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دور باطل 
توسعه  نیافتگی

فرصت امروز: با اینکه بارها درباره این س��وال که »چرا سیکل توس��عه نیافتگی ایران تمامی ندارد و مدام تکرار 
می ش��ود؟« بسیار حرف زده شده و درباره آن پژوهش شده است، اما این سیکل تاریخی همچنان تکرار می شود. 
به نظر می رسد دور باطل توسعه نیافتگی در ایران عمدتا به دلیل نبود الگوی توسعه ای است که باعث نهادسازی 
ناقص و از هم گس��یخته ش��ده اس��ت و از آنجا که جامعه ایران به تعبیر محمدعلی همایون کاتوزیان، »جامعه 
کوتاه مدت« است، این تجربه تاریخی به نسل های بعد منتقل نمی شود. ایران همچون بسیاری از جوامع انسانی...
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تسهیالت سازمان استاندارد برای خودروسازان

یادداشت

الگویرفتاری
حقیقیها

محمدرضااسداللهی
کارشناس بازار سرمایه

استراتژی  س��رمایه گذاران  اگر 
درس��ت س��رمایه گذاری در بازار 
س��رمایه نداش��ته باش��ند، دچار 
رفتارهای هیجانی شدید، اضطراب 
و نگرانی دائمی می شوند. به طور 
کلی، رفتار سرمایه گذاران حقیقی 
در بازار س��رمایه تحت تاثیر س��ه 
عامل ویژگی شخصی سرمایه گذار، 
تغییرات بازارها )صعودی، نزولی و 
متعادل( و افق زمانی سرمایه گذار 
تغییر می یابد. اگر سرمایه گذاران 
را ب��ه دو دس��ته ریس��ک گریز و 
ریسک پذیر تقس��یم کنیم، افراد 
ریس��ک گریز به دنبال درآمدهای 
ثابت و بدون تحمل ریسک در بازار 
سرمایه هستند. این افراد رفتاری 
ثابت دارند و تغییرات روزانه بازار، 
تاثی��ری در رفت��ار آنان ن��دارد و 
فقط در شرایط تورمی بلندمدت 
ممکن اس��ت رفتار خود را تغییر 
دهند. سرمایه گذاران ریسک گریز 
معموال وارد صندوق های با درآمد 
ثابت، سپرده های بانکی و یا اوراق 
بادرآم��د ثابت می ش��وند و روند 
رفتاری آنان همیشه ثابت بوده و 
به دنبال هیجان در بازار نیستند، 
اما زمانی که اقتصاد کش��ور دچار 
تورم ه��ای دائم��ی و بلندم��دت 

ش��ود، دچار تغییر رفتار 
4خواهند شد. در مقابل...
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فرصت امروز: این روزها پوش��یدنی ها تنها یک��ی از ابزارهای نوین 
دنیای فناوری به شمار نمی آیند، بلکه این ابزارهای هوشمند در همه 
امور زندگی شهروندان ورود کرده اند و این اتفاق با بروز پاندمی کرونا 
س��رعتی باورنکردنی پیدا کرده است. به طوری که کرونا، بازار فروش 
فناوری های پوشیدنی را دوچندان کرده و باعث محبوبیت زیادی بین 
شهروندان شده است. در واقع، با شیوع کرونا میزان فروش محصوالت 
فناورانه هم افزایش یافت و ش��اهد رشد انفجاری خرید این کاالها از 
سوی مردم در گوشه و کنار جهان بودیم، اما ظاهرا این رشد به تدریج 
دچار تغییراتی شده است. هرچند در سال  2021 نشانه هایی از کاهش 
استقبال شهروندان از فناوری دیده می شد، اما حاال موسسه پژوهشی 
»IDC« خبر داده که این موضوع برای فناوری های پوشیدنی صدق 

نمی کند و بازار این محصوالت فناورانه همچنان داغ است.
این موسس��ه پژوهش��ی در گزارش تازه خود به رش��د ساالنه 32 
درصدی فروش فناوری های پوشیدنی در فصل دوم سال 2021 اشاره 
کرده و یادآور شده است که در این بازه زمانی، 114.2میلیون محصول 
فناوری پوش��یدنی به فروش رس��یده، در حالی که این رقم در مدت 
مشابه سال 2020 حدود 86.3میلیون عدد بوده است. بخش مهمی 
از این رش��د فروش به برداش��ته ش��دن قرنطینه ها در سطح جهان و 
بازگش��ت مردم به زندگی عادی برمی گردد ک��ه حاال می خواهند در 
فضای بیرون خانه از وس��ایل ردیاب س��امت و تناسب اندام استفاده 

کنند.
فناوریهایپوشیدنیچطورمحبوبشد؟

گزارش موسس��ه پژوهش��ی »IDC« نش��ان می دهد که در میان 
محص��والت مختلف، فناوری های پوش��یدنی با توجه ب��ه روند ثابت 
افزایشی میزان تقاضا، ساعت های هوشمند و محصوالت مرتبط با گوش 

و شنوایی )Hearable(، هر یک رشدی 39درصدی در سه ماهه دوم 
سال جاری میادی داش��ته اند. بازار برای دستبندهای هوشمند نیز 
همچنان ثابت اس��ت، چراکه کاربران بیشتر به ساعت های هوشمند 
اشتیاق نشان داده اند و از سوی دیگر این رده محصوالت در سه ماهه 
اخیر محصوالت قابل توجهی هم معرفی نکرده و به بازار ارائه نداده اند. 
»جیتش اوبرانی«، مدیر تحقیقات ردیابی میزان مصرف فناوری های 
پوشیدنی موسسه »IDC« در این باره می گوید: »هر دو دسته ساعت 
و فناوری های مرتبط با گوش و شنوایی، با توجه به معرفی محصوالت 
جدید و همچنین اعمال تخفیف هایی مناسب برای مدل های قدیمی، 
افزایش چشمگیری در استقبال مردم و میزان فروش داشته اند. میزان 
فروش ساعت هایی با قیمت بین 200تا 300دالر رشدی 10درصدی 
نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته داشته است که آن هم به لطف 
وجود ساعت های هوش��مند )Versa ،3 Watch SE، Series 3 و 

Galaxy Watch Active 2( بوده است.«
در همی��ن ح��ال، فناوری ه��ای مرتبط با گوش و ش��نوایی با بازه 
قیمت��ی زیر 100 دالر هم موفق ش��ده اند در نیمه دوم س��ال 2021 
مشتریان خوبی پیدا کرده و میزان فروش این محصوالت فناوری های 
پوش��یدنی را رونق ببخش��ند که البته در این زمینه هم برندهایی از 
جمله ش��یائومی و هوآوی خوش درخش��یده اند. این برندها بیشتر بر 
اس��تفاده از تکنولوژی ها و ویژگی های برتری مانند کنترل نویز فعال 
)ANC( تمرکز داش��تند که همین موضوع، استقبال خریداران را به 
 دنبال داشت. به گفته محققان موسسه پژوهشی »IDC«، موضوعی 
که این دسته از محصوالت و فناوری های پوشیدنی را بسیار محبوب 
کرده اس��ت، تنوع در ویژگی ها و شاخص ها و همچنین قیمت نسبتا 
مناسب آنهاست. با اشباع شدن بازار، سبد محصوالت فروشندگان هم 

متنوع تر شد و با ارائه مجموعه ای از محصوالت خوب، بهتر یا بهترین 
با قیمت های مناس��ب توسط شرکت ها، این امکان به وجود آمد تا به 
مشتریان بیشتری نزدیک شوند. با گذشت زمان، ویژگی هایی که فقط 
به محصوالت رده باال اختصاص داشت، به محصوالت سطح متوسط و 
بازار انبوه راه پیدا کرد. این امر به نوبه خود مردم را ترغیب می کند تا 
محصوالت و سیستم های خود را ارتقا دهند یا نمونه های جدید و به 

روز تری را خریداری کنند.
سهمبرندهاازفروشفناوریهایپوشیدنی

موسسه پژوهشی »IDC« در ادامه گزارش خود به سهم برندها از 
فناوری های پوش��یدنی می پردازد و می نویسد: در سه ماهه دوم سال 
2021 باز هم اپل پیش��تاز بازار فناوری های پوش��یدنی بوده و سهم 
28درص��دی از این کیک فن��اوری را به خود اختصاص داده اس��ت، 
هرچند رش��د آن کمتر از حد انتظار و حدود 9.3 درصد بوده اس��ت. 
گفته می ش��ود اپل در سه ماهه دوم سال 2021 حدود 32.2میلیون 
محصول فناوری پوشیدنی را به فروش رسانده است، در حالی که این 

رقم در مدت مشابه سال 2020 حدود 29.5میلیون عدد بوده است.
ش��یائومی هم در رتبه دوم فروش فناوری های پوش��یدنی جای 
گرفت. این نخستین بار است که میزان فروش فناوری های مرتبط با 
گوش از دستبندهای هوشمند این کمپانی سبقت گرفته است. این 
کمپانی همان استراتژی دستبندهای هوشمند را برای محصوالت 
و فناوری های پوشیدنی مرتبط با گوش به کار گرفته و محصوالت 
ارزان تر با عرضه قوی به  صورت آناین را در دس��تور کار قرار داده 
است. شیائومی با فروش 14میلیون فناوری پوشیدنی در سه ماهه 
دوم 2021، رشد ساالنه 37.8درصدی داشته و البته گفتنی است 
که این برند در مدت مشابه سال 2020 حدود 10.2میلیون فناوری 

پوشیدنی را به فروش رسانده بود. رتبه سوم این فهرست نیز از آن 
هوآوی اس��ت. با وجود رشد هوآوی در بیشتر مناطق، این شرکت 
همچن��ان به بازار داخلی خود در چین متکی اس��ت. به طوری که 
بیش از س��ه چهارم فروش محموله های هوآوی در س��ه ماهه دوم 
س��ال 2021 در چین بوده اس��ت، در حالی که س��ال گذشته این 
رقم 72.9 درصد بود. هوآوی با س��ازگاری فناوری های پوش��یدنی 
خود با هر گوش��ی اندرویدی و ارائه قیمت های بسیار رقابتی، حتی 
در بازارهای��ی ک��ه تجارت تلفن همراه این برن��د در آن رو به افول 
بوده، رشد چشمگیری را تجربه کرده است. این کمپانی رشد فروش 
38.5درصدی داش��ته و در فص��ل دوم 2021 حدود 11.7میلیون 
فناوری پوش��یدنی به فروش رسانده، درحالی که این رقم در مدت 
مشابه س��ال 2020 حدود 8.4میلیون عدد بوده است. سامسونگ 
هم در جایگاه چهارم این فهرس��ت ایس��تاد. این ش��رکت به عنوان 
یکی از معدود فروشندگان ساعت های هوشمند برتر و فناوری های 
پوشیدنی مرتبط با گوش خارج از اپل، موفق شده است در بازارهای 
اش��باع جایگاه خوبی برای خود رقم بزند و اغلب به  عنوان انتخاب 
اصلی فناوری های پوش��یدنی برای کاربران دستگاه های اندرویدی 
شناخته شود. رشد این شرکت نیز به برندهای متعدد و تخفیف های 
مناس��بی که غالبا ارائه می دهد، نسبت داده شده است. سامسونگ 
که محصوالتی بسیار پرطرفدار در جهان دارد، رشد 37.4درصدی 
در فروش داش��ته و میزان فروش آن از 7.1میلیون فروش در فصل 
دوم 2020 ب��ه حدود 9.7میلیون فناوری پوش��یدنی در فصل دوم 

2021 رسیده است.
نبضبازارساعتهوشمنددردستاپل

 »Imagine Marketing« نکته جالب این گزارش اینجاست که

به عنوان ش��رکتی که در پش��ت برند محبوب »BoAt« قرار گرفته 
و در حال حاضر تنها در هندوس��تان فعالی��ت دارد، در کمال ناباوری 
پنجمین رتبه جدول فروش فناوری های پوشیدنی را به خود اختصاص 
داده اس��ت. اگرچه این شرکت کار خود را با خرید و فروش و تجارت 
فناوری های پوشیدنی مرتبط با گوش آغاز کرد، اما دامنه فعالیت خود 
را به ساعت ها و مچ بندهای هوشمند نیز بسط داد. این کمپانی رشد 
خیره کنن��ده و منحصر به فرد 478درصدی داش��ته و درحالی که در 
س��ه ماهه دوم 2020 میزان فروش محصوالت فناوری پوشیدنی این 
شرکت تنها 0.8 میلیون عدد بود، این رقم در سه ماهه دوم 2021 به 
4.6میلیون عدد رسیده است. سایر برندها و کمپانی های فناوری جهان 
هم در فصل دوم س��ال 2021 میادی ح��دود 41.9میلیون فناوری 
پوش��یدنی به فروش رسانده اند، در حالی که این رقم در مدت مشابه 
س��ال قبل حدود 30.3میلیون عدد بوده اس��ت و این نش��ان از رشد 
فروش س��االنه 38.2درصدی میزان ف��روش محصوالت فناوری های 

پوشیدنی دارد.
در پایان، اگر بخواهیم میزان موفقیت برندها در فروش فناوری های 
پوش��یدنی را به تفکیک مورد بررسی قرار دهیم، باید به گزارش اخیر 
موسس��ه پژوهشی »Canalys« هم اش��اره کنیم که نشان می دهد 
ش��یائومی در فروش دس��تبندهای مرتبط با تناس��ب اندام پیش��رو 
است، درحالی که اپل با س��هم 31.1درصدی، نبض بازار ساعت های 
هوشمند را در سه ماهه دوم سال 2021 در اختیار دارد. میزان فروش 
دستبندهای هوشمند هم رشدی 5.6درصدی را به ثبت رسانده و در 
مجموع 40.9میلیون عدد از این فناوری پوشیدنی در این بازه زمانی 
به فروش رسیده است. ساعت های هوشمند نیز 62درصد کل فروش 

فناوری های پوشیدنی را به خود اختصاص داده اند.

ایان ماسک، چارلز برانسون و جف بزوس در دو چیز بیشترین 
اشتراک را دارند: هر سه از ثروتمندترین ساکنان زمین هستند و 
هر سه رویای فضا در سر دارند. چندی پیش، برنامه سفر فضایی 
ج��ف بزوس، برادرش و یک مش��تری ناش��ناس میلیاردر به فضا 
خبرس��از شد. این اقدام جف بزوس، گام بلندی بود در نبردی که 
با دو رقیبش دارد: چه کس��ی می تواند فضا را فتح کند؟ رس��انه ها 
خبر س��فر فضایی جف بزوس را پوشش گسترده ای دادند. در این 
میان، نشریه »نیویورک پست« نگاهی انداخته است به جنگی که 
میان این سه میلیاردر در حوزه رقابت فضایی وجود دارد. در این 

گزارش می خوانیم:
»س��وخت موش��ک نیس��ت که آتش مس��ابقه فضای��ی میان 
ایان ماس��ک، ریچارد برانس��ون و جف ب��زوس را داغ تر می کند. 
ش��تاب دهنده اصلی این رقابت، »دست پیش گرفتن« است. برد 
اس��تون، نویس��نده کتاب »جف بزوس و اخت��راع یک امپراتوری 
جهانی« نوشته: »خودمحوری، نقش اساسی را بازی می کند. این 
س��ه نفر از آیکون های کارآفرینی هستند و همگی به بردن عادت 
کرده اند. جف عادت ندارد دوم یا سوم شود. ایان اهل قمار است. 

بارها سر همه چیز دست به ریسک زده است.«
دهم ژوئن پس از اینکه بزوس 57 ساله گفت که همراه با یک 

میلیاردر که 28 میلی��ارد دالر پرداخت کرده، در پنجاه و دومین 
سالگرد فرستادن آپولو 11 به ایستگاه فضایی، به فضا خواهد رفت، 
فردای این روز اعام ش��د که برانسون 70 ساله هم با برنامه ریزی 
س��فر فضایی دارد ن��ور صحنه را از بزوس می ربای��د. اریک برگر، 
نویسنده کتاب »پرتاب موشک« می گوید: »برای جف بزوس مایه 
سرشکس��تگی است که بر روی چیزی 20 س��ال کار کند و بعد 
در رده دوم بعد از برانس��ون قرار بگیرد. او به برانس��ون به عنوان 
کسی نگاه می کند که احتماال می خواهد برای گسترش امپراتوری 
ویرجی��ن از فضا درآمد کس��ب کن��د.« چون او و ایان ماس��ک 
می خواهند مرزهای بشریت را فراتر ببرند. در مقابل برگر می گوید 
که برای ایان ماسک احتماال رقابت برانسون- بزوس در حد یک 
برنامه س��رگرم کننده جانبی است. شرکت اسپیس ایکس همین 
حاال هم بیش از 100 برنامه موفق فضایی اجرا کرده و فضانوردان 

را به خارج از جو فرستاده است.
ماس��ک که به تازگی 50 ساله شده، خیلی علنی تردید خود را 
نسبت به برنامه بزوس اعام کرده و یک بار نوشت: »احتمال اینکه 
ما اسب های تک شاخی را کشف کنیم که توی شعله ها می رقصند 
از احتمال اینکه بلو اوریجین )ش��رکت فضایی متعلق به بزوس( 
بتواند وارد ایس��تگاه فضایی شود بیشتر است.« با این حال منابع 

نزدی��ک به او می گویند که حس رقاب��ت او در مورد بزوس از این 
حرف ها بیش��تر است. نویسنده دیگر به نام آشلی ونس می گوید: 

»بزرگ تر  ین تنش میان ایان و جف است.«
زخم زبان ه��ای بزوس معروفند. مثل س��ال 2015 و زمانی که 
راکت ماس��ک س��رانجام توانس��ت به صورت عمودی فرود آید او 
در توییتر خطاب به ماس��ک نوشت: »به جمع ما خوش آمدی.« 
که معنایش این بود که بزوس اول موفق به این کار ش��ده اس��ت. 
ماسک که همیشه حرف آخر را می زند با توییتی مانند خود بزوس 
جوابش را داد: »البته مهم اس��ت که تفاوت میان »فضا« و »مدار 
زمین« را بدانیم.« توییت او به این اش��اره داشت که راکت های او 
در مدار زمین قرار می گرفتند در حالی که به زحمت می شد گفت 
بلو اوریجین به فضا وارد شده است. ونس می گوید: »آنها از هم دل 
خوش��ی ندارند. ایان از بزوس خوشش نمی آید. به نظرش بزوس 
حوصله س��ربر است.« و حاال برانس��ون که همیشه عاشق نمایش 

دادن بوده، دارد حواس بقیه را از این نبرد پرت می کند.
از اوای��ل قرن بیس��ت و یکم ماس��ک، بزوس و برانس��ون روی 
هم رفته میلیاردها دالر صرف دنبال کردن رویاهای فضایی ش��ان 
کرده اند. ماسک، مدیرعامل متولد آفریقای جنوبِی تسا می خواهد 
با موش��ک های اس��پیس ایکس مریخ را تصرف کند و حتی ادعا 

می کند که دلش می خواهد بر روی س��یاره س��رخ بمیرد. او سال 
2002 اسپیس ایکس را تاسیس کرد. نخستین پرواز با سرنشین 
این شرکت سال گذش��ته به فضا فرستاده شد و نخستین راکت 
غیردولتی بود که سرنشینانش را به ایستگاه فضایی رساند. دومین 
پرواز مشابه شرکت ماه مارس امسال پرواز کرد. همزمان نسخه های 
آزمایشی برای رسیدن به مریخ در حال آزمایش هستند. در حال 
حاضر ایان ماسک دومین فرد ثروتمند آمریکا پس از جف بزوس 
است. این دو نفر در اشتیاق برای ایجاد اجتماعات فضایی شبیه به 
هم هس��تند؛ برای بزوس این آرزو در ایجاد یک سکونتگاه شناور 
است، جایی که به دور زمین می گردد و آدم ها در آنجا کار و زندگی 
می کنند. هدف کوتاه مدت او این اس��ت که مردم را به مرز فضای 
الیتناهی برساند و از طریق شرکتش بلو اوریجین چند دقیقه ای 

هم شده مسافرانش را با بی وزنی و نمایی از کره زمین آشنا کند.
ایان ماسک چهره شناخته شده ای است اما این شهرت تنها به 
خاطر ثروت و جایگاهش در دنیای تجارت و تکنولوژی نیست. او در 
سریال های تلویزیونی حاضر شده، در شبکه SNL که برنامه های 
طنز سیاس��ی دارد حضور دارد و بامزه است؛ همه چیزهایی که از 
عهده بزوس برنمی آید. جف بزوس چهره محبوبی نیست. یکی از 
نمونه های بارزش، اتفاقی اس��ت که پس از اعام س��فر او به فضا 

افت��اد. پس از اعام این خبر ب��ود که یک نفر کمپین آناینی به 
راه انداخت که مطالبه اصلی اش این بود: نگذارید بزوس به زمین 
بازگ��ردد. بیش از 100 هزار نف��ر این نامه را امضا کرده اند. بخش 
مهمی از این حس منفی در قبال بزوس بابت به تعطیلی کشاندن 
برخی کسب وکارهای خرد مانند کتاب فروشی های مستقل است 
که سال هاس��ت توان رقابت با آمازون را از دس��ت داده اند، بخش 
مهم تری هم به خاطر اینکه کارگ��ران در زیرمجموعه امپراتوری 
آمازون با ش��رایط سخت کاری دست و پنجه نرم می کنند. برای 
همین اس��ت که در میان کسانی که می خواهند او دیگر به زمین 
بازنگردد کسانی هم نوشته اند: »بزوس باید برای بازگشت به زمین 

کار کند.«
معروف اس��ت که این سه مرد وقتی یکی شان در انظار عمومی 
به موفقیتی می رسد بسیار حسادت می کنند. به نظر می رسد دنیا 
به لطف بلندپروازی و البته حسادت های سه نفر از ثروتمندترین 
س��اکنانش دارد خاطرات دوران جنگ س��تارگان میان شوروی و 
آمریکا را بازس��ازی می کند. اگر قبا صحبت از نبرد بر سر قدرت 
سیاسی و ایدئولوژیک میان دو دولت بود، حاال پول های شخصی 
و قدرت طلبی تاجران اس��ت که دارد بر آتش یک جنگ ستارگان 

دیگر می دمد.«

3میلیاردریکهرویایتسخیرفضارادارند
جنگستارگان

کرونا،بازارفروشفناوریهایپوشیدنیرادوچندانکرد

بهترینفناوریهایپوشیدنی2021

نکاتیکههربازاریابیدربارهشبکههایاجتماعیبایدبداند
وضعیت بازاریابی در دنیای کنونی به طور مداوم در حال تغییر است. یکی از تغییرات اساسی در حوزه بازاریابی 
افزایش اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی به مثابه ابزاری برای ایجاد ارتباط میان افراد در سراسر دنیاست. شاید 
یک دهه پیش استفاده از شبکه های اجتماعی برای دسترسی به اهداف بازاریابی ایده بسیار دور از ذهنی به نظر 
می رس��ید، اما امروزه بدل به واقعیت دنیای بازاریابی و تبلیغات ش��ده است. همین امر توجه گسترده برندها به 
حضور در شبکه های اجتماعی و بازاریابی در این فضا را به همراه داشته است. هر بازاریابی برای اینکه در زمینه 
بازاریابی شانس��ی برای موفقیت داشته باشد، باید اول از همه وضعیت این حوزه را به خوبی مورد شناسایی قرار 
دهد. ش��بکه های اجتماعی پدیده ای پویا نیست. به روز رس��انی های مداوم و حتی ظهور پلتفرم های تازه در این 
میان تاثیر بسیار زیادی بر روی رفتار کاربران و وضعیت برندها دارد. بنابراین آشنایی با وضعیت کلی شبکه های...



