروري براي سرمایه گذاري در زیرساخت ها است.
ب��ه همین ترتی��ب، ب��ه اش��تراك گذاري و تبادل 
روش هاي عملی در زمینه بهبود محیط کس��ب وکار 
اهمی��ت باالیی دارد. چنین تبادل دانش��ی می تواند 
اطالعات الزم براي طراحی و اجراي اس��تراتژي هاي 
مربوط به محیط کس��ب و کار در کشورهاي جنوبی 
دیگر را فراهم کند و همکاري اقتصادي بین المللی را 
ترویج دهد. کمک هاي خارجی چین می تواند نقش 
مهمت��ر و بهت��ري در این زمینه ایف��ا کند. آموزش، 
کمک هاي فن��ی و گفت وگوهاي سیاس��ی در مورد 
فضاي کس��ب و کار در بین مقامات دولتی، اتاق هاي 
فک��ر و ش��رکت هاي فعال در این حوزه باید بیش��تر 
تشویق شده و تحت پش��تیبانی بیشتري قرار گیرد. 
چین همچنین می تواند مولف��ه »دانش« را در ارائه 

همیاري هاي »محکم« زیرساختی خود ادغام کند.
با این وجود، باید توجه ش��ود که در کنار آموزش 
و به اش��تراك گذاري تجارب چین، چالش »تناسب 
نه��ادي« نی��ز وج��ود دارد؛ یعن��ی اینک��ه نهادها و 
فعالیت ه��اي موث��ر در یک کش��ور چه بس��ا نتایج 
متفاوتی را براي کش��ورهاي دیگر به همراه داش��ته 
باشند. بنابراین کشورهاي دیگر، زمانی که به تجربه 
چین رجوع می کنند، باید بافتارها و ش��رایط خود را 
ب��ه طور کامل در نظر بگیرند و اقدامات مداخله اي و 
استراتژي هاي نظارتی مناسبی را براي خود طراحی 
کنن��د. چین در زمان ارائه طرح هاي اصالحی خاص 
)مانن��د دریافت برق، بهبود حاکمی��ت الکترونیکی، 
مناطق ویژه اقتصادي، حکمرانی ش��رکتی و نظارت 
بندرگاهی( و تقویت ظرفیت سیاستگذاران و ناظران 
در کش��ورهاي در حال توس��عه دیگر، باید خود نیز 
درس های��ی را از اعطاکنندگان متعارف آموخته و از 

غلبه بخش عرضه اجتناب کند.

معجزهاقتصادیچینچگونهرخداد؟
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فرصت امروز: موسسه فیچ از پتانسیل رشد باالی 8درصدی اقتصاد ایران 
در صورت احیای برجام خبر داد. موسس��ه اعتباری فیچ که یکی از س��ه 
موسس��ه برتر رتبه بندی جهان اس��ت، در یک گزارش به بررسی وضعیت 
اقتصاد ایران و ریسک ها و احتماالت پیش روی آن پرداخت و از وضعیت 
ش��اخص های کالن اقتصاد ایران گزارش داد. به گفته موسسه فیچ، انتظار 
می رود پس از بازگش��ت ایران و آمریکا به توافق هسته ای، در سال جاری 
تولی��د نفت ایران 6.9 درصد و در س��ال آین��ده 37.1 درصد افزایش پیدا 
کند. نرخ رشد اقتصادی نیز در سال جاری 4.3 درصد، در سال آینده 8.2 
درصد و در دو سال بعد 5.5 درصد برآورد می شود. میزان تورم هم در سال 
جاری 16 درصد، تورم سال آینده 12 درصد و تورم دو سال بعد 10 درصد 

پیش بینی می شود.
موسس��ه اعتباری فیچ همچنین با اش��اره به کاهش 50 درصدی ارزش 
ری��ال در مقابل دالر آمری��کا پس از خروج دولت ترام��پ از توافق برجام 
پیش بینی کرده اس��ت: با افزایش احتمال��ی درآمدهای ارزی دولت ایران، 
نیاز به تامین نقدینگی از طریق چاپ پول کمتر خواهد شد و این مسئله 
منجر به کاهش نرخ تورم می ش��ود. نکات برگزیده این گزارش را در ادامه 

می خوانید.
شرایطاقتصادایراندرصورتاحیایبرجام

موسس��ه فیچ در این گزارش، مهمترین ریسک اقتصاد ایران را افزایش 
تنش ها بین ایران و آمریکا می داند و می نویس��د: جو بایدن رئیس جمهور 
آمری��کا تاکن��ون بارها و باره��ا از تمایل دولتش برای بازگش��ت به توافق 
هس��ته ای س��ال 2015 به ش��رط پایبندی تهران به تعهداتش خبر داده 
است. نظر ما بر این است که در نهایت طرفین )بر سر بازگشت متقابل به 
تعهدات شان( به توافق خواهند رسید، با این حال باید این نکته را هم اضافه 
کنیم که رسیدن به چنین توافقی احتماال به ماه ها زمان نیاز خواهد داشت. 
ما معتقدیم که ش��انس کمی برای توافق بر س��ر تمامی موارد اختالفی از 
جمله مس��ائل موش��کی و منطقه ای وجود دارد و این یعنی روابط ایران و 
آمریکا حتی پس از احیای برجام نیز پرنوسان و پرتنش باقی خواهد ماند.

این گزارش با اشاره به رشد اقتصادی باال در صورت احیای برجام ادامه 
می دهد: پیش بینی می ش��ود که رش��د اقتصادی ایران در سال جاری 4.3 
درصد و در س��ال آینده 8.2 درصد باش��د، با این شرط که دولت بایدن به 
توافق هسته ای بازگردد و معافیت های تحریمی را صادر کند. در این صورت 
صادرات نفت ایران بیشتر خواهد شد، فشار روی ریال کمتر و افزایش نرخ 
تورم محدودتر خواهد ش��د و در نتیجه به تدریج ش��اهد احیای تقاضای 

مصرفی و سرمایه گذاری خواهیم بود.
به اعتقاد نویس��ندگان این گزارش، کماکان مهمترین ریس��ک اقتصاد 
ای��ران، افزایش تنش ها بین ایران و آمریکاس��ت که می تواند احیای توافق 
را غیرممکن س��ازد. بح��ران کرونا در ایران نیز می تواند بیش��تر از چیزی 
ک��ه انتظارش را داریم طول بکش��د. در این صورت اخالل در فعالیت های 
اقتصادی ایران تا س��ال 2023 طول خواهد کشید و ریسک بی ثباتی های 

سیاسی ایجاد می شود.
موسس��ه فیچ در ادامه به فرصت ه��ا و تهدیدهای اقتصاد ایران اش��اره 
می کند و نقاط قوت اقتصادی ایران را منابع نفت و گاز، کشاورزی و سرمایه 
انسانی برمی شمارد: اقتصاد ایران دارنده دومین ذخایر بزرگ نفت در جهان 
پس از عربس��تان و دومین ذخایر بزرگ در جهان پس از روسیه محسوب 
می شود. به جز نفت و گاز نیز ایران دارای منابع طبیعی دیگری نیز هست 
و بخش کشاورزی نیرومندی دارد. ایران همچنین شرایط جمعیتی بسیار 
مناسبی دارد، به طوری که جمعیت ایران به قدر کافی باال و همچنین به 

میزان کافی تحصیلکرده است.
ب��ه اعتق��اد این موسس��ه اعتباری، تحریم ه��ا، وضعیت نظ��ام بانکی و 
قانونگذاری نامناسب از نقاط ضعف اقتصاد ایران به شمار می آید. به طوری 
که تحریم ه��ای بین المللی به میزان زیادی باع��ث محدودیت در تجارت 
خارجی ش��ده اند. بخش بانکی نیز در شرایط ش��کننده ای قرار دارد و این 
مهم روی در دسترس بودن اعتبارات بانکی اثر گذاشته است. قانون گذاری 
نامناس��ب هم باعث ایجاد فضای چالش برانگیزی شده که سرمایه گذاران 

خارجی را فراری داده است.

فرصتهاوتهدیدهادرمسیراقتصادایران
موسس��ه اعتباری فی��چ در ادامه گزارش خود به فهرس��ت فرصت ها و 
تهدیدها در اقتصاد ایران می پ��ردازد و می افزاید: بخش گاز هنوز در حال 
توسعه اس��ت و فضای قابل توجهی برای توسعه آن و به حداکثر رساندن 
کس��ب درآمد از آن وجود دارد. از سوی دیگر، ایران یک بازار بزرگ است 
که شرکت های خارجی عالقه زیادی برای حضور در آن دارند. همچنین در 
صورت رفع تحریم های آمریکا، تجارت خارجی ایران پتانسیل رشد بسیار 
باالی��ی دارد. اما به موازات این فرصت ها، در نتیجه کاهش صادرات نفتی، 
وضعیت اقتصاد تحت تاثیر قرار گرفته است. هرچند صندوق توسعه ملی 
برای حفاظت از اقتصاد در زمان کاهش قیمت نفت یا کاهش صادرات نفتی 
ایجاد شده اما کارکرد آن اخیرا بیشتر محدود به تامین مالی مخارج دولت 
ش��ده است. این در حالی است که در صورت عدم توافق با آمریکا و اتخاذ 
یک سیاست هسته ای تهاجمی، ریسک آسیب به تجارت خارجی از جمله 

در تجارت با چین، روسیه و هند وجود دارد.  
به طور کلی، پیش بینی می شود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری 
4.3 درصد، در سال آینده 8.2 درصد و دو سال بعد 5.5 درصد باشد؛ سرانه 
تولید ناخالص داخلی در سال جاری 9412 دالر، در سال آینده 10 هزار و 
299 دالر و دو سال بعد 10 هزار و 315 دالر باشد؛ نرخ جمعیت در سال 
جاری 85.03 میلیون نفر، در س��ال آینده 86.02 میلیون نفر و دو س��ال 
بعد 86.98 میلیون نفر باشد؛ نرخ تورم سال جاری 16 درصد، سال آینده 
12 درصد و دو سال بعد 10 درصد باشد؛ نرخ ارز )رسمی( در سال جاری 
4200 تومان، در س��ال آینده 4500 تومان و دو س��ال بعد 5150 تومان 
باشد؛ حجم ذخایر ارزی در سال جاری 87.9 میلیارد دالر، در سال آینده 
91.4 میلیارد دالر و دو س��ال بعد 95 میلیارد دالر باشد؛ شاخص ریسک 
سیاسی 54.1 )دوازدهمین کشور منطقه از نظر ریسک سیاسی و 130 در 
جهان(، شاخص ریسک اقتصادی کوتاه مدت 48.5 )دهمین کشور منطقه 
و 101 در جهان( و ش��اخص ریس��ک اقتصادی بلندمدت 46.3 )نهمین 

کشور منطقه و 113 در جهان( باشد.

موسسهفیچازبهبوداقتصادیایراندرصورترفعتحریمهاگزارشداد

رشد 8 درصدی با احیای برجام

جدیدترین آمارها از وضعیت بازار مس��کن شهر تهران نشان می دهد 
که نرخ های پیشنهادی در خردادماه نسبت به اردیبهشت ماه 8 درصد 
کاهش یافته و افت قیمت در مناطق شمالی پایتخت بیشتر بوده است. 
به گزارش ایسنا، اولین آمار غیررسمی از رصد بازار مسکن شهر تهران 
در خردادماه 1400، عقبگرد محسوس قیمت ها را نشان می دهد. تلفیق 
چند عامل فرعی با انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و گفت وگوهای 
احیای برجام به عنوان دو متغیر اصلی به تعدیل انتظارات تورمی و حتی 
ریزش قیمت ها در بازار مس��کن به خص��وص در مناطق واقع در نیمه 
ش��مالی پایتخت منجر شده است. کاهش قیمت های پیشنهادی که از 
بهمن ماه سال گذشته آغاز شده، در خردادماه امسال نیز ادامه پیدا کرد.

طبق داده های س��امانه کیلید که تحوالت بازار مس��کن شهر تهران 
را بررس��ی می کند، قیمت پیش��نهادی هر متر مربع واحد مسکونی در 
آگهی های خردادماه 1400 نس��بت به اردیبهشت ماه 8 درصد کاهش 
یافته است. بیشترین افت قیمت به ترتیب در مناطق 2، 22، 4، 6 و 5 
تهران اتفاق افتاده اس��ت. از طرف دیگر مناطق 12، 14، 15، 16، 18، 
19، 20 و 21 تهران با مقدار اندکی رشد قیمت مواجه شدند. همچنین 
قیمت های پیشنهادی در مناطق 7، 8، 13 و 17 نیز با ثبات همراه بود.

درصد تغییرات قیمت متر مربع آگهی های فروش مسکن حاکی از آن 
است که متوسط قیمت از 46.7 میلیون تومان در اردیبهشت ماه امسال 
به 43 میلیون تومان در خردادماه رس��یده که افت 8 درصدی را نشان 
می دهد. البته میانگین قیمت های قطعی براساس معامالت اردیبهشت 

ماه 28.8 میلیون تومان در هر متر مربع است.

متوسط قیمت هر متر مسکن در آگهی های منطقه 1 از 79.4 میلیون 
تومان به 79.1 میلیون تومان رس��یده اس��ت. در منطقه 2 نرخ هر متر 
مرب��ع از 64 میلیون به60 میلیون، در منطق��ه 4 از 45 میلیون به 43 
میلی��ون، منطق��ه 5 از 39 میلیون به 37.9 میلی��ون، منطقه 6 از 50 
میلیون ب��ه 48 میلیون و منطق��ه 22 از 35.7 میلیون به 34 میلیون 
تومان رس��یده اس��ت. از طرف دیگر درصد تغیی��ر بازدید آگهی ها که 
می تواند نشانه ای برای محاسبه میزان تقاضا باشد از رشد 9.3 درصد در 
خردادماه 1400 نسبت به اردیبهشت ماه حکایت دارد. میزان بازدید از 
آگاهی های اجاره نیز افزایش 3.4 درصدی را نشان می دهد. با این حال 
نرخ های پیشنهادی اجاره نسبت به ماه قبل 1.9 درصد کاهش یافته و 
این در حالی است که حجم عرضه واحدهای اجاری در خردادماه 14.3 

درصد در مقایسه با یک ماه قبل افزایش پیدا کرده است.
شاخص تقاضای خرید و فروش به تفکیک متراژ هم که از آگهی های 
سامانه کیلید استخراج شده است، نشان می دهد رتبه اول بازدید مربوط 
ب��ه واحدهای 80 تا 100 متر مربع اس��ت که 21 درص��د بازدیدها را 
شامل می ش��ود. در رتبه دوم نیز واحدهای 60 تا 80 متر با 15 درصد 
ق��رار دارند. واحدهای 100 تا 120 متر و 120 تا 140 متر نیز هر یک 
12 درصد از بازدید کل آگهی ها را به خود اختصاص می دهند. در بازار 
رهن و اجاره هم واحدهای 80 تا 100 متر مربع با سهم 24 درصدی از 
بازدیده��ا رتبه اول را دارند. در رتبه دوم واحدهای 60 تا 80 متر با 16 
درصد قرار گرفته اند و خانه های 120 تا 140 متر با سهم 14 درصدی 

جایگاه سوم را به خود اختصاص داده اند.

انتظارات تورمی در بازار مس��کن شهر تهران ناشی از دو متغیر اصلی 
تعدیل ش��ده اس��ت. از یک طرف، ق��رار گرفتن در ب��ازه زمانی قبل از 
سیزدهمین انتخابات ریاس��ت جمهوری به رکود معامالت ملک منجر 
ش��د. نهایتا انتخاب��ات 28 خردادماه 1400 با پیروزی حجت االس��الم 
والمس��لمین س��یدابراهیم رئیسی همراه بود. رئیس��ی که عنوان کرده 
مس��کن را در اولویت برنامه های خود قرار می دهد، احداث سالیانه یک 

میلیون واحد مسکونی را هدف گذاری کرده است.
بر این اساس برخی از کارشناسان از جمله مصطفی قلی خسروی، رئیس 
اتحادیه مش��اوران امالك معتقدند که در صورت تحقق این وعده، افزایش 
عرضه در میان مدت می تواند منجر به آرامش بازار مس��کن شود. مذاکرات 
احیای برجام نیز طی ماه های اخیر به عنوان یک عامل تاثیرگذار به ثبات 
بازارهای ارز و طال انجامید و قیمت ها در بازار مسکن را ریزشی کرد. کاهش 
ش��دید توان خرید طرف تقاضا، رکود معامالت و افت حدود 60 درصدی 

قراردادهای خرید و فروش هم از دیگر عوامل کاهش قیمت ها است.
با این وجود بعضی دیگر از کارشناسان در تحلیل چشم انداز بازار مسکن در 
پسا انتخابات بر این باورند که سیاست های انبساطی پولی همچون پرداخت 
یارانه های نقدی می تواند به عنوان عامل بازدارنده در کاهش تورم در همه 
س��طوح از جمله بخش مس��کن عمل کند. به هر ترتیب در شرایط فعلی 
بررسی ها از بازار مسکن شهر تهران حاکی از آن است که از اسفندماه سال 
گذشته تاکنون قیمت های پیشنهادی حدود 20 درصد کاهش یافته و این 
در حالی است که نرخ های قطعی در دو ماه ابتدایی سال جاری طبق اعالم 

بانک مرکزی از افت 5 درصدی حکایت دارد.
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در دول��ت یازدهم با حصول توافق بین المللی، تجارت کش��ور رونق 
گرفت، تورم به زیر 10 درصد رس��ید و ن��رخ ارز در یک دامنه باثبات 
قرار گرفت. رش��د اقتصادی مثبت ش��د و این از دس��تاوردهای دولت 
یازدهم بود. س��پس با خروج دونالد ترامپ از برجام، دولت ایران تحت 
فشار همه جانبه قرار گرفت. تصور بر این بود که ایاالت متحده آمریکا 
یک کش��ور اس��ت و پنج کش��ور دیگر هم در برجام حضور دارند و با 
حرکت ترامپ همراهی نمی کنند. اما با خروج آمریکا از برجام، میزان 
فروش نفت براساس اعالم مسئوالنی که در کسوت نامزدهای ریاست 
جمهوری سیزدهم هم دیده شدند، به کمتر از 5 میلیارد دالر رسید. با 
توجه به کاهش درآمدهای دولت همچنین تورم افزایش یافت که پیامد 

قطعی آن، کاهش درآمد سرانه و فشار بیشتر به خانوارها بود.
هم اکنون که شش��مین دور مذاکرات برجامی انجام شده است، این 
امید وجود دارد که با لغو تحریم ها کش��ور به ش��رایط پیش از خروج 
آمریکا از برجام بازگردد. تس��هیل تجارت خارج��ی چه در صادرات و 
چه در واردات از جمله پیامدهای رفع تحریم هاست. پیامد مهم دیگر، 
تسهیل س��رمایه گذاری خارجی است که بی تردید بر وضعیت تجارت 
خارجی کشورمان اثر دارد، اما استفاده از این فرصت ها بدون تردید، به 
قوانی��ن و مقررات مربوط به تجارت و تصمیم دولت آینده در این باره 
بستگی دارد. اینکه آیا روندی که در دولت های یازدهم و دوازدهم اجرا 
شد، در دولت سیزدهم نیز عملی می شود و یا روش های دیگری دنبال 
می شود! به نظر نگارنده، ابالغیه 177 و مصوبات کمیته ماده 2 که در 
فروردین ماه اعالم شد، به طور تقریبی بیشتر مشکالت مربوط به حوزه 
بازگشت ارز را حل کرده است. اما مسئله مهم، اجرای درست مصوبات 

و عدم تغییر سلیقه ای آن است.
مطالبه جدی فعاالن بخش خصوصی به ویژه در حوزه تجارت و ارز، 
اج��رای دقیق قوانین و مقررات و جلوگیری از برخوردهای س��لیقه ای 
بدون اطالع  قبلی اس��ت. موضوع رفع تعه��د ارزی به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت واگذار شده و انتظار می رود که این وزارتخانه در آینده 
به طور مش��خص به بخش��نامه ها در این زمینه عمل کند. همچنین 
مطالب��ات دیگری از جمله تعیین تکلیف مس��ئله اف ای تی اف و ارز 
4200 تومانی هم وجود دارد که به طور مش��خص باید درباره ادامه یا 

عدم ادامه آن در دولت سیدابراهیم رئیسی تصمیم گیری شود.

