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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

کرونا عالوه بر کاهش اشتغال و افت جمعیت فعال، چهره بازار کار را مردانه تر کرد

نقطه اصابت کرونا 
در بازار کار

فرص��ت ام��روز: همانقدر که جامعه ایران در این روزها درگیر س��ویه دلتای کروناس��ت و میزان ابتال و مرگ و میر 
کرونایی هر بار رکورد تازه ای می زند، به همان نسبت تاثیر مخرب کرونا در بازار کار کشور مشهودتر شده است. این اثر 
کرونایی البته تنها منوط به مرگ اشتغال و خیل بیکاری بسیاری از شهروندان و سرپرستان خانوارها نیست، بلکه خود 
را در کاهش جمعیت فعال کشور نیز نشان داده است. به طوری که یکي از مهم ترین آثار شوك کرونا بر بازار کار ایران، 

توقف مسیر رشد جمعیت فعال )به ویژه در جمعیت شاغل( است که از زمستان 1398 شروع شده و تا زمستان...

کدام محالت تهران بیشترین و کمترین تورم ملکی را داشتند؟

2 قرن تا خرید خانه

2

2

3

شهروندان ایرانی چقدر به خدمات مالی دسترسی دارند؟

رتبه ایران در شمولیت مالی

معرفی برترین سایت های ویدئویی رایگان بازاریابی

بازاریابی ویدئویی با محتوای آماده و رایگان 
مردم در طول روز میلیاردها میلیون محتوای ویدئویی تماش��ا می کنند. براس��اس مطالعه صورت گرفته در 
موسس��ه Hootsuite روزانه میلیاردها س��اعت ویدئو در یوتیوب مش��اهده می شود. این امر به خوبی اهمیت 
یوتیوب برای بازاریاب ها را نشان می دهد. نکته مهم در این میان جذابیت فرمت ویدئویی برای بازاریابی و تولید 
محتواس��ت. اگر برند ش��ما در این میان برنامه دقیقی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفش نداشته باشد، 
احتماال رقبای تان به س��رعت جای شما را در بازار خواهند گرفت.  بدون تردید اینستاگرام هنوز هم مهمترین 
شبکه اجتماعی برای کاربران و بازاریاب هاست، اما به اشتراك گذاری ویدئو در آن بسیار سخت تر از یوتیوب است...
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فرصت امروز: شـاخص بورس تهران در جریان معامالت سـیزدهمین روز شـهریورماه با رشد 20 هزار 
 واحدی به نیمه ارتفاع 1.5 میلیون واحدی نزدیک شـد. شـاخص کل بورس در روز شـنبه توانسـت با

 1.34 درصد افزایش 20 هزار و 428 واحد صعود کند و رقم یک میلیون و 541 هزار واحد را ثبت 
نماید. در معامالت نخستین روز هفته بیش از 10 میلیارد و 44۶ میلیون سهم، حق تقدم...

شاخص بورس تهران به نیمه کانال 1.5 میلیون واحدی نزدیک شد

رشد پرقدرت بورس در ابتدای هفته

سرمقاله
از نکوهش سیاسی 

تا همایش بانکی

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

در یادداشت پیشین نوشتم 
که ش��بکه بانکی کش��ور در 
روزهای گذش��ته رویدادهای 
مختلفی را پشت سر گذاشت. 
رویداد نخس��ت، در روز رأی 
اعتم��اد مجل��س ب��ه وزرای 
پیش��نهادی دولت س��یزدهم 
رخ داد. آنج��ا ک��ه یک��ی از 
سیس��تم  محترم،  نمایندگان 
بانکی را سخت مورد نکوهش 
قرار داد و در ادعایی ناباورانه 
مدع��ی ش��د ک��ه دولت های 
یازدهم و دوازدهم را بانک ها 
زمی��ن زده اند و ب��دون ارائه 
و  علم��ی  دلی��ل  هیچ گون��ه 
منطقی مدعی شد که بانک ها 
در ایران، ریشه تورم هستند. 
ای��ن نکوهش سیاس��ی که تا 
ح��دودی مخالفت ب��ا حضور 
بخ��ش خصوص��ی در صنعت 
بانک��داری و نکوهش ش��دید 
سیس��تم بانکی کش��ور از آن 
اس��تنباط می ش��ود، هرچند 
واکنش رس��می بانک مرکزی 
را ب��ه دنب��ال نداش��ت، ام��ا 
»کانون بانک ها و موسس��ات 
در  خصوص��ی«  اعتب��اری 
بیانیه ای از این سخنان گالیه 

کرد.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
فارغ از مباحث سیاس��ی مرتب��ط با این نکوهش بانکی، واقعیت این اس��ت که هر 
کس��ی کمترین آشنایی با جغرافیای سیاسی کشور داشته باشد، به خوبی می داند که 
نه بانک های دولتی و نه بانک های خصوصی و نه حتی بانک مرکزی هیچ کدام از چنان 
موقعیت ممتاز سیاسی برخوردار نیستند که بتوانند به پشتوانه این موقعیت، دولت را 
زمینگیر کنند و فعالیت سیاسی نمایند. حضور و فعالیت بانک های خصوصی در کنار 
بانک های دولتی نیز منبعث از سیاست های کلی نظام و مصوبه مجلس است. این نکته 
نیز بر کس��ی پوش��یده نیست که در مقوله نظارت بر عملیات بانکی، هیچ تفاوتی بین 
بانکداری دولتی و خصوصی نیست و هم بانک های دولتی و هم بانک های خصوصی هر 
دو تحت نظارت قانونی بانک مرکزی هستند. همچنین عالی ترین مرجع سیاست گذار 
بانکی کشور، ش��ورای پول و اعتبار است که اکثریت اعضای آن از دولتمردان هستند 
و دولت خود را نیز ساقط نمی کنند. مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشور هم نقشی 
در این مناقشات سیاسی ندارند. افزون بر آن، واکاوی ریشه های تورم، نیازمند بررسی 
علمی و میدانی است و از نظر علمی نمی توان تورم را صرفا منحصر به عملکرد بانک ها 
و کسری بودجه دانست و از نقش استقراض دولت از بانک مرکزی، تسهیالت تکلیفی، 
تامین کس��ری بودجه از طریق بورس، مجوزهای قانون��ی مجلس برای افزایش بهای 
خدمات عمومی و فرآورده های نفتی و همچنین سایر عوامل موثر در افزایش نرخ تورم 
غافل بود. بنابراین طرح اتهامات سیاس��ی علیه بانک ها منصفانه نیست و فاقد منطق 
کارشناسی است. طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی، »نمایندگان  مجلس  در مقام  
ایفای  وظایف  نمایندگی  در اظهارنظر و رأی  خود کامال آزادند و نمی توان  آنها را به  سبب  
نظراتی  که  در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی  که  در مقام  ایفای  وظایف  نمایندگی  خود 
داده  اند، تعقیب  یا توقیف  کرد.« اما این آزادی اظهارنظر قطعا ناظر به طرح اتهام علیه 
اشخاص حقیقی و حقوقی نیست و انتظار می رود که نمایندگان در بیان نقطه نظرات 
سیاس��ی یا کارشناس��ی خود از وارد کردن اتهام به دیگران خودداری کنند. این گونه 
مباحث بانکی را می توان در فضایی کامال کارشناسی به بحث و تبادل نظر گذاشت و در 

نتیجه نیازی به سیاسی کردن مباحث بانکی نیست.

در کنار این نکوهش ناخوش��ایند سیاس��ی، »هفته بانکداری اس��المی« نیز از راه 
رس��ید و به همت بانک مرکزی و موسس��ه عالی آموزش بانکداری، »س��ی و یکمین 
همایش بانکداری اسالمی« در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد. 
تحول مثبتی که در همایش امس��ال اتفاق افتاد، پخش آنالین مراسم بود که امکان 
استفاده عالقه مندان به مباحث بانکی را فراهم ساخت و دیگر نیازی به پیگیری اخبار 
گزینشی و بعضا تقطیع شده همایش از سوی رسانه ها نبود. غایبان بزرگ این همایش 
نیز »ش��ورای هماهنگی بانک ه��ای دولتی« و »کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری 
خصوصی« به عنوان دو تش��کل صنفی اثرگذار و هماهنگ کننده ش��بکه بانک های 
دولت��ی و خصوصی بودند که رس��ما از آنان دعوت به عمل نیامده ب��ود. طی دو روز 
برگزاری همایش، مباحث ارزشمند بانکی و فقهی و از جمله مباحث مربوط به طرح 
»بانکداری جمهوری اسالمی ایران« ارائه شد که در جای خود بسیار ارزشمند و قابل 
استفاده است. در یادداشت پیشین به برخی از مباحث مطرح شده توسط اقتصاددانان 
و صاحب نظران پولی و بانکی در این همایش اش��اره ش��د که هر کدام گوشه هایی از 
مشکالت متعدد و در عین حال متفاوت بانک مرکزی و بانک های دولتی و خصوصی را 
تبیین کردند. از مجموع این صحبت ها در »سی و یکمین همایش بانکداری اسالمی« 
می ت��وان موارد زیر را برداش��ت کرد: یکم؛ اصالح در قوانی��ن مرجع بانکی، ضرورتی 
اجتناب ناپذیر اس��ت، اما هرگونه اصالح در نظام بانکی فعلی کش��ور نباید مغایرتی با 
موازین ش��رعی و قواعد بانکداری بدون ربا داشته باشد یا متضاد با این موازین باشد. 
تش��خیص این موضوع نی��ز در صالحیت فقها و مراجع دینی اس��ت و از نظر قانونی 
نیز ش��ورای فقهی بانک مرکزی مسئول آن است، اما طرح جدید ابداعی کمیسیون 
اقتصادی مجلس در مورد بانکداری نتواس��ت تایید مراجع مذهبی را به دست آورد و 
حتی یکی از مراجع عظام تقلید صراحتا در مورد وجه شرعی آن موضع گرفتند. کشف 
عدم مغایرت فرآیندهای بانکی با موازین ش��رعی نیز چندان س��هل و آسان نیست و 
نیازمند پژوهش های گسترده فقهی است. به عنوان مثال، دولت و بانک مرکزی از نظر 
ش��رعی چه مسئولیتی در برابر کاهش ارزش سپرده های مردم بر اثر تورم یا سوخت 
شدن این سپرده ها بابت تسهیالت تکلیفی دارند؟ آیا از نظر فقهی می توان سپرده های 

بانک��ی مردم را برای تامین اعتبارات موردنیاز دولت به صورت تس��هیالت تکلیفی و 
نظایر آن هزینه کرد؟

متاس��فانه با وجود نزدیک به چهار دهه از تصویب »قانون بانک��داری بدون ربا«، نه 
مجلس و نه دولت در قوانین و مقررات مربوطه صراحتا مشخص نکرده اند که سپرده های 
بانکی، اموال مردم اس��ت که آنها را در اختیار بانک ها به عنوان امین، ش��ریک و وکیل 
خود گذارده اند؟! پس نه دولت و نه سهامداران هیچ گونه حق مالکیتی بر این سپرده ها 
ندارند. این بدان معناست که در »بانکداری بدون ربا«، مسئولیت و تعهدات مالی بانک ها 
را بایستی همه جانبه نگریست. همانگونه که بانک ها مسئولیت پرداخت انواع تسهیالت 
را برعهده دارند، در مقابل س��پرده گذاران و سهامداران نیز برای پرداخت سود عملیات 
بانکی و سود سهام، تعهد و مسئولیت دارند. ضمنا تولید محصوالت جدید بانکی از جمله 
ضروریات مسلم بانکداری بدون رباست. بدین ترتیب، به نظر می رسد صنعت بانکداری 
جزو مس��ائل مستحدثه است که فقهای عظام بایستی در مورد همه این مسائل، حکم 
ش��رعی خود را اعالم کنند. دوم؛ تقریبا همگی سخنرانان در همایش، بر اصالح قوانین 
بانکی تاکید و اتفاق نظر داش��تند. در حال حاضر، طرح »بانکداری جمهوری اسالمی« 
بدون نظر موافق دولت و بانک مرکزی توس��ط کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده 
و ش��ور اول آن به تصویب نمایندگان رس��یده اس��ت. این طرح دارای چنان مشکالت 
ساختاری است که در صورت تصویب بدون اصالح اشکاالت آن بی تردید بانک مرکزی 
و سیستم بانکی را دچار چالش های فراوان خواهد کرد و دولتی سازی امور بانکی کشور 
از جمل��ه نتایج حتمی آن خواهد بود. تا آنجایی که نگارنده اطالع دارد، هم »ش��ورای 
هماهنگ��ی بانک های دولتی« و هم »کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی«، 
این طرح را مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار دادند و نظرات خود را اعالم کردند. ولی 
متاسفانه هیچ توجهی به این نظریات نشده است. با توجه به اعالم موافقت وزیر محترم 
اقتصاد و دست یاری او برای ارائه نظرات کارشناسی، راهکار قانونی حل این مشکل، آن 
اس��ت که مجلس محترم این طرح را برای انجام اصالحات الزم به دولت احاله دهد تا 

دولت با اعمال اصالحات الزم، آن را در قالب الیحه قانونی به مجلس ارائه دهد.
سوم؛ برای اصالح قوانین مرتبط با بانک مرکزی و سیستم بانکی، شتاب زدگی و گریز 

از نظرات کارشناسی کارشناسان و مدیران خبره بانکی، روا نیست. مطالب متنوع مطرح 
ش��ده در این همایش نش��ان داد که تجربیات ارزشمند روسای پیشین بانک مرکزی 
در کنار دیدگاه تخصصی و حرفه ای مدیران ش��اغل یا بازنشسته شبکه بانکی، ذخایر 
کارشناسی بسیار گرانبهایی است که دولت و مجلس می توانند از این ذخایر دانایی، بهره 
فراوانی ببرند. عالوه بر آن، دو تش��کل صنفی »شورای هماهنگی بانک های دولتی« و 
»کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی«، دارای ظرفیت های کارشناسی فراوانی 
هستند که در این مسیر می توانند به دولت، بانک مرکزی و مجلس کمک فکری دهند. 
در واقع روسای پیشین بانک مرکزی در کنار توان کارشناسی این دو تشکل صنفی مهم 
بایستی در مقام اتاق فکر بانک مرکزی و نظام بانکی کشور، با مجلس و دولت همفکری 
و همکاری نمایند. چهارم؛ برای س��اماندهی نظام بانکی و تنظیم قوانین و مقررات آن 
باید به این نکته اساسی توجه داشت که قرار نیست بانک مرکزی و سیستم بانکی به 
صورت جزیره ای و بدون همکاری های بین المللی با سایر کشورها فعالیت نمایند. پس 
نبایستی با تصویب قوانین ناکارآمد، دست و پای بانک مرکزی و بانک های ایران را برای 
حضور موثر در عرصه های جهانی بست. پنجم؛ مباحث مطرح شده در میزگرد تخصصی 
این همایش نشان داد که می توان موضوعات مختلف بانکی را در فضای آرام و صمیمی 
مورد بحث و بررس��ی قرار داد و نظریات متفاوت را شنید. بنابراین نیازی به جوسازی 
رسانه ای علیه بانک ها و متهم کردن سیستم بانکی به زمینگیر کردن دولت و رباخواری 
و سیاسی کردن مباحث بانکی نیست. گسترش این قبیل مباحث کارشناسی بانکی و 
عمق بخشی به آن می تواند زمینه حل مشکالت سیستم بانکی و ارائه خدمات بیشتر 
و بهت��ر بانک های خصوصی و دولتی به م��ردم را فراهم آورد. کالم آخر آنکه همانطور 
که گفته ش��د، شیوه برگزاری همایش امسال و پخش آنالین سخنرانی ها بی نظیر بود 
و باید به مدیران و کارش��نان محترم بانک مرکزی و موسسه آموزش عالی بانکداری و 
جناب دکتر حیدری که برای برگزاری همایش تالش بسیار نمود، خسته نباشید و خدا 
قوت گفت و امید داشت که در همایش های آتی نیز همگان بتوانند از مشروح سخنان 
مدیران و کارشناسان بانکی و همچنین تجارب ارزشمند روسای اسبق بانک مرکزی به 

صورت مستقیم و بی واسطه بهره مند شوند.

فرصت امروز: در دنیای امروز که س��رعت رش��د و تغییرات تکنول��وژی، آدمی را 
شوکه می کند، مفاهیم سنتی نیز در حال تغییر و گذار به مفاهیم مدرن تر هستند. 
از جمله این مفاهیم که دس��تخوش تغییرات جدی ش��ده اند، مفهوم سرمایه گذاری 
و بازارهای س��رمایه اس��ت. امروزه با تکیه بر تکنولوژی شاهد شکل گیری دارایی ها 
و بازارهای نوظهوری هس��تیم که ساختارهای بازار سنتی را به چالش کشیده اند. از 
جمله این دارایی ها، ارزهای دیجیتال هستند؛ دارایی هایی که با استفاده از تکنولوژی 
بالك چین پا به عرصه گذاشتند و در مدتی کوتاه، بخش مهمی از افکار عمومی جهان 
را درگیر خود کرده اند. نزدیک به یک دهه از زمان ظهور رمزارزها می گذرد و ارزهای 
دیجیتال و در صدر آن، بیت کوین در حال تبدیل به رقیبی جدی برای دیگر بازارهای 
سرمایه گذاری نظیر بورس شده اند. در حال حاضر، بیت کوین به عنوان محبوب ترین 
ارز دیجیتال به محدوده قیمتی 50 هزار دالری رسیده است، هرچند که هنوز موفق 
به تثبیت در این کانال نشده است. حال سوال این است که آیا ارزهای دیجیتال به 
زودی جایگزین پول فیات خواهند ش��د، یا این دو به یک همزیستی مسالمت آمیز 
می رسند؟ )فیات به واحد پولی گفته می شود که توسط دولت ها منتشر می شود.( در 
پاسخ به این سوال، یک کارشناس ارزهای دیجیتال می گوید: »سرمایه گذاران در بازار 
ارزهای دیجیتال باید بپذیرند که این بازار متالطم است و اصال برای سرمایه گذاری 
کوتاه مدت مناسب نیست. افرادی که به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده اند باید 
این موضوع را در نظر بگیرند که نوسانات شدید قیمتی برای این ارز دیجیتال، امری 
عادی است و ممکن است فردا به ۶0 هزار دالر برسد و یا تا 30 هزار دالر پایین بیاید؛ 

در نتیجه عده زیادی نیس��تند که توان پیش بینی قیمت بیت کوین را داشته باشند. 
سعید خوشبخت با بیان اینکه »این امکان که بیت کوین فردا به ۶0 یا 40 هزار دالر 
برسد، هر دو وجود دارد«، می افزاید: »بنابراین افرادی که می خواهند وارد این حوزه 
شوند باید محتاطانه عمل کنند چراکه بیت کوین برای خریدهای کوتاه مدت، بسیار 
ریس��کی و پرنوسان است و درخصوص س��رمایه گذاری بلندمدت نیز من در دسته 
خوش بین ها قرار می گیرم و به نظر من این ارز دیجیتال، دارایی است که با توجه به 
ویژگی های خود در آینده و اکنون بسیار مورد توجه قرار خواهد گرفت و به مرور زمان 
این توجه منجر به افزایش قیمت و ارزش آن خواهد ش��د.« این کارش��ناس ارزهای 
دیجیتال درباره اینکه به غیر از اتریوم و بیت کوین چه کوین هایی ارزش سرمایه گذاری 
دارند، ادامه می دهد: »تعداد ارزهای دیجیتال موجود در بازار بس��یار زیاد است و هر 
کدام از این ارزهای دیجیتال، ویژگی های منحصر به فردی دارند و سرمایه گذاری در 
حوزه ارزهای دیجیتال بیش از آنکه به عرضه مربوط شود، به خود سرمایه گذار مربوط 
می ش��ود. سرمایه گذاران قبل از سرمایه گذاری در این حوزه باید از خود این سوال را 
بپرسند که من چه کسی هستم، به این معنا که پیشینه اقتصادی من چیست؟ آیا 
درآمد ماهیانه من 15 میلیون تومان است و صاحب خانه هستم و یا ماهی ۶ میلیون 
تومان درآمد دارم و اجاره نشین هستم؟« به گفته وی، »پرسش درخصوص پیشینه 
اقتصادی، اولین فاکتور تعیین کننده برای س��رمایه گذاری در این حوزه است و پس 
از آن سرمایه گذاران باید مبلغ مشخصی را برای سرمایه گذاری خود در نظر بگیرند 
و هدف خود را از سرمایه گذاری مشخص کنند. عده ای برای این امر در بازار ارزهای 

دیجیتال سرمایه گذاری می کنند که با کسب درآمد در این حوزه صاحب خانه شوند و 
عده دیگر اما پول فروش ماشین خود را در این بازار سرمایه گذاری می کنند تا بتوانند 
از پس هزینه های ماهانه خود بربیایند و در نتیجه هدف از سرمایه گذاری در این بازار، 
سومین فاکتور حائز اهمیت است. صبر نیز چهارمین فاکتور تعیین کننده برای ورود 
به بازار ارزهای دیجیتال است؛ اینکه افراد تا چه زمانی می توانند برای این کار زمان 
بگذارند. پس از آن، ریس��ک پذیری آنها، پنجمین فاکتور تعیین کننده برای ورود به 
بازار است؛ برخی از افراد بسیار محتاط هستند و تحت هر شرایطی نمی خواهند بیش 
از 20 درصد از س��رمایه آنها از بین رود و اگر هزار دالر در این بازار س��رمایه گذاری 
می کنند، می خواهند در بدترین شرایط دارایی آنها به 800 دالر کاهش پیدا کند و نه 
بیشتر و اما عده ای ریسک پذیر هستند و حاضرند تا در بدترین شرایط دارایی آنها تا 
500 دالر کاهش پیدا کند و طبیعتا کسی که ریسک بیشتری را می پذیرد، می توان 
پیش��نهاد کوین هایی را به وی داد که ذاتا امکان نوسانات شدیدتری را دارند، به این 
معنا که قیمت آن می تواند 20 برابر ش��ود و یا تا یک دهم کاهش یابد.« خوشبخت 
همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ارزهای دیجیتال جایگزین پول فیات خواهند 
شد؟ می گوید: »ما تغییرات خیلی عمده ای را در نظام پولی دنیا شاهد خواهیم بود و 
این امر بدیهی است و به نظر می رسد که رمزارزها با ایجاد قابلیت های پرداخت بین 
فردی بدون واس��طه، زمینه ای را ایجاد می کنند تا بانک های مرکزی در این شکل و 
سیاق باقی نمانند. پاسخ به این پرسش که ما شاهد دنیای بعد از پول فیات خواهیم 
بود یا پول فیات در کنار رمزارزها به یک همزیس��تی می رس��د، بسیار دشوار است، 

چراکه در حال حاضر ما یوان دیجیتال را داریم که در کنار پول فیات در همزیستی 
هستند، اما آن چیزی که مسلم است، این است که به واسطه قدرتی که ما ناشی از 
فناوری بالك چین و انتقال بی واسطه رمزارزها به دست آورده ایم، می توانیم اطمینان 
حاصل کنیم که قدرت بانک های مرکزی در حوزه های یکجانبه هرگز به میزان سابق 
باز نخواهد گشت و از این به بعد روند قدرت بانک های مرکزی نزولی است و اما نزولی 

بودن این قدرت لزوما به معنای بد بودن و یا خوب بودن آن نیست.«
به اعتقاد این کارشناس ارزهای دیجیتال، »بانک های مرکزی دو وظیفه مهم دارند 
که عبارتند از قیم بودن در نظام پولی و سرویس دهندگی پولی و به نظر می رسد تا 
سال 2050 میالدی قدرت قیم بودن در نظام پولی از بانک های مرکزی سلب شود 