فرص��ت ام��روز: ب��ا اینک��ه بارها درب��اره این س��وال که »چرا س��یکل 
توس��عه نیافتگی ایران تمامی ندارد و مدام تکرار می ش��ود؟« بسیار حرف 
زده شده و درباره آن پژوهش شده است، اما این سیکل تاریخی همچنان 
تکرار می ش��ود. به نظر می رس��د دور باطل توسعه نیافتگی در ایران عمدتا 
به دلیل نبود الگوی توس��عه ای است که باعث نهادس��ازی ناقص و از هم 
گسیخته شده است و از آنجا که جامعه ایران به تعبیر محمدعلی همایون 
کاتوزیان، »جامعه کوتاه مدت« اس��ت، این تجربه تاریخی به نسل های بعد 

منتقل نمی شود.
ایران همچون بس��یاری از جوامع انس��انی در مسیر دستیابی به توسعه 
دچار شکس��ت و انقطاع ش��ده است و شاید برخاف بس��یاری از جوامع، 
ریش��ه های عمده این عقب ماندگی به تاریخ برمی گردد. به عنوان نمونه، 
بره��ه زمانی 1320 تا 1357، نقطه عطف��ی در تاریخ معاصر ایران و یک 
فرصت طایی برای حرکت به س��مت رشد و توسعه اقتصادی پایدار بود. 
در این س��ال ها، ش��اخص رش��د اقتصادی ایران در کمتر از دو دهه 389 
درصد افزایش یافت و تولید ناخالص ملی براس��اس قیمت های ثابت سال 
1947 میادی، از 4.10 میلیارد دالر در س��ال 1960 به 51 میلیارد دالر 
در س��ال 1977 ارتقا یافت. با این حال، رشد اقتصادی کوتاه مدتی که در 
سایه درآمدهای سرشار نفتی و کمک های خارجی فراهم شده بود، به نفع 
توس��عه اقتصادی طوالنی مدت به کار گرفته نشد و ایران نتوانست در این 
بزنگاه تاریخی به توسعه دست یابد. همین امر باعث شده تا اندیشمندان در 
قالب نظریات گوناگون به دالیل شکست ایران در فرآیند توسعه اقتصادی 

و دالیل عمده این دور باطل توسعه نیافتگی بپردازند.
دخالتشاه،نهادهاراازاعتبارانداخت

در این راستا، محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، زهرا کریمی 
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه مازندران و س��لمان قاراخانی دانشجوی دکترای 
اقتصاد دانش��گاه اصفهان در یک پژوهش تحلیلی با عنوان »نهادها و رشد 
اقتصادی؛ تحلیلی بنیادین از موانع نهادی تداوم رش��د اقتصادی ایران در 
عصر پهلوی دوم« به بررسی ریشه های شکست توسعه در ایران پرداختند. 
این پژوهش بهار امس��ال در نشریه »پژوهش های اقتصادی ایران« منتشر 

شده است.
ب��ه گفته نویس��ندگان این پژوهش، یکی از الگوه��ای نظری رایج برای 

فهم ریشه های تاریخی توسعه نیافتگی جوامع گوناگون، نظریه نهادگرایان 
جدید درباره  بهبود کیفیت نهادی است که بر سرچشمه های بنیادین رشد 
اقتصادی تاکید دارد. براس��اس این نظری��ه، جوامع دارای نهادهای فراگیر 
ب��ا ایجاد فرآین��د تخریب خ��اق و توزیع رانت مولد با حرکت به س��وی 
چرخه های تکاملی، رش��د و توسعه اقتصادی پایدار را تجربه خواهند کرد، 
اما جوامع دارای نهادهای بهره کش به دلیل سیطره مناسبات رانتی و توزیع 
رانت به صورت نامولد با حرکت به س��وی چرخه های ش��وم در بلندمدت 
دچ��ار عقب افتادگی و افول می ش��وند. در زمان پهلوی دوم، ایران با وجود 
تجربه کوتاه مدتی از رش��د اقتصادی به جای حرکت به سوی چرخه های 
تکاملی به س��وی چرخه های ش��وم حرکت کرد؛ بنابراین در این پژوهش 
برای واکاوی این موضوع، تاش ش��د با بهره گیری از نظریه بهبود کیفیت 
نهادی به دالیل عدم تداوم رشد اقتصادی در این دوره زمانی پرداخته شود.
یافته های این مطالعه نش��ان می دهد که با وجود تجربه رشد اقتصادی 
کوتاه مدتی که در سایه نهادهای بهره کش در طول این دوره زمانی میسر 
شد، به دلیل عواملی نظیر نزاع بر سر قدرت، سیطره روابط شخصی بر امور، 
توزیع نامولد رانت و...، فرآیند تخریب خاق در بازار سیاس��ی و اقتصادی 
ش��کل نگرفت تا با وجود وفور منابع درآمدی و کمک های خارجی، ایران 
نتواند به رشد و توسعه اقتصادی خود ادامه دهد. به عبارت دیگر، در عصر 
پهلوی دوم، تس��لط فضای عدم اطمینان بر بازارها باعث شد با در اولویت 
قرار گرفتن اهداف کوتاه مدت و س��ودجویانه در دس��تگاه های اقتصادی و 
سیاسی، توزیع رانت در سایه روابط شخصی به طور نامولد شکل بگیرد. در 
این دوره، رشد اقتصادی به دلیل تمایل قدرت به متوجه ساختن همه امور 
به خود، به توسعه اقتصادی کشور کمک نکرد. این مسئله زمینه ساز ترویج 
تملق، دورویی زیردستان و در نهایت منتج شدن همه امور به شخص شاه 
بود. شاه سلطه کامل بر ساختار بوروکراتیک و نظامی داشت و همه امور به 
او ختم می شد. با وجود اینکه مقام سلطنت خود را در همه چیز غیرمسئول 
می دانس��ت، در همه امور هم دخالت می کرد. گزارش ها به طور مس��تقیم 
توس��ط سران به شاه داده می ش��د و همین امر زمینه ساز صدور و اجرای 

دستوراتی ناهماهنگ و ناپخته از باال به پایین بود.
ازابوالحسنابتهاجتاعلینقیعالیخانی

در چنین فضایی طبیعی بود که در بازار اقتصادی، مناسبات تولیدی متأثر 

از مناس��بات رانتی شکل گرفت و سرمایه گذاران می توانستند با مناسبات 
رانتی به فعالیت خود ادامه دهند. با وجود شکل گیری سازمان ها و نهادهای 
موثر و مستقلی نظیر س��ازمان برنامه، دخالت بی ضابطه اطرافیان شاه در 
امور نهادها، از اثربخش��ی این سازمان ها در اقتصاد کشور کم کرد. سازمان 
برنامه که در آغاز با مدیریت ابوالحس��ن ابتهاج، نقش مستقلی در اقتصاد 
داش��ت، به دلیل تعارض در اهداف و نوع مدیریت مدنظر شاه نتوانست به 
کار خود ادامه دهد و پس از بنیانگذار خود، مس��یر دیگری را سپری کرد. 
این تعارض به استعفای بنیانگذار سازمان و کاهش اثربخشی این سازمان 
بر توس��عه اقتصادی کشور منجر شد. نگاه ابتهاج نس��بت به برنامه ریزی 
غیرسوسیالیس��تی، اما نگاه شاه شبه سوسیالیستی بود. ابتهاج باور داشت 
برای شکس��تن چرخه شوم فقر و رکود، درجه ای از برنامه ریزی ملی برای 
افزایش نرخ سرمایه گذاری ضروری است و وظیفه دولت برنامه ریزی است، 
اما ش��اه باور داشت که دولت و س��رمایه داری دولتی در بسیاری زمینه ها، 

کلید رشد اقتصادی است.
در طول دوره پهلوی دوم، عملکرد ضعیف نهادهای رس��می به ویژه در 
لباس قوه قضائیه منجر به افزایش هزینه های مبادله در اقتصاد و سیاسی 
کشور شد، به طوری که امکان حیات سازمان ها را پرهزینه می کرد. عاوه 
بر استعفای ابوالحسن ابتهاج از مدیریت سازمان برنامه، استعفای علینقی 
عالیخانی از وزارت اقتصاد نیز از آثار مس��تقیم عدم استقال سازمان های 
تحت مدیریت آنها ب��ود. وزارت اقتصاد که با ادغام وزارت صنعت و معدن 
و بازرگانی ایجاد ش��ده بود، بر اثر تضاد ب��ا منافع رانتی ذی نفعان، عمری 
طوالنی نداش��ت. پس از برکناری عالیخان��ی، وزارت اقتصاد راه دیگری را 
پیمود. این وزارتخانه در سال 1342 به طور مستقل تشکیل شد. علینقی 
علیخانی عملکرد مناسبی در توس��عه اقتصادی، ایجاد بخش خصوصی و 
ایجاد طبقه متوسط در کشور داشت. این وزارتخانه به ثبات اقتصادی اعتبار 
داد و سرمایه گذاران را امیدوار کرد. نهادینه کردن برنامه های صنعتی  که 
بعدها به عنوان انقاب صنعتی کوچک در ایران ش��ناخته ش��د، از جمله 
خدمات وزارت اقتصاد در آن زمان بود، اما این مسئله مخالفت گروه هایی 
را در کش��ور علی��ه وزارت اقتصاد برانگیخت و دربار و اعضای س��لطنتی، 
طبقات تجار سنتی، انحصارطلبان و صاحبان منافع در واردات از جمله این 

گروه های مخالف بودند.

چرارشداقتصادیدهه40تداومنیافت؟

دور باطل توسعه  نیافتگی

با پایان کار دولت دوازدهم و روی کار آمدن دولت سیزدهم، وقفه ای 
در مذاکرات احیای برجام ش��کل گرفت و به نظر می رس��د با اس��تقرار 
کامل دولت ابراهیم رئیسی حاال مقدمات ادامه مذاکرات وین فراهم شده 
است، کما اینکه رئیسی در یکی دو هفته گذشته چند رایزنی برجامی 
با امانوئل مکرون در قالب تماس تلفنی داشت و بر لغو تحریم های ایران 
تاکید کرد، اما س��وال این است که در صورت شکست مذاکرات احیای 
برجام، چه س��ناریوهای اقتصادی در این میان مطرح می شود و در این 
سناریوها اقتصاد ایران به کدام سو می رود؟ به نظر می رسد اگر مذاکرات 
برجام در وین به نتیجه نرس��د، راهبرد اصلی تامین نیازهای اساس��ی 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و چین، اوراس��یا، ترکیه، عراق، 

افغانستان و سوریه طرف های تجاری ایران خواهند بود.
راهبردهای پس��ابرجامی در صورت شکس��ت مذاکرات وین، موضوع 
گ��زارش تازه پارلمان بخش خصوصی اس��ت و مرکز پژوهش های اتاق 
ای��ران به عنوان نماینده بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی با توجه به 
آخری��ن تحوالت مرب��وط به مذاکرات برجام و با توجه به س��ناریوهای 
محتمل در مورد آینده مذاکرات برجام، در گزارشی تحت عنوان »نقشه 
راه عملیاتی برای توس��عه فعالیت های تج��اری و اقتصادی بین المللی: 
س��ناریوهای پس��ابرجام«، یک برنامه عملیاتی منس��جم برای توسعه 
فعالیت های تجاری کشور در بازه زمانی کوتاه مدت طراحی کرده است.

بازوی پژوهشی پارلمان بخش خصوصی در این گزارش، دو سناریو را 
براساس موفقیت و یا شکست مذاکرات برجام به عنوان سناریوهای مطرح 
صورت بندی کرده و براساس مطالعات و نظرسنجی از صاحب نظران این 
حوزه، اقدام به تعیین راهب��رد در حوزه تجارت بین الملل، اولویت بندی 

اق��ام کاالیی و در نهایت اولویت بندی ش��رکای تج��اری در هر یک از 
س��ناریوهای مورداش��اره کرده اس��ت. س��ناریوی اول، توافق سیاسی و 
بازگش��ت طرفین به برجام )رفع تحریم ها به ص��ورت محدود و موقت( 
اس��ت و در این س��ناریو، راهب��رد اقتصاد ایران، تقوی��ت تولید صنعتی 
فناورانه و بهبود جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی خواهد بود. اقام 
کاالیی دارای اولویت در س��ناریوی اول نیز شامل فناوری های تولید در 
صنعت خودروسازی، فناوری های تولید در صنعت نساجی، فناوری های 
کشاورزی صنعتی، فناوری های تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی، 
فناوری های تولید در صنعت داروس��ازی و فناوری های تولید در صنعت 
بازیافت است. در این راستا، طرف های تجاری دارای اولویت در سناریوی 
اول، کشورهایی هستند که توانایی تامین فناوری های موردنیاز در صنایع 
هدف ایران را داشته باشند. این کشورها شامل چین، هند و آلمان است 
و همچنین کره جنوبی و ژاپ��ن در رده های بعدی قرار دارند. البته باید 
ب��ه این نکته توجه کرد که ک��ره جنوبی و ژاپن به طور س��نتی پیروی 
کامل از سیاست های بین المللی آمریکا در عرصه سیاسی را از خود نشان 
داده اند که این مس��ئله با توجه به س��ابقه روابط ایران و آمریکا بس��یار 
مخاطره برانگیز است. بنابراین هم ایجاد تنوع شرکای تجاری درخصوص 
حوزه های همکاری با این دو کشور باید به طور ویژه مورد توجه قرار بگیرد 
و هم باید به طور خ��اص در قراردادهای دوجانبه با توجه به تحریم های 
یک جانبه آمریکا به مس��ئله ضمانت های حقوقی اجرای تعهدات طرف 
مقابل توجه ش��ود. به اعتقاد نویسندگان این گزارش، توجه به دو نکته 
درب��اره س��ناریوی اول ضروری اس��ت. اول اینکه به اعتقاد بس��یاری از 
کارشناسان روابط بین الملل و اقتصادی، حتی در صورت بازگشت آمریکا 

به برجام، این توافق فاقد ویژگی های برجام اول خواهد بود و کش��ورها، 
بانک ها و ش��رکت های بزرگ بین المللی ب��ه آن اعتماد الزم را نخواهند 
داش��ت. بنابراین انتظار نمی رود که مانند س��ال اول توافق برجام، صف 
ادامه داری ب��رای ورود هیأت های بازرگانی و حص��ول توافق های بزرگ 
تجاری و اقتصادی در کار باش��د. حتی برخی ب��ه صورت بدبینانه عمر 
توافق جدید و محدود را هم فراتر از دو یا سه سال نمی دانند. نکته دوم 
اینکه مدیریت منابع ارزی در این س��ناریو دارای اهمیت اس��ت و نباید 
منابع آزادش��ده صرف واردات بی رویه کاالهای مصرفی نهایی ش��ود. اما 
سناریوی دوم شامل افزایش محدودیت های بین المللی و فشارهای ناشی 
از تحریم ها و بازگشت به شرایط سال های اول دهه 1390 است. به دنبال 
این سناریو، راهبرد اصلی نیز تامین نیازهای اساسی مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان برای تضمین حداقل معیشت مردم و حفظ بنیه تولیدی 
کشور خواهد بود. همچنین اقام کاالیی دارای اولویت در سناریوی دوم 
شامل تأمین کاالهای اساسی کشاورزی و غذایی، تأمین فناوری وارداتی 
موردنیاز در صنعت برق کش��ور، تامین مواد داروی��ی ضروری و واردات 
فناوری های تولید وکاالهای واس��طه ای ضروری اقتصاد کشور می شود. 
طرف های تجاری دارای اولویت در س��ناریوی دوم نیز شامل کشورهای 
چین، اوراس��یا، ترکیه، عراق، افغانستان و س��وریه است. به گفته مرکز 
پژوهش های اتاق ایران، این سناریوها براساس نظر کارشناسان، بیشترین 
احتمال وقوع را دارن��د و این تعیین راهبرد در حوزه تجارت بین الملل، 
اولویت بندی اقام کاالیی و در نهایت اولویت بندی شرکای تجاری در هر 
یک از سناریوهای مذکور براساس مطالعات و نظرسنجی از صاحب نظران 

این حوزه صورت گرفته است.

باشکستمذاکراتبرجام،اقتصادایرانبهکدامسومیرود؟

راهبردهایپسابرجامی

رویــداد

درنشستفعاالناقتصادیباوزیرخارجهمطرحشد
دغدغهبخشخصوصیدردیپلماسیاقتصادی

نخستین نشست هم اندیشی وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی ایران 
به میزبانی حس��ین امیر عبداللهیان و با حضور فعاالن اقتصادی برگزار 
شد. در این نشست، غامحسین شافعی رئیس اتاق ایران با تشکر از وزیر 
امور خارجه برای این دعوت، جلسه هم اندیشی را اولین ابتکار و جلسه 
برگزار ش��ده وزارتخانه های دولت سیزدهم با بخش خصوصی ذکر کرد 
و آن را مهم و نش��انگر نگاه پررنگ وزارت خارجه به فعالیت های بخش 
خصوصی دانست. ش��افعی با بیان اینکه سال ها تجربه امیرعبداللهیان 
در موقعیت های مختلف سیاس��ت خارجی انتظارات فعاالن اقتصادی 
را از او باال برده اس��ت، گفت: »همه م��ا اعتقاد داریم که دیگر فرصتی 
برای آزمون وخطا و عدم پاسخ گویی در کشور وجود ندارد. حرکت های 
جدید، امیدهای تازه ای آفریده و من تصور می کنم در س��ایه دلدادگی 
واقعی همه دس��ت اندرکاران چه بخش خصوص��ی و چه بخش دولتی 
می توان امکان توفیق داشت. یکی از تفاوت های مهم ایران با کشورهای 
توس��عه یافته این است که متأسفانه در کشور ما همیشه اقتصاد هزینه 
سیاست شده درحالی که در کشورهای توسعه یافته عکس این موضوع 

حاکم است.«
او س��پس خطاب به امیرعبداللهیان ادام��ه داد: »امیدواریم حاال که 
بحث توسعه اقتصادی اولویت کشور است و اقتصاد به عنوان مسیر اصلی 
کشور انتخاب شده است، شما این رابطه نامتعادل را به تعادل برسانید. 
بس��یاری از فعاالن اقتصادی ما در بند برخی مسائل سیاسی هستند و 
گرفتار شده اند درحالی که در ایجاد این اشکاالت هیچ نقشی نداشتند. 
فعاالن اقتصادی نشان دادند که در بدترین شرایط راه عبور از تحریم ها 
را می شناس��ند. ما نمونه هایی داریم که فعاالن اقتصادی قطعاتی را در 

اوج تحریم وارد کرده اند که اصا از راه های معمول امکان پذیر نبود.«
ش��افعی ب��ا اش��اره ب��ه ظرفیت خ��وب اتاق ه��ای مش��ترک برای 
بهره برداری های اقتصادی افزود: »خوش��بختانه اتاق های مشترک قوی 
داریم که رابطه خوبی با کش��ورهای مرتبط با خودشان دارند. ما تصور 
می کنیم راه برون رفت از وضعیت فعلی و راه توس��عه سیاست خارجی 
وجود دارد. حتما شما هم به این قضیه اعتقاد دارید که پایداری رابطه 
سیاسی در گروی توسعه روابط اقتصادی است. روابط اقتصادی می تواند 
اثرات سیاس��ی، فرهنگی و اجتماعی ما با کشورهای دیگر را دگرگون 
کند. امکان یک توسعه سریع با کشورهای همسایه را داریم اما به این 
ش��رط که خود ما آمادگی آن را داش��ته باشیم. اتاق ایران یک استدعا 
از ش��ما دارد؛ اینکه اگر تحوالتی در سفارتخانه ها قرار است انجام شود 
دیدگاه های اقتصادی و توسعه ای را در این تغییرات لحاظ کنید. من این 
درخواست را از وزیر کشور هم داشتم که برای توسعه کشور در انتخاب 