منتظرثبتنامالکترونیکیوزارترفاهباشید
نیازیبهمراجعهجاماندگانیارانهنیست

به دنبال تصمیم دولت برای ثبت نام از جاماندگان یارانه فعال با ابالغ 
آیین نامه مربوطه باید وزارت رفاه مقدمات ثبت نام را فراهم کند و در 
نهایت لیس��تی را به سازمان هدفمندی یارانه ها ارائه نماید تا پرداخت 
انجام ش��ود. در این ش��رایط نیازی به مراجعه داوطلبان برای ثبت نام 
وجود نداشته و باید منتظر اعالم وزارت رفاه جهت ثبت نام الکترونیکی 
باشند. به گزارش ایسنا، سرانجام بعد از چند بار  تکلیفی که در قانون 
بودجه برعهده دولت جهت ثبت نام از جاماندگان یارانه نقدی گذاشته 
شده بود، هیأت وزیران در اوایل خردادماه سال جاری نسبت به تصویب 
آیین نام��ه مربوط به ثب��ت نام جاماندگان از یارانه نقدی و معیش��تی 

براساس تبصره 14 قانون بودجه اقدام کرد.
طب��ق این مصوبه ثبت نام کلیه افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی، 
یارانه حمایت معیش��تی خانوار و س��ایر یارانه ها از جمله افراد جدید، 
اف��رادی که تاکن��ون ثبت نام نکرده اند و افرادی که منصرف ش��ده اند 
و همچنی��ن پرداخ��ت یارانه نقدی به افراد واجد ش��رایط، براس��اس 
دس��تورالعمل مش��ترك وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان 
هدفمندی یارانه ها تعیین و در حد وصولی دریافتی ها )منابع( جدول 
تبص��ره )14( انجام خواهد ش��د. همچنین وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی موظف شد که امکانات مورد استفاده متقاضیان دریافت یارانه 
نظیر سامانه ثبت اعتراضات، پاسخگویی، آزمون وسع و پیامکی را ضمن 
انجام آموزش های الزم در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهد.

اما ط��ی این مدت برخی داوطلبان برای ثبت ن��ام یارانه به صورت 
حضوری به سازمان هدفمندی یارانه ها مراجعه کرده و یا اینکه ابهاماتی 
در رابطه با نحوه  ثبت نام داش��ته اند، اما الزم به یادآوری اس��ت که تا 
زمانی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ش��رایط ثبت نام را فراهم 
نکرده و در این رابطه اطالع رس��انی نکند هیچ ضرورتی برای مراجعه 
وجود ندارد. این در ش��رایطی است که طبق اعالم اخیر امید حاجتی، 
رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها، پیش از این طی جلسات متعددی 
که بین سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت رفاه برگزار شده توافقاتی 
در رابط��ه با تبادل بانک ه��ای اطالعاتی صورت گرفت��ه و وزارت رفاه 
مسئولیت آماده سازی بستر ثبت نام از جاماندگان را برعهده دارد و هر 
زمان که ثبت نام نهایی صورت گرفته و لیس��ت متقاضیان به سازمان 
هدفمندی یارانه ها ارسال شود، آنگاه این سازمان پرداخت را در یارانه 

آن ماه اعمال خواهد کرد.
رئیس س��ازمان هدفمندی یارانه ها گفته ب��ود که منابع الزم جهت 
ورود افراد جدید با اس��تفاده از ظرفیت جابه جایی 10 درصد منابع که 
در قانون وجود دارد، فراهم شده و این سازمان آمادگی پرداخت جدید 
را خواهد داش��ت. بر این اساس با فراهم شدن بسترهای الزم از سوی 
وزارت رفاه ثبت نام باز هم حضوری نبوده و از طریق آدرس الکترونیکی 
انجام می شود که آن را این وزارتخانه اطالع رسانی خواهد کرد. بنابراین 
هیچ یک از متقاضیان نباید هیچ گونه مراجعه حضوری به وزارت رفاه یا 

سازمان هدفمندی یارانه ها داشته باشند.
در حالی قرار است تعدادی جدید به لیست یارانه بگیران اضافه شود 
که در حال حاضر بیش از 77 میلیون نفر در قالب 24 میلیون خانوار 
یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی دریافت می کنند که شروع پرداخت 
آن از سال 1389 بوده و تاکنون مبلغ تغییری نکرده است. این در حالی 
است که بارها در قانون بودجه دولت مکلف به حذف سه دهک باالی 
درآمدی بوده ولی موفقیت چندانی در آن نداشت و در سال جاری نیز 
این تکلیف در قانون بودجه حذف ش��ده است. از سویی طبق گزارش 
سازمان هدفمندی یارانه ها، در حال حاضر 19.7 میلیون خانوار شامل 
حدود 60 میلیون نفر در هر ماه یارانه معیش��تی دریافت می کنند که 
از آبان ماه سال 1398 با افزایش قیمت بنزین در دستور کار پرداخت 

قرار گرفته است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه

1 تیر 1400

شماره 1805



فرصت امروز: س��که و دالر در س��ومین روز هفت��ه در حالی به هم 
رسیدند و در مسیر افزایش قیمت حرکت کردند که در دو روز ابتدای 
هفته در دو مسیر متفاوت حرکت کرده بودند. پس از آنکه قیمت دالر 
در فض��ای هیجانی پس از اعالم نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوری در 
مس��یر نزولی قرار گرفت و دچار افت قیمت ش��د، تقریبا از اواخر عصر 
یکش��نبه به فضای طبیعی برگشت و دیگر خبری از انبوه فروشندگان 
در خیابان فردوس��ی نبود. به گفته فعاالن بازار ارز، پس از مش��خص 
ش��دن نتایج انتخابات ریاست جمهوری، معامله گران در شرایط کنونی 
بیش��تر در انتظار مشخص شدن نتایج مذاکرات احیای برجام هستند. 
کما اینک��ه برخی معامله گران ب��ا توجه به صحبت ه��ای اخیر عباس 
عراقچی پیرامون در دس��ترس بودن توافق، س��عی می کنند با احتیاط 
بیش��تری به خرید و فروش بپردازند. در س��وی دیگ��ر، اگر تا یک ماه 
آینده توافقی صورت نگیرد،  دالر دچار رش��د کوتاه مدت خواهد ش��د. 
یعنی پس از اس��تقرار دولت س��یزدهم، مدت زمانی برای تعیین وزرا 
س��پری خواهد ش��د و احتماال دولت جدید نیز ب��رای انجام مذاکرات 
نیاز به مدت زمان مش��خصی خواهد داشت. به این ترتیب، احتماال تا 
انتهای شهریورماه شرایط دشواری برای رسیدن به توافق وجود خواهد 
داش��ت و این عامل می تواند،  دیدگاه های معامله گران را در کوتاه مدت 

تحت  تاثیر قرار دهد.
در همین ح��ال، برخی می گویند خریداران خریده��ای خود را به بعد 
از انتخاب��ات موکول کرده اند و ب��ا ورود تقاضای این خری��داران، احتمال 
رش��د قیمت دالر وجود خواهد داش��ت. این در حالی است که شماری از 
معامله گران همچنان بر این باورند که هر چقدر احتمال لغو تحریم ها بیشتر 
ش��ود، میزان فروش در سطح بازار بیشتر خواهد شد و قیمت دالر در یک 

سرازیری بار دیگر به سوی مرز 20 هزار تومانی حرکت خواهد کرد.
در ه��ر حال، قیم��ت دالر در صرافی های بانک��ی در آخرین روز بهار 
1400 به حوالی 23 هزار و 700 تومان رسید. نرخ دالر در صرافی های 
بانکی در سی و یکمین روز خردادماه با افزایش 304 تومانی همراه بود 
و ب��ه رقم 23 هزار و 710 تومان رس��ید. قیمت فروش یورو نیز در این 
روز با 242 تومان افزایش نس��بت به روز قبل به 28 هزار و 886 تومان 
رسید. قیمت خرید هر دالر 23هزار و 241 تومان و نرخ خرید هر یورو 
نی��ز 27 هزار و 333 تومان بود. عالوه بر ای��ن، نرخ خرید دالر در بازار 
متش��کل ارزی 23 هزار و 46 تومان و ن��رخ فروش آن 23 هزار و 255 
تومان اعالم شد. نرخ خرید یورو در این بازار هم 27 هزار و 342 تومان 

و نرخ فروش آن 27 هزار و 591 تومان گزارش شد.
همچنین قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار 
تهران با افزایش 100 هزار تومانی در روز دوشنبه به رقم 10 میلیون و 
330 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون 
و 200 هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی نیز 5میلیون و 600 
هزار تومان، ربع س��که 3میلیون و 550 هزار تومان و س��که یک گرمی 
نی��ز 2 میلیون و 270 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر 
گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 31 هزار تومان رس��ید. قیمت هر 
مثق��ال طال هم 4 میلیون و 470 هزار تومان ش��د. همچنین هر اونس 
جهانی طال در روز دوش��نبه یک هزار و 785 دالر و 13 س��نت فروخته 
شد. گفتنی است قیمت سکه در آغاز سال جدید 11 میلیون تومان بود 
که به  تدریج روند نزولی را شروع کرد تا به بهای 9 میلیون تومان رسید. 
سپس از نیمه اردیبهشت ماه، بهای سکه اندکی رشد کرد و در این مدت 
در کانال 10 میلیون تومان در نوس��ان بود، تا نهایتا فصل بهار 1400 را 

در همین کانال به پایان برساند.
در همین حال، ش��اخص ارزی از ابتدای س��ال 1400 با فراز و فرود 
همراه شد و در حالی بین کانال 20 تا 24 هزار تومان در نوسان بود که 
در نهایت به کانال 23 هزار تومان رسید و نسبت به آخرین قیمت سال 
گذشته کاهش داشت. بررس��ی تغییرات و نوسانات بازار ارز در ماه های 
فروردین، اردیبهش��ت و خردادماه نشان می دهد که در این مدت بهای 
دالر آمریکا به عنوان شاخص ارزی در اقتصاد ایران، در بیشترین حالت 
ب��ه کانال 24 هزار تومانی و در کمترین حالت به کانال 20 هزار تومانی 
راه یافت. نوس��ان دالر در فصل بهار 1400 به صورتی بوده که در میانه 
اردیبهشت ماه به کمترین سطح در کانال 20 هزار تومان رسید. از سوی 
دیگر شاهد حضور پرقدرت بازارساز و کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد 
بودیم، به گونه ای که با وجود فش��ارها برای تغییر مس��یر دالر در جهت 
افزایشی شدن، نوسان دالر محدود و تا حدودی قابل پیش بینی بود. به 
عنوان مثال، در هفته های گذشته، نرخ دالر در کانال 23 هزار تومانی با 
نوس��ان اندکی همراه بود و در نتیجه نرخ کنونی دالر در ایستگاه پایانی 
بهار 1400 نس��بت به پایان زمس��تان سال گذش��ته حدود 500 تومان 
کاهش یافته اس��ت. هرچند در طول این س��ه ماه، ف��راز و فرود دالر را 

شاهد بودیم، اما روند کلی بازار در مسیر نزولی قرار داشته است.
همچنین روند کاهشی قیمت دالر در سه ماهه سال 1400 در شرایطی 
است که تغییرات دالر در سه ماه ابتدایی سال قبل، با افزایش حدود 2800 
تومانی مواجه بوده است. در نتیجه به نظر می رسد در بهار 1400، با وجود 
فش��ارهای حداکثری تحریم ها، دو عامل کاهش انتظارات تورمی و حضور 
پُرقدرت بازارس��از در جهت تامین نیازهای ارزی، نقش تعیین کننده ای در 

افت شاخص ارزی به کانال 23 هزار تومانی داشته است.

دالردرمیانهکانال23هزارتومانواردفصلتابستانشد

تغییرات دالر در بهار ۱۴۰۰

اص��الح قوانین و نح��وه عملکرد نظام بانکی به منظ��ور افزایش کارایی 
بانک ها؛ از اساس��ی ترین مباحثی است که دولت آینده باید در این بخش 

به آن ورود و قوانین تدوین شده در دهه 50 را اصالح و به روزآوری کند.
به گزارش ایِبنا، رئیس جمهور هش��تم در س��یزدهمین دوره ریاس��ت 
جمهوری ایران در حالی تا کمتر از دو ماه دیگر مسئولیت سنگین خود را 
آغاز می کند که مهمترین مسئله پیش رویش اقتصاد و وضعیت معیشتی 
مردم اس��ت. اقتصادی که از جنبه های مختلف دچار آس��یب ش��ده و به 
گفته اقتصاددانان اولویت��ی نمی توان برای آن تعریف کرد، بلکه باید همه 
بخش ها به موازات هم ترمیم شود. یکی از اعضای بدنه ضعیف شده اقتصاد 
کشور، سیستم بانکی است که اصالح آن سال ها مورد تاکید کارشناسان و 

صاحب نظران اقتصادی بوده است.
قانون پولی و بانکی که امروز در کش��ور مرجع است و مورد استناد قرار 
می گیرد، مصوب سال 1351 بوده و مشخص است که به دلیل به روز نبودن 
نمی تواند کارایی زیادی داشته باشد و نیاز به تدوین یک سری قانون جدید 
وجود دارد. اصالح قانون بانکداری کش��ور در ده��ه 80 مطرح و اقداماتی 
هم برای آن انجام شد اما سرانجامی نیافت تا اینکه به تازگی کلیات طرح 
مس��ئولیت، اهداف، س��اختار و وظایف بانک مرکزی به تصویب رسید که 
یک گام رو به جلو به سمت انجام اصالحاتی در نظام بانکی تلقی می شود 
ک��ه البته در این مورد بحث های فراوانی درباره ناکارآمدی طرح یادش��ده 

مطرح است.
طرح بانکداری جمهوری اس��المی از بخش های قانون بانکداری، قانون 
بانک مرکزی و بانک توس��عه تشکیل شده که پس از تصویب کلیات، هر 
کدام از این بخش ها به صورت مجزا در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی 
شد. پس از شروع کار مجلس یازدهم نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی 
با بررس��ی نهایی و اعمال آخرین ویرایش ها، فصول طرح قبلی را تفکیک 
و طرح قانون بانک مرکزی که یک بخش از طرح س��ه بخشی قبلی بود را 
به صحن علنی ارس��ال کردند و س��رانجام در 29 فروردین ماه امسال این 
طرح پس از 12 س��ال رفت و برگش��ت تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد و 

در اواخر اردیبهش��ت ماه کلیات آن به تصویب رسید. نمایندگان مجلس 
شورای اس��المی در حالی در جلسه 26 اردیبهشت امسال با کلیات طرح 
مس��ئولیت، اهداف، س��اختار و وظایف بانک مرکزی موافقت کردند که به 
گفته سیدمهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، بسیاری 
از مشکالتی که در اداره بانک مرکزی داریم به دلیل ضعف در قانون است 
که در طرح مذکور تجارب دنیا در اداره بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته 

و پیش بینی شده که بانک مرکزی مستقل از دولت ها و پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: این طرح اقتدار نظارتی بانک مرکزی را تقویت می کند و 
ابزار قانونی در اختیار بانک مرکزی می گذارد تا با بانک های متخلف برخورد 
کند. در این طرح پیش بینی شده که نظام بانکی در مسیر تولید قرار گیرد 
و همچنین سیاست گذاری پولی بانک مرکزی تقویت شود و به کنترل تورم 

و کاهش التهابات اقتصادی بینجامد.
در حال حاضر نیز با مش��خص ش��دن تکلیف دولت س��یزدهم، به نظر 
می رسد اصالح نظام بانکی و همچنین تقویت استقالل بانک مرکزی باید به 
عنوان دو موضوع اساسی در نظام بانکی مورد توجه دولت آینده قرار گیرد 
چراکه برنامه ریزی برای کنترل نرخ تورم و دستیابی به نرخ های پایین در 
این بخش از ماموریت هایی است که تنها از طریق یک بانک مرکزی قوی 

و مستقل می توان انتظار داشت.
همانطور که در دنیا هم وظیفه اصلی بانک های مرکزی کنترل تورم است 
و برای پایین نگه داشتن آن سیاست های الزم را اتخاذ می کنند، در ایران 
نیز این رویه مورد توجه بوده به نحوی که در دولت دوازدهم هدف گذاری 
برای آن در نظر گرفته شد. یکی از دالیلی هم که بسیاری از اقتصاددانان 
بر اس��تقالل بانک مرکزی تاکید می کنند برای این است که بدون دخالت 
و تس��لط دولت، به اجرای سیاست های مناسب و ضدتورمی خود بپردازد. 
چراکه در بسیاری موارد دولت ها برای پوشش کسری بودجه خود یا برخی 
اقدامات دیگر که نیاز به منابع دارد، به سیاس��ت گذار پولی فش��ار آورده و 

منجر به اتخاذ تصمیماتی می شوند که به تورم دامن می زند.
برهمین اساس در ماده 3 طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک 

مرکزی این نکته تصریح ش��ده که کنترل تورم، هدف بانک مرکزی است، 
اما در همین ماده، هدف دیگر این نهاد را حمایت از رشد اقتصادی عنوان 
کردند. البته همانطور که در ابتدای این طرح ذکر شده تنها اولویت بانک 
مرکزی باید کنترل تورم باشد پس بانک مرکزی تنها در شرایطی می تواند 
به دنبال اجرای سیاس��ت هایی برای رشد و توس��عه اقتصادی برود که به 

کنترل تورم لطمه ای وارد نکند. 
در همین باره، یوسف کاووسی، کارشناس مسائل پولی و بانکی می گوید: 
اصالح نظام بانکی باید از درون بانک مرکزی صورت گیرد که البته مشکل 
قانونی نیز در این باره وجود ندارد و اکنون در اداره تبیین مقررات یا اداره 
مطالعات بر این مس��ائل کار ش��ده و پیش نویس هایی هم مورد تهیه قرار 
گرفته، اما اجرایی نمی ش��ود چرا که در صورت انجام این کار بس��یاری از 

بانک ها به دلیل ورشکسته بودن یا مسائل دیگر باید تعطیل شوند.
وی ادام��ه داد: اصالح نظام بانکی مدنظر، تصحیح اس��تانداردها اس��ت. 
به این معنا که مش��خص ش��ود تا یک بانک معمولی و استاندارد باید چه 
ویژگی هایی داشته باشد. از سوی دیگر ادغام بانک ها از تصمیمات مثبتی 

بود که در راستای اصالح نظام بانکی اتخاذ شد. 
در نهایت باید منتظر ماند و دید که دولت جدید با چه تیم اقتصادی بر 
س��ر کار می آید و تا چه اندازه موفق به اصالح ساختار اقتصادی و به ویژه 
سیس��تم بانکی کشور خود خواهد شد؟ این در حالی است که نهم خرداد 
امس��ال سید ابراهیم رئیسی در ش��هرك صنعتی عباس آباد تهران با بیان 
اینکه اصالح نظام بانکی یکی از اولویت های »دولت مردمی« است، گفت: از 
یک سو نقدینگی سرسام آور تبدیل به تهدیدی برای کشور شده و از سوی 
دیگر، تولیدکننده از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش رنج می برد. از هر 
مجموعه اقتصادی که بازدید کردم، مردم از مدیریت بانکی گله مند بودند. 
من در قوه قضائیه جلسات مختلفی با مسئوالن بانکی داشتم و تالش های 
فراوانی برای اصالح وضع موجود کردم، اما این اقدامات کافی نیست. باید 
در سرمنشأ، ریشه فساد را بخشکانیم و من برای انجام این ماموریت بزرگ 

وارد صحنه شده ام.