و قدرت سرویس دهندگی آنها که چیز بدی هم نیست، به قوت خود باقی بماند.«

آیا ارزهای دیجیتال جایگزین پول فیات خواهند شد؟
همزیستی ارز دیجیتال و پول فیات

از نکوهش سیاسی تا همایش بانکی



فرصت امروز: همانقدر که جامعه ایران در این روزها درگیر سویه دلتای 
کروناست و میزان ابتال و مرگ و میر کرونایی هر بار رکورد تازه ای می زند، 
به همان نسبت تاثیر مخرب کرونا در بازار کار کشور مشهودتر شده است. 
این اثر کرونایی البته تنها منوط به مرگ اشتغال و خیل بیکاری بسیاری 
از شهروندان و سرپرستان خانوارها نیست، بلکه خود را در کاهش جمعیت 
فعال کشور نیز نشان داده است. به طوری که یکي از مهم ترین آثار شوك 
کرونا بر بازار کار ایران، توقف مسیر رشد جمعیت فعال )به ویژه در جمعیت 
شاغل( اس��ت که از زمستان 1398 شروع شده و تا زمستان 1399 ادامه 
داشته است. نتایج طرح آمارگیري نیروي کار نشان مي دهد که در زمستان 
1399 نس��بت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت شاغل، بیکار و جمعیت 
فعال به ترتیب 300 هزار نفر، 311 هزار نفر و ۶11 هزار نفر کاهش داشته 
اس��ت. کرونا همچنین چهره بازار کار ای��ران را مردانه تر کرده و در تمامي 
بخش هاي اقتصادي، اشتغال زنان به مراتب بیشتر از مردان از شیوع کرونا 
آسیب دیده است. آخرین گزارش ها از بازار کار ایران نشان می دهد که در 
زمستان سال گذشته در مناطق شهري بیشتر از مناطق روستایي، کاهش 
اش��تغال رخ داده است و به نظر مي رس��د اثر منفي ویروس کووید19- بر 
شاخص هاي نیروي کار همچنان باالست. در بین بخش های اقتصادی نیز 
نقطه اصابت کرونایی در بازار کار کماکان به س��مت بخش خدمات است 

و سهم کاهش اشتغال بخش خدمات در مناطق شهري نیز بیشتر است.
افت ۶11 هزار نفري جمعیت فعال کشور

گزارش مرکز آمار از وضعیت بازار کار نش��ان می دهد که نرخ مشارکت 
اقتصادی در س��ال گذشته 2.8 درصد نسبت به س��ال قبل از آن کاهش 
داشته و تک رقمی شدن نرخ بیکاری نه به  دلیل ایجاد اشتغال بلکه به دلیل 
همین کاهش نرخ مش��ارکت اتفاق افتاده اس��ت. در همین حال، گزارش 
نهاد پژوهش��ی مجلس از شاخص های بازار کار نشان می دهد که این بازار 
همچنان تحت تاثیر ش��یوع کرونا قرار داش��ته و نمی ت��وان با اطمینان از 
عب��ور اثر کرونا در بازار کار س��خن گفت؛ کما اینکه یکي از مهم ترین آثار 
ش��وك کرونا بر بازار کار ایران، توقف مسیر رشد جمعیت فعال )باالخص 
در جمعیت ش��اغل( است که از زمس��تان 1398 شروع شده و تا زمستان 

1399، ادامه و اس��تمرار داشته است. به  طوري که نتایج طرح آمارگیري 
نیروي کار نش��ان مي دهد در زمستان سال 1399 نسبت به فصل مشابه 
سال قبل، جمعیت شاغل، بیکار و جمعیت فعال به ترتیب 300 هزار نفر، 
311 هزار نفر و ۶11 هزار نفر کاهش داش��ته است. با این حال، تحلیل ها 
بیانگر آن اس��ت که اوال در زمستان 1399 نس��بت به بهار 1399 درصد 
کمتري از بیکاران و شاغالن غیرفعال شده و از بازار کار خارج شده اند. ثانیا 
درصد تغییرات جریان نیروي کار در زمستان 1399 تا حدودي با زمستان 
1398 که بازار کار به لحاظ حفظ ش��غل در وضعیت بهتري قرار داش��ت، 
برابري مي کند و در زمستان 1399 نسبت جریان از شاغل به غیرفعال در 
شاغالن داراي بیمه و فاقد بیمه تقریبا با زمستان سال قبل برابري مي کند.
براس��اس گزارش مرکز پژوهش ها، بررسي ترکیب بخشي اشتغال نشان 
مي دهد در بخش کش��اورزي ثبات نس��بي اش��تغال ایجاد شده و بخش 
صنعت نیز 384 هزار نفر افزایش اش��تغال داش��ته است که 98 درصد از 
افزایش اش��تغال بخش صنعت، مربوط به بخش س��اختمان است. با این 
حال، بررسي نسبت خروج شاغالن به تفکیک بخش هاي مختلف اقتصادي 
نش��ان مي دهد که بخش خدمات بیشتر از سایر بخش ها، همچنان تحت 
تاثیر تداوم آثار کرونا است؛ در این میان، شاغالن غیررسمي بخش خدمات 
بیشترین آسیب پذیري را دارند. همچنین در حالي که در زمستان 1399 
نسبت به فصل مشابه سال قبل جمعیت زنان شاغل 440 هزار نفر کاهش 
یافته، جمعیت ش��اغالن مرد در این دوره 140 هزار نفر افزایش داش��ته 
است. ش��واهد نشان مي دهد در تمامي بخش هاي اقتصادي، اشتغال زنان 
به مراتب بیشتر از مردان از شیوع کرونا در سال 1399 آسیب دیده است. 
هرچند نتایج بررس��ی ها نشان می دهد که نسبت افزایش جریان جمعیت 
زنان ش��اغل و بیکار به جمعیت غیرفعال در زمستان 1399 در مقایسه با 
بهار 1399 کاهش یافته اس��ت و این امر نش��ان دهنده کاهش آثار کرونا 
بر بازار کار زنان و ش��رایط رو به بهبود زنان در بازار کار کش��ور اس��ت. به 
طور کلی، آس��یب پذیری شاغلین زن در دو بخش صنعت و کشاورزی در 
زمس��تان 1399 نس��بت به بهار 1399 کاهش یافته است، ولی در بخش 

خدمات بهبودی از این نظر مشاهده نمی شود.

تاخت و تاز کرونا در بازار کار ادامه دارد
بررس��ی ترکیب شهری و روستایی کاهش اش��تغال در زمستان 1399 
نش��ان می دهد که در مناطق ش��هری بیش��تر از مناطق روستایی کاهش 
اشتغال رخ داده است و در این بین، سهم کاهش اشتغال بخش خدمات در 
مناطق شهری بیشتر است. همچنین بیشترین کاهش اشتغال در زمستان 
1399 مربوط به گروه سنی 25 تا 34 ساله است، زیرا این افراد سهم باالیی 
در رشته فعالیتهای آسیب دیده از کرونا را دارند. عالوه بر این، کاهش تعداد 
ش��اغلین غیررسمی در فصل زمس��تان 1399 نسبت به فصل بهار 1399 
کمتر بوده و در حدود 552 هزار نفر اس��ت و در حدود 90 درصد کاهش 
اش��تغال بخش خدمات در زمس��تان 1399 مربوط به اشتغال غیررسمی 
اس��ت، در حالی که در س��ایر بخش ها، این آسیب پذیری نسبت به بخش 
خدمات کمتر است. بررس��ی ها نشان می دهد در زمستان 1399، تصویب 
قانون بودجه 1400 و تعیین حداقل دستمزد برای سال 1400 از مهمترین 
عوامل مؤثر بر بازار کار بوده اند. بررسی محتوای قانون بودجه 1400 نشان 
می دهد که اوال محوریت اصلی قانون بودجه 1400 نسبت به اشتغال زایی، 
رفع محرومیت و توجه به مناطق با نرخ باالی بیکاری از طریق پرداخت وام 
و تس��هیالت بانکی است و برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی این مناطق، 
جهت گیری مشخصی ندارد و ثانیا با توجه به عملکرد ناموفق اجرای این بند 
در سال های اخیر، نمی توان به ایجاد اشتغال پایدار از این طریق امیدوار بود.
از س��وی دیگر، ح��دود 39 درصد افزایش در دس��تمزد س��ال 1400 
ب��ه منظور حمایت از نیروی کار در ش��رایط رکود تورمی و ش��یوع کرونا 
پیش بینی شده است، اما بدیهی است که افزایش دستمزد بایستی در کنار 
س��ایر مکانیزم های حمایتی )توجه به رفع مشکالت زیرساختی و نهادی 
بنگاه ه��ای اقتصادی و بهبود فضای کس��ب و کار، تکمیل سیاس��ت های 
حامی اش��تغال و تکمیل حمایت های اجتماعی و...( قرار گیرد تا بتواند بر 
شاخص های بازار کار تأثیر مثبتی داشته باشد و در غیر این صورت منجر 
به افزایش هزینه تولید برای بنگاه های خرد، افزایش شاغالن غیررسمی و 
فاقد بیمه و همچنین استخدام نیروی کار با شرایط دستمزد بسیار پایین 

خواهد شد.

کرونا عالوه بر کاهش اشتغال و افت جمعیت فعال، چهره بازار کار را مردانه تر کرد

نقطه اصابت کرونا در بازار کار

از آنجا که تورم تقریبا همه بودجه خانوار را بلعیده اس��ت و پس انداز 
به حداقلی ترین ش��کل ممکن رسیده است، با یک حساب سرانگشتی 
و براس��اس آمارهای رس��می در بهترین حالت بیش از یک قرن طول 
می کشد تا فردی بتواند خانه ای نقلی بخرد. در حال حاضر طبق گزارش 
بانک مرکزی از تحوالت مس��کن پایتخت در مردادماه امسال، متوسط 
قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی 30 میلیون 
و 970 هزار تومان اعالم ش��ده است. این یعنی اگر یک شهروند تهرانی 
تصمیم به خرید خانه بگیرد، تنها برای خرید یک واحد نقلی 50 متری 

باید حدود یک میلیارد و نیم هزینه کند.
مبل��غ یک میلیارد و نیم ب��رای خرید خانه در پایتخ��ت با توجه به 
حقوق ه��ای کمتر از 5 میلیون تومان، یعنی خرید خانه به رویایی بعید 
برای شهروندان تبدیل شده است؛ چراکه براساس افزایش 39 درصدی 
حداقل دستمزد در سال 1400، در حال حاضر کارگران در مجموع  4 
میلی��ون و 111 هزار و 417 تومان هر ماه دریافت می کنند. بنابراین با 
یک حساب سرانگشتی می توان دریافت که حدود دو قرن طول خواهد 

کشید تا یک فرد بتواند خانه ای نقلی خریداری کند.
در همین حال، آخرین تحوالت مس��کن در مناطق بیس��ت  ودوگانه 
تهران نشان می دهد در شش ماه گذشته از بین 20 محله که باالترین 
میزان رشد قیمت های پیشنهادی در شهر تهران را داشته اند 14 محله 
در منطقه یک قرار دارند و این در حالی اس��ت که هیچ یک از مناطق 
پرتقاض��ا در بی��ن مناطق دارای باالترین تورم ملکی قرار نداش��تند. به 
گزارش ایسنا، محله حصار بوعلی واقع در منطقه یک طی شش ماه اخیر 
با 19.3 درصد رشد نرخ های پیشنهادی، باالترین میزان افزایش قیمت 
را به خود اختصاص داده است. به دنبال آن دزاشیب، زعفرانیه، تجریش، 
محمودی��ه و اوین که همگی در منطقه یک قرار دارند رتبه های دوم تا 

ششم را در تورم ملکی به ترتیب با نرخ رشد 19، 18.7، 18.2، 17.3 و 
17.2 درصد به خود اختصاص دادند. این آمار نشان می دهد منطقه یک 
با وجود قرار نداش��تن در بین مناطق پرتقاضا در بازار مسکن، باالترین 
میزان تورم ملکی را در ش��ش ماه گذش��ته به خود اختصاص داده؛ به 
ط��وری که در بین 20 منطقه هدف بورس بازان مس��کن 14 محله در 
منطقه یک قرار دارد. براساس اطالعات سامانه کیلید، محله بازار واقع در 
منطقه 12 طی شش ماه اخیر با رشد 17.1 درصد و دولت خواه جنوبی 
در منطقه 19 با رشد 17 درصد رتبه های هفتم و هشتم را در افزایش 
قیمت آگهی ها داش��تند. کاش��انک و دروس به ترتیب واقع در مناطق 
1 و 3 با رش��د مش��ابه 1۶.9 درصدی در رده ه��ای نهم و دهم افزایش 
قیمت های پیشنهادی قرار گرفتند. رتبه های بعدی نیز مربوط به فرمانیه 
در منطق��ه یک، رضویه در منطقه 15، جماران، ب��اغ فردوس، دارآباد، 
چیذر، دربند و امامزاده قاسم در منطقه یک، فردوسی در منطقه 12 و 
هفده ش��هریور در منطقه 18 بوده که نرخ رشد قیمت های پیشنهادی 
مس��کن در آگهی های این مناطق به ترتیب 1۶.5، 1۶.3، 1۶.2، 15.9، 

15.5، 15.3، 15.2، 15.2، 15.1 و 15 درصد بوده است.
البت��ه 20 محل��ه مذکور لزوم��ا در بین محله های بورس محس��وب 
نمی شوند، اما بررسی ها نشان می دهد رشد قیمت مسکن در محله های 
منطقه یک وابس��تگی چندانی به تعداد معامالت در این منطقه ندارد. 
چه بسا تعداد قابل توجهی واحد خالی در منطقه یک قرار دارد که عمدتا 
به عنوان دارایی ثابت با هدف رشد سرمایه خریداری شده است. با این 
حال، اگر میزان رش��د قیمت را مالکی برای شناسایی محله های بورس 
در بازار مسکن قرار دهیم، می توان محله های یادشده را در این فهرست 
ق��رار داد. افزایش تا حدود 19درصدی قیم��ت آپارتمان در محله های 
منطقه یک طی شش ماه گذشته در شرایطی ایجاد شده که نرخ رشد 

قیمت های قطعی در کل ش��هر تهران در همین بازه زمانی 2.3 درصد 
بود. منطقه یک در حالی حائز باالترین میزان تورم نرخ های پیشنهادی 
مسکن در شش ماه گذش��ته بوده که طبق آمار مردادماه 1400 چهار 
منطقه پرمعامله در شهر تهران به ترتیب مناطق 5، 10، 2 و 4 بوده اند 
ک��ه 43 درصد از کل خری��د و فروش در بین مناطق بیس��ت ودو گانه 
ش��هر تهران را به خ��ود اختصاص دادند. منطقه یک ب��ا 4.7 درصد از 
کل معام��الت در رتبه نه��م از نظر تعداد قرارداده��ای خرید و فروش 
قرار گرفت. از طرف دیگر، پایین ترین میزان رش��د قیمت مسکن شهر 
تهران در آگهی ه��ا مربوط به محله دریاچه چیتگر در منطقه 22 بوده 
که طی ش��ش ماه گذشته تنها 4.3 درصد افزایش قیمت داشته است. 
پس از آن محله خلیج فارس ش��مالی واقع در منطقه 18 قرار دارد که 
نرخ رشد قیمت پیشنهادی آن در سامانه کیلید 5.9 درصد بوده است. 
اسماعیل آباد در منطقه 19، مرادآباد در منطقه 5، سوهانک در منطقه 
یک، ش��هرزیبا در منطقه 5، ش��هدای گمنام در منطقه 14، ورآورد و 
ش��هرك آزادی در منطق��ه 21 و حافظیه در منطق��ه 13 به ترتیب در 
رده های سوم تا دهم کمترین میزان تورم ملکی در آگهی ها طی شش 
ماه اخیر را داشتند که نرخ رشد آنها به ترتیب 5.9، ۶.3، ۶.8، ۶.9، 7.3، 

7.5، 7.8 و 8.۶ درصد بوده است.
همچنین محله سازمان آب در منطقه 5، باشگاه نفت در منطقه 21، 
اندیشه در منطقه 5، شهرك رسالت در منطقه 19، سرو آزاد در منطقه 
22، جنت آباد مرکزی و بهاران در منطقه 5، تیموری در منطقه 2، قائم 
در منطقه 22 و محله حکیمیه در منطقه 4 رتبه های یازدهم تا بیستم 
کمترین میزان افزایش قیمت طی شش ماه گذشته را به خود اختصاص 
دادند. نرخ رشد قیمت آگهی های مسکن در این محله ها به ترتیب 8.7، 

8.7، 8.7، 8.8، 8.8، 8.8، 8.8، 8.8، 8.9 و 8.9 درصد بوده است.

کدام محالت تهران بیشترین و کمترین تورم ملکی را داشتند؟

2 قرن تا خرید خانه

باشگاهاقتصاددانان

نباید دارایی نسل های آینده را خرج نسل کنونی کرد
کسری بودجه و بازی پانزی

افزایش کنونی کس��ری بودجه جاری توس��ط دولت های سراسر 
جهان ش��اید دس��ت کم ما را به یاد اُلیور بالنچ��ارد بیندازد که در 
سال 2019 میالدی نوشت: »بدهی عمومی شاید هزینه مالی دربر 

نداشته باشد.«
به گ��زارش »بلومبرگ بیزینس ویک«، اُلی��ور بالنچارد که رئیس 
س��ابق اقتصاددان ه��ای صندوق بین المللی پول اس��ت، اس��تدالل 
می کرد که اگر نرخ رش��د یک اقتصاد به                    شکلی پایدار بیشتر از نرخ 
اس��تقراض یک دولت باش��د، حجم زیادی از بدهی در طول زمان 
قابل رفع اس��ت، چراک��ه پرداخت بهره به عنوان بخش��ی از اقتصاد 
کاهش می یابد. به نظر می رس��ید که این ح��رف او دعوت به عبور 
از خ��ط قرمزها باش��د، حتی ب��ا وجود اینک��ه از آن موقع بالنچارد 
از ای��ن حرف خود طفره رفته و حتی امس��ال اب��راز نگرانی کرد از 
اینکه کس��ری هزینه های جاری دولت جو بایدن، اقتصاد آمریکا را 

به غلیان و جوشش بیندازد.
اکن��ون یک مقاله پژوهش��ی که در دانش��کده اقتصاد دانش��گاه 
بوس��تون منتش��ر ش��ده، نتیجه گیری اصلی بالنچارد را زیر سؤال 
برده است. نویس��ندگان این مقاله که لورنس کاتلیکاف اقتصاددان 
و همکارش هس��تند، می گویند که انداختن کس��ری بودجه بیشتر 
ب��ر دوش نس��ل های آینده با آزم��ون علمی »ارتق��ای پارتو« جور 
درنمی آید. کارایی پارت��و یا بهبود پارتو، یک مفهوم در علم اقتصاد 
اس��ت که در مهندس��ی و علوم اجتماعی کارب��رد دارد. این مفهوم 
حالتی از تخصیص منابع است که در آن امکان بهترکردن وضعیت 
یک فرد ب��دون بدتر کردن وضعیت فردی دیگ��ر وجود ندارد. این 
اصطالح پس از ویلفردو پارتو به این نام نامیده شد. او یک مهندس 
و اقتصاددان ایتالیایی بود که از این مفهوم در مطالعاتش در زمینه 
کارای��ی اقتصادی و توزیع درآمد اس��تفاده ک��رد. در یک تخصیص 
اولی��ه از منابع در بین مجموع��ه ای از افراد، تغییر در این تخصیص 
که باعث ش��ود ش��رایط فردی بدون تغییر منفی در شرایط فردی 
دیگ��ر رخ دهد، »ارتقای پارتو« نامیده می ش��ود. بالنچارد قبال ادعا 
کرده بود که خودش این آزمون را انجام داده و نتیجه آزمون موفق 
بوده اس��ت. البته باید توجه داشت که حتی اگر یک نفر هم با یک 

نوع سیاست گذاری آسیب ببیند، »ارتقای پارتو« ابطال می شود.
کاتلی��کاف که خودش را یک متخصص واقع بین کس��ری بودجه 
می نامد و نه یک مبلغ کس��ری بودجه، استدالل می کند که بدهی 
تجمیع ش��ده برای پرداخت هزینه های جاری مثل یک بازی پانزی 
اس��ت که در آن، پول به دس��ت آمده از بازیگران جدید )در مورد 
کسری بودجه یعنی جوان ها( برای پرداخت پول به کسانی استفاده 
می ش��ود که زودت��ر وارد بازی ش��ده اند )در حوزه کس��ری بودجه 
یعنی س��المندان(. این بازی پانزی وقتی فرو می پاشد که نرخ رشد 
اقتصاد کمتر از نرخ بهره باشد. کاتلیکاف در یک مصاحبه می گوید: 
»در همان موقع که همه چیز عالی به نظر می رس��د، کسی اشتباه 
می کند و سقوط شروع می شود.« او با اشاره به انجمن اقتصاددانان 
آمری��کا در م��اه ژانویه 2019 می��الدی، داده های��ی را مطرح کرد 
که پایه حرف های بالنچارد ش��د و گفت: »الی��ور یک اقتصاددانان 
فانتزی اندیش اس��ت و دوست خود من است، اما فکر نمی کنم این 

حرف هایش بهترین کارش در اقتصاد باشد.«
بالنچ��ارد در واکنش به دو مقاله پژوهش��ی ک��ه علیه کارهایش 
منتش��ر ش��ده، در ایمیلی به »بلومبرگ« پاسخ داده است که »من 
ب��ا این اس��تدالل ها موافق��م و این همان چیزی اس��ت که من هم 
ب��ا لحنی متفاوت می گفتم«. او می گوید که اظهارنظرش در س��ال 
2019 می��الدی برای ش��رایط ویژه ای بود و در بس��یاری از موارد، 
کسری بودجه پاسخ به مشکالت نیست. برای مثال، وقتی که مردم 
نگران آینده هس��تند و بنابراین میزان زیادی دارایی های احتیاطی 
پس انداز می کنن��د. او می گوید: »راه حل درس��ت در این وضعیت، 
بدهی باال نیس��ت، بلکه راه حل، بیمه درمانی سراس��ری و بهداشت 

برای همه است.«
کاتلیکاف و س��ه همکارش در مقاله خود با عنوان »حماقت های 
کسری بودجه« به س��ه وضعیت نگاه انداخته اند که در آن، کسری 
بودج��ه جاری در زمانی که نرخ رش��د اقتصادی از نرخ بهره دولتی 
پیش��ی می گیرد. آنها به این نتیجه رس��یده اند که »هیچ یک از این 
ش��رایط مبنای این نیس��ت که م��ا پول را از جوان ه��ا بگیریم و به 
پیره��ا بدهیم«. برای مث��ال،  در یک نمونه دلی��ل اینکه نرخ بهره 
دولت��ی خیلی پایین اس��ت، این اس��ت که مردم نگ��ران خطرات 
محیط زندگی ش��ان هس��تند. بنابراین اوراق قرض��ه دولتی را مثل 
یک سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری می خرند و همین امر 
باعث می ش��ود که نرخ بهره دولتی پایین بیاید. دولت سعی می کند 
که با این نرخ بهره پایین اس��تقراض را باال ببرد، اما راه حل درست 
این اس��ت که دولت با ب��اال بردن بهره وری مالیات باعث ش��ود که 