استانداران باید نگاه اقتصادی در اولویت باشد.«
به گفته رئیس اتاق ایران، »ایرانیان خارج از کش��ور هم یک ظرفیت 
قابل توجه است که مغفول  مانده است. ما پیشنهاد کردیم برای ایرانیان 
خارج از کشور ساختار تشکیاتی درست کنید و از ظرفیت آنها استفاده 
کنید. امیدوارم در این دوره این اتفاق رخ دهد. از وزارت خارجه ممنونیم 
که در سفرهای خارجی بحث توسعه اقتصادی را دنبال کرده است. این 
دیدار را هم به ف��ال نیک می گیریم. هرچند ما دیدارهای خصوصی با 
وزرای قبلی خارجه هم داش��تیم اما این دی��دار جمعی برای اولین بار 

اتفاق افتاده است.«
شافعی در پایان بر استفاده وزارت امور خارجه از ظرفیت های تجربی 
و مشورتی نمایندگان بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی در حوزه های 
مختلف تاکید کرد و با اشاره به اهمیت موافقت نامه  های تجارت ترجیحی 
و آزاد نیز گفت: »متاس��فانه تعداد موافقت نامه های ایران با کشورهای 
خارجی خیلی کم است. از وزارت خارجه و وزارت صنعت انتظار داریم 
به س��مت توسعه این موافقت نامه ها با کشورهای هدف حرکت کرده و 
تعداد این موافقت نامه ها را افزایش دهند. در این صورت صادرکنندگان 

می توانند با هزینه کمتری صادرات خود را انجام دهند.«
در این دیدار همچنین غامحسین جمیلی، عضو هیأت رئیسه اتاق 
ایران و مسئول امور راهبردی بین الملل این اتاق گفت: »اتاق ها ظرفیت 
باالی��ی در کش��ور دارند و دولت باید در تصمیم س��ازی ها از مش��ورت 
اتاق اس��تفاده کند.« کیوان کاش��فی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران نیز 
افزود: »بهتر است برای هر کدام از کشورهایی که شریک تجاری ایران 
محس��وب می شوند برنامه مش��خصی مبتنی بر ظرفیت های اقتصادی 
همان کش��ور با همکاری بخش خصوصی و وزارت امور خارجه تدوین 
شود تا توسعه مناسبات و حل مشکات موجود با یک رویکرد منسجم 
پیش برود.« محمدرضا کرباسی، معاون بین الملل اتاق ایران هم با اشاره 
به سابقه همکاری های بخش خصوصی با وزارت امور خارجه گفت: »در 
دوره جدید وزارت خارجه بهتر اس��ت با همکاری هم نقشه راهی برای 
توس��عه صادرات طراحی کنیم.« تاش برای اجرایی شدن راهکارهای 
س��تاد هماهنگی روابط اقتصادی، طراحی مکانیزم تهاتر و اس��تفاده از 
رایزن های افتخاری در سفارتخانه ها که از طرف بخش خصوصی انتخاب 

شده باشند، از دیگر نکات مورد تاکید کرباسی بود.
در ادامه نشست نیز امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه در جمع بندی 
نخس��تین نشس��ت با فعاالن اقتصادی و مس��ئوالن اتاق ایران، بخش 
خصوصی را موتور محرک روابط میان کش��ورها و حلقه های تجاری و 
اقتصادی را عاملی کمک کننده در پایایی سیاس��ت خارجی و مقّوم آن 
ارزیابی کرد و بر عزم وزارت خارجه در حمایت از نقش و مشارکت دهی 
هرچه بیشتر بخش خصوصی در مراودات با کشورها تأکید کرد. او تأمین 
واکسن کرونا را از اولویت های باالی وزارت خارجه ذکر کرد و با تشریح 
اقدامات این وزارتخانه در شتاب دهی فراوان به تأمین واکسن موردنیاز 
کش��ورمان در روزهای گذشته گفت: »از همکاری بخش خصوصی در 

این زمینه استقبال می کنیم.«
تشکیل کمیته مشترک بین وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت و ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران، در نظر 
گرفتن جایگاه واقعی برای بخش خصوصی در کمیسیون های مشترک 
همکاری های اقتصادی، تداوم چنین جلسات هم اندیشی و حضور رئیس 
اتاق در جلسات شورای معاونان وزارت امور خارجه به تناسب موضوعات 
اقتصادی مطروحه و در اولویت قرار دادن موضوعات مرتبط به ساماندهی 
پایانه های مرزی و تحکیم زیرساخت های کشور که ارتقادهنده صادرات 
کشور باشد، از دیگر مباحث مطروحه در خال جمع بندی ارائه شده از 
س��وی امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در این نشست بود. همچنین 
فع��االن اقتصادی بخش خصوصی در این دی��دار، دیدگاه های خود در 
زمینه توس��عه روابط تجاری با دیگر کش��ورها خصوصا همس��ایگان و 
طرف های تجاری اصلی را بیان داشته و خواهان حمایت هرچه بیشتر 
وزارت خارجه از نقش بخش خصوصی در توس��عه مراودات اقتصادی با 
دیگر کشورها به ویژه در موقع برگزاری کمیسیون های مشترک شدند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: مرکز آمار ای��ران اطاعات تورم تولیدکننده در فصل اول 
س��ال 1400 را منتش��ر کرد که براس��اس آن، نرخ تورم در بهار امسال به 
باالترین رقم از زمان محاس��به این ش��اخص رس��یده اس��ت. با استناد به 
داده های مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه در حالی به 73درصد و تورم ساالنه 
به 60.4درصد رسید که کمترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش 
تولید، انتقال و توزیع برق )1.3 درصد( و بیشترین تورم فصلی مرب�وط به 
بخش معدن )38.7درصد( بوده اس��ت. همچنین کمترین تورم ساالنه در 
میان بخش های اصلی تولیدی به بخش خدمات )42 درصد( و بیش��ترین 
آن به بخش مع�دن )112درصد( اختصاص داش��ته است. به این ترتیب، 
تورم ساالنه همه رسته هاي تولیدي کشور، از خدمات تا برق در بهار امسال 

نسبت به زمستان پارسال افزایش یافته است.
تورم تولید کننده که از آن به عنوان »تورم پیش نگر« نیز یاد مي ش��ود، 
بیانگر متوسط قیمت کاالها و خدماتي است که بنگاه ها به ازاي تولید کاال و 
خدمات دریافت مي کنند و نشان مي دهد که وضعیت تولید کاال در بیشتر 
ش��اخه ها با افزایش هزینه همراه بوده و به نظر مي رس��د این وضعیت دیر 
یا زود به بخش مصرف کننده نیز منتقل ش��ود. بنابراین اینکه تورم نقطه 
به نقطه )ش��اخص قیمت تولیدکننده( در فصل به��ار 1400 با 5.5 واحد 
افزایش به 73 درصد رس��یده، بدان معناست که میانگین قیمت دریافتی 
توس��ط تولیدکنندگان به ازای تولید کاالها و خدمات شان در داخل کشور 
در فصل بهار امسال نسبت به بهار پارسال 73 درصد افزایش داشته است.

تورمبخشتولیدبهقله10سالهرسید
شاخص قیمت تولید کننده با اندازه گیری قیمت هایی که تولیدکننده با 
آن روبه روست، مشخص می شود. در حال حاضر، این شاخص در بسیاری 
از کشورهای دنیا محاسبه می شود و مورد استناد قرار می گیرد. در ادبیات 
اقتصادی، شاخص قیمت تولیدکننده، اندازه ای است از تغییر قیمت کاالها 
و خدماتی که توس��ط تولیدکننده خریداری شده و پس از تولید محصول 
نهایی به فروش می رسد. تفاوت اصلی این شاخص با شاخص مصرف کننده 
در زاویه نگاه به قیمت  کاالها و خدمات است، به طوری که برای شاخص 
مصرف کننده قیمت کاالها در بازار مصرفی استعام می شود و در محاسبه 
ش��اخص تولید کنن��ده اخذ قیمت در مح��ل کارخانه انجام می ش��ود. در 
ادبیات نظری اقتصاد، از این شاخص به عنوان یک شاخص »پیش نگر« یاد 

می شود، چراکه انتظار می رود تغییرات این شاخص با یک وقفه زمانی خود 
را در ش��اخص بهای مصرف کننده منعکس نماید. از همین رو، از آنجا که 
تورم تولیدکننده در فصل بهار 1400 به باالترین رقم در سال های گذشته 
رس��یده، مي توان پیش بیني کرد که تورم س��االنه تا اوایل پاییز امسال به 

نزدیک 50 درصد برسد.
آنطور ک��ه مرکز آمار از وضعیت تورم تولیدکننده در فصل بهار گزارش 
داده است، کمترین تورم به بخش برق اختصاص داشته و به نظر می رسد 
پایین بودن تورم بخش تولید، توزیع و انتقال برق، آن هم در ش��رایطي که 
برخي نیروگاه ها در زمستان با مازوت کار مي کردند، بیشتر از آنکه مرهون 
افزایش بهره وري آنها باش��د، نشأت گرفته از یارانه اي است که دولت براي 
بخش انرژی پرداخت مي کند. نکته مهم دیگر، تورم بي سابقه بخش صنعت 
اس��ت و در حالی تورم نقطه اي تولید کننده بخش صنعت در فصل بهار به 
حدود 95درصد رسیده که این رقم در تمام دهه 90 بی سابقه بوده است. 
همچنین کش��اورزي، بخش مهم دیگري اس��ت که در بهار 1400 با تورم 
نقطه اي حدود 72درصد روبه رو بود. این بخش از آن جهت مهم است که 
در آین��ده اي نه چن��دان دور، بار تورمي خود را بر م��واد غذایي و درنهایت 
شاخص بهاي کاالهاي مصرفي خانواده ها اعمال مي کند و پس از آن است 
که ش��اهد افت خرید مواد خوراکی از س��وی شهروندان، بروز سوءتغذیه و 
در نهایت گس��ترش فقر غذایي خواهیم بود. اگر به ش��رایط تورمي بخش 
کشاورزي، ممنوعیت واردات موادي که در داخل تولید مي شود نیز اضافه 
شود، نتیجه حتي باال رفتن بي ضابطه هزینه هاي سفره مواد غذایي خانوارها 
خواهد بود. البته که نباید از اثر ارز دولتي براي واردات نهاده هاي دامي نیز 
به راحتي عبور کرد؛ بس��یاري از کارشناس��ان بر این باورند که با واردات 
نهاده ه��اي دامي با ارز 4200 توماني نه تنها هزینه هاي تولید آنها کاهش 
پیدا نکرد، بلکه کاال با قیمتي باالتر به دست مصرف کننده نهایي رسید که 

نشان دهنده ناکارایی سیاست ارز ترجیحی است.
تورمچگونهبهوضعیتخطیرفعلیرسید؟

کارشناسان، دالیل مختلفی را در مورد افزایش هزینه های تولید عنوان 
می کنن��د، اما مهمترین دالیل این امر را می توان در سیاس��ت های پولی، 
تغییرات نرخ ارز و سیاست های تجاری جست وجو کرد. در ابتدا باید گفت، 
»تورم پدیده ای پولی است« و آمارهای بانک مرکزی از وضعیت متغیر های 

پولی در سه ماه ابتدایی امسال نشان می دهد که دولت دوازدهم در آخرین 
ماه های فعالیت خود، استفاده از اوراق برای تامین هزینه های خود را کنار 
گذاشته و به تامین مالی از طریق قانونی و استفاده از تنخواه بانک مرکزی 
روی آورده اس��ت. در واقع دولت به ج��ای تامین منابع خود با نرخ اوراق، 
به تامین مالی با نرخ صفر رو آورده اس��ت؛  تامین مالی ای که به قیمت از 
دس��ت رفتن جذابیت اوراق بدهی، دامن زدن به انتظارات تورمی و رش��د 

شاخص های پولی موثر در نرخ تورم انجام می شود.
دومین عامل افزایش تورم، سیاست های ارزی است. پس از خروج آمریکا 
از برجام در ابتدای سال 97 و بازگشت دوباره تحریم ها، قیمت ارز افزایش 
ش��دیدی یافت و این ش��وک ارزی نهایتا خود را در افزایش قیمت کاالها 
و خدمات مختلف نش��ان داد. دولت برای کنترل قیمت ها به سیاست ارز 
4200 تومان��ی روی آورد و س��عی کرد تا از اث��رات افزایش قیمت ارز بر 
قیمت کاال و خدمات بکاهد،  اما سیاس��ت ارز ترجیحی شوربختانه خود به 
پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شد. عامل سوم شرایط تورمی موجود نیز 
سیاست های تجاری است که دولت در سال های اخیر اعمال کرد. در واقع 
مقررات و محدودیت ه��ای مختلفی که دولت برای کنترل عرضه و تقاضا 
و س��رکوب قیمت ها به کار گرفت، کار تولید کنندگان را با مش��کل مواجه 
ساخت و در بس��یاری موارد،  اختاف دستگاه های دولتی از جمله گمرک 
و بانک مرکزی موجب ش��د تا ترخیص محصوالت وارداتی با تاخیر انجام 
ش��ود و بنگاه ها شاهد مش��کاتی نظیر کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت 

آنها باشند.
بنابراین برای خروج از ش��رایط تورمی حاضر ابتدا باید سیاس��ت گذاری 
حوزه ه��ای پول��ی، ارزی و تجاری تغییر یابد و در گام نخس��ت، دولت به 
س��مت تامین مالی غیرتورمی پیش رود و فروش اوراق را در دس��تور کار 
 FATF قرار دهد. در گام دوم نیز هرچند به نظر می رس��د تعیین تکلیف
و برجام می تواند کش��ور را از تنگنای ارزی برهاند و البته این امر خارج از 
حوزه اختیارات سیاس��ت گذار پولی اس��ت، اما کنار گذاشتن سیاست ارز 
ترجیحی نیز به نوبه خود می تواند حرکت مثبتی در این مس��یر باشد. در 
گام سوم نیز به نظر می رسد دخالت های دولت برای کنترل بازارها به نتایج 
عکس منتهی شده و باید از دولت خواست تا از سیاست گذاری دستوری و 

سرکوب قیمتی جدا خودداری نماید.

تولیددرفصلبهار73درصدگرانشد

تورم پیش نگر در قله 10 ساله

آنطور ک��ه معاون فناوری ه��ای نوین بانک مرکزی خبر داده اس��ت، 
خدمت پرداخت حضوری غیرتماس��ی با اتصال سه بانک و یک شرکت 
پرداخت به پروژه »کهربا« تاکنون در 20 هزار نقطه عملیاتی شده است 
و پیش بینی می ش��ود که با اتصال سایر بانک ها و شرکت های پرداختی، 
این س��رویس به زودی با قابلیت حذف مرحله وارد کردن رمز در دامنه 

مبلغی تعریف شده، از فراگیری کافی برخوردار شود.
در اواخر س��ال گذشته بود که بانک مرکزی از پروژه پرداخت موبایلی 
مبتنی ب��ر EMV )کهربا( رونمایی کرد. در ای��ن خدمت جدید بانکی 
که به تراکنش های »حضوری بدون کارت« معروف هس��تند، از قابلیت 
NFC اس��تفاده ش��ده اس��ت؛ به این ترتیب که اگر گوشی کاربر دارای 
قابلیت NFC باش��د و دستگاه کارتخوان نصب شده نیز چنین قابلیتی 
را دارا باش��د، کاربر می تواند با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به 
دس��تگاه کارتخوان و بدون نیاز به استفاده از فیزیک کارت بانکی، وجه 
موردنظر خود را پرداخت کند. البته پیش از این، اطاعات کارت بانکی 
باید در یکی از برنامک های پرداخت تایید ش��ده از سوی بانک مرکزی، 

از جانب دارنده کارت ذخیره شده باشد.
ح��اال مه��ران محرمیان، مع��اون فناوری های نوین بان��ک مرکزی به 
تش��ریح آخرین وضعیت تراکنش های موبایلی ب��دون کارت پرداخته و 
درباره روند پیش��رفت اجرای��ی پروژه »کهربا« می گوی��د: فراهم آوردن 
س��رویس پرداخت حضوری غیرتماسی با استفاده از گوشی تلفن همراه 
ک��ه ذیل عن��وان پروژه »کهربا« در ش��بکه بانکی و پرداخت کش��ور از 
مدتی قبل آغاز ش��ده اس��ت، با اضافه شدن ش��مار دیگری از بانک های 

ایران به مرحله بهره برداری گس��ترده نزدیک شده است. او با بیان اینکه 
ایجاد زیرس��اخت های فنی و مقرراتی ب��رای پرداخت های حضوری بدون 
نیاز به همراه داشتن کارت و وارد کردن رمز در دستگاه های کارتخوان، از 
مدت ها قبل به عنوان یکی از اولویت های بانک مرکزی در شبکه پرداخت 
الکترونیکی کش��ور مطرح ش��د و تاش هایی هم برای پیاده سازی آن در 
جریان بود، در گفت وگو با ایس��نا، می افزاید: با همه گیری ویروس کرونا و 
ضرورت کاهش تماس های فیزیکی با ابزارهای پرداخت، تسریع این پروژه 

در دستور کار قرار گرفت. 
محرمیان به امکان انجام تراکنش غیرحضوری در 20 هزار نقطه اش��اره 
می کند و ادامه می دهد: این ضرورت و تصمیم برای تس��ریع در عملیاتی 
کردن پرداخت حضوری غیرتماس��ی، اکنون پروژه »کهربا« را به نقطه ای 
رس��انده اس��ت که با حضور س��ه بانک بزرگ کش��ور و همکاری یکی از 
شرکت های پرداخت الکترونیکی، قابلیت انجام تراکنش غیرتماسی در 20 

هزار نقطه به سهولت امکان پذیر است.
ب��ه گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، با توجه به اینکه مجهز 
بودن دستگاه کارتخوان به قابلیت NFC از جمله شروط الزم برای انجام 
تراکنش غیرتماس��ی اس��ت، با نصب بیش از 764 ه��زار کارتخوان دارای 
این قابلیت از طرف شرکت پرداخت الکترونیکی فعال در مرحله آزمایشی 
این پروژه، می توان امیدوار بود که خدمت پرداخت حضوری غیرتماسی با 
ملحق شدن سایر ش��رکت های پرداختی و بانک های کشور به سرعت در 

سطح کشور همه گیر شود.
محرمی��ان در تش��ریح ضرورت و مراحل اجرای پ��روژه »کهربا«، این 

پروژه را مصداق خنثی کردن تحریم ها می خواند و می گوید: پیاده سازی 
اس��تاندارد EMV در ش��بکه پرداخت کش��ور یک الزام است و اگر ما 
می خواستیم در ش��رایط عادی این کار را انجام دهیم به سرمایه گذاری 
س��خت افزاری س��نگینی نیاز بود ک��ه اعمال تحریم ها دش��واری انجام 
آن را دوچن��دان کرده بود، بنابراین تصمی��م گرفتیم که از قابلیت های 
موبایل های هوش��مند اس��تفاده کنیم. در واقع کارت مغناطیسی با این 
س��رویس به گوش��ی تلفن همراه منتقل می شود و فیزیک کارت حذف 
ش��ده و مقدمات سازگاری شبکه پرداخت با اس��تاندارد EMV فراهم 

می شود.
وی با بیان اینکه انجام پروژه »کهربا« به ش��یوه ای که اکنون ش��اهدش 
هس��تیم، یکی از مصادیق خنثی کردن تحریم ها و ارائه س��طح باالتری از 
خدمات به هموطنان گرامی اس��ت، تاکید می کند: در این سرویس بانکی، 
کاربران بدون نگرانی از همه گیری ویروس کرونا، می توانند گوشی موبایل 
را نزدیک دس��تگاه کارتخوان قرار دهند و یک تجربه کاربری بسیار خوب 
با پرداخت غیرتماس��ی داشته باشند. به عبارت دیگر، در حالی که معموال 
باالب��ردن امنیت، تجرب��ه کاربری را س��خت تر می کن��د، در این خدمت 
توانسته ایم همزمان با حفظ و ارتقای ضریب امنیت، تجربه کاربری را هم 

بهبود بخشیم.
مع��اون فناوری های نوین بانک مرکزی در پایان با اش��اره به باالتربودن 
ضریب امنیت این س��رویس بانکی می گوید: با این ش��یوه کاربر دیگر به 
حمل فیزیک کارت نیازی نخواهد داشت و به این ترتیب، نگرانی در مورد 

سوءاستفاده هایی نظیر اسکیمرها نیز از میان می رود.

شمارشمعکوسبرایخداحافظیباکارتهایبانکی

»کهربا«بهکجارسید؟

حملونقلریلی

قیمتسکهدرکانال12میلیونیتثبیتشد
پیشرویدالردرکانال2۶هزارتومان

قیمت اس��کناس س��بز آمریکایی در صرافی های بانک��ی با افزایش 
مح��دودی در کانال 26 هزار تومان روبه رو ش��د. ن��رخ هر دالر در این 
صرافی ه��ا با افزایش 51 تومانی در روز سه ش��نبه ب��ه 26 هزار و 737 
تومان رسید. قیمت فروش یورو نیز با 152 تومان افزایش به 31 هزار 
و 509 تومان رس��ید. قیمت خرید هر دالر 26 ه��زار و 208 تومان و 
ن��رخ خرید هر ی��ورو نیز 30 هزار و 885 تومان اعام ش��د. همچنین 
قیمت س��که با وجود کاهش نرخ جهانی طا در روز گذشته در کانال 
12 میلیونی تثبیت شد. بر این اساس، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی ط��رح جدید در بازار تهران با افزای��ش 40 هزار تومانی به رقم 
12میلیون و 80 هزار تومان رس��ید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
نیز 11میلیون و 600 هزار تومان معامله ش��د. نیم  سکه بهار آزادی 6 
میلیون و 150 هزار تومان، ربع س��که 3  میلیون و 720 هزار تومان و 
س��که یک گرمی 2میلیون و 300 هزار تومان قیم��ت خورد. در بازار 
طا نیز نرخ هر گرم طای 18 عیار به یک میلیون و 165 هزار تومان 
رس��ید. قیمت هر مثقال طا نیز 5 میلیون و 47 هزار تومان ش��د. هر 
انس جهانی طا هم یک هزار و 818 دالر و 45 سنت قیمت خورد.  