اصالحنظامبانکیرویمیزدولتجدید

بانکنامه

معاونسازمانامورمالیاتیاعالمکرد
تمدیدمهلتپرداختمالیاتسکهتا15تیر

معاون درآمدهای مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تمدید 
مهلت پرداخت مالیات مقطوع دریافت کنندگان س��که تا 15 تیرماه، گفت 
درخصوص مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات به صورت کامل تا 15 تیرماه 
را ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی 

تقسیط می شود.
به گزارش س��ازمان امور مالیاتی کشور، محمد مسیحی افزود: با تصویب 
ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 
صاحبان مش��اغل تا 15 تیرماه سال جاری تمدید ش��د که بر این اساس، 
دریافت کنندگان س��که در س��ال 1399 نیز تا تاری��خ مذکور فرصت دارند 
نس��بت به پرداخت مالیات مقطوع سکه و یا حسب مورد نسبت به تسلیم 

اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند.
او با اش��اره به دستورالعمل ابالغی تبصره ماده )100( قانون مالیات های 
مستقیم اظهار داشت: تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران که در سال 1399 نس��بت به دریافت حداکثر ) 
155( قطعه س��که اقدام کرده اند، تا 15 تیرماه مهلت دارند از تس��هیالت 

مالیات مقطوع برخوردار شوند.
معاون درآمدهای مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه این 
گروه از خریداران س��که از نگهداری اس��ناد و مدارك موضوع قانون مزبور 
و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند، تصریح کرد: با استناد به قسمت 
اخیر تبصره ماده )100( قانون مالیات های مستقیم اصالحی مصوب 1394، 
مالیات اش��خاص موضوع این گروه از مؤدیان که اظهارنامه مالیاتی خود را 
در موعد مقرر تسلیم کنند، براساس رسیدگی به اسناد و مدارك ارائه شده 
تعیین خواهد شد. براساس دستورالعمل های ابالغی، خریداران سکه مکلفند 
با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
کشور به نشانی my.tax.gov.ir  نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح 
بند )2( این دستورالعمل اقدام کنند تا مشمول جریمه دیرکرد موضوع ماده 

)190( قانون مالیات های مستقیم اصالحی مصوب 1394 نشوند.
مسیحی به میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت 
کننده س��که براساس تعداد سکه تحویلی طی سال1399 نیز اشاره کرد و 
گفت: تا پنج قطعه سکه مشمول مالیات نیست، نسبت به مازاد پنج سکه تا 
میزان 15 سکه به ازای هر قطعه سکه 9 میلیون و 600 هزار ریال مالیات 
مقطوع، نسبت به مازاد 15 سکه تا میزان 25 سکه به ازای هر قطعه سکه 
12 میلیون و 800 هزار ریال مالیات مقطوع و نهایتا نسبت به مازاد 25 سکه 
تا میزان 155 سکه به ازای هر قطعه سکه 16میلیون ریال مالیات مقطوع 
تعلق می گیرد. در خصوص مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع را به 
صورت کامل تا 15تیرماه س��ال جاری ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده 

حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود.
وی با تاکید بر اینکه آخرین مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال 
1399 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، روز 
سه شنبه 15 تیرماه سال جاری است، گفت: در صورت عدم پرداخت مالیات 
و یا حس��ب مورد عدم تس��لیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول 

جرایم خواهند شد.

بیشترینریزشنیرویکاردرکدامبخشبود؟
تحوالتبازارکاردرسال99

بررسی وضعیت بازار کار سال 99 بیانگر آن است که با ریزش 743 هزار 
نفری نیروی کار بخش خدمات، 17 هزار نفری بخش صنعت و 250 هزار 

نفری بخش کشاورزی، حوزه خدمات رکورددار ریزش نیرو بوده است.
به گزارش مهر، با توجه به محدودیت هایی که ناشی از شیوع ویروس کرونا 
در س��ال 99 برقرار و بعضا منجر به تعطیلی یا تعدیل نیرو در محیط های 
مختلف کاری شد، شاخص های بازار کار به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند به 
طوری که طبق آمار رسمی کشور در مجموع چهار فصل سال 99 بیش از 

یک میلیون و 10 هزار نفر از گروه شاغالن خارج شدند.
بررس��ی وضعیت بخش های مختلف اقتصاد کشور در سال 99 بیانگر آن 
است که اگرچه در بخش کشاورزی و صنعت نیز ریزش نیروی کار را شاهد 
بودیم اما بیشترین ریزش نیروی کار در بخش خدمات بوده است. در بخش 
کشاورزی حدود 250 هزار نفر در سال 99 به نسبت سال 98 بیکار شدند. 
در بخش صنعت نیز ش��اهد ریزش 17 هزار و 500 نفر از ش��اغالن بودیم. 
بیشترین ریزش نیروی کار نیز در بخش خدمات رقم خورد به گونه ای که 

حدود 740 هزار نفر فعاالن حوزه خدمات در سال 99 بیکار شدند.
همچنین طی سال گذشته بیش از 2 میلیون نفر از بازار کار خارج شدند 
و در زمره جمعیت غیرفعال قرار گرفتند که سهم زنان بیشتر از مردان بوده 
است. به این ترتیب در حالی که جمعیت غیرفعال کشور در سال 98 برابر با 
34 میلیون و 498 هزار و 411 نفر بود، در سال 99 به 36 میلیون و 638 
هزار و 625 نفر افزایش یافت؛ یعنی شاهد خروج 2 میلیون و 140 هزار و 
214 نفر از جمعیت فعال )شاغل و بیکار( از بازار کار بودیم که از این تعداد، 

سهم زنان یک میلیون و 284 هزار و 674 نفر بوده است.

بزرگترینحملهدرتاریخبیتکوین
سقوطهزاردالریبیتکوین

پس از آنکه بانک کش��اورزی چین تأیید کرد امکان ارائه خدمات به 
کس��ب وکارهای مرتبط با ارزهای دیجیت��ال و بیت کوین از طریق این 
بانک وجود ندارد، قیمت بیت کوین با سقوطی هزار دالری همراه شد. 
به طوری که بالفاصله پس از اعالم این خبر قیمت تا نزدیکی 32 هزار 
دالر س��قوط کرد. بیت کوین در حال حاضر در محدوده 33.315 دالر 
معامله می ش��ود. به گزارش کوین تلگراف، در اطالعیه بانک کشاورزی 
چین تأکید شده است که به محض اطالع از اقدامات مرتبط با ارزهای 
دیجیتال، امکان انجام تراکنش و امکان ارتباط مش��تری قطع شده و 

مراتب آن به ادارات مربوطه ارجاع داده خواهد شد.
پس از انتش��ار این اخبار، ش��اهد افزایش نوسانات بیت کوین بودیم. 
این در حالی اس��ت که واکنش بازار همانند واکنش ها به اخبار پیشین 
از چین بود. از سال 2017، دولت چین در حال وضع محدودیت ها در 

قبال ماینرها و معامله گران ارزهای دیجیتال است.
بسیاری از کارشناسان، اخبار نزولی از چین را مثبت ارزیابی می کنند. 
به گفته آنها، این قبیل اقدامات باعث خواهد ش��د تا بیت کوین از چین 
فاصله بگیرد و این موضوعی مثبت اس��ت. چارل��ز ادواردز مدیرعامل 
ش��رکت مدیریت س��رمایه کاپریول در اظهارنظ��ری گفت: بیت کوین 
بزرگترین حمله در تاریخ خود را تجربه کرد. بدترین سناریوی ممکن 

در مورد ممنوعیت استخراج حاال دیگر تأثیرش را گذاشته است.

3اقتصاد امروز سه شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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رئیسیدرنخستیننشستخبریپسازانتخابات:
شرایطبهنفعمردمتغییرمیکند

س��یدابراهیم رئیس��ی در نخستین نشس��ت خبری خود به 
عنوان رئیس جمهور هشتم گفت که با اعتماد به نیروی انسانی 
به ویژه جوانان و ذخایر ارزش��مند کش��ور ان شاءاهلل وضعیت و 
ش��رایط به نفع مردم و برای گش��ایش در زندگی مردم تغییر 

می کند.
اولین نشس��ت خبری حجت االسالم و المس��لمین ابراهیم 
رئیس��ی به عنوان رئیس جمهور منتخب ایران، عصر دوش��نبه 
با حضور رسانه ها در مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار شد. 
رئیس��ی در این نشس��ت خبری با اش��اره به پیام های مختلف 
حض��ور م��ردم در انتخابات اف��زود: یک پیام، پی��ام وحدت و 
انسجام ملی بود. پیام دیگر ضرورت تغییر در وضعیت و شرایط 
اقتصادی و زندگی مردم بود. پیام ملت ایران مبارزه با فس��اد، 
فق��ر، تبعیض و در ی��ک کلمه اجرای عدالت در تمام ش��ئون 
زندگی م��ردم بود. پیام ملت ایران، پافش��اری ب��ر ارزش های 
انقالب شکوهمند اسالمی و تداوم راه امام )ره( و شهدا به ویژه 
سردار دل ها شهید س��ردار قاسم سلیمانی بود. مردم با حضور 
خودش��ان وفاداری شان را به خون مطهر شهدا اعالم کرده و به 

پیام رهبر معظم انقالب لبیک گفتند.
او سیاس��ت خارجی دولتش را محدود به برجام ندانس��ت و 
افزود: سیاس��ت داخل��ی و اولویت های ما در دولت س��یزدهم 
بهب��ود وضعیت کس��ب و کار مردم، بهبود ش��رایط و وضعیت 
معیش��ت مردم و بهبود شرایط در نظام اداری و کارآمدی رقم 
زده خواهد شد. حتما یک نظام اداری کارآمد، سالم و قانونمدار 

و فسادستیز شکل خواهد گرفت.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه بی تردید طی 40 س��ال اخیر ش��اهد 
تالش های بس��یاری در جه��ت توس��عه یافتگی در حوزه های 
مختلف بوده ایم، خاطرنش��ان کرد:  تالش های بس��یاری شده 
و م��ا در برخ��ی حوزه ها به قله هایی دس��ت یافته ای��م اما در 
برخ��ی حوزه ها به دلیل ع��دم توجه به داش��ته های داخلی و 
سوءمدیریت ها مشکالت و عقب ماندگی هایی از جمله در جهت 
اجرای عدالت داریم. محور تحول، اجرای عدالت در بس��تر گام 
دوم انقالب اسالمی است؛ حتما به تمام اسناد باالدستی یعنی 
قانون اساسی، سیاس��ت های مصوب نظام و برنامه های توسعه 
توجه خواهد ش��د و ما در دولت جدید برنامه توس��عه هفتم را 
با همکاری مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام و مجلس تدوین 

خواهیم کرد.
رئیس��ی با اش��اره به سیاست های دولت س��یزدهم در حوزه 
سیاست خارجی نیز گفت: دنیا باید بداند که وضعیت با حضور 
حماسه ساز مردم عزیز تغییر کرده است و شرایطی جدید پیش 
روی دنیا اس��ت؛ دنیا باید بداند که تا امروز فشار حداکثری بر 
ملت ما کارساز نشده است و باید تجدیدنظر کنند و بازگردند؛ 
ملت ما نش��ان دادند که در مقابل فشارها مقاومت و ایستادگی 
دارد و باید بدانند که سیاست خارجی دولت ما از برجام شروع 
نمی ش��ود و به برجام نیز محدود نخواهد ش��د، بلکه ما تعاملی 

گسترده و متوازن را در سیاست خارجی دنبال خواهیم کرد.
رئیس جمهوری منتخب اف��زود: در مذاکرات، هر مذاکره ای 
ک��ه منافع ملی در آن تضمین ش��ود حتما م��ورد حمایت ما 
خواهد بود، اما ما وضعیت اقتصاد و شرایط مردم را به مذاکرات 
گره نخواهیم زد و اجازه نخواهیم داد که مذاکره برای مذاکره و 
مذاکرات فرسایشی باشد، بلکه هر نشستی باید همراه با نتیجه 

باشد و برای ملت بزرگ ایران آورده ای داشته باشد.
او در پاس��خ به این سوال که اصلی ترین اولویت دولت شما و 
نخستین دستور شما در دولت جدید چه خواهد بود، بیان کرد: 
در روز آغاز کار دولت ما اعالم خواهیم کرد که تمام بسترهای 
فس��ادزا که ایجاد رانت می کنند، باید خاتمه داده شود و تمام 
دستگاه های اداری موظفند ریشه های فساد و رانت خواری را از 

بین ببرند و این ساز و کارها توسط دولت اصالح شود.
به گفته رئیسی، اولین اقدام دولت ما توجه به مسئله اشتغال 
و مس��کن م��ردم خواهد بود ک��ه دس��ت اندرکاران بخش های 

مختلف باید در این زمینه حضور فعال داشته باشند.
وی همچنین در پاس��خ به سوال یورونیوز مبنی بر اینکه چه 
پیامی به آمریکا و اروپا درباره برجام دارید، گفت: کش��ورهای 
اروپایی و آمریکا باید نگاه کنند که در قبال برجام چگونه اقدام 
کردند، آمریکا برجام را نقض کرد و اروپا به تعهدات خود عمل 
نکرد. من به آمریکا می گویم شما براساس برجام موظف به رفع 
تحریم ه��ا بودید، ولی این کار را نکردی��د و اکنون به تعهدات 
خ��ود بازگردید و آنه��ا را اجرایی کنید. ب��ه اروپا هم می گویم 
تحت فش��ار آمریکا قرار نگیرید و به آنچه متعهد ش��دید عمل 
کنید. مطالبه مردم ایران این اس��ت که ش��ما به تعهدات خود 
عمل کنید. خواسته مردم احقاق حق آنهاست و ما حق آنها را 

دنبال می کنیم ان شاءاهلل.
رئیس جمهور منتخب س��پس در پاسخ به سوال خبرگزاری 
مهر درباره برنامه دولت برای رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: 
شعار امس��ال و س��ال های اخیر درباره رونق تولید بوده است. 
مح��ور کار ما هم رونق تولید خواهد ب��ود و برای این کار باید 
نقدینگی در کشور مدیریت شود. ما نقدینگی را باید به سمت 
تولید سرازیر کنیم که ساز و کارهایی هم در دستور کار داریم.

او با بیان اینکه تولیدکننده اعتراض دارد که نقدینگی کم است، 
افزود: از آن سو کارشناسان می گویند رشد نقدینگی موجب ایجاد 
مش��کالت شده است. ما برای رفع این مشکل تولید را پرجاذبه و 
فعالیت های اقتصادی غیرمولد را بی جاذبه می کنیم تا نقدینگی به 
طرف تولید برود. البته این کار با بخشنامه انجام نمی شود و دولت 
حتم��ا برنامه ای برای رونق تولید دنب��ال می کند. یکی از راه های 
جذابی��ت برای تولید کاهش مالی��ات از 25 درصد به 10 درصد 
اس��ت و افزایش مالیات برای فعالیت ه��ای غیرمولد مثل هدایت 
نقدینگی به س��مت ارز، مس��کن و زمین است. ما عدالت مالیاتی 

را دنبال می کنیم.
رئیس��ی با بی��ان اینکه محور کار ما در دول��ت اقدام و عمل 
خواهد بود، گفت: دس��تگاه ها به صورت خاص و من به عنوان 
خادم و کوچک مردم، آنها را در جریان امور می گذارم. اگر هم 

مشکلی باشد حتما با مردم در میان خواهم گذاشت.

خبرنــامه

فرصت امروز: بورس تهران با رش��د دسته جمعی شاخص ها به استقبال 
فصل تابستان رفت. در سومین روز هفته و آخرین روز خردادماه روند بازار 
سرمایه تمام صعودی بود و شاخص کل بورس بیش از 4 هزار واحد رشد 
کرد. ش��اخص کل بورس با این رشد 4 هزار و 837 واحدی در ارتفاع یک 
میلیون و 168 هزار واحد ایستاد. این سومین روزی است که شاخص کل 
بورس پس از مشخص ش��دن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم 
و رفع بخش��ی از ابهامات و دغدغه های سهامداران در مدار مثبت حرکت 
می کند. به نظر می رس��د با پیروزی س��یدابراهیم رئیسی در انتخابات 28 
خردادماه، چش��م انداز بازار سرمایه مثبت و صعودی شده است. به طوری 
که به اعتقاد  یک کارش��ناس بازار س��رمایه گویا پیش از انتخابات ریاست 
جمهوری سرمایه گذاران عمده این ابهام را داشتند که آیا وارد بورس شوند 
یا نه. شاید جناح رقیب نمی خواست پولی وارد بازار کند تا امتیاز رشد سهام 
به نام دولت فعلی زده شود. بنابراین ممکن است این کش و قوس ها نهایتا 

تا جابه جایی دولت ادامه داشته باشد و بعد از آن استارت رشد زده شود.
در معامالت روز دوش��نبه بیش از 9 میلیارد و 309 میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 63 هزار و 431 میلیارد ریال داد و ستد شد. 
همچنین شاخص کل با معیار هم وزن با 137 واحد افزایش به 370 هزار 
و 25 واحد و شاخص قیمت هم وزن با 88 واحد رشد به 237 هزار و 625  
واحد رس��ید. شاخص بازار اول 3 هزار و 898 واحد و شاخص بازار دوم 8 

هزار و 553 واحد افزایش داشت.
کدامنمادهاشاخصبورسراباالکشیدند؟

در بین همه نمادها، نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
با یک هزار و 209 واحد، بانک تجارت )وتجارت( با 527 واحد، گروه مپنا 
)رمپن��ا( با 501 واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس )فارس( با 431 
واحد، ایران خودرو )خ��ودرو( با 400 واحد، بانک صادرات ایران )وبصادر( 
ب��ا 355 واحد، بانک ملت )وبملت( با 347 واح��د، مخابرات ایران )اخابر( 
با 300 واحد، س��ایپا )خساپا( با 279 واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران )حکشتی( با 270 واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با 259 
واحد، گروه صنعتی پاکش��و )پاکش��و( با 240 واحد و گروه دارویی برکت 

)برکت( با 231 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 440 واحد، ملی صنایع 
مس ایران )فملی( با 285 واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 209 واحد، 
پاالیش نفت تهران )شتران( با 206 واحد، قند هکمتان )قهکمت( با 170 
واح��د، کارخانجات قند قزوین )قزوین( با 130 واحد، پرداخت الکترونیک 

سامان کیش )سپ( با 130 واحد، شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان 
)وسخوز( با 122 واحد و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با 121 

واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه بودند.
همچنین نمادهای لیزینگ کارآفرین )ولکار(، ش��رکت س��رمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شس��تا(، صنع��ت غذایی کورش )غکورش(، گس��ترش 
س��رمایه گذاری ایران خودرو )خگس��تر(،   ایران خودرو )خودرو(، پاالیش 
نفت اصفهان )ش��پنا( و ملی صنایع مس ایران )فملی( از جمله نمادهای 
پُرتراکنش بودند. گروه خودرو هم صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در این گروه 2 میلیارد و 970 میلیون برگه سهم به ارزش 6 هزار و 363 

میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس حدود 32 واحد افزایش 
داش��ت و ب��ر روی کانال 17 هزار و 319 واحد ثابت مان��د. در این بازار 2 
میلی��ارد و 41 هزار برگه س��هم به ارزش 122 ه��زار و 818 میلیارد ریال 
دادوستد شد. نمادهای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، صنعتی 
مینو )غصینو(، مدیریت انرژی امید تابان هور )وهور(، گروه سرمایه گذاری 
میراث فرهنگی )س��مگا(، فرابورس ایران )فرابورس(، صنایع ماش��ین های 
اداری ایران )مادیرا(، توس��عه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(،  زغال سنگ 
پرورده طبس )کزغال(،  بیمه اتکایی ایرانیان )اتکای(، بیمه سامان )بساما( 
و پاالیش نفت الوان )ش��اوان( تاثیر مثبت بر ش��اخص فرابورس داشتند. 
همچنین فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، بیمه تجارت نو )بنو(، پتروشیمی 
مارون )مارون(، پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(، بیمه دی )ودی(، گروه 
کارخانجات تبرك )تبرك(، کلر پارس )کلر(، س��هامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، کش��ت و صنعت شریف آباد )زش��ریف(، صنعتی بهپاك )بهپاك(، 
ذوب روی اصفهان )فروی( و زرین معدن آس��یا )فرزین( با تاثیر منفی بر 