ریسک های زندگی مردم کاهش پیدا کند.
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هرچن��د نظام بانکی ای��ران به لحاظ امکانات س��خت افزاری رتبه خوب 
و باالی��ی در جه��ان دارد و به لحاظ برخورداری افراد از حس��اب س��پرده 
بانکی در رتبه نخس��ت و برخورداری از دس��تگاه های POS در رتبه دوم 
جهان ایس��تاده، اما در تأمین اعتبار کالن نظیر وام مسکن و تأمین اعتبار 
خرد مانند کارت های اعتباری عملکرد ضعیفی داش��ته است. از دسترسی 
ش��هروندان به خدمات مالی تحت عنوان »ش��مول مالی« یاد می ش��ود. 
مطالعات اقتصادی چه به لحاظ نظری و چه تجربی، »ش��مولیت مالی« را 
برای توسعه و کاهش فقر، امری مهم عنوان می کنند. در این راستا، وزارت 
رفاه در تازه ترین گزارش از مجموعه گزارش های فقر چندبعدی، برای اولین 
بار به بررسی وضعیت »فقر استفاده از خدمات مالی در ایران« پرداخته و 
دسترسی شهروندان ایرانی به خدمات مالی را بررسی کرده است. نتایج این 
پژوهش نشان می دهد که شبکه بانکی به عنوان محور اصلی خدمات مالی 
در ایران، نتوانسته است نیاز خانوارها به اعتبار به جهت هموارسازی مصرف 
در طول زمان را فراهم نماید. ش��واهد نش��ان می دهد که عدم گس��ترش 
کارت ه��ای اعتباری در ایران )رتبه هفتاد و پنجم در دنیا( باعث ش��ده تا 
خانوارها برای تامین اعتبار، نیازمند دریافت تسهیالت از بانک باشند )رتبه 
نهم دریافت تس��هیالت در دنیا(. عالوه بر این، نسبت پایین وام مسکن به 
ارزش مسکن )18 درصد در سال 1398( و سهم پایین وام مسکن در سبد 
بدهی خانوار )20 درصد در س��ال 1398( نشان می دهد که نیاز به تأمین 
مالی کالن نیز توسط شبکه بانکی فراهم نشده است. در هر کشوری مفهوم 
»فقر استفاده از خدمات مالی« با میزان »شمولیت مالی« قابل رصد است. 
»شمول مالی« به معنای دسترس��ی بزرگساالن به انواع مختلف خدمات 

مالی مناسب و استفاده مؤثر از آنها است.
فقر استفاده از خدمات مالی یعنی چه؟

تعداد حس��اب های بانکی، تعداد بزرگس��االن دارای حساب، بزرگساالن 
دارای اعتبار در موسس��ات پولی و مالی، بزرگس��االنی که از پرداخت های 
دیجیتالی استفاده می کنند، کسانی که با استفاده از درگاه های اینترنتی یا 
موبایل پرداخت می کنند؛ تمامی این موارد بخشی از فاکتورهایی است که 
گ��روه 20 اقتصاد برتر دنیا )G20( به عنوان فاکتورهای »فراگیری مالی« 
)FINANCIAL INCLUSION( تعری��ف کرده و این ش��اخص ها 
مش��خص می کند که آیا تمامی افراد به ابزارهای مالی دسترس��ی ساده و 
ارزان دارند یا نه. هرچند به نظر می رسد وضعیت ایران در »شمولیت مالی« 
چندان بد نیست و تعداد کارت های برداشت شبکه بانکی و میزان استفاده 
از کارت ها و همچنین تعداد تراکنش ها از طریق موبایل و اینترنت هر روز 
بهتر می ش��وند، اما این موارد فقط بخش��ی از ماجراست، چراکه پرداخت 
اعتباری هنوز در ایران جایگاهی ندارد و میزان تسهیالت اعطایی به افراد 
نیز در مقایسه با کسانی که دارای حساب بانکی هستند، بسیار اندك است.
آنط��ور که دفتر مطالعات رف��اه وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی در 
گزارش »فقر اس��تفاده از خدمات مالی در ایران« توضیح داده، درحالی که 
ایران به لحاظ امکانات س��خت افزاری نظام بانکی یعنی امکاناتی همچون 
تعداد ش��عبه، ATM، دستگاه POS و برخورداری افراد از حساب بانکی، 
در رتبه های باالی فهرس��ت کش��ورها قرار دارد، اما سیستم بانکی کشور 
نتوانس��ته نیازهای مالی افراد را برای هموارسازی هزینه های آنها در طول 
زمان برطرف کند. سیس��تم بانکی همچنی��ن در تأمین اعتبار کالن افراد 
نظیر وام مس��کن و هم در تأمین اعتبار خرد افراد ازجمله ارائه کارت های 
اعتباری عملکرد ضعیفی داشته و همین موضوع باعث شده است تا افراد 
برای هر نیاز خرد به اعتبار، دوباره به بانک مراجعه کرده و گرفتار مس��یر 

پرپیچ وخم تأمین وثایق و تضامین شوند.
ش��واهد نشان می دهد ایران در رتبه هفتاد و پنجم گسترش کارت های 
اعتباری در دنیا اس��ت و این باعث ش��ده تا خانوارها ب��رای تأمین اعتبار، 
نیازمند دریافت تس��هیالت از بانک باشند. در نتیجه این امر، ایران از نظر 
دریافت تس��هیالت هم در دنیا در رتبه نهم قرار دارد. عالوه بر این، نسبت 

وام مسکن به ارزش مسکن در سال 98، 18 درصد بوده که تنها 20 درصد 
از س��هم بدهی خانوار را در این سال تشکیل داده است. نسبت پایین وام 
مس��کن به ارزش مسکن و س��هم پایین وام مسکن در سبد بدهی خانوار 
نشان می دهد که نیاز به تأمین مالی کالن هم از سوی شبکه بانکی فراهم 

نشده است.
اما »فقر استفاده از خدمات مالی« چیست و در این بررسی چگونه مورد 
سنجش قرار گرفته است؟ در هر کشوری مفهوم »فقر استفاده از خدمات 
مالی« با میزان ش��مولیت مالی، قابل رصد اس��ت. شمول مالی به معنای 
دسترسی بزرگساالن به انواع مختلف خدمات مالی مناسب و استفاده مؤثر 
از آنها است. این خدمات مالی در دو سطح پایه و سطح ثانویه قابل بررسی 

هستند که برای هر سطح، شاخص های مشخصی تعریف شده است.
رتبه 25 ایران در شاخص مهم نفوذ بانکی

در س��طح پایه، داشتن حساب برای پس انداز پول و همین طور خدمات 
مال��ی مرتبط به دریاف��ت و پرداخت های مالی رصد می ش��ود و برمبنای 
این ش��اخص ها، ایران وضعیت مطلوبی در بین کشورهای جهان دارد. در 
ش��اخص مهم نفوذ بانکی که براس��اس درصد افراد باالی 15 سال دارای 
حس��اب بانکی سنجیده می ش��ود، ایران با 94 درصد در سال 2017 رتبه 
بیست و پنجم دنیا را به خود اختصاص داد. البته طرح یارانه نقدی در ایران 
نقش گس��ترده ای در برخورداری از حساب بانکی برای گروه های مختلف 
جامعه داشته است. همچنین ایران با تعداد 7 هزار و ۶37 حساب به  ازای 
هر هزار نفر بزرگس��ال، رتبه اول را در دنیا دارد؛ البته باالبودن ش��اخص 
تعداد حساب های افراد می تواند بیان کننده نوعی آشفتگی در بازار پولی و 
بانکی کش��ور هم باشد که در ردیابی حساب ها و پولشویی موضوع مهم و 

چالش برانگیزی است.
ش��اخص های خدمات مالی مرتبط به دریاف��ت و پرداخت ها هم از این 
 ATM قرار هس��تند: شعبه ها به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال، دستگاه
به ازای هر 100 هزار نفر بزرگسال، دستگاه های POS به ازای هر 100 هزار 
نفر بزرگس��ال، درصد افراد جوان بین 15 تا 25 سال که از طریق موبایل 
یا اینترنت به یک حس��اب دسترسی دارند و درصد افراد جوان بین 15 تا 
25 سال که در یک سال گذشته از اینترنت برای پرداخت صورتحساب و 

یا خرید آنالین استفاده کرده اند.
براس��اس نتایج این گزارش، ایران در ش��اخص های دسترسی به شعب 
بانکی و دس��تگاه ATM به ترتیب رتبه بیس��ت و چهارم و س��ی و سوم 
دنی��ا را دارد. طبق آم��ار صندوق بین المللی پول در س��ال 2018 به ازای 
 ATM هر 100 هزار بزرگس��ال در ایران، 37 ش��عبه بانک و 88 دستگاه
وجود دارد. ایران همچنین در دسترس��ی به دستگاه های POS نیز رتبه 
دوم را در جهان دارد. تعداد زیاد دس��تگاه های POS به علت ارائه رایگان 
خدمات پرداخت و در نظر گرفتن آن به عنوان یک خدمت عمومی اس��ت 
که هزینه باالیی به بدنه بانکی کش��ور تحمیل کرده اس��ت. در بسیاری از 
کشورهای پیشرفته، مقررات س��خت گیرانه ای برای جابه جایی پول وجود 
داش��ته و کارت به کارت و یا داشتن دس��تگاه POS با محدودیت مواجه 
اس��ت. براس��اس گزارش بانک جهانی در س��ال 2017 در زمینه خدمات 
دیجیتال، 52 درصد افراد جوان بین سن 15 تا 25 سال، از طریق موبایل 
و یا اینترنت به یک حساب دسترسی دارند و 49 درصد جوانان از اینترنت 
برای پرداخت صورتحس��اب و یا خرید آنالین اس��تفاده کرده اند. در هر دو 
ش��اخص خدمات دیجیتال وضعیت ایران باالتر از متوس��ط جهانی است. 
به طور کلی، از منظر سطح پایه »شمول مالی«، وضعیت خانوارها در ایران 
مطلوب اس��ت و مش��کل اصلی »ش��مول مالی« در ایران مربوط به سطح 

ثانویه است.
رتبه نامطلوب در بیمه نامه و کارت های اعتباری

در سطح ثانویه، دسترسی به اعتبارات نهادهای مالی رسمی و همچنین 
استفاده از محصوالت بیمه رسمی مورد توجه است. در بررسی محصوالت 
بیمه تنها شاخص افراد دارای بیمه نامه به ازای هر هزار نفر بزرگسال، در دو 
دسته بیمه های عمر و غیرعمر در نظر گرفته شده است. صندوق بین المللی 
پول در س��ال 2018 مجموع بیمه نامه های عمر و غیرعمر به ازای هر هزار 
نفر بزرگس��ال در ایران را هزار و 14 مورد گزارش کرده اس��ت که در بین 

کشورهایی که این شاخص را گزارش کرده بودند، وضعیت مطلوبی را نشان 
نمی دهد. در بررسی سطح دسترس��ی به اعتبارات نهادهای مالی رسمی، 
این شاخص ها در نظر گرفته  شده اند: درصد افراد باالی 15 سال در چهار 
دهک پایین درآمدی و شش دهک باالی درآمدی که از مؤسسات مالی وام 
دریافت کرده اند، س��هم 30 درصد کمتر بهره مند رفاهی از کل تسهیالت، 
درصد افراد باالی 15 س��ال که از طریق خانواده و دوس��تان وام دریافت 
کرده ان��د، درصد افراد باالی 15 س��ال که دارای کارت اعتباری هس��تند، 
نسبت اعتبار مصرف کننده به هزینه های مصرف کننده، نسبت بدهی خانوار 
به درآمد خانوار یا نسبت بدهی خانوار به تولید ناخالص داخلی، سهم وام 
مس��کن در بدهی خانوار، نس��بت وام به ارزش مسکن، نسبت تسهیالت 

به سپرده ها و نسبت تسهیالت قرض الحسنه به سپرده های قرض الحسنه.
از س��وی دیگر، فقط 9 درصد ایرانی ها موفق به اس��تفاده از کارت های 
اعتباری ش��ده اند. با اینکه در برخی ش��اخص های س��طح ثانویه همانند 
دسترسی افراد باالی 15 سال به تسهیالت مؤسسات مالی رسمی زیر نظر 
بانک مرکزی، وضعیت ایران مطلوب است و در این شاخص دارای رتبه نهم 
بوده و حتی از متوسط کشورهای OECD هم باالتر است، اما این تصویر 
دقیقی از وضعیت تسهیالت در ایران نیست. در واقع پایین بودن شاخص 
نس��بت بدهی از بخش رس��می، به درآمد خانوار از عدم کفایت مقدار این 
تسهیالت حکایت دارد. این شاخص در سال 1398 برای ایران حدود 13 
درصد محاسبه  شده، درحالی که مقدار این شاخص در کشورهای با درآمد 
باال به صورت متوسط باالی 100درصد است. برای نمونه بیشترین مقدار 

برای کشور دانمارك با عدد 240درصد است.
اف��راد برای هموارس��ازی هزینه ها در طول زمان نی��از دارند تا هم زمان 
از طری��ق تس��هیالت و اعتب��ارات، هزینه امروز را با درآم��د فردا مطابقت 
دهند. وضعیت ایران در ش��اخص های شمولیت مالی مرتبط با استفاده از 
کارت های اعتباری وضعیت مطلوبی نیس��ت، فقط 9 درصد افراد در ایران 
موفق به استفاده از کارت اعتباری شده اند. ایران رتبه 75 را در این شاخص 
داشته و حتی مقدار آن پایین تر از متوسط جهانی است؛ از طرفی، به دلیل 

نبود داده کافی، وضعیت ایران در موضوع اعتبارات قابل رصد نیست.
نیمی از ایرانیان از بخش غیررسمی وام گرفتند

همچنین عدم کفایت میزان تسهیالت و اعتبارات از بخش رسمی باعث 
شده است که سهم بخش غیررسمی در سبد بدهی خانوار ایرانی باال باشد. 
به طوری که در ایران 51 درصد شهروندان و افراد باالی 15 سال از خانواده 
و دوس��تان وام دریافت کرده اند که در این شاخص ایران بعد از کشورهای 
نپال و عراق، رتبه سوم دنیا را دارد. باالبودن سهم بخش غیررسمی در سبد 
بدهی خانوار از ضعف بخش رسمی در تأمین اعتبارات و تسهیالت حکایت 
دارد و معموال میزان این شاخص در کشورهای کمتر توسعه یافته باالست.

در همین حال، سهم وام مسکن از کل بدهی افراد  20 درصد و نسبت 
آن به ارزش مسکن فقط 18 درصد است. در بسیاری از کشورهای دنیا، وام 
مس��کن اصلی ترین وامی است که شبکه بانکی به خانوار پرداخت می کند. 
سهم وام مسکن از کل بدهی افراد در کشور آمریکا ۶9 درصد و در کانادا 
حدود 50درصد است؛ در ایران مقدار این شاخص در سال 1398 در حدود 
20درصد محاس��به  شده است. نسبت وام مسکن به ارزش مسکن به  طور 
متوسط در کشورهای OECD )سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(، 70 
درصد گزارش ش��ده و در ایران این شاخص در سال 1398 در حدود 18 

درصد محاسبه شده است.
نکته دیگری که در س��طح ثانویه وجود دارد، عدم توزیع مناسب میزان 
دسترس��ی به خدمات و مناب��ع بانکی به لح��اظ جغرافیایی و دهک های 
درآمدی است. براساس داده های تسهیالت فردبه فرد پایگاه اطالعات رفاه 
ایرانی��ان، در هر دو تفکیک دهکی و جغرافیایی نابرابری مش��هود اس��ت. 
ش��اخص مانده تسهیالت از تمرکز بس��یار باالی دسترسی به منابع مالی 
در استان تهران حکایت می کند، به طوری که ۶3 درصد از کل تسهیالت 
مربوط به اس��تان تهران است و اس��تان رتبه دوم یعنی اصفهان تنها 3.8 
درصد از کل تسهیالت را به خود اختصاص داده است. همچنین در استان 
تهران میزان دسترس��ی افراد در چهار دهک پایین درآمدی بسیار پایین 

)حدود 1 درصد( گزارش شده است.

شهروندان ایرانی چقدر به خدمات مالی دسترسی دارند؟

رتبه ایران در شمولیت مالی
بانکنامــــه

تثبیت قیمت سکه در کانال 11 میلیون تومانی
دالر در کانال 2۶ هزار تومان آرام گرفت

در حالی هر دالر آمریکا در بازار آزاد تهران 27 هزار و 181 تومان 
قیم��ت خورد که در صرافیهای بانکی بدون تغییر قیمت نس��بت به 
روز قبل به 2۶ هزار و ۶۶1 تومان رسید. قیمت فروش یورو در این 
صرافیه��ا ب��ا 274 تومان افزایش به 31 هزار و 424 تومان رس��ید. 
قیم��ت خرید هر دالر 2۶ ه��زار و 133 تومان و نرخ خرید هر یورو 
نیز 30 هزار و 802 تومان بود. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام 
به��ار آزادی طرح جدید در بازار تهران در روز ش��نبه با افزایش 50 
هزار تومانی به رقم 11 میلیون و 9۶0 هزار تومان رسید. سکه تمام 
به��ار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلی��ون و 500 هزار تومان معامله 
ش��د. نیم س��که بهار آزادی ۶ میلیون و 200 هزار تومان، ربع سکه 
س��ه میلیون و 750 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 300 
ه��زار تومان قیمت خورد. در بازار طال نی��ز نرخ هر گرم طالی 18 
عیار به یک میلیون و 1۶4 هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال 
نیز پنج میلیون و 37 هزار تومان ش��د. هر انس جهانی طال نیز یک 

هزار و 828 دالر و 39 سنت قیمت خورد.

تا پایان مردادماه امسال
چقدر کارت  بانکی در کشور داریم؟

تا پایان مردادماه امسال تعداد انواع کارت های بانکی در کشور به بیش 
از 401 میلیون رسیده است. مانده کارت های بانکی صادرشده بانک ها 
تا پایان مرداد امسال حاکی از آن است که در حال حاضر معادل 401 
میلیون و 54۶ هزار و 517 عدد کارت بانکی در قالب کارت برداش��ت، 
اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور وجود دارد. بررسی آمار 
بانک مرکزی نش��ان می دهد که بانک ملی با صدور انواع کارت بانکی 
در رده نخس��ت صدور انواع کارت بانکی قرار دارد.  تا پایان مرداد سال 
جاری بالغ بر 2۶3 میلیون و ۶04 هزار و ۶37 عدد کارت بانکی از نوع 
برداشت در کشور وجود دارد که بانک ملی ایران با تعداد 45میلیون و 
912 هزار و 21۶ کارت، بیشترین صدور کارت برداشت در میان بانک ها 
و موسس��ات اعتباری کشور را داشته است. بانک های صادرات، ملت و 
س��په در رده های بعدی قرار دارند و بان��ک خاورمیانه کمترین تعداد 
کارت برداش��ت را در ش��بکه بانکی صادر کرده است. همچنین طبق 
آخرین اعالم بانک مرکزی معادل شش میلیون و ۶42 هزار و 22 عدد 
کارت بانکی از نوع اعتباری در شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی با 
تعداد دو میلیون و 371 هزار و ۶5۶ عددکارت، بیشترین صدور کارت 
اعتباری در میان بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری کشور را داشته 
اس��ت. عالوه بر این، آمار بانک مرکزی نش��ان می دهد 129 میلیون و 
314 هزار و 828 عدد کارت خرید یا هدیه در س��طح کش��ور توسط 
شبکه بانکی وجود دارد که بانک ملی ایران با صدور 33 میلیون و 395 
هزار و 1۶0 عدد کارت هدیه در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و 
پس از آن نیز بانک های پارس��یان و ملت قرار دارند. طبق این گزارش، 
معادل یک میلی��ون و 985 هزار و 30 عدد کارت پول الکترونیک نیز 
تا پایان مردادماه سال جاری در کشور وجود دارد که عمده بازار کارت 

پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

پیشنهاداتی برای تعیین سودهای بانکی 
یک کارش��ناس اقتص��ادی درب��اره تعیین نرخ س��ودهای بانکی 
خطاب به دولت گفت سیاس��ت گذار اقتص��ادی برای نرخ گذاری در 
زمین��ه س��ودهای بانکی ابتدا بای��د اهداف و سیاس��ت های خود را 
ب��رای متغیرهای اقتصادی چ��ون تورم، نقدینگی، رش��د اقتصادی 
و... تعیی��ن و در ادام��ه افق روش��نی برای محی��ط اقتصاد کالن به 
صورت کوتاه مدت مشخص کند. وحید شقاقی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: نرخ های کلیدی ای چون نرخ رشد نقدینگی، تورم، رشد 
اقتصادی، نرخ تعرفه و س��ود سپرده ها و تسهیالت بانکی در اقتصاد 
ایران وجود دارند که مس��یر س��رمایه گذاری و فعالیت اقتصادی را 
مش��خص می کنند و در کنار موارد ذکرشده، نرخ ارز از نیز از جمله 
نرخ های مهم و کلیدی در اقتصاد ایران است. در این زمینه، ابتدا باید 
سعی شود تا این نرخ ها با یکدیگر هماهنگ باشند زیرا، نمی توان به 
صورت جزیره ای و تک بعدی نرخ گذاری کرد و الزم است تا تصویر 
روش��نی از نرخ های اقتصادی وجود داشته باشد تا این امر بتواند به 
هم افزایی سیاست های اقتصادی و بهبود محیط اقتصاد کالن کمک 
کند.  وی با تاکید بر اینکه نمی توان نرخ س��پرده و تسهیالت بانکی 
را بدون هدف گذاری سیاس��ت های ارزی، پولی، تجاری و... تعیین 
کرد، افزود: برای تعیین نرخ س��ود بانکی اعم از س��پرده، تسهیالت 
و بین بانکی، سیاس��ت گذار اقتصادی باید اهداف سیاس��تی خود را 
برای نرخ رش��د اقتصادی، تورم، نقدینگی، نرخ ارز و تعرفه تعیین و 
سپس مبتنی بر این هدف گذاری ها، نرخ سودهای بانکی را مشخص 
کند. این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد: اقتصاد دس��تورپذیر نیست و 
نمی توان نرخ های کلیدی در اقتصاد را سرکوب کرد بلکه این نرخ ها باید 
با یکدیگر هماهنگ باش��ند. بنابراین، باید محدوده ای را برای نوسانات 
نرخ های موثر در اقتصاد کشور تعیین کرد و سیاست گذار نیز باید سعی 
کند که حفظ این محدوده محقق ش��ود. به اعتقاد وی، نمی توان نرخ 
سودهای بانکی را بدون تاثیر و توجه به سایر متغیرهای اقتصادی چون 
تورم تعیین کرد، زیرا اگر نرخ تورم هدف گذاری شده 40 درصد باشد، 
نمی توان نرخ س��ود بانکی را در 18 درصد محدود و سرکوب کرد بلکه 
باید متناسب با سایر متغیرهای اقتصادی تعیین شود به این علت که در 
صورت مغایرت با سایر اهداف و سیاست های اقتصادی موجب انحراف 
منابع، ایجاد فساد و رانت می شود. به عنوان مثال، دولت در سال 1397 
نرخ ارز را در محدوده 4200 تومان تعیین کرد و از آنجا که این نرخ با 
سایر شرایط و سیاست های اقتصاد کالن کشور هماهنگ نبود و تناسب 
نداش��ت، رانت بزرگی در این زمینه شکل گرفت و باعث شد تا در آن 
زمان قیم��ت دالر در بازار آزاد افزایش های قابل توجهی را تجربه کند 
که در سال های اخیر نیز ایجاد رانت و فساد از محل ارز 4200 تومانی 

ادامه پیدا کرد.
ش��قاقی تاکید کرد که دولت اعم از ش��ورای پول و اعتبار، بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد نباید س��ودهای بانکی را بدون هماهنگی و 
تناس��ب با سایر نرخ های اقتصادی س��رکوب یا تعیین کند بلکه اگر 
به دنبال تعیین نرخ سودهای بانکی است و می خواهد این موضوع، 
هدف گذاری مطمئن و اثربخش��ی داشته باشد، باید بین تمام نرخ ها 

و سیاست های کالن اقتصادی هماهنگی ایجاد کند.
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رئیس بانک مرکزی به زودی معرفی می شود
جلسه بودجه ای خاندوزی و میرکاظمی

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نخس��تین جلسه هماهنگی برای بودجه 
س��ال آینده بین س��ازمان برنامه و بودج��ه و وزارت اقتصاد برگزار 
خواهد شد، گفت به زودی رئیس کل بانک مرکزی به هیأت دولت 

معرفی خواهد شد.
احسان خاندوزی در جلسه هم اندیشی با اقتصاددانان که در محل 
دانش��کده اقتصاد دانش��گاه تهران برگزار شد، با اش��اره به ضرورت 
هماهنگی بین دستگاه های اقتصادی افزود: تالش می کنیم به طور 
ویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیشترین 

هماهنگی ها را در مسئله سیاست گذاری اقتصادی داشته باشند. 
وی همچنی��ن بر ضرورت ادامه ارتب��اط وزارت اقتصاد با نخبگان 
اقتصادی اش��اره کرد و گفت: باید دسترس��ی کارشناسان اقتصادی 

به اطالعات و آخرین وضعیت و آمار اقتصادی کشور تسهیل شود.
وزی��ر اقتصاد همچنین درباره معرفی رئیس کل بانک مرکزی نیز 
گفت: گفت و گوهایی درخصوص افراد مدنظر برای تصدی ریاس��ت 
بانک مرکزی انجام شده است. از آنجایی که معرفی رئیس کل بانک 
مرکزی توس��ط وزیر اقتصاد صورت می گی��رد، در هفته های آینده 

رئیس کل بانک مرکزی به هیأت دولت معرفی خواهد شد.