چهکسانیمیتوانندثبتنامکنند؟
تمدیدوامودیعهمسکنتاپایانآذر

س��تاد ملی مقابله با کرونا، مهلت ثبت نام ب��رای دریافت وام ودیعه 
مسکن مس��تأجران را تا پایان آذرماه امس��ال تمدید کرد. در چهل و 
نهمین جلس��ه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، پیشنهاد 
وزارت راه و شهرس��ازی برای تمدید زمان ثبت نام وام ودیعه مس��کن 
تصویب ش��د. بر این اس��اس متقاضیان دریافت این وام تا پایان آذرماه 
1400 مهل��ت دارند برای دریافت این وام در س��امانه جامع اقدام ملی 
مسکن )به نشانی tem.mrud.ir( نام نویسی کنند. پیش از این، مهلت 

ثبت نام وام ودیعه مسکن تا پایان شهریورماه امسال اعام شده بود.
اما چه کس��انی می توانند ب��رای وام ودیعه مس��کن ثبت نام کنند؟ 
مس��تاجران مشمول این وام که سررس��ید قرارداد اجاره آنان تا پایان 
آذرماه 1400 است می توانند برای دریافت این وام ثبت نام کنند. پیش 
از این تنها مستاجرانی که سررسید اجاره های شان تا پایان شهریور بود، 
می توانستند برای این وام ثبت نام کنند. تاکنون حدود 225 هزار خانوار 
اجاره نشین موفق به دریافت این وام شده  و در مجموع بیش از 4800 
میلیارد تومان به آنان پرداخت شده است. در سال گذشته در مجموع 
4 هزار و 762 میلیارد تومان پرداخت شد و امسال نیز تا پس از تمدید 
این مصوبه تاکنون بیش از 96میلیارد و 500 میلیون تومان به حساب 
متقاضیان واریز شده است. مبلغ وام ودیعه در تهران 70میلیون تومان، 
سایر کانشهرها 40 میلیون تومان و در سایر شهرها 25 میلیون تومان 
اس��ت. متقاضیان دریافت وام ودیعه مس��کن باید متأهل یا سرپرست 
خانوار باشند و همینطور دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره  نامه ثبت شده 
در سامانه ثبت معامات اماک و مستغات و دارای کد رهگیری باشند. 
همچنی��ن اگر متقاضی تا حداکثر دو هفته از تاریخ معرفی به ش��عب 
بانکی نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند، نسبت به رد 

درخواست متقاضی اقدام می شود.

وزیرکارخبرداد
واگذاریسهامعدالتبهجاماندگان

وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی از عزم دولت برای تقویت تعاونی های 
س��هامی عدالت و واگذاری س��هام به جاماندگان خب��ر داد و گفت دولت 

سیزدهم سکوی پرتاب بخش تعاون خواهد بود.
حجت اهلل عبدالملکی در مراس��م افتتاح و تجلیل از تعاونی های برتر در 
مجموعه تاش، تع��اون و فعالیت های تعاونی را از جمله نمادهای درون زا 
بودن اقتصاد عنوان کرد و با بیان اینکه باید دو مولفه دانش بنیان و برونگرا 
ب��ودن را احیا کنیم، گف��ت: در حوزه ن��وآوری و فعالیت های دانش بنیان 
اقدامات خوبی در حوزه تعاون ش��روع ش��ده است؛ تعاونی های سنتی هم 
برکات��ی دارند، اما اگ��ر عنصر نوآوری و دانش اضافه ش��ود بهره وری را به 
ص��ورت تصاع��دی در تعاون باال می ب��رد. به گفته وی، ص��ادرات یکی از 
نمادهای بارز برونگرایی اس��ت و تعاونی های ما در حوزه تولیدی خدماتی 
و رفاه��ی نقش قاب��ل ماحظه ای در صادرات دارند ل��ذا اعتقاد من بر این 
اس��ت که فعالیت های اقتصادی در بخش های تولی��د و توزیع باید تعاون 
باشد و محور کار را تعاون قرار بدهیم و اگر تعاون نشد به بخش خصوصی 
و بع��د بخش دولتی رو بیاوریم. اگر این رویکرد را داش��ته باش��یم اهداف 
باالدس��تی مثل تحقق  سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد ملی که سال ها 
عقب مانده و چش��م اندازی برای تحقق آن نمی بینیم، محقق می شود. به 
گزارش ایس��نا، وزیر تعاون ادامه داد: در صورتی که در بخش های مدیریت 
کش��ور تعاون به معنای واقعی دیده ش��ود دیگر فقط بانک توسعه تعاون 
اولویت تسهیات دهی اش تعاونی ها نخواهد بود بلکه همه بانک های کشور 
اولویت شان تعاونی ها می شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
در دولت س��یزدهم رویکردهای جدیدی در بخش تعاون رقم خواهیم زد، 
اظهار کرد: محور اقدامات اساسی همچون مقررات زدایی و شاخص فضای 
کس��ب و کار تعاونی و تقویت فعالیت های دانش بنی��ان در حوزه تعاون را 
دنبال و مقرراتی که مانع شکل گیری تعاونی ها می شود شناسایی و حذف 
خواهیم کرد تا تسهیلگری در بخش تعاون اتفاق بیفتد. در دولت سیزدهم 
بنا داریم سکویی برای پرتاب بخش تعاون در نظر بگیریم و از فرصت ها و 
ظرفیت های تعاون اس��تفاده کنیم، اینکه س��هم تعاون در اقتصاد زیر 3.5 
درصد است یعنی که از این فرصت استفاده نکردیم. عبدالملکی در حاشیه 
مراس��م در جمع خبرنگاران نیز از تدوی��ن طرحی با همکاری وزارت راه و 
شهرس��ازی در حوزه تعاونی های مس��کن خبر داد و گفت این طرح عاوه 
بر اینکه به تقویت تعاونی های مس��کن و اشتغال زایی در این بخش کمک 
می کند موجب خانه دار شدن اقشار کم درآمد خصوصا کارگران می شود. او 
در پاسخ به سوالی درباره تعاونی های سهام عدالت و جاماندگان هم گفت: 
رویکرد ما تقویت تعاونی های سهامی عدالت است و دولت این عزم را دارد 
که در یک بستر و فرآیند قانونی به جاماندگان سهام عدالت هم سهام واگذار 
شود و با تصمیم دولت و محوریت وزارت اقتصاد تا آخر سال این واگذاری 
انجام ش��ود. اصل کار مورد تایید دولت قرار گرفته و امیدواریم تعاونی های 
س��هام عدالت احیا شوند و ظرفیت آنها مورد استفاده قرار گیرد. در بحث 
تعاونی های س��هام عام نیز انتظار داریم با قوانین مش��خصی که در س��ند 
توسعه تعاون آمده از بازار سرمایه هم کمک بگیریم و مشوق های دولتی و 

تسهیلگری های حوزه اقتصاد را با اولویت بخش تعاون صورت دهیم.
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الگویرفتاریحقیقیها

محمدرضااسداللهی
کارشناس بازار سرمایه

اگر س��رمایه گذاران اس��تراتژی درست س��رمایه گذاری در بازار سرمایه 
نداشته باش��ند، دچار رفتارهای هیجانی شدید، اضطراب و نگرانی دائمی 
می شوند. به طور کلی، رفتار سرمایه گذاران حقیقی در بازار سرمایه تحت 
تاثیر س��ه عامل ویژگی شخصی س��رمایه گذار، تغییرات بازارها )صعودی، 
نزولی و متعادل( و افق زمانی سرمایه گذار تغییر می یابد. اگر سرمایه گذاران 
را به دو دس��ته ریسک گریز و ریسک پذیر تقسیم کنیم، افراد ریسک گریز 
به دنبال درآمدهای ثابت و بدون تحمل ریس��ک در بازار سرمایه هستند. 
این افراد رفتاری ثاب��ت دارند و تغییرات روزانه بازار، تاثیری در رفتار آنان 
ندارد و فقط در ش��رایط تورمی بلندمدت ممکن است رفتار خود را تغییر 
دهند. سرمایه گذاران ریسک گریز معموال وارد صندوق های با درآمد ثابت، 
س��پرده های بانکی و یا اوراق بادرآمد ثابت می ش��وند و روند رفتاری آنان 
همیشه ثابت بوده و به دنبال هیجان در بازار نیستند، اما زمانی که اقتصاد 
کش��ور دچار تورم های دائمی و بلندمدت شود، دچار تغییر رفتار خواهند 

شد.
در مقابل س��رمایه گذاران ریسک گریز، س��رمایه گذاران ریسک پذیر قرار 
می گیرند که به دنبال فرصت های ریس��کی، بازده ها و س��ود بیشتر و دائم 
بازار هستند. بازار ریسکی بازار پرنوسان است و سرمایه گذاران در این بازار، 
رفتارهای متغیری دارند. اگر این افراد اس��تراتژی درس��ت سرمایه گذاری 
نداش��ته باشند، دچار رفتارهای هیجانی شدید و اضطراب و نگرانی دائمی 
خواهند ش��د. در چنی��ن بازاری، دانش تحلیلی کمرنگ اس��ت، زیرا همه 
س��هم ها بدون توجه به شرایط سودآوری در حال رشد هستند و کسی به 
تحلیل توجه نمی کند و سرمایه گذاران به جای تحلیل و بررسی فرصت های 
س��رمایه گذاری، هیجان��ی و در حال تغییر پرتفوی خود هس��تند. در این 
بازارها، بس��تر اخبار و ش��ایعه ها بسیار داغ است و با کوچک ترین خبر و یا 
شایعه ای، سرمایه گذاران رفتار خود را تغییر داده و به دنبال راستی آزمایی 

آن خبر و یا شایعه به صورت دقیق تر نیستند.
در بازار نزولی که به طور دائم همه ش��اخص ها و قیمت ها رو به کاهش 
اس��ت، همانند نیمه دوم سال گذش��ته، رفتارها ناشی از زیان و به صورت 
هیجانی اس��ت و س��رمایه گذاران به دنبال بررسی عوامل کاهش قیمت ها 
و تحلیل بازار نیس��تند. البته تازه واردهایی که تجربه کمتری دارند، طعم 
بازار نزولی را به طور حتم چشیده اند. سال گذشته با اوج بازار، سهامداران 
بس��یاری وارد شده و در نیمه دوم سال، طعم زیان و کاهش را چشیدند و 
متوجه شدند که بازار سرمایه همیشه صعودی نیست. در چنین بازاری که 
نزولی است، همه سرمایه گذاران دست به فروش سهام خود زده و توجهی 
به ارزش سهام خود ندارند. در این بازار هیجان کاما مشهود است و افراد 
برای آنکه مانع زیان بیش��تر ش��وند، برای فروش سهام خود دست به هر 
کاری می زنند. اما در بازار متعادل، قیمت ها به صورت منطقی رش��د کرده 
و شرایط خرید و فروش فراهم است و بخشی از بازار که ارزنده است، مورد 
توجه س��رمایه گذاران قرار می گیرد. در این بازار سکان دست حرفه ای ها، 
متخصصان و تحلیلگران خواهد بود زیرا کسی توجهی به شایعه و خبر که 
این س��هم باال و یا پایین می رود، ندارد. رفتار س��رمایه گذاران در این بازار، 
منطقی تر است و سرمایه گذاران در این بازار به دنبال کسب تجربه، دانش و 
تحلیل هستند. همانطور که گفته شد، سال گذشته با صعودی شدن بازار، 
رفتاره��ا هیجانی و صف های خرید دائم ب��ه دور از تحلیل، به وجود آمد و 
جریان نقدینگی بس��یاری وارد بازار شده و انتظارات تورمی را افزایش داد. 
بدون شک، رفتار سرمایه گذاران با افق زمانی سرمایه گذاری های آنها، بسیار 
مهم است و اگر سرمایه گذاران با دیدگاه کوتاه مدت وارد بازار شوند، به طور 
قطع دچار ترس و اضطراب، س��ودهای ک��م و کوتاه بدون دانش و آگاهی 
می شوند و بازار سرمایه را به عنوان یک بازار بلندمدت در نظر نمی گیرند، 
اما س��رمایه گذارانی که با افق س��رمایه گذاری بلندمدت وارد بازار سرمایه 
می شوند، بر هیجان و اضطراب خود غلبه کرده و گزارش ها را با دقت رصد 

کرده و تداوم فعالیت و کیفیت سود شرکت ها را در نظر می گیرند.

نکتهمهمدرخریدعرضههایاولیهامروز
2عرضهاولیهدرراهبورسوفرابورس

امروز چهارش��نبه 17 ش��هریورماه هم بازار بورس و ه��م بازار فرابورس 
میزبان عرضه های اولیه خواهند بود تا ش��مار عرضه اولیه های سال جاری 
به 11 عرضه برسد. پس از گذشت چند هفته که خبری از عرضه اولیه ها 
در دو ب��ازار بورس و فرابورس نبود، امروز فعاالن بازار س��رمایه ش��اهد دو 
عرضه اولیه خواهند بود. بر این اساس و طبق اطاعیه شرکت بورس اوراق 
بهادار تهران، روز چهارش��نبه 17 شهریورماه، 225 میلیون سهم )معادل 
15 درصد( از سهام شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی آریان کیمیا تک با 
نماد »کیمیا تک« در بورس عرضه خواهد شد. از 225 میلیون سهم، تعداد 
180 میلیون س��هم به عموم و بقیه به صندوق های سرمایه گذاری عرضه 
خواهد ش��د. باتوجه به اینکه در این عرضه اولیه هر کد بورس��ی می تواند 
حداکثر 100 س��هم در بازه قیمتی 2091 تا 2300 تومان ثبت س��فارش 
انجام دهد اگر روی قیمت 2300 تومان س��فارش گذاری ش��ود، نقدینگی 

موردنیاز معادل حداکثر 230 هزار تومان خواهد بود.
از س��وی دیگر و براس��اس اطاعیه فرابورس، روز چهارشنبه 4 میلیارد 
سهم )معادل 10 درصد( از سهام شرکت فوالد سیرجان با نماد »فجهان« 
در بورس عرضه خواهد ش��د. هر کد بورسی می تواند حداکثر 8000 سهم 
در بازه قیمتی 450 تا 550 تومانی ثبت س��فارش انجام دهد که حداکثر 
نقدینگی موردنیاز مع��ادل 4 میلیون و 400 هزار تومان خواهد بود. البته 
اینکه به هر کد چند س��هم تخصیص یابد بس��تگی به میزان مش��ارکت 
س��هامداران در ای��ن عرضه اولیه دارد. الزم به ذکر اس��ت که اگرچه ثبت 
س��فارش فجهان امروز صورت می گیرد؛ اما تخصیص سهام روز شنبه 20 

شهریورماه انجام خواهد شد.
همچنین مطابق تصمیمات اخیر ش��رکت فرابورس ایران، شرکت های 
کارگزاری ملزم به حذف قرارداد خرید خودکار عرضه  اولیه در خدمات خود 
ش��ده اند. چندی پیش شرکت فرابورس ایران در اطاعیه ای اعام کرد که 
خرید خودکار عرضه اولیه ها از سوی کارگزاری ها حذف شده است. بنابراین 
خرید عرضه های اولیه از این پس مس��تقیما از سوی کاربران انجام خواهد 
ش��د. بر این اس��اس، کارگزاری مفید اعام کرده اس��ت که با توجه به لغو 
خرید خودکار عرضه اولیه طبق دستورالعمل جدید، عاقه مندان به خرید 
این دو نماد می توانند با ورود به یکی از س��امانه های آناین این کارگزاری 
و جست وجوی نماد فجهان و یا کیمیاتک نسبت به ارسال سفارش خرید 

خود اقدام کنند.

یادداشت

فرصت امروز: روند بازار س��رمایه در ش��انزدهمین روز شهریورماه نزولی 
بود و هر س��ه ش��اخص کل، ش��اخص کل با معیار هم وزن و شاخص کل 
فراب��ورس افت کردند. در جریان معامات بورس تهران در روز سه ش��نبه، 
ش��اخص کل بورس ب��ا افت 15 هزار و 401 واح��دی تا رقم یک میلیون 
و 523 هزار واحدی عقب رفت. ش��اخص کل با معیار هم وزن با 4 هزار و 
256 واحد کاهش به 465 هزار و 351 واحد و شاخص قیمت هم وزن با 2 
 هزار و 685 واحد افت به 293 هزار و 639 واحد رسید. شاخص بازار اول 
کاهش 16 هزار و 621 واحدی و شاخص بازار دوم کاهش 14 هزار و 336 

واحدی را تجربه کردند.
در معامات این روز بیش از 9 میلیارد و 840 میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش 80 هزار و 181 میلیارد ریال داد و ستد شد. گروه 
فرآورده های نفتی با 78 هزار و 296 معامله به ارزش 7 هزار و 656 میلیارد 
ری��ال، گروه خ��ودرو با 110 هزار و 117 معامله ب��ه ارزش 7 هزار و 157 
میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 96 هزار و 653 معامله به ارزش 4 هزار 
و 766 میلیارد ریال، گروه مواد دارویی با 62 هزار و 552 معامله به ارزش 
4 هزار و 651 میلیارد ریال و گروه شیمیایی با 74 هزار و 785 معامله به 
ارزش 3 هزار و 955 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند. در 
آن سوی بازار سرمایه نیز آیفکس با کاهش 99 واحدی درجا زد و به رقم 

22 هزار و 665 واحد رسید.
دربازاربورسوفرابورسچهگذشت؟

در معام��ات چهارمی��ن روز هفت��ه، توس��عه مع��ادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو( با 3 هزار و 39 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( 
با 249 واحد، نفت س��پاهان )شس��پا( با 248 واحد، خدمات انفورماتیک 
)رانفور( ب��ا 216 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 134 واحد، 
پرداخت الکترونیک س��امان کیش )س��پ( با 121 واحد، توسعه معدنی و 
صنعتی صبانور )کنور( با 79 واحد، گروه دارویی برکت )برکت( با 76 واحد، 
سپید ماکان )سپید( با 74 واحد و تامین سرمایه امید )امید( با 73 واحد 

تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در سمت مقابل، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و 535 واحد، 
مل��ی صنایع مس ایران )فملی( ب��ا 948 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو 
)کچاد( با 803 واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 798 واحد، 
شرکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 790 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج 
ف��ارس )فارس( با 716 واحد، ایران خودرو )خودرو( با 684 واحد، پاالیش 
نفت تهران )ش��تران( با 673 واحد و پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 587 

واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس گذاشتند.
همچنین گروه دارویی برکت )برکت(، لیزینگ کارآفرین )ولکار(، شرکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا(، گروه مدیری��ت ارزش صندوق 
بازنشس��تگی کشوری )ومدیر(، سپید ماکان )سپید(، بهساز کاشانه تهران 
)ثبهساز( و صنعت غذایی کورش )غکورش( از جمله نمادهای پُرتراکنش 
بودند. گروه فرآورده نفتی هم در معامات روز سه شنبه صدرنشین برترین 
گروه های صنعت شد و در این گروه یک  میلیارد و 339 میلیون برگه سهم 

به ارزش 7 هزار و 656 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار سرمایه و در بازار فرابورس ایران نیز آیفکس بیش از 
99 واحد کاهش داش��ت و بر روی کانال 22 هزار و 665 واحد ثابت ماند. 
در این بازار 3 میلیارد و 690 میلیون برگه سهم به ارزش 134 هزار و 217 
میلیارد ریال داد و ستد شد. در جریان معامات فرابورس، بیمه پاسارگاد 
با 133 واحد، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با 37 واحد، شرکت صنایع 
ماشین های اداری ایران با هفت واحد، شرکت پاالیش نفت الوان با 2.16 
واحد و شرکت ریل سیر کوثر با دو واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد 
ش��اخص داشتند. در سوی مقابل، شرکت پلیمر آریا ساسول با 37 واحد، 
ش��رکت ذوب آهن اصفهان با 19 واحد، شرکت فوالد هرمزگان جنوب با 
17 واحد، ش��رکت فرابورس ایران با 16.83 واحد و شرکت سرمایه گذاری 
مالی سپهر صادرات با 15 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص فرابورس 

همراه بودند.
چراشاخصبورساینروزهانوساندارد؟

بورس تهران در روزهای گذشته روند ثابتی نداشته و در حالی که حدود 
دو هفته قبل با رشدی پرقدرت به کانال 1.5 میلیون واحدی وارد شده بود، 
در چند روز گذش��ته افتان و خیزان در این کانال عقب می رود. در آخرین 
گام نیز روز گذشته با افت بیش از 15 هزار واحد به رقم یک میلیون و 523 
هزار واحد رسید، اما چرا شاخص بورس تهران در این روزها نوسان زیادی 
دارد؟ در پاسخ به این پرسش، یک کارشناس بازار سرمایه می گوید: از نظر 

تحلیل  تکنیکالی، نیاز کنونی بازار سهام این است که شاخص بورس برای 
مدتی موقت در محدوده های فعلی باقی بماند.