شاخص فرابورس همراه بودند.
بورسدردولتبعدیبهکدامسومیرود؟

یک کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکید بر اینکه روند ای��ن بازار تا پایان 
س��ال صعودی خواهد بود، می گوید: ش��اید جناح رقیب نمی خواست پول 
را وارد بازار کند تا امتیاز رش��د سهام به نام دولت فعلی زده شود. مرتضی 
دلخوش با تاکید بر اینکه وضعیت بازار س��رمایه مش��خص شده است، به 
ایسنا گفت: پیش از انتخابات سرمایه گذاران عمده این ابهام را داشتند که 
وارد بورس ش��وند یا خیر. شاید جناح رقیب نمی خواست پول را وارد بازار 
کند تا امتیاز رشد سهام به نام دولت فعلی زده شود بنابراین ممکن است 
این کش و قوس ها تا تعویض دولت ادامه داشته باشد و بعد از آن استارت 

رشد زده شود.
به اعتقاد دلخوش، بعد از تغییر دولت می توان برای بازار سرمایه تا پایان 
سال روند رو به رشدی را پیش بینی کرد. قیمت های بازار سرمایه در کف 
قرار دارد، در حالی که طی یک س��ال گذش��ته قیمت های جهانی رش��د 

داشتند و باید قیمت سهم ها افزایش پیدا می کرد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکید بر اینکه باید از روند غیرمنطقی 
نزول یا صعود بازار س��رمایه جلوگیری ش��ود، افزود: اینکه برخی از رش��د 
خوش شان نمی آید غیرمنطقی است. همانطور که باید جلوی حباب گرفته 
ش��ود، از روند منفی غیرمنطقی نیز باید جلوگیری ش��ود. اگر نماد برای 
رش��د 20 درصدی باید توضیح دهد باید برای رنج منفی هم توضیح دهد 

و بسته شود.
او به رفتار حقوقی ها در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: زمانی که سهم 
بعد از مدت ها صف خرید می شود، حقوقی ها شروع به عرضه قابل توجهی 
می کنند. برخی می گویند این کار برای تامین منفی است اما باید به اندازه 
بفروش��ند که تعادل س��هم بهم بخورد. حقوقی نباید به قدری عرضه کند 
که صف خرید، صف فروش ش��ود. در این شرایط ناظر باید ورود کند، زیرا 
سهامدار خرد که اطالعات کافی ندارد سهم را با قیمت باال می خرد و سهم 
همان روز تبدیل به منفی می ش��ود و در نهایت اعتماد سهامدار به بازار از 

دست می رود.
دلخوش با تاکید بر اینکه دولت آینده نباید برای تامین کسری بودجه به 
بازار نگاه کند، توضیح داد: زیرا دولت نمی خواهد سهم خود را قیمت پایین 
بفروشد و بازار را شارژ کرده و باعث رشد غیرمنطقی آن می شود. البته بازار 
سرمایه در سال 1399 جلوی تورم وحشتناك را گرفت و باعث شد اتفاقی 

که برای ونزوئال افتاد برای کشور ما نیفتد.
این کارش��ناس بازار سرمایه ادامه داد: به دولت آینده پیشنهاد می کنم 
قوانی��ن بازار را ب��ه مرور تغییر دهد، نه اینکه ه��ر هفته یک قانون جدید 
تصویب ش��ود. همچنین دامنه نوسان برداشته شود اما به جای آن نظارت 
ناظر بیش��تر ش��ود. باید آزادس��ازی قیمت ها صورت بگیرد، FATF در 
کش��ور تصویب و برجام دوباره امضا ش��ود. این اتفاقات باعث می شود وارد 
جامعه جهانی شده و ش��رکت های خارجی را کم کم برای سرمایه گذاری 
بپذیریم. در این ش��رایط به راحتی نمی توانند ما را تحریم کنند. سیاست 
باید در جهت رفاه مردم باش��د. از اجرای حرکت نمایشی خودداری کنند. 
س��رمایه گذار مثل آهو اس��ت با کوچکترین حرکت پا به ف��رار می گذارد. 

بنابراین امنیت اقتصادی نشان از آرامش سیاسی دارد.
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سبزپوشی بورس در آخرین روز بهار

یک کارشناس بازار س��رمایه می گوید اولویت شخص رئیس جمهوری 
حمایت از تولید و کاهش مالیات اس��ت، ش��اخص تولید شاخص بورس 
محسوب می شود به همین علت با توجه به اقداماتی که جزو برنامه های 

وی قرار گرفته است بورس به رویه مثبت باز می گردد.
مصطفی صفاری به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران و تاثیر آن 
بر معامالت بورس اش��اره کرد و به ایرنا، گفت: با مشخص ش��دن نتیجه 
انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعالم فرد منتخب مردم شاهد بهبود 
نتیج��ه معامالت بازار بودی��م، اطمینان برای بهب��ود معامالت بورس و 
وزارت اقتصاد و دارایی جزو نخستین دستورات سیدابراهیم رئیسی بود 

که با انتخاب وی شاهد تاثیر این انتخاب بر بازار بودیم.
او ب��ا بیان اینکه بورس جزو مهمترین اهداف رئیس جمهوری منتخب 
اس��ت که این موضوع باعث ایجاد واکنش انتخاب وی در بازار س��رمایه 
ش��د، ادامه داد: بازدید رئیسی از تاالر بورس نشان دهنده درجه اهمیت 
بورس ب��رای رئیس جمهوری منتخب و قرار گرفت��ن اولویت بهبود این 
بازار در دس��تور کار وی است. براس��اس پیش بینی های صورت گرفته، 
همانگون��ه که از روز ش��نبه و از نخس��تین دقایق معام��الت روند بازار 

صعودی بود با انتخاب وی امید به بازار باز می گردد.
به گفته صفاری، البته این انتظار نباید بین س��هامداران ایجاد ش��ود 
ک��ه بازار هر روز مثبت باش��د و با ایجاد کوچکتری��ن اصالحی در بازار 
نسبت به عملکرد وی دچار شک و تردید شوند و سهامداران به سرعت 
س��رمایه های خود را از بازار خ��ارج کنند زیرا این موضوع به دلیل ورود 
هیجان و افزایش عرضه در بازار باعث ورود ش��اخص بورس به فاز منفی 

می شود و در آن زمان دوباره سرمایه گذاران ایجاد روند منفی در بازار را 
به رئیس جمهوری نسبت دهند.

این کارش��ناس بازار سرمایه با اش��اره به اینکه روند کلی بازار مثبت 
اس��ت و خطری معامالت این بازار را تهدی��د نمی کند، گفت: ایجاد فاز 
منفی در ش��اخص بورس در چند روز گذش��ته هم ناشی از ریسک های 
انتخابات ریاست جمهوری بود که حال با اتمام انتخابات و مشخص شدن 
نتیج��ه آن می توان روند کلی ب��ازار را صعودی پیش بینی کرد این روند 
بازار باعث ش��ده تا امید به معامالت ب��ورس بازگردد و روند بازار مثبت 
ش��ود. البته این موضوع باید مدنظر باش��د که در میان صعود ش��اخص 
بورس در برخی از روزها ش��اهد روند نزولی شاخص بورس هم خواهیم 

بود.
وی ب��ه اولوی��ت فعالیت رئیس جمهوری منتخب اش��اره کرد و افزود: 
اولوی��ت وی حمای��ت از تولید و کاهش مالیات اس��ت، ش��اخص تولید 
ش��اخص بورس اس��ت به همی��ن علت با توج��ه به اقدامات��ی که جزو 
برنامه های شخص رئیس جمهوری قرار گرفته است بورس به رویه مثبت 
ب��از می گردد. در این میان از این موضوع نباید غافل ماند که با توجه به 
پایان انتخابات اما ریس��ک های دیگری هم تهدیدکننده معامالت بورس 
هستند و باید در انتظار مشخص شدن کابینه رئیس جمهوری بود و دید 

وضعیت امور خارجه و برجام به کدام سمت خواهد رفت.
این کارش��ناس بازار سرمایه تاکید کرد: سهامداران باید نسبت به این 
موضوع واقف باش��ند که هیچ گونه ریسک داخلی تهدیدکننده معامالت 
بازار نیس��ت و انتخاب ابراهیم رئیسی می توانس��ت بهترین گزینه برای 

انتخاب ش��خص رئیس جمهوری باشد و به طور حتم این انتخاب باعث 
تداوم تاثیر مثبت بر  روند بازار خواهد شد.

او سپس به پیش بینی روند معامالت بازار پرداخت و ادامه داد: در نیمه 
دوم س��ال با اس��تقرار رئیس جمهوری، تعیین وزرا و اعالم سیاست های 
حمایت از تولید می توان شاهد رشد شاخص بورس باشیم و در آن زمان 
سرمایه گذاران می توانند بازدهی قابل توجهی را از این بازار کسب کنند.

صفاری به س��هام برتر در بازار برای سرمایه گذاری اشاره کرد و افزود: 
ب��ه طور حتم ب��ا در نظر گرفتن سیاس��ت اقتصاد مقاومت��ی به عنوان 
سیاس��ت باالدس��تی، س��هامی که بازدهی صادراتی دارند در این بازار 

موفق تر خواهند بود و سهمی معقول برای سرمایه گذاری هستند.
او ب��ه افزای��ش جذابیت معامالت ب��ورس با طرح مالی��ات بر عایدی 
س��رمایه اش��اره کرد و گفت: با اعالم طرح مالیات بر عایدی سرمایه در 
بازارهایی مانند مس��کن، خودرو و طال و س��که، جذابیت سرمایه گذاری 
در بورس افزایش پیدا کرده اس��ت و می توان این پیش بینی را کرد که 

بازدهی بورس تا پایان سال بیشتر از دیگر بازارها خواهد بود.
صفاری همچنین سهامداران را مورد خطاب قرار داد و به آنها توصیه 
کرد: سهامداران باید این موضوع را مدنظر داشته باشند که اکنون همه 
چیز به نفع بازار س��رمایه اس��ت و بهتر است در این بازار صبوری کنند. 
سهامداران در وضعیت فعلی بازار می توانند برای کاهش حد ضرر و زیان 
خود سهامی را که در اوج بازار و با قیمت باالتر خریداری کرده اند اکنون 
دوباره با قیمتی بسیار پایین خرید کنند و با خرید جدید حد ضرر خود 
را کاهش دهند تا در نهایت از روند مثبت نیمه دوم سال استفاده کنند.
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ضرردامداراندرفروشدامزنده
دولتکمککندصنعتدامپروری

زمیننخورد
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران گفت نهاده  های 
موردنی��از دام��داران به دلیل خشکس��الی، کم و گران ش��ده و نیاز 
اس��ت دولت با تخصیص ارز مناسب به تولیدکنندگان برای واردات 

نهاده های دامی مانع از نابودی صنعت دامپروری شود.
س��ید احمد مقدس��ی در گفت و گو با ایس��نا، در پاس��خ به این 
س��وال که آیا دامداران می توانند نهاده ه��ای موردنیاز دام های خود 
را ب��ه راحتی تامین کنند یا خیر؟ گفت: خشکس��الی اثرات بدی بر 
روی نهاده های دامی گذاش��ته و وضعیت کاه، کلش، یونجه و ذرت 
علوفه ای بسیار بد است. یعنی هم میزان آن در بازار کم و هم قیمت 

آنها باال رفته است.
وی ادامه داد: دولت باید با تخصیص ارز مناسب به تولیدکنندگان 
و ش��رکت های دیگر امکان واردات نهاده های دامی از جمله یونجه و 
کل��ش را فراهم و کمک کند که صنعت دامپروری از بین نرود. زیرا 

اگر به دام غذا نرسد تلف خواهد شد.
رئیس هی��أت مدیره انجمن صنف��ی گاوداران ایران تصریح کرد: 
جو، ذرت و س��ویا نهاده های وارداتی هستند که بیشتر به بخش دام 
ش��یری و صنعتی آن هم با تاخیر تعلق می گیرد و دام ها روس��تایی 
و پرواربندی بهره کمت��ری از آنها دارند. به عبارت دیگر 20 درصد 
نهاده های موردنیاز واحدهای تولیدی از سوی دولت تامین می شود 
و دام��داران مجبور هس��تند که 80 درصد مابق��ی را از بازار آزاد و 

کشاورزان خریداری کنند.
ب��ه گفته وی یونج��ه، کاه و کلش و ذرت علوف��ه ای تولید داخل 
هس��تند و امسال قیمت آنها به دلیل خشکس��الی و عرضه کم باال 

رفته است.
وی در ادام��ه گفت: در حال حاضر قیمت گوس��اله زنده نر برای 
دام��داران کیلوی��ی 57 هزارتوم��ان تمام می ش��ود در حالی که در 
بازار بیش��تر از 46تا 47 هزارتومان خریداری نمی ش��ود. این یعنی 
دامداران در فروش دام های شان حدود 10 هزارتومان ضرر می کنند.

مقدس��ی در پایان گف��ت: جلوی صادرات دام گرفته ش��ده و از 
آن ط��رف چون نهاده نیس��ت دامداران مجبورند دام های ش��ان را 
به کش��تارگاه بفرس��تند و این موضوع عرضه را زی��اد و قیمت ها 
را کاهش داده اس��ت. با وزارت جهاد کش��اورزی مکاتباتی در این 
زمینه داش��ته ایم و درخواس��ت کردیم اجازه صادرات دام و از آن 
طرف واردات نهاده های دامی را بدهند ولی تاکنون با این پیشنهاد 

موافقت نشده است.

نماگربازارسهام

عضو هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کشور ضمن اشاره به رواج بازار واسطه گری در جامعه 
گفت تقاضای کاذب موجود در انواع بازارها از جمله خودرو ناش��ی از عدم 
ثبات قیمت ها و غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت اقتصاد کشور در آینده 

است.
محمود نجفی سهی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با توجه به اینکه 
پس از افزایش قیمت خودرو از مبدأ، این بار مصوبه شورای رقابت موجب 
ریزش تقاضای خرید خودرو از کارخانه نگردید، بلکه شاهد ثبت نام حدود 
3 میلیون نفر در سومین فروش فوق العاده اخیر خودروسازان بودیم، اظهار 

داشت: نابسامانی قیمت ها در بازار تمامی کاالها وجود دارد و تنها مختص 
خودرو نیست.

وی اف��زود: این وضعیت، ناش��ی از عدم انجام تکالی��ف دولت در حوزه 
س��اماندهی بازار عرضه مواد اولیه، قیمت گذاری ان��واع کاال و مواد اولیه و 

همچنین نقدینگی سرگردانی است که در اختیار افراد است.
عضو هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کش��ور گفت: به دلیل کاه��ش ارزش پول، نقدینگی 
موجود در جامعه به سمت بازار انواع کاال سوق می یابد و حتی امکان ورود 

به بازار مواد اولیه نیز دور از انتظار نیست.

نجفی س��هی با اشاره به رواج بازار واسطه گری در جامعه با هدف کسب 
درآمد بیان کرد: یک نوع از هم گسیختگی در اقتصاد کشور و فعالیت های 

تولیدی را شاهد هستیم.
وی در پایان به هجوم نقدینگی به بازار بورس اش��اره و خاطرنشان کرد: 
با ترغیب مردم به ورود سرمایه ش��ان به بورس، نقدینگی آنها از بین رفت 
و ش��رایط کنونی ناش��ی از عدم ثبات قیمت ها و غیرقابل پیش بینی بودن 
وضعیت اقتصاد کشور در آینده است که تبدیل نقدینگی به کاال، گاهی با 
هدف حفظ قدرت نقدینگی و گاهی به دلیل ناپایداری درآمدها، کسب وکار 

و هزینه های تولید است.

تقاضای کاذب در بازار خودرو ناشی از نابسامانی اقتصاد کشور است

عضو هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کشور ضمن اشاره به رواج بازار واسطه گری در جامعه 
گفت تقاضای کاذب موجود در انواع بازارها از جمله خودرو ناش��ی از عدم 
ثبات قیمت ها و غیرقابل پیش بینی بودن وضعیت اقتصاد کشور در آینده 

است.
محمود نجفی سهی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با توجه به اینکه 
پس از افزایش قیمت خودرو از مبدأ، این بار مصوبه شورای رقابت موجب 
ریزش تقاضای خرید خودرو از کارخانه نگردید، بلکه شاهد ثبت نام حدود 
3 میلیون نفر در سومین فروش فوق العاده اخیر خودروسازان بودیم، اظهار 

داشت: نابسامانی قیمت ها در بازار تمامی کاالها وجود دارد و تنها مختص 
خودرو نیست.

وی اف��زود: این وضعیت، ناش��ی از عدم انجام تکالی��ف دولت در حوزه 
س��اماندهی بازار عرضه مواد اولیه، قیمت گذاری ان��واع کاال و مواد اولیه و 

همچنین نقدینگی سرگردانی است که در اختیار افراد است.
عضو هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کش��ور گفت: به دلیل کاه��ش ارزش پول، نقدینگی 
موجود در جامعه به سمت بازار انواع کاال سوق می یابد و حتی امکان ورود 

به بازار مواد اولیه نیز دور از انتظار نیست.

نجفی س��هی با اشاره به رواج بازار واسطه گری در جامعه با هدف کسب 
درآمد بیان کرد: یک نوع از هم گسیختگی در اقتصاد کشور و فعالیت های 

تولیدی را شاهد هستیم.
وی در پایان به هجوم نقدینگی به بازار بورس اش��اره و خاطرنشان کرد: 
با ترغیب مردم به ورود سرمایه ش��ان به بورس، نقدینگی آنها از بین رفت 
و ش��رایط کنونی ناش��ی از عدم ثبات قیمت ها و غیرقابل پیش بینی بودن 
وضعیت اقتصاد کشور در آینده است که تبدیل نقدینگی به کاال، گاهی با 
هدف حفظ قدرت نقدینگی و گاهی به دلیل ناپایداری درآمدها، کسب وکار 

و هزینه های تولید است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ضمن تاکید 
ب��ر لزوم حمایت دولت از صنعت قطعه س��ازی گفت انتظار ما از خودروس��ازان، در 
اولویت قرار دادن پرداخت مطالبات قطعه س��ازان اس��ت تا پیشتازی در برنامه های 
تحقیق و توسعه در تولید قطعات میسر شود. بهزاد رحیمی در گفت وگو با خبرنگار 
خبرخودرو، اظهار داش��ت: متاس��فانه پرداخ��ت بدهی به قطعه س��ازان در اولویت 
برنامه های خودروسازان نیست و این مسئله به کمبود نقدینگی قطعه سازان منجر 
شده که کیفیت و دسترسی به منابع مادی و مواد اولیه را برای صنعت قطعه سازی 
دش��وار نموده اس��ت. وی افزود: انتظار ما از خودروس��ازان، در اولوی��ت قرار دادن 
پرداخت مطالبات قطعه سازان است تا پیشتازی در برنامه های تحقیق و توسعه برای 
تولیدکنندگان قطعات میسر شود و بروز گالیه هایی مبنی بر نارضایتی از کیفیت، 

ناشی از سرمایه گذاری قطعه سازان با هدف عدم وابستگی صنعت خودرو است.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی گفت: تاکنون، حمایت کافی 
از صنعت قطعه سازی به عمل نیامده و سیستم بانکی و دولت بیشتر توجه خود را 
معطوف به خودروسازان نموده، در حالی که بنیان اصلی صنعت خودرو را قطعه سازی 
تشکیل می دهد. رحیمی ادامه داد: قطعه سازان سهم عمده ای در افزایش اشتغال زایی 
و قطع وابس��تگی صنعت خودرو عهده دار هستند، لذا انتظار داریم، دولت آینده به 
منظور حمایت از تولید داخلی، نسبت به صنعت قطعه سازی مساعدت های الزم را 
مبذول دارد. وی درخصوص خرید مواد اولیه از سوی خودروسازان و قطعه سازان به 
صورت مجزا که موجب افزایش قیمت خودرو می شود، گفت: می بایست در این باره 

به ش��کل تخصصی عمل کرد، زیرا زمانی که خودروساز به بخش تامین مواد اولیه 
ورود می کند، موجب ایجاد یک نوع رقابت ناخواسته می شود که می بایست نسبت به 
حذف آن اقدام کرد، به طوری که مسئولیت تامین مواد اولیه در اختیار قطعه سازی 
باش��د که وظیفه تامین را به درس��تی نیز انجام خواهد داد و عالوه بر آن، کاهش 

هزینه ها و افزایش کیفیت نیز اتفاق می افتد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی افزود: وجود 
یک منبع یا ش��رکت یا به عنوان مثال یک کارخانه فوالد، منفک از خودروسازان و 
قطعه س��ازان برای تامین مواد اولیه این دو صنعت نیز راهکار دیگری اس��ت که با 

طرفیت یک شرکت در افزایش حجم خرید و کاهش هزینه ها اثرگذار است.
رحیمی معتقد اس��ت: درخصوص تامین مواد اولیه و سایر مراحل تولید خودرو، 
می بایست به شکل تخصصی وارد عمل شد. بر همین اساس، خودروسازان می بایست 
بیشتر بر روی طراحی و محصول نهایی تمرکز کنند تا اینکه در جست وجوی تامین 
م��واد اولیه باش��ند. وی در پایان درخصوص راهکارهای قطع یا کاهش وابس��تگی 
خودروس��ازان ب��ه نرخ دالر برای تامین قطعات خاطرنش��ان کرد: راهکار اساس��ی 
داخلی سازی است، بدین معنا که هر چقدر توان و سهم افزایش تولید داخل افزایش 
یاب��د، ارزبری کاهش می یابد. البته اکنون در برخی از برندها از وضعیت مناس��بی 
برخوردار هستیم و وابستگی صد درصدی در تولید تمامی انواع خودرو وجود ندارد. 
بدین معنا که اکنون، ارزبری خودرو چندان زیاد نیست و این موضوع، سهم اندکی 

را در قیمت نهایی خودرو به خود اختصاص می دهد.