سجامی شدن برای بورسی ها الزامی شد
به گفته مدیر ناش��ران ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی، براساس 
مصوب��ه هیأت مدیره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار س��هامداران 
حقیقی بازار س��رمایه باید در س��امانه سجام ثبت نام و احراز هویت 
خود را تکمیل کنند. برای این منظور تاریخ مش��خص تعیین شده 
اس��ت و س��هامدارانی که در مدت مقرر ثبت نام خود را در سامانه 
س��جام انج��ام ندهند، کد معامالتی آنها تا زمان مش��خص ش��دن 

وضعیت سجامی آنها مسدود )غیرقابل خرید و فروش( می شود.
مریم ش��اه حس��ینی با بیان اینکه براس��اس مصوبه هیأت مدیره 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار سهامداران حقیقی بازار سرمایه باید 
در سامانه جامع اطالعات مشتریان )سجام( ثبت نام و احراز هویت 
خود را تکمیل کنند، گفت: ش��رکت سپرده گذاری مرکزی فهرست 
برخی از مشتریان حقیقی کارگزاران را برای آنها ارسال کرده است 
تا کارگ��زاران محترم نیز اطالع رس��انی الزم را در این زمینه انجام 

دهند.
او ب��ا بیان اینکه س��هامداران فعال حقیقی به س��ه گروه س��نی 
تقس��یم بندی شده اند، اظهار داشت: س��هامداران 18 تا ۶5 سال تا 
روز بیستم شهریورماه جاری فرصت دارند تا ثبت خود را در سامانه 
سجام قطعی کنند. گروه دوم سهامداران باالی ۶5 سال هستند که 
تا روز سی ام ش��هریورماه و گروه سوم سهامداران کمتر از 18 سال 
هس��تند که تا دهم مهرماه امس��ال مهلت دارند تا در سامانه سجام 

ثبت نام کنند.
براس��اس این گزارش و به نقل از ش��رکت سپرده گذاری مرکزی، 
مدیر ناشران سمات تاکید کرد: سهامدارانی که در مدت مقرر ثبت 
ن��ام خود را در س��امانه س��جام انجام ندهند، ک��د معامالتی آنها تا 
زمان مشخص ش��دن وضعیت سجامی آنها مسدود )غیرقابل خرید 
و فروش( می ش��ود. هنوز تع��داد زیادی از ش��رکت های کارگزاری 
سجامی نشده اند، این شرکت ها نیز باید هرچه سریع تر مراحل ثبت 

نام و احراز هویت خود را انجام دهند.
سامانه سجام »س��امانه جامع ثبت اطالعات مشتریان« به نشانی 
WWW.SEJAM.IR، ب��رای الکترونیک کردن و خودکار کردن 
فرآیند جمع آوری و مدیریت اطالعات مش��تریان اس��ت و عملیاتی 
شدن این س��امانه باعث افزایش دقت، سرعت و بهره وری در زمینه 
جم��ع آوری اطالع��ات و ارائه خدم��ات عمومی و مهم ت��ر از همه، 

یکپارچگی سامانه های اطالعاتی شده است.

در 4 ماهه نخست امسال
چند بنگاه صنعتی راه اندازی شد؟

جدیدترین آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت )صمت( نش��ان می دهد که در چهار ماهه نخس��ت امس��ال 
برای 21۶9 بنگاه پروانه بهره برداری صادر ش��ده و زمینه اش��تغال 
بیش از 54 هزار و 245 نفر فراهم ش��ده است. براساس این آمار در 
چهار ماهه امس��ال برای 11هزار و 201 بنگاه جواز تاسیس و برای 
21۶9 بنگاه پروانه بهره برداری ایجادی و توس��عه ای صادر شده که 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل به ترتیب 12.1 درصد و 13.3 

درصد افزایش داشته است.
س��رمایه پیش بینی ش��ده در این مدت برای جوازهای تاس��یس 
مع��ادل 324 ه��زار و 5۶1 میلیارد تومان بوده که نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل حدود 170.8 درصد افزایش داشته است. میزان 
س��رمایه پروانه های بهره برداری صادرشده در چهار ماهه امسال نیز 
85 هزار و 870 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 174.8 درصد افزایش داشته است.
همچنین براس��اس این آمار پیش بینی شده با اجرای پروژه هایی 
که جواز تاس��یس آنها در چهار ماه نخست امسال صادر شده برای 
بیش از 299 هزار نفر ش��غل ایجاد ش��ود که نسبت به این رقم در 
مدت مش��ابه پارس��ال با افزایش 23.4 درصدی مواجه بوده اس��ت. 
پروانه های بهره برداری صادرش��ده در این مدت نیز زمینه اش��تغال 
54 هزار و 245  نفر را فراهم کرده که نسبت به چهار ماهه پارسال 
حدود 45.8 درصد افزایش داش��ته اس��ت. در چهار ماهه نخس��ت  
امس��ال همچنین 182 ه��زار و 748 پروانه صنفی صادر ش��ده که 
نسبت به تعداد صدور این پروانه  در مدت مشابه سال قبل ۶ درصد 

افزایش داشته است.
گفتنی اس��ت که اصناف با ش��یوع ویروس کرونا خسارت زیادی 
دیدن��د. تع��داد صدور پروانه های صنفی همواره در س��ال گذش��ته 
افزایش��ی بود و سال گذشته عضو هیأت رئیس��ه اتاق اصناف ایران 
گفت��ه بود که افزایش واحدهای صنفی ب��ه معنای رونق در اصناف 
نیست و به طور کلی سرریز جامعه بیکار از بخش دانشگاه و ادارات 
و سازمان های دولتی به اصناف را شمشیر دو لبه توصیف کرده بود. 
صدور نماد اعتماد الکترونیک نیز در چهار ماه نخست  سال 1400 
با رش��د 4.9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 10 هزار و 

48۶ مورد رسیده است.

خبرنــامه

فرصت امروز: شاخص بورس تهران در جریان معامالت سیزدهمین روز 
ش��هریورماه با رش��د 20 هزار واحدی به نیمه ارتفاع 1.5 میلیون واحدی 
نزدیک ش��د. ش��اخص کل بورس در روز شنبه توانس��ت با 1.34 درصد 
افزای��ش 20 هزار و 428 واحد صعود کند و رقم یک میلیون و 541 هزار 
واحد را ثبت نماید. در معامالت نخس��تین روز هفته بیش از 10 میلیارد 
و 44۶ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش 87 هزار و 987 
میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. همچنین ش��اخص کل با معیار هم وزن با 
9 ه��زار و 54 واح��د افزایش به 4۶4 هزار و 427 واحد و ش��اخص قیمت 
هم وزن با 5 هزار و 713 واحد رشد به 293 هزار و 5۶ واحد رسید. شاخص 
بازار اول 10 هزار و 997 واحد و ش��اخص بازار دوم 53 هزار و 545 واحد 

افزایش داشتند.
از میان نمادهای بورسی 301 نماد مثبت و 89 نماد منفی بودند که در 
میان آنها صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه، پتروشیمی نوری، معدنی و صنعتی چادرملو، ملی صنایع مس 
ایران، پاالیش نفت تهران و ش��رکت ارتباطات س��یار ایران نسبت به سایر 
نمادها بیش��ترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاش��تند. در آن سوی بازار 
سرمایه نیز آیفکس دوش��ادوش بورس تهران به روند صعودی خود ادامه 
داد و با رشد 333 واحدی بر روی کانال 22 هزار و 742 واحد ثابت ماند. 
از می��ان نمادهای فرابورس��ی 1۶3 نماد مثبت و 95 نماد منفی بودند که 
از میان آنها نیز پلیمر آریاساسول، پتروشیمی زاگرس، سرمایه گذاری صبا 
تامین، بیمه پاسارگاد، فرابورس ایران و تولید نیروی برق دماوند نسبت به 

سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.
روند صعودی بازار سرمایه ادامه یافت

در جریان معامالت روز ش��نبه صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( 
با 2هزار و 793 واحد، توس��عه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( 
ب��ا یک هزار و 73۶ واحد، پتروش��یمی نوری )نوری( ب��ا یک هزار و 111 
واحد، معدن��ی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 817 واحد، ملی صنایع مس 
ایران )فملی( با 748 واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( با 711 واحد و 
ش��رکت ارتباطات س��یار ایران )همراه( با ۶12 واحد، گروه مپنا )رمپنا( با 
509 واحد و مبین انرژی خلیج فارس )مبین( با 434 واحد تاثیر مثبت بر 

شاخص بورس همراه شدند. در سوی مقابل گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امی��د )وامید( با 145 واحد، خدم��ات انفورماتیک )رانفور( با 111 واحد و 
گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان(  با 111 واحد تاثیر منفی بر شاخص 

بورس داشتند.
همچنین نماد ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، گروه 
داروی��ی برکت )برکت(، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر(، پاالیش نفت 
اصفهان )ش��پنا(، سایپا )خس��اپا(، ملی صنایع مس ایران )فملی( و فوالد 
مبارکه اصفهان )فملی( از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند. گروه شیمیایی 
هم در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گروه 3۶2  میلیون و 19۶ هزار برگه سهم به ارزش ۶ هزار و 598 میلیارد 
ریال دادوس��تد شد. در آن سوی بازار س��رمایه نیز شاخص کل فرابورس 
دوشادوش بورس تهران، بیش از 333 واحد افزایش داشت و بر روی کانال 
22 هزار و 742 واحد ثابت ماند. در این بازار 4 میلیارد و 872 میلیون برگه 
س��هم به ارزش 1۶0 هزار و 787 میلیارد ریال داد و ستد شد. نماد پلیمر 
آریا ساسول )آریا(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، سرمایه گذاری صبا تامین 
)صبا(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، فرابورس ایران )فرابورس(، تولید نیروی برق 
دماون��د )دماوند(، بانک دی )دی(، مدیریت انرژی تابان هور )وهور(، گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا( و بیمه کوثر )کوثر( تاثیر مثبت بر 
ش��اخص فرابورس داشتند. همچنین  صنعتی مینو )غصینو(، شرکت آهن 
و فوالد ارفع )ارفع(، س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، توزیع داروپخش 
)دتوزیع( و پخش البرز )پخش( با تاثیر منفی بر ش��اخص فرابورس همراه 

بودند.
آخرین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت

رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار دیروز آخری��ن وضعیت فروش 
و پرداخت س��ود سهام عدالت را تش��ریح کرد. محمدعلی دهقان دهنوی 
در جمع خبرنگاران در مورد فروش س��هام عدالت گفت: »در حال حاضر 
امکان فروش بلوکی س��هام عدالت مانند قبل وج��ود دارد، اما در ماه های 
قبل خریدار نداش��ت. در حال حاضر با توجه به اینکه خریدار بالقوه وجود 
دارد فروش بلوکی امکان پذیر اس��ت. زمانی هم که فروش رود افرادی که 
درخواس��ت فروش دارند پول خود را دریافت می کنند. موضوعی که باعث 

ابهام شده بود این بود که از آنجایی که سهام عدالت چند ماه بود که فروش 
نرفته بود، اعالم شد افرادی که درخواست فروش داده بودند، یک بار دیگر 
بررس��ی کنند که همچنان فروش��نده هستند یا خیر. همچنان امکان لغو 

فروش نیز وجود دارد.«
رئیس س��ازمان بورس در مورد 40 درصد باقی مانده س��هام عدالت نیز 
گفت: »40 درصد در آینده آزادسازی می شود. باید ۶0 درصد جذب شود 
تا بعد.« او در مورد باقی مانده س��ود سهام عدالت توضیح داد: »بخشی از 
عدم پرداخت به دلیل افزایش سرمایه شرکت ها بود. شرکت هایی که سود 
خود را پرداخت نکردند از نظر انضباطی با آنها برخورد می شود. از آنجا که 
مقدار س��ود کم است، با سود سال 1399 پرداخت می شود، زیرا پرداخت 

سود سال 1399 نیز نزدیک است، مجامع برگزار شده است.«
وی درباره تعداد درخواست ها برای تاسیس کارگزاری نیز گفت: »تاکنون 
30درخواست به سمت سازمان آمده است. از چهار درخواست که در ابتدا 
آمد، یک عدد پذیرفته و دو عدد رد شد. دیگری هم باید تکمیل شرایط و 
مدارك انجام دهند.« رئیس سازمان بورس همچنین در مورد تاسیس یک 
هلدینگ برای 30 ش��رکت غیربورسی سهام عدالت بیان کرد: »هلدینگ 

فعال تاسیس نشده و برخی موانع در این مسیر ایجاد شده است.«
دهقان در مورد بورسی شدن تیم های استقالل و پرسپولیس نیز توضیح 
داد: »پروس��ه طوالنی ای برای این منظور طی شده است. این شرکت ها از 
ماه های قبل در مس��یر پذیرش بوده اند، بخشی از پذیرش آنها انجام شده 
اس��ت. تالش می شود ش��رکت هایی که وارد بورس می شوند ساختار مالی 
مناسبی داشته باشند. بنابراین مالحظاتی در مورد این دو تیم وجود داشته 

که در حال رفع شدن است.«
او در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش شاخص در این 
روزها به دلیل افزایش نرخ دالر اس��ت یا خیر، گفت: »س��ازمان بورس در 
مورد شاخص نظر نمی دهد و باالرفتن یا پایین رفتن شاخص نشان دهنده 
وضعیت بازار نیس��ت. چیزی که برای بازار مهم است، شفافیت، کارایی و 
انصاف در بازار اس��ت، س��ازمان هم باید نظارت کند که این شرایط فراهم  
شود. ش��اخص بورس تابعی از همه تحوالت اقتصادی کالن کشور، درون 

شرکت و بنگاه ها است.«

شاخص بورس تهران به نیمه کانال 1.5 میلیون واحدی نزدیک شد

رشد پرقدرت بورس در ابتدای هفته

ابزار مش��تقه، اوراق معامالتی هس��تند که این امکان را به سرمایه گذار 
می دهند تا زمینه کاهش ریس��ک س��رمایه گذاری در بازار سهام را فراهم 
کنند و در زمان ریزش بازار چندان دچار ضرر و زیان های سنگین نشوند. 
س��رمایه گذار به نوعی با اس��تفاده از ابزار مشتقه می تواند با هزینه اندکی، 
س��رمایه گذاری خود را بیمه و س��ود قطع��ی را از این بازار کس��ب کند. 
اصلی ترین مزیت اوراق بهادار مش��تقه را می توان کاهش ریسک قیمت در 
نظر گرفت، در واقع با عقد قراردادهای مش��تقه، هر دو طرف یک معامله 
)فروشنده و خریدار( با آگاهی و کارشناسی اقدام به معامله می کنند و هر 
دو طرف از تحمل شوك های ناشی از نوسانات قیمت در امان خواهند بود.

در این بین، یک کارش��ناس بازار س��رمایه با اشاره به اس��تفاده از ابزار 
مشتقه در بازار سرمایه می گوید: سرمایه گذاران می توانند با استفاده از این 
ابزار بازدهی خوبی را در بازار منفی کس��ب کنند و تحت  تاثیر نوسان های 

ایجادشده چندان متحمل ضرر و زیان های سنگین نشوند.
علیرضا کدیور با اشاره به اینکه ورود و معرفی هر ابزار معامالتی جدیدی 
در بازار س��رمایه اتفاق خوبی اس��ت، می افزاید: ای��ن موضوع موجب تنوع 
ابزارها و همچنین پاسخ گویی به سلیقه ها و ریسک های مختلف می شود تا 
سرمایه گذاران با هر درجه از ریسک پذیری بتوانند از یک ابزار یا سبدی از 

ابزارهای مالی استفاده کنند.
وی با اش��اره به اینکه برخی سرمایه گذاران به دلیل جذابیت های اوراق 
مشتقه ترجیح می دهند فقط با این ابزار در بازار سرمایه معامله کنند، ادامه 
می دهد: مزیت دیگر این ابزار نیز کاهش ریس��ک سرمایه گذاران است، به 
این ترتیب که سرمایه گذار می تواند در کنار خرید سهام، اوراق مشتقه آن را 
نیز برمبنای قیمت سهم و شرایط در سمت خرید یا فروش خریداری کند.

این کارشناس بازار س��رمایه، مزیت دیگر ابزار مشتقه را دوطرفه کردن 
بازار می داند و می گوید: این ابزار س��بب می ش��ود سرمایه گذار هم در بازار 

مثبت و هم در بازار منفی س��ود شناس��ایی کند و این در حالی  است که 
با خرید س��هام فقط می توان در بازار مثبت و از رش��د قیمت س��هم سود 
شناسایی کرد، اما اوراق مشتقه ابزاری است که در بازار منفی نیز می تواند 

بازدهی خوبی برای سرمایه گذار داشته باشد.
کدیور با تاکید بر لزوم توس��عه و افزایش عمق این بازار می افزاید: ورود 
بازارگردان و بازارس��از به این ابزار می تواند باعث افزایش عمق بازار مشتقه 
شود، شرکت های تامین سرمایه بهترین گزینه برای نقش آفرینی این بخش 
هستند زیرا عالوه بر قدرت مالی باال، تخصص الزم را هم دارند و از سویی 
دیگر براس��اس وظایف تعریف شده این نهادها، بازارس��ازی و بازارگردانی 
برعهده تامین س��رمایه قرار دارد. او حضور تامین سرمایه ها در این عرصه 
را باعث بزرگ شدن و افزایش عمق بازار مشتقه می داند و می گوید: اوراق 
مش��تقه خرید و فروش، اصوال روی س��هام بزرگ با ش��ناوری باال منتشر 

می شود تا امکان دستکاری قیمت سهم در آن وجود نداشته باشد.
همچنین امیرعلی امیرباقری، دیگر کارشناس بازار سرمایه درباره سمت 
و سوی حرکتی این روزهای بورس می گوید: با توجه به رشد نسبی قیمت 
س��هام شرکت ها و نزدیک شدن آنها به س��طوح مقاومتی، ممکن است تا 
حدودی ش��اهد وجود نوس��ان در بازار سهام باشیم، اما با توجه به هیجان 

سهامداران، ارائه پیش بینی دقیق از روند این بازار کمی دشوار است.
به اعتقاد وی، مسیر حرکت بازار سهام در هفته گذشته طبق پیش بینی ها 
پی��ش رفت و معامالت بورس بعد از اصالح ش��دیدی که تجربه کرد باید 
رشدی را تجربه و تا حدودی از ضرر و زیان سهامداران را جبران می کرد. 
انتهای نزول س��نگین شاخص بورس در نیمه دوم سال 99 به ثبات و نیز 
روند صعودی معامالت بازار ختم ش��د که این اتفاق طی چند وقت اخیر 

توانست تا حدودی اعتماد سهامداران را به این بازار بازگرداند.
امیرباقری با بیان اینکه نکته قابل توجه این اس��ت که سهامداران نباید 

دیگر در انتظار ش��کل گیری روند صعودی سنگین در معامالت بازار سهام 
باشند، ادامه می دهد: اکنون دولت جدید قرار است رفتار و عملکرد خود را 
برمبنای برخی از متغیرهای اقتصادی و سیاس��ی تنظیم کند که در رأس 
ای��ن فعالیت ها کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز و افزایش تولید واقعی اقتصاد 
اس��ت. به دنبال آغاز فعالیت دولت این انتظار وجود دارد که تا چند وقت 
آینده ش��اهد ثبات ن��رخ ارز و به کارگیری ابزارهای کنترل تورم باش��یم؛ 
بنابراین ممکن اس��ت اجرای چنین اقداماتی از سوی دولت، تاثیرگذار بر 

بدنه بازار باشد و روند صعودی بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد.
وی ب��ا اش��اره به اینکه بازار مالی کش��وری که در ش��رایط تحریم قرار 
دارد، براس��اس نرخ تورم در مدار رش��د قرار می گیرد و توجه چندانی به 
تولی��د بخش واقعی صورت نمی گیرد، می افزاید: به نظر می رس��د یکی از 
فعالیت هایی که قرار است دولت در دستور کار خود قرار دهد، جایگزینی 
رش��د بخش عملیاتی شرکت ها در برابر رشد بخش مالی ناشی از تورم در 
شرکت ها است. بحثی که اکنون عنوان شده و مورد بحث قرار گرفته است، 
استفاده از ابزارهای کنترل تورم توسط بانک مرکزی و اجرای عملیات بازار 
باز به شکل گسترده است که اجرای آنها به طور حتم می تواند تاثیرگذار بر 

کنترل تورم انتظاری باشد.
امیرباق��ری، بحث بازار ارز را یکی از متغیرهایی کلیدی اقتصاد کش��ور 
عن��وان می کند و می گوید: رئیس جمهوری اع��الم کرده که به طور قطع 
نرخ ارز کنترل خواهد ش��د، رئیس بانک مرکزی هم با اش��اره به کاهش 
قیمت ارز از نرخ 28هزار تومان به 2۶ هزار تومان اظهار امیدواری کرد که 
این روند تا شکل گیری سطوح تعادلی در اقتصاد کشور ادامه پیدا کند. در 
اقتصاد کشور هم باید مانند بازار سرمایه بعد از وجود روند اصالحی، شاهد 
شکل گیری ثبات و در انتها ایجاد روند صعودی باشیم که به طور حتم به 

دنبال چنین اتفاقی زمینه رشد واقعی اقتصادی فراهم خواهد شد.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