عرفان هودی با اشاره به نوسان این روزهای معامات بازار سهام و ترس 
سهامداران از افت شاخص بورس می افزاید: روندی معقول در وضعیت فعلی 
معامات بازار سهام حاکم است. طبیعت معامات بورس بدین صورت است 
که ش��اخص بورس بتواند کف محکمی را از خود بس��ازد تا از این طریق 
ش��اهد فراهم ش��دن زمینه های الزم برای حمایت دوباره از روند صعودی 
بازار باشیم. بهترین محدوده برای کف سازی شاخص کل بورس، کانال یک 
میلیون و 530 هزار واحد تا یک میلیون و 600 هزار واحد است و در حال 

حاضر بازار به دنبال چنین اتفاقی است و در این محدود نوسان می کند.
او ب��ا یادآوری رون��د نزولی ش��اخص کل بورس در برخ��ی از روزهای 
معاماتی ب��ازار ادامه می دهد: از نظر تحلیل ه��ای تکنیکالی، نیاز کنونی 
معامات بازار س��هام این است که شاخص کل به لحاظ زمانی برای مدتی 
موقت در محدوده های فعلی باقی بماند. فعاالن حاضر در بازار در وضعیت 
فعل��ی و برای جلوگیری از ض��رر و زیان های احتمالی می توانند به صورت 
تک س��هم، معاماتی را در این بازار انج��ام دهند تا در نهایت از این برهه 

عبور کنند و بعد از آن با انتخاب س��هام درس��ت، سرمایه های خود را وارد 
بازار سهام نمایند. گرچه تا چند روز آینده نمی توان پیش بینی دقیقی را از 
وضعیت بازار ارائه داد، بلکه اکنون معامات بازار به منظور کف سازی مهم 

روندی خنثی را در پیش گرفته است.
ه��ودی با بیان اینکه س��هامداران در وضعیت فعلی ب��ازار نباید نگرانی 
چندانی را از نوس��ان های ایجادش��ده در بازار داشته باشند، می گوید: افت 
و خیزه��ای موجود در بازار بعد از حدود س��ه ماه روند صعودی و نزدیک 
ش��دن شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و 600 هزار واحد طبیعی 
است که با عبور از این کانال می توان شاهد روزهای بهتر در معامات بازار 

سهام باشیم.
این کارش��ناس بازار سرمایه در پایان با بیان اینکه تصمیمات اتخاذشده 
درخص��وص نتیجه مذاکرات وین و بازگش��ت آمریکا ب��ه برجام از جمله 
مسائلی هستند که می توان تاثیر مستقیم آن را در معامات بازار مشاهده 
کرد، می افزاید: باید منتظر ماند و ش��اهد شفاف سازی های صورت گرفته 
نس��بت به اتخاذ تصمیمات اثرگذار در بازار بود و در انتها نسبت به آینده 

این بازار پیش بینی دقیقی را ارائه کرد.
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پذیرشبرگسبزخودروبهعنوانسند
رسمی؛اقدامقوهقضائیهبهنفعمردم

نایب رئیس کمیس��یون صنای��ع مجلس گفت اق��دام قوه قضائیه 
در پذیرش برگ س��بز خودرو به عنوان س��ند رس��می در راس��تای 
منافع مردم بود. حجت االس��ام سید جواد حس��ینی کیا با اشاره به 
روی��ه اصاح ام��ور قضایی که در دوره »تح��ول و تعالی« و با حضور 
حجت االسام والمسلمین غامحسین محسنی اژه ای به صورت جدی 
در حال اجراست، »پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی« 
را از نتایج این روند اصاح به نفع مردم دانست و گفت: یکی از اقدامات 
بس��یار خوب رئیس قوه قضائیه در دوره »تحول و تعالی«، حضور در 
میان مردم اس��ت و همواره تاش کرده تا باری از دوش مردم بردارد 
و اقدامات قضایی تس��هیل شود.  وی با بیان اینکه حضور رئیس قوه 
قضائیه در زندان ها از دیگر اقدامات شایان توجه است، تأکید کرد: از 
سوی دیگر پرداختن قوه قضائیه به مسائلی که هزینه بر و وقت بر است 
بسیار اقدام ارزش��مندی است.  نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس با اش��اره به پذیرش برگ س��بز سند خودرو به عنوان 
س��ند رسمی از سوی قوه قضائیه بیان داشت: انصافا این موضوع گام 
بس��یار بلندی بود.  وی تأکید کرد: بس��یاری از افراد و برخی مافیاها 
برای ش��ان سنگین است که این کار در واقع انجام شده و قوه قضائیه 
اجازه نمی دهد که جیب این افراد هر روز پرپول تر شود. نماینده مردم 
کرمانشاه در مجلس شورای اسامی تأکید کرد: اقدام قوه قضائیه در 
راس��تای منافع ملی و هم در راستای منافع مردمی بود لذا این گام، 
گام بسیار بزرگی بود و باید از دستگاه قضا در این راستا تقدیر و تشکر 
کرد.   نایب رئیس اول کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��امی اظهار داشت: این مس��یری که پیش روی قوه قضائیه قرار 
گرفت��ه عاوه بر افزایش اعتماد مردم ب��ه این قوه باعث اعتماد مردم 
به نظام و حاکمیت خواهد شد و قطعا این روند قوه قضائیه را به اوج 
محبوبیت خود در نزد مردم می رساند.  وی تأکید کرد: پذیرش برگ 
سبز سند خودرو به عنوان سند رسمی قطعا به نفع مردم است، چراکه 

هم در وقت مردم و هم در هزینه مردم صرفه جویی خواهد کرد.
 

کالهبرداریبهنامتورهایزمینیاربعین
مدی��رکل دفتر حمل و نقل مس��افر  س��ازمان راه��داری و حمل و نقل 
ج��اده ای اعام کرد فروش ت��ور زمینی اربعین قطعا کاهبرداری اس��ت و 
امس��ال حتی به سمت مقاصد مرزهای چهارگانه با عراق هم بلیتی فروخته 
نمی ش��ود. به گزارش ایس��نا، داریوش باقرج��وان درباره برخ��ی تبلیغات 
صورت گرفته برای تورهای اربعین 1400 اظهار داشت: مردم فریب تبلیغات 
تورهای زمینی اربعین را نخورند، تمام تورهای زمینی کاهبرداری اس��ت. 
وی درباره آگهی ه��ا و تبلیغات کاروان عتبات عالیات در ایام اربعین افزود: 
تمام تصمیمات در حوزه س��فرها و جا ب��ه  جایی زائران در ایام اربعین تابع 
اباغیه ها و بخش��نامه های س��تاد مرکزی اربعین است، هرچند تصمیمات 
شناور است اما تا این لحظه قرار نیست هیچ گونه تردد زمینی وجود داشته 
باش��د. مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر س��ازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای با تاکید بر اینکه مرزهای زمینی مسافری ایران و عراق در این ایام 
بس��ته اس��ت، ادامه داد: به هیچ وجه فروش بلیت اتوبوس، سواری کرایه و 
...به عراق در ایام اربعین نداریم. هرگونه فروش بلیت به مقاصد عراق برای 
ایام اربعین غیرقانونی اس��ت و شرکت های حمل و نقل هیچ فروشی ندارند 
و اساسا امکان خروج از مرزها وجود ندارد.باقرجوان تاکید کرد: مردم فریب 
تبلیغات و آگهی های تورهای زمینی و کاروان به سمت عراق در ایام اربعین 
را نخورن��د و فروش تور زمینی و فروش بلیت به مقاصد عراق به طور قطع 
کاهبرداری اس��ت و از مردم تقاضا داریم نس��بت به خرید بلیت اتوبوس یا 
ت��ور زمینی و کاروان به مقاصد عراق اقدام نکنند. براس��اس گزارش وزارت 
راه و شهرس��ازی، پیش از این تمام ثبت نامی ها از طریق سامانه مربوط به 
سازمان حجم و زیارت انجام می شد و این سامانه هم در شرایط حال حاضر 

به دلیل ممنوعیت سفرهای زمینی غیرفعال است.

نماگربازارسهام

مع��اون نظارت بر اجرای اس��تاندارد س��ازمان ملی اس��تاندارد از حذف 
ال��زام ثبت عامت تجاری برای واحدهای تولی��دی در جهت رفع موانع و 
مقررات زدایی خبر داد و گفت به منظور کمک به شرکت های خودروساز، 
تسهیاتی در زمینه واردات مواد اولیه و حد واسط آنها تعیین شده است.

 به گزارش فارس، مس��لم بیات در یک نشس��ت خبری اظهار داش��ت: 
در راس��تای تس��هیل فضای کس��ب و کار و تحقق شعار س��ال که تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها تعیین شده است، در نظام ارزیابی انطباق کشور 
تغییر اساسی و بنیادینی صورت گرفته است به طوری که برای واحدهای 

کوچک و بزرگ انعطاف الزم در فرآیند استانداردسازی مدنظر قرار دارد.
وی توضیح داد: یکی از مشکات واحدهای تولیدی در مسیر اخذ پروانه 
نشان استاندارد، ثبت عامت تجاری بود که شش یا هفت ماه زمان می برد 

تا یک شکل یا نام برای آن واحد تولیدی به ثبت برسد.
بیات افزود: با مصوبه ش��ورای عالی اس��تاندارد مقرر ش��د ثبت عامت 

تجاری برای واحدهای تولیدی حذف ش��ود به طوری که می توانند از نام 
ش��رکت برای معرفی محصول  شان استفاده کنند. معاون نظارت بر اجرای 
اس��تاندارد سازمان ملی استاندارد همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده 
برای تس��ریع در تامین مواد اولیه و حد واس��ط واحدهای تولیدی، گفت: 
واحدهای تولیدی که خودش��ان اقدام به تامین مواد اولیه می کنند بدون 
معطلی در گمرک و صرفا با یک بار پر کردن فرم می توانند مواد اولیه و حد 
واس��ط موردنیاز خود را ترخیص کنند. وی همچنین به برخی تسهیات 
ایجادشده برای شرکت های خودروساز اشاره کرد و افزود: در شرایط تحریم، 
این ش��رکت ها در تامین مواد اولیه و حد واس��ط خود با مشکاتی روبه رو 
شده اند و نمی توانستند به راحتی این مواد را وارد کنند. در این زمینه با یک 
روش اجرایی که قابلیت ردیابی برای سازمان استاندارد دارد، این مشکل را 
حل کردیم و ش��رکت های خودروساز می توانند نسبت به تامین مواد اولیه 
موردنیاز خود اقدام کنند. بیات ادامه داد: در مورد واردات برخی خودروهای 

موردنیاز کش��ور مانند آمبوالنس نیز مشکل داش��تیم که با بهره گیری از 
سوابق کیفی و مستندات، این امکان فراهم شد تا خودروهای امداد جاده ای 
و آمبوالن��س به راحتی وارد ش��وند و با تغییرات��ی در زمینه کاربری آنها، 
مشکل برطرف شود. وی اظهار داشت: در مورد واحدهای نمونه برتر که در 
روز جهانی استاندارد معرفی می شوند نیز تسهیاتی تعیین شد به نحوی 
ک��ه محصوالت صادرات��ی آنها نیاز به ارزیابی و انطب��اق مکرر ندارد و این 

واحدها می توانند بدون ارزیابی تولیدات شان را صادر کنند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد افزود: همچنین 
برخ��ی واحدهای کوچک برای ورود محصول ش��ان به بازار نیاز به تاییدیه 
س��ازمان اس��تاندارد داش��تند که یک روش خاص برای ارائه گواهی تایید 
نوع برای شان انجام می شود. وی  اضافه کرد: صدور پروانه دانش نهاد برای 
واحدهای تولیدی ای که اقدام نوآورانه در تولید یک کاال داشته باشند نیز 

در دستور کار سازمان استاندارد قرار گرفته است.

تسهیالت سازمان استاندارد برای خودروسازان

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی گفت ماده 4 
طرح ساماندهی صنعت خودرو که از سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع 
ش��ده بود، در کمیس��یون صنایع اصاح و به تصویب رسید. این طرح در 
دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد و به احتمال قوی بررسی مجدد 

آن در صحن در روز جاری صورت می  گیرد.
علی جدی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به موضوع ماده 4 
این طرح مبنی بر واردات خودرو از محل صادرات قطعه، خودرو و صنایع 
وابس��ته گفت: براس��اس این ماده، واردات با ارز بدون منشأ مجاز شناخته 
شده اس��ت. نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسامی درخصوص 
س��ایر جزییات مندرج در ماده 4 طرح ساماندهی افزود: براساس این ماده 
همچنین صادرات در صورتی امکان پذیر است که صادرکننده تعهد ارزی 

نداشته باشد.
جدی با توجه به وضعیت نه چندان مطلوب صادرات قطعه و خودرو در 
کشور تاکید کرد: ادامه حیات صنعت خودروی کشور نیازمند برنامه ریزی و 

اقدام در جهت صادرات است. خودرو در حال حاضر یک صنعت بین المللی 
اس��ت و نمی بایس��ت صرفا به بازار داخلی متکی بود، در غیر این صورت، 
صنعت خودرو رو ب��ه زوال می رود. بنابراین توجه به صادرات از ضروریات 

است.
وی درخصوص وضعیت طرح ساماندهی صنعت و بازار خودروی مجلس 
یازدهم گفت: این طرح نیز همچنان در کمیس��یون تحت بررسی است و 

پس از اتمام و تصویب، در آینده نزدیک به صحن می رود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی با توجه به برنامه 
وزیر صمت مبنی بر اصاح ساختار قیمت در زنجیره تامین خودرو شامل 
مواد اولیه و قطعات درخصوص علت محاس��به قیمت مواد اولیه براساس 
قیمت های جهانی گفت: بهای مواد اولیه نمی بایست با قیمت های جهانی 
محاس��به شود و دولت می تواند نسبت به مدیریت قیمت باالی مواد اولیه 

ورود کند.
جدی ادامه داد: عرضه فوالد در بازار بورس محدود بوده و با قیمت های 

باالتر به فروش می رسد که قابل اصاح است و اقدام وزیر در راستای ایجاد 
رقابت در داخل و الزام بر عرضه متناس��ب با نیاز داخل، موجب شکس��ت 

قیمت فوالد و افت آن نسبت به قیمت های جهانی می شود.
وی درخصوص اقدامات مجلس در حوزه ساماندهی وضعیت عرضه ماده 
اولیه فوالد گفت: قانون س��اماندهی فوالد در نوبت بررس��ی در صحن قرار 
دارد، اما بس��یاری از این موضوعات نیازمند وضع قانون نیس��ت و وزارت 

صمت می تواند نسبت به مدیریت آن وارد عمل شود.
این نماینده مجلس ش��ورای اسامی در پایان درخصوص وضعیت طرح 
تحقیق و تفحص از صنعت خودرو خاطرنشان کرد: این طرح نیز در کمیته 
تحقیق و تفحص در حال بررس��ی است، ضمن اینکه تحقیق و تفحص از 
سازمان ملی استاندارد نیز در جلسه هفته جاری کمیسیون مطرح شده و 
کمیته مربوطه تشکیل شد و بحث نظارت بر ایمنی و کیفیت تولید خودرو 
مندرج در ماده 13 برنامه ششم مورد اشاره قرار گرفته که این سازمان در 

این بخش به تعهدات خود چندان عمل نکرده و موفق نبوده است.

طرحساماندهیصنعتخودروبهصحنعلنیمیرود
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بهقلم:آماندادیسیلوسترو
کارشناس مدیریت سئو

ترجمه: علی آل علی

حوزه مدیریت س��ئو بخشی حرفه ای برای هر کسب و کاری محسوب 
می شود. بسیاری از برندها برای بهبود وضعیت شان در چنین حوزه هایی 
به طور مداوم در تاش برای اس��تفاده از تکنیک های حرفه ای هستند. 
نکته مهم در این میان ضرورت ارزیابی دقیق از ش��رایط برند است. اگر 
شما هم به این نتیجه رسیده اید که زمان همکاری با یک آژانس سئوی 
محلی فرا رسیده است، باید با چشم های کاما باز وارد این حوزه شوید، 
در غیر این صورت ش��اید آینده کس��ب و کارتان حسابی با خطر مواجه 
شود.  بسیاری از برندها همکاری با یک آژانس سئو را بهترین ایده برای 
موفقیت در این حوزه می دانند. با این حال تا زمانی که شما پرسش های 
دقیقی برای طرف مقابل تان نداش��ته باش��ید، هرگز امکان انتخاب یک 
آژانس مناسب و ایجاد همکاری ثمربخشی را نخواهید داشت. درست به 
همین خاطر ما در این مقاله به دنبال برخی از پرس��ش های کلیدی در 
زمینه همکاری با آژانس های سئو هستیم. این امر به شما برای همکاری 
هرچ��ه بهتر با چنین آژانس هایی کم��ک خواهد کرد. در ادامه برخی از 

مهمترین نکات در این راستا را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 
آیاتابهحالباکسبوکاردیگریدرحوزهماهمکاریداشتهاید؟

اولین س��والی که شما باید از آژانس سئوی موردنظرتان مطرح کنید، 
مربوط به س��ابقه همکاری آن است. بدون تردید هیچ کسب و کاری به 
دنبال همکاری با یک موسس��ه سئوی محلی که س��ابقه درخشانی در 
زمینه همکاری با کس��ب و کارها ندارد، نخواهد رفت. درست به همین 
خاطر ش��ما باید از س��ابقه همکاری موسس��ه موردنظرتان با دست کم 
ی��ک برند فعالیت در حوزه خودتان مطمئن ش��وید، در غیر این صورت 
وارد بازی ش��ده اید که انتهای آن چیزی جز شکس��ت کس��ب و کارتان 
نخواهد بود.  انتظارات اصلی ش��ما در این بخش شامل شناخت درست 
حوزه فعالیت تان از س��وی آژانس سئوی محلی و توانایی آن برای بهبود 
وضعیت تان اس��ت. بهترین معیار هم در این میان س��ابقه عملکرد یک 
موسس��ه خواهد بود. بنابرای��ن به هنگام انتخاب از میان موسس��ه های 
مختلف همیش��ه به رزومه آنها توجه نش��ان دهید. اگر آژانس��ی در این 
میان از ارائه رزومه خودداری کرد، باید به طور قابل ماحظه ای نس��بت 
ب��ه همکاری با آن تجدیدنظر کنی��د، در غیر این صورت وضعیت تان به 

طور قابل ماحظه ای دشوار خواهد شد. 
آیاشمانتایجسئویمحلیراتضمینمیکنید؟

بدون تردید هیچ برندی به دنبال نتایج ضعیف در حوزه س��ئو نیست. 
درس��ت به همین دلیل ش��ما باید از همان ابتدای مسیر تمام شرایط و 
وظای��ف را با موسس��ه موردنظرتان تنظیم کنید. اینکه آژانس س��ئوی 
مدنظر ش��ما توانایی تضمین کردن نتایج را داش��ته باشد، معیار بسیار 
مهمی محسوب می ش��ود. اغلب اوقات چنین امری به معنای اعتماد به 
نفس باالی مدیران یک آژانس نسبت به کیفیت کاری شان خواهد بود. 
نکته بعدی درباره تضمین نتایج بحث درباره مدت زمان موردنیاز برای 
اجرای طرح اس��ت. بدون تردید هیچ برندی برای همیشه وقت ندارد. با 
این حساب هرچه پروژه شما زودتر به نتیجه برسد، امکان بهره مندی از 
نتایج آن برای شما ساده تر خواهد شد. این امر در بازارهای رقابتی امروز 
دارای اهمیت بس��یار زیادی اس��ت.  بهترین توصیه در این میان تاش 
برای نتیجه بخشی فرآیند همکاری در طول شش ماه ابتدایی است. اگر 
در این مدت زمان هیچ نتیجه مثبتی حاصل نشود، به احتمال زیاد شما 
فق��ط بودجه و زمان برندت��ان را هدر داده اید. اگر این نکات را از ابتدای 
همکاری تان مدنظر قرار دهید، ش��رایط تان برای همکاری با آژانس های 

دیگر به طور قابل ماحظه ای بهبود پیدا خواهد کرد. 
کدامبخشهایسئورابایدبهآژانسهایمعتبرواگذارکرد؟

کمت��ر برن��دی در دنیای ام��روزی تمام وظایف مربوط به س��ئو را به 
آژانس ه��ای معتبر واگذار می کن��د. این امر هزینه بس��یار زیادی برای 
کس��ب و کارها به همراه دارد و نیازهای ش��ما را به طور کامل پوشش 
نخواه��د داد. از آنجایی که ش��ما بهترین ارزیاب��ی و درک را از وضعیت 
برندتان دارید، باید همیش��ه برخی از کارهای مربوط به سئو را خودتان 
انج��ام دهید.  بهتری��ن توصیه در ای��ن میان واگ��ذاری بخش هایی از 
مدیریت س��ئو به آژانس های معتبر است که در آن مهارت باالیی دارند. 
همچنین تعیین اس��تراتژی اصلی و اهداف محوری در زمینه س��ئو نیز 
باید همیش��ه برعهده شما باش��د، در غیر این صورت شما کنترل کسب 
و کارتان را از دس��ت خواهید داد. این امر ش��اید در کوتاه مدت چندان 
مش��کلی به همراه نداش��ته باشد، اما در بلندمدت ش��ما را به طور قابل 

ماحظه ای به دردسر خواهد انداخت. 
ارزیابی مداوم از بخش های مختلف س��ئو نکته بس��یار مهمی اس��ت. 
گاهی اوقات برندها هیچ وقت به دنبال ارزیابی وضعیت سئوی خودشان 
نمی روند. این امر نتیجه بس��یار عجیب و غریبی برای چنین کس��ب و 
کارهایی به همراه خواهد داشت. اگر شما به دنبال بهبود وضعیت کسب 
و کارتان هس��تید، باید به طور مداوم نس��بت ب��ه عملکردتان در حوزه 
س��ئو و کیفیت کاری آژانس همکارتان واکنش نشان دهید، در غیر این 