رئی��س اتاق بازرگانی ایران می گوید تصمیم گیران کالن کش��ور باید برای تکرار 
نشدن معضالت و مشکالت اقتصادی سال های گذشته، صدای فعاالن اقتصادی را 
بشنوند. به گزارش ایسنا، اتاق بازرگانی ایران که طبق قانون مشاور سه قوه کشور به 
شمار می رود در طول هفته های گذشته از سویی با تعدادی از نامزدهای انتخاباتی 
جلساتی مشترك برگزار کرد و از سوی دیگر، بسته ای را به عنوان طرح پیشنهادی 

بخش خصوصی برای دولت آینده، منتشر کرد.
ابراهیم رئیس��ی – رئیس جمهور منتخب – نیز در یکی از نخستین برنامه های 
انتخاباتی خود به اتاق بازرگانی ایران رفت و در جریان خواسته های بخش خصوصی 
قرار گرفت. پس از نهایی ش��دن فرآیند انتخابات، ح��اال رئیس اتاق بازرگانی ایران 
می گوید، باید نسبت به شنیده شدن صدای فعاالن اقتصادی، تصمیمی جدی گرفته 

شود.
غالمحسین شافعی گفته: پارلمان بخش خصوصی، بسته ای از پیشنهادات کارآمد 
اقتص��ادی را به انضمام یک بررس��ی جامع و آسیب شناس��انه از تمامی عواملی که 
باعث شده تا در قریب به چهار دهه گذشته اقتصاد کشور به سیر نزولی دچار شود، 
گردآوری نموده و این جمع بندی را در اختیار س��یزدهمین رئیس جمهور منتخب 

کشورمان قرار خواهد داد.
رئی��س اتاق بازرگانی با اش��اره به اهمیت نقش آفرینی و مش��ارکت گری فعاالن 
اقتص��ادی در بزنگاه های مهم تاریخ کش��ور، افزود: هر س��اله آمارهای متعددی در 
بخش های مختلف اعالم می شود که متولیان در آن نوید رشد می دهند، اما بررسی 

و برآورد کلی، حکایت از آن دارد که در طول 10 ساله گذشته رشد اقتصادی تقریبا 
صفر بوده اس��ت. مؤلفه های دیگری نظیر ثبات در بخش اقتصاد، نرخ ارز، تورم و... 
نیز مکرر به عنوان اولویت دولت ها مطرح شده و ساماندهی هر کدام از این بخش ها، 
هدف مقدس نهادهای متولی اعالم شده است، لکن برآمد و ماحصل اتفاقات، اُفت 

در این بخش ها را نشان می دهد.
او ادامه داد: همچنین با وجود تأکید بر حمایت از اقشار ضعیف و دهک های پایین 
جامعه در برنامه رفاهی دولت ها، شاهدیم که مکرر شرایط اقتصادی برای این گروه ها 
دشوارتر شده است. در مقاطع کوتاهی دولت ها توانسته اند تا حدی بر فقر مطلق فائق 

آیند اما شاخص فقر نسبی مدام بدتر شده است.
شافعی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که دولت آینده باید یک نگاه واقع بینانه 
به شرایط و منابع موجود داشته باشد در غیر این صورت روند مذکور تداوم می یابد. 
پارلم��ان بخش خصوصی ایران نیز با همین دغدغ��ه و در جهت عمل به تعهدات 
خود در عرصه اقتصاد، بس��ته ای را پیرامون حقایق اقتصادی، عوامل بروز چالش ها، 
اش��تباهات و...، جمع بندی نموده و به چاشنی پیشنهاداتی در اختیار سیزدهمین 

رئیس جمهور منتخب مردم، قرار می دهد.
او ب��ا انتق��اد از وعده هایی که به جه��ت اغنای افکار عموم��ی در طول تبلیغات 
انتخاباتی بیان شدند، اما پشتوانه ای برای آنها در اقتصاد وجود نداشت؛ عنوان کرد: 
عدم رش��د اقتصادی کش��ور متأثر از وعده ها و برنامه هایی است که با واقعیت های 

موجود، همخو نیست.
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بهقلم:کیتیلیندمن
کارشناس بازاریابی و کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

کسب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و کسب سود باید 
عملکرد مناسبی داشته باشند. اگر شما در بازار کسب و کار مانند برندهای 
کلیش��ه ای عمل نمایید، هیچ فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان 
نخواهید داشت. س��طح باالی رقابت میان برخی از برندها مسئله استفاده 
از تیم خالقیت را پیش کش��یده اس��ت. بدون تردید هر برندی که بیشتر 
ایده های خالقانه برای بازاریابی و تولید محصول داشته باشد، بر رقبای خود 
برتری خواهد یافت. تیم خالقیت به کسب و کار شما کمک می کند تا مسیر 
ایده پردازی خالقانه و رقابت بهتر با دیگر شرکت ها را به خوبی طی کنید. 

هدف اصلی در این مقاله بررس��ی چیس��تی تیم خالقیت کسب و کار و 
اعضای اساس��ی اش است. این راهنما به شما برای بهبود وضعیت کسب و 

کارتان در کوتاه ترین زمان ممکن کمک خواهد کرد. 
تیمخالقیتکسبوکارچیست؟

بدون تردید استفاده از خالقیت و ایده های تازه برای هر کارآفرینی دارای 
اهمیت بسیار زیادی است. با این حال مفهوم تیم خالقیت به طور اصولی 
اش��اره به بخش بازاریابی و تبلیغات دارد. اگر ش��ما هم در زمینه بازاریابی 
و تبلیغات با مش��کالت زیادی دست و پنجه نرم می کنید، استفاده از تیم 
خالقیت برای شما کاربردی و ضروری خواهد بود. اعضای این تیم به طور 
حرفه ای مس��ئولیت بخش بازاریابی را برعهده گرفته و آن را بدل به برگ 
برنده کسب و کاران خواهند کرد. وظیفه اصلی این تیم نوآوری و جلب نظر 

مشتریان با استفاده از ایده های بازاریابی و تبلیغاتی تازه است. 
ام��روزه بس��یاری از کس��ب و کارها برای بهب��ود وضعی��ت بازاریابی و 
تبلیغات شان از آژانس های بازاریابی بسیار متنوعی استفاده می کنند. این امر 
شامل پرداخت هزینه بسیار باال برای تعامل با مشتریان می شود. اگر کسب و 
کار شما به دنبال ایجاد تغییر در وضعیت موردنظر است، باید هرچه سریع تر 
نسبت به ایجاد تیم خالقیت اقدام کنید. این امر عالوه بر باال بردن کیفیت 
بازاریابی برندتان موجب کاهش هزینه ها نیز می شود. بدون تردید این امر 

برای هر برندی جذابیت های خاص خودش را دارد. 
چهکسانیدرتیمخالقیتحضوردارند؟

صحبت از تیم خالقیت برای هر کس��ی دارای معنای مشترکی است. به 
هر حال شما باید در تیم موردنظر برای بازاریابی و تبلیغات بهتر ایده های 
ت��ازه و با کیفیت طراحی ک��رده و آنها را اجرا کنید. تعریف این فرآیند کار 
س��ختی نیست، اما اجرای آن به شدت دش��وار به نظر می رسد. مهمترین 
مسئله در این میان شروع کار براساس آشنایی با برخی از مهمترین اعضای 

تیم موردنظر است. 
بدون شک شما امکان افزودن هر فردی به تیم خالقیت برندتان را دارید، 
اما نکته مهم در این میان تالش برای استفاده از جایگاه های اصلی است. این 
امر به طور ویژه ای در صورت تعامل با بودجه محدود در عرصه کسب و کار 
مصداق خواهد داشت بنابراین شما باید در این زمینه دقت نظر بخصوصی 
داشته باشید. در ادامه برخی از مهمترین کسانی را که در هر تیم خالقیت 

کسب و کار باید حضور داشته باشند، مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
رئیسبخشخالقیتونوآوری

هر بخشی در شرکت باید دارای یک رئیس باشد. بدون این نکته کارها به 
طور بسیار نامناسبی پیش می رود. گاهی اوقات کارآفرینان به این نکته مهم 
توجه می کنند. نتیجه این امر شلختگی در کارها و کاهش کیفیت بازاریابی 
است. وقتی شما قصد ارتقای کیفیت بازاریابی برندتان را دارید، اما در نهایت 

همان اندك کیفیت نیز از دست تان می رود باید حسابی نگران شوید. 
رئیس بخش خالقیت و نوآوری مسئولیت هماهنگی کلی در این تیم را 
دارد. تمام نکات باید با همفکری تمام اعضا و نظارت رئیس بخش موردنظر 
صورت گیرد. این امر در مورد تیم خالقیت و نوآوری نیز مصداق دارد. اغلب 
کسب و کارها به طور معمول حرفه ای ترین کارمندشان را به عنوان رئیس 
بخش نوآوری انتخاب می کنند. این امر امکان استفاده از تجربه فرد موردنظر 

را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. 
موفقیت به عنوان مدیر بخش نوآوری و خالقیت نیازمند تجربه کاری و 
همچنین نگاه حرفه ای به مسئله است. شما باید انگیزه باالیی برای نوآوری 
در کس��ب و کارتان داشته باشید، در غیر این صورت فقط وقت خودتان و 
دیگران را تلف کرده اید. بنابراین اگر فرد موردنظر در تیم کسب و کار شما 
حضور ندارند، باید به فکر اس��تخدام یک مدیر مناس��ب باشید در غیر این 

صورت تمام سرمایه گذاری های شما بی نتیجه خواهد ماند.
طراحگرافیک

امروزه تمام مش��تریان جذب المان های بصری زیبا و گرافیکی می شوند. 
اگر ش��ما هنوز هم مثل دهه 90 میالدی با محتوای متنی و بدون کمک 
محتوای دیجیتال در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستید، 
باید به طور کلی نسبت به فعالیت تان تجدیدنظر نمایید. بسیاری از برندها در 
زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به تجدیدنظر در عملکردشان 
دارند. این امر ضرورتی اجتناب ناپذیر برای هر کسب و کار محسوب می شود. 
بنابراین شما باید به بهترین شکل ممکن در این راستا عمل نمایید در غیر 
این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان نخواهید داشت. 
طراحی های گرافیک یکی از در دسترس ترین افراد در دنیای کسب و کار 
هستند. البته اگر شما به دنبال طراح های حرفه ای و کارکشته باشید، عالوه 
بر هزینه باال باید مدت ها در صف انتظار نیز باقی بمانید. مهمترین مسئله 
در این میان اطمینان از کیفیت کاری باالی چنین افرادی اس��ت. این امر 
به شما برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. 
برخی از کسب و کارها برای کاهش هزینه های مربوط به حقوق کارمندان 
اقدام به استخدام طراح های گرافیک تازه کار یا حتی کارآموزهای مبتدی 
می کنند. این امر نه تنها تاثیر منفی بر روی وضعیت کسب و کار شما دارد، 
بلکه هیچ شانسی به ش��ما برای جلب نظر مشتریان نخواهد داد. بنابراین 
ش��ما باید به طور ویژه ای در تالش برای هم��کاری با طراح های گرافیکی 

مناسب باشید. 
طراح های گرافیک به ایده های شما رنگ واقعیت می دهند. اگر شما یک 
ایده بس��یار عالی داشته باشید، اما توانایی اجرای آن به طور درست را پیدا 
نکنید هیچ تاثیر  خوبی بر روی مشتریان نخواهید گذاشت. بنابراین همیشه 

به دنبال بهترین طراح های گرافیک با سابقه کاری مناسب باشید. 
طراحوب

امروزه کمتر کسب و کاری بدون سایت رسمی در بازار مشغول به فعالیت 
است. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان اقدام به استفاده 

از راهکارهای بس��یار متنوعی می کنند. با این حال هنوز هم سایت رسمی 
برند دارای تاثیرگذاری باالیی است. اگر شما دارای یک سایت مناسب برای 
برندتان باش��ید، مشتریان امکان آشنایی با کسب و کار و محصوالت تان را 

خواهند داشت. 
به روز رسانی سایت کار ساده ای نیست. بسیاری از برندها پس از طراحی 
سایت دیگر به آن سر نمی زنند. این امر به معنای عدم تولید محتوای تازه 

در سایت برند خواهد بود. بنابراین شما 
باید عملکردتان در این حوزه را به طور 
قابل مالحظه ای بهینه س��ازی نمایید. 
تولید محتوای اختصاصی برای سایت 
برند ایده مناسبی اس��ت، اما فقط در 
صورتی که یک طراح وب در کنارتان 
باش��د. امروزه اغلب طراح های وب در 
زمینه تولید محتوا برای س��ایت ها نیز 
فعالی��ت دارند. بنابرای��ن دلیلی برای 
ناتوانی در زمینه همکاری با یک طراح 
وب مناس��ب برای کس��ب و کار شما 

پیش رو نخواهد بود. 
یکی از مسائل مهم برای همکاری با 
طراح های وب تعیین شرایط از همان 
گام نخست است. اگر شما و طراح های 
موردنظرتان ایده های متفاوتی در ذهن 
داشته باش��ید، در مدت زمانی اندك 
به مشکل خواهید خورد. مسئله مهم 
در این میان تالش برای همفکری در 
همان ابتدای کار و تعیین اهداف اصلی 
است. چنین امری تیم طراحی سایت 
شما را به طور کامل با سایر بخش های 
تی��م خالقی��ت و ن��وآوری هماهنگ 

خواهد کرد. 
طراحتبلیغاتی

ش��ما باید یک طراح تبلیغاتی خوب و کارکش��ته در کنار تیم تان داشته 
باش��ید. الگوهای تبلیغاتی هنوز هم تنوع بس��یار زی��ادی دارد و برخی از 
ش��یوه های قدیمی طرف��داران خاص خود را حفظ کرده ان��د. در این میان 
طراح های تبلیغاتی با اس��تفاده از تمام ظرفیت در دسترس شان در تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستند. این امر حضور یک طراح 

تبلیغاتی در تیم نوآوری را ضروری می سازد. 
شاید شما و برخی از افراد حاضر در تیم خالقیت و نوآوری دارای اطالعات 
اندکی درباره تبلیغات باشید، اما این سطح از اطالعات برای تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان به هیچ وجه کافی نیست. شما باید عملکرد بسیار بهتری در 
این راستا داشته باشید در غیر این صورت شانسی برای رقابت با برندهای 

بزرگ نخواهید داشت. 
انتظار اصلی از طراح تبلیغات مهارت باال در زمینه تولید محتوا و همچنین 
آگاهی به روز از سلیقه مشتریان است. توصیه ما در این بخش تالش برای 
هم��کاری با طراح های تبلیغاتی در حوزه تخصصی تان اس��ت. در غیر این 
صورت ش��اید مجبور به دادن مدت زم��ان باالیی زمان به فرد موردنظر به 
منظور آشنایی با حوزه کسب و کارتان شوید. بی شک این امر هیچ جذابیتی 

برای کسب و کارها در پی ندارد. 
برخی از کس��ب و کارها ب��رای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان اقدام به 
اس��تفاده از چندین طراح تبلیغاتی در کنار هم می کنند. اگر ش��ما دارای 
بودجه کافی برای این امر هستید، به احتمال زیاد هیچ مانعی پیش روی تان 
نخواهد بود. با این حال کس��ب و کارهای دارای بودجه محدودتر با ش��مار 
باالیی از مشکالت رو در رو هستند. بهترین انتخاب در این میان تالش برای 
ادامه کار با یک طراح تبلیغاتی است. این امر در صورت مشورت و همفکری 
مداوم فرد موردنظر با دیگر اعضای تیم خالقیت و نوآوری هیچ مشکلی برای 

شما پیش نخواهد آورد. 
تولیدکنندهویدئو

ش��ما همیشه برای تولید محتوای ویدئویی نمی توانید از نسخه های خام 
یا طرح های گرافیکی متحرك استفاده کنید. گاهی اوقات باید ویدئوی تان 
را خودت��ان بس��ازید. این امر در تیم خالقیت و ن��وآوری باید به طور قابل 
مالحظه ای مدنظر قرار گیرد. بسیاری از کسب و کارها برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف نیاز به اس��تفاده از محتوای ویدئویی باکیفیت منحصر 
ب��ه فرد دارد. این امر بدون اس��تخدام دس��ت کم ی��ک تولیدکننده ویدئو 

امکان ناپذیر خواهد بود. 
امروزه حوزه کسب و کار تنوع بسیار زیادی دارد. اگر شما در زمینه پیدا 
کردن تولیدکننده مناس��ب برای ویدئوهای برندتان مشکل دارید، یکی از 
گزینه های ساده مراجعه به لینکدین است. این پلتفرم اجتماعی دارای شمار 
باالیی از کارآفرینان و افراد دارای مهارت های کاری باالست. بنابراین شما به 
راحتی هرچه تمام تر امکان انتخاب فرد موردنظرتان از میان جمعیت فراوان 

کاربران لینکدین را خواهید داشت. 
ش��اید در یک تیم کاری کوچک یک نفر به تنهایی تمام مسئولیت های 
مرب��وط به تولید محتوای ویدئویی را مدیریت نمای��د، اما این امر در مورد 
تیم های بزرگ به طور کامل برعکس اس��ت. اگر ش��ما کس��ب و کاری در 

حجم و اندازه بسیار بزرگی دارید، باید از همین حاال به دنبال ایجاد تغییر 
در وضعیت کس��ب و کارتان باش��ید. این امر شامل استخدام دست کم سه 
تولیدکننده ویدئو خواهد بود در غیر این صورت ویدئوهای تان بس��یار دیر 