کسب سود از منفی های بورس با کمک ابزار مشتقه

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه

14 شهریور 1400

شماره 1853



تولید محصوالت ایرانی با کیفیت اروپایی و قیمت چینی
پیشنهادی برای موفقیت صادرات 

دانش بنیان ها
معاون دفتر توس��عه کسب و کار بین المللی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری با تاکید بر اینکه کش��ورهای ش��رق آفریقا ترجیح 
می دهند که از کاالی ایرانی خریداری کنند، گفت این کشورها معتقدند 
ک��ه محصوالت ایرانی دارای کیفیت اروپایی و قیمت چینی اس��ت. به 
گزارش ایس��نا، مسعود حافظی روز گذشته در نشست مجازی با اشاره 
به اقدامات انجام شده در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای 
توسعه بازار محصوالت دانش بنیان، افزود: در سال های 1395 و 139۶ 
با دکتر ستاری معاون علمی رئیس جمهور سفری به کشورهای اوگاندا 
و کنیا داشتیم و این سفرها منجر به راه اندازی مرکز تجاری در کشور 
کنیا ش��د. وی با بیان اینکه در هر یک از این س��فرها هیأتی متشکل 
از 100 ش��رکت دانش بنیان ایرانی حضور داشتند، اظهار کرد: در این 
سفرها، ش��رکت ها با ظرفیت های صادراتی آفریقا آشنا شدند. حافظی 
آفریقا را یک بازار آینده دار در س��ال های آتی توصیف کرد و ادامه داد: 
س��رمایه گذاری کشورهایی چون هند، روسیه، چین، ترکیه و آمریکا و 
اتحادیه اروپا در این منطقه شاهدی بر این مدعی است و ما در معاونت 
علمی مش��اهده کردیم که شرکت های دانش بنیان برای حضور در این 
بازار نیاز به سرمایه گذاری های زیادی دارند، از این رو با راه اندازی دفاتر 
همکاری در کشورهای این قاره، سعی کردیم مسیر شرکت ها برای ورود 
به بازار آفریقا را هموار کنیم. معاون دفتر توسعه کسب و کار بین المللی 
معاونت علمی با تاکید بر اینکه انتظار می رفت شرکت ها اقدام به ورود 
به این دفاتر در س��ایر کش��ورها کنند، ولی این امر محقق نشد، یادآور 
شد: از این رو تصمیم گرفته شد به جای آنکه شرکت های دانش بنیان را 
ترغیب کنیم به بازار آفریقا ورود کنند، بهتر است شرکت های مدیریت 
سرمایه گذاری را در این کشورها فعال کنیم تا با ایجاد سبد متنوعی از 
کاالهای دانش بنیان ایرانی، زمینه صادرات این محصوالت فراهم شود. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه محصوالت دانش بنیان ایرانی به لحاظ کیفیت و 
قیمت مطلوب بازار آفریقا اس��ت، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر شرق 
آفریق��ا روابط تجاری خوبی با ای��ران دارند و ترجیح می دهند به جای 
کااله��ای هندی و چینی از کاالی ایرانی خرید کنند؛ چراکه معتقدند 
محص��والت ایرانی کیفی��ت اروپایی و قیمت چین��ی دارد. حافظی با 
اش��اره به ایجاد خانه نوآوری کنیا، گفت: این مرکز با زیرس��اخت هایی 
در حوزه های مختلف فناوری، در نایروبی مس��تقر اس��ت و اگر شرکت 
دانش بنیانی در این مرکز مستقر شود، می تواند از خدمات صادراتی این 
مرکز بهره مند شود. وی ایجاد کریدورهای صادراتی تخصصی را از دیگر 
اقدامات معاونت علمی برای توس��عه ص��ادرات محصوالت دانش بنیان 
ایرانی نام برد و یادآور ش��د: شرکت های دانش بنیان برای بهره مندی از 
این خدمات می توانند به ما مراجعه کنند و ما با تدوین برنامه و تامین 
مالی از صندوق ها، فرآیند مدیریت ش��ده ای برای صادرات محصوالت 
آنها ارائه خواهیم داد. معاون دفتر توسعه کسب و کار بین المللی معاونت 
علمی با بیان اینکه بعد از راه اندازی دفاتر نوآوری در کش��ورهای کنیا 
و اوگاندا در ش��رق آفریقا اقدام به راه اندازی دفتر مالزی در شرق آسیا 
شده است، اظهار کرد: براساس گزارش های منتشرشده متاسفانه بودجه 
امس��ال، انقباضی بسته شده است و امیدواریم شرکت های دانش بنیان 
برای صادرات محصوالت خود به این امر توجه داش��ته باشند و متوجه 
باش��ند که در شرایط خاصی که کش��ور قرار دارد، منابع مالی محدود 

است و باید از منابع محدود فعلی بیشترین بهره را داشته باشند.
حافظی با تاکید بر اینکه در این مس��یر ش��رکت ها بیشتر به دنبال 
صادرات محصوالت خود نباشند در این باره توضیح داد: در بسیاری از 
مواقع نیاز اس��ت به جای صادرات محصول نسبت به صدور خدمات و 
زیرس��اخت ها اقدام کرد. این رویکرد در شرایط فعلی محدودیت منابع 
و مشکالت موجود در مراودات مالی و تحریم برای شرکت ها مناسب تر 
است. وی نمونه آن را یکی از شرکت های تولیدکننده دستگاه بازیافت 
ضایعات و پسماند کشتارگاه ها و مرغداری ها دانست که این شرکت به 
جای صادر کردن این دستگاه، با همکاری یکی از شرکت های آفریقایی 
اقدام به راه اندازی این دستگاه در مرغداری ها کرده و با تبدیل ضایعات 

پوست مرغ به پودر پروتئینی، این محصول نهایی را صادر می کند.

چند بنگاه صنعتی راه اندازی شد؟
جدیدترین آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت )صمت( نش��ان می دهد که در چهار ماهه نخس��ت امس��ال 
برای 21۶9 بنگاه پروانه بهره برداری صادر ش��ده و زمینه اش��تغال 

بیش از 54 هزار و 245 نفر فراهم شده است.
به گزارش ایس��نا، براس��اس این آمار در چهار ماهه امس��ال برای 
11ه��زار و 201 بن��گاه جواز تاس��یس و برای 21۶9 بن��گاه پروانه 
بهره برداری ایجادی و توس��عه ای صادر ش��ده که نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل به ترتیب 12.1 درصد و 13.3 درصد افزایش داشته 
است. س��رمایه پیش بینی شده در این مدت برای جوازهای تاسیس 
مع��ادل 324 ه��زار و 5۶1 میلیارد تومان بوده که نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل حدود 170.8 درصد افزایش داشته است. میزان 
س��رمایه پروانه های بهره برداری صادرشده در چهار ماهه امسال نیز 
85 هزار و 870 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 174.8 درصد افزایش داشته است. همچنین براساس این آمار 
پیش بینی ش��ده با اجرای پروژه هایی که جواز تاسیس آنها در چهار 
ماه نخست امسال صادرشده برای بیش از 299 هزار نفر شغل ایجاد 
ش��ود که نسبت به این رقم در مدت مشابه پارسال با افزایش 23.4 
درصدی مواجه بوده است. پروانه های بهره برداری صادرشده در این 
مدت نیز زمینه اشتغال 54هزار و 245 نفر را فراهم کرده که نسبت 

به چهار ماهه پارسال حدود 45.8 درصد افزایش داشته است.
در چهار ماهه نخس��ت امس��ال 182 ه��زار و 748 پروانه صنفی 
صادر شده که نسبت به تعداد صدور این پروانه  در مدت مشابه سال 
قبل ۶ درصد افزایش داشته است. گفتنی است که اصناف با شیوع 
ویروس کرونا خسارت زیادی دیدند. تعداد صدور پروانه های صنفی 
همواره در س��ال گذش��ته افزایشی بود و س��ال گذشته عضو هیأت 
رئیس��ه اتاق اصناف ایران گفته بود که افزایش واحدهای صنفی به 
معنای رونق در اصناف نیست و به طور کلی سرریز جامعه بیکار از 
بخش دانش��گاه و ادارات و سازمان های دولتی به اصناف را شمشیر 
دولبه توصیف کرده بود. صدور نماد اعتماد الکترونیک نیز در چهار 
ماه نخس��ت سال 1400 با رشد 4.9درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل به 10 هزار و 48۶ مورد رسیده است.

نماگربازارسهام

عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اس��المی ضمن انتقاد از تداوم 
حمایت های دولت از خودروس��ازان ای��ن اقدام را مانع بلوغ صنعت خودرو 

کشور عنوان کرد.
غالمرضا ش��ریعتی اندراتی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با تاکید 
بر اینکه خودروسازان باید در بازه زمانی مشخص تحت حمایت دولت قرار 
بگیرند، اظهار داشت: رشد هر صنعتی مستلزم حمایت دولت در بازه زمانی 
محدود است در حالی که خودروسازان از چهار دهه گذشته تاکنون همواره 

مورد حمایت دولت قرار داشته اند.
وی افزود: تداوم حمایت های دولت از خودروسازان مانع نوسازی خطوط 
تولید خودرو ش��ده و به نظر می رس��د رئیس جمهور جدید باید با ایجاد 
تحول��ی عظیم در صنع��ت خودرو، خودروس��ازان را از حمایت های مداوم 

دولت خارج کند و بدین شکل رضایت خودروسازان و مردم را جلب کند.
نماینده مردم بهش��هر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه سایه 
مستدام دولت بر سر خودروس��ازان مانع بلوغ صنعت خودروسازی کشور 
شده است، افزود: تداوم حمایت های دولت از خودروسازان موجب افزایش 
بدهی آنان به قطعه سازان و نارضایتی مصرف کنندگان شده است در حالی 
که خروج دولت از خودروس��ازی می توان��د زمینه رقابت در این صنعت را 
فراهم کند. به عنوان مثال کشور کره جنوبی که دیرتر از ایران وارد حوزه 
خودروسازی شده به دلیل حمایت های محدود دولت توانسته به پیشرفت 

قابل توجهی در صنعت خودرو دست یابد.
شریعتی اندراتی تاکید کرد: کل زنجیره تولید خودرو از تامین کنندگان 
قطعه گرفته تا خودروس��ازان باید در بازه زمانی مش��خصی مورد حمایت 

دولت قرار بگیرند و پس از آن دولت اجازه دهد قطعه سازان و خودروسازان 
خود را با استانداردهای روز جهان مطابق کنند. مجلس نیز در موضع خود 
باید به صورت محدود از خودروس��ازان و قطعه س��ازان حمایت کند تا آنها 
بتوانند در این بازه زمانی خطوط تولید خود را بازسازی و سطح فنی خود 
را ارتقا دهند و طی پنج س��ال هفتم توسعه به استانداردهای قابل قبولی 

برای رقابت با خودروسازان جهان دست پیدا کنند.
عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس��المی در پایان به منظور 
حذف واس��طه گری از بازار خودرو اظهار داشت: خودروسازان می توانند با 
اس��تفاده از ابزارهای موجود در ش��بکه توزیع و مصرف کشور مستقیما با 
مصرف کنن��دگان ارتباط برقرار کنند تا واس��طه گران میان تولیدکننده و 

مصرف کننده نهایی حذف شوند.

تداوم حمایت دولت از خودروسازان مانع بلوغ صنعت خودرو شده

آنطور که اورژانس کش��ور اعالم کرده، در عرض تنها پنج س��ال گذشته 
ظرفیت ناوگان اورژانس کشور )تنها در حوزه آمبوالنس( دو برابر شده و به 
این ترتیب، اکنون به ازای هر 14 هزار نفر جمعیت در ایران، یک دستگاه 
آمبوالنس وجود دارد. این در حالی است که با این آمار، ایران جایگاه بسیار 
مناسبی از منظر س��رانه آمبوالنس در جهان به دست می آورد. از آن سو، 
اما به نظر می رس��د ایران برخی فرصت های طالیی را هم در زمینه تولید 
آمبوالنس در کش��ور، از دست داده باشد. از جمله این فرصت ها، همکاری 
با شرکت »مرس��دس بنز« در آلمان است که در دهه 1380 خورشیدی، 
فن��اوری تولید یکی از به روزترین خودرو های آمبوالنس را در اختیار ایران 
خودرو قرار داده بود. به گزارش تابناك به نقل از فرارو- تعداد خودرو های 
آمبوالنس در ایران در سال های اخیر رشد قابل توجهی پیدا کرده است. بر 
این اس��اس، در حالی که تا سال 1395 ایران تنها 3 هزار و 500 دستگاه 
خودروی آمبوالنس در اختیار داشت، تعداد این خودرو ها در ایران اکنون به 
حدود ۶ هزار دستگاه رسیده و ظاهرا مناقصه هایی برای خرید هزار دستگاه 

دیگر هم نهایی شده است.
جایگاه ایران چندان بد نیست

با توجه به جمعیت 84 میلیون نفری ایران، می توان گفت تقریبا به ازای 
هر 14هزار نفر جمعیت، یک دستگاه آمبوالنس در کشور وجود دارد. این 
نس��بت، یعنی تعداد خودرو های آمبوالنس به نس��بت جمعیت، در ایران 
چندان هم بد نیست و اگر تعداد موتورالنس )موتورسیکلت های آمبوالنس( 

را هم در نظر بگیریم، وضعیت ایران حتی بهتر می شود.
در میان کشور های دنیا، ایاالت متحده آمریکا با حدود 50 هزار دستگاه 
آمبوالن��س، در صدر قرار دارد و این در حالی که اس��ت اگر جمعیت این 
کشور را هم در نظر بگیریم، به ازای هر 7 هزار نفر، یک دستگاه آمبوالنس 

وج��ود دارد. به عبارتی، س��رانه آمبوالنس در ای��ران، در واقع تنها معادل 
نصف آمریکا است، رقمی که اگر با بسیاری از شاخص های اقتصادی مشابه 

مقایسه شود، چندان بد به نظر نمی رسد.
 GDP per( »به عنوان نمونه، مقایسه »س��رانه تولید ناخالص داخلی
capita( می��ان ایران و آمریکا نش��ان می دهد که »به طور متوس��ط« هر 
ش��هروند آمریکایی، حدود 9.2 برابر ثروتمندتر از هر شهروند ایرانی است. 
در واقع، در سال 2020 میالدی، »سرانه تولید ناخالص داخلی« در آمریکا 
حدود ۶5 هزار دالر و در ایران حدود 7 هزار دالر بوده اس��ت. )براس��اس 

داده های سازمان ملل متحد(
این، اما در حالی است که رئیس پیشین اورژانس کشور، در سال 1399 
از تغییر جایگاه اورژانس ایران از گروه هش��تم دنیا )هم گروهی با تایلند، 
هند و ویتنام( به گروه الف و هم گروهی با کشور های پیشرفته جهان خبر 
داده ب��ود. ظاهرا افزایش تجهیزات اورژانس، از جمله خودرو های اورژانس، 

یکی از شاخصه های این پیشرفت بوده است.
از ۶ هزار تا ۷ هزار

این اما در حالی اس��ت که ایران قرار است تعداد خودرو های آمبوالنس 
عملیات��ی خ��ود را افزایش بدهد. همی��ن چند روز پیش ب��ود که پیمان 
صابریان، سرپرست سازمان اورژانس کش��ور از افزوده شدن هزار دستگاه 
آمبوالنس، 150 دس��تگاه موتورالنس و 20 دستگاه اتوبوس آمبوالنس به 
ناوگان س��ازمان اورژانس کش��ور خبر داد. صابریان گفت: با تامین بودجه، 
مناقصه 20 دس��تگاه اتوبوس آمبوالنس گذاشته شده و این اتوبوس ها در 
حال تولید هس��تند تا به محض آماده ش��دن این تعداد را در کل کش��ور 
تقس��یم کنیم. وی با اشاره به خرید 100 تا 150 دستگاه موتورالنس هم 
گفت: موتورالنس ها زمان رسیدن به بیمار را در شهر های پرترافیک کاهش 

می دهند. امیدواریم به زودی به چرخه ما اضافه شوند. خرید هزار دستگاه 
آمبوالنس نیز قرار اس��ت تامین اعتبار شود تا بتوانیم با انجام مناقصه این 

تعداد را در کشور توزیع کنیم.
ای��ن در حالی اس��ت که مردادماه س��ال ج��اری، از نخس��تین اتوبوس 
آمبوالنس تولید داخل هم رونمایی ش��د. در زمان رونمایی از این اتوبوس 
آمبوالنس اعالم شد که هزینه ساخت و تجهیز هر دستگاه از این خودروها، 
حدود 4 میلیارد تومان است و قرار است تا پایان سال، 40 دستگاه از این 
اتوبوس آمبوالنس ها تولید و تحویل اورژانس ش��ود. از آن سو، اعالم شده 
بود که هزینه تمام ش��ده این اتوبوس آمبوالنس ها در قیاس با نمونه های 

خارجی، حتی تا 50 درصد هم ارزان تر است.
از شراکت با بنز و اسکانیا تا تعطیلی خطوط تولید

این، اما در حالی اس��ت که ایران، در سال های نه چندان دور، در زمینه 
تولید خودرو های آمبوالنس، با بهترین شرکت های دنیا همکاری می کرد. 
در دهه 1380، ایران خودرو موفق شده بود در همکاری با شرکت مرسدس 
بن��ز، تولی��د آمبوالنس بنز 314 را در ایران کلی��د بزند و حتی صحبت از 
صادرات این محصول به خارج از کش��ور هم به میان آمده بود. این مدل، 
جزو بهترین و به روزترین مدل های آمبوالنس در جهان بود و همین حاال 

هم نمونه های تولیدشده در آن سال ها در ناوگان کشور حضور دارند.
در آن زمان قرار بود س��االنه ۶00 دس��تگاه از این آمبوالنس ها در ایران 
س��اخته شود و از آنجا که ایران خودرو شراکت و همکاری هایی با شرکت 
مرسدس بنز داشت، تولید این آمبوالنس ها به ایران خودرو سپرده شد. با 
این همه، این تنها مورد از قطع همکاری ایران با ش��رکت های بین المللی 
نیس��ت. ش��اید مهم ترین مورد، البته به غیر از قطع همکاری شرکت های 
خودروسازی فرانسوی، مورد قطع همکاری شرکت »اسکانیا« با ایران باشد.

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران 
گف��ت تاکنون در بازار قطع��ات خودرویی هیچ گونه نگران��ی بابت تامین 
قطع��ات خودروهای جدید داخلی و وارداتی وجود نداش��ته، ضمن اینکه 

خودروهای نو حداقل به مدت یک تا دو سال نیازمند قطعه نیستند.
س��ید مهدی کاظمی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، درخصوص 
نح��وه تامین قطعات موردنیاز خودروهای جدی��د داخلی و وارداتی اظهار 
داشت: همواره برای تمامی خودروهای داخلی و همچنین وارداتی ها که در 
ایران نمایندگی دارند، تامین قطعات آن بالفاصله از سوی تولیدکنندگان 
عضو اتحادیه انجام می شود. برای خودروهای جدید نظیر تارا و شاهین نیز 
نمایندگی های مجاز ایران خودرو و س��ایپا و مراکز خدمات پس از فروش 
این خودروسازی ها، پس از تولید و عرضه این خودروها، بالفاصله نسبت به 

تامین قطعات این خودروها اقدام می نمایند.
وی اف��زود: تاکنون در بازار لوازم یدک��ی خودرو و بخش تامین قطعات 
خودروی��ی هیچ گونه نگرانی بابت تامین قطعات خودروهای جدید داخلی 
و وارداتی وجود نداشته ضمن اینکه خودروهای نو حداقل به مدت یک تا 
دو سال نیازمند قطعه نیستند و تعویض قطعات محدود به وقوع تصادفات 

است که در این صورت قطعات موردنیاز موجود است.

سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران 
گفت: اعضای صنف لوازم یدکی که جواز کسب را از اتحادیه اخذ کرده اند، 
تولی��د یا واردات قطعات را تحت نظارت و حمایت اتحادیه برعهده دارند و 
در زمان بروز کمبود در بازار، صرفا هماهنگی های الزم برای تامین بازار از 

سوی اتحادیه انجام می شود.
کاظم��ی درخصوص جایگاه خدمات پس از فروش به موقع و مناس��ب 
در کاه��ش ورود قطعات تقلبی به ب��ازار گفت: ارائه خدمات پس از فروش 
را اصوال نمایندگی های مجاز خودروه��ای داخلی و وارداتی برعهده دارند 
و س��عی این نمایندگی ها همواره بر این اس��ت که قطعه ای که به دس��ت 
مصرف کننده می رسد، از قطعات باکیفیت و اورجینال باشد. بدین ترتیب 
حضور این نمایندگی ها در بازار قطعات خودرویی، در جلوگیری از فروش 

قطعات بی کیفیت، تقلبی و نظایر آن تاثیر بسزایی دارد.
وی ادامه داد: شرکتی نظیر مدیران خودرو که تاکنون انواع خودروها را 
به بازار عرضه کرده، با واردات قطعات اصلی و اورجینال از کش��ور چین و 
همچنین سایر کشورها، قطعات موردنیاز این خودروها را در اختیار دارد، اما 
با توجه به افزایش تیراژ خودروهای عرضه شده به بازار به دلیل اینکه تامین 
قطعات تمامی این خودروها به تنهایی از س��وی این شرکت امکان ندارد، 

تولیدکنندگان عضو اتحادیه نی��ز در عرصه تولید قطعات خودروهای این 
خودروساز فعالیت دارند. سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو 
و ماش��ین آالت تهران درخصوص راهکار تشخیص قطعات تقلبی وارداتی 
خاطرنش��ان کرد: تاکید اتحادیه همواره، خرید قطعات از صاحبان برند و 
همچنین فروشگاه های دارای جواز و شناسنامه بوده زیرا این مراکز فروش 
شناخته شده هستند و تحت نظارت اتحادیه فعالیت می کنند و تالش آنها 
بر این اس��ت که قطعات بی کیفیت در اختیار مصرف کنندگان قرار نگیرد 

ضمن اینکه جواز کسب این مراکز نیز در معرض دید مشتریان قرار دارد.
کاظمی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا ظاهر قطعه و بسته بندی  
آن می تواند نش��ان دهنده اصل یا تقلبی بودن قطعه باش��د، خاطرنش��ان 
کرد: ب��ا توجه به اینکه در حال حاضر، دسترس��ی به اینترنت و اطالعات 
آنالین به آس��انی وجود دارد، بهره گیری از این امکان��ات، خریداران را در 
شناس��ایی برندها و قطعات اصل از تقلبی و بی کیفیت و سپس مراجعه به 
فروش��گاه ها یاری می رساند و شاید تعداد معدودی از افراد هنوز دسترسی 
به این اطالعات نداشته باشند. ضمن اینکه کیفیت باالی جنس بسته بندی  
قطعات نیز بیانگر این اس��ت که قطع��ه موجود در جعبه از کیفیت باالیی 

برخوردار است.