صورت مشکات تان به طور مداوم افزایش پیدا خواهد کرد. 
کداممعیارهابرایشمامحوریاست؟

فرآیند مدیریت س��ئو باید همیش��ه با اهداف مشخصی صورت گیرد. 
این امر نکته مهمی محس��وب می شود، چراکه به تمام فرآیند مدیریت 
س��ئو شما نظم خواهد داد. اگر شما هیچ هدف مشخصی در زمینه سئو 
ندارید، باید اول از همه با تعیین معیارهای دقیق برای ارزیابی وضعیت 
کارتان ش��روع کنی��د.  امروزه معیارهای بس��یار زیادی ب��رای ارزیابی 
وضعیت س��ئوی برندها وجود دارد. این امر شاید در نگاه نخست موجب 
سردرگمی کسب و کارتان شود، اما اگر با دقت معیاری را برای خودتان 
انتخ��اب کنید، دیگ��ر فرآیند همکاری با آژانس ه��ای مختلف و تعریف 

اهداف چندان سخت نخواهد بود.
توصی��ه ما در این بخ��ش انتخاب میزان ف��روش و همچنین افزایش 
ترافیک به عنوان معیار ارزیابی درباره وضعیت س��ئوی برند اس��ت. این 
معیارها به ش��ما برای می��زان تحقق اهداف ت��ان در حوزه های مختلف 
کمک خواهد کرد. وقتی میزان فروش و ترافیک س��ایت تان چندان باال 
نباشد، تقریبا هیچ کدام از اهداف تان در حوزه کسب و کار هم به خوبی 
پیش نخواهد رفت.  یادتان باش��د که سئو فقط محدود به افزایش رتبه 
س��ایت در موتورهای جست وجو نیس��ت. نکته مهم در این میان تاش 

برای تعامل واقعی با مش��تریان در هر مقیاسی است. بنابراین اگر کسب 
و کار شما در سطح محدودی فعالیت دارد، نباید میزان فروش و ترافیک 

سایت را براساس استاندارد برندهای بین المللی ارزیابی کنید. 
بهترینمشتریانشماکدامند؟

پی��ش از اینکه اقدام به همکاری با یک آژانس س��ئوی محلی کنید، 
باید نسبت به بهترین مشتریان آنها اطاعاتی جمع آوری نمایید، در غیر 
این صورت وضعیت تان برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان موردنظر به 
طور قابل ماحظه ای دش��وار خواهد شد. نکته مهم در این میان امکان 
طرح س��وال به طور مس��تقیم از آژانس موردنظرتان است.  بسیاری از 
برندها برای درخواس��ت از آژانس های س��ئو درباره سابقه همکاری های 
موفق ش��ان با برندهای مختلف همیش��ه احساس خجالت می کنند. این 
امر تا حدودی طبیعی اس��ت، اما وقتی پای آینده کس��ب و کارتان در 
میان اس��ت، باید تعارف را کنار بگذارید. اگر کسب و کار موردنظر شما 
س��ابقه درخش��انی در حوزه همکاری با برندهای مختلف داشته باشد، 
ترس��ی از نمایش سابقه همکاری اش به شما نخواهد داشت.  اگر برخی 
از آژانس های س��ئو نسبت به درخواست ش��ما برای دسترسی به سابقه 
فعالیت شان مقاومت کردند، نشانه مهمی برای قطع همکاری در اختیار 
ش��ما قرار می گیرد. هیچ دلیلی در بازارهای امروزی برای امتناع از ارائه 
س��ابقه فعالیت و نمونه های موفق کاری وجود ندارد. با این حساب شما 
باید همکاری با چنین آژانس هایی را به س��رعت متوقف نمایید، در غیر 
ای��ن صورت احتماال چش��م انداز مناس��بی پیش روی کس��ب و کارتان 

نخواهد بود. 
دسترسیبرندشمابهاطالعاتمربوطبهسئوچطورخواهدبود؟

هر آژانس س��ئو باید به طور مداوم اطاع��ات و داده های طبقه بندی 
شده ای برای مشتریانش ارسال کند. این امر شامل وضعیت کلی سئوی 
محلی و همچنین میزان توس��عه به نس��بت ماه های قبل اس��ت. اغلب 
کارآفرینان با مش��اهده چنین اطاعاتی نس��بت به هم��کاری با آژانس 
موردنظر اطمینان بیش��تری پیدا می کنند.  اولین نکته ای که شما برای 
همکاری با موسس��ه های سئو باید مدنظر داشته باشید، استفاده از یک 
ابزار واحد برای ارائه اطاعات اس��ت. اگر ش��ما در این بین از ابزارهای 
متنوعی برای دسترسی به اطاعات استفاده کنید، همیشه آمارهای تان 

با هم تناقض خواهد داشت. این امر شما را به دردسر می اندازد. 
هماهنگی با آژانس س��ئو برای ارائه گزارش��ات براساس ابزاری واحد، 
مثل ابزارهای بازاریابی گوگل، ایده بس��یار جذابی اس��ت. این امر شما 
را نس��بت به صحت اطاعات موردنظر و بهبود واقعی ش��رایط کسب و 
کارتان مطمئن خواهد کرد. با این حساب به هیچ وجه نیازی به نگرانی 

نسبت به آینده کسب و کارتان و وضعیت سئو نخواهد بود. 
آیاتیمکاریشماامکانفعالیتازخانهرادارد؟

امروزه با ش��رایط کرونایی بسیاری از کسب و کارها به دنبال فعالیت 
غیرمتمرک��ز و ایده های��ی مث��ل کار از خانه هس��تند. ب��دون تردید در 
ش��رایط عادی حضور برخی از کارش��ناس های آژانس سئو مدنظر شما 
در دفترتان ایده بس��یار جذابی بود. با ای��ن حال اکنون این امر به هیچ 
وجه قابل اجرا نیس��ت. درس��ت به همین خاطر بای��د به طور مداوم در 
تاش برای هماهنگی با آژانس های س��ئو از راه دور باش��ید.  بسیاری از 
کسب و کارها نسبت به دورکاری مهارت باالیی ندارند. درست به همین 
خاطر ش��ما به هنگام همکاری با موسسه های مختلف باید به طور قابل 
ماحظ��ه ای این نکت��ه را مدنظر قرار دهید. اگر آژانس س��ئوی مدنظر 
ش��ما سابقه درخشانی در زمینه همکاری با کسب و کارهای مختلف در 
شرایط کرونایی داشته باشد، امکان اطمینان به آن وجود خواهد داشت، 
در غیر این صورت وضعیت شما هیچ تغییری نخواهد کرد و شاید برای 
موفقیت های مقطعی هم به دردسر بیفتید.  تعامل با یک آژانس سئوی 
محلی کار چندان سختی نیس��ت، البته به شرط اینکه از همان ابتدای 
کار تمام خواس��ته ها انتظارات تان را مشخص سازید، در غیر این صورت 

در فرآیند دورکاری مشکات به طور تصاعدی رشد خواهد کرد. 
آیاآژانسسئوکلیدواژههارابرایشماانتخابمیکند؟

انتخ��اب کلیدواژه ه��ا نکته بس��یار مهمی در زمینه س��ئو محس��وب 
می ش��ود. بس��یاری از برندها برای انتخاب س��ئو خودشان دست به کار 
می ش��وند و برخی دیگر از موسس��ه های س��ئو این انتظار را دارند. اگر 
ش��ما توانایی تعیین وضعیت موردنظر به طور مناسب را نداشته باشید، 

وضعیت برندتان به طور مداوم بغرنج خواهد بود. 
بی ش��ک هیچ پاسخ از پیش مشخصی برای س��وال این بخش وجود 
ندارد. هر کس��ب و کاری براس��اس وضعیتش باید راه��کار متفاوتی را 
در پی��ش گیرد. بس��یاری از برندها برای دنبال کردن همکاری ش��ان با 
موسسه های س��ئو به بهترین شکل ممکن در تاش برای سپردن تمام 
مس��ئولیت ها به آنها هستند. این امر دست آژانس های سئو را به شدت 
ب��از می گذارد. البته انتظارات ش��ما هم از آنها در پ��ی این امر افزایش 
چش��مگیری پیدا خواهد کرد. با این حساب اگر موسسه موردنظر شما 
توانایی مدیریت این بخش به طور مناسب را نداشته باشد، احتماال شما 

باید دنبال آژانس سئوی دیگری باشید. 
اگر شما خودتان مس��ئولیت طراحی کلیدواژه ها را برعهده می گیرد، 
باید همکاری بس��یار نزدیکی با موسسه موردنظرتان داشته باشید. این 
امر به دلیل اهمیت همکاری های نزدیک و دوجانبه در این حوزه صورت 

می گی��رد. یادتان باش��د در صورت انتخاب این وضعیت در عمل ش��ما 
ماهیت دو بخش��ی در کارتان خواهید داشت. در این صورت هماهنگی 

میان شما و آژانس سئوی موردنظر مهم ترین نکته خواهد بود. 
چقدرتامشاهدهاولیننتایجمثبتزمانالزماست؟

بدون تردید سئو یک فرآیند کوتاه مدت نیست، اما نباید خیلی هم طول 
بکشد. ش��ما از همان روز اول باید نسبت به زمان موردنیاز برای مشاهده 
نتیج��ه کار با آژانس س��ئوی محلی گفت وگو نمایی��د، در غیر این صورت 
شاید انتظارات شما خیلی دیر برآورده شود. در این صورت به احتمال زیاد 
بحث های طوالنی بین ش��ما و موسس��ه موردنظر جریان پیدا خواهد کرد 
که نتیجه مشخصی هم به همراه ندارد.  بهترین زمان برای مشاهده اولین 
نتایج مربوط به فرآیند س��ئوی محلی حداکثر ش��ش ماه اس��ت. موسسه 
موردنظر شما در این زمان باید بخش های گسترده ای از کار را انجام داده 
باش��د، در غیر این صورت احتماال یک جای کار ایراد دارد و ش��ما باید به 
فکر ایجاد تغییرات اساس��ی در نحوه فعالیت تان باش��ید.  انتظارات ش��ما 
به عنوان صاحب یک کس��ب و کار از آژانس س��ئو باید واقع گرایانه باشد. 
مش��کل اصلی در این میان عدم هماهنگی انتظارات بس��یاری از برندها با 
واقعیت های عرصه س��ئو اس��ت. درس��ت به همین خاطر مشکات بسیار 
زیادی پیش روی چنین همکاری هایی قرار می گیرد. اگر شما از همان روز 
اول اهداف و انتظارات تان را واقع  گرایانه و با همکاری موسس��ه موردنظر 
تنظیم نمایید، به خوبی امکان مدیریت فرآیند همکاری را خواهید داشت. 

آیاموسسهموردنظرتانتواناییحلمشکالتبرندتاندرگوگل
بیزینس،یلپواپلمپرادارد؟

س��ئوی محلی فق��ط مربوط به اس��تفاده از کلیدواژه ه��ای مختلف 
نیس��ت. شما باید برای اهداف بزرگتر و متنوع تری با موسسه های سئو 
همکاری داش��ته باشید. امروزه یکی از مش��کات رایج کسب و کارها 
مربوط به اکانت رسمی ش��ان در گوگل بیزینس، یلپ و اپل مپ است. 
این س��رویس ها برای معرفی هرچه بهتر کس��ب و کارها به مشتریان 
فعالیت دارند. با این حس��اب نمایش س��اده و بی دردسر نام برند شما 
در این س��رویس ها دارای اهمیت بس��یار زیادی خواهد بود. اگر ش��ما 
به دنبال تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مش��تریان تان هس��تید، باید از 
همان ابتدای مسیر به دنبال هماهنگی با آژانس سئوی ملی برای رفع 
این مش��کل باش��ید، در غیر این صورت همکاری تان هیچ فایده ای به 
همراه نخواهد داش��ت.  امروزه حوزه سئو تنوع بسیار زیادی پیدا کرده 
است. درس��ت به همین خاطر شما باید آمادگی الزم برای استفاده از 
خدمات آژانس های حرفه ای در تمام حوزه ها را داش��ته باشید، در غیر 
این صورت ش��اید هرگز توانایی تاثیرگذاری بر روی مشتریان و جلب 

نظرشان را پیدا نکنید. 
یلپ یکی از ابزارهای ش��بیه به گوگل بیزینس اس��ت که بس��یاری از 
مش��تریان پیش از خرید و آش��نایی با برندهای مخلتف به آن مراجعه 
می کنند. این امر نقش مهمی در موفقیت کسب و کارها به همراه دارد. 
بنابراین اگر ش��ما ب��ا چنین امری آش��نایی الزم را ندارید، باید به طور 
قاب��ل ماحظه ای از کمک آژانس های حرفه ای اس��تفاده کنید، در غیر 
این صورت ش��اید مش��تریان برای پیدا کردن کس��ب و کارتان حسابی 

به دردسر بیفتید.
ارزیابیانتقادیفرآیندسئویمحلیوظیفهکیست؟

بدون تردید هر فرآیند س��ئو دارای ایراداتی است. پیدا کردن ایرادات 
موردنظ��ر و تاش برای رفع آنها در تاش های بعدی بخش��ی از وظیفه 
تیم های مدیریت س��ئو محسوب می شود. نکته مهم در این میان تعیین 
وظیفه آژانس س��ئوی موردنظر ش��ما درباره این مسئله است. اگر شما 
توانای��ی الزم برای انجام ای��ن کار را ندارید، واگ��ذاری بخش موردنظر 
به آژانس س��ئو بهترین گزینه خواهد ب��ود، در غیر این صورت خودتان 

بهترین گزینه برای انجام چنین کاری خواهید بود. 
امروزه همکاری با آژانس های س��ئو ب��دل به یک عادت رایج در میان 
برندها ش��ده است. اگر شما در س��طح محلی به دنبال چنین همکاری 
هس��تید، باید همیشه نسبت به برخی از پرسش های مهم واکنش نشان 
دهید. این امر به شما امکان تجربه یک همکاری بی نظیر را خواهد داد، 

در غیر این صورت باید همیشه نگران وضعیت سئوی تان باشید. 
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اخبار

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شــرقی گفت: آزمایشگاه آبفا استان 
یکی از مجهزترین آزمایشگاههای شمالغرب کشور و اخذ کننده اولین 

استاندارد بین المللی ISO 17025 در ایران است.
علیرضا ایمانلو با اعالم این خبر اظهار کرد: کیفیت آب شــرب تبریز 
اســتاندارد و در حد مطلوب است. وی افزود: با توجه به این که سالمت 
مردم خط قرمز ما است، بنابراین بهترین کیفیت آب شرب را در اختیار 

همشهریان عزیز قرار می دهیم.
ایمانلو ادامه داد: آب آشامیدنی مورد نیاز شهروندان کالنشهر تبریز از 
منابع آبهای سطحی و چاههای عمیق دامنه سهند تامین می شود و 70 
درصد آن مربوط به آب های سطحی است که توسط سازمان آب منطقه 
ای و از طریق تصفیه در تصفیه خانه زرینه رود با ظرفیت 161 میلیون 
مترمکعب در سال و تصفیه خانه نهند با ظرفیت یک مترمکعب در ثانیه 
بعد از کنترل کیفیت آن در آزمایشگاه های مجهز در تصفیه خانه ها و 

مطابقت آن با استاندارد ملی تحویل آب و فاضالب می شود.
این مقام مسوول اضافه کرد: آزمایشگاه آب و فاضالب استان با پایش 
و کنترل شــبانه روزی و انجام آزمون های مورد نیاز از مخازن، خطوط 

انتقال و شبکه توزیع با بیش از 40 پارامتر میکروبی، بیولوژی و شیمیایی 
و ریزآالینده های آلی معدنی، مطابقت آب با استاندارد ملی و بین المللی 
را تحــت کنترل دارد.  به گفته ایمانلو، با تالش همکاران آب و فاضالب 
استان تاکنون هیچ مورد عدم انطباقی از سوی مراکز بهداشت که ناظر 

نهایی بر کیفیت آب استان می باشند، گزارش نشده است.
مدیرعامل شرکت آبفا آذربایجان شــرقی خاطرنشان کرد: عالوه بر 
نمونه برداری فوق، روزانه بالغ بر 15 مورد نمونه برداری از ســطح شهر 

تبریز، در خصوص پدافند غیرعامل طی دو نوبت از شبانه روز از کیفیت 
آب، انجام و در تمام ایام اعم از تعطیالت رســمی و غیر رســمی پایش 

بصورت کشیک توسط کارشناسان خبره انجام می گیرد.
ایمانلــو همچنین تاکید کرد: با توجه بــه تغییرات اقلیمی که یکی 
از چالش های اساســی در دنیا و ایران است افزایش دما، تغییر چرخه 
هیدرولیکی آب و تغییر الگوی بارندگی، باعث کاهش سطح آب و دبی 
ورودی به ســدها و تصفیه خانه ها شده و این امر به تغییرات کیفی آب 
منجمله طعم آن در آبهای سطحی و حتی زیر زمینی و چاهها می انجامد 

و علیرغم استاندارد بودن آن باعث تغییر در ذائقه مشترکان می شود.
مدیرعامل آبفا اســتان اضافه کرد: مردم عزیز و شهید پرور استان و 
تبریز در صورت داشــتن شکایت در خصوص  کیفیت آب  می توانند با 
سامانه 122 تماس حاصل کنند تا در سریع ترین زمان ممکن اکیپ مرکز 
پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب در محل حضور یافته و تا حصول 

نتیجه نهایی موضوع را پیگیری کنند.
ایمانلو در پایان خاطرنشــان کرد: شهروندان دارای مخازن خصوصی 
نهایت دقت را در نگهداری، شستشو و زمان ماند آب در مخازن و مطابقت 

با استاندارد، مبذول کنند تا از ایجاد طعم و بو جلوگیری بعمل آید.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: جلسه مجمع عمومی عادی سال 
1399 شــرکت آب منطقه ای گیالن به صــورت ویدئو کنفرانس به 
ریاســت اتابک جعفری لو معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی 
شــرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای گیالن؛ جلسه مجمع عمومی عادی سال 1399 
شرکت آب منطقه ای گیالن به ریاست معاون مجامع، توسعه مدیریت 
و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران و حضور رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامــل و اعضای هیأت مدیره  و معاونین و مدیران شــرکت آب 
منطقه ای گیالن بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد. در این جلسه 
گزارش حسابرسی توسط نماینده سازمان مربوطه  قرائت گردید و پس 
از بحــث و تبادل نظر، در نهایت گزارش هیأت مدیره و صورتهای مالی 

عملیات جاری منتهی به پایان اسنفند ماه سال 1399 شرکت آب منطقه 
ای گیالن و اقدامات تمامی واحدهای شرکت به صورت مطلوب مورد 
تصویب قرار گرفت. خّرمی در این جلسه اظهار داشت: شرکت سهامی 
آب منطقه ای گیالن توانسته است برای شانزدهمین سال پیاپی گزارش 
بدون بند حسابرسی دریافت نماید که نتیجه عملکرد مطلوب و هماهنگ 
پرســنل واحدهای مختلف شرکت بوده و به عنوان نقطه قوت عملکرد 
این شرکت می باشــد . وی فرسودگی شبکه های آبیاری، کم توجهی 
به مســأله آبخیزداری ، مشخص نبودن جایگاه و ارزش واقعی آب بهاء ، 
محدودیت اعتبارات عمرانی علی الخصوص در بخش شبکه های آبیاری 
و.... از مهمترین مشکالت و چالش های شرکت آب منطقه ای گیالن 

عنوان نمود .

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری گفت : انبار نفت منطقه ساری یکی از ایمن ترین تاسیسات نفتی 
در منطقه شمال کشور است و از شروع شیوع ویروس کرونا بی وقفه در 

حال سوخت رسانی به مجاری عرضه سوخت می باشد 
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، سبحان رجب پور 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری رعایت پروتکل 
های بهداشــتی در واحدهای عملیاتی انبار نفت ساری را از اولویتهای 
زمان شیوع کرونا این شرکت دانست و افزود : تاسیسات انبار نفت ساری 
با هدف تامین ،  ذخیره ســازی و توزیع انواع فرآورده های نفتی مورد 
نیازاستان ، دیگرمناطق و نیروگاههای شمال کشور در حال فعالیت است 

و نباید در کار واحدهای عملیاتی آن وقفه ای شکل گیرد .
وی افزود : از زمان شــروع شــیوع ویروس کرونا در ایران با اقدامات 

پیشگیرانه ستاد پیشگیری کرونای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری و رعایت پروتکل های بهداشتی توسط کارکنان تا کنون به 

حمد خدا ویروس کرونا به انبار نفت ساری کمترین اثر گذاری را داشته 
و این انبار به صورت شبانه روزی در حال فعالیت است .

رجب پور از حساسیت پیشگیرانه شیوع ویروس کرونا در تاسیسات 
انبار نفت ســاری گفــت و تاکید کرد: با توجه به حساســیتهای باالی 
عملیاتی در انبار نفت ســاری ، شــناخت محیط های پر خطر ، شرح 
وظایف و چگونگی رعایت پروتکل های بهداشتی هر یک از اعضا و انجام 
مانورهایی با موضوع شیوع بیماری در تاسیسات از وظایفی است که به 

درستی انجام می شود .
ســبحان رجب پور تاکید کرد : این شــرکت با تشــکیل جلسات 
پیشــگیرانه واجرای دقیق پروتکل های بهداشتی فردی و اجتماعی در 
فضای انبار نفت توسط ستاد پیشگیری از ویروس کرونا ی منطقه ساری 

به صورت شبانه روزی فعالیت می کنند .

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: رییس جدید کانون وکالی 
دادگستری استان آذربایجان شرقی انتخاب شد.