آماده بارگذاری در شبکه های اجتماعی یا سایت رسمی برند می شود. 
عکاستبلیغاتی

برخی از تصاویر به اندازه هزاران کلمه ارزش دارند. این امر یک ش��وخی 
نیست، بلکه واقعیتی اساسی در زمینه 
کس��ب و کار است. ش��اید شما امکان 
ثب��ت تصاویر ج��ذاب از محصوالت یا 
کارمندان برندتان را داش��ته باش��ید، 
ام��ا چنین تصاویری با کار یک عکاس 
تبلیغاتی تفاوت بسیار زیادی دارد. شما 
باید همیشه با عکاس های حرفه ای در 
کسب و کارتان همکاری داشته باشید. 
این امر نمایی جذاب و دلنش��ین برای 
مش��تریان ایجاد خواهد ک��رد. امروزه 
بس��یاری از برنده��ا ب��رای جلب نظر 
مش��تریان به طور م��داوم هزینه های 
بازاریاب��ی و تبلیغاتی ش��ان را افزایش 
می دهند. اگر شما قصد سرمایه گذاری 
مطمئن در تیم نوآوری و خالقیت تان را 
دارید، توجه به همکاری با یک عکاس 
تبلیغاتی ایده مناسبی خواهد بود. این 
امر ش��ما را از ش��ر تصاویر بی کیفیت 
در س��ایت و اکانت ه��ای برندت��ان در 
شبکه های اجتماعی راحت خواهد کرد. 
گاهی اوقات کس��ب و کارها به فکر 
طراحی یک تیم حرفه ای برای بخش 
از خدمات ش��ان هستند.  پش��تیبانی 
این امر ایده اس��تخدام چندین عکاس 
تبلیغات��ی در کنار هم را پیش می کش��د. نکته مه��م در این میان تعیین 
انتظارات مان از یک عکاس است. شما باید تصاویری برای تکمیل محتوای 
وس��یع تر بازاریابی تان را مدنظر داش��ته باشید. این امر به خوبی وظیفه هر 
عکاس را شرح می دهد. بنابراین اگر حتی یک فرد با مشخصات موردنظر در 

کسب و کارتان دارید، نیازی به استخدام کارمند تازه ای نیست. 
طراحاستراتژیمحتوایی

محتواهای بازاریابی شما باید در کنار هم یک تصویر منسجم را شکل 
دهند. در غیر این صورت ش��ما هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف نخواهید داش��ت. وظیفه اصلی طراح استراتژی محتوایی 
همین امر اس��ت. ای��ن فرد به طور معم��ول دارای تجرب��ه طوالنی در 
زمینه تولید محتوای بازاریابی اس��ت. بنابراین به خوبی امکان همفکری 
ب��ا اعضای تی��م بازاریابی و طراح��ی ایده های ج��ذاب را دارد. این فرد 
همچنین در مقیاسی وسیع نیاز به هماهنگی با تمام اعضای بازاریابی و 

تبلیغات برای ایجاد یک مسیر مشخص را دارد. 
مسیر مش��خص بازاریابی باید براساس اهداف کالن یک برند صورت 
گیرد بنابراین شاید شما نیاز به برگزاری جلسات کاری طوالنی با طراح 
استراتژی محتوایی برای مدت زمانی طوالنی داشته باشید. این امر عیار 
ش��ما در زمینه مدیریت کسب و کار و توسعه تیم نوآوری و خالقیت را 

نشان می دهد. 
اگر اس��تراتژی های کلی برند ش��ما در زمینه بازاریاب��ی از نظر طراح 
اس��تراتژی محتوایی دارای ایراد است، احتماال باید اخطار وی را جدی 
تلقی کنید. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای ش��ما و کسب و کارتان 
خواهد داش��ت. تغییر اس��تراتژی کلی برند برای توس��عه جایگاه امری 
رایج محس��وب می شود. بنابراین اگر ش��ما در طوالنی مدت این کار را 
ساماندهی نکرده اید، باید فکری به حال وضعیت کسب و کارتان نمایید. 
خوش��بختانه طراح اس��تراتژی محتوایی در این میان کمک شایانی به 

شما خواهد کرد. 
توسعهدهندهوب

امروزه همه چیز در حال توسعه و پیشرفت است. بنابراین سایت رسمی 
برند شما نیز باید به طور مداوم توسعه پیدا کند. یکی از ایده های مناسب 
در این میان طراحی یک وبالگ به عنوان مکمل س��ایت تان اس��ت. اغلب 
اوقات تیم های نوآوری و خالقیت دارای ایده های جذابی برای تولید محتوای 
تخصصی هس��تند. این نوع از محتوا اگر در وبالگ برندتان منتش��ر شود، 

تاثیرگذاری بسیار بهتری بر روی مخاطب هدف در پی خواهد داشت. 
توسعه دهندگان وب همیشه در دسترس کسب و کار شما هستند. اغلب 
برندها برای همکاری با این افراد فقط در صورت نیاز به سراغ شان می روند. 
تیم ه��ای خالقیت و ن��وآوری به دلیل ماهیت حرفه ای کارش��ان و نیاز به 
آپدیت های در لحظه سایت و وبالگ همیشه نیاز به یک توسعه دهنده وب 
دارند. بنابراین اگر شما چنین فردی در کنارتان دارید، باید هرچه سریع تر 

نسبت به همکاری با وی اقدام نمایید. 
اگر ش��ما در کس��ب و کارتان نس��بت به اس��تفاده از یک تیم نوآوری و 
خالقیت بی توجه هس��تید، به احتمال زیاد مقاله کنونی اندکی وسوسه تان 
خواهد کرد. شما به هر حال در مسیر موفقیت کاری باید از بهترین تیم ها 
و کیفیت بازاریابی بهره بگیرید. تیم نوآوری و خالقیت حلقه گم شده کسب 

و کار شما محسوب می شود. 
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم با صدور پیامی، انتخاب 
نمایندگان جدید مردم در شــورای اسالمی شهر قم را تبریک گفت. به 
گزارش روابط عمومی شــهرداری قم ، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد 
در پیامی به منتخبین مردم، انتخاب آنان را در ششــمین دوره شورای 

اسالمی شهر تبریک گفت.
پیام شهردار قم به این شرح است:

بسمه تعالی
اعضای محترم منتخب شورای اسالمی شهر قم

با سالم و تحیت؛
شورا عمل به دستور الهی و درس آموزی از مکتب رسول اهلل صلی اهلل 
علیه و آله وســلم است. شورا نشان دهنده تحقق توسعه پایدار در سایه 
قانون مداری مردم ســاالری دینی اســت که با واگذاری مســئولیت ها 

به منتخبین مردم و مشــارکت آن ها در اداره امور، شاهد نقش آفرینی 
مضاعف مـــردم در تعیین سرنوشت خود هســتیم. کتاب فعالیت هر 

دوره شورای اسالمی شهر و روستا، سندی گویا برای سنجش و ارزیابی 
موفقیت هاست و آبادانی و توسعه ی مدیریت شهری مدیون تصمیمات 
شورای اسالمی شهر و عمل صحیح مبتنی بر مجاهدت است. هم آوایی 
تضارب توانمندی های شما با ظرفیت های موجود در شهر بانوی کرامت 
؛ هم افزایی در توسعه بخشــی مدیریت شهری را به ارمغان خواهد آورد. 
اینجانب ضمن تقدیر و تشکر از تالش ها، خدمات ماندگار و همراهی های 
اعضای محترم ادوار شــورای اسالمی شهر مقدس قم انتخاب و اعتماد 
مردم فهیم و بصیر قم به شما بزرگواران را تبریک عرض نموده و از درگاه 
ایزد منان توفیق مضاعف و سربلندی در سایه سار عنایات کریمه اهل بیت، 
حضرت فاطمه معصومه علیهاالســالم و صاحب العصر والزمان حضرت 

مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف برایتان مسألت دارم.**
سید مرتضی سقائیان نژاد

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان با تشریح جزییاتی از پروژه تعمیرات اساسی ابنیه و تاسیسات 
بندر شهید رجایی و شهرک های مسکونی تابعه آن، گفت: پست های 
برق و زیرســاخت های شــبکه توزیع در حال اصالح و بهسازی است 
و تصفیه خانه قدیم بندر نیز پس از گذشــت 15 ســال، نیمه نخست 

سال1400 راه اندازی می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، 
"علیرضا محمدی کرجی ران" تاسیسات زیربنایی را از جمله مهمترین 
مؤلفه های راهبردی ارائه خدمات در بزرگترین بندر تجاری ایران دانست 
و اظهار داشت: پروژه تعمیرات اساسی ابنیه و تاسیسات مجتمع بندری 
شهید رجایی، شهرک های مسکونی شهید باهنر و شهید رجایی شامل 
اصالح، بازسازی، بهسازی و رفع اشکاالت مجموعه های تصفیه خانه ها، 
تلمبه خانه ها، ایستگاه های پمپاژ، مخازن زمینی و هوایی آب شرب و 
تمامی پست های برق با هدف بهبود کارایی، افزایش توان و عمر مفید 
شــبکه، از ابتدای دی ماه سال 1399 آغاز شــده است. وی در همین 

رابطه خاطرنشــان کرد: به منظور ارتقاء سطح خدمات توزیع برق بندر 
شهیدرجایی با بهره گیری از روش های تعمیرات پیشگیرانه برای تحقق 
کمترین توقف پروسه توزیع برق، اصالح ساختار و تعویض بخش بزرگی 
از قطعات فرســوده به انجام رسید و تابلوهای توزیع جدید و باکیفیت 
در پســت های توزیع برق، جایگزین شد. کرجی ران تصریح کرد: این 

اصالحات به همراه احداث چهار پســت کمپکت در مجموع حدود دو 
هزار کیلووات)KW( به ظرفیت توان شــبکه این بندر می افزاید که در 
زمینه ارتقاء سطح ارائه خدمات، اقدامی ضروری و کاربردی است. انجام 
این اصالحات به همراه تعمیرات ابنیه پستهای برق با اعتبار حدود 400 
میلیارد ریال تا پایان ســال 1400 محقق می شود و باعث ایجاد شبکه 

ایمن تر توزیع و بهره برداری مطمئن تر از پست های برق، خواهد شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به اجرای پروژه راه اندازی 
تصفیه خانه قدیم واقع در مجتمع بندری شهیدرجایی بعد از گذشت 15 
سال، خاطرنشان کرد: از آغاز سال 1400، در راستای بهره مندی از آب 
باکیفیت برای مصارف فضای سبز و غیرشرب در قالب ترمیم، بهسازی، 
نوســازی و در نهایت راه اندازی تصفیه خانه قدیــم، روند بازطراحی و 
اقدامات اولیه آن در قالب پروژه تعمیرات اساسی ابنیه و تاسیسات این 
مجتمع بندری آغاز شد. با نصب و راه اندازی جدیدترین تجهیزات در این 
مجموعه، تصفیه خانه فاضالب با خروجی روزانه 600 متر مکعب، تا پایان 

نیمه اول سال جاری وارد مدار خواهد شد.

آذربایجان شرقی -  ماهان فالح: سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای طرحی را به دولت پیشنهاد داد که در صورت تصویب، راهداران 
خدومی که مستقیماً درگیر عملیات نگهداری و خدمت رسانی در جاده ها 
هســتند، در صورت فوت در حین فعالیت، شــهید راه خدمت قلمداد 
خواهند شــد. به گزارش خبرنگار مــا در تبریز به نقل از روابط عمومی 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، معاون توسعه مدیریت و منابع 
این سازمان با بیان این مطلب که این اقدام به منظور حمایت های مادی 
و معنوی از خانواده های این قشــر زحمتکش در دستور کار قرار دارد، 
خاطرنشان کرد: با عنایت به این که مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون اصالح 
اساسنامه بنیاد شهید و تبصره ذیل ماده یک قانون جامع خدمت رسانی 

به ایثارگران، تعیین مصادیق عملی شــهید ، مفقوداالثر، جانباز آزاده و 
اســیر در چارچوب و قوانین نیروهای مسلح کل نیروهای مسلح تهیه و 
به تصویب هیات وزیران می رسد. عباسعلی بنی اسدی افزود: از آنجایی 
که سالیانه تعدادی از عوامل خدوم راهداری در حین عملیات راهداری و 
خدمت به مردم جان شیرین خود را از دست می دهند و خانواده های آنها 
فاقد هرگونه پشتوانه معنوی و مادی می شوند و دولت و به صورت خاص 
ســازمان متبوع هیچ گونه مجوزی جهت حمایت از آنها ندارد، لذا برای 
حمایت از خانواده های این قبیل همکاران خدمتگزار پیشنهاد مربوطه 
جهت سیر مراحل تصویبی به دولت ارسال شده است و امیدواریم که این 

پیشنهاد مورد تایید هیات محترم دولت قرار گیرد.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
گیالن : اگر از واحدهای تولیدی به موقع حمایت نشود و فضای رقابتی 
برای ارتقای کیفیت محصوالت میان تولید گنندگان داخلی ایجاد نکنیم 
پس از لغو تحریم ها با ورود کاالهای خارجی باز هم در بخش تولید دچار 

مشکل می شویم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
گیالن: امروز )یکشنبه( نشستی با هماهنگی عباس علیزاده مدیرکل 
تعــاون،کار و رفاه اجتماعی گیالن به منظور رفع موانع تولید با حضور 
آقازاده و احمدی نمایندگان مردم شهرســتان رشت در مجلس شورای 

اسالمی در مجموعه ایران برک و نوپوش برگزار شد.
علیزاده در این نشست با تبریک دهه کرامت و با اشاره به مشارکت پر 
شور مردم در انتخابات ریاست جمهوری  ضمن تبریک به آیت اهلل سید 
ابراهیم رییسی منتخب مردم؛ابراز امیدواری کرد این انتخاب برای ملت 
شریف ایران منشا خیر شود. مدیرکل در ادامه با بیان اینکه صنعت استان 
گیالن در چند ســال گذشته به دلیل سوء مدیریت و عدم توجه جدی 

ضعیف شده است گفت: باید برای احیای صنعت استان به ویژه صنعت 
نساجی که در گذشته به عنوان قطب کشور و حتی در دیگر کشورها نیز 

مطرح بود؛ آسیب شناسی و اقدامات اجرایی موثر انجام شود.
وی با اشاره و تشکر از حضور نمایندگان مردم شهرستان رشت در این 
نشست؛ حمایت و بهره بردن از ظرفیت های نمایندگان را در تسهیلگری 

و رفع گره های قانونی برای تحقق این امر مهم در استان گیالن ضروری 
دانست.

علیزاده گفت : مجموعه ایران برک به عنوان یک برند ملی خوشبختانه 
در سه سال اخیر با تغییرات در ترکیب هیات مدیره خود روند خوبی در 

حوزه تولید و کاهش تنش های کارگری در پیش گرفته است.
وی اضافه کرد: به رغم همه تالش ها در این مجموعه اما مشــکالتی 
نظیر تهییه مواد اولیه، عدم بخشودگی جرایم و برخی گره های قانونی از 
جمله موانع جدی و تاثیر گذار در رشد و توسعه این واحد تولیدی است 
که امیدواریم با حمایت نمایندگان و دیگر مسئوالن شاهد رفع این موانع 

در آینده نزدیک باشیم.
علیزاده با اشاره به هزینه های باالی تولید گفت: با توجه به ظرفیت 
های موجود در مجموعه ایران برک اگر شرایطی برای اعطای تسهیالت 
ارزان قیمت برای این مجموعه فراهم شود با افزایش سرمایه در گردش 
و توســعه خطوط تولید می توانیم شاهد ایجاد اشتغال پایدار و افزایش 

صادرات برون مرزی توسط این برند ملی خوش نام باشیم.  

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی 
اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر از انجام موفقیت آمیز عملیات 
اطفــای حریق موتور لنج صیادی در بندر عامری خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی، حجت خسروی رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر 
و دریانوردی اســتان بوشــهر در این باره گفت: در پی وقوع اتش سوزی در 
یکی از موتور لنج های صیادی در اسکله بندر عامری بال فاصله هماهنگی 
الزم صورت پذیرفت و شناور ناجی 1۸ به موقعیت اعزام شد. خسروی افرود: 

با رســیدن ناجی 1۸ به موقعیت به سرعت عملیات اطفاء حریق اغاز شد و 
خوشبختانه تیم اعزامی توانست   عملیات اطفا حریق را با موفقیت به پایان 
برساند. وی اضافه کرد: همچنین پس از عملیات اطفا حریق، لنج حادثه دیده 
توسط ناجی 1۸ به محل امن هدایت شد و عملیات تخلیه اب از موتور خانه 
شناور توسط پمپ روبین  ناجی 1۸ صورت گرفت. گفتنی است، در ارزیابی 
های اولیه علت اتش سوزی اتصال باطری در موتورخانه شناور مشخص شده 

است که این مهم توسط کارشناسان در دست برسی بیشتر میباشد

پیام تبریک شهردار قم به منتخبین شورای اسالمی شهر قم

مدیر کل بنادر هرمزگان اعالم کرد:

تعمیرات اساسی ابنیه و تاسیسات بندر شهید رجایی و شهرک های مسکونی

پیشنهاد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای تصویب؛
راهداران در صورت از دست دادن جانشان شهید راه خدمت محسوب شوند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن :

باید با جدیت بیشتر برای احیای صنعت به ویژه نساجی در استان تالش کرد

عملیات اطفای حریق موتور لنج صیادی در بندر عامری

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :
اولین جلسه کارگروه انرژی و مدیریت سبز در سال 1400 برگزار شد

ساری - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ســاری گفت : در جلسه کارگروه انرژی و مدیریت سبز منطقه ساری بر لزوم فرهنگ 
سازی و استفاده از منابع تاکید شد . به گزارش خبرنگار نشریه تیرنگ ، سبحان رجب 
پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری در جلسه کارگروه انرژی 
و مدیریت سبز منطقه ساری که در تاریخ در سالن جلسات شرکت برگزار شد بر لزوم 
فرهنگ ســازی و اســتفاده از منابع تاکید کرد و بیان داشــت : مدیریت سبز در واقع  
بکارگیری موثر و کار آمد تمامی منابع مادی و انســانی است که برای هدایت و نیل به 
اهداف زیست محیطی با سازماندهی و برنامه ریزی ضروری است . سبحان رجب پور به استفاده بهینه و درست از امکانات و منابع اشاره 
کرد و تاکید کرد: در گام اول ، پایش و شناسایی مکانها و فضاهایی مورد رصد قرار میگیرد که بیشترین مصرف انرژی را دارند و باید کار با 
حساسیت و کارشناسی انجام گردد . وی اظهار کرد : در تمامی زمینه ها از جمله مدیریت مصرف انرژی ) آب ، برق و گاز ( باید تدابیر و 
سیاست های دقیق و منطقی اتخاذ کرد . در ادامه جلسه حسین نصیر ناتری رئیس برنامه ریزی ودبیرکارگروه انرژی و مدیریت سبزشرکت 
به برنامه های پیشنهادی جهت اخذ بودجه از ستاد وبه اقدام آن در سال 1400 اشاره کرد وضمن تشریح اقدامات صورت گرفته این کارگروه 
در سال 1399 ،  گفت : کاهش هزینه ها و صرفه جویی در مصرف آب ، برق و گاز از اتفاقات خوبی بود که در سالهای گذشته به همت و 

تالش همکاران واحدهای مختلف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری رقم خورد .