وقتی بنز در ایران آمبوالنس تولید می کرد

نگرانی بابت تامین قطعات خودروهای داخلی جدید وجود ندارد
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 چرا بازاریابی محتوایی
برای برند شما ضروری است؟

به قلم: بهاویک سارخدی
Estorytellers کارشناس بازاریابی و مدیرعامل موسسه

ترجمه: علی آل علی

عرص��ه بازاریابی دیگر از حالت س��نتی اش خارج ش��ده اس��ت. 
امروزه کس��ب و کارهای مختلف برای جلب نظر مشتریان به سراغ 
الگوهای ت��ازه بازاریابی رفته اند. در این می��ان بازاریابی محتوایی 
یک��ی از مهمترین عرصه ها برای جلب نظر مش��تریان محس��وب 
می شود. اگر شما هنوز نسبت به استفاده از این الگو شک و تردید 
دارید، به احتمال زیاد بس��یاری از فرصت های کس��ب و کارتان را 
از دس��ت داده اید. هدف اصلی در این مقاله مروری کوتاه بر برخی 
از مزایای بازاریابی محتوایی برای جلب نظر ش��ما به آن است. در 
ادامه برخی از مهمترین مزایای این الگوی بازاریابی را مورد بررسی 

قرار خواهیم داد. 
محتوا پادشاه بازاریابی است

محتوا در حوزه بازاریابی سلطه بی رقیبی دارد. شما برای بازاریابی 
همیش��ه ناگزیر از انتخاب یک فرمت مش��خص مثل ویدئو، تصویر، 
عکس یا صوت هس��تید. این امر نظم مشخصی در فرآیند بازاریابی 
ش��ما ایجاد می کند و در کار قالب داستانی بازاریابی تان امکان جلب 

نظر مشتریان را فراهم خواهد کرد. 
بس��یاری از برندها بدون اینکه خودش��ان آگاهی داشته باشند، از 
الگوی بازاریابی محتوایی استفاده می کنند. این امر شاید به نظر شما 
عجیب باش��د، اما در حوزه بازاریابی امری رایج محس��وب می شود. 
نکت��ه مه��م در این میان تالش برای اس��تفاده از الگ��وی بازاریابی 
محتوایی به منظور آش��نایی با تکنیک ه��ای حرفه ای در این حوزه 
است. اینطوری شما امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان به بهترین 
شکل ممکن را خواهید داش��ت. به عبارت ساده تر، شما با بازاریابی 
محتوایی ام��کان ارائه محت��وای بازاریابی تان ب��ه بهترین صورت و 

سریع ترین زمان ممکن به مخاطب هدف را خواهید داشت.
قدرت سئوی محتوا

بهینه س��ازی موتورهای جست وجو یا همان س��ئو بخش دیگری 
از اهمی��ت بازاریابی محتوایی را نش��ان می دهد. ش��ما در بازاریابی 
محتوایی باید همیش��ه اس��تفاده از محتوای سئوشده را مدنظر قرار 
دهید، در غیر این صورت هیچ شانس��ی ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان تان نخواهید داش��ت. بس��یاری از کس��ب و کارها پس از 
تولی��د محتوای بازاریابی ت��ازه به دنبال اضافه ک��ردن تکنیک های 
س��ئو به آن هستند. شما با اس��تفاده از الگوی بازاریابی محتوایی به 
س��ادگی این کار را در حین تولید محتوا صورت خواهید داد. با این 
حس��اب بازاریابی محتوایی فقط الگویی برای طراحی محتوا نیست، 
بلکه بهینه س��ازی آن را نیز در کنار تمام کارهای دیگر مدنظر قرار 

می دهد. 
بازگشت سرمایه بیشتر

بازگش��ت س��رمایه یکی از نکات مهم برای بازاریاب ها محس��وب 
می ش��ود. بی تردید هی��چ برندی تمایلی به س��رمایه گذاری بر روی 
حوزه بازاریابی و بازگش��ت بس��یار اندك س��رمایه اش ندارد. درست 
به همین خاطر ش��ما باید الگوی مطمئنی در زمینه بازاریابی دنبال 
کنی��د. بازاریابی محتوایی یکی از گزینه های جذاب برای شماس��ت 
تا به س��ادگی هرچه تمام تر ام��کان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 

هدف تان را پیدا کنید. 
نرخ بازگش��ت س��رمایه برای انتخاب یک الگوی بازاریابی همیشه 
دغدغه کارآفرینان محس��وب می ش��ود. اگر ش��ما هم در این رابطه 
نگرانی های بس��یار زی��ادی دارید، باید هرچه س��ریع تر نس��بت به 
اس��تفاده از الگوی بازاریابی محتوایی اق��دام کنید. این الگو یکی از 
کم هزینه ترین ش��یوه های بازاریابی و در عین حال همراه با بازگشت 

سرمایه بسیار مناسب است. 
جلب اعتماد مشتریان

ام��روزه مردم نس��بت به محص��والت و برندهای حاض��ر در بازار 
بی��ش از هر زمان دیگری اطالع��ات در اختیار دارند. همچنین یک 
جس��ت وجوی ساده در فضای اینترنت تمام جزییات را به آنها نشان 
می دهد. اگر ش��ما به دنبال جلب نظر مشتریان در بازارهای رقابتی 
امروز هس��تید، بازاریابی محتوایی بهترین گزینه برای ش��ما خواهد 
بود. ش��ما برای با اس��تفاده از این الگو امکان تولید و بازاریابی برای 
محتوای تان به بهترین ش��کل ممکن را خواهید داش��ت. این امر به 
معنای امکان رقابت موثر با دیگر برندها و حتی پش��ت سر گذاشتن 

آنها خواهد بود. 
اعتماد مشتریان به برندهایی که خودشان محتوای بازاریابی شان 
را تولید می کنند، بس��یار بیشتر از دیگر کسب و کارهاست. درست 
به همین خاطر اس��تفاده از الگوی بازاریابی محتوایی به شما فرصت 
عال��ی ب��رای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و جلب اعتم��اد آنها را 
می دهد. با این حس��اب اگر همچنان دنبال ی��ک الگوی عالی برای 
بازاریابی و جلب اعتماد مش��تریان هس��تید، به هیچ وجه بازاریابی 

محتوایی را فراموش نکنید.
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به قلم: مگان سیات
نویسنده حوزه تکنولوژی و شبکه های اجتماعی

مترجم: امیر آل علی

اگر بخواهیم مهمترین ترند چند سال اخیر در حوزه شبکه های اجتماعی 
را انتخاب کنیم، بدون ش��ک قابلیت استوری باالتر از تمامی گزینه ها قرار 
خواهد گرفت. در این زمینه تاکنون اینستاگرام بهترین استفاده ممکن را از 
آن کرده و محبوب ترین قابلیت این شبکه محسوب می شود. بنا بر آمارهای 
منتشرشده، استوری ها با شانس بازدید 70 درصدی در مقایسه با پست ها 
مواجه هس��تند. دلیل این امر نیز به خاطر حالت پخش جذاب آنها اس��ت 
که سهولت باالیی را به همراه دارد. با این حال پست ها ممکن است بعد از 
چند روز دیده شوند. در این زمینه فراموش نکنید که از زمان شیوع جهانی 
ویروس کرونا، اهمیت بازاریابی اینترنتی، به مراتب بیش��تر ش��ده است. در 
آمریکا بیش از 70 درصد کس��ب و کارها در اینس��تاگرام فعالیت دارند. به 
همین خاطر فعالیت در این زمینه کامال حیاتی است. با این حال آیا تاکنون 
به این موضوع فکر کرده اید که چگونه می توان از بخش استوری بیشترین 
نتیجه ممکن را به دس��ت آورد؟ درواقع اش��تباه بزرگ بسیاری از افراد این 
است که تصور می کنند تنها کافی است که محتوایی باکیفیت داشته باشند 
و قابلیت اس��توری تنها باعث س��رعت بازدید و یادآور پس��ت ها محسوب 
می ش��ود. این امر در حالی است که شما باید برای این بخش، برنامه ریزی 
جداگانه ای داشته باشید. در ادامه چهار توصیه ای را بررسی خواهیم کرد که 
باعث خواهد شد تا اس��توری های شما درست به مانند برندهای حرفه ای، 

تاثیرگذار و نتیجه بخش باشد. 
1-مخاطب را درگیر نمایید

براس��اس جدیدتری��ن آمارها روزان��ه بیش از 500 میلی��ون نفر حداقل 
یک اس��توری را منتش��ر می کنند. در این رابطه این امر که مخاطب صرفا 
بازدیدکننده اقدام شما باشد، ابدا جذاب نخواهد بود. نکته ای که باید به آن 
توجه نمایید این است که شما در کنار جذب مخاطبان جدید، الزم است تا 
به دنبال حفظ آنها هم باشید، در غیر این صورت در بازار به شدت رقابتی 
حال حاضر، به سادگی آنها را از دست خواهید داد. در این رابطه الزم است 
تا شما مخاطب را با استوری های خود همراه سازید. در این رابطه نمونه های 
ساده، سوال پرسیدن، نظرسنجی و به صورت کلی هر اقدامی است که باعث 
خواهد شد تا مخاطب اقدامی را انجام دهد. همچنین سواالت چند گزینه ای 
هم بسیار جذاب بوده و الزم است تا مورد توجه شما قرار گیرد. با این حال 
اگر بتوانید جوایز متنوع داشته باشید، شانس موفقیت باالتری هم خواهید 
داشت. این نکته را فراموش نکنید که از مخاطبان خود بخواهید تا استوری 
را برای دوس��تان خود ارسال نمایند. در این زمینه هشتگ گذاری حرفه ای 
هم کمک می کند تا افرادی را که مخاطب شما نیستند هم جذب نمایید. 

2-به بازخوردها توجه نمایید 
این امر یک واقعیت اس��ت که تصورات ش��ما احتمال دارد که با واقعیت 
موجود تفاوت هایی را داشته باشد. به همین خاطر شما باید اطمینان پیدا 
کنید که در بهترین مسیر ممکن هستید. در اینستاگرام با توجه به این امر 
که بس��یاری از برندها حضور فعالی را دارند، اگر به سطح معمولی رضایت 
دهید، ابدا نتیجه الزم را به دس��ت نخواهید آورد. به همین خاطر است که 
بسیاری از تحلیلگران عقیده دارند که اگر به دنبال فعالیت مداوم، جدی و 
حرفه ای نیستید، بهتر است که زمان خود را هدر ندهید. ابدا وارد اینستاگرام 
نشوید. در زمینه نظرسنجی، شما باید نسبت به روند اقدامات، موضوعات و 
محصوالت جدید خود نظرسنجی داشته باشید. در این رابطه حتی پرسش 
مستقیم با دایرکت زدن به مخاطبان نیز کاربردی خواهد بود. برای این امر 
که تمایل افراد برای واکنش نشان دادن به شما افزایش پیدا کند، می توانید 
جوایزی را تعیین کنید. برای مثال هر هفته به بهترین نظر ارس��ال ش��ده، 
جایزه بدهید. این اقدام باعث خواهد شد تا همواره در مسیر رشد قرار داشته 
باش��ید. در این زمینه بررس��ی اقدامات انجام شده از سوی سایر برندها نیز 

می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی باشد. 
3-صداقت و رفاقت خود را نشان دهید 

با توجه به این امر که برندهای تجاری اکثرا به نش��ان دادن تصویری 
غیرواقع��ی از محص��والت خود هس��تند، این موضوع باعث می ش��ود تا 
تاثیر اقدامات آنها چندان عمیق نباش��د. درواقع دلیل رش��د فوق العاده 
افرادی که اقدام به نقد و بررسی محصوالت می کنند، این است که آنها 
صداقت الزم را داش��ته و بر روی برندی تعصب ندارند. در این رابطه نیز 
ش��ما باید با مخاطب خود صادق باش��ید و فراموش نکنید که دروغ در 
بهترین حالت باعث می شود که سود کوتاه مدت داشته باشید. همچنین 
یکی دیگر از نکات منفی برندها این اس��ت که پس از به دس��ت آوردن 
مخاطبان باال، نس��بت به پاس��خگویی و ارتباط با مخاطبان خود، غافل 
می ش��وند. به همین خاطر ش��ما حداقل به یک نفر به صورت تخصصی 
نیاز خواهید داش��ت که صرفا پاس��خگوی دایرکت ها باشد. این نکته را 
فراموش نکنید که اس��توری با توجه به این امر که تنها برای 24 ساعت 
قابل مشاهده است، اگر سرعت پاسخگویی باالیی را نداشته باشید، عمال 
از اقدام خود نتیجه ای را به دس��ت نخواهید آورد. در این زمینه توصیه 
می ش��ود که بانک اطالعات خوبی را داشته باشید. برای مثال شما باید 
بدانید که کدام یک از مخاطبان، بیشترین تعامل را با شما دارند و کامال 
پیگیر هس��تند. با این اقدام شما می توانید برای سایرین هم برنامه ریزی 
خوبی را داش��ته باشید. درواقع گروه بندی مخاطب، به فعالیت های شما 
نظ��م خواهد داد. برای این امر که رفاقت ش��ما با مخاطب افزایش پیدا 
کند، توصیه می ش��ود که بازنش��ر اقدامات آنها را مورد توجه قرار دهید. 
درواقع در قالب مس��ابقه، می توان مخاطبان را به اس��توری گذاشتن و 

منش��ن کردن خودتان، ترغی��ب نمایید. این اقدامات باید با بازنش��ر از 
سوی شما همراه باشد، در غیر این صورت تداوم نخواهد داشت. در این 
رابطه فراموش نکنید که شما باید برای اکثر استوری های خود، هایالیت 
داش��ته باشید تا مخاطبان جدید نیز بتوانند آنها را مشاهده کنند. برای 
هایالیت هم توصیه می ش��ود که از کاورهای حرفه ای استفاده نمایید تا 

جذابیت آنها به مراتب بیشتر شود. 
4-برنامه تولید محتوا داشته باشید 

بس��یاری از افراد تصور می کنند که چنین برنامه هایی تنها برای پست ها 
است. با این حال شما باید بدانید که چه موضوعاتی در بخش استوری بهتر 
دیده خواهد شد و برای آنها برنامه ریزی داشته باشید. به صورت کلی برای 
برندهای تجاری نیاز اس��ت که هر روز حداقل دو استوری منتشر شود که 
بدون شک اگر برنامه ریزی نداشته باشید، محتواهای جذابی را هم نخواهید 
داشت و زمان کافی برای آنها به دست نمی آورید که نتیجه آن، کاهش تمایل 
برای مشاهده اقدامات شما است. در این رابطه فراموش نکنید که برندهای 
تجاری نباید پرایوت باشند. در صورت عدم توجه به این موضوع، هیچ یک 
از توصیه ها نتیجه بخش نخواهد بود. یکی از قابلیت های جذاب اینستاگرام 
این است که شما می توانید محتوای خود را ارتقا دهید تا شانس دیده شدن 
باالتری داشته باشد. این امر اگرچه هزینه ای را دربر دارد، با این حال کامال 
مقرون به صرفه بوده و در رش��د کس��ب و کار شرکت تاثیر فوق العاده ای را 
دارد که الزم است هم برای استوری ها و هم برای پست ها مورد استفاده قرار 
دهید.  تمامی این توصیه ها کمک خواهد کرد تا نتایج بهتری را به دس��ت 
آورید. با این حال فراموش نکنید که الزم است تا تمامی آنها را مورد توجه 
قرار دهید، در غیر این صورت به باالترین حد نتایج دسترسی پیدا نخواهید 
کرد. از دیگر نکاتی که نباید فراموش کنید، بررسی مداوم اقدامات برندهای 
مختلف است. با توجه به تعدد برندها، توصیه می شود که فردی را هم برای 
اقدام حرفه ای در این زمینه استخدام نمایید. درواقع اشتباه بزرگ بسیاری 
از برندها این است که تصور می کنند با یک ادمین می توانند به تمامی این 
اهداف دست پیدا کنند. با این حال این موضوع ابدا امکان پذیر نخواهد بود. 
اگرچه اس��تخدام ها هزینه هایی را برای ش��رکت به همراه دارد، با این حال 
فرام��وش نکنید که امروزه مهمترین اق��دام در زمینه بازاریابی، فعالیت در 
ش��بکه های اجتماعی اس��ت. به همین خاطر ابدا نباید از اختصاص بودجه 
برای آن، واهمه داشته باشید. میزان اهمیت این موضوع به حدی باال است 
که ش��اهد حذف هزینه های جانبی و ش��یوه های قدیمی بازاریابی از سوی 
بسیاری از برندها هستیم. بدون شک با چنین اقدامی شما بودجه الزم را در 
اختیار خواهید داشت. با توجه به توضیحات ارائه شده، در ادامه چند صفحه 
تجاری موفق در اینستاگرام را بررسی خواهیم کرد که از قابلیت استوری به 

خوبی استفاده می کنند. 
Glossier-1

این برند که در زمینه فروش لوازم آرایشی و مراقبت از پوست فعالیت دارد 
در حال حاضر 3 میلیون مخاطب به دس��ت آورده است. آنها ارتباط خوبی 
را میان صفحه اینستاگرام و سایت خود ایجاد کرده اند و همواره سواالتی را 
مطرح می کنند و پس از پاس��خ مختصری ک��ه می دهند، از مخاطبان خود 

می خواهند که اطالعات بیشتر را از سایت خود مشاهده کنند که برای این 
کار تنها کافی اس��ت که لینک را باال بکش��ند. نکته دیگر این است که آنها 
پاسخ های منتخب مخاطبان خود را نیز به نمایش درمی آورند که خود برای 
مخاطبان جذابیت باالیی را دارد. در این راستا یادآوری سواالت قبلی، از دیگر 
اقداماتی است که باعث می شود تا در کنار یادآوری برای مخاطبان قدیمی، 

افراد جدید هم تمایل پیدا کنند که استوری های قبلی را مشاهده کنند. 
The New York Times-2

یکی از اقدامات جالب این نشریه مشهور این است که محتواهای پرطرفدار 
سایت خود را در بخش استوری بازنشر می کنند. درواقع آنها از استوری به 
عنوان پلی برای مش��اهده بیش��تر محتواهای اصلی استفاده می کنند. این 
موضوع ارتباط این سایت و شبکه اجتماعی را هم به همراه دارد. با این حال 
هنر اصلی آنها خالصه سازی حرفه ای مقاالت است که باعث شده تا افرادی 

که تمایل به مطالعه کامل ندارند، جذب این بخش شوند. 
Starbucks-3

از جمل��ه اقدام��ات متفاوت این برند ترکی��ب محتواهای مخاطبان با 
موارد موردنظر خود است. درواقع آنها ابتدا تصویری ارسالی از مشتریان 
خود را به اشتراك می گذارند و یک موضوع را برای بحث ادامه می دهند. 
روایت های جذاب، داستان وار و کاربردی آنها باعث شده است تا بتوانند 
ب��ه بهترین ش��کل مخاطبان خود را درگیر نماین��د. در آخر تمامی این 
موضوع��ات، از مخاطبان خود می خواهند که تجربیات خود را با آنها به 

اشتراك بگذارند. 
در آخر توصیه می ش��ود که به گرافیک و جذابیت بصری استوری های 
خود نیز توجه داش��ته باش��ید که این موضوع با اپلیکیشن های مختلف 

نظیر canva به سادگی قابل انجام ست. 
bloggingwizard.com :منبع
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اخبار

ایالم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم 
از تعییــن و پایش IOW مطابق با اســتاندارد API 2014-584 برای 
کنترل خوردگی واحدهاي شیرین سازي در این واحد صنعتی خبر داد 
و گفت: بمنظور شناسایي عوامل ریشه اي خرابي ها اقدامات و بررسي 
هاي مختلفي از جمله انجام پروژه پژوهشي " بررسي عوامل خوردگي در 

واحدهاي شیرین سازي" در این پاالیشگاه انجام شده است.
دکتــر " روح الــه نوریان" افزود: با توجه به نتایــج این پروژه عوامل 
فرآینــدي از جمله دما، میزان HSS،کنترل میزان اکســیژن و ســایر 
انحرافات از شــرایط طراحي بعنوان عوامل اصلي خوردگي و نشتي در 
واحدهاي شیرین سازي شناسایي و اقدامات عملیاتي برنامه ریزي شده 
و دقیقــي براي کنترل این عوامل انجام گردید که منجر به کاهش نرخ 

خوردگي و کاهش چشمگیر میزان نشتي ها شد.
وی اظهار داشت:با توجه به اهمیت پایش و کنترل پارمترهاي فرآیندي 
براي پیشگیري از خوردگي، تعیین حدود عملیاتي این پارمترها مطابق 
با راهنمایي هاي استاندارد API ،584-2014 API 2008-945، منوال 
عملیاتي پاالیشگاه،کتاب آمین اکسپرت،گزارش پروژه پژوهشي بررسي و 

دالیل خوردگي در واحدهاي آمین و تجربیات همكاران پاالیشگاه از دو 
ســال قبل صورت گرفت و حدود 33 پارامتر بعنوان پارمترهاي کلیدي 
مشخص و ســپس حدود مجاز،استاندارد و بحراني، پیامدهاي خروج از 
این حــدود، دوره پایش،متولي ثبت و پایش، و روش هاي اندازه گیري 

مشخص گردیدند.
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم با بیان اینكه اندازه گیری، ثبت 

مستمر سوابق و پایش وضعیت IOW ها از جمله اقداماتی است که می 
بایستی بصورت مستمر انجام شــود، تصریح کرد: در حال حاضر اندازه 
گیری و ثبت ســوابق بصورت روتین روزانه توسط  بهره برداری انجام و 
توسط مهندسی فرآیند بصورت هفتگی و توسط بازرسی فنی بصورت 

ماهیانه پایش می گردد.
نوریان با اشــاره بــه اینكه با توجه به اینكــه خوردگی در واحدهای 
شیرین سازی بصورت مشابه در اغلب پاالیشگاه های بعنوان یک چالش 
جدی مطرح است و بعضاً در برخی از پاالیشگاه ها شدیدتر از پاالیشگاه 
ایالم می باشــد و حتی برج های جذب و احیاء را متأثر نموده اســت، 
خاطرنشان کرد: این شرکت آمادگی الزم برای انتقال تجربیات خود به 
سایر پاالیشگاه ها و حتی ســایر واحدهای صنعتی را دارد.  مدیرعامل 
شرکت پاالیش گاز ایالم گفت:در سال های گذشته خوردگي  و نشتی 
های مكرر در چرخهLean آمین واحدهاي شیرین سازي بعنوان یكي از 
چالش هاي بزرگ پاالیشگاه مطرح بود این خوردگی ها در سال های 92 
تا 95 به اوج خود رسیدند بطوری که بطور متوسط هر ماه یک نشتی در 

واحدهای شیرین سازی گزارش می گردید .