اولین جلســه بیســت و ســومین دوره هیات مدیره کانون وکالی 
دادگستری آذربایجان شرقی روز دوشنبه 15 شهریورماه جاری با حضور 
پاشــازاده، قهرمانپور، بابازاده، موسی زاده، هجرتی، یوسفی و امامی فرد 
تشکیل شد. دســتور جلســه، انتخابات داخلی هیات مدیره بود که با 
آراء اعضای هیات، جناب وکیل »دکتر حســن پاشازاده« بعنوان رییس 
هیات مدیره و رییس کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی انتخاب 
و معرفی شــد. دکتر پاشازاده ســوابق اجرایی از جمله مشاور حقوقی 
استاندار آذربایجان شــرقی در ادوار مختلف، ریاست دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، مدیر گروه های تخصصی 
حقوق مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در ادوار مختلف، 

نماینده کانون وکالی آذربایجان شرقی در شورای اجرایی اسکودا، ریاست 
کمیسیون علمی، و ریاســت دادگاه انتظامی کانون وکالی دادگستری 

آذربایجان شرقی را در کارنامه خود دارد.
همچنین جناب وکیل »نقی قهرمانپور« بعنوان نایب رییس، جناب 
وکیل »دکتر بابک بابــازاده« بعنوان بازرس هیات مدیره، جناب وکیل 
»غفار هجرتی« بعنوان دبیر هیات  مدیره و جناب وکیل »دکتر مهدی 

موسی زاده« بعنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب و معرفی شدند.
رییس، دبیر و اعضای هیات مدیره و بازرســان انجمن صنفی دفاتر 
نمایندگی روزنامه های سراسری استان آذربایجان شرقی با عرض تبریک 
به ارکان و اعضای جدید هیات مدیره و بازرسان کانون وکالی دادگستری 
آذربایجان شرقی، برای منتخبان بیست و سومین دوره هیات مدیره کانون 
وکالی دادگستری آذربایجان شرقی بویژه برای آقای دکتر حسن پاشازاده 
در کســوت و مسوولیت ریاست کانون وکال، سالمتی و توفیق روزافزون 

آرزومند است.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: فرمانده انتظامی استان گلستان 
گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گلستان در 2 عملیات 
جداگانه موفق به کشف 146 کیلو مواد افیونی از نوع شیشه و حشیش 
شدند.سردار سعید دادگر اظهار داشــت: ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر اســتان در دو عملیات جداگانه موفق به کشــف 146 کیلو مواد 
افیونی از نوع شیشه و حشیش شدند.وی افزود: در یکی از این عملیات ها، 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر گنبدکاووس پس از یکسری اقدامات 
تخصصی و اشراف اطالعاتی، یکی از سوداگران مرگ را در این شهرستان 
شناسایی در طی هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از منزل وی مقدار 
101 کیلو شیشه کشف شد.فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: ضمن 

اینکه در عملیات دیگری در شهرستان رامیان، ماموران پس از یکسری 
بررسی های میدانی و اطالعاتی موفق به شناسایی یکی از عوامل فروش 
مواد مخدر شدند که در بازرسی از منزل متهم، 45 کیلو حشیش کشف 
شد.سردار دادگر با اشاره به توقیف یک دستگاه خودرو در این دو عملیات، 
تصریح کرد: در این راســتا 2 متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به 
مراجع معرفی شدند.این مقام ارشد انتظامی در ادامه گفت: ماموران پلیس 
مبارزه با مواد استان در عملیاتی دیگر پس از یکسری اقدامات اطالعاتی 
موفق شدند فردی را که بصورت غیرمجاز در زمینه توزیع داروها و شربت 
های ترک اعتیاد در گرگان فعالیت داشت شناسایی کنند.وی افزود: در 
بازرسی از منزل متهم 159 هزار سی سی شربت متادون کشف و یک نفر 

دستگیر و به مراجع ذیصالح معرفی شد.سردار دادگر خاطرنشان کرد: با 
تالش ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان از ابتدای سال جاری 
تاکنون 7 تن و 169 انواع مواد افیونی در ســطح استان کشف شده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 34 درصد افزایش را نشان می دهد ضمن 
اینکه تعداد 40 دســتگاه انواع خودروی سبک و سنگین از قاچاقچیان 
توقیف شده است.وی تصریح کرد: در همین راستا 130 قاچاقچی و یک 
هزار و 50 خرده فروش دستگیر و 3 هزار و 660 معتاد متجاهر در محالت 
پر خطر جمع آوری شــدند.مکتبی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی 
استانداری گلستان نیز در حاشیه بازدید از این محموله موادمخدر، گفت: 

همواره حامی و پشتیبان نیروی انتظامی هستیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان:

آزمایشگاه آبفا آذربایجان شرقی دارای استاندارد بین المللی است

برای شانزدهمین سال متوالی صورت گرفت؛

دریافت گزارش مطلوب و بدون بند حسابرسی در شرکت آب منطقه ای گیالن

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

کارکنان نفت مانع توقف سوخت رسانی در شرایط سخت کرونایی شدند

با برگزاری انتخابات داخلی هیات مدیره؛

رییس جدید کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی انتخاب شد

کشف بیش از 1۰۰ کیلوگرم شیشه در استان گلستان 

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:
مسئولیت اجتماعی بخشی از وظایف سازمانی تلقی می شود

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری 
ایران گفت: مسئولیت اجتماعی بخشی از وظایف سازمانی است که این شرکت 

تالش نموده به نحو شایسته نسبت به تحقق آن اقدام نماید.
ایران دکتر حمید رضا گلپایگانی روز یکشــنبه )14 شــهریورماه( در بازدید 
از محل بسته بندی کمک های معیشــتی در کارگاه مرکزی شرکت در اهواز 
افزود: مدیریت شرکت ارائه خدمات به هم استانی ها و همچنین مناطق پیرامون 
موقعیت های عملیاتی اســتقرار دستگاه های حفاری در دیگر  استان ها را در 
اولویت برنامه ها تعریف و در این زمینه با استانداری و دستگاه های اجرایی ذیربط 
در استان خوزستان همکاری مستمر و موثر دارد. وی با اشاره به اعالم استانداری و قرارگاه جهادی امیرالمومنین )ع(در خصوص تدارک 
کمک های معیشتی برای توزیع در مناطق محروم  استان، اظهار کرد: در این زمینه از پایگاه مقاومت بسیج شرکت خواسته شد تا نسبت 
به بررسی و تهیه اقالم مورد نظر اقدام نماید که با پیگیری به عمل آمده هم اکنون 500 بسته معیشتی شامل مواد غذایی تدارک و آماده 
توزیع می باشد. گلپایگانی در این بازدید که تعدادی از مدیران، روسای ستادی و فرمانده و مسئوالن پایگاه مقاومت بسیج  شرکت حضور 
داشتند با تقدیر و قدردانی از فعالیت های بسیج در بخش های مختلف از جمله مسئولیت های اجتماعی، گفت: اقالم مورد نظر برای تهیه 

500 بسته معیشتی دیگر نیز تامین و در مرحله بسته بندی است و این روند در حد مقدورات و شرایط شرکت استمرار خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی درمانی چهارمحال و بختیاری:
تداوم یک هفته ای روند نزولی شیوع بیماری کرونا، الزمه عبور از پیک 

موج پنجم شیوع این بیماری است
شــهرکرد- خبرنگار فرصت امروز: وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی، 
خدمات بهداشــتی و درمانی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه به تازگی وارد 
روند نزولی شیوع بیماری کرونا شده ایم گفت: برای گذر از پیک موج پنجم شیوع 
بیماری کرونا حداقل تا یک هفته دیگر باید این روند نزولی تداوم داشته باشد. 
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید شیرانی افزود: در صورت تداوم این روند رنگ شهرها 
نیز تغییر پیدا خواهد کرد. وی با بیان اینکه همچنان شرایط تمامی شهرستان 
ها به لحاظ شیوع بیماری کرونا قرمز است افزود: تراکم بیماری و بار ویروس در 
جامعه باال است و شرایط بسیار خطرناک است. وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: با 
همراهی مردم شیب نزولی بیماری تند تر و هرچه زودتر به شرایط عادی زندگی بازگردیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، در تشریح 
آخرین وضعیت بیماری کرونا در چهاردهمین روز از شهریور ماه سال 1400 در چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: طی 24 ساعت گذشته 
9۸۸ بیمار با عالیم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی و بیمارستانی استان مراجعه داشته اند که از این 
تعداد 257 بیمار با عالیم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده اند. دکتر شیرانی گفت: طی 24 ساعت گذشته نتیجه تست 
2۸5 نفر از مراجعه کنندگان در بخش سرپایی و 4۸ نفر از بستری شدگان مشکوک به کووید_19 در مراکز بیمارستانی استان، مثبت 
قطعی اعالم شد. وی افزود: هم اکنون 60۸ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان 

هستند که از این تعداد 512 نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات برای رد یا تایید بیماریشان هستند.

عملیات کف سازی بازار کفاش ها در قم آغاز شد
قم- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف 
حرم مطهر گفت: عملیات کف ســازی بازار کفاش ها در قم آغاز شد. به گزارشی 
، علیرضا خاکی با اشــاره به اهمیت احیایی بافت تاریخی شهر قم اظهار داشت: 
بهســازی باید متناســب با ظرفیت های فرهنگی و مذهبی شهر انجام شده و 
نخستین گام شناســایی گذرهای اصلی، گونه های ارزشمند، ایجاد ارتباط بین 
آن ها، زنده کردن الگوها به لحاظ عملکرد و سیما بوده است. وی سپس از آغاز 
پروژه کف ســازی و بهســازی بازار کفاش ها خبر داد و گفت: بر اساس تحلیل 
نقشه های قدیم شهر، مطالعات اجتماعی، تاریخ و گذشته شهر، بازار کفاش ها بعد 
از بازار نو و کهنه یکی از بازارهای مهم تاریخی شهر قم بوده که بر اساس اولویت بندی های انجام شده بهسازی و کف سازی این بازار کلید 
خورده است. مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر تصریح کرد: کف سازی بازار کفاش ها در کمترین زمان و طی چند 
ماه های آینده با حداکثر سرعت به پایان رسیده و به بهره برداری می رسد. وی طول مسیر این پروژه را 400  متر دانست و ابراز کرد: مساحت 
کف بازار حدود دو هزار مترمربع بوده که طی برنامه ریزی های انجام شده تا دو ماه آینده عملیات کف سازی آن با سنگ مرمریت، مطابق 
کف سازی بازار کهنه و نو انجام می شود. خاکی مبلغ قرارداد پروژه را عددی بالغ بر 700 میلیون تومان و پیش بینی اعتبار یک میلیارد تومانی 
اعالم و خاطرنشان کرد: تمام محورهای تاریخی شهر قم بر اساس شاخص های تاریخی آن اولویت بندی شده و در مرحله اول بهسازی کف 

و جداره آن ها در دستور کار قرارگرفته است.

توسعه شتابنده، منطقی و اصولی شهر عالیشهر  
سرپرســت  امروز:  فرصت  خبرنگار  بوشــهر-  
شهرداری عالیشهر با حضور در دفتر فرماندار شهرستان 
بوشــهر با ایشان دیدار کردند.   به گزارش روابط عمومی 
شهرداری و شــورای اسالمی عالیشــهر زهره نگهداری 
سرپرست شــهرداری ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و 
حمایت های فرماندار بوشهر از شهر عالیشهر، بیان نمودند 
: شهرداری عالیشــهر هم اکنون اخالق ، متانت، رضایت 
مندی شــهروندان و تالش بی وقفه را ســرلوحه کاری 
خود قرار داده و جهت رفع مشکالت مردم و ارتقاء سطح 
عمرانی و فرهنگی شهر از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.    نگهداری سرپرست شهرداری افزود: با دغدغه بهبود شرایط فعلی و پیشبرد 
اهداف شهرداری در جهت خدمات رسانی به شهروندان شریف عالیشهر باید در جهت یک هدف واحد یعنی بهبود وضع موجود و خدمات 
رسانی بهتر و بیشتر به مردم گام برداریم .      عباس جمشیدی فرماندار شهرستان بوشهر با سپاس از همه تالش ها و زحمات مسئولین 
محترم شهر عالیشهر گفتند: هدف شورای اسالمی و شهرداری خدمت رسانی به مردم است که با همفکری و همکاری یکدیگر می توانند 
خدمات شایانی را به مردم ارائه نمایند.   جمشیدی فرماندار بوشهر از مجموعه شهرداری انتظار است با برنامه  ریزی ویژه  برای رفع مشکالت 
این شهر تالش شود تا انءشااهلل آینده ای روشن و درخشان برای این شهر رقم بخورد.   در این نشست در خصوص مسائل و مشکالت 

شهرداری و شهر عالیشهر و همچنین اجرای پروژه های شهر بحث و تبادل نظر گردید.

چهاردهمین کنگره کشوری شعر عاشورایی در تاریخ  11 مهر14۰۰ برگزار می گردد
قروه - مرتضی کرمی: چهاردهمین کنگره کشوری شعر عاشورایی در تاریخ 11 مهر 1400 در شهرستان قروه برگزار می گردد.این 
کنگره با هدف های آشنایی شیفتگان فرهنگ متعالی عاشورا با صفات و فضائل امام حسین )ع( و یاران با وفایش ، ترویج فرهنگ و ارزش 
های اصیل اسالمی ، اشاعه فرهنگ و ادبیات آئینی – عاشورایی ، شناسائی و تجلیل از پدید آورندگان آثار فاخر فرهنگی و ادبی مرتبط با 
عاشورا ، ارتقای سطح کیفی شعر آئینی و گسترش هرچه بیشتر آن ، توجه به کیفیت و جذابیت اشعار مداحی در مراسم مذهبی و رصد 
فرهنگی فرهنگ عاشورا در سطوح مختلف در مجتمع فرهنگی ، هنری فردوسی شهرستان قروه در 11 مهر 1400 برگزار می گردد . مهلت 
ارسال آثار به دبیرخانه کنگره 31 شهریور ماه 1400 می باشد . عالقه مندان می توانند جهت ارسال سروده های عاشورایی خود در تمامی 
موضوعات مربوط به نهضت عاشورایی ابا عبداهلل الحسین )ع( و کسب اطالعات بیشتر به تارنمای اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
قروه به آدرس ghorve.farhang.gov.ir  مراجعه نمایند .ارسال آثار در کلیه سبک ها و قالب های شعری ، آثار ارسالی نباید در جشنواره 
های دیگر شرکت نموده و یا قبال چاپ شده باشد ، حداکثر 3 قطعه شعر از هر شرکت کننده پذیرفته می شود و ارسال آثار به دبیرخانه 
کنگره به معنی قبول مقررات کنگره بوده ، از جمله ی شرایط و مقررات شرکت در کنگره می باشد . بخش ویژه شعر کنگره با نام ایثار و 

شهادت با تاکید بر شهدای دفاع مقدس و شهید حاج قاسم سلیمانی به سه زبان فارسی ، کردی و ترکی برگزار می گردد.

قاچاقچیان جنگل های گلستان با1۰۰ تن چوب قاچاق دستگیر شدند
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: فرمانده انتظامی علی آباد کتول از کشف 100 تن چوب قاچاق درختان جنگلی در این شهرستان 
خبر داد.سرهنگ الیاس تازیکه در تشریح این خبر، اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان با دریافت گزارش مردمی مبنی 
بر قطع درختان جنگلی توسط عده ای سودجو، بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: طی هماهنگی با 
مقام قضائی، ماموران به همراه کارشناسان منابع طبیعی به منطقه مورد نظر اعزام و مشاهده کردند 4 نفر در حال قطع درختان کاج هستند 
که بالفاصله آنها را دستگیر کردند.فرمانده انتظامی علی آباد کتول تصریح کرد: برابر بررسی تخصصی به عمل آمده و در ادامه رسیدگی به 
پرونده، 7 نفر دیگر که در این راستا مشارکت داشتند دستگیر شدند.این مقام انتظامی با اشاره به کشف 3 دستگاه اره موتوری از متهمان، 
بیان داشت: در بازرسی از منطقه کوهستانی مورد نظر 100 تن چوب قاچاق جنگلی قطع شده از نوع کاج کشف شد.فرمانده انتظامی علی 
آباد کتول با اشاره به دستگیری 11 نفر در این زمینه و معرفی آنها به مراجع قضایی، خاطر نشان کرد: در راستای برخورد با قاچاقچیان 

چوب، شهروندان هرگونه گزارش در این خصوص را از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 گزارش کنند.

اصفهان- قاسم اسد: تابستان 1400 یکی از سختترین تابستان ها از نظر 
تامین و توزیع آب بین مشــترکین بود که آبفای اســتان اصفهان با سربلندی از 

این آزمون بیرون آمد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان که به صورت مجازی در بیست 
و هفتمین نشســت کمیته رصد و پایش تنش آبی کشور سخن می گفت افزود: 
از ابتدای تنش آبی در خرداد ماه سال جاری تاکنون با استفاده از 5740 دستگاه 
تانکر سیار نزدیک به 61 میلیون و 600 هزار لیتر آب بین شهروندان و روستاییان 

تحت پوشش، توزیع شده است. 
هاشم امینی افزود: شرایط تامین آب پایدار در تابستان امسال به قدری سخت 
بود که مجبور شدیم نه فقط در روستاها بلکه در قلب کالن شهر اصفهان نیز به 

صورت سیار آب توزیع کنیم تا رضایت شهروندان حاصل شود. 
وی با اشاره به این که هم اکنون آب مورد نیاز جمعیتی بالغ بر شش میلیون 

نفر در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری از سد زاینده رود تامین 
می شود گفت: برآوردها نشان می دهد ذخیره آب دریاچه سد زاینده رود به 250 
میلیون مترمکعب رسیده است و به همین دلیل مدیریت مصرف بهینه آب، باید 

همچنان سرلوحه همه کارها باشد. 
مدیر عامل آبفای استان اصفهان یکی دیگر از مشکالت تامین آب شرب پایدار 
را قطع برق چاه ها و تاسیسات آبرسانی در طول تابستان عنوان کرد و گفت: برای 
حل این مشکل و قطع وابستگی به سامانه های برقابی، تالش این شرکت بر تقویت 
دیزل ژنراتورها و تولید برق مورد نیاز، متمرکز شده است. گفتنی است بیست و 
هفتمین نشست کمیته رصد و پایش تنش آبی کشور روز یکشنبه 14 شهریورماه 
جاری به ریاســت حمیدرضا جانباز، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور و با حضور مدیران عامل شرکت  های آبفای سراسر کشور  به صورت ویدئو 

کنفرانس برگزار شد. 

در سختترین تابستان نیم قرن اخیر صورت گرفت؛

سربلندی آبفای استان اصفهان در تامین آب شرب پایدار مشترکین
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17 شهریور 1400
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بهقلم:آدامکانل
کارشناس بازاریابی
ترجمه: علی آل علی

وضعیت بازاریابی در دنی��ای کنونی به طور مداوم در حال 
تغییر است. یکی از تغییرات اساسی در حوزه بازاریابی افزایش 
اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی به مثابه ابزاری برای ایجاد 
ارتباط میان افراد در سراس��ر دنیاس��ت. شاید یک دهه پیش 
اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی برای دسترس��ی به اهداف 
بازاریابی ایده بس��یار دور از ذهنی به نظر می رسید، اما امروزه 
بدل به واقعیت دنیای بازاریابی و تبلیغات ش��ده است. همین 
امر توجه گسترده برندها به حضور در شبکه های اجتماعی و 

بازاریابی در این فضا را به همراه داشته است.
ه��ر بازاریابی برای اینکه در زمینه بازاریابی شانس��ی برای 
موفقیت داش��ته باش��د، باید اول از هم��ه وضعیت این حوزه 
را به خوبی مورد شناس��ایی قرار دهد. ش��بکه های اجتماعی 
پدیده ای پویا نیست. به روز رس��انی های مداوم و حتی ظهور 
پلتفرم های تازه در این میان تاثیر بسیار زیادی بر روی رفتار 
کاربران و وضعیت برندها دارد. بنابراین آشنایی با وضعیت کلی 

شبکه های اجتماعی امر بسیار مهمی محسوب می شود. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهم ترین نکات 
درباره ش��بکه های اجتماعی است. این نکات برای بازاریاب ها 
کاربرد اساسی داشته و به آنها برای طراحی محتوای کاربردی 
کمک خواهد ک��رد. در ادامه برخی از مهم ترین نکات در این 

راستا را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
حضور4.2میلیاردکاربرفعالدرسراسردنیا

اگر ش��ما هنوز فکر می کنید شبکه های اجتماعی پدیده ای 
لوک��س و غیرفراگیر اس��ت، احتماال مش��اهده آمار عضویت 
باالی کاربران و فعالیت شان در پلتفرم های اجتماعی مختلف 
حیرت زده تان خواهد کرد. امروزه شبکه های اجتماعی بدل به 
بخش جدایی ناپذیر زندگی روزمره شده است. درست به همین 
خاطر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بدون استفاده درست 

از شبکه های اجتماعی امر غیرممکنی به نظر می رسد. 
نرخ رش��د اعض��ای فعال ش��بکه های اجتماع��ی در طول 
س��ال های اخیر به طور مداوم صعودی بوده است. این امر به 
خوبی اهمیت ش��بکه های اجتماعی را نش��ان می دهد. با این 
حس��اب ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید 
توجه تان در ش��بکه های اجتماعی را به طور قابل ماحظه ای 
تقویت نمایید. همچنین به یاد داشته باشید که تمام مشتریان 

عملکرد شما را در شبکه های اجتماعی زیر نظر دارند. 
74درصدازآمریکاییهاکاربرفعالدرشبکههای

اجتماعیهستند
برندهای حاضر در بازار ایاالت متحده سرمایه گذاری بسیار 
زیادی بر روی بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی کرده اند. این 
امر بی دلیل نیس��ت. به هر حال وقتی 74 درصد از مشتریان 
یک بازار در ش��بکه های اجتماعی به طور فعال حضور داشته 