تقدیر مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان از پرسنل این شرکت به دلیل 
حفظ پایداری شبکه برق در انتخابات

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از پرسنل این 
شرکت برای حفظ صد درصدی پایداری شبکه برق در روز انتخابات، تقدیر و تشکر کرد. 
محمود دشت بزرگ در پیام خود آورده است: روز سرنوشت ساز انتخابات )۲۸ خرداد( 
با حضور پرشکوه و حماسه ساز مردم به پایان رسید و خرسندیم در این روز علی رغم 
گرمای طاقت فرسا و مشکالتی که در بحث تولید برق وجود داشت، خاموشی در شبکه 
برق رخ نداد و انتخابات بدون مشکلی از این ناحیه برگزار شد. وی با تشکر از آمادگی و 
تالش های پرسنل صنعت برق در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد، افزود: 
پرسنل مجموعه برق با آمادگی کامل همه تالش خود را کردند تا در این روز سرنوشت ساز، خللی در امر برق رسانی ایجاد نشود و در این 
زمنیه موفق عمل کرده اند و شبکه برق در پایداری صد درصدی بوده است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با آرزوی سالمتی 
و طول عمر با برکت برای همکاران گفت: امیدوارم که در ادامه روزهای گرم سال جاری، این تالش ها ادامه داشته باشد تا شهروندان در 

آرامش و آسایش کامل تابستان را پشت سربگذارند.

نماینده مردم شهرستان رودبار در مجلس شورای اسالمی ؛
تعامل سازنده پست با سایر دستگاههای اجرایی در ارائه خدمات نیابتی 

منجر به کاهش مراجعات مردمی شده است
رشــت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی پست استان گیالن ، 
مهرداد گودرزوند چگینی ، نماینده مردم شهرستان رودبار در مجلس شورای اسالمی با 
حضور در اداره کل پست استان گیالن با مهدی فخربین سبحانی ، مدیرکل پست استان 
دیدار و گفتگو نمود . مهدی فخربین سبحانی ضمن خوش آمدگویی و ابراز خورسندی 
از حضور مهرداد گودرزوند چگینی در پســت استان گزارشی از خدمات پست استان و 
شرکت ملی پست در دوران کرونا و تجهیز زیر ساختهای پستی با فناوری های نوین در 
جهت افزایش کیفیت ارائه خدمات پستی و رضایت مندی مشتریان ارائه نمود . وی در 
ادامه افزود : با افزایش ترافیک حجم مرسوالت پستی و تغییر سبک زندگی مردم در خریدهای خود بصورت آنالین پست بصورت شبانه 
روزی و بدون تعطیلی در خط مقدم مبارزه با کرونا در سطح کشور بعنوان یک نهاد خدمت رسان جایگاه خود را در بین دستگاههای اجرایی 
و مردم بیشتر از گذشته پر رنگ تر نموده و با ایجاد خطوط مستقیم مبادله پستی ، سورتینگ های هوشمند ، هاب های منطقه ای و افزایش 
ناوگان حمل و نقل پستی درون شهری و برون شهری در کشور توانسته رضایت مشتریان را به استفاده از خدمات پستی جلب نماید . مهرداد 
گودرزوند چگینی ، ضمن قدردانی از زحمات پرسنل سخت کوش شبکه پستی گفت : تعامل سازنده پست با سایر دستگاههای اجرایی 
در ارائه خدمات نیابتی منجر به کاهش مراجعات مردمی شده و قابل ستایش می باشد و این بدان معناست که پست در بین دستگاههای 

اجرایی بین ادارات و مردم  از نقش بسزایی برخودار بوده و این ارتباط همیشگی و ماندگار خواهد بود .  

شمس اللهی:
گاز رسانی به روستای تاریخی سرابکالن در نیمه اول سال جاری پایان می یابد

ایالم - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم گفت: عملیات گاز رسانی به روستای هدف گردشگری و تاریخی 
سرابکالن از توابع شهرستان سیروان تا پایان شهریور ماه سال جاری به اتمام می رسد. عباس شمس اللهی در بازدید از روند عملیات اجرایی 
گازرسانی به روستای تاریخی سرابکالن افزود: در طول سالهای گذشته بدلیل قدمت تاریخی و باستانی روستا و عدم صدور مجوز هر گونه 
حفاری در محوطه روستا از سوی سازمان میراث فرهنگی استان، متاُسفانه اجرای گاز رسانی به این روستا به تاُخیر افتاد که خوشبختانه در 
ماه های پایانی سال گذشته با رایزنی های فراوان، جلسات مستمر و پیگیری های متعدد، سرانجام پس از انعقاد تفاهم نامه اجرای حفاری 
با اداره کل میراث فرهنگی استان، پس از برآورد احجام و تهیه کتابچه پیمان، پیمانکار مجری از طریق فرآیند مناقصه انتخاب و از ابتدای 
سال جاری عملیات اجرایی گازرسانی به روستای مذکور شروع شده است. وی اظهار داشت: با توجه به اینکه این روستا دارای 19۷ خانوار 
با ۷39 نفر جمعیت، بزرگترین روستای شهرستان است، تصریح کرد: روستای سرابکالن یکی از مناطق تاریخی و روستای هدف گردشگری 
می باشد که با توجه به مطالبات مردمی و پیگیری های صورت گرفته برای دریافت خدمات مناسب و متناسب با سایر مناطق شهرستان، 
مورد توجه مسئوالن در سطح ملّی و استانی قرار گرفته است. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با بیان اینکه به منظور حفظ محیط زیست 
و جلوگیری از مصرف سوخت های فسیلی و تخریب جنگل ها، این شرکت قصد دارد که گاز  رسانی به روستاهای استان را به اتمام برساند، 

تصریح کرد: تالش می شود که در این روستا کار گازرسانی تا پایان نیمه اول سال 1400 به اتمام برسد. 

تقدیر ستوده نیا از مشارکت شهروندان گرگان در طرح های کاشت و 
نگهداری نهال

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان از مشارکت شهروندان گرگانی در طرح 
های کاشت و نگهداری نهال تقدیر و تشکر کرد.یحیی ستوده نیا با ابراز رضایت از مشارکت شهروندان در طرح های نهال کاری گفت: با 
لطف خداوند، در اسفندماه سال گذشته، موج بلندی از درخواست همکاری شهروندان فهیم گرگانی در رابطه با کاشت و نگهداری درختان 
به پاخاست که با خواست خداوند و تدابیر اتخاذ شده توسط تیم کارشناسان سازمان، توانستیم به نحو احسن دست همکاری شهروندان را 
بفشاریم.ستوده نیا در خصوص نحوه همکاری و مشارکت شهروندان گرگانی اشاره کرد: شهروندان گرگانی، می توانند در فاز تهیه و کاشت 
نهال و همچنین در مراحل مختلف نگهداری از نهالها با سازمان همکاری داشته باشند.وی ادامه داد: از شهروندانی که به صورت مشارکتی 
در طرحهای مشارکتی تهیه، کاشت و نگهداری نهال همکاری داشته اند، در جلسه ای تقدیر و تشکر بعمل آمد.رئیس سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهرداری گرگان در خبر دیگری از احداث رینگ سبز با کاشت گیاهان پرچینی و رونده در میدان بسیج و طراحی، ساخت و 

نصب المان صندوق آرا در میدان ولی عصر و میدان شهرداری خبر داد.

خدمات شهری منطقه یک:
رضایت حداکثري شهروندان همداني هدف نهایي مجموعه شهرداري منطقه یک

همدان - سمیه اعظمی: با توجه به ســاختارهاي سیاسي حاکم در کشورهاي مختلف، 
تعاریف گوناگوني از مفهوم شــهرداري و نوع کارکرد آن وجــود دارد و ارائه یک تعریف واحد 
و جامع در این زمینه کاري دشــوار اســت. اما به بیاني کلي، در جهان امروز، شهرداري نهادي 
عمومي، غیردولتي، محلي و مســتقل است که به  عنوان مهم ترین جزو حکومت هاي محلي با 
ارائه خدمات گوناگون عمراني، رفاهي و شهري به رفع نیازهاي مردم پرداخته و در انجام امور 
از مشارکت شهروندان بهره مي برد.  در دهه هاي اخیر افزایش تمایل به شهرنشیني و به تبع آن 
گسترش کالبدي شهرها باعث شده تا این نهاد مدني روزبه روز وظایف بیشتري را برعهده گرفته 
تا بتواند به نیازهاي روزافزون شهروندان در بخش هاي عمران، محیط زیست، بهداشت و سالمت و بسیاري موارد دیگر پاسخ مناسبي دهد. 
وظایفي که دولت ها و حکومت ها به شهرداریها به عنوان دولت هاي محلي واگذار کرده تا خود بتوانند نقش مؤثرتري در سیاست گذاري ها 
و راهبري هاي کالن ایفا کنند. به عبارت دیگر شهرداري ها که زماني محدوده وظایفشان تنها به چند فعالیت خدماتي محدود مي شد، 
اکنون میبایست با برنامه ریزي گسترده تري، رفاه فردي و اجتماعي را در شهر ها فراهم آورند. رفاهي که تحقق آن وابسته به انجام دامنه 
بســیار گسترده اي از اقدامات و فعالیتهاست. حال طي ماه هاي گذشته این براي چندمین بار است که مجموعه شهرداري منطقه یک 
توانسته است در حوزه خدمات شهري طي نظرسنجي ها رضایت حداکثري شهروندان را به دست آورد از این رو با پیمان صادقي معاون 
خدمات شهري منطقه یک گفت و گویي را ترتیب دادیم که با هم مي خوانیم: صادقي با اشاره به اینکه ارائه خدمات مناسب در شهرداري 
ها یکي از انتظارات مهم شهروندان است، عنوان کرد خدمات زماني از منظر شهروندان مناسب ارزیابي مي گردد که هم به نحو احسن و 

هم در کوتاه ترین زمان ممکن اجرا شوند.

اراک- فرناز امیدی: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
در آســتانه هفته صرفه جویي در مصرف آب )1تا ۷ تیرماه ( در نشست 
خبري با اصحاب رسانه در فضاي مجازي ، به تشریح وضعیت تنش آبي  

استان در سال 1400 پرداخت .
عرفانی نسب در این نشست خبري اعالم نمود: کاهش 4۸ درصدي 
بارندگي نســبت به ســال قبل ، افزایش گرما و همچنین  افزایش 4.6 
درصدي مصرف آب به صورت میانگین در ســطح اســتان ، تاب آوري 

تاسیسات آب را کاهش مي دهد.
وي افزود : همکاران بنده در شرکت آب و فاضالب استان مرکزي  با 
همه ظرفیت درحال تامین آب هستند اما اگر همکاري مردم در صرفه 
جویي مصرف آب نباشد ، با مشکل مواجه مي شویم. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان مرکزی به افزایــش4.6 درصدي  مصرف آب به 
صورت میانگین در ســطح استان مرکزي نسبت به سال گذشته اشاره 
نمود و گفت : در شــهر مامونیه این افزایش مصرف به 13 درصد و در 
شهر آشــتیان به 1۲ درصد میرسد  و به نسبت در شهرهاي خنداب ، 
تفرش و ســاوه  این افزایش مصرف نسبت به میانگین استان باالتر مي 
باشد. عرفانی نسب افزود : طبق آمار هاي موجود در سال گذشته فقط 

50درصد مشترکین  الگوي مصرف آب را رعایت میکنند و این مساله در 
باغ ویالها در سطح روستاها به علت مصرف بي رویه آب در آبیاري فضاي 

سبز به وفور مشاهده میگردد.
وي ادامه داد: در برخي از روســتاها خصوصا در اواخر هفته با افزایش 
جمعیت مواجه هستیم که این افزایش گاهاً به 3 یا 4 برابر جمعیت ساکن 
روستا مي رســد و این مساله فشار زیادي بر روي تاسیسات آب روستا 

مواجه مي نمایند  چرا که تاسیسات آب روستا متناسب با جمعیت اصلي 
ساکن در روستا طراحي شده است  و این مساله مردم را با کم آبي مواجه 
مي نماید. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان مرکزي بیان داشت 
: طبق پیش بیني هاي صورت گرفته در ســال جاري احتماال در 1۲5 

روستا با تنش آبي مواجه شویم.
مهندس عرفاني نسب گفت : درحال حاضر به ۲5 روستا که 13 روستا 
به علت کمبود آب و 1۲ روستا به علت کیفیت آب با تانکر سیار آبرساني 
میشــوند و تا کنون 600 سرویس تانکر آب به این روستاها اعزام شده 
است. وي حجم آب مصرفي مردم شهر اراک را ۲هزار و 300 لیتر برثانیه 
عنوان کرد و افزود: این درحالي است که حجم آب دریافتي از سد کمال 

صالح به 1۲00 لیتر در ثانیه مي رسد.
همچنین وی درپایان به اجراي پروژه رینگ جنوبي انتقال آب ســد 
کمال صالح به شهر اراک اشاره نمود و گفت : مجري این طرح شرکت 
آب منطقه اي اســتان مرکزي مي باشــد و هم اکنــون در حال انجام 
هماهنگي ها براي بهره برداري از فاز اول این رینگ هستیم که آب کوي 
رضوي ) شــهرک گردو( را تامین مي نماید و امیدواریم ۲ فاز دیگر این 

رینگ هم تا پایان سال به بهره برداري برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي اعالم کرد:

 با همه ظرفیت در حال تامین آب هستیم

سه شنبه
اول تیر 1400

شماره 1806
سه شنبه
1 تیر 1400

شماره 1805



بهقلم:کریستینمککورمیک
کارشناس بازاریابی و کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

براس��اس گزارش موسس��ه مارکتینگ چ��ارت، افراد 
ب��ه ط��ور معم��ول روزان��ه 8 س��اعت در اینترنت وقت 
می گذرانند. ای��ن امر به معنای تاثیرگذاری باالی فضای 
اینترنت بر روی زندگی روزمره اغلب ماس��ت. کس��ب و 
کارها نیز در این میان راه ش��ان برای تعامل با ما را پیدا 
کرده اند. تجربه روزم��ره حضور در فضای آنالین به طور 
اجتناب ناپذیری همراه با تعامل با برندهای مختلف است. 
البته در این میان برخی از برندها بسیار بهتر از سایرین 

عمل می کنند.
چالش اصلی پیش روی کس��ب و کارها برای بازاریابی 
و حض��ور در فضای آنالین توانایی ش��ان برای جلب نظر 
مخاطب هدف و همچنین طراحی محتوای جذاب است. 
ش��اید این نکات در نگاه نخس��ت بس��یار س��اده به نظر 
برس��د، اما در مرحله اجرا دردس��رهای زیادی به همراه 
دارد. هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از ایده های 
اساس��ی و کاربردی برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی 
مخاطب هدف اس��ت. اگر ش��ما هم در زمینه بازاریابی و 
حضور در فضای آنالین با چالش مواجه هس��تید، مقاله 

کنونی به شما کمک شایانی خواهد کرد. 
طراحیسایتمدرنوجذاب

س��ایت یک برن��د نمای اصلی آن در عرص��ه بازاریابی 
محس��وب می شود. اگر کسب و کار ش��ما سایتی ندارد، 
فرصت ه��ای بس��یار زیادی تا اینجای کار پس��ت س��ر 
گذاش��ته اید. اغلب برندها بدون س��ایت رس��می توانایی 
جلب نظر هی��چ کاربری را ندارند بنابرای��ن باید به فکر 
طراحی س��ایتی جذاب و تعاملی برای کس��ب و کارتان 
باش��ید. در غی��ر ای��ن صورت شانس��ی ب��رای تعامل با 

مشتریان تان نخواهید داشت. 
امروزه داش��تن یک س��ایت برای تعامل با مش��تریان 
نیازی ضروری اما ناکافی است. سایت شما باید جذابیت 
بس��یار زیادی برای مخاطب هدف نیز داش��ته باشد. در 
غیر این صورت گزینه های بسیار بیشتر و متنوع تری در 
دس��ترس کاربران قرار دارد. تولید محتوای جذاب فقط 
یک��ی از نکات مه��م در این رابطه اس��ت. طراحی قالب 
س��ایت به گونه ای چشم نواز و س��اده برای دسترسی به 
بخش ه��ای مختل��ف یکی دیگ��ر از نکات مه��م در این 
رابطه محسوب می شود. متاس��فانه بسیاری از برندها به 
این نکته مهم توجه الزم را نش��ان نمی دهند بنابراین به 
طور مداوم با مشکالتی در زمینه تعامل با مشتریان شان 

مواجه هستند. 
اس��تفاده از توصیه ه��ای یک کارش��ناس حرفه ای در 
زمینه طراحی سایت بخش قابل مالحظه ای از مشکالت 
ش��ما را حل و فصل خواهد کرد بنابراین همیشه با یک 

کارشناس حرفه ای در این رابطه تعامل داشته باشید. 
توجهبهسئویبهروزوکاربردی

سئوی س��ایت اغلب اوقات یک ایده تکراری محسوب 
می ش��ود، اما مهمترین گام در راس��تای موفقیت برندها 
برای بازاریابی و تعامل آنالین با مشتریان است. برخی از 
برندها برای تعامل با مش��تریان به طور مداوم در تالش 
برای صرف هزینه های بازاریابی و تبلیغات هستند. شاید 
این امر در نگاه نخست بسیار جذاب به نظر برسد، اما در 
عمل تاثیرگذاری چندانی بر روی روند کس��ب و کارتان 
نخواهد داش��ت. مهمترین مس��ئله در این میان رعایت 

نکات سئو به بهترین شکل ممکن است. 
عرصه س��ئو مانند هر ح��وزه دیگری به طور مداوم در 
حال توس��عه و تحول است. با این حساب بروز مشکالت 
فراوان در این زمینه امری طبیعی محسوب می شود. شما 
باید همیشه تازه ترین ایده ها و فناوری ها را در این راستا 
مورد اس��تفاده قرار دهید در غیر این صورت اس��تراتژی 
س��ئوی تان برای مخاطب هدف به ش��دت کسل کننده و 

ناکارآمد خواهد بود. 
خوش��بختانه ام��روزه س��ایت ها و وبالگ های بس��یار 
زی��ادی در رابطه با تولی��د محتوای مبتنی بر س��ئو در 
س��ایت برندها مطلب تولید می کنند. متاسفانه بسیاری 
از مطالب موردنظر کلیش��ه ای و تکراری است، اما برخی 

از مطالب مناس��ب نیز در میان آنها پیدا می شود. با این 
حس��اب ش��ما دیگر نیازی برای مراجعه به موسسه های 
مختل��ف و پرداخت هزینه های باال در راس��تای مدیریت 

سئوی سایت تان را نخواهید داشت. 
هدفگذاریبررویکلیدواژههایمتعدددروبالگ

برند
هدف گ��ذاری ب��ر روی کلیدواژه ه��ای مختلف یکی از 
نکات مهم برای موفقیت در زمینه س��ئو است. بسیاری 
از برندها به این نکته مهم توجه ندارند. اگر ش��ما آخرین 
ب��ار ماه ها پی��ش در زمین��ه کلیدواژه ها جس��ت وجویی 
صورت داده اید، به احتمال زیاد دردسرهای زیادی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در پی خواهید داشت.
اگر شما برای تولید محتوا در وبالگ تان از دست کم 3 
کلیدواژه برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف استفاده 
نمایی��د، ام��کان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به 
س��اده ترین شکل ممکن را خواهید داشت. امروزه کوگل 
ترن��دز و آنالیتیک��س بهترین ابزارها ب��رای تاثیرگذاری 

ب��ر روی مخاط��ب ه��دف محس��وب 
می ش��وند. استفاده از چنین ابزارهایی 
به ش��ما فرصت قاب��ل مالحظه ای به 
منظور تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
هدف براس��اس سلیقه اش خواهد داد. 
به عب��ارت دیگر با ای��ن کار محتوای 
ش��ما بیش از هر زمان دیگری مدنظر 

مخاطب هدف قرار می گیرد. 
محدودسازیبازاریابیدر

شبکههایاجتماعی
بازاریاب��ی در ش��بکه های اجتماعی 
باید براس��اس س��طح توانایی هر برند 
صورت گیرد. متاسفانه امروزه برخی از 
برندها بدون توجه به توانایی شان برای 
مدیریت شبکه های اجتماعی اقدام به 
حضور در تمامی آنها می کنند. معنای 
این امر حضور مداوم در کنار مشتریان 
نیست، بلکه فقط یک یا دو پلتفرم به 
طور اساس��ی مدنظ��ر مخاطب هدف 
ق��رار می گی��رد. این امر دردس��رهای 
بس��یار زیادی برای برنده��ا به همراه 

خواهد داشت. 
اگر ش��ما توانایی مدیری��ت 2 یا 3 
پلتف��رم در زمینه بازاریاب��ی را دارید، 
بای��د به همی��ن تعداد اکتف��ا نمایید. 
هیچ کارب��ری انگیزه ای برای تعامل با 
برنده��ای بی توجه به اکانت ش��ان در 
ش��بکه های اجتماعی نشان نمی دهند 
بنابراین ش��ما باید به ط��ور مداوم در 

این زمینه فعالیت داشته باشید. 
ش��بکه های  بهتری��ن  از  برخ��ی 
اجتماعی برای س��رمایه گذاری شامل 
یوتی��وب،  اینس��تاگرام،  فیس ب��وك، 
لینکدی��ن و تیک تاك اس��ت. ش��اید 
ام��کان اضاف��ه کردن ش��مار بس��یار 
بیش��تری از ش��بکه های اجتماعی به 
این فهرس��ت نیز وجود داشته باشد، 
اما این امر زمان بس��یار زیادی از شما 

خواهد گرفت. 
توجهبهمخاطبهدفبهجایفالوور

شما در زمینه تعامل با دیگران در شبکه های اجتماعی 
و ب��ه طور کلی فضای آنالین ب��ه جای فالوور با مخاطب 
هدف مواجه هس��تید. اگر هدف اصلی شما از بازاریابی و 
حضور در فضای آنالین تالش برای جذب فالوور بیش��تر 
باشد، به طور حتم در این راستا شکست خواهید خورد. 
مخاطب هدف باید در کان��ون توجه بازاریابی هر برند 
قرار داش��ته باشد. این امر فراتر از تعداد فالوورها به شما 
برای تعامل با مش��تریان واقعی و ش��ناخت ویژگی های 
آنها به شما کمک خواهد کرد. متاسفانه برخی از برندها 
فقط به دنبال افزایش تعداد فالوورهای شان هستند. این 
امر ن��ه تنها به آنها کمکی نمی کن��د، بلکه در بلندمدت 
مش��کالت بس��یار زیادی نیز برای آنها به همراه خواهد 

داشت. 