قم- خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم با تأکید بر اهمیت تكریم 
ارباب رجوع و رفع مشــكالت شهروندان برافزایش برنامه های دیدارهای 

مردمی و مالقات عمومی مدیران شهری تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم ، دکتر سید مرتضی سقاییان 
نژاد در جلســه شورای مدیران شــهرداری که همراه با مراسم تكریم و 
معارفه معاونت های حمل ونقل و ترافیک، خدمات شــهری و معماری و 
شهرسازی با حضور رئیس شورای شهر قم برگزار شد، با گرامیداشت یاد 
و خاطره شادروان مهندس غالمرضا جانقربان اظهار داشت: جای ایشان 
در میان همه ما خالی اســت و همواره به یاد او و خدمات ارزشمندشان 
هســتیم. شهردار قم در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینكه 
باید برای رفع معضالت شهر کریمه اهل بیت)س( هماهنگی الزم در بین 
تمامی دستگاه ها و متولیان امور باید اتفاق بیافتد و این مهم نیز نیازمند 
عزم همگانی اســت، بیان کرد: برای احصاء و رفع مشكالت شهروندان، 
مدیران مناطق به صورت هفتگی در مســاجد محله ها حضور یافته و به 
بررسی مسائل و مشكالت مردم بپردازند. وی همچنین با تأکید بر تالش 

برای رفع مشــكالت شهروندان افزود: به منظور تكریم بیشتر مراجعین 
مناطق هشتگانه، برنامه های هفتگی و مالقات عمومی نیز با قّوت و منظم 
برگزار و در پی آن برطرف کردن مسائل و مشكالت شهروندان در اولویت 
قرار گیرد. دکتر سقاییان نژاد به معارفه معاونان جدید شهرداری پرداخت 
و گفت: دکتر طبیبی که در معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم 

مسئولیت را برعهده گرفته ضمن تحصیالت عالیه مرتبط دارای تخصص 
و تجارب ارزشــمندی در حوزه ترافیک به ویژه در بحث هوشمندسازی 
هستند. وی بابیان اینكه هوشمندسازی در ترافیک از برنامه ها و نیازهای 
اصلی شــهر است، گفت: باید در این بخش برنامه های تحول آفرین اجرا 

شود و با استفاده از ظرفیت های موجود مشكالت را برطرف کرد.
شهردار قم با قدرانی از زحمات دکتر ذاکریان معاون سابق حمل ونقل 
و ترافیــک گفت: اتفاقــات مثبتی در مدت زمان مســئولیت در بخش 
اتوبوس رانی و تاکسیرانی انجام شد که از شاخص ترین آن ها اجرای طرح 

نوسازی اتوبوس ها و همچنین خرید اتوبوس های جدید بود.
دکتر ســقاییان نژاد بــا تبریک انتصاب مهنــدس میالنی به عنوان 
سرپرســت معاونت شهرســازی و معماری گفت: وی از کارشناسان و 
متخصصان مجرب شــهرداری در حوزه شهرســازی است و با توجه به 
مشكالتی موجود ازجمله ایرادات طرح تفصیلی امیدواریم با حضور ایشان 

شاهد برطرف کردن مشكالت و حفظ اعتدال باشیم.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: مدیر جهادکشاورزی شهرستان 
تبریز گفت: با تخریب بیش از ۷0  مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی 
اسفهالن به موجب تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و 
باغی، 8 هكتار دیگر از اراضی کشاورزی شهرستان تبریز رفع تصرف شد.
فرامرز افشــانی اظهار داشت: پیشگیری از ساخت  و ساز غیرمجاز در 
زمین های کشــاورزی و مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی همواره 
در اولویت جهاد کشاورزی شهرستان تبریز است. وی افزود:خودروهای 
گشت مدیریت جهاد کشاورزی شهرســتان تبریز با بررسی مستمر و 
حضور فعال در عرصه های کشاورزی و نیز گزارش های دریافتی از سامانه 
131، مــزارع و باغ ها را رصــد می کنند و با هرگونه اقدام غیرمجاز برابر 

قانون برخورد می کنند.
وی ادامه داد: صدور مجوز یا پروانه ساخت  و ساز در اراضی کشاورزی و 
نیز واگذاری خدمات زیربنایی توسط دیگر نهادها بدون استعالم و دریافت 
مجوز از جهادکشاورزی ممنوع است و افراد و دستگاه های متخلف طبق 

قانون به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز در ادامه سخنان خود تاکید کرد: 
جهادکشاورزی شهرستان تبریز، نظارت بر ساخت وسازهای غیرمجاز را  
تشدید کرده است و بدون هیچ اغماضی در مقابل سودجویان این عرصه 

مقابله می کند. وی اضافه کرد: حفظ اراضی کشــاورزی ضمن اینكه از 
اهمیت بسیار باالیی در اقتصاد مقاومتی برخوردار است، حق نسل آینده 
برای ادامه حیات و زندگی اســت و تخریب آن می تواند منجر به بروز 

شرایط دشوار زیست محیطی برای آیندگان شود .
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز با بیان اینكه اراضی کشاورزی 
بســتر تولید غذای شــهروندان اســت، تاکید کرد: برای حفظ اراضی 
کشاورزی و تامین امنیت غذایی مردم این روند در طول سال با جدیت 
ادامه دارد و گامی برای حفظ قدرت تولید و نیز مبارزه با ســودجویان و 
زمین خواران است. مدیر جهادکشاورزي شهرستان تبریز همچنین گفت: 
با تخریب بیش از ۷5 مورد تغییر کاربري غیرمجاز در اراضي اسفهالن به 
موجب تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغي، 10 
هكتار دیگر از اراضي کشاورزي شهرستان تبریز رفع تصرف شد. فرامرز 
افشاني اظهار داشت: پیشگیري از ساخت  وساز غیرمجاز در زمین هاي 
کشــاورزي و مقابله با تغییر غیرمجاز کاربري اراضي همواره در اولویت 

جهاد کشاورزي شهرستان تبریز است.
وي افزود: خودروهاي گشت مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان تبریز 
با بررسي مستمر و حضور فعال در عرصه هاي کشاورزي و نیز گزارشهاي 
دریافتي از سامانه 131، مزارع و باغها را رصد مي کنند و با هرگونه اقدام 
غیرمجاز برابر قانون برخورد مي کنند. وي ادامه داد: صدور مجوز یا پروانه 
ساخت  و ساز در اراضي کشاورزي و نیز واگذاري خدمات زیربنایي توسط 
دیگر نهادها بدون اســتعالم و دریافت مجوز از جهادکشاورزي ممنوع 
است و افراد و دستگاه هاي متخلف طبق قانون به محاکم قضایي معرفي 
خواهند شد. مدیر جهادکشاورزي شهرستان تبریز در ادامه سخنان خود 
تاکید کرد: جهادکشاورزي شهرستان تبریز، نظارت بر ساخت وسازهاي 

غیرمجاز را  تشدید کرده است و بدون هیچ اغماضي در مقابل سودجویان 
این عرصه مقابله مي کند. فرمانده یگان حفاظت از اراضي کشــاورزي 
اســتان آذربایجان شــرقي نیز با بیان اینكه یگان حفاظت از اراضي در 
تمامي روزهاي هفته مناطق را رصد مي کند و با هرگونه تغییر کاربري 
غیرمجاز در زمینهاي کشــاورزي و باغها برخورد قانوني خواهد کرد از 
تمامي بهره برداران و مالكان و شهروندان خواست تا در صورت مشاهده 
هرگونه تغییر کاربري غیرمجاز، مراتب را به سامانه 131 اطالع دهند و 
همچنین براي دریافت مجوز هرگونه تغییر کاربري احتمالي، به ادارات 

جهاد کشاورزي شهرستانهاي تابعه خود مراجعه کنند.
سرهنگ شهریار کاظمپور اضافه کرد: حفظ اراضي کشاورزي ضمن 
اینكه از اهمیت بســیار باالیي در اقتصاد مقاومتي برخوردار است، حق 
نســل آینده براي ادامه حیات و زندگي اســت و تخریب آن مي تواند 
منجر به بروز شــرایط دشوار زیست محیطي براي آیندگان شود. وي با 
بیان اینكه اراضي کشــاورزي بستر تولید غذاي شهروندان است، تاکید 
کرد: براي حفظ اراضي کشاورزي و تامین امنیت غذایي مردم این روند 
در طول ســال با جدیت ادامــه دارد و گامي براي حفظ قدرت تولید و 
نیز مبارزه با سودجویان و زمین خواران است. فرمانده یگان حفاظت از 
اراضي کشاورزي استان با بیان اینكه دو سال از راه اندازي یگان حفاظت 
اراضي کشاورزي در استان آذربایجان شرقي مي گذرد، ابراز کرد: در این 
مدت تعداد واحدهاي گشت افزایش پیدا کرده و با گشت زني در پهنه 
به محض مشــاهده وقوع جرم اقدامــات قانوني از جمله اخطار و توقف 
عملیات را انجام مي دهند، همچنین در مواردي که ساخت و سازها از 
گذشته انجام شده است براساس قانون اجراي تبصره 2 ماده 10 و ماده 

3 شكایت مي کنند.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیرشرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه گیالن ، کورش باالدست ، اعالم کرد : » با اجرای طرح 

دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی ؛ 6 هزار دستگاه خودرو در استان 
به صورت رایگان گازسوز شد . «

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
گیالن ؛  مدیر منطقه ضمن اشــاره به اجرای طرح دوگانه ســوز کردن 
رایگان خودروهای عمومی از 24 خرداد ماه ســال گذشته افزود :  » از 
زمان شــروع اجرای طرح دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای عمومی 
تاکنون تعداد 6 هزار دســتگاه  خودرو در گیالن گازسوز شد و این رقم 
حاکی از رشــد   8.۷ درصدی اجرای این طرح نسبت به ماه گذشته و  

1.5 درصدی نســبت به هفته گذشته است «  . باالدست با اعالم اینكه 
بیشتر خودروهای عمومی استان گاز سوز شده اند و مابقی نیز در حال 
انجام  می باشــند افزود : » تعداد419 دستگاه  خودرو نیز تایید شده و 
در صف انتظار برای اعمال این طرح هستند.« وی از مالكان خودروهایی 
کــه تاکنون برای ثبت نام اقدام ننموده اند و متقاضی اســتفاده ازطرح 
دوگانه سوزکردن رایگان خودروهای عمومی هستند خواست که هر چه 
سریعتر نسبت به ثبت مشخصات و تكمیل فرآیند ثبت نام خود درسامانه  

HTTPS://GCR.NIOPDC.IR   اقدام نمایند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی: 

شرکت سیمکات با رویکرد توسعه گامهای بلندی برداشته است

تأکید شهردار قم برافزایش دیدارهای مردمی مدیران شهری با شهروندان؛

شهر قم نیازمند عزم همگانی برای رفع مشکالت است

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تبریز:
۸ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان تبریز رفع تصرف شد

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن: 

6 هزار دستگاه خودرو در گیالن رایگان گاز سوز شد

قدردانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از شرکت برق منطقه ای خوزستان
اهواز- شبنم قجاوند: رئیس دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز از 
شرکت برق منطقه ای خوزستان به دلیل عمل به مسئولیت اجتماعی و تجهیز 
زیرساخت ها و کمک های مشارکتی در حوزه بهداشت و درمان، تقدیر و تشكر 
کرد. در متن تقدیر نامه دکتر فرهاد ابول نژادیان رئیس دانشــگاه علوم پزشكی 
جندی شاپور اهواز به محمود دشت بزرگ مدیر عامل این شرکت، آمده است: 
دوران اپیدمی و مبارزه با کرونا با وجود تمام ســختی ها و مشكالت، تجلی گر 
تجربه ای ارزشمند از همكاری های بین بخشی سازمان ها و نهادهای مختلف 
به منظور کنترل و مدیریت بیماری کرونا می باشــد. شــرکت برق منطقه ای 
خوزســتان در این دوران در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود در حوزه سالمت، همكاری و مساعدت های قابل تحسینی با این 
دانشــگاه داشته است. لذا بدینوسیله از زحمات شبانه روزی حضرتعالی و همكاران محترم آن مجموعه به منظور تجهیز زیرساخت ها و 
کمک های مشارکتی در حوزه بهداشت و درمان از جمله اهدای کپسول های اکسیژن و لوازم مصرفی مورد نیاز به بیمارستان های استان 
خوزستان در زمان شیوع ویروس کرونا قدردانی می نمایم. یكی از مهم ترین عناصری که بازوی توانمند حوزه سالمت به شمار آید، ایفای 
نقش مسئولیت اجتماعی سازمان ها و نهادها نسبت به حوزه بهداشت و درمان کشور است. خرسندیم از وجود چنین نهادی در استان که 

به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم شریف استان مساعدت و یاری می رسانند. 

توجه ویژه شهردار رشت به محالت کم برخوردار 
رشت- خرنگار فرصت امروز: سید محمد احمدی احداث زمینهای ورزشی 
در چهار محله کم برخوردار را عزم جدی شــهرداری رشــت خواند. به گزارش 
واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشت - سید محمد 
احمدی به عزم جدی شهرداری رشت در احداث زمینهای ورزشی برای مناطق 
کم برخوردار اشاره کرد و بیان داشت: شهرداری ها عالوه بر فعالیت عمرانی نقش 
بسزایی در ایجاد سبک زندگی و الگوهای رفتاری شهروندان دارند. شهردار رشت 
خاطر نشان کرد: باتوجه به سبک زندگی شهرنشینی و فقدان فعالیت جسمی و 
حرکتی شهروندان گسترش زیر ساختها و اجرای ورزش همگانی از شاخص های 
سالمت جامعه است که در همین راستا عالوه بر احداث و تجهیز زمینهای ورزشی در مناطق کم برخوردار، گسترش ورزش همگانی در 
محالت و بوستانهای شهر از برنامه های محوری شهرداری است که تاکنون عملكرد قابل توجه ای در این زمینه داشته است. وی با اشاره به 
پروژه های در دست احداث شهرداری رشت، تصریح کرد: در تازه ترین اقدام، زمین ورزشی در محدوده آسایش 21 که از مرداد ماه امسال 
عملیات اجرایی آن آغاز شده بود، توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با اعتبار 35 میلیون تومان احداث و به بهره 
برداری رسیده است.  سید محمد احمدی در ادامه به سایر زمینهای ورزشی در دست ساخت اشاره کرد و افزود: زمین ورزشی در محله پل 
طالشان به اتمام رسید و رفع نقایص آن در حال انجام است همچنین احداث زمین ورزشی در محدوده معلولین، خیابان جانباز با اعتباری 
بالغ بر 30 میلیون تومان و با پیشرفت فیزیكی 50 درصد و احداث زمین شاهین معلولین با پیشرفت فیزیكی 50 درصد و اعتباری بالغ 

بر 30 میلیون تومان از دیگر پروژه های در حال اجرای شهرداری رشت است.

با انجام اقدامات نوآورانه
کمپرسورهای سرما ساز و BOGدر واحد 147 پاالیشگاه دهم مجتمع گاز 

پارس جنوبی راه اندازی شد
بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز:  با تالش شــبانه روزی متخصصان و 
کارکنان جوان در پاالیشــگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی ، کمپرســورهای 
ســرما ســاز و BOGدر واحد 14۷ با موفقیت در مدار قرار گرفت.  به گزارش 
روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، اسكندری مسئول راه اندازی 
و بهره برداری مجموعه واحدهای آفسایت پاالیشگاه دهم ضمن اشاره به اهمیت 
راه اندازی این کمپرســورها در جلوگیری از مشعل سوزی و تولید پایدار افزود: 
عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی کمپرسورهای سرماساز و BOG با همكاری 
پیمانكار طرح صورت گرفته و بدین وسیله از هدر رفت و مشعل سوزی 12 تن 
بر ساعت محصول پروپان جلوگیری به عمل آمده است. اسكندری در ادامه خاطرنشان کرد: انجام عملیات Tuning و تنظیم پارامترهای 
کنترلی از جمله فعالیت های دشوار صورت گرفته در طول مدت راه اندازی بوده که توسط تیم های بهره بردار و متخصصین داخلی انجام 
پذیرفته است. وی ضمن تأکید بر اهمیت کمپرسورهای مذکور در تولید و صادرات ال پی جی با بیان اینكه کاهش دمای پروپان و بوتان به 
41- و ۷- درجه سانتیگراد جهت ذخیره سازی و میعان بخارات مخازن پروپان و تزریق مجدد به مخزن از جمله وظایف این کمپرسورها 
می باشد خاطر نشان داشت: ال پی جی به عنوان یكی از محصوالت اصلی پاالیشگاه دهم و مجتمع گاز پارس جنوبی می باشد. وی ادامه 

داد: این نوع محصول پس از راه اندازی کمپرسور های واحد 14۷ قابلیت صادرات به صورت سرد و تحت فشار اتمسفر را دارا می باشد.

آغاز بهره برداری از 1۰ طرح راهداری در استان مرکزی 
اراک- فرناز امیدی: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
گفت: 10 طرح عمرانی راهداری در نقاط مختلف این استان با هدف تسهیل تردد 
جاده ای به بهره برداری رســید. مهرداد جهانی افزود: لكه گیری و ماسه آسفالت 
جاده ساوه - بوئین زهرا شهرستان زرندیه به طول 10 کیلومتر با اعتباری بالغ بر 
100 میلیارد ریال و روکش آسفالت باند دوم غرق آباد - نوبران شهرستان ساوه 
بــه طول 10 کیلومتر با اعتباری بالع بر 100 میلیارد ریال از جمله این طرح ها 
اســت. وی ادامه داد: ماسه آسفالت و روکش جاده دسترسی مامونیه - آزاد راه 
ساوه - تهران شهرستان زرندیه نیز به طول چهار کیلومتر با اعتباری بالغ بر 30 
میلیارد ریال به بهره برداری رسید. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: بهره برداری از روشنایی تقاطع روستای 
دهنو از توابع شهرستان خمین و بهسازی و آسفالت سطحی چهل زر- یكه چاه شهرستان محالت به طول 11 و نیم کیلومتر و با اعتباری 
بالغ بر 30 میلیارد در این مدت به بهره برداری رسید. جهانی افزود: بهسازی و آسفالت سطحی صفی آباد شهرستان ساوه به طول 2 و 2 
دهم کیلومتر با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال و بهسازی و آسفالت اردمین - سنگک شهرستان ساوه به طول 12 کیلومتر با اعتباری بالغ 
بر ۷0 میلیارد ریال بهره برداری شد. وی ادامه داد: بهسازی و آسفالت جاده کمرآب شهرستان خنداب به طول چهار و سه دهم کیلومتر با 
اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال و بهسازی و آسفالت تلخستان شهرستان شازند به طول هشت کیلومتر با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال 

در مدار به بهره برداری قرار گرفت. 

مدیر امور تعمیرات مکانیک  نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین؛
تعمیرات برج های خنک کننده نیروگاه با هدف افزایش راندمان  انجام می شود 
قزوین- خبرنگار فرصت امروز: عملیات رفع نشتی از دلتاهای برج های 
خنک کننده نیروگاه ســیكل ترکیبی شهید رجایی، به منظور افزایش راندمان 
واحدهای این نیروگاه در حال انجام اســت. به گزارش روابط عمومی شــرکت 
مدیریت تولید برق شــهید رجایی، بهنام کریمی مدیر امور تعمیرات مكانیک 
نیروگاه ســیكل ترکیبی با اشاره به فعالیت تعمیرات در برج های خنک کننده 
اصلی گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده، عملیات رفع نشتی از دلتاهای  
برج های 3 گانه خنک کننده اصلی نیروگاه ســیكل ترکیبی به منظور افزایش 
راندمان و ارتقای کارایی این تجهیزات، با رویكرد کسب آمادگی تولید برق در این 
نیروگاه در حال انجام است. کریمی با اشاره به جزییات این خبر افزود: عملیات رفع نشتی دلتاهای برج های خنک کننده اصلی    با پیش 
بینی انجام کار در ارتفاع  از اقداماتی بود که  سه ماه به صورت مداوم وشبانه روزی با در نظرگرفتن محدودیت های بهره برداری جهت خروج 
سكتورها از مدار تولید، از سوی متخصصان مكانیک انجام شده که هم اکنون نیز ادامه دارد. کریمی  ادامه داد: در این عملیات تعمیراتی، 
تعداد 114 عدد »سل« در سه برج خنک کننده، تعمیر شده و بیش از30 هزار عدد اورینگ کلكتور هم در قسمت باال و پایین سل ها و 

تعداد بیش از 12 هزار لوله اینزرت تیوب، از سوی کارکنان این امور تعویض شده است.

کارگاه »پنجره سفید« از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری گرگان آغاز شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: برنامه »پنجره سفید« به منظور پایش سالمت شهروندان با موضوع دیابت و استرس در محله های 
غدیر و سرخواجه آغاز شد.در نخستین روز این برنامه که با حضور تعدادی از مخاطبان خانه های فرهنگ غدیر و اندیشه برگزار شد، »دامون 
لطفی« مدرس این کارگاه، مهم ترین علت موثر در ابتال به دیابت در ایران وجود استرس ذکر کرد و گفت: برای اینكه بتوانیم استرس را از 
زندگی مان دور کنیم باید صحیح بیندیشیم و برای چالشهای زندگی راه حل های مفید و موثر را انتخاب کنیم و با فكر تصمیم بگیریم و 
فكر کردن و اندیشیدن را نیز به فرزندان مان بیاموزیم.به گفته این کارشناس در دنیای امروز حل مسئله استرس 90 درصد با انتخاب روش 
زندگی درست امكان پذیر است و تنها 10 درصد با تجویز دارو توسط متخصص صورت می گیرد.کارگاه پنجره سفید به همت مرکز آموزش 
و توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی و خانه های فرهنگ با حفظ پروتكل های بهداشتی به تعداد محدود این 

هفته در 6 خانه فرهنگ اجرا می شود.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم خبر داد:

کنترل و کاهش نرخ خوردگی واحدهای شیرین سازی در پاالیشگاه گاز ایالم
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آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی آذربایجان شــرقی گفت: شرکت تولیدی سیمكات در ایجاد 
زنجیره ارزش مس با رویكرد توسعه محور توانسته است گام های بلندی 

را بردارد. 
حســین فتحی با اشــاره به موفقیت های این شــرکت اظهار کرد: 
سیمكات یكی از شرکت های کارآفرین و برتر استان آذربایجان شرقی 
است و توانسته با همت و تالش و همراهی کارگران و مدیران به عنوان 
واحد نمونه سازمان اقتصادی کوثر انتخاب و مورد تقدیر قرار گیرد.فتحی 
توجه به منابع انسانی، ایجاد فضای ارزشی توام با اجرای صحیح قوانین 
و مقررات و نوآوری در تولید را از مزیت های مهم این شــرکت توصیف 
کرد و افزود: ســیمكات از شــرکت های مادر تخصصی بوده و خطوط 
جدید تولیدی این شــرکت توانسته مزیت های باالیی را در این عرصه 

در کشور ایجاد کند.
شرکت سیمکات با رشد تولید در مسیر توسعه قرار گرفته است 
نماینده مردم تبریز، آذرشــهر و اسكو در مجلس شورای اسالمی به 

همراه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از مجموعه 
توانمندی  های شرکت سیمكات تبریز بازدید کرد. حجت االسالم سید 
محمدرضا میرتــاج الدینی در این بازدید با تقدیر از تالش های صورت 
گرفته با اشاره به پتانســیل های باالی صنایع استان گفت: آذربایجان 
شرقی از ظرفیت و توانمندیهای باالیی در عرصه صنعت بر خوردار است.

حجت االســالم  میرتاج الدینی که به همراه حسین فتحی مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان جهت بازدید از شرکت سیمكات در این 
کارخانه حضور یافته بود، در جریان روند برنامه ها و فعالیت بخش های 
مختلف این کارخانه قرار گرفت.وی از تالش های صورت گرفته کارگران 
و مدیران این شرکت تولیدی قدردانی کرد. نماینده مردم تبریز، اسكو و 
آذرشهر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به ظرفیت، تنوع و توان تولید 
شرکت سیمكات تصریح کرد: شرکت سیمكات با دارا بودن توان باالی 
تولید در مسیر توسعه قرار گرفته است و باید با بروزرسانی خطوط جدید 
و بهره مندی از تمامی توان بتواند مزیت های رقابتی موجود را باال برده 

و نقش بی بدیل خود را در روند تولید ارتقا دهد.
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به قلم: استیسی مک الکالن
Hootsuite کارشناس بازاریابی در موسسه

ترجمه: علی آل علی

مردم در طول روز میلیاردها میلیون محتوای ویدئویی تماشا 
Hoo یی کنند. براساس مطالعه صورت گرفته در موسسه -

suite روزان��ه میلیاردها س��اعت ویدئو در یوتیوب مش��اهده 
می ش��ود. این امر به خوبی اهمیت یوتیوب برای بازاریاب ها را 
نشان می دهد. نکته مهم در این میان جذابیت فرمت ویدئویی 
برای بازاریابی و تولید محتواس��ت. اگر برند شما در این میان 
برنام��ه دقیقی ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدفش 
نداش��ته باشد، احتماال رقبای تان به س��رعت جای شما را در 

بازار خواهند گرفت. 
بدون تردید اینستاگرام هنوز هم مهمترین شبکه اجتماعی 
برای کاربران و بازاریاب هاست، اما به اشتراك گذاری ویدئو در 
آن بسیار س��خت تر از یوتیوب است. درست به همین خاطر 
کارب��ران توجه وی��ژه ای به یوتیوب دارند. اگر ش��ما به دنبال 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف ت��ان با محتوای ویدئویی 
هستید، باید بیش از هر پلتفرم دیگری به سراغ یوتیوب بروید. 
اولین نکته ای که برای بازاریابی در یوتیوب باید مدنظر قرار 
گیرد، مربوط به تهیه ویدئوهای موردنظر اس��ت. بس��یاری از 
برنده��ا در این میان بودجه الزم برای بازاریابی و تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف شان را ندارند. به همین خاطر همیشه 
با مش��کالتی برای تولید محتوای جذاب و اجرای کمپین در 
یوتیوب مواجه می ش��وند. اگر ش��ما در تالش برای رفع این 
مشکل هستید، باید به طور قابل مالحظه ای نسبت به استفاده 

از ویدئوهای استاك اقدام نمایید. 
ویدئوهای استاك آن دسته از ویدئوهایی هستند که کاربران 
به سادگی هرچه تمامتر امکان استفاده رایگان از آنها را دارند. 
این امر ش��امل ویدئوهای بسیار کوتاه و همچنین ویدئوهایی 
با مدت زمان طوالنی می ش��ود. با این حساب شما انبوهی از 
ویدئوهای رایگان را در دسترس دارید. مهمترین مسئله درباره 
استفاده از ویدئوهای استاك مربوط به پیدا کردن یک سایت 
درست و حسابی است، در غیر این صورت فرآیند پیدا کردن 
ویدئوهای رایگان مدت زمان بسیار زیادی طول خواهد کشید. 
امروزه سایت های بسیار زیادی در دسترس کاربران و برندها 
برای استفاده از ویدئوهای استاك وجود دارد. هدف اصلی در 
این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین س��ایت ها در این میان 
است. این امر به شما برای طراحی کمپین بازاریابی ویدئویی 

به ساده ترین شکل ممکن کمک خواهد کرد. 
بدون تردید استفاده از یک ویدئوی استاك برای تمام مدت 
ویدئوی یک برند ایده جذابی نیس��ت، اما امکان رفع برخی از 
ای��رادات و اعطای جلوه ای حرفه ای به کار برند با اس��تفاده از 
چنین ویدئوهایی وجود دارد. بنابراین شما باید به ویدئوهای 
استاك به مثابه یک مکمل عالی برای کمپین تان نگاه کنید. 