باشند، این امر چندان دور از ذهن نخواهد بود. 
نرخ عضویت فعال در ش��بکه های اجتماعی در قاره آمریکا، 
اروپا و آسیا به ترتیب بیشترین میزان را نشان می دهد. شاید 
در این میان فقط آفریقا ش��رایط نامس��اعدی از نظر س��طح 
دسترس��ی و فعالیت مداوم کاربران در ش��بکه های اجتماعی 
داش��ته باش��د. این امر به خوبی اهمیت حضور در شبکه های 

اجتماعی برای برندها را توضیح می دهد. 
تولید محتوای جذاب و تعامل با مش��تریان در ش��بکه های 
اجتماعی دیگر یک امر دلبخواهی نیس��ت، بلکه سرنوش��ت 
برندها به این نکته گره خورده است. بنابراین شما باید عملکرد 

مناسبی در این راستا داشته باشید. 
محبوبیتبیشترشبکههایاجتماعیدرمیانزنان

وقتی ی��ک برند در تاش ب��رای بازاریابی در ش��بکه های 
اجتماعی است، دسته بندی مش��تریان اهمیت بسیار زیادی 
خواهد داش��ت. یکی از معیارهای همیشگی برای دسته بندی 
مخاطب هدف در زمینه بازاریابی توجه به س��ن و جنس��یت 
است. از این منظر حضور زنان در شبکه های اجتماعی بسیار 
بیشتر از مردان است. بنابراین اگر شما برندی با مخاطب هدف 
خانم دارید، باید به طور ویژه ای حضور در شبکه های اجتماعی 
و تولید محتوای اختصاصی برای آنها را مدنظر داشته باشید، 
در غیر این صورت ش��اید هرگز شانس��ی برای تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان پیدا نکنید.  حضور زنان در شبکه های اجتماعی 
و فعالی��ت مداوم ش��ان به طور میانگین 73 درصد بیش��تر از 
مردان ارزیابی می ش��ود. این امر اهمی��ت باالیی برای برندها 
دارد. معنای این آمار ضرورت هدف گذاری بیشتر بر روی زنان 

به عنوان مخاطب هدف از سوی برندهای مختلف است. 
کاربراناینترنتروزانهدوساعتو25دقیقهدر

شبکههایاجتماعیهستند
س��اعت حضور کاربران در ش��بکه های اجتماعی امر بسیار 
مهمی محسوب می شود. بدون تردید افرادی که 24 ساعته در 
پلتفرم های مختلف باشند، بسیار اندک هستند. بنابراین باید 
ساعت های منطقی را مدنظر قرار داد. امروزه به طور میانگین 
کاربران اینترنت دو س��اعت و 25 دقیق��ه را صرف حضور در 
شبکه های اجتماعی می کنند. این امر با توجه به جذابیت های 
پلتفرم های مختلف امر عجیبی نیس��ت. نکت��ه جالب اینکه 
س��اعت های ابتدای صبح و آخر ش��ب اوج حضور کاربران در 
شبکه های اجتماعی محس��وب می شود. با این حساب تاش 
ب��رای بازاریابی و تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف در این 

ساعت ها امر مهمی محسوب می گردد. 
هزینهبازاریابیدرشبکههایاجتماعیتاپایان2021

به49میلیارددالرمیرسد
هزینه ه��ای بازاریاب��ی در ش��بکه های اجتماعی همیش��ه 
موضوعی داغ و موردپس��ند مشتریان بوده است. اینکه بدانیم 
هر برند در ش��بکه های اجتماعی چق��در هزینه می کند، هر 
فردی را وسوس��ه می کند. نکته مهم برای بازاریاب ها در این 
میان مجموعه هزینه های برندها در یک س��ال اس��ت. از این 
منظر عرصه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی به طور مداوم 

رشد داشته است. 

انتظار اصلی از روند رشد هزینه های بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی رس��یدن این رقم به رکود جدید 49 میلیارد دالر تا 
پایان س��ال جاری میادی اس��ت. این امر به خوبی بازگشت 
س��رمایه در زمینه تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی را نشان 
می دهد. با این حس��اب اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان تان هس��تید، باید به طور ویژه ای تعامل با آنها در 
شبکه های اجتماعی و توس��عه محتوای بازاریابی در این فضا 

را مدنظر قرار دهید. 
محبوبیتروزافزونتوییتردرجهان

توییتر یکی از پلتفرم های جذاب برای بازاریابی محس��وب 
می شود. صرف نظر از قدمت این شبکه اجتماعی در مقایسه 
با دیگر رقبا، محوریت متن در آن نیز جالب توجه اس��ت. این 
امر به کاربران در دنیایی که همه چیز بر مدار عکس و ویدئو 
می گذرد، امکان تعامل با توییت های کوتاه و جذاب را می دهد. 
توییت��ر در ایاالت متحده به تنهایی 73 میلیون کاربر دارد. 
پس از این کشور، ژاپن با 55 میلیون و هند با 22 میلیون در 
رتبه ه��ای بعدی قرار دارند. این آمارها به تنهایی برای آگاهی 
از اهمیت توییتر از نقطه نظر بازاریابی کافی به نظر می رسد. با 
این حساب شما باید حضور فعالیت در توییتر برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف داشته باشید. این امر نیازمند طراحی 

محتوای متنی و توجه به این فرمت فراموش شده است. 
توییترپلتفرممحبوبافرادبین18تا29سال

برخاف باور عمومی، توییتر پلتفرمی برای پیرمردها نیست. 
امروزه جوانان به طور چش��مگیری در توییتر عضویت دارند. 
دلیل ای��ن امر نیز تا حد زیادی بی رقیب بودن توییتر در نوع 
خودش است. پلتفرمی که محوریت اصلی اش متن باشد و در 
عین حال از دیگر فرمت های محتوایی نیز پشتیبانی نماید، هر 

کاربری را به خودش جلب می کند. 
نکته جالب اینکه توییتر برخاف پلتفرمی مثل اینستاگرام 
به کاربران اجازه به اش��تراک گذاری هرچه ساده تر لینک های 
مختلف را می دهد. درس��ت به همین خاطر توییتر گزینه ای 

جذاب برای بازاریاب ها محسوب می شود. 
42درصدکاربرانتوییتردرایاالتمتحدهمدرک

دانشگاهیدارند
توییت��ر از نظر جلب نظر کاربران تحصیلکرده بدون ش��ک 
بی رقیب محس��وب می ش��ود. این پلتفرم ب��رای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف ش��یوه خاص خ��ودش را دارد. افراد 
تحصیلک��رده ب��ه طور معم��ول دنبال پلتفرمی هس��تند که 
عاوه بر محتوای سرگرم کننده بخش��ی از نیازهای آموزشی 
و همچنین اخبار تازه را نیز در اختیارش��ان قرار دهد. این امر 
با توجه به حضور گسترده خبرگزاری ها در توییتر امر چندان 
دشواری نیست. درست به همین خاطر کاربران بسیار زیادی با 

تحصیات دانشگاهی باال جذب این پلتفرم می شوند. 
اگر کسب و کار شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف تحصیلکرده اس��ت، توییتر بهترین گزینه برای ش��ما 
خواه��د بود. این پلتفرم به ش��ما امکان تاثیرگ��ذاری بر روی 

مخاطب هدف بدون نیاز به صرف هزینه باال را خواهد داد. 
92درصدتوییترهاازسوی10درصدکاربران

بارگذاریمیشود
نرخ توییتر برخی از کاربران در توییتر به طور چش��مگیری 
باالس��ت. اگر از اکانت ه��ای تجاری صرف نظر کنیم، س��ایر 
توییت ها در این پلتفرم از س��وی 10 درص��د اعضا بارگذاری 
می ش��ود. معنای ای��ن امر ترجیح بخش قاب��ل ماحظه ای از 
کارب��ران به مطالعه توییتر دیگران به ج��ای اظهارنظر و درج 
توییت است. این امر اهمیت بسیار زیادی برای بازاریاب ها دارد، 
چراکه نشان می دهد مخاطب هدف آماده و عاقه مند در این 
پلتفرم منتظرش است.  بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف مسیر بسیار طوالنی ای را طی می کنند. اگر 
شما مایل به دسترس به مخاطبی با گوش های شنوا هستید، 

توییتر یکی از بهترین گزینه های پیش روی تان خواهد بود. 
عضویت2.8کاربرفعالدرفیسبوک

فیس بوک یک��ی از اولین پلتفرم های اجتماعی در س��طح 
دنیا محسوب می شود. تجربه بسیاری از کاربران از شبکه های 
اجتماعی با فیس بوک ش��کل گرفته اس��ت. با این حس��اب 
مش��اهده این برن��د در میان ش��بکه های اجتماعی محبوب 
کاربران امر عجیبی نیست. نکته مهم درباره فیس بوک تعداد 
باالی کاربران فعالش است. این امر به فیس بوک فرصت بسیار 

عالی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می دهد. 
امروزه فیس بوک ب��ا 2.8 میلیارد کاربر فعال به تنهایی در 
رتبه اول ش��بکه های اجتماعی ق��رار دارد. پس از این پلتفرم 
نی��ز یوتیوب با 2.3 میلی��ارد و واتس اپ با 2 میلیارد کاربر در 
رتبه های بعدی قرار دارند. بنابراین اگر ش��ما به دنبال فضایی 
مطمئن برای بازاریابی هس��تید، بای��د فیس بوک را به عنوان 

محبوب ترین پلتفرم دنیا مدنظر داشته باشید. 

2.18میلیاردازکاربرانفیسبوکبهتبلیغات
عالقهمندهستند

عاقه کاربران به محتوای تبلیغاتی امر تازه ای نیست. با این 
حال در فیس بوک شمار باالیی از کاربران به محتوای تبلیغاتی 
عاقه دارند. این امر فیس بوک را بدل به بهشت بازاریابی برای 
کاربران کرده است. اگر شما به دنبال مخاطب هدف عاقه مند 
به محتوای بازاریابی و تبلیغات هستید، به احتمال زیاد هیچ 

جایی به اندازه فیس بوک برای شما مناسب نخواهد بود. 
فیس ب��وک اکنون نزدیک به 2.18 میلیارد کاربر فعال دارد 
که عاقه مند به مش��اهده محتوای تبلیغاتی هستند. بی شک 
قوانین سفت و س��خت فیس بوک در این میان برای نمایش 
محت��وای تبلیغاتی باکیفیت نقش مهم��ی در افزایش تمایل 
کاربران داشته است. اگر شما تجربه ای هرچند کوتاه در زمینه 
بازاریابی داش��ته باش��ید، خیلی خوب از اهمیت شمار باالی 

کاربران فیس بوک عاقه مند به محتوا مطلع خواهید بود. 
اینستاگراموبیشازیکمیلیاردکاربرفعالدرماه

اینس��تاگرام خیلی زود جایگاه خ��ودش در میان برندهای 
بزرگ را پیدا کرده اس��ت. این ش��بکه اجتماع��ی نه تنها به 
کارب��ران اج��ازه بارگذاری تصاویرش��ان را می ده��د، بلکه از 
ویدئوهای مختلف نیز پش��تیبانی به عم��ل می آورد. بنابراین 
کاربران امکان بارگذاری محتوای ویدئویی و همچنین تعامل با 

یکدیگر در فضایی گسترده را خواهند داشت. 
حضور برندها در اینس��تاگرام بی��ش از هر نکته دیگری به 
دلیل س��هولت بارگذاری تصاویر مربوط به محصوالت ش��ان 
است. بنابراین مش��اهده شمار باالیی از برندها در اینستاگرام 
و تاش شان برای تعامل با مخاطب هدف امر عجیبی به نظر 
نمی رس��د.  پلتفرم اینستاگرام در س��ال 2012 و تنها پس از 
گذشت دو سال از شروع به کارش از سوی فیس بوک خریداری 
ش��د. این امر روند توسعه اینستاگرام به پلتفرمی محبوب در 
میان کاربران را سرعت بخشید. همچنین بخش های مختلفی 
نظی��ر خرید درون برنام��ه ای، IGTV و اخیرا ریلز نیز به آن 
اضافه شده اس��ت. این امر فضای اینستاگرام را نه فقط برای 

کاربران، بلکه برندها نیز به شدت جذاب کرده است. 
32درصدکاربراناینستاگرامبین25تا34ساله

هستند
اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی نسل جوان هستید، 
اینستاگرام بهترین پلتفرم دنیا خواهد بود. این شبکه اجتماعی 
به ط��ور قابل ماحظ��ه ای مدنظر کاربران نس��ل جدید قرار 
دارد. درس��ت به همین خاطر اغلب برندها ب��رای بازاریابی و 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان ش��ان به س��وی استفاده از این 

پلتفرم حرکت می کنند. 
اینس��تاگرام تا پایان سال 2020 بخش قابل ماحظه ای از 
کاربران نس��ل ج��وان را به خودش جلب کرده اس��ت. بر این 
اس��اس 32 درص��د از کاربران فعال این برن��د بین 25 تا 34 
ساله هستند. نکته جالب اینکه بعد از این گروه نیز افراد بین 
18 تا 24 س��ال با 29.9 درصد بیشترین کاربران اینستاگرام 
را تش��کیل می دهند. این امر به معن��ای جذابیت های فراوان 
اینس��تاگرام برای فعالیت های بازاریابی و تعامل با مش��تریان 

است. 
اینستاگرامچهارمینشبکهاجتماعیمحبوبدنیا

اینستاگرام پس از تاسیس اش در سال 2010 به طور مداوم 
در می��ان برندهای محبوب در دنیا و البته ش��بکه اجتماعی 
پرطرفدار بوده است. این امر تا حدودی ناشی از دریافت سریع 
بازخ��ورد کاربران از س��وی این پلتفرم و ت��اش برای اعمال 
تغییرات به طور سریع است. به همین خاطر اینستاگرام خیلی 
سریع و بی دردسر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفش 

را پیدا کرده است. 
بسیاری از شبکه های اجتماعی در طول زمان محبوبیت شان 
را به طور قابل ماحظه ای از دس��ت داده ان��د. این امر درباره 
اینستاگرام به هیچ وجه مصداق ندارد. درست به همین خاطر 
هنوز هم در میان پلتفرم های بسیار بزرگی مثل فیس بوک و 
یوتیوب جایگاه چهارم محبوب ترین ش��بکه اجتماعی از نظر 
تعداد کاربران فعال در روز را حفظ کرده است. با توجه به نرخ 
افزایش کاربران اینس��تاگرام به احتم��ال زیاد دیر یا زود رتبه 
نخست این حوزه تغییر خواهد کرد. با این حساب باید منتظر 
کس��ب رتبه نخست از سوی اینس��تاگرام در طول سال های 

پیش رو باشیم. 
واتساپمحبوبترینمسنجردنیا

وقتی صحبت از اپ های مسنجر یا پیام رسان می شود، هیچ 
ابزاری به اندازه واتس اپ کاربردی نیس��ت. بسیاری از کاربران 
برای ارتباط با یکدیگر اول از همه به سراغ واتس اپ می روند. 
این امر اهمیت بس��یار زیادی از نقطه نظر اعتبار این پلتفرم 
دارد.  امروزه واتس اپ یک نس��خه رسمی برای کسب و کارها 
دارد. این امر به برندها برای تعامل بهینه با مشتریان شان کمک 
می کند. از آنجایی که بس��یاری از برنده��ا برای ارائه خدمات 
پس از فروش و به طور کلی خدمات مش��تریان از شبکه های 
اجتماعی استفاده می کنند، شخصی سازی های صورت گرفته 
از س��وی واتس اپ در نسخه کس��ب و کارش جذابیت زیادی 
برای تیم های روابط عمومی و خدمات مشتریان دارد. امروزه 
واتس اپ با داش��تن 2 میلیارد کارب��ر فعال به تنهایی برترین 
مس��نجر دنیا محسوب می شود. رتبه های بعدی در این میان 

متعلق به مسنجر فیس بوک و وی چت است. 
یوتیوبدومینسایتپربازدیددنیا

یوتیوب در طول سال های اخیر جذابیت های بسیار زیادی 
برای برندها داشته است. تماشای ویدئوهای آناین در عصری 
که فرمت ویدئو در مقایس��ه با س��ایر فرمت های در دسترس 
محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است، هر کاربری را به سوی 
یوتیوب می کشاند. نکته جالب در این میان حضور گوگل در 
رتبه نخس��ت سایت های پربازدید دنیاست. این امر از آنجایی 
جالب است که گوگل توسعه دهنده یوتیوب محسوب می شود. 
با این حس��اب دنیای اینترنت به بهترین شکل ممکن تحت 
نفوذ گوگل و سرویس های مختلف اش قرار دارد. با این حساب 
هیچ بازاریابی نباید فعالیت در پلتفرم های متعلق به گوگل را 

از یاد ببرد. 
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فعالیت به عنوان کارآفرین مس��تقل هرگز کار س��اده ای نیس��ت. بس��یاری از مردم در سراسر دنیا مایل به 
فعالیت در این قالب هس��تند، اما به محض آگاهی از س��ختی های آن بیخیالش می شوند. اگر شما فعالیت به 
عنوان کارآفرین مس��تقل را دوس��ت دارید و می خواهید فرد موفقی در این حوزه ش��وید، باید از تکنیک های 
طایی استفاده کنید، در غیر این صورت مثل بسیاری از افراد دیگر در همان ماه های اول کارتان کاما ناامید 

خواهید شد. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از راهکارها و تکنیک های مهم برای موفقیت به عنوان یک کارآفرین 
مستقل است. این امر به شما برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف تان کمک خواهد کرد. همچنین 

مهارت های شما به عنوان کارآفرین مستقل را نیز به طور قابل ماحظه ای بهبود می بخشد. 
عضویتدریکپلتفرمکارآفرینیمستقل

اولین کاری که ش��ما باید انجام دهید، آش��نایی با دیگر کارآفرینان مستقل است. شما تا زمانی که شهرت 
مناس��بی برای خودتان دس��ت و پا نکرده باشید، هرگز در بازار به موفقیت و کس��ب درآمد نخواهید رسید. 
بسیاری از کارآفرینان مستقل از همان روز اول انتظار سودهای کان را دارند. این امر مشکات زیادی پیش 

روی آنها قرار می دهد. 
شناس��ایی پلتفرم های اختصاصی برای کارآفرینان مستقل کار دشواری نیست. امروزه همه با لینکدین به 
عنوان یکی از مهمترین پلتفرم های تعامل کارآفرینان با هم آشنایی دارند. در کنار این مورد استفاده از دیگر 

ابزارهایی مثل Upwork هم ایده جذابی خواهد بود. 
عمومیکردنخدماتتان

مشتریان باید دقیقا درباره خدمات شما به عنوان یک کارآفرین مستقل آگاهی داشته باشند. به عنوان مثال، 
اگر شما یک کارآفرین در زمینه ارائه خدمات امنیت سایبری به موسسه های مختلف هستید، باید همه کسب 
و کارهای دور و اطراف تان نس��بت به حضور ش��ما در این حوزه اطاع داشته باشند، در غیر این صورت هرگز 
شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی آنها پیدا نخواهید کرد. عمومی کردن خدمات به معنای تاش برای پیدا 

کردن مشتریان درست برای مهارت تان در حوزه کارآفرینی است. 
شناساییمخاطبهدفخاص

مخاطب هدف ش��ما در زمینه کاری تان باید به اندازه کافی خاص باش��د، در غیر این صورت ش��اید تمام 
تاش های تان برای جلب نظر مشتریان با شکست همراه شود. اولین گام برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
شروع فرآیند با شناسایی دقیق نیاز مشتریان به خدمات تان است. هرچه نیاز مشتریان به خدمات و مهارت 
 شما بیشتر باشد، آنها به معنای دقیق کلمه مشتری خاص شما محسوب می شوند. بنابراین نیازی به تعامل با 

دیگر مشتریان در بازارهای مختلف نیست. 
فعالیتدربازاربهطورمداوم

کارآفرینانی که در بازار به اندازه کافی فعالیت ندارند، هرگز مورد توجه مش��تریان قرار نمی گیرند. این امر 
درباره کارآفرینان مستقل نیز مصداق دارد. بنابراین شما باید خودتان را به بهترین شکل ممکن در کانون توجه 
مش��تریان قرار دهید. این امر شامل حضور در شبکه های اجتماعی و تاش برای توسعه یک برند شخصی از 
خودتان است. این امر امکان رقابت حتی با بزرگترین برندهای بازار را نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین باید 

همیشه به برندسازی شخصی به مثابه یک راهکار کلیدی در توسعه کسب و کارتان نگاه کنید. 
تالشبرایهمکاریدوبارهبامشتریانقبلی

همکاری دوباره با مش��تریان قبلی بسیار راحت تر از پیدا کردن مشتریان تازه است. شما در این حوزه باید 
به اندازه کافی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان تان مهارت داش��ته باشید. نکته مهم اینکه اگر مشتریان از 
کیفیت خدمات ش��ما راضی باشند، به احتمال زیاد انگیزه زیادی برای همکاری دوباره با شما خواهند یافت. 
این امر برای ش��ما اهمیت کلیدی خواهد داش��ت. بنابراین اگر به دنبال همکاری دوباره با مشتریان هستید، 

هرگز کیفیت خدمات تان را فراموش نکنید. این امر اهمیت ویژه ای برای اعتبار شما در بازار خواهد داشت.
تالشبرایهمکاریبادیگرکارآفرینانرافراموشکنید

برخی از کارآفرینان مستقل به طور مداوم در تاش برای همکاری با دیگران هستند. این امر شاید در ابتدا 
ایده ای جذاب باشد، اما شما نباید برای چنین کاری بیش از اندازه اصرار کنید. شما به عنوان یک کارآفرین 
مستقل بیشتر فعالیت های تان را به صورت انفرادی انجام خواهید داد. بنابراین ایده همکاری با دیگران فقط 

در مواردی محدود منطقی خواهد بود. 
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