اگر ش��ما تعداد کمتری فالوور داشته باشید، اما سطح 
تعامل تان با آنها بس��یار باال باشد، نتیجه بخشی اش برای 
کس��ب و کارتان بس��یار بهتر خواهد بود بنابراین باید از 
فک��ر تعداد فالوور و محوریتش در زمینه بازاریابی بیرون 

بیایید. 
انتشارپستهایدارایاحساسوانگیزه

پس��ت های بازاریاب��ی در ش��بکه های اجتماعی اغلب 
اوقات بی روح و خش��ک اس��ت. این امر هی��چ انگیزه ای 
در مخاطب هدف ب��رای تعامل با برندها ایجاد نمی کند. 
اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 
شیوه ای متفاوت هستید، باید همیشه این نکته را مدنظر 
قرار دهید. در غیر این صورت شاید شانس چندان زیادی 

برای تعامل با مشتریان نداشته باشید. 
هرچه پس��ت های ش��ما به سلیقه مش��تریان نزدیکتر 
باش��د و همینطور احساس��ات بیشتری در آن موج بزند، 
تاثیرگذاری اش بر روی کاربران افزایش خواهد داش��ت. 
برخ��ی از برندها ب��رای تاثیرگ��ذاری مناس��ب بر روی 

مخاط��ب هدف در این میان از اس��تراتژی پیش نمایش 
محتوا برای دامنه ای محدود از کاربران استفاده می کنند. 
مزی��ت این امر امکان شناس��ایی نق��اط ضعف محتوای 

موردنظر و رفع آنها در بلندمدت است. 
توجهبهسئودرشبکههایاجتماعی

ش��اید بس��یاری از افراد س��ئو را اصطالحی مخصوص 
س��ایت ها قلمداد کنند، اما امروزه در زمینه ش��بکه های 
اجتماعی نیز سئو بسیار مهم است. برخی از برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در شبکه های اجتماعی 
به خوبی از س��ئو اس��تفاده کرده و نتیج��ه دلخواهی نیز 
می گیرند. اگر شما هم در تعامل با مشتریان تان مشکالت 
زی��ادی دارید، باید به طور ویژه ای چنین نکاتی را مدنظر 
قرار دهید. این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. 
به هر حال کمتر برندی تمایلی برای تعامل اندك و ناچیز 

با کاربران در فضای شبکه های اجتماعی دارد. 
سئوی محتوا در ش��بکه های اجتماعی شامل استفاده 
درس��ت از کلیدواژه ها و همچنین هشتگ های کاربردی 
است. چنین امری برای کسب و کار شما مهمترین نکته 
ممکن خواهد بود. مهمترین مس��ئله در این میان تالش 
برای عدم استفاده از کلیدواژه های یکسان یا هشتگ های 
ش��بیه به هم است بنابراین همیشه خالقیت باالیی برای 

انتخاب کلیدواژه و هشتگ های تان به خرج دهید. 
فعالیتباالدرشبکههایاجتماعی

ایجاد اکانت رسمی در ش��بکه های اجتماعی موفقیت 
ش��ما را تضمین نخواهد کرد. ش��ما باید برنامه  ای دقیق 
برای تولید محتوا و همچنین فعالیت باال در هر ش��بکه 
اجتماعی داش��ته باش��ید. اگر ش��ما توصیه های قبلی ما 
مبنی بر انتخاب ش��مار محدودی از شبکه های اجتماعی 
را مدنظر قرار دهید، در اینجا مش��کلی نخواهید داشت. 
متاسفانه بسیاری از برندها در این زمینه به هیچ نکته ای 
توجه نش��ان نمی دهند. همین امر موجب بروز مشکالت 

بسیار زیادی برای کسب و کارها می شود. 
فعالیت باال در ش��بکه های اجتماع��ی فقط به معنای 
انتش��ار پست های متعدد نیست. ش��ما با انتشار بیش از 
اندازه پس��ت در پلتفرم های مختلف بیش��تر مورد تنفر 
کاربران قرار می گیرید. پس باید همیش��ه تعداد مناسبی 
از پست ها، به طور معمول 2 پست در روز( را مدنظر قرار 
دهید. این امر همیش��ه ش��ما را در بهترین وضعیت تان 

برای مشتریان قرار خواهد داد. 
ایجادحسابرسمیدرگوگلبیزینس

وقتی کاربران یک برند را جس��ت وجو می کنند، تمایل 

باالیی برای پیدا کردن آن در گوگل بیزینس دارند. این 
بخش دقیقا همان توضیحات مختصری اس��ت که از هر 
برند در گوش��ه سمت راست جست وجوی گوگل نمایش 
داده می ش��ود. اگر کس��ب و کار ش��ما به این نکته مهم 
توجه نداش��ته باش��د، اعتماد کاربران در همان برخورد 
نخست به ش��دت کاهش خواهد یافت. متاسفانه امروزه 
کمت��ر برندی ب��ه این نکته مهم توجه نش��ان می دهد و 

همین امر موجب بروز دردسرهای زیادی خواهد شد. 
پاسخگوییسریعبهسواالت

مشتریان پیش از خرید س��واالت بسیار زیادی دارند. 
اگر ش��ما هیچ برنامه ای برای پاس��خگویی س��ریع و در 
لحظه به پرسش های آنها نداشته باشید، مشکالت بسیار 
زیادی پیش روی تان ق��رار می گیرد. برخی از برندها در 
این راس��تا به هوش مصنوعی و ربات های چت به منظور 
ارائه پاس��خ درس��ت اتکا می کنند. ش��اید این امر گزینه 
جذابی باش��د، ام��ا امکان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 

هدف را به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. 
برخی از س��واالت مش��تریان بیش 
از اندازه تخصصی اس��ت. بدون تردید 
ربات ه��ای چ��ت حت��ی اگ��ر دارای 
ه��وش مصنوعی نیز باش��ند، توانایی 
پاس��خگویی ب��ه چنین س��واالتی را 
نخواهن��د داش��ت بنابراین ش��ما باید 
ب��رای  حرف��ه ای  کارش��ناس های  از 
پاس��خگویی دقی��ق و در لحظ��ه ب��ه 

مشتریان استفاده نمایید. 
ارزیابیدوبارهعملکرددرزمینه

تعاملبامشتریان
تعامل با مشتریان در قالب بازاریابی 
و همچنی��ن حض��ور در فضای آنالین 
هرگز خالی از ایراد نیست. اگر شما به 
دردسرهای این حوزه عادت نکرده اید، 
باید تجدیدنظر اساس��ی در این رابطه 
انجام دهید در غی��ر این صورت هیچ 
پیش��رفتی در وضعی��ت فعالیت ت��ان 
ایجاد نخواهد ش��د. ام��روزه برخی از 
برندها به طور م��داوم در تالش برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
شکس��ت می خورند. این امر ناش��ی از 
ناتوانی برای اجرای درس��ت ایده ها در 

این زمینه است. 
م��داوم  ط��ور  ب��ه  ش��ما  وقت��ی 
ایده های ت��ان در زمین��ه بازاریاب��ی و 
تعامل با مش��تریان را م��ورد ارزیابی 
قرار دهید، ش��انس باالی��ی برای رفع 
ایرادات تان خواهید داشت. معنای این 
امر امکان تعامل و تاثیرگذاری بهتر بر 
روی مخاط��ب هدف در مراحل بعدی 

است. 
استفادهازتبلیغاتجستوجو

وقتی ش��ما یک کلیدواژه در گوگل 
س��رچ می کنید، 2 یا 3 سایت ابتدایی 
همیشه تبلیغی هستند. این امر منبع 
درآمد بسیار خوبی برای گوگل ایجاد 
کرده اس��ت. همچنین به س��ایت های 
مختلف برای جلب نظر کاربران و افزایش ترافیک ش��ان 
کمک شایانی می کند. شاید شما در این رابطه به فعالیت 
ارگانیک توجه داشته باشید، اما در بلندمدت تبلیغات در 

بخش سرچ نیز تاثیرگذار خواهد بود. 
بس��یاری از مش��تریان هرگز ن��ام برخ��ی از برندها را 
نمی شوند. این امر به معنای ورشکستگی برخی از برندها 
پس از گذشت چند سال از شروع کسب و کارشان است. 
این امر مشکالت بسیار زیادی برای آنها به همراه خواهد 
داشت. وقتی مش��تریان شما را به خوبی نشناسند، هیچ 
شانس��ی برای تعامل با آنها نخواهید داش��ت. همچنین 

محصوالت تان نیز به فروش نخواهد رفت. 
تبلیغاتدرشبکههایاجتماعی

همانط��ور ک��ه امکان نمای��ش محت��وای تبلیغاتی در 
گ��وگل وج��ود دارد، برخی از ش��بکه های اجتماعی نیز 
از چنین امکانی رونمای��ی کرده اند. این امر برای برندها 
بهتری��ن فرصت به منظور تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف اس��ت. متاس��فانه برخی از کس��ب و کارها در این 
راس��تا همیش��ه غفلت کرده و از مزیت تبلیغات در این 

شبکه  های اجتماعی سود نمی برند. 
تبلیغات در شبکه های اجتماعی امکان شخصی سازی 
بس��یار زیادی دارد. این امر ب��ه برندها برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی هم��ان مخاطب های��ی ک��ه می خواهند، کمک 
می کند بنابراین دیگر نیازی به نگرانی در رابطه با تعامل 
با کاربران نیس��ت. چنین امری هزینه ه��ای بازاریابی و 
تبلیغات ش��ما را نیز ب��ه طور قاب��ل مالحظه ای کاهش 

خواهد داد. 
هدفگذاریدوبارهبررویمخاطبهدف

گاهی اوق��ات کمپین های بازاریابی ش��ما تاثیرگذاری 
الزم را ب��ه همراه ندارد. همچنین ام��کان انتخاب دامنه 
مخاطب هدف به طور اش��تباه نیز وجود دارد. مهمترین 
مس��ئله در ای��ن میان ت��الش ب��رای پرهی��ز از چنین 
رویدادهای��ی در زمینه کس��ب و کار اس��ت. ای��ن امر با 
اس��تراتژی هدف گذاری مجدد ب��ر روی مخاطب هدف 

امکان پذیر خواهد شد. 
هدف گ��ذاری دوباره ب��ر روی مخاطب هدف ش��امل 
تالش ب��رای جلب نظر مخاطب هدف درس��ت و پرهیز 
از تعامل بیش��تر با مخاطب هدف اشتباه است. شاید این 
امر در نگاه نخس��ت بسیار س��خت و وقتگیر باشد، اما به 
لطف فناوری هوش مصنوعی توس��عه بسیار زیادی برای 
کسب و کارها صورت گرفته است. دیگر نیاز نیست شما 
وقت زیادی برای شناسایی مخاطب هدف تان اختصاص 

دهی��د، بلکه به راحتی امکان شناس��ایی آنها با ابزارهای 
کاربردی را خواهید داشت. 

مهمترین مسئله اس��تفاده از بهترین ابزارهای موجود 
در ب��ازار اس��ت. توصی��ه م��ا در این بخش اب��زار گوگل 
آنالیتیکس است. این ابزار بدون نیاز به صرف هزینه باال 
امکان استفاده از دامنه وسیع داده های طبقه بندی شده 

را فراهم می کند. 
برنامهریزیبرایبازاریابیایمیلی

بازاریابی ایمیلی هنوز هم زنده اس��ت. ش��اید ش��ما با 
ش��نیدن این خبر تعجب کنید، اما بس��یاری از کاربران 
هنوز ه��م از ایمیل به عنوان ابزار ش��ماره یک تعامل با 
مخاطب هدف استفاده می کنند. چنین امری باید برنامه 
بازاریاب��ی برندها را به ط��ور قابل مالحظه ای تحت تاثیر 
ق��رار دهد. اگر ش��ما در طول س��ال های اخی��ر به طور 
مداوم نسبت به تعامل با کاربران در سرویس های ایمیل 
بی توجه��ی کرده ای��د، زمان تجدیدنظر اساس��ی در این 

رابطه فرا رسیده است. 
اس��تفاده از اتوماسیون در بازاریابی ایمیلی کار شما را 
بسیار ساده می کند. مهمترین مسئله در این میان تالش 
برای اس��تفاده از ابزارهای درس��ت اس��ت. خوشبختانه 
امروزه ابزارهای بس��یار زیادی در دس��ترس ش��ما برای 
ارس��ال ایمیل ها در قالب اتوماس��یون قرار دارد بنابراین 
فقط باید پلتفرم مناسب را برای کسب و کارتان انتخاب 
نمایید. این امر با اندکی پرس و جو به راحتی امکان پذیر 

خواهد بود. 
نگارشمقالهبهعنواننویسندهمهمان

س��ایت های بزرگ به ط��ور معمول از نویس��نده های 
مهمان برای پر کردن جای خالی محتوای ش��ان استفاده 
می کنند. این امر برای کسب و کارهای کوچکتر فرصت 
بس��یار مناس��بی به منظور نمایش ویژگی های کسب و 
کارشان است. شاید شما تا به حال به چنین ایده ای فکر 
نکرده باش��ید. در این صورت باید همین حاال دس��ت به 
کار شده و مقاله ای جذاب برای مخاطب هدف بنویسید. 
وقتی این مقاله در سایتی معتبر و به نام کسب و کارتان 
درج ش��ود، می��زان اعتبارتان به طور قاب��ل مالحظه ای 

افزایش پیدا خواهد کرد. 
اگر ش��ما هیچ تجرب��ه ای در زمینه ن��گارش مقاله به 
عنوان مهمان در سایت های بزرگ ندارید، هیچ مشکلی 
ش��ما را تهدید نمی کند. امروزه دوره های مقاله نویس��ی 
بس��یار زیادی در سراس��ر دنیا برگزار می شود. برخی از 
دوره ه��ای موردنظر نی��ز به طور کام��ال آنالین پیگیری 
می ش��ود بنابرای��ن ش��ما ام��کان ش��رکت در دوره های 
م��ورد نظر و اس��تفاده از تکنیک های ب��ه روز در زمینه 

مقاله نویسی را خواهید داشت. 
تشویقاعضایشرکتبرایبازنشرمحتوایبرند

افزای��ش بازدی��د محت��وای س��ایت یا ش��بکه    های 
اجتماعی امر بس��یار مهمی است. اغلب برندها در این 
راس��تا هیچ ایده مش��خصی ندارند. درس��ت به همین 
خاطر همیش��ه در رقابت با برندهای بزرگ شکس��ت 
می خورن��د. یک��ی از ایده های س��اده و کاربردی برای 
افزایش تعامل کاربران با برند ش��امل تقاضا از اعضای 
ش��رکت برای بازنش��ر محتوای بازاریابی تان است. این 
ام��ر به طور وی��ژه ای بر روی وضعیت کس��ب و کارها 
تاثیرگذار اس��ت. شاید ش��ما در نگاه نخست نسبت به 
این نکته توجه ویژه ای نداش��ته باشید، اما پس از چند 
بار پیگیری این اس��تراتژی به خوبی ارزش آن را درك 

خواهید کرد. 
تعاملباافرادمختلف

هرچه دامنه روابط عمومی ش��ما در حوزه کسب و کار 
بیشتر باشد، ش��انس باالتری برای موفقیت در بازاریابی 
خواهید داشت. این امر یک اصل اساسی و مهم در تمام 
حوزه های کس��ب و کار است. گاهی اوقات برندها امکان 
پیدا کردن یک بازاریاب یا طراح محتوای خوب را ندارند. 
اگر ش��ما ارتباطات تان در عرصه کس��ب و کار باال باشد، 
به راحتی امکان پیدا کردن یک فرد مناس��ب را خواهید 
داشت. با این حساب باید همیشه نسبت به تعامل بهینه 
با دیگران در زمینه کسب و کار اقدام نمایید در غیر این 
صورت عرصه کسب و کار برای شما بیش از اندازه سخت 

و دشوار خواهد شد. 
اینفلوئنسرها یکی از گروه های مهم برای ایجاد ارتباط 
نزدیک در عرصه کس��ب و کار هستند. اگر شما تعامل با 
این گروه را به ط��ور قابل مالحظه ای مدنظر قرار دهید، 
ش��انس باالتری برای تعامل با کاربران خواهید داش��ت. 
به هر حال اینفلوئنس��رها دارای دامنه ارتباطات بس��یار 

وسیع تری در مقایسه با هر گروه دیگری هستند.
سادهسازیدسترسیبهمحتوایبرند

هرچه دسترس��ی ب��ه محتوای بازاریابی برند س��اده تر 
باش��د، تاثیرگذاری اش بر روی کاربران باالتر خواهد بود. 
این امر یک نکته عجیب و غریب نیس��ت، بلکه با اندکی 
توجه بیشتر به وضعیت برندها به خوبی قابل درك است. 
برخی از بازاریاب ها محتوای ش��ان را فقط در س��ایت یا 
وبالگ برند منتش��ر می کنند. این امر س��طح دسترسی 
دیگ��ران به محتوای موردنظر را به طور قابل مالحظه ای 
کاه��ش می ده��د. بنابراین در صورت مش��اهده ترافیک 
پایین در س��ایت یا اکانت رس��می برند در ش��بکه های 
اجتماعی نباید تعجب کنید. راهکار اساسی در این میان 
انتشار محتوا در تمام کانال های ارتباطی برند با مخاطب 

هدف است.
امروزه حضور در فضای آنالین و بازاریابی مناسب بدل 
به کاری س��خت شده اس��ت. هدف اصلی در این مقاله 
تغیی��ر چنین رویکردی به عرصه کس��ب و کار بود. اگر 
ش��ما از ایده های این مقاله برای شروع کارتان در زمینه 
بازاریاب��ی و تعامل با کاربران در فضای آنالین اس��تفاده 
نمایید، بخش قابل توجهی از مس��یر کسب و کارتان به 

سادگی هرچه تمام تر طی خواهد شد. 
wordstream.com:منبع

چالش بازاریابی و حضور بهتر در فضای آنالین
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