)Pixabay( 1. پیکسابای
اولین س��ایتی که ش��ما برای پیدا کردن ویدئوهای استاك 
باید سراغش بروید، پیکسابای اس��ت. این سایت آرشیوی از 
2.3 میلی��ون ویدئوی مختلف دارد و از این نظر بهترین بانک 
ویدئوی بازاریابی محسوب می شود. نکته جالب اینکه استفاده 
از تم��ام ویدئوه��ای موجود در این س��ایت ب��رای کاربران و 

همچنین بازاریاب ها رایگان است. 
گاهی اوقات برخی از ویدئوها و عکس های استاك فقط برای 
استفاده شخصی کاربران رایگان هستند. در این صورت شما با 
استفاده از ویدئوهای آنها در کمپین های بازاریابی حسابی به 
دردسر خواهید افتاد. این امر نکته بسیار مهمی برای بازاریابی 
و تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف محس��وب می ش��ود. 

بنابراین شما باید به آن توجه ویژه ای نشان دهید. 
برخی از س��ایت های مربوط به ویدئوهای اس��تاك تمایزی 
میان استفاده شخصی و بازاریابی میان ویدئوها قائل نیستند. 
همین امر شما را با مشکالت بسیار زیادی مواجه خواهد کرد. 
ش��اید ش��ما در میانه راه متوجه ش��وید ویدئویی که انتخاب 
کرده اید، مج��وز اس��تفاده بازاریابی ندارد. اینط��وری یا باید 
ویدئوی موردنظر را به طور کامل خریداری کنید، یا اینکه به 
طور کامل بی خیال آن شوید. در هر صورت شما هزینه اضافی 

برای اجرای کمپین تان متحمل می شوید. 
پیکسابای به کاربران اطمینان می دهد که تمام ویدئوهای 
مورد اس��تفاده اش کامال رایگان اس��ت. بنابراین شما با خیال 
راحت امکان اس��تفاده از ویدئوهای این س��ایت برای اهداف 
بازاریابی را خواهید داش��ت. یکی دیگر از نکات جالب در این 
میان استاندارد کیفیت محتوای ویدئویی این سایت است. بر 
 HD این اساس تمام ویدئوهای این سایت دست کم کیفیت
دارد. این یعنی شما با خیال راحت امکان استفاده از ویدئوهای 

موردنظر را پیدا خواهید کرد. 
)Videvo( 2. ویدوو

ابزار بعدی ک��ه در اینجا قصد معرف��ی اش را داریم، ویدوو 
است. این ابزار نه تنها ویدئوهای مناسب برای بازاریابی، بلکه 
انیمیشن و محتوای گرافیکی نیز برای بازاریاب ها به اشتراك 
می گذارد. در اینجا نیز ش��ما با انبوه��ی از ویدئوهای جذاب 
مواجه هستید. نکته جالب درباره این سایت امکان دسترسی 
به برخی از ویدئوهای ویژه اس��ت. بنابراین سایت ویدوو برای 

بازاریاب ها با بودجه های مختلف پیشنهادات جذابی دارد. 
برخی از بازاریاب ها عالوه بر اس��تفاده از ویدئوهای استاك 
تمای��ل به بهره من��دی از برخی ویدئوهای ک��م هزینه را نیز 
دارند. این امر بیش��تر شامل همکاری با بازاریاب های تازه کار 
و همچنین فیلمبردارهایی اس��ت که تازه در ابتدای مس��یر 
حرفه ای ش��ان قرار دارند. ویدوو در این میان یک پل ارتباطی 
برای همکاری میان این دو گروه ایجاد کرده اس��ت. بنابراین 
شما با هزینه ای اندك امکان خرید برخی از ویدئوهای جذاب 

در ویدوو را خواهید داشت. 
)Pexels( 3. پیکسلز

یکی دیگر از ابزارهای حرفه ای در میان پیکس��لز است. این 
ابزار به شما امکان جست وجوی ویدئوهای به شدت با کیفیتی 
را ارائه می کند. شما بر این اساس امکان استفاده از ویدئوهای 

استاك با کیفیت 4K و 8K را دارید. این امر یعنی شما میان 
شمار باالیی از ویدئوهای بازاریابی باکیفیت و البته رایگان قرار 

دارید. 
نکته مهم در رابطه با اس��تفاده از آرشیو گسترده پیکسلز 
ضرورت درج منبع تصاویر اس��ت. به عبارت دیگر، تصاویر 
این سایت فقط در صورت درج منبع برای استفاده بازاریابی 
رایگان اس��ت. دلیل این امر نیز تعهد سایت به عکاس ها و 
فیلمبردارهای مختلف برای تبلیغ کارشان است. درست به 
همی��ن خاطر تمام محتوای این س��ایت به طور رایگان در 

دسترس شما قرار دارد. 
شما برای استفاده از ویدئوهای پیکسلز باید نام تهیه کننده 
آنه��ا را نیز به طور کامل بیان کنید. ای��ن امر اغلب اوقات در 
توضیحات جانبی ویدئوهای بازاریابی صورت می گیرد چنین 
کاری به تهیه کننده ویدئوی موردنظر شانس توسعه کسب و 
کارش را می دهد. بنابراین ش��ما یک معامله کامال سودمند را 
پیگیری می کنید؛ از یک طرف به ویدئوی رایگان دسترس��ی 
پیدا خواهید کرد و از طرف دیگر فیلمبردارها و بازاریاب های 

تازه کار امکان تبلیغ کارشان را پیدا می کنند. 

)Videezy( 4. ویدیزی
ویدیزی بیش��تر به خاطر تعهدش نسبت به ارائه محتوای 
ویدئویی کامال رایگان ش��هرت دارد. ش��ما در این س��ایت با 
یک ثبت نام س��اده از ه��زاران ویدئوی کامال رایگان بهره مند 
می شوید. نکته جالب اینکه شما برای عضویت در این سایت 
نی��ازی به پرداخت هزینه ندارید. بنابراین باید به س��اده ترین 
ش��کل ممکن در ت��الش برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 

هدف تان باشید. 
ویدیزی به کاربران امکان جست وجو از میان هزاران ویدئوی 
مختلف را می دهد. همچنین با ابزار درون این س��ایت امکان 
ترکی��ب چند ویدئو با هم نیز وجود دارد. ش��اید در این میان 
تنها نقطه ضعف این ابزار حرفه ای ضرورت درج واتر مارك آن 
در کنار ویدئوی تان باشد. البته این امر در صورت عدم نیاز به 

ویرایش ویدئوها با ابزار این سایت رفع خواهد شد. 
)Life of Vids( 5. الیف آو ویدز

اب��زار الیف آو ویدز ش��ما را وارد یک دنیای پویا و جذاب از 
ویدئوهای بازاریابی می کند. ش��ما در این س��ایت با یک رابط 
کاربری بسیار ساده و جذاب سر و کار دارید. درست به همین 
خاطر جست وجوی ویدئوهای مختلف در این ابزار بسیار ساده 

خواهد بود. 
نکت��ه مهم در رابطه با الیف آو وی��دز امکان فعالیت در آن 
ب��ه صورت یک کاربر در ش��بکه های اجتماعی اس��ت. بر این 
اساس شما به غیر از بارگذاری ویدئوهای مختلف امکان درج 
نظر پیرامون ویدئوهای دیگران را نیز خواهید داشت. این امر 
جذابیت ابزار موردنظر را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده 
است. اگر ش��ما به دنبال یک ابزار حرفه ای برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف تان هس��تید و از حض��ور در فضایی 
مثل شبکه های اجتماعی هم لذت می برید، باید به طور قابل 

مالحظه ای الیف آو ویدز را مدنظر قرار دهید. 
)Coverr( ۶. کاور

جست وجوی ویدئوها براس��اس کلیدواژه های کاربردی امر 
بس��یار مهمی محس��وب می شود. بس��یاری از برندها در این 
میان به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده 
از چنین فرآیندی هس��تند. درست به همین خاطر شما باید 
کاور را به عنوان یکی از سایت های معتبر در زمینه دسترسی 

به ویدئوهای رایگان مدنظر قرار دهید. 
ش��ما در کاور با ویدئوهای HD زیادی رو به هستید برای 
اس��تفاده از آنها نیاز به هیچ ثبت نامی نیست. با این حال اگر 
شما به دنبال ویدئوهای باکیفیت تری هستید، باید هزینه آن 
را ه��م پرداخت کنید. نکته مهم اینکه هزینه دسترس��ی به 
ویدئوهای باکیفیت در این سایت هرگز به پای خرید انحصاری 
ویدئوها نمی رسد. با این حساب همچنان برای شما سودمند 

خواهد بود. 
اس��تفاده از ابزار ویرایش ویدئو در داخل این سایت یکی از 
جذابیت های اساس��ی آن را شکل می دهد. بسیاری از برندها 
ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف نی��از به ویرایش 
حرفه ای محتوای شان دارند. بنابراین اگر شما به چنین نکته 
مهمی توجه الزم را نشان ندهید، هرگز شانسی برای جلب نظر 

مخاطب هدف تان پیدا نخواهید کرد. 
کاور در کن��ار ویدئوهای مختل��ف امکان ترکیب ویدئوها با 
موسیقی های جذاب را نیز برای کاربران به همراه آورده است. 
نکته مهم در این میان اطمینان از عدم نقض قوانین کپی رایت 

در صورت استفاده از ویدئوهای موردنظر است. 

)Splitshire( ۷. اسپلیت شایر
س��ایت اسپلیت شایر از س��وی یکی از طراح های حرفه ای 
سایت به نام دنیل نانس��کو راه اندازی شده است. وی با هدف 
رفع نیاز بازاریاب ها و به طور کلی کارآفرینان اقدام به طراحی 
این س��ایت کرده است. ش��ما در این س��ایت مجموعه ای از 
بهتری��ن ابزارهای ممکن برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان را پیدا خواهید کرد. نکته جالب اینکه برخی 
از طراح های حرفه ای تبلیغات نیز ش��ماری از ویدئوهای شان 
را در این سایت ثبت می کنند. با این حساب شما به سادگی 
هرچه تمام تر امکان الگوبرداری از افراد حرفه ای در این حوزه و 

همچنین استفاده از ویدئوهای شان را خواهید داشت. 
خدمات پش��تیبانی اسپلیت شایر به طور قابل مالحظه ای در 
مقایسه با دیگر سایت ها برتری دارد. دلیل این امر نیز استفاده از 
ربات های دارای هوش مصنوعی در بخش چت است. شما به این 
ترتیب امکان دریافت پاسخ های موردنیازتان به ساده ترین شکل 
ممکن را خواهید داشت.  اگر شما تجربه کار با سایت های مربوط 
به ویدئوهای اس��تاك را داشته باشید، اغلب اوقات ویدئوهایی با 
محتوای نژادپرس��تی و دیگر موضوعات نامناسب نیز در آنها به 
چش��م می خورد. نکته جالب توجه درباره اسپلیت شایر تمرکز 
دقیقش بر روی مقابله با چنین وضعیتی است. درست به همین 
خاط��ر پیدا کردن ویدئوهای نامناس��ب در این س��ایت یکی از 

سخت ترین کارهای دنیا خواهد بود. 
)Dareful( 8. درفول

س��ایت درفول بهتری��ن گزینه از نظر تن��وع ویدئوهای در 
دسترس نیس��ت، اما همچنان یکی از بهترین گزینه ها برای 
بازاریاب��ی و تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف محس��وب 
می شود. دلیل این امر بارگذاری ویدئوهای بسیار باکیفیت در 
این سایت است. شما کمتر جایی امکان استفاده از ویدئوهای 
اس��تاك با کیفیت 4K را به طور رایگان پیدا می کنید. با این 
حال سایت درفول این امکان را به بازاریاب ها داده است. با این 
حس��اب تعداد اندك ویدئوهای این سایت در مقایسه با دیگر 

رقبا کامال توجیه پذیر محسوب می شود. 
درفول تمام مقررات مربوط به نش��ر ویدئوهای اس��تاك را 
رعایت می کند. درس��ت به همین خاط��ر مدت زمانی زیادی 
اس��ت که سایتش پابرجا مانده است. بس��یاری از سایت ها با 
انتشار ویدئوهایی که واقعا استاك نیستند، دردسرهای زیادی 
برای خودش��ان و کاربران ایجاد می کنند. این امر برای درفول 
به هیچ وجه مصداق پیدا نمی کند. بنابراین ش��ما مشکلی در 

این رابطه نخواهید داشت.
)MixKit( 9. میکس کیت

اس��تفاده از ویدئوهای اس��تاك فقط مخصوص بازاریاب ها 
نیست، بلکه در بسیاری از پروژه های دیگر نیز استفاده از چنین 
ویدئوهایی امری ضروری محسوب می شود. با این حساب اگر 
شما به دنبال ویدئوهایی برای تمام شرایط و نیازهای کاری تان 
هستید، میکس کیت گزینه ای فراتر از صرف یک سایت است. 
شما با میکس کیت امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به طور کامال حرفه ای را پیدا می کنید. بنابراین باید استفاده از 

آن را در برنامه کاری تان جای دهید. 
یک��ی از نکات جالب برای اس��تفاده از میکس کیت امکان 
اضافه کردن نام برند در پروفایل کاربری اس��ت. به این ترتیب 
همه ش��ما و حوزه تخصصی تان را خواهند ش��ناخت. اگرچه 
میکس کیت دقیقا مش��خصات یک شبکه اجتماعی را ندارد، 
اما در طول س��ال های اخیر به سوی این هدف حرکت کرده 
است. بنابراین اگر شما به دنبال استفاده از ابزاری حرفه ای در 
این میان هستید، باید حتما میکس کیت را مدنظر قرار دهید. 
میکس کیت امکانات پش��تیبانی از برنده��ا را نیز به طور 
قابل مالحظه ای دنبال می کند. بنابراین ش��ما کمتر مشکلی 
در زمینه استفاده از خدمات این سایت پیدا خواهید کرد. نکته 
جالب دیگر اینکه شما برای استفاده از تمام خدمات این سایت 
حتی نیاز به ثبت نام هم ندارید، چه برس��د به اینکه بخواهید 
پولی هم پرداخت کنید. همین نکته برای اینکه هر بازاریابی 

این ابزار را مورد توجه قرار دهد، کافی به نظر می رسد. 
)Vidsplay( 10. ویدز پلی

وی��دز پلی یک��ی از س��ایت های س��اده و کارب��ردی برای 
بازاریاب ها محس��وب می شود. شما در این سایت مجموعه ای 
بزرگ از ویدئوهای استاك را پیدا می کنید. نکته جالب اینکه 
ویدز پلی بیشتر به عنوان یک موتور جست وجو عمل می کند. 
بنابراین شما با درج کلیدواژه های تان در این سایت به سادگی 
هرچه تمام امکان پیدا کردن هزاران ویدئو حتی از سایت های 

استاك دیگر را نیز خواهید داشت. 
وی��دز پلی در زمینه ارائه تصاویر اس��تاك نیز فعالیت دارد. 
همچنین شما امکان پیدا کردن مشخصات صاحب اصلی هر 
محتوا برای تماس با وی را نیز خواهید داشت. این امر فرصت 
مناسبی برای شما به منظور تاثیرگذاری بر استعدادهای جوان 

در حوزه گرافیک و طراحی ویدئو خواهد بود. 
)Mazwai( 11. مازوای

سایت مازوای به معنای دقیق کلمه یک منبع برای ویدئوهای 
آماتور محسوب می شود. شما هر نوع ویدئوی استاکی در این 
سایت پیدا خواهید کرد. نکته جالب اینکه برندها برای استفاده 
از ویدئوهای موردنظر نیز هیچ اجازه نامه ای الزم ندارند. دلیل 
ای��ن امر نیز ثبت نام کاربران در این س��ایت با قبول ش��رط 
اس��تفاده رایگان از ویدئوهای بارگذاری شده ش��ان در سایت 
است. بنابراین شما حتی امکان استفاده بازاریابی و تبلیغاتی از 
ویدئوهای این سایت را نیز دارید. همین امر جذابیت مازوای را 

به طور قابل مالحظه ای افزایش داده است. 
اگر شما به دنبال یک سایت ساده و آماتور برای پیدا کردن 
ویدئوهای رایگان هس��تید، مازوای بهترین گزینه خواهد بود. 
شما با یک ثبت نام ساده در این سایت به انبوهی از ویدئوهای 
مناس��ب دسترس��ی پیدا خواهید کرد. بنابراین همیشه برای 
بازاریاب��ی ویدئویی به این گزین��ه توجه کنید. امکان طراحی 
ویدئوهای جذاب بدون پرداخت هزینه اضافی همیش��ه برای 
بازاریاب ها گزینه جذابی خواهد بود. بنابراین شما هم باید به 
خوبی از چنین گزینه ای استقبال نمایید، در غیر این صورت 

شاید بودجه بازاریابی تان خیلی زود تمام شود. 
blog.hootsuite.com :منبع

معرفی برترین سایت های ویدئویی رایگان بازاریابی

بازاریابی ویدئویی با محتوای آماده و رایگان 
راهکارهای غلبه بر استرس و کسب موفقیت در کسب و کار

به قلم: مت فور
MattForce.com کارشناس کسب و کار و مدیر سایت

ترجمه: علی آل علی

شما برای اینکه تاثیر احساسات بر روی موفقیت در عرصه های مختلف را درك کنید، نیازی به داشتن 
مدرك تحصیلی در حوزه روانشناس��ی ندارید. کارآفرینان برای اینکه در کس��ب و کارش��ان موفق باشند، 
باید به خوبی توانایی مدیریت احساسات و از همه مهمتر استرس شان را داشته باشند. انسان ها در زندگی 
روزمره با نگرانی ها و استرس های بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنند. درست به همین خاطر مدیریت 

و غلبه بر استرس امر بسیار مهمی محسوب می شود. 
خبر خوش برای کارآفرینان امکان مدیریت ساده استرس های مختلف شان است. اغلب مردم توانایی های 
بس��یار بیش��تری برای مدیریت نگرانی های شان، در مقایس��ه با آنچه فکر می کنند، دارند. اگر شما هم در 
حوزه کسب و کار با استرس های بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنید، نکات مورد بحث در این مقاله 
به درد شما خواهد خورد. در ادامه برخی از راهکارهای ساده و کاربردی برای مدیریت استرس و دستیابی 

هرچه بهتر به موفقیت در حوزه کسب و کار را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
به خودتان استراحت بدهید

چه چیزی ش��ما را در طول ش��ب بیدار نگه می دارد؟ ش��اید نگرانی درباره وضعیت کسب و کار، میزان 
پس انداز و همینطور س��رمایه گذاری کوچکی که در حوزه غیرتخصصی ت��ان انجام داده اید، موضوع اصلی 
نگرانی های تان باش��د. این امر برای بسیاری از افراد کامال طبیعی است. با این حال استرس بیش از اندازه 

دردی را از شما دوا نخواهد کرد. 
اما کود، کارش��ناس حوزه کس��ب و کار، بهترین راهکار برای رهایی از دردس��ر اس��ترس های مداوم را 
استراحت دادن به خود می داند. این امر شامل رها کردن برخی از دغدغه های روزمره که اهمیت چندانی 
ندارد اس��ت. اگر وضعیت اس��ترس شما بسیار وخیم باش��د، گاهی اوقات حتی خط کشیدن دور کارهای 
مهم و تاثیرگذار نیز ایده بدی نخواهد بود. به عنوان مثال، ش��ما می توانید س��رمایه گذاری های کوچک در 
حوزه ه��ای مختلف را برای مدت زمانی کوتاه متوقف کنید. این امر به ش��ما برای غلبه بر نگرانی های تان 

کمک خواهد کرد. 
بدون تردید هر فردی در طول زندگی اش به استراحت نیاز دارد. درست به همین خاطر شما باید گاهی 
اوقات از حجم کاری تان کم کرده و به فکر استراحت باشید، در غیر این صورت فشار و استرس های مداوم 
خیلی زود شما را با مشکالت اساسی رو به رو کرده و توانایی تان در حوزه کسب و کار را کاهش می دهد. 

جلوتر از منبع استرس تان باشید
اگر ش��ما در محل کارتان اس��ترس و نگرانی زیادی نداشته باشید، انجام دادن وظایف به بهترین شکل 
ممکن بدل به امری ساده می شود. یکی از مشکالت همیشگی افراد در محل کارشان وجود منابع متعدد 
برای استرس است. توصیه ما در این بخش تالش برای جلوتر بودن از منابع استرس است. معنای این امر 
تالش برای حل و فصل مشکل موردنظر و دنبال کردن فرآیند کسب و کار بدون دغدغه های جانبی است. 
امروزه بسیاری از کارمندان در محل کار با مدیران شان مشکل دارند. این امر شاید در نگاه نخست کامال 
طبیعی به نظر برسد، اما روند فعالیت عالی شما را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. درست به همین 
خاطر هر دو طرف مس��ئله در چنین مش��کالتی باید به فکر تعامل با هم برای حل آن باشند. فقط در این 

صورت امکان ادامه فعالیت شرکت به طور مناسب وجود خواهد داشت. 
اگر شما به عنوان مدیر یک شرکت فعالیت دارید، باید همیشه یک گام جلوتر از استرس های تان باشید. 

چنین امری به طور معمول با برنامه ریزی مناسب امکان پذیر خواهد شد. 
هدف تان را بشناسید

کارآفرینان��ی که هدف مش��خصی برای خودش��ان دارن��د، اغلب اوق��ات خیلی راحت ت��ر از دیگران با 
استرس های شان مقابله می کنند. بنابراین اگر شما به دنبال مدیریت استرس در محل کار هستید، باید به 
هدف اصلی تان فکر کنید. این هدف می تواند ش��ما را برای غلبه بر سخت ترین استرس ها هم کمک کند. 

بنابراین همیشه این تکنیک را پیش خودتان مرور کرده و هدف تان را به یاد بیاورید. 
بدون تردید فعالیت کاری هرگز خالی از اس��ترس و نگرانی نخواهد بود. با این حال ش��ما امکان کاهش 
اس��ترس ها تا حد ممکن را دارید. توصیه های مورد بحث در این مقاله به ش��ما برای تحقق چنین هدفی 

کمک خواهد کرد. 
entrepreneur.com :منبع
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www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: مطهری، خیابان علی اکبری، پالک115

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 


